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Vanwege de huidige coronamaatregelen or-
ganiseert Rijkswaterstaat dit jaar helaas geen 
informatieavond over de bouw van de nieuwe 
zeesluis in IJmuiden. Vanaf 2016 houdt Rijks-
waterstaat samen met gemeente Velsen en 
aannemersconsortium OpenIJ jaarlijks een 
informatieavond om iedereen die geïnteres-
seerd is in de bouw van de nieuwe zeesluis bij 
te praten over de vorderingen van de aanleg. 

Dit jaar helaas dus geen informatieavond, 
maar gelukkig zijn alle werkzaamheden ook te 
volgen via de Facebookpagina (facebook.com/
RijkswaterstaatNieuweZeesluisIJmuiden), 
de projectpagina op de website (rijkswater-
staat.nl/zeesluisijmuiden) en de nieuwsbrief 
die vier keer per jaar verzonden wordt door 
Rijkswaterstaat (aanmelden kan via de gele 
knop op de projectpagina). (Foto: Topview Fo-
tografi e )

Geen informatieavond nieuwe 
zeesluis IJmuiden dit jaar 

Velsen doet mee aan de landelijke cam-
pagne ‘Aandacht voor elkaar’. Met initia-
tieven en persoonlijke verhalen om elkaar 
door deze tijd te helpen. We hebben al-
lemaal een verhaal te vertellen over de 
coronacrisis: over ziekte, onzekerheid, te-
leurstelling en hoop. Door verhalen met 
elkaar te delen en naar elkaar te luisteren, 
kunnen we deze gebeurtenissen en ge-
voelens een plek geven. Aandacht heb-
ben voor elkaar helpt. Daarom leest u hier 
aankomende tijd verhalen van Velsena-
ren. U vindt de lokale verhalen ook op 
www.velsen.nl/corona/aandacht-voor-el-
kaar. Landelijke verhalen vindt u op www.
aandachtvoorelkaar.nl/verhalen.

 Renate de Nijs (46), haar man Robin (42) én 
haar zoons Liam (19) en Aaron (9) kregen co-
rona in de tweede golf. Het hele gezin ging in 
thuisisolatie. 

Renate: “Ik kreeg als eerste koorts op zater-
dag 10 oktober. Maar omdat ik dat vanwege 
een prikkelbaar darmsyndroom wel vaker 
heb, dacht ik niet gelijk aan corona. Op advies 
van mijn man liet ik me toch testen. De och-
tend van de test kwam ik er tijdens het ont-
bijt achter dat ik geen reuk en smaak meer 
had. Zelfs mosterd rook ik niet. Toen voelde 
ik angst opkomen. Als ik het maar niet heb! 
Ik was vooral bang voor de schade op lange 
termijn, waar nog zoveel onduidelijk over is. 

De uitslag liet meer dan 48 uur op zich wach-
ten. Ik besloot zelf contact op te nemen met 
de GGD, wat eigenlijk niet de bedoeling is be-
greep ik achteraf. Eerst werd ik van het kastje 
naar de muur gestuurd. En in alle opwinding 
gaf ik mijn bankrekeningnummer door in 
plaats van mijn burgerservicenummer. Uit-
eindelijk kreeg ik ‘Ik heb slecht nieuws voor 
u’ te horen. De test was positief. Driemaal is 
scheepsrecht. Ik ben twee keer eerder ne-
gatief getest in de lente. Van mijn kinderen 
kreeg ik een zelfgemaakte ‘gouden watten-
staaf ’ als trofee uitgereikt. De humor die we 
als gezin hebben, zouden we nog hard no-
dig hebben. Want kort daarop kregen ook de 
mannen klachten. Robin en Liam lieten zich 
testen en hadden net als ik corona. Aaron is 
niet getest, maar had wel de symptomen. 

