
De gronden naast het spoor aan de Duin-
vlietstraat in Velsen-Noord worden ge-
bruikt als tuintjes en er zijn een hout-
handel en opslag gevestigd. NS Vastgoed 
B.V. is eigenaar van de gronden.

Het gebruik van de grond als tuintjes en 
houthandel is in strijd is met het bestem-
mingsplan. Ook staan er illegale bouwwer-
ken zoals schuurtjes en erfafscheidingen, en 
is er sprake van overlast. 

Het bestemmingsplan staat alleen groen-
voorzieningen en voorzieningen voor de 
spoorweg toe. 
Na een eerder ‘voornemen last onder dwang-
som’ heeft de gemeente nu een ‘last onder 
dwangsom’ opgelegd aan de NS. Dit betekent 
dat de NS drie maanden de tijd krijgt om de 
gronden terug te brengen naar een openbare 
groenstrook. Dit betekent voor de gebruikers 
dat zij moeten stoppen met hun tuin en hout-
handel, en de aanwezige bebouwing moeten 
a� reken. 

Gronden naast spoor 
Duinvlietstraat terug naar 
openbare groenstrook

14 0255 info@velsen.nl velsen.nl gemeentevelsen gemvelsen gemeente_velsen

Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Bent u van plan uw woning op korte 
termijn aardgasvrij te maken? Bereidt 
u zich hier serieus op voor, maar ziet u 
door de bomen het bos niet meer? Om-
gevingsdienst IJmond biedt u gratis ad-
vies en ondersteuning in het aardgasvrij 
maken van uw woning. 

Inmiddels stijgen de energieprijzen fl ink. 
Steeds meer mensen zijn daarom op zoek 
naar informatie en mogelijkheden om aard-
gasvrij te wonen en te leven. 

Groen Thuis
Dit is misschien nog een kleine groep. Maar 
juist aan die groep bieden Omgevingsdienst 
IJmond, Duurzaam Bouwloket en de Hui-
zendokter gratis advies en ondersteuning. 
Twintig bewoners in de IJmond maken kans 
op een plek in het project Groen Thuis. Zij 
worden ondersteund door ona� ankelijke 
adviseurs van Duurzaam Bouwloket en de 
Huizendokter.

Bent u wie wij zoeken?
U denkt al langer aan verduurzamen, van-
daar ook dat u al kleine en misschien gro-

tere stappen heeft genomen. U bereidt zich 
serieus voor op een verbouwing of denkt er 
al een tijd over na. Er is zo veel informatie 
en keuze als het gaat om maatregelen om te 
verduurzamen. Soms ziet u door de bomen 
het bos niet meer. Het gaat om uw eigen wo-
ning.

Wilt u aan de slag? Meld u dan nu aan
Voelt u zich aangesproken en wilt u aan 
de slag? Meld u dan nu aan via www.duur-
zaambouwloket.nl/groenthuis. Hier vult 
u uw gegevens in. Daarna ontvangt u van 
Duurzaam Bouwloket een vragenlijst over 
uw woning en uw gewenste (woon)situatie. 
U kunt zich aanmelden tot 15 december. In 
de week van 20 december hoort u of u bent 
geselecteerd voor het project Groen Thuis. 
Er zijn slechts twintig plaatsen in dit pilot-
project.

Warmtepioniers krijgen gratis 
ondersteuning met Groen Thuis

Aanvragen vergoeding 
voor controle op 
coronatoegangsbewijs
Vanaf 25 september 2021 hebben onder-
nemers, instellingen en verenigingen in 
bijvoorbeeld de horeca, sport en cultuur 
te maken met het coronatoegangsbewijs 
(CTB). Het kabinet en het Veiligheidsbe-
raad hebben afspraken gemaakt over de 
handhaving op coronatoegangsbewijzen. 
Ondernemers, instellingen en vereni-
gingen hebben de plicht om bezoekers te 
vragen naar een geldig coronatoegangs-
bewijs, dat overeenkomt met hun legiti-
matie. Gemeenten hebben een handha-
vingstaak of de CTB-plichtige locaties de 
controle op de coronatoegangsbewijzen 
uitvoeren. 
Gemeenten en ondernemers krijgen 
voor deze extra taak, extra geld vanuit de 
Rijksoverheid. Dit geld kan worden inge-
zet voor bijvoorbeeld (extra) beveiligers, 
controleurs of hosts die helpen bij de 
controle van het CTB. Gemeente Velsen 
heeft besloten dit bedrag beschikbaar te 
stellen voor ondernemers, instellingen 
en verenigingen. Een deel van het geld 
zetten we in voor extra inzet op de nale-
ving bij sportverenigingen. Het andere 
deel van het geld is voor een eenmalige 
tegemoetkoming. 

