
Op 6 december tekenden vice-voorzitter 
Henk Wessel (Stichting BIZ), Peter van 
de Meerakker (Zeehaven IJmuiden N.V.) 
en wethouder Jeroen Verwoort (gemeen-
te Velsen) de uitvoeringsovereenkomst 
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) haven-
gebied IJmuiden. Hierin zijn afspraken 
vastgelegd over het beheer en onderhoud 
door gemeente Velsen en Zeehaven in het 
havengebied voor komende vijf jaar.

Een BIZ is een afgebakend gebied, waarbin-
nen ondernemers gezamenlijk investeren in 
de kwaliteitsverbetering van hun bedrijfsom-
geving. Vanwege het afl open van de eerste 
succesvolle BIZ-termijn op 31 december 2021 
is een nieuw BIZ-traject gestart voor haven-
gebied IJmuiden. Het doel is om de BIZ voor 
een nieuwe periode van vijf jaar te verlengen 
en het gebied uit te breiden. Het beoogde BIZ-
gebied omvat naast het huidige gebied (Mid-
denhavengebied, gebied rond Strandweg en 
IJmondhaven) ook het aansluitende gebied 
ten zuiden (gebied Kromhoutstraat/Ampère-
straat), ten oosten (gehele Dokweg) en ten 
noorden (Halkade/Kop van de Haven/Spoor-
wegdriehoek) hiervan. 

Wethouder Jeroen Verwoort kijkt uit naar de 
samenwerking met alle nieuwe ondernemers: 
“Honderden ondernemers staan met deze 
nieuwe BIZ voor een schoon, heel, veilig en 
duurzaam havengebied IJmuiden. Laten we 
de krachten bundelen en met elkaar dit gebied 
aantrekkelijker maken.” Henk Wessel (Stich-
ting BIZ) is ook blij met de ondertekening van 
de overeenkomst: “Een BIZ betekent veel voor 
het havengebied. Hierdoor krijgen we nog 
meer fi nanciële slagkracht om de focus op het 
beheer en onderhoud van de openbare ruimte 
voort te zetten en de focus te leggen op nieuwe 
thema’s zoals duurzaamheid en citymarke-
ting.” Peter van de Meerakker vult aan dat er 
grote stappen zijn gezet in het opknappen van 
het havengebied en blikt vooruit: “Laten we 
de kwaliteit die we met elkaar hebben bereikt 
vasthouden door de succesvolle BIZ voort te 
zetten.”

Op 23 december wordt de raad gevraagd de 
verordening vast te stellen. De laatste stap is 
een draagvlakmeting en wordt gehouden van-
af 25 januari 2022. Naar verwachting slaan 
ruim 450 ondernemers de handen ineen.

Ondertekening Uitvoerings-
overeenkomst BIZ havenge-
bied IJmuiden

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

Beste winkelier en winkelbestuur,
Vorige maand scherpte het kabinet de co-
ronamaatregelen wederom aan. Het is de 
komende periode van groot belang dat de 
basismaatregelen, waaronder de 1,5 meter 
afstandsmaatregel, weer nauwkeurig wor-
den nageleefd. Vanwege de beperkingen die 
hierdoor worden opgelegd aan onder meer de 
detailhandel nodig ik u graag uit voor een di-
gitaal overleg. Doel van de bijeenkomst is de 
voorbereiding op de drukke decemberdagen 
in de winkelgebieden van Velsen. We hopen 
tijdens dit overleg ook op te halen hoe we u in 
deze periode zo goed mogelijk kunnen onder-
steunen. 
Het webinar vindt plaats via Teams. Vanuit 
de gemeente Velsen zijn dit jaar medewer-

kers van openbare werken, communicatie 
en citymarketing aanwezig om acties uit het 
overleg op te pakken. Aanmelden voor het 
webinar kan via mmooibroek@velsen.nl. U 
krijgt dan tijdig een link toegestuurd voor het 
digitale overleg. 