Omdat het hele gezin corona had, hoefde nie-
mand  in een aparte kamer in een apart bed 
te blijven. En wat we aanraakten hoefde niet 
te worden ontsmet. Het grote bankhangen 
begon. We informeerden de mensen met wie 
we contact hadden gehad. Dat werd gewaar-
deerd. Niemand van hen heeft overigens co-
rona gekregen. Verder moesten we geplande, 
praktische afspraken afzeggen. Mensen die 
we spraken reageerden nieuwgierig; is het 
echt zo erg? En ze waren bezorgd. Voor velen 
voelt het als een ver-van-mijn-bed-show, tot 
iemand die ze kennen het heeft. Verder was 
het een beetje ‘de lamme helpt de blinde’ om-
dat we allemaal ziek waren. Koken was de 
enige activiteit die ik aankon op een dag. Mijn 

zus, schoonmoeder 
en zwager brachten 
hiervoor de bood-
schappen tot aan de 
deur. Stamppot boe-
renkool met worst 
werkte ik plicht-
matig naar binnen, 
omdat ik toch niks rook en proefde. Van alle 
klachten heeft het verlies van reuk en smaak 
het langste aangehouden. De zenuwpijn, 
hoofdpijn, pijn in m’n ledematen en het be-
nauwde gevoel alsof er iemand op mijn borst-
kast zat, namen na een dag of tien af. Reuk en 
smaak heb ik pas sinds een week weer terug. 
Dat hebben we gevierd met een mals bief-
stukje en lekkers van het kaaswinkeltje.

Mijn man en kinderen hadden voornamelijk 
hoofdpijn. Niemand van ons had een snot-
neus. Niemand hoestte. De symptomen zijn 
grillig. Vermoeid zijn we tot op de dag van 
vandaag nog steeds. In het begin van de thui-
sisolatie waren we heel medelevend naar el-
kaar, maar als je lang op elkaars lip zit, wordt 
de sfeer ook weleens wrevelig. Aaron was op 
een gegeven moment opgeknapt, maar moest 
nog thuisblijven, omdat ik nog niet klachten-
vrij was. Hij was blij dat hij thuis weer wat 
schoolwerk kon doen. Daarin is hij heel zelf-
standig, wat goed uitkwam nu we niet veel 
energie hadden om hem ermee te helpen. Op 
26 oktober is Aaron weer naar school gegaan. 

De eerste keer weer naar de supermarkt vond 
ik spannend. Ik verbaas me over de mensen 
die lak aan de maatregelen lijken te hebben. 
Mensen die te weinig afstand houden of el-
kaar begroeten met drie zoenen. Hoewel ik 
ook wel snap dat we sociale dieren en ge-
woontedieren zijn, erger ik me eraan als ik 
dat zie. Neem je verantwoordelijkheid, denk 
ik dan. Denk niet dat het aan jouw deur voor-
bijgaat. Elkaar daarop aanspreken is hele-
maal niet zo gemakkelijk. En als we dat doen, 
zorgt dat soms voor vervelende situaties. 
Ik merk ook dat als je niet in het ziekenhuis 
hebt gelegen met corona, maar thuis bent uit-
geziekt, je situatie al snel wordt gebagatelli-
seerd. Ik hoop niet dat het je overkomt, denk 
ik dan.”

Verhalen in coronatijd

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, verplicht het kabinet het dragen van 
een mondkapje in publieke binnenruimtes, zoals winkels, musea en het gemeentehuis 
vanaf 1 december.Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moet u dan 
een mondkapje dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de pro-
fessional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkap-
je al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De 
mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, ris-
keert een boete van 95 euro.

U leest meer over de mondkapjesplicht en uitzonderingen hierop op www.rijksoverheid.nl

Mondkapjesplicht 
per 1 december

Renate de Nijs met haar zoon Aaron

Naam grootste zeesluis  ter we-
reld wordt:  Zeesluis IJmuiden
De grootste zeesluis ter wereld, die op 
dit moment wordt gebouwd in IJmuiden, 
krijgt de naam Zeesluis IJmuiden.  De keu-
ze voor deze naam is de uitkomst van een 
naamgevingscampagne die afgelopen 
voorjaar werd gestart door de gemeente 
Velsen en Rijkswaterstaat. 

Vandaag is de naam Zeesluis IJmuiden via 
een videoboodschap bekend gemaakt door 
wethouder Jeroen Verwoort van de gemeente 
Velsen en Nienke Bagchus, directeur Rijkswa-
terstaat. 