Ondernemers belast met de CTB-
controle kunnen voor een fi nanciële 
vergoeding in aanmerking komen. 
Heeft uw onderneming, organisatie 
of vereniging te maken met de ver-
plichte controle op het CTB en maakt 
u hiervoor extra kosten?  Dien dan 
een aanvraag in voor een vergoeding. 
Dit kan via velsen.nl/corona. 

Het Sociaal Wijkteam       
Velsen: ook in deze tijd 
staan we voor u klaar
Het Sociaal Wijkteam Velsen is ook met de 
huidige corona-maatregelen beschikbaar 
voor ondersteuning aan de inwoners van Vel-
sen. Juist nu is het belangrijk dat inwoners 
bij medewerkers van het Sociaal Wijkteam 
Velsen terecht kunnen met vragen over geld-
zaken en administratie, wonen, werk, gezond-
heid, eenzaamheid en het sociaal netwerk. 
In het Sociaal Wijkteam Velsen werken ver-
schillende organisaties uit het maatschap-
pelijk werk, welzijnswerk en wijkverpleging 
met elkaar samen. Zij ondersteunen u door te 
luisteren, mee te denken en samen met u naar 
een passende oplossing te zoeken.

Ook als u vindt dat iets ontbreekt in uw wijk of 
als u uw steentje wilt bijdragen door anderen 
te helpen, bent u bij hen van harte welkom! Er 
is altijd een sociaal wijkteam bij u in de buurt.
Iedereen van 0 tot 100 kan met zijn/haar vra-
gen bij Het Sociaal Wijkteam Velsen terecht. 

Neem contact op met het Sociaal Wijk-
team Velsen via:
www.swtvelsen.nl
Telefoonnummer 088 – 887 69 70
contact@swtvelsen.nl

Het Sociaal Wijkteam Velsen hoopt op veel 
ontmoetingen en houdt in overleg met u reke-
ning met de coronamaatregelen.

Hoewel 2050 nog ver weg is, is het be-
langrijk om aan de toekomst te denken. 
Daarom heeft de gemeente, met inwo-
ners, bedrijven en partners, nagedacht 
over de koers voor de komende 30 jaar. 
Deze koers is vastgelegd in de Visie op 
Velsen 2050 Duurzaam Verbonden. 

In de visie staat wat we belangrijk vinden, 
wat onze kracht is en hoe we ons op willen 
stellen. Dat is ons kompas om koers kunnen 
houden in de omwentelingen van de komen-
de 30 jaar. Deze omwentelingen kunnen een 
grote impact hebben. U kunt daarbij denken 
aan:
• De samenstelling van de bevolking in 

Velsen
• De invloed van de digitalisering op de sa-

menleving
• De verduurzaming van de gemeente
• De omslag in de verhouding tussen ge-

meente en inwoners, bedrijven en orga-
nisaties

Nieuwsgierig geworden? Als eerste in de 
reeks is de tentoonstelling over de nieuwe 
Visie op Velsen vanaf nu te vinden in het Pol-
derhuis in Velserbroek. Vanaf 8 december 
staat de tentoonstelling in de Dorpskerk in 
Santpoort Noord. 

Deze tentoonstelling reist de komende tijd 
langs alle kernen in de gemeente. Houd de 
website van de gemeente in de gaten om te 
kijken wanneer de tentoonstelling bij u in 
de buurt staat. Daarnaast kunt u de visie ook 
bekijken op onze website. Scan hiervoor de 
onderstaande QR code.  

Leest u de visie liever op 
papier? Stuurt u ons dan 
een bericht via info@
velsen.nl. Dan sturen wij 
een exemplaar naar u op.

