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Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis

Rond kerstmis en de jaarwisseling zijn de openingstijden van het gemeentehuis als volgt
gewijzigd:
•
•
•
•

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

Beste Velsenaren,

De feestdagen zullen dit jaar helaas anders zijn. Ik begrijp dat
jij ervan baalt. Dat doe ik ook. Juist in feestmaand december
hebben we behoefte aan nabijheid, vrijheid en feestelijkheden.
We willen bij elkaar zijn. En tegelijkertijd weten we dat corona
nog niet klaar is met ons.
Ik begrijp dat emotie en ratio tegen elkaar in opstand komen.
Toch roep ik je op om voorzichtig en verstandig te zijn, om je
aan de regels te blijven houden. Dat is heel erg nodig, vanwege
oplopende besmettingen en ziekenhuisopnames.
De komende feestdagen zitten we in de strengste lockdown tot nu
toe. Kerst en oud en nieuw vieren we daarom in een klein gezelschap. Dat geldt voor mij, en ik hoop dat jij dat ook zult doen.
Ik hoop dat je ondanks de beperkingen kunt genieten van de persoonlijke aandacht van je meest dierbaren. Van mooie gesprekken,
met een lach, in verbondenheid. De feestdagen gaan om plezier,
maar ook om herinneringen aan dit jaar vol vrijheidsbeperkingen
en verdriet.
In Velsen zijn we er voor elkaar en vergeten we de mensen niet
die het extra moeilijk hebben. Iemand die eenzaam is opbellen,
of een hartelijk kaartje in de bus stoppen, kan zo veel betekenen. Ook onze ondernemers verdienen onze steun, vooral de zwaar
getroffen horeca. Ik roep je op om mee te doen aan #ikkooplokaal
en vaker te bestellen via www.bezorgeninvelsen.nl. Zo dragen wij
eraan bij dat zij er ook na corona nog zullen zijn voor de Velsense gezelligheid en sfeer.
We gaan corona de baas worden, daar ben ik van overtuigd. Het
zal ons nog heel wat inspanningen en beperkingen kosten, maar
gelukkig is er hoop. De stip aan de horizon is het vaccin dat er
aan zit te komen. Het vaccin dat ons uitzicht biedt op mogelijkheden om corona onder controle te krijgen.
Tot slot spreek ik graag mijn dank uit. Aan iedere Velsenaar die
zich, hoe lastig het ook is, aan de regels houdt. Aan iedereen die elke dag zijn best doet om ons door deze crisis heen te
krijgen. Dat zijn er velen, maar misschien denk jij net als ik
in het bijzonder aan de mensen in de zorg. Dank aan iedereen die
eraan bijdraagt dat we ons leven van vóór maart dit jaar stukje
bij beetje herwinnen.
Voor nu wens ik jou en je dierbaren waardevolle feestdagen en
een hoopgevend 2021!
Jouw burgemeester,
Frank Dales

Koken èn afval scheiden tijdens
feestdagen
December, de maand van gezelligheid, cadeautjes en lekker eten. Tijdens het koken ontstaat er vaak afval, bijvoorbeeld schillen of snijrestjes. Ook na de maaltijd is er vaak nog een
restje over. Ook etensresten 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 koffieprut. Het is allemaal gft. Als dat gft wordt ingezameld
wordt eerst drie weken vergist, waardoor er biogas vrijkomt. Na het vergisten blijft de basis voor
compost achter. Na zes weken omwoelen worden jouw etensresten compost.
Goed scheiden
Goed afval scheiden is belangrijk, want gescheiden afval kan worden hergebruikt. Voor goede
compost en groen gas is het belangrijk dat er geen andere afval (zoals vuilniszakken) 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 zamelen gaat Velsen in 2020 meer GFT containers plaatsen, ook
bij hoogbouw en we starten dit jaar samen met HVC opnieuw een reclame campagne. Kijk op de
webshop van HVC (www.HVCgroep.nl) voor handige manieren om GFT te scheiden.
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15 december 2020

Sporten tijdens de lockdown
Alleen of in vaste duo’s buiten sporten op 1,5 meter afstand. Bekijk de
spelregels voor de sport die gelden per 15 december 2020.

Algemene sportmaatregelen
Sport buiten met max. 2
personen op 1,5 meter afstand.
Kinderen t/m 17 jaar en topsporters
uitgezonderd.

