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Mondkapjesplicht per 1 december
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 professional, zoals de kapper of de rij-instructeur.
In het openbaar vervoer was een mondkapje
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.
Soorten mondkapjes en uitzonderingen
Een spatscherm, ook wel face shield genoemd,
bedekt de neus en mond niet volledig en geldt
daarom niet als wettelijk alternatief voor een
mondkapje. Ook sjaals of zakdoeken mogen
niet worden gebruikt ter vervanging van een
mondkapje. Alleen de stoffen mondkapjes en
wegwerpmondkapjes zijn toegestaan.
Mensen die vanwege een beperking of (chronische) ziekte geen mondkapje kunnen dragen,
hoeven geen mondkapje op. U leest meer hierover op www.rijksoverheid.nl.

Beste Velsenaren,

De feestmaand is begonnen. Komend weekend vieren we Sinterklaas,
aansluitend gaan we de kersttijd in en kort daarna is het alweer
Oud & Nieuw. Deze feesten draaien om gezelligheid en aandacht
voor elkaar, maar we zullen ze dit jaar anders vieren dan we gewend zijn. Dat moet, omdat we het coronavirus niet de kans willen geven om op te laaien doordat we elkaar te veel opzoeken.
Komende dinsdag horen we in de persconferentie van het kabinet
welke regels gaan gelden rond Kerst en Oud & Nieuw. Ik ben daar
net zo benieuwd naar als jij. De coronacijfers van de laatste
tijd maken al duidelijk dat we in redelijk kleine kring feest
zullen vieren. Maar laten we daarbij de mensen niet vergeten die
niet aan onze tafel zitten. Mensen in onze omgeving die kwetsbaar of eenzaam zijn. Een telefoontje, een bezoekje waarbij je
uiteraard goed let op coronaveiligheid, kan dan veel betekenen.
Laten wij er in Velsen voor zorgen dat we er voor elkaar zijn en
daarbij niemand vergeten!
Corona Live - woensdag 9 december
Hierover, en natuurlijk over de actualiteit rond corona, wil
ik het woensdagavond om 20.00 uur met je hebben tijdens Corona
Live. Zoals je gewend bent via Facebook, maar deze keer zenden
we ook uit via www.velsen.nl en YouTube. Dit doen we omdat we
gemerkt hebben dat veel mensen het corona-gesprek graag op een
ander moment terugkijken. Zo bieden we hier nog meer mogelijkheden voor.
Ik koop lokaal
Met presentator Friso Huizinga ga ik in gesprek over de ‘Ik koop
lokaal’ campagne die speciaal voor de feestdagen een nieuwe invulling heeft gekregen. Dit brengt jou misschien op goede ideeën
om jouw feestdagen leuker en lekkerder te maken, en tegelijkertijd onze lokale bedrijven het steuntje in de rug te geven dat
zij verdienen.
Jongeren in coronatijd
Een andere groep waaraan ik in Corona Live aandacht wil besteden, zijn onze jongeren. Corona is voor niemand leuk, maar ben
je jong en wil je er op uit om anderen te ontmoeten, dan zijn de
regels extra zwaar. Ik begrijp hoe vervelend de beperkingen voor
hen zijn als het gaat om uitgaan. Daar komt nu het vuurwerkverbod bij, dat terecht ingesteld is om onze zorg niet extra te belasten. Iemand die veel met Velsense jongeren werkt, is Javer
Hannani van Straathoekwerk. Met hem spreek ik over de uitdagingen, en ik ben benieuwd naar zijn inzichten over hoe ook onze
jongeren op een goede manier door de coronacrisis kunnen komen.
Ik kijk uit naar deze Corona Live, het belooft erg interessant
te worden. Fijn als jij er woensdagavond 20.00 uur ook bij bent,
via Facebook, YouTube of onze website www.velsen.nl. Tot woensdag!
Jouw burgemeester, Frank Dales

(Foto Reinder Weidijk)

Taart voor winnaar prijsvraag
zeesluis!
Gefeliciteerd, Liesbeth van de Pieterman!
Liesbeth was de eerste die de naam Zeesluis
IJmuiden instuurde. Daarom kreeg ze van
gemeente Velsen en Rijkswaterstaat een lekkere taart én een uitnodiging voor de ope-

ningsceremonie in 2022.