Reizende tentoonstelling: 
Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden

Gemeente Velsen wil in IJmuiden-Noord 
en Velsen-Noord grijze en versteende 
locaties omvormen tot groene plekken 
met bomen en planten. Dit doen we om-
dat mensen zich prettiger voelen in een 
groene omgeving, omdat groen water op-
neemt én omdat groen verkoeld bij hitte. 

Dit jaar komen twee projecten samen op één 
locatie: Van Grijs naar Groen en Renovatie 
speelplekken. We gaan de speelplek aan de 
Van Wassenaerstraat renoveren en omvor-
men tot een groene speelplek.
Op de speelplek worden de rubberen tegels 
vervangen door gras. Ook wordt de speelplek 
straks omheind door een haag van olijfwilg 
(Elaeagnus Ebbingei) die de hele winter groen 
blijft. Er wordt één nieuwe boom aangeplant 

op de plek waar voorheen al een boom stond. 
Daarnaast konden omwonenden en kinderen 
stemmen op hun favoriete ontwerp van de 
speeltoestellen. Zeventien inwoners hebben 
hun stem uitgebracht op de drie ontwerpen, de 
speelplek met de meeste voorkeurstemmen is; 

Ontwerpvoorstel 3, het ontwerp met gi-
rafglijbaan en de meestapduizel

De werkzaamheden worden momenteel ver-
der voorbereid. De verwachting is dat in het 
vroege voorjaar van 2022 de speelplek wordt 
gerenoveerd. Aansluitend op die renovatie 
wordt het groen aangeplant en het gras aan-
gelegd. Zodra de werkzaamheden gaan starten 
worden omwonenden met een bewonersbrief 
geïnformeerd.  

Speelplek Van Wassenaerstraat gaat Van Grijs naar Groen!

Stadsschouwburg Velsen
De gemeente moet een keuze maken in welke 
vorm de functie van de Stadsschouwburg 
wordt voortgezet. Hier zijn al meerdere ses-
sies voor geweest en nu liggen er 5 scenario’s 
voor ter bespreking. 

Programma Gezondheid en Luchtkwa-
liteit
De IJmond gemeenten hebben samen een 
programma gezondheid en luchtkwaliteit 
opgesteld, om te zorgen voor een schone en 
lee� are omgeving. Het programma én de 
reactie op de zienswijzen liggen nu voor aan 
de gemeenteraad. 

Budget Sportpark Schoonenberg
In 2017 heeft de gemeenteraad besloten om 
geld te investeren in de buitensport. Nog niet 
alles kan uitgevoerd worden door de plannen 
van Telstar en mogelijke woningbouw op de 
locatie Waterloo. Daarom wordt nu voorge-
steld om het geld voor de aanpassingen bij vv 
IJmuiden en KHC Strawberries alvast be-
schikbaar te stellen, zodat zij niet nog langer 
hoeven te wachten. 

Verordening tot wijziging APV
In de Algemene plaatselijke verordening 
(APV) staan de regels waar de gemeente op 
kan handhaven. In dit voorstel zijn extra 
regels opgenomen voor het tegengaan van 

ondermijning (criminele activiteiten, met 
name via bedrijven).

BIZ Havengebied IJmuiden 2.0
De gemeente zet zich in voor het aantrekkelij-
ker maken van het havengebied voor huidige 
en toekomstige ondernemers. Een bedrijfsin-
vesteringzone zorgt ervoor dat gemeente en 
bedrijven samen investeren in het gebied. 

Startdocument Platbodem Velserbroek
Er zijn plannen voor woningbouw op de loca-
tie Platbodem in Velserbroek. In dit start-
document staan de kaders om dit mogelijk 
te maken. Er zijn aanpassingen opgenomen 
naar aanleiding van reacties van inwoners. 

Als dit startdocument wordt aangenomen, 
starten de werkzaamheden voor het aanpas-
sen van het bestemmingsplan. 

Huisvestingsverordening Zuid-Kenne-
merland/ IJmond, gemeente Velsen 2022
De verdeling van sociale huurwoningen 
naar woningzoekenden zijn opgenomen in 
de huisvestingsverordening. Nieuw in deze 
verordening is de mogelijkheid om de nieuw-
bouw sociale huurwoningen met voorrang 
toe te wijzen aan Velsenaren. Ook wordt de 
mogelijkheid geboden om voorwaarden voor 
urgentie voor dakloze ouder(s) met kinderen 
te verruimen.