Volwassenen

Kinderen t/m 17 jaar

Zelfstandig buiten sporten
Iedereen vanaf 18 jaar mag buiten
sporten op 1,5 meter afstand.
Individueel of met z’n tweeën
(excl. instructeur).

Binnensportlocaties dicht.
Geen wedstrijden. Topsporters en
topsportcompetities uitgezonderd.
Geen publiek bij sport.
Sportkantines, douches en
kleedkamers zijn gesloten.

Groepsles / sporten onder
begeleiding
Groepslessen voor volwassenen
zijn verboden. Dit verbod geldt
voor binnen en buiten.
Sporten onder begeleiding van
een instructeur is buiten wel
mogelijk in groepen van
maximaal 2 personen (excl.
instructeur).

Geen groepslessen.

Sporten in teamverband alleen
buiten mogelijk.
Binnensportlocaties zijn dicht.
Geen 1,5 meter afstand regel
tijdens het sporten.
Wedstrijden onderling met teams
van eigen club toegestaan.
Kinderen vanaf 13 jaar mogen na
het sporten niet bij elkaar komen
met meer dan 2 personen. Voor
jongere kinderen geldt deze
beperking niet.

Binnensporten
Alle binnensportlocaties zijn
gesloten.

Houd je altijd aan de basisregels:
Heb je klachten?

Blijf thuis.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

.

Houd 1,5 meter afstand.

Is het druk? Ga dan weg.

Hoest en nies in
je elleboog.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Afvalbedrijf HVC neemt maatregelen rondom jaarwisseling
De jaarwisseling en de feestdagen komen
er aan. Hoewel er een vuurwerkverbod
geldt merken we toch dat er met vuurwerk vernielingen 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 betaalt u niet voor parkeren.

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
donderdag 24 december uitgezet en op maandag 4 januari 2021 weer in bedrijf genomen.

De kerstbomeninzameling kan nog steeds
plaatsvinden. Zoals 3 december in de
infopagina werd vermeld, verloopt de inzameling coronaproof. Met ingang van de
nieuwe maatregelen is alertheid op leeftijden en daaraan verwante groepsgrootte van belang. Voor kinderen vanaf 13 jaar
geldt een groepsgrootte van maximaal 2
personen. Voor volwassenen geldt dezelfde groepsgrootte. Personen die niet tot
hetzelfde huishouden behoren, houden
nog steeds 1,5 meter afstand van elkaar.

Winactie kerstboominzameling
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.

Vanaf 21 december 2020 zullen diverse openbare prullenbakken in de openbare ruimte
worden dichtgemaakt evenals houders met
hondenpoepzakjes. Op 2 januari wordt alles
weer opengemaakt.
Bovengrondse verzamelcontainers voor plastic, blik en drankpakken (PBD), worden vanwege de brandbaarheid in de hele gemeente
op 31 december verwijderd en 2 januari 2021
weer teruggeplaatst. Ondergrondse containers voor plastic (PBD blijven wel toegankelijk, evenals glas- en papier-containers. Dat
geldt ook bij winkelcentra. Kijk voor meer informatie over de locaties van afvalcontainers
op: www.velsen.nl en zoek op het trefwoord
‘afvalcontainers’.
Alleen de bovengrondse containers voor plastic, blik en drankpakken (PBD) worden rond
de jaarwisseling verwijderd.

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.
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.
Inzamellocaties
De kerstbomen kunnen op 6 januari 2021 van
12:30 tot 16:30 uur worden ingeleverd op acht
plekken verspreid door Velsen. Kijk hiervoor
op www.velsen.nl

Nieuwjaarsduik afgelast
Evenementen kunnen door het coronavirus
geen doorgang vinden. De jaarlijkse nieuw-

Afvalcontainers
• De (gele) prullenbakken worden afgesloten

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-

Coronamaatregelen tijdens kerstbomeninzameling

jaarsduik is een evenement en kan daardoor
niet plaatsvinden.
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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

Fijne feestdagen en een
gezond & gelukkig Nieuwjaar
Beste Velsenaren,

Aan het einde van een bewogen jaar, dat veel vroeg van ons allemaal, staan we voor het begin van een nieuw jaar. Wij hopen dat
dit keerpunt veel goeds brengt. Dat teleurstelling en onzekerheid ruim baan maken voor hoopvolle vooruitzichten. Wij zagen
afgelopen jaar een veerkrachtig Velsen. U liet zien oog te hebben voor elkaar, een gemeenschap te zijn. Bedankt daarvoor.
Laten we de feestdagen gebruiken om op te laden, met volle aandacht 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 gebeuren aankomend jaar.
Wij wensen u ﬁjne feestdagen & een gelukkig en gezond Nieuwjaar.
Alle goeds,
De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders
van Velsen
Foto: Fotokring Polderlicht

