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 Testen zonder klachten
Bent u in nauw contact geweest met iemand 
met corona? Dan kunt u zich ook zonder klach-
ten 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

Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis 
Rond kerstmis en de jaarwisseling zijn de openingstijden van het gemeentehuis als volgt ge-
wijzigd: 

 Donderdag 24 december: vanaf 15.00 uur gesloten 
Vrijdag 25 december ( Eerste Kerstdag): gesloten
Donderdag 31 december: vanaf 15.00 uur gesloten
Vrijdag 1 januari ( Nieuwjaarsdag ): gesloten

Fijne feestdagen en een gezond & 
gelukkig Nieuwjaar

 Hoe houd ik mijn huis brandvei-
lig tijdens Kerst?
De feestdagen staan bijna voor de deur! Om 
in de Kerstsfeer te komen halen we massaal 
kerstspullen in huis. Al die lichtjes, kaarsjes 
en kerstbomen zijn gezellig, maar hoe zorgt 
u ervoor dat er geen brandgevaar ontstaat? 

Kerstbomen
Een kunstkerstboom die moeilijk brandbaar is, 
is veel veiliger dan een natuurlijke kerstboom. 
Als u voor een natuurlijke kerstboom kiest is 
het van belang dat hij goed vochtig blijft. Zet de 
boom daarom in een houder waarin de stam 5 
centimeter onder water kan staan. Een kerst-
boom met kluit droogt minder snel uit en is 
daarom veiliger.

Versiering
Maak zoveel mogelijk gebruik van moeilijk 
brandbaar versieringsmateriaal. Hang versie-
ringen zo op dat niemand er tegenaan kan lo-
pen. Zorg er ook voor dat versieringen niet in 
aanraking komen met verlichting en apparaten 
die warm worden.

Verlichting
Gebruik alleen goedgekeurde elektrische ver-
lichting. Controleer voor het gebruik of de be-
drading niet is beschadigd. Rol kabelhaspels 
helemaal af. Deze worden anders warm, waar-
door brand kan ontstaan.

Kaarsen
Zet kaarsen in een stevige houder op een vlakke 
ondergrond. Zet ze niet te dicht bij een warmte-
bron, want door warmte kunnen kaarsen week 
worden en ombuigen. De kaarsen in kerststuk-
jes kunt u beter niet aansteken. Doet u het toch, 
laat de kaarsen dan niet te ver opbranden en zet 
het kerststukje in het zicht.

Fonduen en gourmetten
Let op met spiritus. Vul nooit een warme bran-
der bij met brandstof. Een spiritusvlam is bijna 
onzichtbaar; hij kan nog volop branden terwijl 
iedereen denkt dat hij uit is. Net als bij gewoon 
koken kan bij fonduen de vlam in de pan slaan. 
Leg daarom een passend deksel in de buurt om 
snel te kunnen reageren.

Beste Velsenaren,
Aan het einde van een bewogen jaar, dat veel vroeg van ons alle-
maal, staan we voor het begin van een nieuw jaar. Wij hopen dat 
dit keerpunt veel goeds brengt. Dat teleurstelling en onzeker-
heid ruim baan maken voor hoopvolle vooruitzichten. Wij zagen 
afgelopen jaar een veerkrachtig Velsen. U liet zien oog te heb-
ben voor elkaar, een gemeenschap te zijn. Bedankt daarvoor.

Laten we de feestdagen gebruiken om op te laden, met volle aan-
dacht voor elkaar. Op naar 2021, waarbij we samen de hobbels 
nemen die we nog tegenkomen onderweg, want dat kunnen we. Maar 
laten we er ook op vertrouwen dat er mooie dingen staan te ge-
beuren aankomend jaar.

Wij wensen u fi jne feestdagen & een gelukkig en gezond Nieuwjaar.

Alle goeds,
De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen

Nieuwe maatregelen
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. 
Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we 
onze contacten tot een minimum beperken. 