AGENDA VAN DE SESSIES



Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden:
• Orionweg 345, bouwen aanbouw (zij-

gevel) (22/11/2021) 139430-2021
• Velserduinweg 205, wijzigen van de 

constructie en indeling achtergevel 
(22/11/2021) 139815-2021

• Ahornstraat 2, plaatsen dakopbouw 
(23/11/2021) 140400-2021

• Zeeweg 219, plaatsen dakopbouw 
(24/11/2021) 140549-2021

• 3e Industriedwarsstraat 5, plaatsen 
overheaddeur (24/11/2021) 140753-
2021

• Industriestraat 27A, plaatsen dakop-
bouw (25/11/2021) 141425-2021

• Lange Nieuwstraat 453, wijzigen 
gebruik van 1 naar 2 appartementen 
met dakterras en bouwen dakopbouw 
(26/11/2021) 141804-2021

Velsen-Noord
• Parlevinkerstraat 23, plaatsen hek-

werk en 12 laadpalen (22/11/2021) 
139497-2021

• Kraandrijverstraat ong. (achter Con-
cordiastraat 18), tijdelijk (5 jaar) 
plaatsen keten (23/11/2021) 139948-
2021

Santpoort-Zuid
• Bloemendaalsestraatweg 75, ver-

wijderen schoorsteen, plaatsen dak-
kapellen (voor-, zij- en achterzijde) 
(24/11/2021)

140532-2021

Velserbroek
• Rijksweg 287, legaliseren tijdelijk (3 

maanden) plaatsen tent (22/11/2021) 
139574-2021

• Floraronde 32, plaatsen dakkapel 
(achterzijde) (24/11/2021) 140701-
2021

Welstand
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Havenkade 1, wijzigen gebruik van 

kantoor naar wonen (6 appartemen-
ten), vergroten zolder (25/11/2021) 
119789-2021(gemeentelijk monu-
ment)

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
IJmuiden
• De Ruyterstraat 91, vergroten 1e ver-

dieping (23/11/2021) 113786-2021

Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 177A, wijzigen gebruik 

verdieping van wonen naar B&B 
(23/11/2021) 92724-2021

• Hoofdstraat 177A,  legaliseren dakter-
ras (23/11/2021) 119650-2021

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden
• Kennemerboulevard 250, brandveilig 

gebruik hotel (23/11/2021) 77957-
2020

• Zeeweg 113 en 115, bouwen kelder on-
der hotel (23/11/2021) 22237-2021

• nabij Noordersluisweg 11, aanleggen 
glasvezelleiding (23/11/2021) 127123-
2021

• Tiberiusplein 6, vervangen gevelbe-
plating (23/11/2021) 118771-2021

Velsen-Noord
• Concordiastraat 84, tijdelijk (10 jaar) 

legaliseren 12 lichtmasten bij de con-
tainerterminal (25/11/2021) 49605-
2020

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

bouw (25/11/2021) 115921-2021
• Kerkweg 84, plaatsen dakopbouw 

(25/11/2021) 129248-2021  

Velserbroek
• Grote Boterbloem 29, plaatsen dakka-

pel (voorzijde) (23/11/2021) 130306-
2021

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning 
Santpoort-Noord
• Corantijnstraat 12, vernieuwen 

dakterras, verplaatsen toegang 
(23/11/2021) 122444-2021

Velserbroek
• De Zeiler 112, dichtzetten voorportaal 

(25/11/2021) 126105-2021

Verleende fi lmvergunningen APV 
artikel 2:7 
IJmuiden
• ‘Bestseller Boy’ op 7 december 2021 

van 06:30 tot 19:00 uur, locatie Brees-
aaperstraat 52 en Kanaalstraat 63 
(25/11/2021)133741-2021

Overige bekendmakingen 

• Kapmelding; Grote buitendijk naast 
nr 41, Velserbroek; 2x Elsen waarvan 
één 2 stammig i.v.m. zware aantasting 
wilgenhoutrups.

• Kapmelding: Ceylon Bastion hoek 
Galle Promenade, Velserbroek 1x 
meerstemmige wilg in beplanting 
i.v.m. zware aantasting wilgenhout-
rups.