In totaal hebben vijf deelnemers die de naam
Zeesluis IJmuiden hebben ingestuurd een
taart ontvangen.
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Chatten of bellen met de
Kindertelefoon
Kinderen en jongeren zijn tijdens de coronacrisis vaker eenzaam. De Kindertelefoon
kan dan helpen. Dit is een telefoonnummer
dat kinderen tot 18 jaar mogen bellen als ze
bang, verdrietig of eenzaam zijn. Dit kan
elke dag van 11:00 uur tot 21:00 uur.

Bel gratis en anoniem 0800-0432 of chat via
kindertelefoon.nl/chat
Zie je kinderen in je omgeving die wel een
steuntje in de rug kunnen gebruiken? Of die
even een luisterend oor nodig hebben? Wijs ze
dan eens op de Kindertelefoon. Wie weet kan
het ze helpen om zich weer beter te voelen.

Uitslag fotowedstrijd Herfstig
Velsen
We vroegen inwoners hun mooiste natuurfoto in te sturen waarop de herfst in Velsen
te zien is. Dat leverde 53 inzendingen op met
geweldige foto’s. Samen met natuurfotograaf
Ronald van Wijk koos wethouder groen Sebastian Dinjens de winnende foto’s uit de tien
geselecteerde foto’s die kans maakten op een
cadeaubon. De gedeelde derde prijs is voor
Ronald van Mansum en Machiel Kraaij en de
tweede prijs voor Ruud Okker. De winnares

van de fotowedstrijd Herfstig Velsen is Fenny Ruiten. Zij maakte een prachtige foto in de
Heerenduinen. Naast de cadeaubon krijgt ze
een mooie uitvergroting van haar foto.
Wilt u de tien genomineerde foto’s van dichtbij bekijken? Tot en met 20 december staan
ze tentoongesteld in het Raadhuis voor de
Kunst, Torenstraat 7 in Oud-Velsen.
Geopend van vrijdag t/m zondag van 13.00
tot 17.00 uur.

Testen zonder klachten
Bent u in nauw contact geweest met iemand
met corona? Dan kunt u zich ook zonder
klachten laten testen. Dit kan als het in een
bron- en contactonderzoek van de GGD naar

voren komt of als u een melding in de CoronaMelder-app krijgt. Meer informatie over
testen zonder klachten leest u op www.rijksoverheid.nl

Verbod carbidschieten
Door het coronavirus is de werkdruk in de
ziekenhuizen erg hoog waarbij er sprake is
van een dreigend te kort aan beschikbare
bedden. Het afsteken van vuurwerk zorgt
jaarlijks voor extra drukte op de Spoedeisende Hulp, in de huisartsenposten en voor de
handhavers. Daarom heeft het Kabinet besloten dat tijdens deze jaarwisseling 2020-

2021 geen vuurwerk verkocht en afgestoken
mag worden. De gemeente Velsen sluit zich
aan bij het ontzorgen van handhaving en de
zorg. Daarom heeft de gemeenteraad op donderdag 26 november besloten om in Velsen
het carbidschieten te verbieden. Deze wijziging wordt opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening Velsen 2019.

Bomen voor Van den Vondellaan
Driehuis
Afgelopen zomer vonden werkzaamheden plaats aan de Van den Vondellaan in
Driehuis. De laatste stap is het aanplanten van bomen en groen. De planning is
dat deze plantwerkzaamheden maandag 7 december starten. In de extra grote plantvakken komen 34 Hongaarse lindes te staan. Door de nectarrijke bloemen
zal deze boomsoort bijen aantrekken. De
bladeren van deze linde verkleuren in de
herfst naar goudgeel en blijven tot ver in
het najaar aan de boom hangen.

De boomspiegels tussen de parkeervakken
worden beplant met ooievaarsbek en kattenkruid. In de zomer zorgt dit voor een mooie
blauwpaarse kleur. Op het midden van de
vernieuwde rotonde ter hoogte van de Nicolaas Beetslaan en in de plantvakken langs het
fietspad van de rotonde worden vijftien soorten vaste planten en heesters aangeplant.
De werkzaamheden duren een week. Voor
het verkeer kan dit enige hinder opleveren.
Er zijn verkeersbegeleiders aanwezig om het
verkeer in goede banen te leiden.
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Verhalen in coronatijd
Velsen doet mee aan de landelijke campagne ‘Aandacht voor elkaar’. Met initiatieven en persoonlijke verhalen om elkaar
door deze tijd te helpen. We hebben allemaal een verhaal te vertellen over de coronacrisis: over ziekte, onzekerheid, teleurstelling en hoop. Door verhalen met elkaar
te delen en naar elkaar te luisteren, kunnen
we deze gebeurtenissen en gevoelens een
plek geven. Aandacht hebben voor elkaar
helpt. Daarom leest u hier aankomende tijd
verhalen van Velsenaren. U vindt de lokale verhalen ook op www.velsen.nl/corona/
aandacht-voor-elkaar. Landelijke verhalen
vindt u op www.aandachtvoorelkaar.nl/
verhalen.

