
Deze scholieren vlogten in opdracht van de gemeente 

Velsen over duurzame onderwerpen. Ze gingen met 

kinderen, ouderen, scholen en wethouders in gesprek 

over duurzaamheid & klimaat. Want de jeugd heeft de 

toekomst. Maar hoe duurzaam zijn ze zelf eigenlijk?

We vroegen het aan drie van hen wanneer kreeg je 

interesse in duurzaamheid/ klimaat? 

Kaia: ‘Ik wist wel dat er van alles aan de hand was met het 

klimaat, maar de laatste tijd komen er steeds meer acties 

waardoor ik er zelf ook steeds meer mee bezig ben.’

Diederik: ‘Ik kreeg al jong interesse in klimaat en duur-

zaamheid. Ik zag toen al dat we als mens niet goed 

voor onze planeet zorgen. Het viel me op dat er zwarte 

pluimen achter uit een auto kwamen en vroeg m’n ouders 

wat dat was. Later zag ik steeds meer dingen die niet 

duurzaam zijn en begonnen de steeds zwaardere stormen 

in de wereld me op te vallen. 

Joran: ‘Door de vlog die we maakten op De dag van de  

Duurzaamheid ben ik meer gaan denken over wat je alle-

maal kunt doen om duurzaam bezig te zijn.’

Wat is je het meest bijgebleven van je ervaring met de 
‘Week van de Duurzaamheid’? 
Kaia: ‘De duurzaamheidsdag van het Ichthus Lyceum 

was vlak voor kerst. Aangezien veel mensen dan een 

kerstboom in huis hebben, vroeg ik me af of dat niet 

duurzamer kon. Ik heb aan een heleboel mensen gevraagd 

of we niet veel beter een duurzaam alternatief voor de 

kerstboom kunnen verzinnen. Een kunstboom werd als 

alternatief genoemd, maar sommigen vonden ook dat 

een kunstboom het kerstgevoel een beetje weghaalt. 

“Levende kerstbomen”, waar de wortels nog aan zitten 

zijn ook een alternatief. Na de kerst worden de bomen 

weer terug in de grond gezet voor het volgende jaar. Het 

nadeel hiervan is dat het, net zoals veel andere duurzame 

oplossingen, duurder is.’

Diederik: ‘Het rondrijden in de Nissan Leaf was super 

leuk, maar het leukste was toch wel het rondkijken op de 

basisschool en om de mensen daar te spreken.’

Joran: ‘Wat mij het meest is bijgebleven, is dat een 

inwoner van Velsen zijn huis zó zuinig heeft gemaakt,  

dat hij amper wat betaalt. Hij heeft bijvoorbeeld zeven-

dubbel glas en overal in huis led lampen.’

Welke (duurzame)vraag wil je nog eens stellen 
en aan wie? 
Kaia: ‘Dat blijft mijn vraag over een duurzaam alternatief 

voor kerstbomen. Ik heb nu vooral leerlingen naar 

hun mening gevraagd, maar ik ben eigenlijk ook wel 

nieuwsgierig naar wat de gemeente ervan vindt.’

Diederik: ‘Doet u aan recyclen? Dat is wel een vraag die 

Deze versie van de infopagina staat  

hele maal in het teken van duurzaamheid,  

omdat Velsen op weg is naar een duur- 

zame, klimaatneutrale gemeente. We 

gaan anders om met energie en houden 

rekening met klimaatverandering in 

een circulaire economie vol economi-

sche kansen. We consumeren anders en 

minder, denken na over schoon vervoer 

en hergebruiken materialen. Verandering 

bereiken we samen met inwoners, instel-

lingen en ondernemers. Stel vragen of  

deel ervaringen via duurzaam@velsen.nl 

en lees mee op duurzaamvelsen.nl. Samen 

gaan we voor een Duurzaam Velsen.

 

Iedereen doet wat!

Samen naar een 
duurzaam Velsen!

Even voorstellen! 

Het jeugdvlogteam Velsen 

Ga voor meer informatie naar www.duurzaamvelsen.nl 
of stuur een mailtje naar duurzaam@velsen.nl

Steeds vaker laten kinderen hun stem horen over het klimaat. Dat is belang-
rijk omdat het over hun toekomst gaat. Klimaatverbond Nederland organiseert 
daarom samen met de Missing Chapter Foundation, gemeente Velsen en het 
Pieter Vermeulen Museum op 19 maart 2020 de landelijke Kinderklimaattop in 
Velsen. De kans voor kinderen van groep 8 om in actie te komen. 