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  

De boostervaccinatie is gestart.  Sinds 19 no-
vember 2021 worden mensen van 80 jaar 
en ouder uitgenodigd om de extra prik te ha-
len. Het doel is om zoveel mogelijk ouderen 
voor het einde van het jaar een booster aan 
te kunnen bieden.  Ook ontvangen inmiddels 
de eerste mensen van 18 jaar en ouder die in 
een zorginstelling wonen en medewerkers in 
de zorg en maatschappelijke ondersteuning 
van 18 jaar en ouder die contact hebben met 
patiënten en cliënten een boostervaccinatie. 
Vanaf 3 december 2021 krijgen mensen met 
het downsyndroom een uitnodiging. Nadat 
deze groepen aan de beurt zijn geweest, kan 
iedereen die jonger is dan 60 jaar een booster-
vaccinatie krijgen. Dit gaat van oud naar jong 
(tot 18 jaar).

Vaccinatielocaties GGD Kennemerland
U kunt een vaccinatie halen bij de XL-locatie 
bij Schiphol en de locatie aan de Dokweg in 
IJmuiden. Vanaf 1 december komt daar ook 
nog een locatie in Velsen-Noord en Haarlem 
bij.

Afspraak maken
Via de website www.coronavaccinatie-af-
spraak.nl kunt u 24 uur per dag een afspraak 
inplannen voor de extra vaccinatie. U kunt 
ook het Landelijk Vaccinatie Afsprakennum-
mer bellen via 0800-7070. Dit kan iedere dag 
tussen 08.00 en 20.00 uur.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de boostervac-
cinatie op www.rijksoverheid.nl

Boostervaccinatie

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/corona

of bel 0800-1351 

Avondsluiting vanaf 17.00 uur

Algemeen

Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Ontvang thuis maximaal 4 personen 
per dag. Ga per dag maximaal 1 keer 
op bezoek. Doe vooraf een zel�est.
Kinderen t/m 12 jaar zijn uitgezonderd. 

Werk thuis. Kan dat niet? 
Houd op werk altijd 1,5 meter 
afstand.

70-plus: beperk contact met 
kinderen t/m 12 jaar.

.

Horeca

Dicht om 17.00 uur.

Vaste zitplaats verplicht.

Mondkapje bij verplaatsing.

A�alen en laten bezorgen wel 
mogelijk na 17.00 uur.

Onderwijs

Voor groep 6, 7, 8 in basisonderwijs, 
en voortgezet onderwijs:
• Zo snel mogelijk 2 keer per week 
 zel�esten.
• Mondkapje op de gang.

Kinderen tot 12 jaar blijven thuis
bij verkoudheidsklachten.

Reisadvies: blijf zoveel mogelijk thuis.

Coronatoegangsbewijs:

• Horeca.

• Evenementen.

• Kunst en cultuur.

• Binnensportlocaties vanaf 18 jaar.

Mondkapje verplicht:

• Alle publieke binnenlocaties.

• Openbaar vervoer en stations.

• Bij verplaatsing waar coronatoe-
gangsbewijs geldt.

• Het onderwijs (behalve groep 1-5).

• Vliegvelden en vliegtuigen.

Sport

Alle locaties dicht om 17.00 uur.

Geen publiek bij sport. 

Evenementen, kunst en cultuur, 
dierenparken en pretparken

Dicht om 17.00 uur.

Vaste zitplaats verplicht. Doorstroom-
evenementen en -locaties zijn uitgezonderd.

Winkels en boodschappen

Niet-essentiële winkels en dienst-
verlening dicht om 17.00 uur.

Essentiële winkels, zoals super-
markten, dicht om 20.00 uur.

Het aantal coronabesme�ingen is nog nooit zo hoog geweest; de toegang tot de zorg is in gevaar. 
Daarom volgen er strengere maatregelen om dagelijkse contactmomenten te verminderen. 

Op veel plekken wordt het aantal bezoekers beperkt. Vanaf 17.00 uur is bijna alles dicht. 

De volgende maatregelen gelden per zondag 28 november 05.00 uur:

Wassen Was vaak je handen.

Hoest en nies in je elleboog.

Afstand Houd 1,5 meter afstand.

Schud geen handen..

Testen Klachten? Blijf thuis en 
laat je testen, ook als je 
gevaccineerd bent. 

Luchten Zorg voor voldoende 
frisse lucht.

Houd je aan de basisregels:




