
Wilt u informatie of advies over toeslagen en 
voorzieningen? Kunt u tips gebruiken voor 
het ordenen van de administratie of heeft u 
hulp nodig bij uw betalingsachterstanden of 
het invullen van formulieren? Kom langs bij 
BAAK!

Vanaf maandag 16 januari kunt u voor fi nan-
cieel advies terecht in Wijkcentrum de Stek. 
Zonder afspraak bent u welkom voor gratis 
ondersteuning bij BAAK (Buurt Advies Ad-
ministratie Kafé) én een kopje ko�  e of thee. 

• Maandag (vanaf 16 januari) 10.00-13.00 
in Wijkcentrum de Stek

• Donderdag 10.00-13.00 in Bibliotheek 
IJmuiden 

• Vrijdag 10.00-13.00 in Bibliotheek
 Velserbroek
Ook zonder vragen bent u van harte welkom 
om een kopje ko�  e of thee te komen drinken 
en buurtbewoners te ontmoeten. 

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 ingezamelde bomen op een 
verantwoorde manier worden ver-
werkt. De takken en naalden worden 
verwerkt tot compost. De stam wordt 
versnipperd en in de bio-energiecen-
trale wordt er groene elektriciteit en 
warmte van gemaakt. 

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

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

Kerstbomen-
inzameling in Velsen
door HVC

Veel mensen zijn 2023 begonnen met goede 
voornemens. Stoppen met roken staat in de 
top 3, maar is voor velen een uitdaging. Dit 
komt onder andere door de nicotine a� an-
kelijkheid. Door hulp in te schakelen wordt 
de slagingskans vergroot. Een rookvrij leven 
is bevorderlijk voor zowel de gezondheid, als 
de portemonnee.

Kosteloze begeleiding 
Rookstopcoaching is voor iedereen kosteloos 
te volgen. Het wordt vanuit de basis-
verzekering vergoed en er is geen eigen risico 
van toepassing. Eventuele rookstophulp-
middelen (zoals bijvoorbeeld nicotine-
pleisters) worden eveneens vergoed. 

Rookstopcoaching
In en om Velsen zijn diverse mogelijkheden 
voor zowel individuele als groepsbegelei-
ding.

Individuele begeleiding
• Diverse huisartsenpraktijken in Velsen 

hebben een gespecialiseerde praktijk-
ondersteuner die rookstopbegeleiding 
geeft. Informeer hierover bij de as-
sistente van de eigen praktijk naar de 
mogelijkheden. Ook kunt u een afspraak 
maken met de huisarts om te overleggen 
welke stopmethode het beste bij u past.

• Marjolein van Geissen van Medipro: 
bel Medipro 088-7867799 en/of kijk 
op www.medipro.nl/vestigingen/sant-
poort-noord-burg-weertsplantsoen/ 

• De Rookstoppoli van Beverwijk: bel de 
Rookstoppoli op 0251-265247 en/of kijk 
op www.rkz.nl/rookstoppoli/ 

Groepsbegeleiding
Op dinsdag 7 februari vindt er om 13.00 uur 
een informatiebijeenkomst plaats over de 
cursus Rookvrij! Ook jij? in Sluis 751, Lange 
Nieuwstraat 751 IJmuiden. Aanmelden hier-
voor is niet nodig.

Cursus Rookvrij! Ook jij?
Als u wilt stoppen met roken is het prettig 
wanneer u er niet alleen voor staat. Deelname 
aan groepsbegeleiding verhoogt de kans van 
slagen om te stoppen en gestopt te blijven. 
Maak het uzelf daarom makkelijker en meld 
u aan voor een cursus ‘Rookvrij! Ook jij?’. 
De cursus start op woensdag 22 februari. In 
zeven bijeenkomsten van 19.00u tot 20.30u 
wordt de groep begeleid naar een rookvrij 
leven. In een groep kunt u elkaar steunen en 
heeft u één gemeenschappelijk doel: stoppen 
met roken! Wilt u hierover meer informatie? 
Kijk dan op www.rookvrijookjij.nl/cursus/
noord-holland/stoppen-met-roken-in-vels-
en  en/of bel 076-8895195 om in te schrijven. 

Gewijzigde bezoektijden
gemeentehuis
Op dinsdag 17 januari a.s. sluit de voordeur om 14.00 uur. Het gemeentehuis is dan 
ook telefonisch niet bereikbaar via het algemene nummer.