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infra-
structuur en Waterstaat): “De naam Zeesluis 
IJmuiden is precies wat het is: gelegen in 
IJmuiden vormt de sluis de komende 100 jaar 
de toegangspoort tot het Noordzeekanaalge-
bied en de havens van Amsterdam. Een be-
langrijke sluis, met een glasheldere nieuwe 
naam.” 

Het fi lmpje is terug te zien op velsen.nl/zee-
sluis. 

Veilig Sinterklaasfeest vieren
Het Sinterklaasfeest is een mooie traditie 
die ook dit jaar gevierd kan worden. Win-
kelen en boodschappen doen voor het 
feest is dit jaar alleen wel anders:

•  Draag een mondkapje
•  Vermijd de drukte 
•  Winkel alleen
•  Ga naar winkels dichtbij huis 
•  Bestel online als u ziek of in quarantaine 

bent, dat kan vaak ook bij lokale winke-
liers

Houd tijdens het sinterklaasfeest rekening 
met elkaar en met de druk in de zorg:
•  Houd 1,5 meter afstand van elkaar
•  Blijf bij klachten thuis, maar neem gezel-

lig digitaal deel aan het feest 
•  Vier het feest in een klein gezelschap met 

niet meer dan drie gasten per dag
•  Verdeel de pakjesavond over meerdere 

dagen als het gezelschap te groot wordt
 
Een heel fi jne pakjesavond!
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De gemeente wil in IJmuiden-Noord en 
Velsen-Noord grijze stenige locaties om-
vormen tot groene plekken met bomen en 
planten. In het voorjaar van 2019 hebben 
we inwoners uit IJmuiden-Noord en Vel-
sen-Noord daarom gevraagd om ‘stenige’ 
en ‘grijze’ locaties in te sturen. We gaan nu 
weer een paar van die ingestuurde locaties 
vergroenen!

In 2019 vroegen we inwoners om locaties in 
te sturen die wel wat groen konden gebrui-
ken. Veel inwoners hebben dat ook gedaan. 
Uiteindelijk zijn er in totaal 93 locaties inge-
stuurd. Uit die 93 inzendingen zijn 16 kansrij-
ke vergroenlocaties gekomen. In het plantsei-
zoen 2019/2020 zijn de eerste zes locaties al 
vergroend. Dit jaar gaan we aan de slag in vier 
nieuwe straten.

Ontwerpen gekozen door inwoners
Door de coronamaatregelen was het niet moge-
lijk om een inwonersavond te organiseren. We 
hebben daarom voor elke locatie  twee ontwer-
pen gemaakt. Deze ontwerpen zijn naar de be-
woners uit de straat en de directe omgeving van 
de locaties verstuurd, met de vraag welk ont-
werp ze mooier vonden. Het verschil tussen de 
twee ontwerpen zat hem in de beplanting en de 
diversiteit aan beplanting.  In totaal hebben 44 
bewoners hun stem uitgebracht waarbij elke 
locatie een duidelijke voorkeursontwerp heeft. 
Wij gaan dit plantseizoen (2020/2021) de vol-
gende ontwerpkeuzes realiseren;

Velsen-Noord
•  Kruising Wijkerstraatweg/Melklaan, ont-

werpoptie 2, 3 soorten struiken met blau-
we, roze en witte bloei en twee ruwe ber-
ken.

•  De Wijkerstraatweg vanaf de kruising 
Meerweidenlaan tot aan de zel� ouwloca-

tie aan de Van Diepenstraat,  ontwerpop-
tie 2, 3 soorten struiken met blauwe, roze 
en witte bloei.

•  Smidt van Gelderstraat, ontwerpoptie 1, 
de struiken met roze bloei en twee Spaan-
se Aken. 

IJmuiden-Noord
•  Casembrootstraat, ontwerpoptie 2, de 

heesterbeplanting met roze bloei
•  Kruising De Ruyterstraat/Beste-

vaerstraat, ontwerpoptie 1, 3 soorten 
struiken met blauwe, roze en witte bloei.