Van 15 december t/m in ieder geval 19 januari 
geldt de strengste lockdown tot nu toe.
Meer informatie: www.rijksoverheid.nl
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Door de maatregelen rond corona wordt samen 
kerst vieren dit jaar lastiger. Eenzaamheid ligt 
op de loer... zeker voor thuiswonende mensen 
met dementie en hun mantelzorgers. Hoe blijf 
je in contact op 1,5 meter?
Met de ‘Kan ik voor jou’ kerstkaart bied je tij-
dens de feestdagen eenvoudig hulp aan men-

sen in jouw omgeving. Knip of print de kaart uit 
(samendementievriendelijk.nl), vul deze in en 
geef hem af aan iemand die jouw hulp goed kan 
gebruiken.

Zo maak jij met een klein gebaar een groot ver-
schil. 

 Een klein gebaar maakt een groot 
verschil

 Koken èn afval scheiden tijdens 
feestdagen
December, de maand van gezelligheid, 
cadeautjes en lekker eten. Tijdens het ko-
ken ontstaat er vaak afval, bijvoorbeeld 
schillen of snijrestjes. Ook na de maaltijd 
is er vaak nog een restje over. Ook etens-
resten horen bij het gft (groente-, fruit- 
en tuinafval). Als je dit in de groene gft 
bak gooit, kan er weer gas en compost 
van worden gemaakt. Maak Afval en GFT 
scheiden voor jezelf makkelijk en kijk op 
de webshop van HVC, het is een kwestie 
van doen! 

Van klokhuis tot groen gas
Fruitschillen, visgraten, klokhuizen en kof-
fi eprut. Het is allemaal gft. Als dat gft wordt 
ingezameld wordt eerst drie weken vergist, 
waardoor er biogas vrijkomt. Na het vergis-
ten blijft de basis voor compost achter. Na 
zes weken omwoelen worden jouw etensres-
ten compost.

Goed scheiden
Goed afval scheiden is belangrijk, want ge-
scheiden afval kan worden hergebruikt. Voor 
goede compost en groen gas is het belang-
rijk dat er geen andere afval (zoals vuilnis-
zakken) bij het gft worden gegooid. Voor de 
feestdagen sta je misschien iets meer in de 
keuken dan de rest van het jaar. Een goed 
moment om vanaf nu ál jouw snijrestjes en 
etensresten in de gft-bak te gooien! 

In 2021 wil Velsen meer GFT inzamelen 
ook bij hoogbouw.
In het restafval van Velsen zit nog veel GFT, 
ongeveer 50kg per persoon per jaar. Dat zijn 
vooral etensresten. Om dat apart in te zame-
len gaat Velsen in 2020 meer GFT containers 
plaatsen, ook bij hoogbouw en we starten 
dit jaar samen met HVC opnieuw een recla-
me campagne. Kijk op de webshop van HVC 
(www.HVCgroep.nl) voor handige manieren 
om GFT te scheiden.

Check de afvalkalender rond de 
feestdagen!
Met de feestdagen gaat alles anders, ook 
de afvalinzameling van HVC. Tijdens de 
kerstdagen (vrijdag 25 en zaterdag 26 
december) en op Nieuwjaarsdag (vrijdag 
1 januari) leegt HVC geen bakken. Let op: 
de bakken worden rond de feestdagen 
op een eerder of later moment geleegd, 
soms ook als uw ophaaldag niet op een 
feestdag valt. Kijk op tijd in de afvalka-
lender op de website HVCgroep.nl of in 
de HVC afval-app wanneer uw afvalbak 
wordt geleegd

Gebruikt u een ondergrondse container?
Houdt u er dan rekening mee dat deze door de 

feestdagen eerder vol kan zitten. U kunt dan 
een andere container proberen of de zak nog 
even thuis bewaren. Zet het er alstublieft niet 
naast. Het zorgt voor veel ergernis..

Afvalbrengstations
Ook het afvalbrengstation is tijdens Eerste en 
Tweede Kerstdag en op Nieuwjaarsdag geslo-
ten. Verder bent u alle dagen van 9:00 tot 17:00 
uur van harte welkom op het afvalbrenstation.