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.
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Eenzaamheid in
coronatijd
Als u eenzaam bent, voelt u zich niet verbonden. 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 coronatijd is eenzaamheid van alle leeftijden. Eenzaamheid
is vaak een verborgen probleem. Anderen
kunnen moeilijk van buitenaf zien of u zich
eenzaam voelt.
Deze nieuwe verhalenreeks is er om gevoelens van eenzaamheid met elkaar te delen.
Het lezen hiervan kan herkenning en troost
geven. U staat niet alleen in uw eenzaamheid.

“Opeens zat ik in mijn eentje op een zolderkamer
van 30 vierkante meter te netflixen en doelloos te
scrollen op social media”, aldus Tess (25). “Onverwachts kwam er een einde aan mijn langdurige relatie, dat was een flinke omschakeling. Ik
was net een beetje herstellende van deze breakup toen de eerste lockdown kwam. Vriendinnen
zaten thuis met hun vriend op de bank. Durfden
het ook niet aan om te langs te komen. Er was zeker tijdens de eerste lockdown veel angst. Iedereen nam het zekere voor het onzekere.

Houd je aan het vuurwerkverbod,
voorkom dat de druk op de zorg
en hulpverleners te hoog wordt.

Jaarwisseling en vuurwerk
Oud en nieuw wordt dit jaar net even anders. Deze jaarwisseling wordt geen vuurwerk verkocht, vervoerd en afgestoken.
Het afsteken van vuurwerk zorgt namelijk voor extra drukte op de spoedeisende
hulp, in de huisartsenposten en bij handhavers op straat.

Consumentenvuurwerk verboden
Consumentenvuurwerk is dit jaar verboden.
Dat is al het vuurwerk dat in andere jaren
verkocht mag worden in de drie dagen voor
oud en nieuw. Ook het afsteken van bewaard
consumentenvuurwerk van voorgaande jaren is niet toegestaan. Professioneel vuurwerk en illegaal vuurwerk was al verboden.
Veilig fop- en schertsvuurwerk afsteken
Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 is het afsteken van klein vuurwerk, zoals sterretjes
en knalerwten (categorie F1), alleen toegestaan als dit geen overlast veroorzaakt voor
de omgeving. Iedereen die ouder is dan 12
jaar mag dit vuurwerk het hele jaar door ko-

pen en afsteken. Fop- en schertsvuurwerk is
het minst gevaarlijke vuurwerk. Toch gebeuren er regelmatig ongelukken mee. Sterretjes
kunnen bijvoorbeeld brandwonden veroorzaken, omdat ze meer dan 1000 graden heet
kunnen worden. Draag daarom altijd een
vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en
houd voldoende afstand van het vuurwerk.
Rits je jas dicht en kijk uit met brandbare
kleding en openstaande kleding zoals capuchons.
Riskeer geen boete van € 100 of € 250
Als je verboden vuurwerk bezit, vervoert
of afsteekt, kun je een boete of gevangenisstraf krijgen. De minimale boete is € 100 en
een aantekening in het strafblad. Het afsteken van vuurwerk kost je € 250 en een aantekening in het strafblad. Jongeren tot 18 jaar
kunnen bij minder zware overtredingen ook
een Halt-straf krijgen. De gevangenisstraffen
bij afsteken van (zwaar) illegaal vuurwerk
kunnen flink oplopen.

Ik ben een fanatiek sporter, het geeft me voldoening. Helaas sloten ook de sportscholen.
Daarnaast had ik net een nieuwe baan, maar
door corona nam het werk af en had ik weinig
te doen. Ik had een halfjaarcontract. Als ik mijn
werk ook nog eens kwijt raak weet ik niet meer
wat ik moet, dacht ik. Gelukkig gebeurde dat
niet. Als nieuwe medewerker probeerde ik binding te krijgen met mijn collega’s, maar dat was
niet zo makkelijk via een beeldscherm.
Al met al viel er in korte tijd veel sociaal contact weg. In het begin zochten vrienden nog
wel contact via Facetime en Skype, om te vragen hoe het met me ging. Maar dat werd minder na een paar weken. Terwijl toen pas de echt
klap kwam. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal,
dacht ik. Tegen die tijd belde er nog maar een
enkeling. Je leert je echte vrienden kennen in
moeilijke tijden. En natuurlijk is het fijn om
die vrienden online te kunnen zien. Maar als je
echt bij elkaar zit, vliegen de uren voorbij. Tegen een computer praten, daar is iedereen wel
snel klaar mee.

