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Mededelingen

Ieder jaar betalen alle huishoudens in Vel-
sen afvalsto� enhe
  ng voor de inzameling 
en verwerking van huisvuil. In het voorjaar 
van 2023 ontvangt u een belastingaanslag 
waar voor de laatste keer alleen een vast 
tarief op staat. Dit is €375,- voor een-
persoonshuishoudens en €407,- voor 
meerpersoonshuishoudens.
De afvalsto� enhe
  ng die u in 2024 betaalt, 
is uitgesplitst in een vast en variabel tarief, 
we noemen dat het recycle-tarief. Het 
vaste tarief wordt in november 2023 vast-
gesteld. Dit tarief is dan hetzelfde voor een-

persoons- en meerpersoonshuishoudens 
en wordt nu ingeschat op € 340,- per
huishouden. Dat is lager dan de afvalstof-
fenhe
  ng die u in 2023 betaalt. 
Het variabele tarief dat huishoudens in 
2024 betalen, is gebaseerd op het aantal 
keer dat u in 2023 een zak of bak restafval 
aanbiedt.  
We houden daarom sinds 1 januari 2023 bij 
hoe vaak u restafval aanbiedt. 
Kijkt u op onze website
(www.velsen.nl/recycle-tarief ) voor meer 
uitleg en de tarieven.

Ga ik dit jaar al betalen voor restafval?

De lootjes van de kerstbomeninzameling zijn getrokken en alle 51 winnende lootjes zijn 
bekend. Kijk snel op velsen.nl/kerstbomenactie of jouw nummer erbij zit!
Ook in de prijzen gevallen? Bewaar je lot goed en neem vóór 3 februari contact op met
gemeente Velsen via een mailtje aan communicatie@velsen.nl

Winnaars kerstbomenactie bekend!

Wethouder Marianne Steijn heeft de 51 lootjes getrokken en laat in een � lmpje zien op welk lotnummer de 
Superprijs is gevallen. Scan de code om de volledige trekkingsuitslag te bekijken.

Fototentoonstelling
‘Open Je Ogen voor mensen-
handel’ geopend op Plein 1945
De buitententoonstelling ‘Open Je Ogen 
voor mensenhandel’ is op 18 januari geopend 
door burgemeester Frank Dales. Hij deed dit 
samen met Sameena van der Mijden, voor-
malig slachto� er en schrijfster van het boek 
‘Mijn ultrarun uit de gedwongen prostitutie’.
De tentoonstelling toont 30 portretten van 
mensen die in Nederland slachto� er zijn ge-
worden van mensenhandel. Ieder met hun 
eigen verhaal. 
Open Je Ogen is een reizende tentoonstelling 
die door heel Nederland gaat. De gemeente 
Velsen heeft in samenwerking met de initia-
tiefnemers CoMensha (Coördinatiecentrum 
tegen Mensenhandel) en stichting Open 
Mind deze tentoonstelling naar Velsen ge-
haald. Om meer aandacht te vragen voor de 
verschillende vormen van mensenhandel. 
Het gebeurt onder je ogen, zonder dat je het 
ziet. Ook in Velsen.

Tentoonstelling ‘Open Je Ogen’
De tentoonstelling laat de slachto� ers van 
mensenhandel zien. 30 verschrikkelijke 
verhalen van vrouwen, mannen, jongens en 
meisjes. 
Waargebeurde verhalen over misleiding, uit-
bating en geweld. 
Van echte slachto� ers die de moed hebben 
om hun verhaal te vertellen. 
Mensen die gedwongen worden om in de 
prostitutie te werken, die drugs moeten ver-
handelen onder dwang, die werken onder 
zeer slechte omstandigheden en hun salaris 
moeten afstaan. 

De tentoonstelling is van 18 januari t/m 8 
februari 2023 gratis te zien op Plein 1945. 
Meer weten over mensenhandel, signalen 
van mensenhandel en wat u kan doen. Kijk 
op comensha.nl en velsen.nl/mensenhandel. 
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24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

Als je er één van +10 jaar oud vervangt 
kan dat 40 euro per jaar besparen. 
Tip: met een slimme stekker kan je het 
verbruik van de koelkast meten.

ca.€ 40 per jaar

Vervang een oude 
koelkast of vriezer

Velsen op zoek naar warme
kinderkleding
Inwoners met weinig geld kunnen in de 
koude maanden gratis kleding en warme 
dekens ophalen. Kleding brengen is ook mo-
gelijk. Er is nu vooral behoefte aan kinder-
kleding.
Veel Velsenaren hebben afgelopen weken 
kleding gebracht en weer opgehaald. Door de 
grote hoeveelheid donaties is er genoeg 
kleding voor volwassenen. Voor kinderen is 
het aanbod warme kleding beperkt. 
We vragen de inwoners van Velsen daarom 
warme kinderkleding te brengen wanneer zij 
dit kunnen missen. 