Lucas Schoonebeek (60 jaar) is manager bij Albert Heijn IJmuiden. Angst en andere emoties,
gemakzucht, veiligheid en gelukkig ook veel plezier; hij krijgt er dagelijks mee te maken in de
supermarkt.
Lucas: ”Als manager krijg je te maken met de
zorgen van zowel je medewerkers als van je
klanten. Waar ik eerst kruidenier en manager was, kreeg ik in coronatijd ook de rol van
de handhaver, adviseur en vaderfiguur. Corona vraagt in alles om een andere manier
van werken. Dat geldt onder andere voor het
inrichten van de ruimte en plannen op welk
tijdstip de vakkenvullers het beste hun werk
kunnen doen; in de winkel mogen maximaal
150 mensen zijn. Verder ben ik veel in gesprek
met medewerkers en ook met klanten. Mensen hebben, zeker in deze tijd, behoefte aan
een luisterend oor. Onze 175 medewerkers zijn
tussen de 14 en 64 jaar. De problemen, die zij
door corona ervaren, verschillen. Sommige
medewerkers hebben moeite met het langdurig dragen van een mondkapje. Waarop we onder andere de diensten hebben ingekort. Anderen voelen zich kwetsbaar in het direct contact
met klanten. Bijvoorbeeld kassières of vakkenvullers, of medewerkers die tot de risicogroep
behoren. Wekelijks ontvangen we 22.000
klanten. Met elkaar proberen we het veilig én
plezierig te houden. Het gros van de klanten
houdt zich aan de coronaregels. Wie dat niet
doet spreek ik daarop aan, niemand is een uitzondering. We laten als supermarkt zien dat
we achter de regels staan.
De meeste mensen begrijpen waarom je ze aanspreekt op bepaalt gedrag. Maar niet iedereen
gaat er goed mee om. Het managementteam
is getraind in omgaan met afwijkend gedrag.
Vóór corona kwam dat bijvoorbeeld van pas bij
winkeldiefstal. Nu hebben we groepen jongeren aan te spreken die soms wel met 30 tegelijk
aankomen vanwege een tussenuur. Ze mogen
per 5 tegelijk naar binnen, de rest wacht in een
opgestelde rij buiten. De meesten snappen dat,
er is maar een enkeling die zegt: ‘Bepaal jij dat?’
We hebben met de middelbare scholen contact
gelegd hierover, om samen tot een oplossing te
komen. Sommige mensen reageren kribbig als
ze voor twee pakken melk komen en toch verplicht worden een winkelwagen mee te nemen
om daarmee afstand te creëren. Ook maak ik
mee dat klanten onderling ruziën omdat de
een mondkapje draagt en de ander niet. Vanaf 1