•  Kruising De Ruyterstraat/Casembroots-
traat, ontwerpoptie 1, 3 soorten struiken 
met blauwe, roze en witte bloei.

•  Kruising De Ruyterstraat/Wijk aan Zee-
erweg, ontwerpoptie 2, 2 soorten struiken 
met rode en paarse bloei en 1 siergras. 

•  De Ruyterstraat, ontwerpoptie 1, de strui-
ken met roze bloei. 

Bij het ontwerp van de De Ruyterstraat is het 
ontwerp op enkele plekken aangepast na op-
merkingen van inwoners.  De ontwerpen zijn 
terug te vinden op velsen.nl/vangrijsnaargroen 

Wanneer?
De werkzaamheden worden momenteel verder 
voorbereid. De verwachting is dat in het vroege 
voorjaar van 2021 de locaties allemaal zijn aan-
geplant. 
Meer weten over vergroenen en waarom dit zo 
belangrijk is? Kijk op duurzaamvelsen.nl. Sa-
men gaan we voor een duurzaam Velsen.

Spoorwegovergang Grote Hout- en 
Koningsweg tijdelijk afgesloten

 VAN GRIJS NAAR GROEN 2020!
3 jaar lang extra vergroenen in Vel-
sen-Noord en IJmuiden-Noord

Van 30 november 7:00 tot en met 4 de-
cember 18:00 uur is de spoorwegover-
gang op de Grote Hout- of Koningsweg 
in Velsen-Noord  afgesloten. In opdracht 
van Tata Steel vindt er noodzakelijk on-
derhoud plaats aan de overgang. 

Het onderhoud aan het spoor is ingrijpend en 
dit betekent dat de spoorwegovergang voor 
vijf dagen helemaal afgesloten moet worden. 
Verkeersgebruikers (ook fi etsers) worden 

omgeleid via bebording langs de weg. Houd 
rekening met een paar minuten extra reis-
tijd! We vinden het als gemeente vervelend 
dat deze toegangsweg van Velsen-Noord da-
gen afgesloten moet zijn, maar de werkzaam-
heden zijn helaas noodzakelijk voor een vei-
lige en betrouwbare overgang. 

Bekijk velsen.nl/afsluitenovergang voor de 
omleidingen. 

Tijdelijk verbod op stilstaan en 
parkeren Duin- en Kruidberger-
weg
Hierbij plaatsen we dit bericht nogmaals, 
omdat in het bericht van vorige week 
stond dat het verbod 13 januari ingaat. Dit 
is niet juist. Onze excuses hiervoor. Het is 
sinds 13 november verboden te parkeren 
en stil te staan aan de Duin- en Kruidber-
gerweg in Santpoort-Noord. De parkeer-
overlast aan de weg en in de berm wordt 
hiermee verholpen.  

Plaatsing verbodsborden
Handhaving constateerde meerdere keren 
in de afgelopen maanden dat de Duin- en 
Kruidbergerweg en aangrenzende berm door 
recreanten werden gebruikt om te parkeren. 

Dit is niet bevorderlijk voor de veiligheid en 
de doorstroom van verkeer op deze locatie. 
Door parkeren in de berm op deze locatie te 
verbieden, wil de gemeente Velsen drukte in 
deze omgeving beperken en nieuwe corona-
brandhaarden voorkomen. 

Recreëer in eigen omgeving
Wandelen in natuurgebieden is sinds de co-
ronacrisis aanzienlijk toegenomen. Lande-
lijk wordt erop gewezen de reisbewegingen 
te beperken. Recreëer daarom lopend of per 
fi ets in eigen omgeving en belast zo min mo-
gelijk de natuur en omliggende gebieden met 
de auto. 

 Dorpsdialoog Driehuis gaat 
(digitaal) door!
Door de coronapandemie is onduidelijk 
wanneer fysieke bijeenkomsten weer mo-
gelijk zijn. In overleg met de klankbord-
groep is besloten daar niet op te wach-
ten en de Dorpsdialoog Driehuis digitaal 
voort te zetten.