Bent u of kent u iemand die warme 
kleding kan gebruiken? Of wilt u kinder-
kleding geven? Dit is tot en met 15 februari 
mogelijk op verschillende locaties:
• Stichting Buitengewoon,
 Galle Promenade 70, Velserbroek

 Elke maandag tussen 10.00 en 15.00 uur
• Wijkcentrum De Stek, De Heirweg 2, 

Velsen-Noord 
 Elke woensdag tussen 10.00 en
 15.00 uur
• Sluis 751, Lange Nieuwstraat 751, 

IJmuiden
 Elke doordeweeks dag tussen 10.00 en  
 15.00 uur



Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Jupiterstraat 11, plaatsen dakkapel 

(achterkant) (12/01/2023) 6581-2023
• Dirk Hartoghstraat 50, legaliseren dak-

terras (13/01/2023) 6995-2023
• Breskensstraat tegenover 2, tijdelijk (11 

maanden) plaatsen loods en kantoo-
runits (12/01/2023) 6870-2023

Santpoort-Zuid
• Clarionlaan 23, kappen 2 bomen 

(11/01/2023) 6398-2023
Santpoort-Noord
• Santpoortse Dreef 1, bouwen 2 be-

schuttingssystemen (10/01/2023) 
6037-2023

Driehuis
• Hofdijklaan 17, bouwen tuinhuis/

schuur (08/01/2023) 5022-2023

Velserbroek
• Marie Jungiusstraat 10, plaatsen dak-

kapel (achterkant) (10/01/2023) 5974-
2023

WELSTAND
Verlengen beslistermijn 
Velserbroek
De Kamp 90, plaatsen textielwasserette 
(12/01/2023) 132009-2022

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• “Strand6Daagse”, van 26 juli 11:00 

uur t/m 27 juli 2023 11:00 uur, locatie: 
SVIJ, Groot Helmduin 28 (11/01/2023) 
6211-2023

• “‘Ko� erbakmarkt” op 15/04/2023, 
13/05/2023, 10/6/2023, 24/6/2023, 
22/7/2023, 12/8/2023 en 23/9/2023, 
locatie: Plein 1945 (12/01/2022) 6798-
2023

• “Kitebuggy Clubraces” van 11 maart 
2023 t/m 12 maart 2023, locatie: zone 
3 en 4 strand IJmuiden (12/01/2022) 
6882-2023

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
IJmuiden
• Peperkers 11, plaatsen balkonbeglazing 

(12/01/2023) 138597-2022
• Peperkers 27, plaatsen balkonbeglazing 

(12/01/2023) 138575-2022
• Abelenstraat 14 en 16, bouwen dakop-

bouwen (12/01/2022) 139193-2022
Santpoort-Zuid
• Bloemendaalsestraatweg 4, veranderen 

gebruik stal naar woning (gemeentelijk 
monument) en verplaatsen kapberg 
(12/01/2023) 124639-2021

Driehuis
• P.C. Hooftlaan 7, vervangen en 

vergroten dakkapel (voorkant) 
(10/01/2023) 136860-2022

Velserbroek
• Hofgeesterweg ong. (naast 28), bouwen 

woning (10/01/2023) 104096-2022
• Kleermakerstraat 53 en Mandenmak-

erstraat 2, bouwen luifel (achterkant) 
(10/01/2023) 126105-2022

• Vestingplein 64, brandveiliggebruik 
kinderopvang (0-4 jaar) (10/01/2023) 
96889-2022

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

Donderdag 26 januari vanaf 19.00 uur
Voor aanvang van de vergadering zijn er vanaf 
19.00 uur raadsleden aanwezig om u welkom 
te heten in de burgerzaal van het gemeente-
huis. U kunt dan in gesprek met de aanwezige 
raads- en steunfractieleden. De vergadering 
begint om 19.30 uur. 

Inspreken tijdens actualiteitenuurtje
Inwoners en organisaties kunnen inspreken 
tijdens de raadsvergadering. Het actualitei-
tenuurtje is bedoeld voor inwoners om actu-
ele zaken aan de orde te stellen. Het inspreken 
mag niet gaan over onderwerpen die op de 
agenda staan. Inspreken is wel mogelijk over 
onderwerpen die niet eerder in een sessie zijn 
besproken door de raad. 

Kleuren van de begroting 2.0 

Bij de behandeling van de begroting 2023 
heeft de raad met een motie verzocht begin 
2023 een extra sessie te houden om de be-
groting verder in te kleuren en om de actuele 
fi nanciële situatie van de gemeente te bespre-

ken. Deze sessie is op 19 januari. 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 raad nog voorstellen doen om de 
begroting aan te passen. 

