
De Japanse duizendknoop is een ijzerster-
ke uitheemse plant die in Nederland geen 
natuurlijke ‘vijanden’ kent, daardoor hard 
groeit (wel 10 centimeter per dag!) en zich 
snel verspreidt. De plant is supersterk en 
kan dwars door asfalt en funderingen heen 
groeien.

Om de Japanse duizendknoop verder terug te 
dringen, hebben we verschillende manieren 
van bestrijding uitgeprobeerd.

Als het kan, kiezen we voor een chemievrije be-
strijding, zoals met heet water. Dit heeft echter 
niet het e� ect dat we hoopten. De plant groeit 
op deze manier wel door, maar minder hard. 
Tot er betere alternatieven zijn, gaan we hier 
wel mee door.

Ook elektrocutie is een optie, maar dit is duur. 
Hier is inmiddels een kleine proef mee gedaan 
en dat lijkt goed te werken. We zullen deze ma-
nier van bestrijden, binnen de fi nanciële moge-
lijkheden, ook op andere locaties uitproberen.

We hebben als proef een andere invasieve exoot 
(de berenklauw) afgedekt met folie. De resulta-
ten zijn hoopgevend en deze methode kan ook 
getest worden bij het bestrijden van de dui-
zendknoop.

Op plekken waar we chemische bestrijdings-
middelen gebruiken, is wel e� ect te zien. Toch 
zien we ook hier dat de Japanse duizendknoop 
heel langzaam verdwijnt.

Tot slot gaan we op een geschikte locatie een 
biologisch bestrijdingsmiddel op kleine schaal 
testen. Dit middel is erg duur en niet overal te 
gebruiken omdat het ook andere planten en 
bomen doodmaakt. We kijken ook goed wat de 
resultaten in andere gemeenten zijn met dit 
middel. 

Volgend jaar brengen we de resultaten van deze 
verschillende methodes in kaart. Kijk voor 
meer informatie over de bestrijding van de Ja-
panse duizendknoop op https://www.velsen.nl/
groen-in-velsen/onderhoud-groen.

Het bestrijden van de 
Japanse duizendknoop
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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

December, een gezellige maand met lek-
ker eten. Tijdens het koken ontstaat af-
val, zoals schillen en snijresten. Ook na 
de maaltijd is er vaak nog een eten over. 
Die etensresten zijn biologisch afval en horen 
in de ’groene’ bak. We hebben het tegenwoor-
dig daarom over GFT/E (groente-, fruit- en 
tuinafval en etensresten). 
Als je etensresten in de groene gft/e bak gooit, 
maakt HVC er weer gas en compost van. 
Maak GFT/E scheiden makkelijk en kijk op 
de webshop van HVC voor handige hulpmid-
delen.

Van klokhuis tot groen gas
Fruitschillen, visgraten, klokhuizen en ko�  e-
prut. Het is allemaal gft/e. Als dat gft/e wordt 
ingezameld wordt eerst drie weken vergist, 
waarbij biogas vrijkomt. Vooral in eten zit 

veel biogas. Na het vergisten, waar het biogas 
er dus uit wordt gehaald, maken we daarna 
van jouw etensresten in 6 weken compost.

Goed scheiden zonder plastic
Afval scheiden is belangrijk, want alleen 
dan kan het goed worden hergebruikt. Voor 
compost is het belangrijk dat er geen andere 
afval (zoals plastic zakjes) bij het gft worden 
gegooid. Gooi uw gft/e afval dus niet met 
een plastic zakje in de groene bak. Gebruik 
en bakje of een biologisch a� reekbaar zakje. 
Kijk op de webshop van HVC (www.HVC-
groep.nl) voor handige manieren om GFT te 
scheiden.. 

 In 2022 wil Velsen meer GFT(E) inzame-
len ook bij hoogbouw
In het restafval van Velsen zit nog veel 

GFT/E. Dat zijn vooral etensresten. Om dat 
apart in te zamelen plaatsen we steeds meer 
GFT/E containers bij hoogbouw. In Zeewijk 
kan iedereen inmiddels zijn GFT/E scheiden. 

Zienswijze begrotingswijziging Omge-
vingsdienst IJmond
De Omgevingsdienst is verantwoordelijk 
voor vergunningsverlening en toezicht op 
milieu- en omgevingstaken. De gemeente-
raad mag een zienswijze meegeven over de 
begrotingswijziging.  

Paraplubestemmingsplan ‘Woning-
splitsing en onzelfstandige bewo-
ning’
Door een parapluplan vast te stellen kan 
in de toekomst beter gestuurd worden op 
mogelijke ongewenste situaties rondom 
woningsplitsing. Dit om maatwerk te bieden 
aan specifi eke gevallen die wel passend zijn 
in het huidige beleid. Dit plan heeft betrek-
king op alle andere bestemmingsplannen 
waarin de bestemming ‘wonen’ voorkomt 
met uitzondering van bestemmingsplan 
‘Havengebied IJmuiden’.