HVC wenst u fi jne feestdagen en een duur-
zaam 2021 toe!

Afvalbedrijf HVC neemt maatre-
gelen rondom jaarwisseling
De jaarwisseling en de feestdagen ko-
men er aan. Hoewel er een vuurwerkver-
bod geldt merken we toch dat er  vernie-
lingen worden aangericht. Om eventuele 
brandschade aan de openbare ruimte te 
voorkomen nemen Velsen en HVC rond de 
jaarwisseling een aantal maatregelen:

•  Zakjes voor hondenpoep worden op veel 
plekken weggehaald. 

•  Parkeermeters gaan van 24 december 
tot 2 januari op slot. In die periode be-
taalt u niet voor parkeren.

•  Ondergrondse containers blijven in 
gebruik, maar de bovengrondse ver-
zamelcontainers voor plastic, blik en 
drankpakken worden 30 december weg-
gehaald. Uiterlijk 3 januari worden de 
meeste verzamelcontainers weer terug-
gezet. Drie ervan krijgen in het nieuwe 
jaar een andere plek:

Locatie Dennekoplaan wordt Scheiberglaan/ 
Groot Berkenbos en Schiplaan
Locatie Heerenduinweg wordt van Ostade-
straat.

Afvalcontainers 
De (gele) prullenbakken worden afgesloten
Vanaf maandag 23 december 2020 zullen di-
verse openbare prullenbakken in de openba-
re ruimte worden dichtgemaakt evenals hou-
ders met hondenpoepzakjes. Op 2 januari 
wordt alles weer opengemaakt.

Bovengrondse verzamelcontainers voor plas-
tic, blik en drankpakken (PBD), worden van-
wege de brandbaarheid in de hele gemeente 
op donderdag 31 december verwijderd en za-
terdag 2 januari 2021 weer teruggeplaatst. 
Ondergrondse containers voor plastic (PBD 
blijven wel toegankelijk, evenals glas- en pa-
pier-containers. Dat geldt ook bij winkelcen-
tra. Kijk voor meer informatie over de locaties 
van afvalcontainers op: www.velsen.nl en zoek 
op het trefwoord ‘afvalcontainers’.

Afvalinzameling en milieustraat
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 december (1e 
en 2e kerstdag) en ook vrijdag 1 januari haalt 
HVC geen afval op en is de milieustraat ge-
sloten. Via de HVC app kan u zien wanneer 
het afval wel wordt opgehaald en krijgt u 
daar ook een waarschuwing van. U kan ook 
de huisvuil inzamelkalender raadplegen op 
www.hvcgroep.nl 

Parkeermeters 
in IJmuiden wordende parkeermeters op 
dinsdag 24 december uitgezet en op donder-
dag  2 januari 2020 weer in bedrijf genomen. 

Alleen de bovengrondse containers voor plas-
tic, blik en drankpakken (PBD) worden rond 
de jaarwisseling verwijderd.
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Vraag jij je weleens af wat de 
gemeente nou aan het doen is? 
Dan zijn we op zoek naar jou! 
In januari en februari gaan we weer aan de 
slag met de cursus Politiek Actief. In deze 
cursus van 4 avonden leer je alles wat jij moet 

weten over de lokale politiek. 
Aanmelden kan via velsen.nl/politiekactief   

Als u eenzaam bent, voelt u zich niet ver-
bonden. U mist een hechte, emotionele 
band met anderen. Er rust nog steeds 
een taboe op eenzaamheid. Terwijl het 
iedereen kan overkomen. Daar hoeft u 
zich niet voor te schamen. Ook in coro-
natijd is eenzaamheid van alle leeftijden. 
Eenzaamheid is vaak een verborgen pro-
bleem. Anderen kunnen moeilijk van bui-
tenaf zien of u zich eenzaam voelt. 
Deze nieuwe verhalenreeks is er om ge-
voelens van eenzaamheid met elkaar te 
delen. Het lezen hiervan kan herkenning 
en troost geven. U staat niet alleen in uw 
eenzaamheid.