december is het dragen van een mondkapje verplicht, dan
is het voor eens en altijd duidelijk. Maar…
wat gaat die nieuwe
fase weer uitlokken?
Als ik op een dag drie
keer een vervelende situatie meemaak denk ik
weleens waarom doen mensen toch zo?
Gelukkig maak ik dat soort dagen niet vaak
mee. De meeste klanten kijken heel bewust
welk gangpad rustig is. Ze nemen waar nodig
een omweg om bij het gewenste product uit te
komen. We krijgen complimenten van klanten
over hoe we het geregeld hebben. Ze zien dat
handgrepen en -scanners, weegschalen en dergelijke meerdere keren per dag grondig worden
gereinigd. De ruime openingstijden worden
gewaardeerd en we informeren mensen via social media over rustige en drukke tijdstippen
in de winkel. Over het algemeen is het doordeweeks in de ochtend tussen 07.00 -10.00 uur
rustig en na 19.00 uur ’s avonds. Na 20.00 uur
mogen we geen alcohol meer verkopen. Verder proberen we de klant maximaal de ruimte
te geven door het aanvullen van producten zoveel mogelijk in de vroege ochtend te doen en
tegen sluitingstijd. We zijn tot 22:00 uur open,
het is niet mogelijk om alles buiten sluitingstijd te doen, dan zouden de werkdagen wel heel
lang worden. Medewerkers zetten zich al meer
dan 100% in voor hun werk. Het gebeurt dat
je bij het openen van de winkel drie kassières
hebt ingepland en er twee afbellen vanwege
klachten. Daar hebben we een streng beleid in.
Bij klachten blijf je thuis. De organisatie zorgt
ervoor dat je dezelfde dag nog wordt getest en
de volgende dag heb je de uitslag. Vaak lukt het
op korte termijn een vervanger te vinden voor
de zieke. Er is een hoge onderlinge bereidheid
om elkaar te helpen. Ik ben er trots op dat ze
dat voor elkaar en voor de klanten over hebben.
De feestdagen staan voor de deur. Dat zijn
drukke dagen. Dan is het van nog groter belang
om gespreid en alleen boodschappen te komen
doen, een winkelwagen te gebruiken en elkaar
de ruimte te geven. Daar kunnen we enigszins
op sturen. Wat zich minder goed laat sturen is
vriendelijkheid. Wees vriendelijk voor elkaar.
Dat klinkt misschien cliché, maar vriendelijkheid doet iedereen goed!” (Foto Reinder Weidijk)

•
•
•
•
•

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 winkeliers
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-

Driehuis staat voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan het overgaan
naar andere vormen van energie, de toename
van het aantal woningen, toenemende drukte
en het behoud van het groene karakter.
Daarom wordt de Dorpsdialoog Driehuis georganiseerd. Een serie gesprekken tussen de
gemeente en haar inwoners over de toekomst
van Driehuis.
Op het plaatje, een roadmap, ziet u welke

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

Dorpsdialoog Driehuis gaat door

•
•

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 fijne pakjesavond!

stappen onderdeel zijn van de Dorpsdialoog
Driehuis.
Tijdens de derde bijeenkomst op 7 december
die online plaatsvindt, gaan we in gesprek
over de zorgen die er zij, bespreken en presenteren we wat we te doen hebben, oftewel
welke opgaven er zijn, en maken we de kernwaarden concreet.
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst op www.samenspelvelsen.nl
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Winactie bij kerstbomeninzameling in Velsen!
Dit jaar krijgen kinderen bij het inleveren
van kerstbomen niet alleen 50 cent, maar
ontvangen ze ook een lootje waarmee
mooie prijzen te winnen zijn. De kerstbomen kunnen op 6 januari 2021 op acht
plekken in Velsen worden ingeleverd. Deze
manier van inzamelen vervangt dit jaar de
jaarlijkse kerstboomverbranding die door
de coronamaatregelen niet door kunnen
gaan. De bomen worden in plaats daarvan
gecomposteerd.

De Zefier Plein ‘45

Vanwege de coronamaatregelen die nu in het
hele land gelden, kan de kerstboomverbranding in januari 2021 niet doorgaan in Velsen.
Dit betekent dat alle ingezamelde bomen deze
keer worden afgevoerd voor compostering. De
kerstbomeninzameling gaat wel gewoon door.
Wethouder Bram Diepstraten: “Om kinderen
te motiveren zoveel mogelijk bomen in te leveren, krijgen ze bij elke kerstboom die wordt
ingeleverd 50 cent en een lot. Met dit lot zijn
prijzen te winnen. Er wordt 50 keer een cadeaubon van 10 euro uitgeloot en een Superprijs van 500 euro. Dit bedrag kunnen kinderen uitgeven aan een uitje met hun klas of aan
een goed doel.”

Velsen-Noord:
Stratingplantsoen

Inzamellocaties
De kerstbomen kunnen op 6 januari 2021 van
12:30 tot 16:30 uur worden ingeleverd op acht
plekken verspreid door Velsen.
IJmuiden:
Planetenweg parkeerplaats – bij basisschool

Santpoort (-Noord en -Zuid):
De parkeerplaats naast sportcomplex de Elta
Santpoort-Zuid
Burgemeester Weertplantsoen SantpoortNoord
Driehuis:
Station Driehuis parkeerplaats