Begeleiding naar een rookvrij 
leven

12  

24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

Plaats tochtstrips in deuren en ramen. 
Plaats een tochtborstel voor de 
brievenbus. Tip: isoleer ook het luik 
van je kruipruimte!

ca.€ 50 per jaar

Plaats tochtstrips en 
een brievenbusborstel

Wanneer vergaderen de Wijk-
platforms Velsen in 2023
Velsen is verdeeld in 10 wijken. In drie
hiervan is een wijkplatform actief. In onder-
staande tabel treft u een overzicht aan wan-
neer ze vergaderen. Zee- en Duinwijk houdt 
alleen themavergaderingen.
Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers 
uit de betre¥ ende wijk. Zij komen op voor 
het algemeen belang van de wijk, maar zijn 
geen actiegroep. Ze kijken naar de plannen 
van de gemeente en geven daarover gevraagd 

of ongevraagd advies. Wijkplatforms worden 
daarnaast heel vaak gevraagd deel te nemen 
aan discussiegroepen. 
Voor meer informatie, ga naar de website 
https://www.wijkplatformsvelsen.nl/ en
kies in de kaart voor de gewenste wijk.
U bent van harte uitgenodigd om een
vergadering bij te wonen.
Hier volgen de locaties en vergaderdata voor 
komende maanden. Aanmelden is niet nodig.

Wijkplatform  Locatie  Tijd  Datum
IJmuiden-Noord  Planetenweg 2 (HuurdersRaad WBV)  19.30  8 februari en 8 maart
IJmuiden-Zuid  Planetenweg 2 (HuurdersRaad WBV)  19.30  15 februari en 26 april
Zee- en Duinwijk Seniorencentrum, Zeewijkplein 260  19.30  nader te bepalen*
* Thema avond

Financieel advies in Velsen-Noord

Het recycle-tarief:
Hoeveel gaat u betalen
Sinds 1 januari is in Velsen het recycle-tarief 
ingegaan. Belangrijk om te weten, is dat 2023 
een overgangsjaar is. 
Dit betekent het volgende: u ontvangt straks 
in het voorjaar de belastingaanslag voor de 
afvalsto¥ enhe�  ng. Daarop staat nog niet het 
variabele bedrag, omdat op dat moment nog 
niet bekend is hoe vaak u restafval gaat aan-
bieden in 2023.
De rekening die u dit voorjaar ontvangt, 
bestaat daarom nog uit één vast bedrag voor 
de afvalsto¥ enhe�  ng.

Op www.velsen.nl/recycle-tarief kunt u een 
inschatting maken van de hoogte van uw 
persoonlijke, variabele bedrag door in te vul-
len hoe vaak u verwacht dit jaar restafval aan 
te bieden. Dit bedrag komt op uw belasting-
aanslag die u ontvangt in het voorjaar van 
2024.
U kunt ook de HVC-app downloaden om te 
zien hoe vaak u restafval heeft aangeboden. 
In deze app ziet u het voorlopige totaalbedrag 
van het vaste en het variabele bedrag van uw 
afvalsto¥ enhe�  ng 2024.
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Geplaatst op  www.overheid.nl
(zie Berichten over uw buurt) op 05.01.2023.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)

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

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

• Vechtstraat 121 t/m 179 en Scheld-
estraat 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 ra-

men (26/12/2022) 141927-2022

WELSTAND

Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
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

Overige bekendmakingen 
Voornemen tot uitgifte gemeente ei-
gendommen koop- of erfpachtovereen-
komst te sluiten voor de percelen
gelegen aan:
• Hoeu� tstraat 1A, kadastraal bekend 

als gemeente Velsen, sectie B, nummer 
5454 gedeeltelijk

• Hoeu� tstraat 2, kadastraal bekend als 
gemeente Velsen, sectie B, nummer 
5454 gedeeltelijk

• Hoeu� tstraat 4, kadastraal bekend als 
gemeente Velsen, sectie B, nummer 

5454 gedeeltelijk
• Hoeu� tstraat 5, kadastraal bekend als 

gemeente Velsen, sectie B, nummer 
5454 gedeeltelijk

• Hoeu� tstraat 6, kadastraal bekend als 
gemeente Velsen, sectie B, nummer 
5454 gedeeltelijk

• Hoeu� tstraat 8, kadastraal bekend als 
gemeente Velsen, sectie B, nummer 
5454 gedeeltelijk

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

Bekendmakingen

19 januari sessies vanaf 19.30 uur
Voor aanvang van de vergadering  zijn er 
vanaf 19.00 uur raadsleden aanwezig om u 
welkom te heten in de burgerzaal van het 
gemeentehuis.  U kunt dan in gesprek met de 
aanwezige raads-  en steunfractieleden. 