Hamerstukken
Hiernaast is er een aantal hamerstukken ge-
agendeerd. Een  hamerstuk  is een te behan-
delen vergaderstuk, waarbij het uitgangspunt 
is dat het zonder discussie goedgekeurd zal 
worden. 

Nota reserves en voorzieningen 

Deze nota geeft de regels en richtlijnen weer 
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 be-

paalt of reserves worden ingesteld en hoe deze 
worden ingezet. 

Actualisatie nota bodembeheer Velsen 

Wonen, werken en recreëren. Iedereen maakt 
gebruik van de bodem. De gemeente Velsen 
wil de kwaliteit van de bodem nu en in de toe-
komst 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 bag-
gerspecie op landbodem. De nota is geactuali-
seerd, zodat ook na de inwerkingtreding van 
de Omgevingswet op 1 juli 2023 de gemeente 
in staat is om toezicht te houden op bodemac-
tiviteiten. 

Benoeming MRA raadstafel

In de Metropool Regio Amsterdam (MRA) 
bundelen dertig gemeenten, twee provincies 
en de Vervoerregio Amsterdam hun kennis en 

ambities.
Een aantal Velsense raadsleden nemen zitting 
namens de gemeenteraad bij de MRA raadsta-
fel. De Raadtafel geeft gevraagd én ongevraagd 
advies over de processen die de gemeentera-
den en Provinciale Staten van de MRA-deel-
nemers aangaan. 

Reageren en inspreken: 

Wilt u inspreken, dan kunt u zich tot donder-
dag 26 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 26 januari 12.00 uur schrif-
telijk een reactie worden gegeven via de 
mail, gri§  e@velsen.nl. De raadsleden ontvan-
gen 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 RAADSVERGADERING 26 JANUARI

Mijn naam is Marcel Vonk. Vorig jaar 
ben ik namens Forum voor Democratie 
(FVD) als nummer twee op de lijst in 
de raad gekomen. Wij zijn onze kiezers 
dankbaar voor deze twee zetels. 

De coronaperiode was voor mij één van 
de belangrijkste redenen geweest om mij 
lokaal als kandidaat te stellen. De lock-
downmaatregelen waren in mijn ogen veel 
te streng. Datzelfde geldt voor het corona-
toegangsbewijs en de vaccinatiedwang van 
de overheid. Het was voor mij onbegrijpelijk 
dat een overheid op basis van aannames en 
met de mainstreammedia aan hun hand, zo 
makkelijk je vrijheid en grondrechten kan 
afnemen. 
Dat merkte ik aan den lijve toen ik bezig was 
voor een opleiding tot tennisleraar en ge-
weigerd werd bij de ingang, omdat ik geen 

coronatoegangsbewijs had. Dit terwijl ik 
kerngezond was. Ook voor mijn dochters 
vond ik het verschrikkelijk dat ze op school 
gedwongen werden om mondkapjes te dra-
gen en dat allerlei events afgelast werden. 
Dit gevoel van machteloosheid en onrecht 
overweldigde mij enorm. Omdat FVD als 
enige partij tegen dit overheidsbeleid was, 
heb ik mij kandidaat gesteld als raadslid 
voor de gemeente Velsen.
Een tweede reden om de politiek in te gaan 
was om meer lokaal te doen en globaliser-
ing tegen te gaan. We zitten in een globalis-
tische rollercoaster. Bijna alle belangrijke 
zaken worden vanuit Brussel of andere glo-
balistische instellingen besloten, zoals de 
Verenigde Naties met hun 17 Sustainable 
Development Goals, het Klimaatakkoord 
van Parijs of het World Economic Forum. 
Allemaal zaken waar de Velsenaar niet voor 

gekozen heeft, maar waarvan de beleids-
gevolgen steeds meer voelbaar worden.
Mijn inzet binnen de raad en de gemeente 
Velsen is om hier bewustwording voor te 
creëren en duidelijk te maken dat al deze 
samenwerkingen macht bij ons, de inwon-
ers, weghalen en uiteindelijk ook onze 
welvaart. Het is belangrijk dat steeds meer 
mensen dit gaan inzien. FVD wil deze 
buitenlandse inmenging zoveel mogelijk 
terugdringen en de macht weer aan de in-
woners teruggeven. 
Verder maak ik mij namens FVD in de raad 
hard voor minder regels, minder belasting-
druk, minder overheidsbemoeienis, een vri-
jere samenleving en meer burgerinspraak.
Als FVD doen we dit op gemeentelijk, pro-
vinciaal, landelijk en Europees niveau. U 
kunt ons helpen om dit geluid te versterken 
door u bij ons aan te sluiten 

Column Marcel Vonk (FVD): Coronamaatregelen en
globalisering reden om de politiek in te gaan




