
Tussen 29 november en 8 december 2021 
gaan we aan de slag met het kruispunt 
Kanaaldijk / De Geul in IJmuiden. Het 
staat nu bekend als een gevaarlijk kruis-
punt waar aanrijdingen plaatsvinden. 
Ook de oversteek voor fi etsers wordt als 
gevaarlijk ervaren. De werkzaamheden 
zorgen voor verkeershinder en er wor-
den omleidingen geplaatst.   

Een volledige herinrichting van de Kanaal-
dijk kan niet van vandaag op morgen worden 
gerealiseerd. Dit gebeurt in fasen. Wel kun-
nen we de situatie op korte termijn al veiliger 
maken door enkele maatregelen te tre� en. 

Wat gaat er gebeuren?
De voorsorteerstrook (vak voor linksaf ) aan 
De Geulzijde van het kruispunt af te zetten 
met een soort stoeprand (schuine trottoir-
banden). Hiermee wordt een brede midden-
berm gemaakt voor de overstekende fi etsers;
De belijning voor autoverkeer op het kruis-

punt aan te passen aan de nieuwe situatie; 
Een verkeersdrempel met duidelijke belijn-
ing aan te brengen vlak voor het kruispunt op 
De Geul. En een drempel op de oostelijke tak 
van de Kanaaldijk vlak voor het kruispunt;
De overgang van 70 naar 50 km/uur, belijn-
ing te geven in de vorm van steeds breder 
wordende dwarsstrepen op het wegdek. 
De goot langs de Kanaaldijk op te vullen. 
Dit vermindert het risico op gevaarlijke si-
tuaties als een voertuig van de weg raakt;

De werkzaamheden starten op maandag 
29 november 2021 en duren tot 8 decem-
ber. Bij koude weersomstandigheden kan de 
planning opschuiven. Wij vragen om begrip 
voor deze werkzaamheden, die helpen de 
verkeerssituatie op korte termijn veiliger te 
maken.
Voor de omleidingen en meer informatie 
over de volledige herinrichting, kijk op vel-
sen.nl/kanaaldijk.

Werkzaamheden om kruis-
punt Kanaaldijk / De Geul 
veiliger te maken

 Marianne Steijn: hulp en gezelschap in december
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Mededelingen

Rots Maatwerk start vanaf maandag 29 
november in opdracht van de gemeente 
Velsen met het aanbrengen van corten-
stalen elementen (“Lineaire Elemen-
ten”) bij het Pontplein en langs de Dok-
weg en de Kromhoutstraat. 

De cortenstalen elementen zijn onderdeel 
van het project de Rauwe Loper en hebben 
een verwijzing naar de zee.  De gemeente 
wil hiermee bereiken dat de route naar het 
strand van IJmuiden aan Zee duidelijker 

wordt en beter past bij de rauwe identiteit 
van IJmuiden. 

De werkzaamheden worden per locatie 
uitgevoerd. Rots Maatwerk begint bij het 
Pontplein, daarna volgen de werkzaam-
heden langs de Dokweg en de Kromhout-
straat. Per locatie wordt het verkeer langs 
het werk geleid. Naar verwachting zijn alle 
elementen uiterlijk donderdag 24 decem-
ber, onder voorbehoud van weersomstan-
digheden, geplaatst. 

Werkzaamheden “De Rauwe Loper”: 
aanbrengen cortenstalen elementen

GGD Kennemerland introduceert van-
af komende week speciale spreekuren 
voor mensen met prikangst die zich 
willen laten vaccineren. Zij kunnen 
een afspraak maken via het klantcon-
tactcentrum van de GGD. De spreek-
uren zijn op woensdag en zaterdag in 
IJmuiden.

Ongeveer een op de vijf volwassenen heeft 
een vorm van prikangst. Vaak ontstaat de 
angst op jonge leeftijd en verdwijnt deze 
later vanzelf. Soms wordt de angst juist in-
tenser, en ontwikkelt een de gebruikelijke 
angst op kinderleeftijd zich tot prikfobie. 
Dertien procent van de personen met ex-
treme prikangst laat zich niet vaccineren.
Om deze mensen de mogelijkheid te bie-
den om zich wel te laten vaccineren, zijn 

de speciale inloopspreekuren opgezet. Voor 
elke cliënt wordt ruim de tijd genomen, zij 
krijgen van binnenkomst tot vertrek speci-
ale begeleiding. Ook is er extra ruimte om 
vragen te stellen. 