Maud (44): “Ik mis vooral het kleine geluk. 
Dat er bij thuiskomst al iets lekkers op ta-
fel staat. Een handdoek die al voor je klaar-
ligt bij de douche. Samen hard lachen tijdens 
het kijken van een conference. Tegen iemand 
aankruipen en de dag doornemen. 

Zo rond augustus wordt het onrustige ge-
voel van gemis erger. Raak ik zoekende in al-
les en zie ik de toekomst zwart voor me. In 
die maand overleed mijn moeder, waarna 
de band mijn ouderlijk gezin minder hecht 
werd. Ik houd van verbinding, maar dat 
werd juist minder. Haar verjaardag is in ok-
tober, in november worden de dagen korter 
en het weer grauwer. En december confron-
teert me met het ideaalbeeld van ‘one happy 
family. Mijn ex en ik hebben voor co-ouder-
schap gekozen voor onze twee zoons. Ik ben 
best trots op hoe we dat samen doen, maar 
we zijn geen ‘one happy family’ meer. En 
hoewel het mijn eigen keus was, waar ik nog 
altijd achter sta, mis ik het gezinsleven. Het 
blijft een wond met een dun korstje erop. De 
jongens zijn dertien en zestien, gaan steeds 
meer hun eigen weg, waardoor mijn zorgrol 
afneemt. Ik houd van mooie gesprekken en 
de gezelligheid van veel mensen bij elkaar. 
Dat voert denk ik terug naar de zondagmid-
dagen bij mijn oma thuis vroeger. De hele fa-
milie kwam dan samen. Het gebeurde wel-
eens dat tegen etenstijd de pannen met eten 
thuis werden opgehaald om met z’n allen bij 
oma te gaan eten. 

Ik kan pri-
ma mijn eigen 
broek ophouden. 
Ben praktisch 
en zelfstandig, 
maar het is ook 
fi jn om een ge-
liefde naast je 
te hebben die je 
aanvoelt en op wie je af en toe terug kunt 
vallen. Natuurlijk weet ik dat je geluk en be-
vestiging niet buiten jezelf moet zoeken. Dat 
je zelf verantwoordelijk bent om er wat van 
te maken, we zijn hier immers niet zo lang. 
Maar ik vind het gewoon leuker om mijn le-
ven te delen en lief te hebben. 

Het is stil door corona. Soms vliegt me dat 
aan. Vóór corona was er genoeg afl eiding: 
bioscoop, stadsschouwburg, familiefeest-
jes, vrijdagmiddagborrels, uit eten, dansen, 
weekendjes weg. Want mensen om me heen 
heb ik wel. Daar ben ik dankbaar voor. Ik ben 
overal welkom en zoek vrienden en familie 
dan ook actief op. Maar als ik een gezins-
leven binnenstap op zondagmiddag, want 
ik heb geen vrijgezelle vrienden, voel ik me 
snel teveel. Kwetsbare onderwerpen gooi ik 
dan niet op tafel. En even die fi jne arm om 
me heen als ik weer naar huis ga kan nu niet. 

Het lukt gelukkig steeds beter om sneller 
weer kleur aan het zwart te geven. Er is er 
maar één die iets aan mijn situatie kan ver-
anderen en dat ben ik zelf, een slachto� er-
rol past daar niet bij. Ik was voorheen vrij 
streng voor mezelf en milder voor anderen. 
Met zo’n strenge houding naar mezelf ver-
loor ik mijn eigen menselijkheid een beetje 
uit het oog. Tegenwoordig ben ik wat liever 
voor mezelf. Koop een mooie bos bloemen, 
of bestel eens eten in plaats van te koken, 
neem een massage om te ontspannen. Dat 
doet me goed. Ik kijk naar wat ik wel heb in 
plaats van wat niet. Zelfspot en satirische 
humor hebben me altijd al overal doorheen 
geholpen: Kakhiel, Hans Teeuwen, Lucky 
TV, je moet jezelf niet te serieus nemen. Hu-
mor maakt het leven lichter.” 