Velserbroek:
Parkeerplaats bij winkelcentrum Velserbroek
Velsen-Zuid:
Veldje voor de brandweerkazerne
Spelregels
Kinderen tot en met 15 jaar mogen meedoen
met de winactie. Uiteraard mag iedereen bomen (zonder kluit of kruis) inleveren, maar alleen kinderen krijgen dus een lootje en 50 cent
per boom. Alle voorwaarden van de winactie
zijn te lezen op velsen.nl/kerstbomenactie.
Coronamaatregelen
Deze kerstboominzameling organiseren we
onder voorbehoud van de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de inzameling toch
niet kan doorgaan vanwege strengere coronamaatregelen dan communiceren we hier

zo snel mogelijk over. De inzameling verloopt
coronaproof. De medewerkers maken gebruik
van een tafel en een visnetje om de lootjes en
muntjes naar de kinderen toe te schuiven.

Daarnaast zijn er hekken en afzettingen om zo
de afstand tussen mensen te kunnen waarborgen.

Nieuws van de raad
DE VISIE VAN DE VVD
VVD Velsen heeft voor een aantal
punten aandacht gevraagd. Allereerst
voor de positie van vrouwen en hoe
we hun bijdrage aan onze samenleving en (economische) zelfstandigheid kunnen bevorderen. Ook zij
moeten mee doen, ondanks dat ze
vaak uit een andere positie komen.
Wanneer mensen nieuw in onze samenleving komen, worden ze tijdelijk
‘financieel’ ontzorgd. Er is begeleiding op financieel gebied om ze hier
te laten wennen. Wij zouden mensen
langer willen laten begeleiden als de
inburgering niet zo vlot gaat. Zo hebben ze een stimulans om de inburgering te voltooien, voorkomen we
problematiek op de lange termijn én
houden we controle over hun financiele situatie wanneer dat nodig is.

Laura Ouderkerken,
raadslid VVD
Er komt een nieuwe Wet Inburgering
aan. Dit betekent dat de gemeente Velsen meer taken en verantwoordelijkheden krijgt bij de integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving.
De gemeente bereidt zich hierop voor.
Het is namelijk van het grootste belang
dat mensen zo goed en snel mogelijk in
staat zijn om actief mee te doen in onze
samenleving.

Meedoen blijft het belangrijkste.
De werkvloer is de beste plek om de
taal te leren en te integreren. Hiervoor zijn echter wel werk- en stageplekken nodig. De gemeente moet samenwerkingen aangaan met het
lokale bedrijfsleven en organisaties.
Want zij zijn onmisbaar!
Meedoen en zelfstandig leven in
Velsen moet uiteindelijk het doel
zijn. Dat vraagt een inspanning van
ons, maar zeker ook van de mensen
die hier hun leven willen opbouwen.
Want zonder die wederkerigheid komen we er niet!

U kunt contact opnemen met de VVD fractie via Laura@tendercontrol.nl

BESPROKEN IN DE RAAD
Insprekers
Er waren twee insprekers. De eerste inspreker vroeg
aandacht voor de renovatie van het speelveld bij de A.
Molletstraat in Velserbroek.
De tweede insprekers waren 3 leerlingen van basisschool het Anker. Zij riepen op om een schoolzone aan
te leggen, zodat de verkeersveiligheid wordt verbeterd.
De wethouder heeft toegezegd om samen een plan uit te
werken.
Actualiteitenuurtje
Fractievoorzitter Sander Scholts (Forza!) stelde vragen naar aanleiding van de spandoeken die pleiten voor
Zwarte Piet.
Raadslid Peter Stam (LGV) wilde graag in regionaal verband spreken over het programma Tata steel 2020-2050.
Integraal Onderwijs Huisvestingsplan
De afgelopen periode is door de organisatie hard gewerkt
aan het IOHP. In dit plan staat de toekomstvisie op de
huisvesting van scholen. Over het voorstel zijn de raadsleden allemaal erg positief. Velsen Lokaal diende hierover een motie in voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Na enige discussie is deze aangenomen.
Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening
(APV)
In de APV is de gemeentelijke regelgeving op het gebied
van openbare orde, leefbaarheid en veiligheid opgenomen. Door deze aanpassing komt er onder andere een
verbod op lachgas, uitingen van verboden organisaties
(motorclubs) en carbidschieten. Dit voorstel is unaniem
aangenomen.
Motie Help scholen vergroenen van schoolpleinen
De motie is een bijzondere motie, omdat het initiatief ligt
bij de Jan Campertschool in Driehuis. Zij roepen in een
motie de gemeenten op om onderzoek te doen hoe scholen kunnen worden geholpen bij het vergroenen van de
schoolpleinen. Het voorstel is door alle partijen gesteund
en omarmd.
Motie Drive-in stemlokalen
De fractie van D66V diende een motie in voor een onderzoek naar drive-in stembureaus. Vanwege de heersende
pandemie wil D66V dat iedereen veilig moet kunnen
stemmen. Diverse raadsleden gaven aan dat er al veel
maatregelen zijn genomen. De motie is verworpen.