Verordening Starterslening Velsen 2022
In Velsen kunnen starters die een huis willen 
kopen aanspraak maken op een starters-
lening. Echter, deze lening wordt weinig 
verstrekt door de strenge voorwaarden. 
Daarom wordt nu het voorstel gedaan om 

de voorwaarden te verruimen, waarmee de 
lening mogelijk is bij woningen tot € 355.000. 

Uitvoeringsagenda gezondheid
In juni heeft Velsen de regionale nota ge-
zondheidsbeleid vastgesteld. De volgende 
stap is een uitvoeringsagenda om de doe-
len te bereiken en die ligt nu voor aan de 
gemeenteraad.

Nota van uitgangspunten Driehuis
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 bereikbaar-
heid 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 
gemeente allerlei mensen bij beleid, initia-
tieven en onderwerpen die de samenleving 
raken. 
Het nieuwe beleidskader Participatie Velsen 
2022-2026 is samen met inwoners opge-
steld. Hierin staat uitgewerkt wat er wordt 
verstaan onder goede participatie. 

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. 

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.

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. 

AGENDA VAN DE RAAD

GFT/E wat is dat?
Koken èn afval scheiden tijdens feestdagen

Gewijzigde openings-
tijden gemeentehuis 
december 2021 en 
januari 2022
In de maand december zijn de openings- en 
sluitingstijden van het gemeentehuis van 
Velsen op een aantal dagen gewijzigd: 

Dinsdag 21 december   
Gesloten vanaf 15.30 uur

Vrijdag 24 december (dag voor kerst) 2021 
Gesloten vanaf 15.00 uur

Vrijdag 31 december (Oudejaarsdag) 2021              
Gesloten vanaf 15.00 uur

Maandag 10 januari 2022
Open vanaf 10.00 uur

HVC maatregelen rondom feestdagen
De feestdagen komen er aan. Om eventuele 
brandschade aan de openbare ruimte te voorko-
men nemen Velsen en HVC rond de jaarwisse-
ling een aantal maatregelen:

• Zakjes voor hondenpoep worden de laatste 
week van december weggehaald. Vanaf 3 
januari worden die weer teruggezet

• De parkeermeters zijn uitgezet van 29 de-
cember tot 3 januari 2022. U hoeft dan niet 
te betalen

• Bovengrondse verzamelcontainers voor 
plastic, blik en drankpakken (PBD), wor-
den vanwege de brandgevaar verwijderd in 
de periode 29 december tot 3 januari

• Ondergrondse containers blijven wel ge-

woon toegankelijk
• De milieustraten van HVC (Velsen-Zuid 

en Beverwijk) zijn gesloten op zaterdag 25 
december 2021 en zaterdag 1 januari 2022

Op vrijdagmiddag 24 december en vrijdagmid-
dag 31 december gaan de milieustraten om 17:00 
uur dicht (normaal 18:15uur)
Omdat de kerstdagen en nieuwjaar in het week-
end vallen, wordt afval op de normale dagen op-
gehaald. 
HVC heeft haar afval-app vernieuwd. Met de 
nieuwe HVC-app kan u straks beter zien wan-
neer uw afval wordt opgehaald en krijgt u daar 
ook een melding van. Met de nieuwe app kan u 
straks ook de container openen



Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden:
• 4e Havenstraat 3A, tijdelijk inrichten 

bouwplaats (06/12/2021) 145658-
2021

Velsen-Noord
• Gildenlaan 68, plaatsen kap op garage 

(04/12/2021) 145155-2021
• Concordiastraat ong. t.o. 84, bouwen 

bedrijfspand (06/12/2021) 145509-
2021

• Ladderbeekstraat 85, plaatsen dak-
opbouw (voorzijde) (07/12/2021) 
145968-2021

• Ladderbeekstraat 118, plaatsen op-
bouw (10/12/2021) 147646-2021

Santpoort-Zuid
• Duinweg of Duivelslaan 29, kappen 

boom (08/12/2021) 146374-2021

Velserbroek
• Wieringer Aak 73, plaatsen uitbouw 

(zij- en achterzijde) (07/12/2021) 
146059-2021

• Zadelmakerstraat 140, plaatsen 3 
vlaggenmasten (07/12/2021) 146319-
2021

• Westlaan 25 - 25B, plaatsen toe-
gangshek (07/12/2021) 146335-
2021  

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• De Olmen 25C, aanbrengen balkonbe-

glazing (09/12/2021) 117169-2021

Velsen-Zuid
• Oostbroekerweg 17A, bouwen tijde-

lijke (10 jaar) speelhal (07/12/2021) 
103502-2021

Velsen-Noord
• Ladderbeekstraat 101, plaatsen dak-

opbouw (07/12/2021) 122381-2021
• Rooswijkweg 189, wijzigen gevelko-

zijn, plaatsen luchtbehandelingsin-
stallatie (07/12/2021) 124837-2021

Santpoort-Zuid
• Bloemendaalsestraatweg 4, veran-

deren gebruik van stal naar woning 
(07/12/2021) 124639-2021 (Gemeen-
telijk monument)

