
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

Op zaterdag 14 januari a.s. zamelt HVC kerstbomen in. HVC zorgt er dan voor dat de in-
gezamelde bomen op een verantwoorde manier worden verwerkt. De takken en naalden 
worden verwerkt tot compost. De stam wordt versnipperd en in de bio-energiecentrale 
wordt er groene elektriciteit en warmte van gemaakt. 

Het ophalen van de kerstbomen gebeurt via de verzamelplaatsen en op de doorgaande 
route. Op velsen.nl/route-kerstbomeninzameling-0 kunt u zien om welke verzamel-
plaatsen het gaat en aan welke straten u de kerstbomen kunt neerzetten.
Vanaf vrijdagavond 13 januari 20.00 uur en voor zaterdagochtend 14 januari 8.00 uur 
kunt u de boom buiten zetten op de verzamelplaatsen.

Wilt u uw kerstboom na zaterdag 14 januari inleveren? Dan kan je de boom brengen 
naar afvalbrengstation Velsen (Amsterdamseweg 10, Velsen-Zuid)

Kerstbomeninzameling in Velsen door HVC

Politie en boa’s slaan handen
ineen
Politie en buitengewoon opsporingsamb-
tenaren (boa’s) van gemeente Velsen gaan 
twee weken lang, van maandag 9 januari 
t/m zondag 21 januari, intensief met elkaar 
samenwerken.
Onder de naam Project Zee- en Duinwijk 
gaan zij zich in deze wijk in IJmuiden met 
name richten op de handhaving op fout-
parkeren en afvaldumpingen. Op dit moment 

worden foutparkeren en het dumpen van 
afval veelal gedoogd en wordt er eerst een 
waarschuwing gegeven.
Tussen 9 en 21 januari volgt er direct een 
boete. Ook bij scholen gaan zij extra toezicht 
houden op het foutparkeren.
Dit om het gezamenlijke doel te bereiken: 
een veilige en schone leefomgeving voor alle 
inwoners van deze wijken.

Wij nodigen u uit voor een nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 
10 januari 2023 van 17.00 tot 19.00 uur in het BUKO-Stadion 
van Telstar. Minister van Houtenlaan 123, 1981 EK, Velsen-Zuid.

De afgelopen twee jaar was het helaas niet mogelijk om een 
nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren. Maar dit jaar he�en wij 
graag met u het glas op het nieuwe jaar. Een gezellige bijeenkomst 
voor het hele gezin. Met een hapje, drankje en oer-Hollandse 
gerechten. En speciaal voor de kinderen zijn er verschillende 
spelactiviteiten aanwezig. 

De gemeenteraad en college van burgemeester 
en wethouders van Velsen wenst u

Een gelukkig nieuwjaar

Winactie bij 
inzamelen kerstbomen

Ook in januari 2023 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 woensdag 11 januari 2023 
op acht plekken in Velsen worden ingeleverd. 

Bij elke kerstboom die wordt ingeleverd, ontvangen kinderen 
50 cent en een lot. Met dit lot zijn prijzen te winnen. Er wordt 
50x 10 euro uitgeloot en 1x de hoofdprijs van 500 euro. Dit 
bedrag kunnen kinderen uitgeven aan een uitje met hun klas 
of aan een goed doel. 

Inzamellocaties
De kerstbomen kunnen op 11 januari 2023 van 13:00 tot 16:30
worden ingeleverd op acht plekken verspreid door Velsen. 

IJmuiden:
- Parkeerplaats Planetenweg nabij sporthal Zeewijk 
- Plein 1945

Santpoort (-Noord en -Zuid):
- Parkeerplaats Sportlaan Santpoort zuid
- Burgemeester Weertsplantsoen Santpoort-Noord

Driehuis:
- Station Driehuis parkeerplaats

Velsen-Noord:
- Stratingsplantsoen, t.h.v. Bornstraat 

Velserbroek:
- Winkelcentrum Velserbroek

Velsen-Zuid:  
- Velserburch

Spelregels
Kinderen tot en met 15 jaar mogen meedoen met de winactie. Uiteraard mag iedereen 
bomen inleveren, maar alleen kinderen krijgen dus een lootje en 50 cent per boom. 
Bij voorkeur worden er alleen bomen zonder kluit gebracht. Alle voorwaarden van de 
winactie zijn te lezen op velsen.nl/kerstbomenactie. 