AGENDA VAN DE SESSIES
Verordening maatschappelijke ondersteuning
Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over hulp bij
huishouden. Tevens wordt er een nieuw kader
voorgesteld op basis waarvan zorgindicaties
worden gedaan. Door deze aanpassingen worden
de lastenstijgingen getemperd.
Maatschappelijk vastgoed
De gemeente Velsen heeft veel maatschappelijk
vastgoed in bezit. Deze gebouwen zijn veelal duur
voor de gebruiker en voor de gemeente. Voor
een toekomstbestendige aanpak wordt er een
voorstel gedaan voor multifunctioneel gebruik
van een aantal locaties en buurthuis de Spil te
sluiten.
Omgevingsvisie - ruimte voor wonen
De omgevingsvisie is een integraal beeld voor
de leefomgeving in Velsen. Om de omgevingsvisie tot stand te laten komen zijn er verschillende
themabijeenkomsten, waaronder deze sessies
over woningbouwlocaties.
Middelen voor programmaplan samenspel
De gemeenteraad wil meer invloed van inwoners
op het gemeentelijk beleid. Het programma Samenspel moet daar invulling aan geven. Er wordt
nu voorgesteld om €175.000 vrij te geven om het
programma Samenspel uit te voeren.
Verklaring van geen bedenkingen Nicolaas
Beetslaan 5-7
Er zijn nieuwe woningbouwplannen voor de
Nicolaas Beetslaan. Daarvoor moet het huidige
pand wel worden gesloopt en moet het bestemmingsplan worden aangepast. De gemeenteraad
kan via dit besluit bedenkingen meegeven ten
aanzien van dit plan.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over
vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken 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 gemeentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.
• Het laten ondertekenen van toestemming
beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aanbestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen
die daarmee te maken hebben, kunt u een telefonische 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 bellen met het Klant Contact Centrum voor een
afspraak.

Kloosterstraat, wijzigen gevel (23/11/2020)
125377-2020
Trawlerkade 46, plaatsen keramiekoven, schilderen gevel, aanbrengen reclame 26/11/2020)
127150-2020

124948-2020

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, waarop 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 website www.officielebekendmakingen.nl/gepubliceerd.
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 Berichten over uw buurt) op 3 december 2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de
wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
De datum van ontvangst is tussen haakjes
vermeld.
IJmuiden

Santpoort-Zuid
bosperceel Duinweg of Duivelslaan naast nr.
perceel 26, kappen 4 bomen (26/11/2020)
127011-2020
Velserenderlaan ong. (parkeerplaats Ruïne),
kappen 3 bomen (26/11/2020) 127054-2020
Santpoort-Noord
nabij Middenduinerweg 80 / Santpoortse
Dreef, plaatsen ooievaarsnestpaal (22/11/2020)

Velserbroek
Hofgeesterweg 3, oprichten materieelschuur
(achterzijde) (23/11/2020) 125065-2020`
Helmkruid 8, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(23/11/2020) 125392-2020
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze
worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 140255
Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Velsen maken bekend dat zij van de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning de
beslistermijn hebben verlengd met 6 weken. De
datum van verzending van de verlenging is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Margadantstraat 68, gewijzigd plan bouwen
bedrijfsunits bouwnrs. 3A en 3B (24/11/2020)
104500-2020
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 267, verbouwen van winkel
naar winkel en parkeerplaatsen en 8 appartementen (26/11/2020) 103785-2020

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van verzending
van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen (zoals college 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 voorzieningenrechter van de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Berkenstraat 39, plaatsen dakopbouw
(24/11/2020) 113420-2020
Marconistraat 34, wijzigen gebruik 2e verdieping in nagelsalon (26/11/2020) 114590-2020
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 177, plaatsen van handelsreclame
(24/11/2020) 117430-2020