 Eenzaamheid in 
coronatijd
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Nieuws van de raad
BESPROKEN IN DE SESSIES

Verordening maatschappelijke onder-
steuning
Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over hulp 
bij huishouden. Tevens wordt er een nieuw 
kader voorgesteld op basis waarvan zorgindi-
caties worden gedaan. Door deze aanpassin-
gen worden de lastenstijgingen getemperd. De 
raadsleden zijn positief over het voorstel. Toch 
waren er nog een aantal vragen, onder meer 
over de herindicatie bij ouderen, de situatie 
met zware vervuilers en het aanpassen van de 
zogeheten kan-bepalingen. Het voorstel staat 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 
december. 
 
Maatschappelijk vastgoed
De gemeente Velsen heeft veel maatschappe-
lijk vastgoed in bezit. Deze gebouwen zijn veel-
al 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. De raadsleden hebben nu al 
een paar keer gesproken over dit onderwerp. Er 

zijn nog steeds vragen over de Stadsschouw-
burg, het cultuurwarenhuis en de bibliotheek. 
De wethouder gaf aan dat de Stadsschouwburg 
uit het raadsvoorstel wordt verwijderd. Dit on-
derwerp komt begin 2021 terug bij de raad. 

Sessie middelen programma Samenspel
De gemeenteraad wil meer invloed van inwo-
ners op het gemeentelijk beleid. Het program-
ma Samenspel moet daar invulling aan geven. 
Er wordt nu voorgesteld om €175.000 vrij te 
geven om het programma Samenspel uit te 
voeren. De raadsleden zijn positief, maar vra-
gen nadrukkelijk om een gesprek over de doel-
stellingen van het programma Samenspel. Het 
voorstel staat geagendeerd voor de raadsverga-
dering van 17 december.

Omgevingsvisie-Ruimte voor Wonen
De omgevingsvisie is een integraal beeld voor 
de leefomgeving in Velsen. Om de omgevings-
visie tot stand te laten komen zijn er verschil-
lende themabijeenkomsten, waaronder deze 
sessies over woningbouwlocaties. De raadsle-

den gaven de duidelijke boodschap om, als het 
gaat over woningbouwlocaties, vooral “out of 
the box” te denken en met elkaar de discussie 
aan te gaan. GroenLinks gaf aan, samen met 
de LGV, een motie in voorbereiding te hebben 
over de woningbouw. Dit onderwerp komt in 
het voorjaar van 2021 weer terug naar de raad. 

Verklaring van geen bedenkingen Nico-
laas Beetslaan 5-7
Er zijn nieuwe woningbouwplannen voor de 
Nicolaas Beetslaan. Daarvoor moet het huidige 
pand wel worden gesloopt en moet het bestem-
mingsplan worden aangepast. De gemeente-
raad kan via dit besluit bedenkingen meegeven 
ten aanzien van dit plan. Er werd overwe-
gend positief gereageerd. Wel was er nog wat 
discussie over de bomen die gekapt moeten 
worden en de nieuwe aanplant en de relatie 
met de dorpsdialoog. Begin 2021 gaat de raad 
in gesprek over een nieuw bomenbeleid. Het 
voorstel gaat naar de raadsvergadering van 17 
december.

NIEUWSBRIEF VAN DE RAAD

Iedere maand wordt er een nieuwsbrief 
verstuurd vanuit de Raad van Velsen. 
U kunt zich eenvoudig aanmelden voor 
deze nieuwsbrief via www.velsen.nl/
gemeenteraad. 