Webinar coronamaatregelen & detail-
handel 
Datum: maandag 13 december 2021
Tijdstip: 19.00 uur - 20.00 uur
Locatie: Teams, link volgt
Aanmelden: mmooibroek@velsen.nl

Hartelijk groet,
Jeroen Verwoort
Wethouder Economische Zaken

Paraplubestemmingsplan ‘Woningsplit-
sing en onzelfstandige bewoning’         
Door een parapluplan vast te stellen kan in de 
toekomst beter gestuurd worden op moge-
lijke ongewenste situaties rondom woning-
splitsing. Dit om maatwerk te bieden aan 
specifi eke gevallen die wel passend zijn in het 
huidige beleid. Dit plan heeft betrekking op 
alle andere bestemmingsplannen waarin de 
bestemming ‘Wonen’ voorkomt met uitzon-
dering van bestemmingsplan ‘Havengebied 
IJmuiden

Verordening Starterslening Velsen 2022
In Velsen kunnen starters die een huis willen 
kopen aanspraak maken op een startersle-
ning. Echter, deze lening wordt weinig ver-
strekt door de strenge voorwaarden. Daarom 
wordt nu het voorstel gedaan om de voor-
waarden te verruimen, waarmee de lening 
mogelijk is bij woningen tot 355.000 euro. 

Uitvoeringsagenda gezondheid
In juni heeft Velsen de regionale nota gezond-
heidsbeleid vastgesteld. De volgende stap is 
een uitvoeringsagenda om de doelen te berei-
ken en die ligt nu voor aan de gemeenteraad.

Nota van uitgangspunten Driehuis 
(voortzetting sessie 11 november)
In februari 2020 startte de Dorpsdialoog 
Driehuis. Centraal stond de vraag wat Drie-
huis voor kern is en wil zijn en welke vragen, 
zorgen en ideeën leefden over bijvoorbeeld de 
woningbouwlocaties, de bereikbaarheid van 
Driehuis en de lee¤ aarheid in het dorp zelf. 
Op 11 november is hier ook al over gesproken. 

Kadernota Ontwikkeling 2021 van het 
grondbeleid
De kadernota Ontwikkeling geeft aan hoe de 
gemeente omgaat met het aankopen, verko-

pen en verhuren van grond. De belangrijkste 
wijziging is om meer maatwerk toe te passen. 

Beleidskader Participatie Velsen 2022-
2026
De gemeenteraad hecht veel waarde aan 
participatie. Door participatie betrekt de ge-
meente allerlei mensen bij beleid, initiatieven 
en onderwerpen die de samenleving raken. 
Het nieuwe beleidskader Participatie Velsen 
2022-2026 is samen met inwoners opgesteld. 
Hierin staat uitgewerkt wat er wordt verstaan 
onder goede participatie. 

AGENDA VAN DE SESSIES

Blokje om?
Ook dan de 
deur op slot.
Sluit je deuren en ramen. 
Zorg voor goed hang- en sluitwerk.

Maak het inbrekers niet te makkelijk.
Kijk voor meer tips op maakhetzenie� emakkelijk.nl
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Van links naar rechts: Peter van de Meerakker (Zeehaven IJmuiden N.V.), Pieter Postma (pen-
ningmeester BIZ), Jeroen Verwoort (wethouder gemeente Velsen), Frans Hoogzaad (parkma-
nager BIZ), Henk Wessel (vice-voorzitter BIZ) en Cees Bruinink (bestuurslid BIZ).) Foto: Rein-
der Weidijk)

Webinar coronamaatregelen & detailhandel

Reizende tentoonstelling: Visie op Velsen 2050 
Duurzaam Verbonden
Hoewel 2050 nog ver weg is, is het belang-
rijk om aan de toekomst te denken. Daarom 
heeft de gemeente, met inwoners, bedrijven 
en partners, nagedacht over de koers voor 
de komende 30 jaar. Deze koers is vastge-
legd 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 wil-
len stellen. Dat is ons kompas om koers 
kunnen houden in de omwentelingen van 
de komende 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 

samenleving;
• De verduurzaming van de gemeente;
• De omslag in de verhouding tussen 

gemeente en inwoners, bedrijven en 
organisaties.