Driehuis
Van den Vondellaan 100 (station Driehuis),
verbouwen station (plaatsen liften en bordes,
vervangen luifels perronopgang en trap noordzijde, verlengen tunnel) (24/11/2020) 748192020
Velserbroek
Westlaan 35, tijdelijk (2 jaar) plaatsen 2 Tiny
houses (24/11/2020) 78549-2020
Hogemaad 12, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(24/11/2020) 114160-2020
Kampens Kampje 4, vergroten 1e verdieping
(24/11/2020) 112227-2020

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende
perceel:
• Hyacinthenstraat 31, 2071 PR

SANT-

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 indienen bij het college van burgemeester en wet-

houders van Velsen.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend 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 indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Velsen.

Het besluit met bijbehorende kaart kunt u
inzien bij het Team Informatie, Domein Bedrijfsvoering van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. U kunt hiervoor een
afspraak maken bij het KCC, of via telefoonnummer 0255 567352.

gemene Plaatselijke Verordening Velsen
2019 vast te stellen;

Ter inzage
De volledige verordening kunt u vinden
op www.officielebekendmakingen.nl of via
www.velsen.nl/actueel/bekendmakingen.
Tevens wordt de verordening gepubliceerd op

POORT-NOORD
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de dag waarop het besluit is be-

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

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders hebben op
17 november 2020 besloten om de naam
Zeesluis IJmuiden vast te stellen voor de
nieuwe zeesluis in IJmuiden.
Mogelijkheid van bezwaar:

Nadere informatie

Bekendmaking
De gemeenteraad van Velsen maakt bekend dat hij op 26 november 2020 heeft besloten:
1.

de verordening tot wijziging van de Al-

2.

deze verordening daags na bekendmaking
in werking te laten treden.

www.overheid.nl.

Infopagina
3 december 2020 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen |

gemeente_velsen

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten om:
1.

2.

door middel van het plaatsen en verwijderen van verkeersborden A1 en A2 van bijlage 1 van het RVV 1990 met zonale toepassing als bedoeld in artikel 66 van het
RVV 1990 een maximumsnelheid van 30
km/uur in te stellen op de Halkade vanaf
ca 20 meter ten zuid-oosten van de Kruitenstraat tot aan ca. 20 meter voor de aansluiting met de Dokweg;
door middel van het plaatsen van verkeersborden B3 en B6 van bijlage 1 van
het RVV 1990 alsmede de haaientanden
als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990
de voorrangsregeling te behouden dan wel
te ondersteunen op de kruising HalkadeVisserstraat-uitrit perceel Dokweg 22,
waarbij bestuurders op de Visserstraat
en bestuurders van uit de uitrit voorrang
dienen te verlenen aan bestuurders op de

3.

4.

5.

Halkade;
door middel van het plaatsen van verkeersborden B5 en B6 van bijlage 1 van
het RVV 1990 alsmede de haaientanden
als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990
de voorrangsregeling van de uitrit van het
parkeerterrein te ondersteunen waarbij bestuurders vanaf het parkeerterrein
voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op de Halkade;
door middel van het plaatsen van verkeersborden E1 van bijlage 1 van het RVV
1990 met zonale toepassing als bedoeld in
artikel 66 van het RVV 1990 een parkeerverbodszone in te stellen op de Halkade
vanaf ca 20 meter ten zuid-oosten van de
Kruitenstraat tot aan ca. 20 meter voor
de aansluiting met de Dokweg, inclusief
het aanliggende terrein ten zuiden van de
Halkade;
door middel van het plaatsen van verkeersborden E6 van bijlage 1 van het RVV

6.

7.

1990, twee gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen en de mogelijkheid tot
uitbreiding van het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen naar totaal vier gehandicaptenparkeerplaatsen op de Halkade
tussen de Dokweg en de Kruitenstraat inclusief het aanliggende parkeerterrein;
door middel van het plaatsen van verkeersborden C17 met aanduiding 6m van
bijlage 1 van het RVV 1990, het parkeerterrein aan de Halkade gelegen tussen de
Dokweg en de Kruitenstraat gesloten te
verklaren voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van
de lading, langer zijn dan 6 meter;
de mogelijkheid 2 parkeerplaatsen te reserveren ten behoeve van het opladen van
elektrische voertuigen door middel van
het plaatsen van bord E4, zoals bedoeld
in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord met de tekst “alleen om elektrische

voertuigen op te laden” aan de Halkade
tussen de Dokweg en de Kruitenstraat inclusief het aanliggende parkeerterrein;
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de datum waarop het besluit
elektronisch is bekend gemaakt in de digitale
Staatscourant, 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 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale
Staatscourant.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
•

een parkeerverbod op te heffen op het
noordwestelijk gelegen trottoir van het
Moerbergplantsoen nabij het bankfiliaal, door middel van het verwijderen van
borden E1, en onderborden OB501L en