Luisteren naar de generatie van de toekomst
De Kinderklimaattop slaat een brug tussen de generatie 

van de en de generatie die nu aan zet is. Zij die nu in  

actie moeten komen om voorbereid te zijn op de klimaat-

verandering en de maatregelen die nodig zijn voor een  

duurzame leefbare samenleving. Groepen 8 van Neder-

landse basisscholen krijgen de kans om ideeën over een 

klimaatvriendelijke wereld te ontdekken, uit te werken 

en te bespreken met belangrijke personen die echt 

verschil kunnen maken. Oproep aan alle groepen 8 in de 

gemeente Velsen De Klimaattop vindt plaats in ons eigen 

Pieter Vermeulen Museum én het stadion van voetbalclub 

Telstar. Groepen 8 kunnen zich tot 6 februari opgeven om 

mee te doen. Dus we nodigen kinderen uit om hun leraar 

enthousiast te maken en je groep aan te melden.  

Meer informatie : info@pieter-vermeulen-museum.nl 

Kans voor kinderen om hun stem te laten horen over het klimaat 

Landelijke Kinderklimaattop in Velsen
“ Kinderen hebben de 

toekomst en zij verdienen 
dat wij de aarde op 
een duurzame manier 
achterlaten. Aan ons de 
taak om kinderen op een 
luchtige manier inzicht 
geven in wat er speelt in 
de wereld, bijvoorbeeld 
door klimaatvoorlichting 
op scholen.”

 Wethouder Marianne Steijn

Studenten Joran Woerdman (Maritiem College), Diederik Joziasse (Maritiem 
College), Kaia van Thiel (Ichthus Lyceum) en Kraiwin Namsri (Ichthus Lyceum) 
hebben zich tijdens verschillende evenementen ingezet als ‘KLIMAATVLOG-
GER’. Een vlogger is iemand die video’s maakt van wat hij of zij doet. 

belangrijk is om aan iedereen te stellen. Want ons afval 

is slecht voor iedereen als we het dumpen, maar ook als 

we het verbranden. Daarom vind ik het belangrijk dat we 

hergebruiken.’

Joran: ‘Ik zou aan de burgemeester willen vragen 

wat hij doet om duurzaam te leven. En wat ze bij het 

gemeentehuis aan duurzaamheid doen.’

Hoe duurzaam ben je eigenlijk zelf?
Kaia:’ Ik probeer korter te douchen, het licht minder lang 

te laten branden en de kachel een graadje lager te zetten. 

Ook eet ik minder vlees.’

Diederik: ‘Dat zit hem in kleine dingen. Ik let erop dat ik 

de ramen en deuren in huis dichtdoe. En ik probeer mijn 

afval op de juiste prullenbak te doen. Thuis scheiden 

we ook afval, de kachel staat nog uit en in de ramen zit 

dubbelglas. Mijn ouders rijden allebei in een hybride auto. 

Ik volg een opleiding bij het Maritiem College Velsen. Als 

maritiemer houd je je ook bezig met duurzaamheid. De 

Kempenaar Emeli, een van de opleidingsschepen van het 

Maritiem College Velsen, heeft een elektromotor en loopt 

op waterstof, dat vind ik mooi.’ 

Joran: ‘Zelf let ik bewust op mijn waterverbruik. Ik 

probeer zo water te besparen. Thuis doen we dat ook.  

We hebben we een regenton. Met het water dat we daarin 

opvangen, geven we de planten water. We hebben ook 

zonnepanelen om stroom te besparen. Op school hebben 

we ook zonnepanelen. Dat vind ik goed, want een school 

gebruikt veel stroom.’

De Kinderklimaattop 2020 wordt in Velsen gehouden. 
Waar moet het over gaan volgens jou?

“ Belangrijk is dat iedereen mee kan doen. Dat we inwoners, 
ondernemers en instellingen betrekken bij het vormgeven 
van een duurzame toekomst voor Velsen.”

 

Kaia: ‘Ik hoop dat het tijdens de klimaattop vooral gaat 

over betaalbare en duurzame energie. Mensen kunnen 

zonnepanelen laten aanleggen. Maar zonnepanelen zijn 

duur. Dat geld is na een tijdje wel weer terugverdiend 

dankzij besparing op de energiekosten. Maar mensen 

vinden het te veel geld om in één keer uit te geven. Als de 

prijs voor zonnepanelen omlaag zou gaan, zouden veel 

meer mensen erover nadenken om ze aan te laten leggen 

en wordt de gemeente vanzelf duurzamer.’

Diederik: ‘Goed plan dat ze de klimaattop hier houden, 

in deze industriële stad! Ik vind het goed dat de jeugd, 

en dus de volgende generatie, betrokken wordt bij 

de klimaatverandering. Actie ondernemen tegen 

klimaatverandering en de gevolgen daarvan spreekt me 

aan. En iets doen voor verantwoorde consumptie en 

productie ook.’

Joran: ‘Wat goed dat kinderen ook hun mening kunnen 

geven! Betaalbare en duurzame energie vind ik het 

belangrijkste. Je kunt wel duurzame energie promoten, 

maar het moet wel betaalbaar zijn, want anders wil 

niemand erop overstappen.‘ 

De gemeente houdt contact met de jeugdklimaat-
vloggers en is van plan ze nog vaker in te zetten om 
duurzame momenten vast te leggen. Tot snel Kaia, 
Kraiwin, Diederik en Joran!