Opening beweegroute 
Velsen

Als ik dit schrijf is deze politieke pe-
riode alweer 9 maanden bezig na de 
verkiezingen en na een afwezigheid 
van 8 jaar mag ik Velsen Lokaal weer 
vertegenwoordigen in de gemeenter-
aad. Hiervoor was ik al eerder 12 jaar 
raadslid, uiteraard, ook voor Velsen 
Lokaal.  

De keuze destijds om mij beschikbaar te stel-
len, kwam voort uit een soort nieuwsgierig-
heid of er meer was dan alleen elke 4 jaar een 
vakje op een stembiljet rood kleuren. Ik sloot 
mij aan bij één van de twee lokale politieke 
partijen en was vrijwel direct geïnteresseerd 
in de politiek. Hoe komen ideeën en ontwer-
pen tot uiteindelijke besluiten in de raad? Wat 
is de controlerende taak van de raad? Kun je 
als raad ook sturen? 
Zomaar wat zaken waar je als raadslid mee te 

maken krijgt. Aan een ieder die mij vraagt wat 
er zo leuk aan is, kan ik melden dat het bijna 
verslavend is om met deze zaken bezig te zijn. 
Je bent volksvertegenwoordiger, een taak die 
ik serieus neem. Tegelijk is het heel vanzelf-
sprekend als je je hebt aangesloten bij een par-
tij die dezelfde wensen en voorkeuren heeft 
over onze eigen gemeente als jijzelf. Je hoeft 
dan feitelijk alleen maar jouw hart te volgen. 
En zo voelt het bij Velsen Lokaal. Nu ben ik 
natuurlijk zo vergroeid en verweven met deze 
partij dat het bijna vanzelf gaat.
Van raadsleden mag men verwachten dat con-
tact met de mensen heel belangrijk is en dat 
een raadslid aanspreekbaar en benaderbaar 
is. Ik vind dat ook erg belangrijk en juist dat 
maakt het raadslid zijn leuk. Men mag mij al-
tijd vragen naar zaken die spelen of hebben ge-
speeld. Ik zal dan altijd proberen om onze keu-
ze of koers nader uit te leggen of te verklaren. 

Vindt u het leuk om eens het werk van raads-
lid of een raadsvergadering van dichtbij mee 
te maken? Geef u dan op als gast van de raad. 
U kunt dan de raadsvergadering bezoeken, dit 
kan overigens altijd en onder begeleiding van 
raadsleden en de gri�  e tekst en uitleg te krij-
gen. Echt een aanrader.
Als u deze column in de Jutter/Hofgeest leest, 
is het nieuwe jaar net een paar dagen oud. 
Voor mij een uitgelezen kans om u allen een 
gezond en voorspoedig nieuwjaar te wensen. 

Raadscolumn Tineke van Ombergen (Velsen Lokaal): 
Terug van weggeweest

Op zaterdag 21 januari organiseren Care-
worx, IJmed en gemeente Velsen samen 
met QR-FIT de opening van de nieuwe be-
weegroute in Velsen.
De start is om 10.00 uur bij zwembad De 
Heerenduinen en deelname is gratis.
Die ochtend kunt u samen met een QR-FIT 
coach de route lopen.
U kunt zich aanmelden voor het openings-
event via info@ijmed.nl
of info@careworx.nl. 

Door Velsen staan paaltjes met QR-codes. 
Deze paaltjes vormen samen een be-
weegroute van 3 of 6 kilometer die te vinden 
is in de gratis QR-FIT app. Door een code op 
een van de palen te scannen verschijnt er een 
oefening die iedereen op zijn eigen niveau 
kan uitvoeren. Er zijn drie fi theidsniveaus 
waardoor de beweegroute geschikt is voor 
alle leeftijden. De oefeningen wisselen elke 
24 uur, dus er is genoeg afwisseling.
De QR-FIT app is te downloaden via
https://qr-fi t.nl/download-de-app. 

