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24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

ca.€ 30 per jaar

Houd je verwarming 
vrĳ  van spullen

Hang geen gordĳ nen voor de radiator 
Plaats geen meubels voor de radiator. 
En stof de radiator regelmatig af.

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

Lekker bewegen in de buitenlucht! Dat kan 
nu in IJmuiden met de QR-FIT beweegroute. 

Wethouder Marianne Steijn opende de route 
afgelopen zaterdag. Jong en oud kunnen deze 
route lopen.

Bij de paaltjes scant u een QR-code waarna u 
een oefening op eigen niveau kunt doen.
De oefeningen wisselen elke dag , dus er is
genoeg afwisseling.

Download vooraf de app:
https://qr-fi t.nl/download-de-app. 

Beweegroute voor jong en oud

Velsen zowel binnen als buiten 
het gemeentehuis aan de slag 
met gezonde voeding
Op 23 januari ondertekende wethouder
Marianne Steijn de ambitie ‘Gezonder voe-
dingsaanbod in gemeentehuizen en provin-
ciehuizen 2021-2025’. Met het ondertekenen 
wil gemeente Velsen andere organisaties 
inspireren om een gezonde omgeving na te 
streven. Gezondheid en vitaliteit van werk-
nemers en bezoekers is namelijk voor elk 
bedrijf van belang

Bevordering gezonde omgeving
Velsen zet zich in voor gezonde, vitale Velsen-
aren van jong tot oud. Onlangs is besloten dat 
Velsen in de loop van 2023 JOGG-gemeente 
wordt. JOGG staat voor Gezonde Jeugd, Ge-
zonde Toekomst en de bijbehorende aanpak 
draagt bij aan een gezonde generatie. Het 

aansporen van een gezonde omgeving is één 
van de speerpunten vanuit het Sport- en Pre-
ventieakkoord.

Kosteloze ondersteuning
Wilt u met uw vereniging of locatie ook 
een gezonde omgeving en voeding bieden? 
Voor sportverenigingen en -accommoda-
ties, buurt- en wijkcentra en vrijetijdsloca-
ties in Velsen is er een coach beschikbaar. 
JOGG-coach, Emma Swart, is expert in het 
gezonder maken van de omgeving op de the-
ma’s voeding, rookvrij en alcoholbeleid. Zij 
helpt met het opstellen van een actieplan, zo-
dat elke locatie passende begeleiding krijgt. 
Deze ondersteuning is kosteloos.
Meer informatie kunt u opvragen via emma.
swart@teamfi t.nl.

Begeleiding naar een aardgas-
vrije woning
Een aardgasvrije woning betekent com-
fortabeler, milieuvriendelijker en goedkoper 
wonen. Steeds meer mensen zijn op zoek 
naar informatie en mogelijkheden om hun 
huis aardgasvrij te maken. Wilt u aan de 
slag om uw woning aardgasvrij te maken? 
Doe dan mee met het project Groen Thuis. 
Hier krijgt u individuele begeleiding van een 
bouwkundig adviseur. Er is plek voor veertig 
deelnemers.
Voor inwoners van gemeente Velsen bieden 
Omgevingsdienst IJmond, Duurzaam Bouw-
loket en de Huizendokter advies en begelei-

ding bij het aardgasvrij maken woningen. 
Voor een eigen bijdrage van € 250,- krijgt u 
een huisbezoek, een adviesrapport op maat 
en een jaar lang begeleiding van een bouw-
kundig adviseur. Er is plek voor veertig 
deelnemers. Meld u aan via www.duurzaam-
bouwloket.nl/groenthuis. Dit kan tot 27 
januari 2023. In de week van 6 februari 2023 
hoort u of u bent geselecteerd voor het pro-
ject Groen Thuis.
Benieuwd naar de ervaringen van eerdere 
deelnemers? Kijk hiervoor op odijmond.nl/
projecten/groen-thuis/. 

Zestien gemeenten ondertekenden gelijktijdig het ambitiedocument ‘Gezonder voedingsaanbod in 
gemeentehuizen en provinciehuizen 2021-2025’.
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Op vrijdag 3 februari van 19.30 uur tot 22.00 uur staat de Escaperoom bus bij het jongerencentrum de Branding, Planetenweg 338 in IJmuiden. En is gratis te bezoeken.
Jongeren begeven zich veel online maar zijn zich vaak minder bewust van de gevaren die dat met zich meebrengt. Je kan worden gehackt, je bankrekening geplunderd of afgeperst
worden met pikante foto’s (dit wordt sextortion genoemd). BL@CKMAIL is een game die gespeeld wordt in de mobiele escaperoom bus. 
Deze bus is speciaal ontwikkeld om bewustwording te creëren onder jongeren (13-25 jaar) met betrekking tot cybercrime in brede zin en specifi ek sextortion. 