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 d.d. 17 decem-
ber 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
Mercuriusstraat 44, plaatsen containerstal-
ling (07/12/2020) 131386-2020
Edisonstraat 26, uitbreiden zolderverdieping 
(07/12/2020) 131499-2020

Gerard Doustraat 17, plaatsen dakopbouw 
(08/12/2020) 131919-2020 
Marktplein 44-62, wijzigen stucwerk naar 
metselwerk (08/12/2020) 131944-2020
Kanaalstraat 71, wijzigen indeling begane 
grond naar 3 appartementen (wijziging op 
30829-2020) 11/12/2020133821-2020
Oranjestraat 2, wijzigen indeling naar 3 ap-
partementen, wijzigen achtergevel en dakter-
ras (wijziging op 30831-2020) (11/12/2020) 
133828-2020

Velsen-Zuid
Zuiderdorpstraat 15, plaatsen erfafscheiding 
(06/12/2020) 130945-2020
Buitenhuizerweg 7, bouwen woning met in-
rit en kappen 2 bomen (09/12/2020) 132178-
2020

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 53, vervangen gasleidin-

gen (10/12/2020) 133117-2020 (monument)

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 224, wijzigen gebruik van winkel 
naar yogastudio (06/12/2020) 130961-2020
Westerhoevelaan 19, aanpassen kozijn (voor-
gevel (07/12/2020) 131129-2020
Groenelaantje 6-0040,6-0041, plaatsen dag-
verblijf en plantenkas (07/12/2020) 131513-
2020
Frans Netscherlaan 19, vergroten woning en 
plaatsen dakkapellen (08/12/2020) 131921-
2020
Kerkweg 116, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(11/12/2020) 133553-2020

Driehuis
Van den Vondellaan 5, kappen boom 
(10/12/2020) 133312-2020

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.

 Driehuis
Driehuizerkerkweg 71, bouwen  dierenver-
blijf, aanleggen longeercirkel (10/12/2020) 
110526-2020

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
Plein 1945 1 t/m 10 en 48 t/m 55 en Lange 
Nieuwstraat 795 t/m 801, vervangen luifels 
(08/12/2020) 101867-2020
Westerduinweg 1, gewijzigd plan bouwen 

barietdepot voor noodopslag (09/12/2020) 
114869-2020
Velserduinweg 308, vergroten 1e verdieping 
(10/12/2020) 119675-2020 

Velsen-Noord
Schoonoortstraat 6, plaatsen dakopbouw 
(09/12/2020) 106646-2020
Santpoort-Zuid
Velserenderlaan ong. (parkeerplaats Ruïne), 
kappen 3 bomen (10/12/2020) 127054-2020

Besluiten
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Hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Hofgeest – 
plandeel Hofgeest VSV te Velserbroek  

Ontwerpbestemmingsplan Hofgeest

Burgemeester en Wethouders van Velsen 
hebben ten behoeve van Bestemmings-
plan Hofgeest te Velserbroek, een verzoek 
om vaststelling van een hogere waarde in 
het kader van de Wet geluidhinder inge-
diend bij Omgevingsdienst IJmond. Het 
hogere waardenbesluit heeft betrekking 
op wegverkeerslawaai. De bevoegdheid 
van het college tot vaststelling van hogere 
waarden is gedelegeerd aan het algemeen 

bestuur van Omgevingsdienst IJmond.

De directeur van Omgevingsdienst IJmond, 
gemandateerd bevoegd namens genoemd al-
gemeen bestuur, maakt bekend dat er een ont-
werpbesluit tot vaststelling van de hogere waar-
de voor de geluidbelasting is genomen. 

Het ontwerpbesluit, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt vanaf 18 december 2020 

gedurende 6 weken op werkdagen van 9.00 tot 
17.00 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond, 
Stationsplein 48b te Beverwijk en van maan-
dag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur bij de 
receptie van het gemeentehuis van Velsen, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.

Binnen de bovenstaande termijn kan een ie-
der schriftelijk of mondeling zienswijzen naar 
voren brengen bij de directeur van Omge-

vingsdienst IJmond. Schriftelijke zienswij-
zen kunnen kenbaar gemaakt worden bij Om-
gevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH 
Beverwijk, onder vermelding van “Ontwerp-
besluit hogere waarde Wet geluidhinder Be-
stemmingsplan “Hofgeest Velserbroek”. Voor 
mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een 
afspraak maken met Omgevingsdienst IJmond, 
telefoonnummer 0251-263863.

Burgemeester en wethouders willen de 
gemeenteraad voorstellen een nieuw be-
stemmingsplan vast te stellen voor het ge-
bied Hofgeest te Velserbroek.