Chat of bel met
Veilig Thuis
Nu je thuiswerkt of digitale scholing volgt, is
het belangrijk dat jouw thuis een veilige plek is.
Gaat het bij jou thuis even niet meer?
Zoek dan op tijd hulp. Bel met een vriend of
vriendin, een zorginstantie of met Veilig Thuis.
Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning
en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is 24/7 telefonisch
bereikbaar via 0800-2000 of ga tussen 9.00 uur
en 17.00 uur voor de chat naar veiligthuis.nl.

Ik leefde toe naar
de streefdatum
waarop versoepelingen zouden komen. Dat maakte
het voor mij behapbaar.
Maar
toen bleek dat
de versoepelingen nog op zich lieten wachten,
werd het uitzichtloos. Waar kom ik mijn bed
voor uit, dacht ik. Het hoogtepunt van de dag is
een bezoekje aan de supermarkt. Is dit het nou?
Een vriendin bevond zich in een soortgelijke
situatie als ik. Bij haar voelde ik me vrij om over
mijn gevoel te praten. En bij mijn ouders. Verder hing ik het niet aan de grote klok. Ik voelde
me kwetsbaar, wat me terughoudend maakte.
En de vraag ‘Hoe is het?’ is vaak een beleefdheidsvraag. Op een diepgaand antwoord zit de
vrager vaak niet te wachten. Want dan kost het
ineens tijd en werkelijke interesse, die er niet
altijd is.
Op een gegeven moment besefte ik dat woorden van anderen mijn situatie niet kunnen verzachten, hoewel erkenning fijn is. Ik moest het
zelf weer een beetje leuk zien te krijgen. Daar
moest ik een drempel voor overwinnen. Ik ging
op Tinder, een app om nieuwe mensen te leren
kennen. Het leek mij niks, dacht dat het een
grote vleeskeuring was. Maar ik dacht ook, wat
heb ik te verliezen, ik moet wat. Ik kreeg verrassend leuk contact met iemand. We spraken
af. Picknickten op een groot kleed in de duinen,
want de horeca zat op slot. Inmiddels hebben
we een half jaar een relatie. Wie had dat gedacht! Hij is een enorme steun voor mij.
Het eerste wat we doen als de horeca weer open
is, is samen de kroeg in gaan. Want dat hebben
we nog niet kunnen doen. Dat wordt dan een
soort van nieuwe 1e date ;-)
Ik sta nu steviger in mijn schoenen. Heb beter
leren omgaan met de beperkingen die corona
met zich meebrengt. Ben gaan hardlopen en
voel minder angst.
Tegen anderen zou ik willen zeggen, probeer
nieuwe dingen! Iemand tegen het lijf lopen
gebeurt nu niet snel. Als je uit je comfortzone komt, kan er kan best iets op je pad komen.
En is het geen relatie, dan misschien wel leuk
vriendschappelijk contact.

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

gemeentevelsen |

gemvelsen |

gemeente_velsen

Nieuws van de raad
BESPROKEN IN DE RAAD
Actualiteitenuurtje
Sander Scholts (Forza! IJmond) stelde vragen
over de verkeerssituatie aan de Kanaaldijk.
Wethouder Diepstraten deelde de zorgen over
de situatie. Er wordt een onderzoek gestart en
de wethouder beziet of er korte termijnverbeteringen mogelijk zijn.
Wijziging Tarieventabel Parkeerbelasting
2021
Als gevolg van een eerder besluit moet de gemeenteraad akkoord geven op een verhoging
van 15% parkeerbelasting. Dit voorstel is aangenomen.
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Velsen 2021
Door een wetswijziging moeten gemeenten
aangeven hoe lang zij mogen doen over het besluit of inwoners aanspraak maken op schuldhulpverlening. De gemeenteraad heeft nu besloten dat deze termijn maximaal 8 weken is.
Verordening individuele inkomenstoeslag
gemeente Velsen 2021
Inwoners die langdurig een inkomen op bijstandsniveau hebben, kunnen aanspraak ma-