Escaperoom bus BL@CKMAIL bij het jongerencentrum de Branding

Bekendmakingen

Drie jaar geleden kochten mijn man 
en ik een huis in Santpoort-Zuid. Een 
eigen huis kopen, dat voorrecht heeft 
niet iedereen. Dat weet ik maar al te 
goed door mijn joodse oma. Zij kon niet 
zelf kiezen waar ze wilde wonen, maar 
moest vluchten. Door haar verhalen 
kreeg ik van jongs af aan mee dat het 
niet vanzelfsprekend is om in vrijheid 
te leven, naar school te gaan en jezelf te 
ontwikkelen . 

De ontberingen die mijn grootouders moe-
sten ondergaan, kennen wij gelukkig al 
tientallen jaren niet meer. Maar nog altijd 
bepaalt waar je wieg staat te vaak wat je 
kansen zijn in het leven. Dat merkte ik ook 
toen ik al fi etsend Velsen beter leerde ken-
nen. Ik zag grote verschillen in kwaliteit 

van woningen en kwaliteit van hoe de buurt 
eruit ziet. Dit raakte mijn PvdA-hart. Zor-
gen voor gelijke kansen is de belangrijkste 
drijfveer om mij al 25 jaar voor de PvdA in te 
zetten. Ik ben trots dat ik sinds maart voor 
de PvdA in de gemeenteraad van Velsen 
mag zitten. Als raadslid hoop ik bij te dragen 
aan een sociaal Velsen waar het voor ieder-
een prettig wonen is en waar iedereen zijn 
talenten kan benutten. 
In mijn eerste maanden als raadslid heb ik 
gepleit voor meer betaalbare woningen voor 
leraren, agenten en loodgieters. Daarvoor 
zullen de komende jaren meer (fl ex)won-
ingen gebouwd moeten worden in Velsen. 
Waar, dat is niet altijd makkelijk voor ieder-
een. Er zijn altijd mensen die liever geen 
fl atgebouw voor hun neus hebben. Maar 
de woningnood is hoog. Ik wil ook rekening 

houden met de belangen van toekomstige 
bewoners. Mensen die noodgedwongen 
nog bij hun ouders wonen of zelfs op straat 
staan. Soms zal dat met verhitte discussies 
gepaard gaan. Als raadslid ga ik geen zoete 
broodjes bakken. Wel beloof ik het gesprek 
aan te gaan met u, met collega-raadsleden 
en de wethouder.
Ik wil graag van u weten waarover Vel-
senaren zich zorgen maken, u kunt mij al-
tijd benaderen. Ook wil ik de gemeente tot 
in de haarvaten leren kennen door me als 
vrijwilliger in te zetten. Onlangs nog bij de 
inzamelingsacties bij supermarkten van 
Voedselbank Velsen. Dus ik hoor graag van 
u of uw organisatie nog een paar handen kan 
gebruiken. 

Raadscolumn Onika Pinkus (PvdA Velsen):
Zorgen voor gelijke kansen voor iedereen

Wethouder Jeroen Verwoort 
leeft mee met medewerkers 
Crown van Gelder:
“Wat is dit zuur. Anders dan dit kan ik het 
niet verwoorden. Crown van Gelder is al 
meer dan 125 jaar een belangrijke werkgever 
in onze regio. Het was het eerste industriële 
bedrijf dat zich vestigde aan het Noordzeeka-
naal. Maar we denken vooral aan de vele me-
dewerkers die dit raakt. We bese� en dat dit 
veel impact heeft op hen en leven mee. 

Crown van Gelder was altijd onlosmakelijk 
verbonden met Velsen en zeer maatschap-
pelijk betrokken. Naar de gemeente als ge-
heel - onder meer in Techport - maar in het 
bijzonder naar Velsen-Noord. Het bedrijf 
overwon meerdere tegenslagen. De grootste 

was de doorstart begin jaren 80. In de decen-
nia daarna ontwikkelde Crown van Gelder 
zich tot een innovatief bedrijf dat in een dy-
namische papierwereldmark wist te over-
leven met nieuwe en slimme producten. Het 
is jammer te constateren dat het blijkbaar in 
alle dynamiek niet is gelukt de woeste golven 
die er nu zijn te weerstaan. 
We wachten op de acties van de curator. De 
gemeente Velsen heeft verder geen actieve 
rol in een mogelijke doorstart. Daar waar we 
kunnen, denken we graag mee over waar en 
hoe we een doorstart of een soepele afwik-
keling kunnen faciliteren. Daarbij gaat de
eerste zorg uit naar de medewerkers.”