Nieuwsgierig geworden? Als eerste in de 

reeks is de tentoonstelling over de nieuwe 
Visie op Velsen vanaf nu te vinden in het 
Polderhuis in Velserbroek. 
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 hier-
voor de bijgaande 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.
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Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden:
• Maasstraat 15, verbouw tot apparte-

ment, bouwen veranda (28/11/2021) 
141967-2021

• Cederstraat 52, plaatsen dakkapel 
(zijkant) (29/11/2021) 142020-2021

• Stephensonplein 27, wijzigen interne 
constructie (29/11/2021) 142540-
2021

• Kromhoutstraat 54 (0032), uitbreiden 
sportschool (30/11/2021) 143236-
2021

• Monnickendamkade ong. (perceel-
nr. 911), uitbreiden boatlandings 
(03/12/2021) 144863-2021

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 217, wijzigen gebruik 

detailhandel naar 3 appartementen 
(begane grond)  (01/12/2021) 143930-
2021

Santpoort-Zuid
• Rusburglaan 17 en 19, slopen schoor-

steen (29/11/2021) 142565-2021
• Wüstelaan 25, bouwen aanbouw, ver-

groten 1e verdieping  (30/11/2021) 
143230-2021

• Wüstelaan 48, kappen boom 
(01/12/2021) 143811-2021

• Anna van Burenlaan 8, plaatsen toe-
gangspoort (02/12/2021) 144354-
2021

Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 170, wijzigen ge-

bruik dansschool naar 2 appartemen-
ten, vergroten 1e verdieping met dak-

terras (27/11/2021) 141827-2021
• Vlugthovenstraat 2, vergroten woning, 

plaatsen pv-panelen (02/12/2021) 
144254-2021

Velserbroek
• De Kamp 39, bouwen carport 

(29/11/2021) 142675-2021
• Hogemaad 5, plaatsen dakkapellen 

(voor- en achterzijde) (30/11/2021) 
143139-2021

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze 
worden voorgelegd aan de commissie Ste-
delijk Schoon Velsen. Voor meer informa-
tie 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 hebben 
verlengd met 6 weken. De datum van ver-
zending van de verlenging is tussen haak-
jes vermeld.

IJmuiden
• Eksterlaan 39, plaatsen dakkapel 

(achterzijde) (02/12/2021) 89183-
2021

Santpoort-Noord
• nabij Duin- en Kruidbergerweg 76, 

verharden parkeerplaats (30/11/2021) 
120447-2021

• Duin- en Kruidbergerweg 79, bouwen 

entreeportaal (02/12/2021) 117308-
2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
Santpoort-Zuid
• Rusburglaan 17 en 19, slopen schoor-

steen (2/12/2021) 142565-2021

Velserbroek
• Dammersweg 15 RD, wijzigen ge-

bruik van B&B naar 4 woningen 
(30/11/2021) 134940-2021

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - regu-
liere procedure
IJmuiden
• Kennemerlaan 129, vergroten dakter-

ras (30/11/2021) 107497-2021
• Zuidpier nabij noordkant Seaport 

Marina, tijdelijk (10 jaar) plaatsen 
containers voor omzetten zeewater 
in drinkwater (02/12/2021) 113772-
2021

• hoek Vlissingenstraat / Monnicken-
damkade, bouwen bedrijfspand met 
antennemast (02/12/2021) 119033-
2021

Velsen-Zuid
• Stelling 24, legaliseren woonwagen 

voor B&B (02/12/2021) 94619-2021

Velsen-Noord
• Van Diepenstraat ong. (kavel 1 en 2), 

bouwen 2 woningen (02/12/2021) 
115115-2021

• Van Diepenstraat ong. (kavel 03), bou-

wen woning (02/12/2021) 133157-
2021

• Van Diepenstraat ong. (kavel 04), bou-
wen woning (02/12/2021) 133159-
2021

Santpoort-Noord
• nabij Duin- en Kruidberger-

weg 76, verharden parkeerplaats 
(02/12/2021) 120447-2021

Ontwerpbesluit weigering om-
gevingsvergunning – uitgebreide 
procedure
Velserbroek
• Roosensteinweg ongenummerd (ach-

ter Hofgeesterweg 6), het verbouwen 
van een schuur tot woning (30744-
2017)

Overige bekendmakingen 

• Individuele gehandicaptenpar-
keerplaats Rijnstraat 121, 1971 VC  
IJMUIDEN

• Vaststellen belastingverordeningen 
2022

• Vaststellen namen voor het nieuwe-
bouwplan De Hofgeest.