Sessie:  Kleuren van de begroting 2.0  
(vanaf 19.30 uur in Raadzaal)

Bij de behandeling van de begroting 2023 
heeft de raad met een motie verzocht begin 
2023 een extra sessie te houden om de 
begroting verder in te kleuren en om de 
actuele fi nanciële situatie van de gemeente 
te bespreken.  Dit geeft de gemeenteraad de 
mogelijkheid om informatie op te halen over 
het voorstel van het college over de inkleuring 
van de begroting en indien gewenst kan de 
raad nog voorstellen doen om  de begroting 
aan te passen. 

Sessie:  Sluizenroute (vanaf 21.30 uur in 
Raadzaal)

In april 2018 ging de sluisenroute dicht als 
gevolg van werkzaamheden aan de nieuwe 
zeesluis. In eerste instantie beloofde Rijkswa-
terstraat dat de route in april 2019 weer open 
zou gaan, maar dat bleek niet haalbaar. De 
opening werd vervolgens meermaals uitge-
steld en nog steeds is deze nog niet geopend. 
Hierom wil de gemeenteraad in gesprek met 
Rijkswaterstaat over de wijze waarop zij 

omgaan met de sluizenroute en welk e� ect dit 
heeft op het vertrouwen van de inwoners van 
Velsen in de overheid. 
De gemeenteraad wil weten welke belemme-
ringen er zijn voor openstelling van de route. 

Sessie:   Actualisatie nota bodembeheer 
Velsen (vanaf 19.30 uur in Schoonen-
bergzaal)

Wonen, werken en recreëren. Iedereen maakt 
gebruik van de bodem. De gemeente Velsen 
wil de kwaliteit van de bodem nu en in de 
toekomst goed beschermen. Daarom gelden 
voor bodemactiviteiten naast landelijke ook 
lokale regels. Deze regels staan beschreven in 
de Nota Bodembeheer regio IJmond 2016-
2026. Deze nota geldt als praktische richtlijn 
voor het hergebruik van vrijkomende grond 
en baggerspecie op landbodem. De nota is 
geactualiseerd, zodat ook na de inwerkingtre-
ding van de Omgevingswet op 1 juli 2023 de 
gemeente in staat is om toezicht te houden op 
bodemactiviteiten. 

Sessie: Burgerinitiatief woonruimte 
voor jongeren en starters  (vanaf 21.30 
uur in Schoonenbergzaal)

Op 12 mei 2022 is het burgerinitiatief ‘woon-
ruimte voor jongeren en starters’ besproken 
in de gemeenteraad. Dit burgerinitiatief ging 
over het bouwen van betaalbare koopwonin-
gen voor jongeren en starters op de voetbal-

velden die niet of nauwelijks gebruikt worden 
en eigendom zijn van de gemeente. Tijdens 
deze vervolgsessie wordt toegelicht hoe het 
burgerinitiatief is behandeld door het college 
en wat de vervolgstappen zijn. Daarnaast 
wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden 
om een betaalbare woningvoorraad te realise-
ren en te behouden. 

Sessie: Collectieve zorgverzekering voor 
minima 2024 (vanaf 19.30 uur in Roos-
wijkzaal)

Om de verzekeringspositie van mensen met 
een laag inkomen en in het bijzonder mensen 
met een chronische ziekte of beperking te 
verbeteren, biedt de gemeente Velsen sinds 
2019 een collectieve zorgverzekering aan. 
De gemeente levert daarin een bijdrage aan 
de premie voor de aanvullende pakketten. 
Hiermee hopen we te voorkomen dat minima 
medische schulden opbouwen en niet of te 
laat de benodigde zorg krijgen.  
In de raadssessie van 16 juni 2022  heeft de 
raad de wens geuit om de verschillende opties 
te bekijken voor de besteding van het geld 
dat hieraan wordt uitgegeven. Deze sessie 
is bedoeld om de gemeenteraad een beeld te 
geven van de afwegingen die zijn gemaakt om 
te komen tot de keuzes in de huidige regeling. 
Daarnaast wordt de raad gevraagd hoe zij het 
budget voor de collectieve zorgverzekering 
vanaf 2024 wil inzetten.