Afspraak maken
Heeft u prikangst en wilt u graag een af-
spraak voor het speciale spreekuur maken? 
Bel dan met GGD Kennemerland op 023 
789 1631. Bereikbaar van maandag t/m vrij-
dag van 08.30 - 20.00 uur. Zaterdag en zon-
dag van 10.00 - 17.00 uur.

Vaccinatielocatie en openingstijden 
Dokweg 43, 1976 CA IJmuiden
Spreekuur op woensdag van 13.30 tot 19.30 
uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Speciale spreekuren voor mensen met prikangst

Kijkt u al maanden uit naar december 
of heeft u er misschien een hekel aan? 
Ik kan mij voorstellen dat de feestda-
gen niet voor iedereen even leuk zijn 
en mogelijk veel geldzorgen, stress en 
eenzaamheid met zich meebrengen. 
Om dit iets te verlichten, bespreek ik 
in deze brief graag de mogelijkheden 
zodat u bijvoorbeeld voor een van de 
(kind)regelingen een aanvraag kunt 
indienen of zich kunt inschrijven 
voor een activiteit waar u nieuwe 
mensen ontmoet. Alle websites met 
regelingen en activiteiten staan on-
deraan deze brief.

Warme kleding voor koude dagen
Deze koude dagen zijn goed te doen als 
u binnen met een lekkere kop ko¡  e of 
thee zit. Warme kleding mag daarbij niet 
ontbreken. Velsenaren die in een schuld-
hulpverleningstraject zitten of die een bij-
stands-, Wajong-, AOW- of WIA-uitkering 
ontvangen, kunnen bij de Kledingbank 
IJmond per bezoek drie kledingstukken 
uitzoeken. Alleen voor de bezoeken aan 
de Kledingbank IJmond betaalt u €2,00 
per keer. Tijdens uw bezoek aan de Kle-
dingbank kunt u aan de ko¡  etafel gratis 
een kopje ko¡  e of thee drinken. Voor de 
kinderen staat een koud drankje klaar. 

Regelingen voor kinderen 
Kinderen en jongvolwassenen moeten 
ongeacht het inkomen van hun ouders 
overal aan kunnen meedoen. Gemeente 
Velsen biedt daarom verschillende rege-
lingen aan kinderen van ouders met een 
laag inkomen. De meeste regelingen kunt 
u zelf aanvragen bij de gemeente. U kunt 
een aanvraag indienen voor onder andere 
een fi ets, laptop, 10-badenkaart voor het 
zwembad, toegangskaart voor een speel-
tuin, vergoeding voor indirecte school-
kosten (denk aan geld voor een schooltas, 
ouderbijdrage of schrijfgerei). Wilt u 
met uw gezin eropuit? Dan kunt u een 
bijdrage vragen van €75,00 per gezinslid, 
per jaar, uit de regeling ‘Sport en Culturele 
Activiteiten’ (SCA-regeling). Als uw kind 
lid wil worden van een sportclub, muziek-, 
toneelvereniging of anderszins cultureels 
dan kan het sociaal wijkteam voor u een 
aanvraag indienen bij het Jeugdfonds 
Sport en Cultuur. Lukt het niet om de 
aanvraag in te dienen? Socius, MEE en de 
Wering of het sociaal wijkteam helpen u 
graag. Op de gemeentelijke pagina Ieder 
kind doet mee staan alle regelingen.

Bibliotheek: uitjes, 50 cent boeken en 
gratis boeken lenen 
Uitjes hoeven niet altijd duur te zijn en 
zoek vertier vooral dichtbij huis, zoals in 
de bibliotheek. Hier kunnen kinderen, als 
de coronamaatregelen dat toelaten, op 10 
december voor €3,50 games ontwerpen 
met Bloxels of zich wagen aan de Lego 
Bricks Challenge. De bibliotheek verkoopt 
ook een selectie kinder- en jeugdboeken 
voor €0,50 per stuk. Boeken zijn prachtige 
sinterklaas- en kerstcadeaus. En vergeet 
niet dat kinderen tot 18 jaar gratis boeken, 
tijdschriften, e-books, luisterboeken en 
multimedia kunnen lenen, zoals de boe-
ken Beer moet nodig... poepen!, Willemijn 
Wiebelkont en De ridder zonder billen. 
Het lijkt met deze nieuwe boeken wel de 
grappige billenboekenmaand! 