Op maandagavond 7 december, van 19.30 tot 
22.00 uur, vindt de derde bijeenkomst van 
een serie gesprekken plaats over de toekomst 
van Driehuis. In het bijzijn van wethouder 
Sebastian Dinjens worden de zorgen, wen-
sen en ideeën die eerder zijn opgehaald ver-
der verdiept en gekoppeld aan specifi eke lo-
caties in Driehuis. Omdat er nog veel vragen 
zijn over de opgaven die we voor Driehuis 
zien, gaan we hier nader op in. Verder praten 
we u bij over recente ontwikkelingen rondom 
de mogelijke ontwikkellocaties en het onder-

zoek naar de (toekomstige) bereikbaarheid 
van Driehuis. 

Om ervoor te zorgen dat alle Driehuizenaren 
mee kunnen praten of de Dorpsdialoog kun-
nen blijven volgen, wordt begin december 
een papieren enquête en nieuwsbrief huis-
aan-huis verspreid. Ingevulde enquêtes kun-
nen tot eind december worden ingeleverd bij 
de Versmarkt aan de Driehuizerkerkweg 69. 
U kunt de enquête ook online invullen. Hoe 
dat werkt, staat vermeld in de nieuwsbrief.  

Aanmelden voor de digitale bijeenkomst op 
7 december is verplicht en kan via www.sa-
menspelvelsen.nl, onder het project Dorps-
dialoog Driehuis. Meer info of vragen? Bekijk 
www.samenspelvelsen.nl of mail naar wo-
nen@velsen.nl.

BEZORGENINVELSEN.NL
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BESPROKEN IN DE SESSIES

Lokaal Klimaatakkoord
De gemeenteraad heeft de ambitie om een 
Lokaal Klimaatakkoord af te sluiten. De 
raadsleden zijn positief, maar hebben wel 
vragen over de rol van inwoners en onderne-
mers. In december volgt er een memo voor 
het vervolg.  

Participatie in Velsen
In Velsen mag iedereen meedoen bij het 
maken van beleid of het vormgeven van pro-
jecten. De raadsleden zijn actief aan de slag 
gegaan om te komen tot een set van factoren 
die participatie tot een succes kunnen ma-
ken. Een goed en duidelijk proces, waarbij 
inwoners weten wat het doel is en hoe hun 
inbreng wordt meegenomen, is belangrijk. 

Nieuwe Wet inburgering 2021
Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet 
inburgering in werking, waarmee de ver-
antwoordelijkheid voor de uitvoering van 
de inburgering bij de gemeenten ligt. Het 
onderwerp leidde tot veel vragen en sugges-
ties vanuit de raadsleden en een uitgebreide 
beantwoording van de ambtenaar. In 2021 
komt er een vervolgsessie. 

DE TEGENSTELLING

Iedere maand gaan er twee politieke 
partijen met elkaar in discussie over 
een actueel onderwerp. Deze maand 
hebben we het over de invoering van de 
omgevingswet. Waarom juist de omge-
vingswet?

Waar gaat het over?
Cornet: Eenvoudig is heel complex! Dat 
blijkt ook als het gaat om de invoering van de 
nieuwe omgevingswet. 
Deze wet werd al in 2012 aangekondigd. De 
invoering is al een paar keer uitgesteld en 
staat nu gepland voor 1 januari 2022. 

Van Koten: De invoering van de Omgevings-
wet gaat samen met de vernieuwing van de 
lokale democratie. Met deze wet kunnen we 
vast nog beter onze ambities vormgeven. Po-
litiek Sociaal streeft naar een goede balans 
tussen de representatieve, de participatieve 
en de directe democratie. 