OB501R, zoals bedoeld in bijlage 1 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderborden met tijdsvenster 07:00 – 19:00.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn

van 6 weken na de datum waarop het besluit
elektronisch is bekend gemaakt in de digitale
Staatscourant, 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 indienen bij het college van burgemeester en wet-

houders van Velsen.
Nadere informatie
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale
Staatscourant.

Besluit Algemene Verklaring van Geen Bedenkingen
Aankondiging
Burgemeester en wethouders van Velsen
maken ingevolge artikelen 2.10, eerste lid,
onder c; 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 en
2.27, eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.5, eerste
lid en derde lid van het Besluit Omgevingsrecht en artikel 139 van de Gemeentewet

bekend dat de gemeenteraad van Velsen
in zijn vergadering van 26 november 2020
heeft besloten tot een aanwijzing van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de raad
is vereist voordat tot afgifte van een omgevingsvergunning kan worden gekomen.

Met een algemene verklaring van geen bedenkingen wijst de gemeenteraad categorieën van
aanvragen aan waarvoor hij geen goedkeuring
meer hoeft te geven. Aanvragen voor een omgevingsvergunning, die behandeld worden
middels een uitgebreide procedure én binnen
één van deze categorieën vallen, hoeven dan
niet meer naar de raad. Dit verkort de proce-

duretijd 4 tot 6 weken.
Het besluit treedt daags na publicatie in werking. Vanaf heden is het besluit in te zien op
www.overheid.nl. Wettelijk is bepaald dat tegen het besluit geen bezwaar en beroep kan
worden ingesteld.

Verordening Bedrijveninvesteringszone Kennemerlaan 2021
Burgemeester en wethouders van Velsen
maken met inachtneming van artikel 139
Gemeentewet bekend dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 26 november
2020 heeft besloten:
- de Verordening Bedrijveninvesteringszone
Kennemerlaan 2021 vast te stellen;
- de Verordening Bedrijveninvesteringszone
Kennemerlaan 2021 in werking te laten

treden na een positieve uitslag van de
draagvlakmeting bij ondernemers in het
gebied.

bruari 2021. De uitslag van de draagvlakmeting wordt op 2 maart 2021 door het college
vastgesteld en vervolgens bekend gemaakt.

Inwerkingtreding
De Verordening Bedrijveninvestingszone
Kennemerlaan 2021 treedt in werking na een
positieve uitslag van de draagvlakmeting in
het gebied. Deze draagvlakmeting vindt plaats
in de periode 1 februari 2021 tot en met 26 fe-

De gemeente Velsen en Stichting BIZ Kennemerlaan hebben voorts afspraken vastgelegd
over het beheer- en onderhoudsniveau van
de Kennemerlaan. Deze uitvoeringsovereenkomst wordt op basis van de positieve uitslag
van de draagvlakmeting ook van kracht.

verordening Roerende woon- en bedrijfsruimten 2021
verordening Hondenbelastingen 2021
verordening Rioolheffingen 2021
verordening Afvalstoffenheffing 2021
verordening Precariobelasting 2021
verordening Toeristenbelasting 2021
verordening Watertoeristenbelasting 2021

Legesverordening 2021
verordening Marktgelden 2021
verordening Standplaatsgelden 2021
verordening Lijkbezorgingsrechten 2021
verordening Parkeerbelasting 2021
Aanwijzingsbesluit ingevolge de verordening
Parkeerbelasting 2021

De oprichting van de BIZ Kennemerlaan is financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.

Mededelingen
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 5 november 2020 vastgesteld:
De gemeenteraad heeft in haar vergadering
van 5 november 2020 vastgesteld:
verordening Onroerende-zaak belastingen
2021

Ter inzage
U kunt de belastingverordeningen inzien bij
de balie van het gemeentehuis. De belastingverordeningen kunt u ook inzien op www.overheid.nl (beleid & regelgeving/lokaal)