Stichting Babyspullen
Wanneer u in blijde verwachting bent 
maar het fi nancieel niet redt om de beno-
digde babyspullen te kopen, kunt u terecht 
bij Stichting Babyspullen. Deze stichting 
biedt babystartpakketten aan (aan-
staande) ouders. De pakketten bestaan uit 
onder andere kleding, verzorgingsproduc-
ten, speelgoed en beddengoed. 

Hulp bij uw administratie
Sommige mensen vinden een administra-
tie bijhouden lastig. Er zijn vrijwilligers 

die samen met u alle post, rekeningen en 
formulieren uitzoeken. Zij kunnen u ook 
helpen met het invullen van formulieren. 
Bijvoorbeeld voor verzekeringen, belas-
ting en toeslagen. Vrijwilligers van Socius 
en Humanitas Zuid-Kennemerland 
Thuisadministratie kunnen u helpen met 
uw administratie. De Formulierenbrigade 
Velsen biedt hulp bij het invullen van for-
mulieren en onderzoekt of u recht heeft 
op bepaalde voorzieningen. De vrijwil-
ligers helpen u ook bij de aanvraag van 
voorzieningen. 

Omgaan met (geld)stress 
Ervaart u (geld)stress? Socius, MEE- en 
de Wering en het sociaal wijkteam staan 
voor u klaar. Zij helpen u graag bij het 
omgaan met stress en verminderen van 
stress. Deze partners hebben een groot 
netwerk dat zij kunnen raadplegen, mocht 
aanvullende hulp nodig zijn. 

Busuitstapje Orchideeënhoeve
Bent u vriend van Stichting Vrienden van 
Velsen-Noord? Stichting Welzijn Velsen 
organiseert namelijk voor alle vrienden 
een busuitstapje naar de Orchideeën-
hoeve. Het busuitstapje kost €17,50 en 
kunt u betalen door langs te komen bij 
Wijkcentrum De Stek in Velsen-Noord. 
Het busuitstapje vindt alleen plaats als de 
coronamaatregelen dat toelaten.

Kerstdiner voor ouderen
Met Kerst moet niemand alleen zijn. 
Stichting Welzijn Velsen organiseert 
daarom op 22 december om 12.00 uur een 
kerstdiner voor ouderen in Wijkcentrum 
De Stek, Velsen-Noord. Het diner met 
vier warme gangen en een consumptie 
bedraagt €10,00. U kunt zich tot 15 de-
cember hiervoor aanmelden door langs te 
komen bij Wijkcentrum De Stek of door te 
bellen naar 0251-22 64 45. Ook hiervoor 
gelden de coronamaatregelen.

Over vijf dagen is december al aangebro-
ken. Ik hoop dat ik met mijn tips in deze 
brief u (en uw gezin) heb kunnen helpen. 
Mocht u een andere hulpvraag hebben 
waar de genoemde regelingen en activi-
teiten niet op aansluiten, kunt u daarvoor 
altijd bij het sociaal wijkteam terecht. 

Hartelijke groet,
Wethouder Marianne Steijn

Websites
• Kledingbank IJmond: kleding-

bankijmond.nl
• Ieder kind doet mee – gemeente 

Velsen: velsen.nl/ieder-kind-doet-
mee

• Bibliotheek Velsen: bibliotheek-
velsen.nl

• Stichting Babyspullen: stichting-
babyspullen.nl

• Schuldhulpverlening particulie-
ren: velsen.nl/producten/schuld-
hulpverlening

• Schuldhulpverlening onderne-
mers: velsen.nl/inwoners/werk-en-
inkomen/hulp-bij-schulden-voor-
ondernemers

• Socius hulp met fi nanciële ad-
ministratie: https://socius-md.nl/
diensten/fi nanciele-administratie-
thuis/

• Humanitas Zuid-Kennemerland 
Thuisadministratie: humanitas.
nl/afdeling/zuid-kennemerland/ac-
tiviteiten/thuisadministratie/

• Mee & de Wering: meewering.nl
• Sociaal Wijkteam Velsen: swtvel-

sen.nl
• Formulierenbrigade Velsen:

socius-md.nl/diensten/formulie-
renbrigade-velsen/

• Stichting Welzijn Velsen: wel-
zijnvelsen.nl



Aanvragen omgevingsvergunning
Velsen-Zuid
• Lijsterlaan 27, kappen boom 

(15/11/2021) 136485-2021
• Griftstraat 3, plaatsen dakopbouw 

(15/11/2021) 136603-2021
• Lorentzstraat 4, plaatsen dakkapel 

(voorzijde) (16/11/2021) 137221-2021
• Velserduinweg 247, verbreden deur-

kozijn (16/11/2021) 137300-2021
• Kruitenstraat ong. (perceel 5746), 

bouwen bedrijfspand (16/11/2021) 
137329-2021

• Lagersstraat ong. (kavel 13), bouwen 
woning (19/11/2021) 138790-2021

Velsen-Zuid
• Dr. Kuyperlaan 19, wijzigen gebruik 

bijgebouw naar Air B&B (14/11/2021) 
136340-2021

Santpoort-Noord
• Burgemeester Weertsplantsoen 10 

A-E, aanbrengen steenstrips (aan-
passingen verleende omgevingsver-
gunning 18981-2021) (18/11/2021) 
138204-2021