Waar gaat de omgevingswet over?
Van Koten: Plannenmakers krijgen meer 
ruimte waarbij hij of zij zelf omwonenden 
consulteert voordat er een aanvraag bij de 
gemeente wordt ingediend. Er komt zo meer 
verantwoordelijkheid bij de samenleving om 

samen te werken. 
De Omgevingswet kan straks vast ook een 
bijdrage leveren aan het herstel van het ver-
trouwen in de overheid. 
Vooruitlopend is het nu belangrijk goed na 
te denken waar de raad straks wel en niet 
meer over gaat. De verklaring van geen be-
denkingen verdwijnt. In de nieuwe situatie 
komt er een andere constructie. Politiek So-
ciaal wil daarbij echter voorkomen dat het 
vertrouwen van de inwoners in de overheid 
verder zal afnemen. 
Cornet: Deze wet vervangt meer dan 20 nu 
bestaande wetten, zoals: de Monumenten-
wet, de Tracéwet en de Wet ruimtelijke 
ordening. Het voordeel daarvan is dat je in 
de toekomst bij de gemeente nog maar één 
vergunning hoeft aan te vragen. En de ge-
meente kan daarop dan binnen acht weken 
een besluit nemen (dat kan nu oplopen tot 
een half jaar). 
Bovendien kan je als inwoner van Velsen 
veel zaken zelf achter de computer regelen. 
En de gemeente krijgt ruimte om normen 
te versoepelen. Daarvoor moet ook binnen 
Velsen veel gebeuren. Het ambitiedocument 
en de afspraken over wat voorgelegd moet 
worden aan de gemeenteraad liggen nu ter 
goedkeuring in de volgende vergadering. 

Wat willen jullie nog meegeven aan Vel-
sen? 
Van Koten: We moeten juist steeds beter 
met elkaar (overheid en samenleving) invul-
ling geven aan het ontwikkelen en bescher-
men van de fysieke leefomgeving.  Politiek 
Sociaal is daarom van mening dat we samen 
de Omgevingswet echt moeten benutten om 
lokaal strengere eisen te stellen aan de lucht 
kwaliteit.
Cornet: ChristenUnie Velsen stemt met deze 
documenten in, maar zal het verloop verder 
heel kritisch volgen, zowel op uitvoerings-
kosten als op resultaat. 

Nieuws van de raad
AGENDA VAN DE SESSIES

Omgevingsvisie-Gezonde gemeente
Met de omgevingsvisie komt er een totaalbeeld op 
de leefomgeving van Velsen. In deze sessie gaat het 
over de gezonde gemeente. Zo is er aandacht voor 
geluid, geur, bodem, veiligheid en water, maar ook 
voor mentale gezondheid, bewegen, ontmoeten, 
toegankelijkheid, sporten en spelen.

Prestatieafspraken Velsen
De gemeente maakt ieder jaar afspraken met wo-
ningbouwverenigingen en huurdersverenigingen 
over de invulling van sociale woningbouw. De raad 
heeft eerder input kunnen geven en nu liggen de 
concept afspraken voor
. 
Toekomst maatschappelijk vastgoed
De gemeente heeft veel gebouwen in eigendom 
voor een maatschappelijke functie, zoals buurt-
huizen, bibliotheek en theater. Deze gebouwen zijn 
duur voor de instellingen die ze gebruiken en duur 
voor de gemeente om te onderhouden. In deze ses-
sie kunnen de raadsleden van gedachten wisselen 
over een toekomstbestendige aanpak. 

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan het Klant Contact Centrum (KCC) 
De telefonische bereikbaarheid van het KCC 
is van ma t/m vr 8.30 uur tot 17.00 uur via 
14 0255, zonder kengetal.  

Vanwege de coronamaatregelen is het ge-
meentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.       
• Het laten ondertekenen van toestemming 

beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aan-

bestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen
Voor inhoudelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt u een te-
lefonische afspraak maken met één van de 
vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur
per dag een afspraak maken. U kunt 
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bel-
len met het Klant Contact Centrum voor een
afspraak.

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis kunt 
u telefonisch een formulier opvragen, waar-
op u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl/gepu-
bliceerd.