Aanleiding
Het bestemmingsplan Hofgeest heeft betrek-
king op het gebied Hofgeest aan de noordrand 
van Velserbroek. Het plan maakt de ontwik-
keling van 380 woningen mogelijk. Het plan 
bestaat uit twee delen aan weerszijde van de 
Broekeroog: Hofgeest West en Hofgeest Oost 
(VSV). Om de woningbouw in plandeel Hof-
geest Oost mogelijk te maken wordt het be-
staande sportcomplex van voetbalvereniging 
VSV verplaatst. Het nieuwe sportcomplex 
krijgt een plek aan de Oostlaan. Ook rugbyclub 
The Smugglers zal naar dit nieuwe sportcom-
plex verhuizen.

Ligging plangebied
Het plangebied ligt ten noorden van Velser-
broek, ingeklemd tussen de wegen N208 en 
A22 (nabij aansluiting A9). Het plangebied 
bestaat uit verschillende deelgebieden. Het 
deelgebied Hofgeest West (nummer 1 op on-
derstaande luchtfoto) ligt ten zuiden van het 
Hillegondswegje en wordt verder begrensd 
door de Broekeroog, de Hofgeesterweg en het 
terrein van Ranzijn Huis & Dier. Het deelge-
bied Hofgeest VSV (nummer 2) bestaat uit 
het sportcomplex van VSV en wordt begrensd 
door het Hillegondswegje, de Broekeroog en de 
Hofgeesterweg. Het derde deelgebied betreft 
de locatie waar het nieuwe sportcomplex is 
voorzien. Deze gronden liggen ten noordoos-

ten van het tenniscomplex van LTC Hofgeest, 
ingeklemd tussen de Oostlaan en de A22. Ten 
behoeve van een logische begrenzing van het 
plangebied zijn de gronden die zijn gelegen 
tussen deelgebied 1, 2 en 3 meegenomen in dit 
bestemmingsplan.

 Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan Hofgeest (idn: 
NL.IMRO.0453.BP1310HOFGEESTVEL1-
OW01) ligt met ingang van vrijdag 18 decem-
ber gedurende zes weken voor een ieder ter 
inzage op het gemeentehuis, Dudokplein 1, 
IJmuiden. Daarnaast is het plan digitaal raad-
pleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage 
ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ont-
werpbestemmingsplan. Dit doet u door een 
brief te richten aan:

Gemeenteraad van Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

U kunt ook een zienswijze indienen via ro@
velsen.nl. Onder vermelding van “zienswijze 
bestemmingsplan Hofgeest”. Vergeet daarbij 
niet duidelijk uw fysieke postadres aan te ge-
ven.

Voor het indienen van mondelinge zienswij-
zen kunt u een afspraak maken met de behan-
delend ambtenaar, de heer Merkx, telefoon-
nummer 0255-567200.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten: 

een parkeervak dat gelegen is in de Kanaal-
straat te IJmuiden op een afstand van +/- 
80 meter ten westen van de kruising met de 
Kerkstraat te reserveren door middel van het 
plaatsen van het bord E4 zoals bedoeld in bij-

lage 1 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990 en een onderbord met 
tekst “Uitsluitend voertuigen Voedselbank”.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de datum waarop het besluit 

elektronisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publica-
tie van verkeersbesluiten plaats in de digitale 
Staatscourant.

Velserbroek
Helmkruid 8, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(10/12/2020) 125392-2020

Buiten behandeling gestelde aanvraag omge-
vingsvergunning 

Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning bui-
ten behandeling gesteld voor: 

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 59, kappen boom 

(10/12/2020) 116321-2020
Verleende standplaatsvergunningen APV ar-
tikel 5:15 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben een standplaatsvergunning 
verleend voor: 

Santpoort-Noord
Bevolkingsonderzoek Midden-west, van 4 ja-
nuari 2021 t/m 15 maart 2021 (maandag t/m 
zaterdag),                              locatie: Valckenhoefl aan 
(08/12/2020) 