ken op een inkomenstoeslag. Voorheen konden
inwoners aanspraak maken op deze toeslag
na 3 jaar inkomen op bijstandsniveau. De gemeenteraad heeft het voorstel om dit te verlengen naar 4 jaar aangenomen.
Zienswijze inzake deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s
Vanwege wettelijke aanpassingen in de arbeidsovereenkomsten van ambtenaren, kan de
gemeente zich aansluiten bij een werkgeversvereniging. De raad kan daar een zienswijze
over geven, maar heeft dit niet gedaan.
Verordening werkgeverscommissie 2020
De werkgeverscommissie vervult de rol van
werkgever van de griffier. Door een aantal wettelijke veranderingen moet de verordening
worden aangepast. Dit voorstel is aangenomen.
Verordening maatschappelijke ondersteuning
Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over hulp
bij huishouden, waaronder ook nieuwe afspraken over zorgindicaties. Door deze aanpassingen worden de kostenstijgingen getemperd.

De aangepaste verordening riep wisselende
reacties op. Diverse raadsleden gaven aan blij
te zijn met de aanpassingen, maar ook werd
aangegeven dat het jammer is dat de gemeente
moet ingrijpen om de kosten te beheersen.
D66 Velsen diende nog een motie in ter voorkoming van willekeur, maar dit voorstel haalde
geen meerderheid.
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. De raadsleden missen nog concrete
doelstellingen, daar zal begin 2021 over worden gesproken. Het voorstel is aangenomen.
Verklaring van geen bedenkingen Nicolaas Beetslaan 5-7
Er zijn nieuwe woningbouwplannen voor de
Nicolaas Beetslaan in Driehuis. 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. Diverse
raadsleden wilde vooral weten in hoeverre dit
de dorpsdialoog Driehuis doorkruist. Na beantwoording van de wethouder is het voorstel
zonder extra bedenkingen aangenomen.
Motie Actualisatie Dierenwelzijn
D66 Velsen en GroenLinks diende een motie
in over de actualisatie van het dierenwelzijnsbeleid. De raadsleden gaven aan dierenwelzijn
belangrijk te vinden, maar er werden wel veel
kritische kanttekeningen gezet bij deze motie.
De motie is verworpen.
Motie compacte gestapelde woningbouw
en groenbehoud
Vanuit de fracties van GroenLinks en LGV
werd een motie ingediend die oproept om te
kijken naar de mogelijkheden van compacte
gestapelde woningbouw, waarmee groen kan
worden behouden. Er kwamen vragen over de
maximale hoogte van deze hoogbouw. Tevens
werd het groenbehoud toegelicht, de raad wil
het groen zoveel als mogelijk behouden. Na
deze discussies is de motie aangenomen, alleen
de VVD stemde tegen.

Bekendmakingen algemeen
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.

Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op d.d. 23 december 2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)

de) (18/12/200) 36624-2020
Lindenstraat 25, plaatsen dakopbouw (18/122020) 36627-2020
Groeneweg
10,
plaatsen
dakopbouw
(18/12/2020) 366643-2020

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.

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 76, bouwen aanbouw (17/12/2020)
135775-2020

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

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.

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

IJmuiden
Velserduinweg 178, plaatsen dakopbouw
(14/12/2020) 134555-2020
4e Havenstraat 16-18, bouwen opslagloods
(18/12/2020) 136266-2020
Kanaalstraat 150, plaatsen dakkapel (voorzij-

Brederoodseweg 41B, bouwen woning met
bijgebouw (17/12/2020) 136213-2020
Santpoort-Noord
Fresiastraat 10, vervangen raam door gevelpaneel met uitgifteautomaat (17/12/2020)
136079-2020
Velserbroek
Schoener 61, vergroten
(15/12/2020) 135128-2020

2e

verdieping

Rectificatie ingekomen aanvragen week
51
IJmuiden
Edisonstraat 25 (i.p.v. 26), uitbreiden zolderverdieping (07/12/2020) 131499-2020
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
Zeeweg
225,
plaatsen
dakopbouw
(17/12/2020) 112232-2020
Frans Naereboutstraat 60, rechtoptrekken
achtergevel, plaatsen dakterras en dakopbouw (17/12/2020)113102-2020
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 90, verbouwen kantoor en
bedrijfsunits (15/12/2020) 99567-2020
Santpoort-Noord
Terrasweg
52,
legaliseren
(15/12/2020) 101487-2020

dakterras

Velserbroek
Ans Rosendahlstraat 30, plaatsen deurkozijn
(zijgevel) (15/12/2020) 114883-2020
Elisabeth Vijlbriefstraat 2, legaliseren erfafscheiding (17/12/2020) 103696-2020