U kunt zich abonneren op een door u gestelde 
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte 
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op 26 november 
2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)

Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen op grond 
van de wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Zeehavenweg 1, tijdelijk (2 jaar) plaatsen 
kantoorunits (16/11/2020) 122236-2020

Lindenstraat 39, plaatsen carport 
(17/11/2020) 123004-2020
Marktplein 2,  verbouwen tot winkel en 6 ap-
partementen (20/11/2020) 124641-2020
Santpoort-Zuid
Zinneveltlaan 24, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (17/11/2020) 123164-2020

Santpoort-Noord
Kerkweg 67A, verbouwen tot 5 appartemen-
ten) (19/11/2020)  124089-2020

Driehuis
Valeriuslaan 82, kappen boom (15/11/2020) 
121953-2020
Wol¡  en Dekenlaan 1,  wijzigen gebruik 
schoolplein naar trapveldje met basket en fi t-
nesstoestel (17/11/2020)
122598-2020

Driehuizerkerkweg 22, plaatsen zoldertrap 
(18/11/2020) 123746-202 (Gemeentelijk mo-
nument)

Velserbroek
Zeilmakerstraat 50, wijzigen gebruik voor 
yoga- en pilateslessen (18/11/2020) 123652-
2020
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking 
hebben op een bouwactiviteit kunnen 
deze worden voorgelegd aan de commis-
sie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer 
informatie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij van 

de volgende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning de beslistermijn heb-
ben verlengd met 6 weken. De datum van 
verzending van de verlenging is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden
Plein 1945 1 t/m 10 en 48 t/m 55, vervangen 
luifels (17/11/2020) 101867-2020
Van Galenstraat 5, plaatsen dakopbouw 
(19/11/2020) 100453-2020

Driehuis
Van den Vondellaan 100 (station Driehuis), 
verbouwen station (plaatsen liften en bor-
des, vervangen luifels perronopgang en trap 
noordzijde, verlengen tunnel) (19/11/2020) 
74819-2020
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Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) gedu-
rende zes weken na de dag van verzending 
van het besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen (zoals col-
lege van burgemeester en wethouders 
van Velsen of burgemeester van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector bestuurs-

recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure

Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsver-
gunning verleend voor: 

IJmuiden
Petteveltlaan 2, uitvoeren constructieve wijzi-
ging (17/11/2020) 113688-2020

Velsen-Zuid
Ver Loren van Themaatlaan 10, plaatsen dak-
opbouw (19/11/2020) 89498-2020

Velsen-Noord
Wijkeroogstraat ong. (nabij Skatepark), tij-
delijk (10 jaar) plaatsen JOP (17/11/2020) 
107376-2020

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 41, 41A, 41C, kappen 23 bo-
men (17/11/2020) 84234-2020
Zinneveltlaan 24, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (19/11/2020) 123164-2020

Santpoort-Noord
Marowijnestraat 1, plaatsen dakkapel (voor-
zijde), vernieuwen/verbreden dakkapel (ach-
terzijde) (17/11/2020) 111766-2020
Hyacinthenstraat 29, verhogen nok 
(19/11/2020) 101297-2020
J.T. Cremerlaan 103 t/m 113, wijzigen voorge-
vels (19/11/2020) 112177-2020

Velserbroek
Waterranonkel 14, plaatsen dakkapel (achter-
zijde) (17/11/2020) 110365-2020

Geweigerde standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben standplaatsver-
gunning geweigerd voor: 

Santpoort-Zuid
Plaatsen voertuig m.b.t. informatie aan bewo-
ners voor aanleg glasvezel op locatie Deka-
Markt Blekersveld op 
6 en 9 oktober 2020 (19/11/2020) 102338-
2020

Besluiten

Verkeersmaatregel

Kapmelding

Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten een individuele gehandicaptenpar-
keerplaats aan te leggen voor het volgende 
perceel:

• Zeeweg 208, 1971 HH  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is be-
kend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 

weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen  bij het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Adres: De Uitkijklaan 2  IJmuiden (naast huis 
in plantsoen)
Betreft het kappen van 2 x Grauwe Abeel (Po-

pulus Canescens)
 Omtrek stam 233 cm
Hoogte 20,7 meter

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

 Velsen-Noord
Staalstraat 10, gebruiken als bedrijfsverza-
melgebouw (19/11/2020) 111663-2020

Velserbroek
Dammersweg 15 RD, legaliseren 4 vlaggen-
masten (17/11/2020) 107560-2020