Ingediende aanvragen omgevings-ver-
gunning
IJmuiden
• Pieter Nuytsstraat 14, gewijzigd uit-

voeren aanbouw (23/12/2022) 141731-
2022

• Vechtstraat 121 t/m 179 en Schelde-
straat 62 t/m 156, aanbrengen ge-
velisolatie en vervangen kozijnen 
(23/12/2022) 141763-2022

Velsen-Zuid
• Buitenhuizerweg 7, bouwen woning 

(27/12/2022) 141688-2022
• Van Hogendorplaan 5, kappen 3 bomen 

(30/12/2022) 143379-2022
Velsen-Noord
• Coymansstraat 5 (achter Wijkerstraat-

weg 177), bouwen woning (23/12/2022) 

141719-2022
Santpoort-Noord
• Kerkweg 109, plaatsen dakkapel (voor- 

en achterkant) (23/12/2022) 141692-
2022

• Kerkweg 111, plaatsen dakkapel 
(achterkant) (23/12/2022) 141708-
2022

• Paramaribostraat 46, plaatsen dak-
 kapel (voorkant) (28/12/2022) 142478-

2022
Velserbroek
• Schoenmakerscroft 11, plaatsen 2
 ramen (26/12/2022) 141927-2022

WELSTAND
Ingetrokken aanvragen omgevings-ver-
gunning

Santpoort-Noord
• Gladiolenstraat 20, plaatsen zon-

nepanelen (voor- en achterkant) 
(29/12/2022) 126911-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
IJmuiden
• Paulus Potterstraat 30, vergroten kap 

en plaatsen 2 dakkapellen (zijkanten) 
(27/12/2022) 122519-2022

• Kruitenstraat ong. (perceel 5746), 
bouwen bedrijfspand (29/12/2022) 
137329-2021

Santpoort-Noord
• Roos en Beeklaan 13, plaatsen dakkapel 

(voorkant) (27/12/2022) 126437-2022

Driehuis
• Wol«  en Dekenlaan 11, bouwen erker 

(29/12/2022) 114902-2022

Een papieren versie van de bekendmakingen 
ligt bij: Gemeentehuis Velsen, Dorpshuis 
Het Terras, Buurtcentrum De Dwarsligger, 
Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De 
Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek 
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uitleen-
punt Huis ter Hagen en uitleenpunt de Mo-
erberg. 
Voor de inzage van stukken kunt u naar het 
gemeentehuis.

Bekendmakingen

Gewijzigde bezoektijden
gemeentehuis

De voordeur aan het Dudokplein 1 opent op 9 januari om 10.00 uur.
Op 17 januari sluit de voordeur om 14.00 uur.
Het gemeentehuis is dan ook telefonisch niet bereikbaar via het algemene nummer.
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24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

Doe dit bĳ  radiatoren tegen een niet 
geïsoleerde buitenmuur. Per vierkante 
meter radiatorfolie levert dit jaarlĳ ks 
10 euro op.

ca.€ 60 per jaar

Plaats radiatorfolie 
achter je radiatoren

Komt u er zelf niet meer uit? 

Hoe gaat het verder ? 

Plan van aanpak
Samen met u maken we een plan van aanpak. 
De duur van het traject hangt af van uw situatie en inzet.

Heeft u betalingsproblemen of schulden? Er zijn 
verschillende mogelijkheden voor het oplossen van 
uw schulden. De gemeente helpt u graag. Wij maken 
samen met u een plan voor de beste oplossing.

Maak een overzicht
Om te beginnen maakt u een overzicht 
van al uw inkomsten en uitgaven. Kijk op 
velsen.startpuntgeldzaken.nl voor handige 
tips om beter uit te komen met uw geld.

Kom langs
Samen met u kijken we wat er nodig is. Bijvoorbeeld 
hulp bij uw administratie of het maken van afspraken 
met uw schuldeisers. Of misschien is een traject 
schuldhulpverlening een passende oplossing. 

Neem contact met ons op 
De gemeente kan u helpen bij het vinden van een oplossing. 
Een adviesgesprek is ook mogelijk. Neem contact met ons 
op via 014 0255 of schuldhulpverlening@velsen.nl

Heeft u een betaalachterstand die u met wat hulp 
zelf kunt oplossen? Socius kan u helpen met het tre�en 
van een betalingsregeling. Neem contact op via 
088 8876900 of info@socius-md.nl
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Hulp bij betaalachterstanden