Tijdens de Week van de Industriecultuur in 2021 bezocht Jeroen Verwoort Crown van Gelder

Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Pruimenboomplein 51, plaatsen 

balkonbeglazing (16/01/2023) 7786-
2023

• Van Wassenaerstraat 13, bouwen dak-
opbouw (19/01/2023) 9313-2023

Velsen-Noord
• Kraandrijverstraat 43, bouwen loods 

(19/01/2023) 9117-2023
• Kraandrijverstraat 41, bouwen loods 

(19/01/2023) 9134-2023
Santpoort-Zuid
• Willem de Zwijgerlaan 22, bouwen
 dakopbouw (19/01/2023) 9034-2023
Santpoort-Noord
• Burgemeester Enschedélaan 59, kap-

pen boom (17/01/2023) 8499-2023
• Sabastraat 13, wijzigen kozijn (voor-

kant) (20/01/2023) 9660-2023
Velserbroek
• Grote Buitendijk 88, plaatsen dakkapel 

(voorkant) (17/01/2023) 8127-2023

WELSTAND
Verlengen beslistermijn 
Velsen-Noord
• Kraandrijverstraat 43, bouwen loods 

(17/01/2023) 132433-2022

Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Seinpostduin/IJmondhaven,
 verwerken breuksteen IJmondhaven  

 (17/01/2023) 137400-2022
• Kromhoutstraat 54, bouwen aan- en 

dakopbouw en wijzigen gebruik naar 3 
appartementen (17/01/2023) 140774-
2022

Velsen-Noord
• Kraandrijverstraat 43, bouwen loods 

(19/01/2023) 132433-2022

Ingediende aanvragen standplaats-
vergunningen APV artikel 5:18
Velserbroek
• Verlengen (5 jaar) verkoop van bloe-

men en planten, elke maandag, woens-
dag, donderdag, vrijdag en zaterdag, 
locatie: Vestingplein ong. (18/01/2023) 
9047-2023

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• “Kinderkermis IJmuiden”, van 21 

t/m 27 april 2023, locatie: Plein 1945 
(14/01/2023) 7308-2023

• “Strandrace IJmuiden”, op 14 en 15 ok-
tober 2023 van 08:00 tot 16:30 uur, lo-
catie: Strand (16/01/2023) 7843-2023

Santpoort-Noord
• “Koningsdag 2023 Santpoort-Noord”, 

op 27 april 2023 van 09:00 tot 21:00 uur, 
locatie: Burgemeester Enschedélaan 
59 (Landje van Scholz) (15/01/2023) 
7350-2023 

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen -
reguliere procedure
Velsen-Zuid
• De Savornin Lohmanlaan 3, kappen 2 

bomen (noodkap) (17/01/2023) 135895-
2022

Santpoort-Noord
• Kerkweg 109, plaatsen 2 dakkapellen 

(voor- en achterkant) (17/01/2023) 
141692-2022

• Kerkweg 111, plaatsen dakkapel (achter-
kant) (17/01/2023) 141708-2022

Velserbroek
• Floraronde 65, bouwen erker (voorkant) 

(17/01/2023) 138599-2022

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
IJmuiden
• Trompstraat 12-14, verbouw tot ver-

huurlogies (4 kamers, 8 personen) 
(17/01/2023) 109600-2022

Verleende evenementenvergunning
APV artikel 2:10
Velsen-Noord
• NK Subaru Beach Battle, op 19 feb-

ruari 2023 tussen 09:30 en 12:30 uur, 
locatie: doorkomst op strand Velsen-
Noord(19/01/2023) 140284-2022

Overige bekendmakingen 
• Aanleggen individuele gehandicapten-

parkeerplaatsen:
 - A. Le Nôtrelaan 20, Velserbroek 
 - Kromme Driemaad 1, Velserbroek
 - Rijksweg 312, Santpoort Noord
• Aanwijzen van 34 parkeerplaatsen ten 

behoeve van het opladen van elektrische 
voertuigen over 17 locaties:

 - Waterscheerling, t.h.v. nummer 19

 in Velserbroek
 - Krommeland t.h.v. nummer 1
 te Velsen-Zuid
 - Nicolaas Beetslaan, t.h.v. nummer 4 H
 in Driehuis
 - Lazarus Mullerlaan, t.h.v. Kruidberger-
 weg 22 in Santpoort-Noord
 - Fregat t.h.v. nummer 61 te Velserbroek
 - L. Zocherplantsoen t.h.v. nummer 51
 te Velserbroek
 - Antillenstraat t.h.v. Hoofdstraat 3
  te Santpoort-Noord
 - C. Van der Doesstraat t.h.v. IJmuider-
 straatweg 117 te IJmuiden
 - Parkeerterrein President Steynstraat  
 t.h.v. De Wetstraat 28 te IJmuiden
 - Lange Sloot t.h.v. nummer 8
 te Velserbroek
 - Johanna Westerdijkstraat t.h.v.
 nummer 4 te Velserbroek
 - Middenhavenstraat t.h.v. nummer 98  
 te IJmuiden
 - Zeeweg t.h.v. nummer 299 te IJmuiden
 - A. Molletstraat t.h.v. nummer 26
 te Velserbroek
 - Reigersbossenlaan t.h.v. nummer 63
 te IJmuiden
 - Clara Wichmannstraat t.h.v.
 - Vromaadweg 37 te Velserbroek
 - Hoofdstraat, t.h.v. nummer 14
  in Santpoort-Noord.

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 Moer-
berg. Voor de inzage van stukken kunt u naar 
het gemeentehuis.