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
Reaumurstraat 6, bouwen woning met inpan-
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dige garage (15/12/2020) 82874-2020
Margadantstraat 68, gewijzigd plan bouwen 2
bedrijfsunits bouwnrs. 3A en 3B (15/12/2020)
104500-2020
Kloosterstraat
1,
wijzigen
zijgevel
(17/12/2020) 125377-2020
Santpoort-Noord
Valckenhoeflaan 3, vergroten balkon (achterzijde) (17/12/2020) 76876-2020

Velserbroek
Zadelmakerstraat 78, bouwen tochtsluis
(voorgevel) (17/12/2020) 109288-2020
Linie 7, veranderen gevels en verdieping
(17/12/2020) 102597-2020
Zadelmakerstraat 150, plaatsen 4 vlaggenmasten (17/12/2020) 121191-2020
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Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld voor:

Ingetrokken standplaatsvergunningen
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben standplaatsvergunning ingetrokken voor:

IJmuiden
Vareniusstraat 9 RD, vervangen overheaddeur
(15/12/2020) 107495-2020

Santpoort-Noord
Kaashandel, op zaterdag, locatie: Hagelingerweg / Burg. Weertplantsoen, (17/12/2020)
130445-2020

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder
wijzigingsplan Fidelishof 30, IJmuiden
De directeur van Omgevingsdienst
IJmond maakt, namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond, bekend dat in verband met het wijzigingsplan voor het realiseren van 8 woningen
ter plaatse van de Fidelishof 30 in IJmuiden een besluit is genomen voor het vaststellen van een hogere waarde voor de
geluidbelasting in het kader van de Wet
geluidhinder.
Tegen het ontwerpbesluit hogere waarde Wet

geluidhinder zijn geen zienswijzen ingediend.
Het hogere waardenbesluit heeft betrekking
op industrielawaai.
De bevoegdheid van het college van Velsen tot
vaststelling van hogere waarden voor de geluidbelasting in het kader van de Wet geluidhinder is gedelegeerd aan het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond.
De directeur van Omgevingsdienst IJmond,
gemandateerd bevoegd namens genoemd algemeen bestuur, heeft de hogere waarden voor
de geluidbelasting vastgesteld.

Het besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van 28 december 2020 gedurende zes weken ter inzage bij
de balie van het gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1 IJmuiden, en bij Omgevingsdienst
IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk en is
tevens in te zien op www.odijmond.nl.
Met ingang van 29 december 2020 kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep
indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA, Den Haag, onder vermelding van “Besluit

hogere waarden Wet geluidhinder Wijzigingsplan Fidelishof 30, IJmuiden”.
Het indienen van een beroepschrift schorst
de inwerkingtreding van het besluit hogere
grenswaarde niet. Om te voorkomen dat het
besluit in werking treedt, kan gedurende de
beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State naast een beroepschrift ook een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend. Het
besluit treedt dan in ieder geval niet in werking
voordat op dat verzoek is beslist.

Vastgesteld wijzigingsplan Fidelishof 30, IJmuiden
Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 15 december 2020 het wijzigingsplan Fidelishof 30, IJmuiden (idn:
NL.IMRO.0453.WP0709FIDELISHOF1R001) hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan heeft hieraan voorafgaand vanaf 16 oktober 2020, gedurende zes weken voor een
ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Aanleiding
Met het vaststellen van het wijzigingsplan
is de bestemming van deze locatie gewijzigd
van ‘Maatschappelijk’ naar ‘Wonen’. De eigenaar van de locatie kan nu een vergunning
aanvragen voor zijn bouwplan: het bouwen
van acht woningen in de vorm van een hofje.
Het leegstaande gebouw zal eerst worden gesloopt.
Ligging plangebied
Het plangebied ligt aan de oostzijde van
IJmuiden, binnen de woonkern. De begrenzing van het plangebied is gelijk aan de begrenzing van de gebiedsaanduiding ‘wetgevingszone wijzigingsgebied - 10’, zoals dat is
opgenomen in het bestemmingsplan IJmuiden Oost. Dit is het gebouw Fidelishof 30 met
de bijbehorende grond.