• Bloemendaalsestraatweg 66, ver-
bouwen winkel naar 2 woningen 
(09/12/2021) 125119-2021

Santpoort-Noord
• Hagelingerweg 47, legaliseren afzuig-

installatie (09/12/2021) 93446-2021

Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Wijk aan Zeeërweg 194, wijzigen in-

pandige garage in woning, vergroten 2 
woningen met aanbouw en dakterras 
(07/12/2021) 33055-2020

• Westerduinweg 30, plaatsen aanbouw 
(07/12/2021) 121871-2021

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

steen (07/12/2021) 142565-2021

Velserbroek
• De Kamp 39, bouwen carport 

(07/12/2021) 142675-2021

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Dennenstraat 12, plaatsen dakterras 

(07/12/2021) 99986-2021
• Sam Vlessinghof 1 – 84, bouwen fi et-

senstalling (07/12/2021) 82423-2021
• van Galenstraat 20, plaatsen dak-

opbouw (07/12/2021) 126042-
2021  

• Briniostraat 10-12, brandveilig ge-
bruiken van Technisch College 
Velsen en Maritiem College Velsen 

(09/12/2021) 88058-2021

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 251, legaliseren 

splitsen in 3 woningen (09/12/2021) 
86947-2021

• Ladderbeekstraat 101, plaatsen dak-
opbouw (09/12/2021) 122381-2021

Verleende exploitatievergunningen 
APV artikel 2:15 
IJmuiden
• “alcoholvrije horeca met terras” Loca-

tie: Lange Nieuwstraat 753 te IJmui-
den (07/12/2021) 131490-2021

Overige bekendmakingen 
• Individuele gehandicaptenparkeer-

plaats, Lange Nieuwstraat 546, 1971 
GK  IJMUIDEN

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  

Evenementen en kunst en cultuur

Evenementen, zoals festivals, niet
toegestaan na 17.00 uur. 

Kunst en cultuur, zoals theaters,
dicht om 17.00 uur.

Vaste zitplaats verplicht.
Doorstroomevenementen en -locaties
zijn uitgezonderd.

Horeca

Horeca, zoals cafés en restaurants,
dicht om 17.00 uur. A	alen en laten
bezorgen zijn uitgezonderd.

Vaste zitplaats verplicht.

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Avondsluiting verlengd
Het aantal coronabesme�ingen en coronapatiënten in ziekenhuizen is nog steeds hoog. Daarnaast zorgt 

de nieuwe omikronvariant voor onzekerheid. De huidige maatregelen worden daarom verlengd 
tot en met 14 januari en de basisscholen gaan een week voor de kerstvakantie dicht.

Klachten? Blijf thuis en doe
direct een test, ook als je
gevaccineerd bent.

TestenHoud 1,5 meter 
afstand.

Schud geen handen..

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Luchten

De maatregelen gelden ook tijdens de feestdagen

Mondkapjesplicht

Draag een mondkapje waar dat
verplicht is.

Algemeen

Blijf zoveel mogelijk thuis. Toch de
deur uit? Beperk je contacten.

Houd 1,5 meter afstand.

Ontvang thuis maximaal 4
personen per dag en ga maximaal 
1 keer per dag op bezoek. Doe
vooraf een zel�est. Kinderen tot en
met 12 jaar zijn uitgezonderd.

Werk thuis.

Voor mensen vanaf 70 jaar geldt:
beperk je contacten, vooral met
kinderen tot en met 12 jaar.

Winkels en boodschappen

Niet-essentiële winkels en
dienstverlening dicht om 17.00 uur.

Essentiële winkels, zoals
supermarkten, dicht om 20.00 uur.

Sport

Sportlocaties dicht om 17.00 uur.

Geen publiek bij sport.

14 december 2021

Onderwijs

Coronatoegangsbewijs

Toon je coronatoegangsbewijs
en identiteitsbewijs waar dat
verplicht is.

Basisscholen dicht van 20 december
tot en met de kerstvakantie.

Buitenschoolse opvang dicht van 20
december tot en met 24 december. 

Noodopvang voor kinderen van
ouders met een cruciaal beroep. 

Recreatie

Recreatie, zoals dierenparken en
pretparken, dicht om 17.00 uur.

.

Speciale spreekuren voor mensen met prikangst
GGD Kennemerland heeft speciale spreek-
uren voor mensen met prikangst die zich 
willen laten vaccineren. Zij kunnen een af-
spraak maken via het klantcontactcentrum 
van de GGD. De spreekuren zijn op woensdag 
en zaterdag in IJmuiden.

Afspraak maken
Heeft u prikangst en wilt u graag een af-
spraak voor het speciale spreekuur maken? 

Bel dan met GGD Kennemerland op 023 789 
1631. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 -  20.00 uur. Zaterdag en zondag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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