Driehuis
• Wol� en Dekenlaan 1, plaatsen lucht-

behandelingsinstallatie mechanische 
ventilatie (16/11/2021) 137124-2021

Velserbroek
• Zwanebloembocht 180, plaatsen 

dakkapel (voorzijde) (14/11/2021) 
136344-2021

• Zadelmakerstraat 150, bouwen fiet-
senstalling (19/11/2021) 138891-2021

Welstand
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Bestevaerstraat 14, vergroten woning 

achterkant (recht optrekken gevel) 
(16/11/2021) 104994-2021

Santpoort-Noord
• Roos en Beeklaan 37, plaatsen dakop-

bouw (16/11/2021) 115921-2021

Velserbroek
• Ster Bastion 105, wijzigen ge-

bruik 1e verdieping naar 2 zelfstan-
dige appartementen met loggia’s, 
veranderen kozijnen (15/11/2021) 
92895-2021

• Mathilde Wibautstraat 100, plaatsen 
dakkapel (achterzijde) (16/11/2021) 
114995-2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
IJmuiden
• Van Galenstraat 2, plaatsen dakop-

bouw (18/11/2021) 131514-2021

Velsen-Noord
• Reyndersweg 15, ‘overwinteren’ van 

units voor opslag van wind- en wa-
tersportonderdelen (16/11/2021) 
118753-2021

Velserbroek
• Wilhelmina Druckerstraat 6, plaatsen 

dakkapel (achterzijde) (16/11/2021) 
118970-2021

Ingediende aanvragen stand-
plaatsvergunningen APV artikel 
5:15
IJmuiden
• “Verkoop Syrische eetwaren”, 

woensdag t/m zaterdag (vanaf 01 
januari 2022), locatie: Marktplein 
(20/11/2021) 139045-2021

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Velserduinweg 184, bouwen aanbouw, 

plaatsen dakterras, vergroten 1e ver-
dieping (16/11/2021) 115656-2021

• Wijk aan Zeeërweg 32, plaatsen 
dakkapel (voorzijde) (16/11/2021) 
125367-2021

• Willebrordstraat ong. (kavel 01), bou-
wen woning (16/11/2021) 127201-
2021

• Volendamkade 1, tijdelijk (1 jaar 
en 8 maanden) plaatsen opslagtent 
(18/11/2021) 120709-2021

• Andromedastraat 23 plaatsen dakka-
pel (voorzijde) (18/11/2021) 129062-
2021

• Kanaalstraat 212 , plaatsen erker 
(voorzijde) (18/11/2021) 121085-2021

• Kennemerstrand 160, vergroten be-
bouwingt wind- en watersportcen-
trum, tijdelijk (10 jaar) vergroten 
horecagebruik (18/11/2021) 100684-
2021

Velsen-Zuid
• Genieweg 38, vergroten woning 

(18/11/2021) 136006-2021

Santpoort-Zuid
• Brederoodseweg 59, kappen boom 

(16/11/2021) 127928-2021

Santpoort-Noord
• Irissenstraat 3, vergroten 1e en 2e ver-

dieping (16/11/2021) 86913-2021

Geweigerde omgevingsvergunning
Velserbroek
• Rijksweg 349, legaliseren tijdelijk 

(2,5 jaar) bouwwerk met verkoopau-
tomaten en ledscherm (16/11/2021) 

105783-2021

Verleende exploitatievergunningen 
APV artikel 2:15 
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben een exploitatie-
vergunning verleend voor: 
Velserbroek
• ‘melding voor terras’ locatie Galle 

Promenade 66/ 66A (18/11/2021) 
121322-2021

Overige bekendmakingen 
• Ontwerpbestemmingsplan Partiële 

herziening Santpoort-Zuid (Bloe-
mendaalsestraatweg 15B) ter inzage; 
NL.IMRO.0453.BP1704BLOEMEN-
DAAL1-O001

• Vastgesteld wijzigingsplan Litslaan; 
NL.IMRO.0453.WP1601LITSLAAN1-
R001

• Kapmelding; 1 instabiele conifeer 
verwijderen die op een helling staat 
aan het Fregat Velserbroek, langs de 
waterkant. 