Sessie: Nota reserves en voorzieningen 
(vanaf 21.30 uur in Rooswijkzaal)

Deze nota geeft de regels en richtlijnen 
rondom de reserves en voorzieningen en geeft 
aan wanneer onttrekkingen en toevoegingen 
kunnen plaatsvinden. Met deze nota kan de 
gemeenteraad kaders stellen. Deze zijn erop 
gericht de raad zoveel mogelijk transparan-
tie en grip te bieden. Door een juist inzicht 
in deze cijfers wordt de beleidsruimte voor 
de gemeenteraad beter zichtbaar. De raad 
bepaalt of reserves worden ingesteld en hoe 
deze worden ingezet. 

Reageren en inspreken bij de sessies:

Er kan worden ingesproken over de onder-
werpen van de sessies.
Wilt u inspreken, dan kunt u zich tot donder-
dag 19 januari 12.00 uur aanmelden via mail, 
gri¦  e@velsen.nl of telefoonnummer (0255) 
567251.

Over de onderwerpen die op de agenda staan,
kan tot donderdag 19 januari 12.00 uur schrif-
telijk een reactie worden gegeven via de 
mail, gri¦  e@velsen.nl.
De raadsleden ontvangen uw reactie dan nog 
vóór de vergadering.  

Ga voor meer informatie over
bovenstaande onderwerpen en stukken naar
velsen.raadsinformatie.nl.

NIEUWS VAN DE RAAD AGENDA VAN DE SESSIES VAN 19 JANUARI

“How can I help?”, was de reactie van 
de burgemeester van Miami op een ber-
icht op Twitter waarin iemand het idee 
opperde om van Miami de nieuwe tech-
hub van de wereld te maken. 

Lang heb ik getwijfeld of de politiek wel iets 
voor mij is, maar dit specifi eke voorbeeld 
inspireerde mij.  Eindelijk een publieke 
bestuurder die dient, luistert en niet meteen 
begint uit te leggen waarom iets onhaalbaar 
is als mensen een idee delen.  Inwoners en 
ondernemers voelden zich door hem ges-
teund in het nemen van initiatieven en het 
stadsbestuur zette een team op dat zorgde 
dat die de wind mee hadden met beleid, 
budget en praktische ondersteuning. Hoe 
krijgen we iets van deze Ocean Drive vibes 
naar de Kennemerboulevard?

Techport: eerste groene industriezone ter 
wereld
Techport sprak laatst wel een krachtige ambi-
tie voor de regio uit: de eerste groene industrie-

zone ter wereld. Dat is niet alleen goed voor het 
klimaat, maar ook voor de lokale economie en 
de toekoms-tige werkgelegenheid. 
Deze ambitie is ook geloofwaardig voor onze 
regio met veel technisch geschoold personeel, 
de innovatieve maak- en onderhouds-
bedrijven en de haven van waaruit bedrijven 
een grote rol kunnen spelen bij het onderhoud 
van de (nieuwe) windparken op de Noordzee.

Lokale klimaatdoelen
Tegelijkertijd zijn er in Velsen allerlei initia-
tieven om de lokale leefomgeving te verduur-
zamen. 
De luchtkwaliteit en duurzaamheid van 
schoolgebouwen en andere publieke gebou-
wen moeten verbeteren, straatverlichting kan 
zuiniger en slimmer met ledlampen.
De gemeente helpt inwoners via Energiek 
Velsen en bedrijven via Greenbiz IJmond met 
warmtescans, collectieve inkoopacties en 
groene daken acties. Er gebeurt al veel, maar 
we kijken naar een veelomvattende duurzaam-
heidsopgave.

Samenwerken 
In tijden van ongekende polarisatie in de poli-
tiek en samenleving in de VS, gaf de simpele 
“How can I help” van een gekozen burgemees-
ter van Miami de aanzet voor een samen-
werkende sfeer tussen inwoners, onder-
nemers en de overheid. 
In Velsen maken we nog te veel onderscheid 
tussen burger-
initiatieven en overheidsprojecten, terwijl 
juist de gezamenlijke aanpak de voortstuwen-
de kracht geeft die we nodig hebben.
Kunnen we de twee duurzaamheidsopgaves 
samenbrengen? 
Techport die zorgt dat het verdienvermogen 
van bedrijven op peil blijft door te stimuleren 
dat bedrijven innovatieve oplossingen ontwik-
kelen voor een duurzame wereld. 
De leefomgeving in Velsen als etalage waar 
deze bedrijven hun intelligentie en daadkracht 
kunnen demonstreren en tegelijkertijd helpen 
de lokale klimaatdoelen sneller en eerlijker te 
bereiken.
How can I help?

Raadscolumn Mike Rijkers (D66 Velsen)
 Samenwerken aan een duurzaam Velsen