Plan inzien
Het vastgestelde wijzigingsplan Fidelishof 30 IJmuiden (idn: NL.IMRO.0453.WP0709FIDELISHOF1-R001) ligt met ingang
van 28 december 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Naast het wijzigingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages
ter inzage. De stukken zijn in te zien bij de
publieksbalie van het gemeentehuis. Maar
vanwege het coronavirus moet u hiervoor
een afspraak maken. Dit kan door te bellen
met de gemeente Velsen op 14 0255. Meer
informatie > www.velsen.nl (Dudokplein 1,
IJmuiden) en ook op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep
Degenen die een zienswijze hebben ingediend, en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest tijdig een zienswijze bij burgemeester en wethouders kenbaar te maken, kunnen
beroep indienen.
Met ingang van de dag nadat het besluit ter
inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes
weken beroep worden ingediend bij de Raad
van State. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling

Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking de dag na afloop
van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het
besluit niet. Belanghebbenden die beroep

hebben ingesteld kunnen verzoeken om een
voorlopige voorziening. Indien binnen de
termijn naast het beroepschrift een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek
is beslist.

Bekendmaking
De burgemeester van Velsen maakt bekend dat hij op 27 november 2020 heeft
besloten:
• Het “Damoclesbeleid Velsen 2021” vast

•
•

te stellen;
Het “Damoclesbeleid gemeente Veslen
2018” in te trekken;
De besluiten onder 1 en 2 per 1 januari

2021 in werking te laten treden.
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 www.overheid.nl.

Online inzage ontwerp bestemmingsplan Hofgeest
Vanaf vrijdag 18 december ligt het ontwerp bestemmingsplan Hofgeest ter inzage.
Het bestemmingsplan Hofgeest gaat over
het gebied Hofgeest aan de noordrand van
Velserbroek. Het plan maakt de ontwikke-

ling 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
Hofgeest Oost mogelijk te maken wordt het
bestaande sportcomplex van voetbalvereniging VSV verplaatst. Het nieuwe sportcom-

plex krijgt een plek aan de Oostlaan. Ook rugbyclub The Smugglers zal naar dit nieuwe
sportcomplex verhuizen.
Het ontwerp bestemmingsplan Hofgeest
staat vanaf vrijdag 18 december op www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk

om de plannen in te zien op het gemeentehuis. Maar vanwege het coronavirus moet u
hiervoor een afspraak maken. Dit kan door te
bellen met de gemeente Velsen op 14 0255.
Meer informatie > www.velsen.nl
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Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen
gemeente Velsen 2021
Burgemeester en Wethouders van Velsen
hebben in de vergadering van 15 december
2021 besloten:
• de Beleidsregels bijzondere bijstand en
minimaregelingen gemeente Velsen

•

•

2021 vast te stellen;
de Beleidsregels bijzondere bijstand
en minimaregelingen gemeente Velsen
2021 in werking te laten treden per 1 januari 2021;
per gelijke datum de Beleidsregels bij-

zondere bijstand en minimaregelingen
gemeente Velsen 2019 in te trekken.
Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2021.

Ter inzage
De verordening wordt gepubliceerd op de
website www.overheid.nl

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente
Velsen 2021
hulpverlening gemeente Velsen 2021
in werking te laten treden per 1 januari
2021;

De raad van Velsen heeft in haar vergadering
van 17 december 2020 besloten:
•
•

de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Velsen 2021
vast te stellen;
de Verordening beslistermijn schuld-

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2021.

Ter inzage
Deze verordening wordt gepubliceerd op de
website www.overheid.nl

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Velsen 2021
De raad van Velsen heeft in haar vergadering
van 17 december 2021 besloten:

•

•

•

de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Velsen 2021 vast te
stellen;

de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Velsen 2021 in werking te laten treden per 1 januari 2021;
per gelijke datum de Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet
2015 gemeente Velsen in te trekken.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2021.

website www.overheid.nl

Ter inzage
De verordening wordt gepubliceerd op de

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Velsen 2021
De raad van Velsen heeft in haar vergadering
van 17 december 2020 besloten:
•

de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2021 vast
te stellen;

•

•

de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2021 in
werking te laten treden per 1 januari
2021;
per gelijke datum de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente

Velsen 2020 in te trekken.
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2021.

Ter inzage
Deze verordening wordt gepubliceerd op de
website www.overheid.nl