• Algemene gehandicaptenparkeer-
plaats ter hoogte van Vromaadweg 149 
Velserbroek

Een papieren versie van de bekendma-
kingen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, 
Dorpshuis Het Terras, Buurtcentrum De 
Dwarsligger, Buurthuis De Brulboei, Wijk-
centrum De Stek, Wijkcentrum De Hof-
stede, Bibliotheek IJmuiden, Bibliotheek 
Velserbroek, uitleenpunt Huis ter Hagen 
en uitleenpunt de Moerberg. Voor de inzage 
van stukken kunt u naar het gemeentehuis.

Bekendmakingen

Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over testen 
Coronatest.nl
0800-1202 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over vaccinatie 
coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Coronanieuws

Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine
Website met contactgegevens hulp- en luisterlijnen  

Iedere maand gaan er twee partijen met el-
kaar in gesprek over een onderwerp. Deze 
maand Cas Schollink (VVD) en Helleke 
Demmers (Forza!) over het recycletarief. 
Het recycletarief, wat is dat eigenlijk?

Schollink: Afval, natuurlijk altijd heel interes-
sant… Maar wel belangrijk. De hoeveelheid 
afval dat wij maken in Velsen moet omlaag, 
dat is een opdracht uit Den Haag. Een voorstel 
wat daarom bij de raad voorligt is om d.m.v. een 
recycletarief inwoners te belonen/stra�en voor 
minder of meer afvalscheiding. 

Wat vinden jullie daarvan?
Demmers: Forza IJmond is van mening dat een 
he¡ng op de hoeveelheid aangeboden afval niet 
het gewenste resultaat zal opleveren. Sterker 
nog; het werkt dumping en een kostenverho-
ging in de hand en dat moeten we niet willen. Er 
is al bij andere gemeenten gebleken dat het voor 
een exponentiele groei in vervuiling en kosten 
zorgt. 

Daarnaast geven inwoners nu al aan dat zij 
het recent ingevoerde systeem waarbij er geen 
grijze bakken meer zijn en er van hen verwacht 

wordt dat zij meer gaan voorscheiden verwar-
rend en onoverzichtelijk vinden. Daarnaast is 
de huidige verspreiding van inzamelingspunten 
niet optimaal en zien zij veel meer zwerf- en 
huisafval op straat. Ook vrezen ze een signifi-
cante verhoging van de afvalsto�enhe¡ng.

Schollink: Een recycle tarief lijkt goedkoper dan 
ons huidige systeem en kan daarom op korte 
termijn lagere lasten opleveren voor inwoners 
in de lage woonwijken. In hoogbouw wijken 
zijn we alleen nog lang niet klaar voor het 
recycletarief. Op meerdere plekken in Velsen is 
afvalscheiding gewoon nog niet mogelijk. Door 
het ontbreken van groene bakken of te grote 
afstand tot die bakken bijvoorbeeld.

Wat gaan jullie daar nu mee doen? 
Demmers: Forza IJmond is van mening dat 
wij de wereld in bruikleen hebben en dat dat 
een grote verantwoordelijkheid met zich 

meebrengt. Dat betekent ook dat wij moeten 
voorkomen dat we onze aarde verwoesten 
met ons afval. Het betekent echter niet dat wij 
zomaar moeten instemmen met een ondoor-
dacht idee wat overduidelijk niet werkt en het 
probleem alleen verlegd. Daarom zullen wij alle 
sessies en raadvoorstellen omtrent dit onder-
werp nauwlettend in de gaten houden en het 
debat hierover aan blijven gaan. Ook houden 
wij omliggende gemeentes nauwlettend in de 
gaten waar het recycle tarief reeds is geïmple-
menteerd zodat wij lering kunnen trekken uit 
hun ervaringen.

Schollink: Op de langere termijn is het mis-
schien beter om te gaan kijken naar naschei-
ding. Iets wat in veel gemeenten erg goedkoop 
is en natuurlijk gemakkelijk met weinig bakken. 
De VVD Velsen wil gewoon de laagst mogelijke 
kosten met het hoogst mogelijke gemak voor 
inwoners!

De tegenstelling

Cas Schollink
VVD

Helleke Demmers
Forza!