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  

Per begin december vaccineert GGD Ken-
nemerland op vier locaties in de regio. 
Het gaat om locaties waar zowel gevacci-
neerd als getest wordt (P4 Lang Parkeren 
Schiphol, Haarlem en Velsen-Noord) en 
alleen gevaccineerd (IJmuiden). Hier-
mee is GGD Kennemerland klaar voor 
een versnelling in de boostercampagne. 

In Velsen-Noord is op 1 december gestart met 
vaccineren. De locatie in Haarlem opende op 
vrijdag 3 december. Om zo e�ciënt en doel-
matig mogelijk te werken, vaccineert GGD 
Kennemerland op drie gecombineerde test- 
en vaccinatielocaties en één losse vaccinatie-
locatie. 

Locatie IJmuiden is weer open
Vanwege de opschaling en beperkte capaciteit 
is eerder besloten om het vaccineren tijdelijk 
in te richten op drie locaties en IJmuiden te 
sluiten. Daarbij is altijd het uitgangspunt ge-
weest om ook hier het vaccineren zo snel mo-
gelijk te hervatten. Doordat ook de personele 
opschaling in een stroomversnelling kwam, 
kon deze al na één dag weer open. Daarbij 
geldt eerst een beperkte capaciteit waarbij zo 
snel mogelijk toegewerkt wordt naar een vol-
ledige capaciteit. Vanaf zaterdag 4 december 
zijn alle locaties operationeel. 

Inplannen afspraak
Via de website https://coronatest.nl/ik-wil-
me-laten-vaccineren/online-een-afspraak-
maken kunt u een afspraak maken voor een 
boosterprik. Het is niet mogelijk om zonder 
afspraak een boosterprik te halen. GGD Ken-

nemerland speelt sinds de start van de co-
ronacrisis een belangrijke bijdrage in het be-
strijden van de pandemie via testen, traceren 
en door te vaccineren. In Kennemerland zijn 
inmiddels ruim 735.000 testen afgenomen. 
In de periode van 15 januari t/m 24 november 
zijn er 708.908 vaccinaties gezet door GGD 
Kennemerland.  

Vaccinatielocaties en openingstijden
Velsen-Noord  (Concordiastraat 28 ,1351 AR 
Velsen-Noord)
Woensdag  t/m maandag van 09:00 tot 
16:30 uur. 
Avond-opening op dinsdag van 12.30 tot 20.00 
uur. 
Vrije inloop niet mogelijk voor de boosterprik. 

IJmuiden (Dokweg 43, 1976 CA IJmuiden)
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, za-
terdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur 
Avond-opening op woensdag van 13.30 tot 
19.30 uur. 
Vrije inloop niet mogelijk voor de boosterprik.

Haarlem (IJsbaanlaan 4a, 2024 AV Haarlem)
Dagelijks van 09:00 tot 16:30 uur. 
Vrije inloop niet mogelijk voor de boosterprik. 

Schiphol (Loevesteinse Randweg 110, 1118 
EK op Schiphol (P4 langparkeren)
Maandag, dinsdag, donderdag, zater-
dag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Avond-opening op woensdag en vrijdag van 
13.30 tot 19.30 uur. 
Vrije inloop niet mogelijk voor de boosterprik.

GGD Kennemerland vaccineert 
op vier locaties in de regio

Sinds 2 december kunt u met corona-gerela-
teerde klachten ook een zelftest doen of naar 
de GGD gaan. Bij een positieve zelftest is een 
GGD-test altijd nodig. Met dit advies is de 
verwachting dat meer mensen zich testen bij 
klachten. Minister De Jonge heeft dit besloten 
na een advies van het OMT.
Het is van belang dat u zelftest doet met 
een kwalitatief goede zelftesten  Dat betekent 
dat u een test moeten gebruiken met een CE-

markering voor zelfgebruik. Die testen zijn te 
herkennen aan het CE-logo op de verpakking. 
Zelftesten zijn op veel plaatsen te koop, zoals 
bij apotheken, drogisterijen en supermarkten. 
Om sociale minima de gelegenheid te geven 
gebruik te maken van zelftesten, doneert de 
Rijksoverheid zelftests aan Voedselbank NL 
en het Armoedefonds. Ook mensen met een 
kwetsbare gezondheid in thuisisolatie krijgen 
gratis zelftesten.

Zelftesten