“ Techport zet de regio IJmond op de kaart als hét centrum 
van de innovatieve én duurzame maakindustrie.”    
Wethouder Jeroen Verwoort
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Links Joran, 
rechts Diederik

Links Kaia,  
rechts  
Kraiwin

    Burgemeester Frank Dales
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Wist je dat…

Velsen een  
bij-vriendelijke  
gemeente is?  
Sinds vorig jaar is gemeente Velsen aan-
gesloten bij de stichting Bijvriendelijke 
gemeente. Dit betekent dat we speciaal 
groen planten dat goed is voor bijen,  
dit zijn bijvoorbeeld waardplanten 
(planten die insecten nodig hebben om 
te groeien) en planten die van nature in 
Velsen voorkomen. 

Bijna alle vaste planten, bloembollen, 
struiken en bomen die wij planten zijn dus 
bijvriendelijk! Daarnaast maaien we veel 
minder en anders (sinusmaaien), zodat er 
meer voedsel overblijft voor insecten. 

Ook ruimen we op sommige plekken  
het maaisel op. Hierdoor ontstaat er 
schralere grond waardoor plaatselijke 
plantsoorten tot bloei kunnen komen wat 
ook weer zorgt voor meer voedsel voor 
diverse dieren. 

Maatschappelijke organisaties, georganiseerde inwoners, 

netbeheerders, belanghebbenden en gemeenten hebben 

scenario’s gemaakt. Hierbij is gekeken welke kansen en 

mogelijkheden er in de regio zijn voor het grootschalig 

opwekken van energie uit zon en wind. Door over deze 

scenario’s te praten werd duidelijk welke waarden 

inwoners belangrijk vinden. Zo bleek dat inwoners 

zonnepanelen op grote daken, zonnepanelen boven 

parkeerplaatsen en windmolens langs snelwegen een 

goed idee vinden. Zonnepanelen boven snelwegen en 

windmolens in recreatie- en duingebieden waren geen 

optie voor de Velsenaren.

De input vanuit Velsen en vanuit de andere gemeenten 

uit de regio IJmond/ Zuid Kennemerland worden nu 

Samen gaan we Velsen vergroenen!

Van grijs naar groen van start
Om klimaatverandering tegen te gaan, gaan we meer vergroenen in de 
stedelijke omgeving. In 2019 hebben we inwoners van Velsen-Noord en 
IJmuiden-Noord gevraagd om ons hiermee te helpen. 

Er zijn veel plekken te bedenken waar misschien onnodig 

stoeptegels liggen, waar groen zoals bomen, beplanting en 

gras voor in de plaats kan komen. Inwoners hebben in 2019 

ideeën en locaties voorgedragen. We hebben onderzocht 

welke ideeën uitvoerbaar zijn en in februari gaan we van 

start met de eerste locaties!

Wat gaan we doen?
IJmuiden In week 6 t/m 9: Op het kruispunt van de Frans 

Naereboutstraat/Trompstraat wordt 216m2 grijs vervangen 

door groen! Hier worden heesters en drie nieuwe iepen 

aangeplant om de bestaande laan van de Trompstraat te 

verlengen. In de Frans Naereboutstraat worden daarnaast 

ook de bomen vervangen en er worden 10 extra bomen 

aangeplant. We planten twee soorten bomen om de 

biodiversiteit te stimuleren. 

Velsen-Noord In week 7 t/m 9: Op het Breesaperhof wordt 

182 m2 stoeptegels vervangen door groen. Hier komen 

hagen en heesters te staan die zorgen voor onder andere 

een grotere biodiversiteit.

In week 8: Op de kruising van de Duinvlietstraat/

Andreaweg wordt 110m2 stoeptegels vervangen door 

groen. Hier komen drie verschillende soorten heesters te 

staan. De bloemen van deze heesters zorgen voor voedsel 

voor bijen en vlinders. 

In week 8: Op de kruising van de Rijswijkstraat/Duin-

vlietstraat wordt 138,5m2 stoeptegels vervangen door 

 groen. Hier worden dezelfde heesters als op de Duin-

vlietstraat/Andreaweg aangeplant. De afstand tussen de 

locaties is voor bijen goed te overbruggen. Zo versterken 

we het bijenlint (dit is een aaneenschakeling van groen  

ter bevordering van de overlevingskansen van de bij). 

De gemeente Velsen geeft het goede voorbeeld. In 

2020 wordt er in zwembad De Heerenduinen ruim een 

miljoen euro geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen. 

Een zwembad is een megaverbruiker van energie en 

water, met hoge energiekosten. We kunnen hier flink op 

bezuinigen en daarom worden er verschillende maat-

regelen genomen zoals: isolatie van de glijbaan, led-

ver  lich tingen, aanpassingen aan de luchtbehandeling 

en warmwatervoorziening en de installatie van 

warmtepompen. 

We verwachten dat hiermee het gasverbruik drastisch, 

met wel 75% verlaagd kan worden. Dat betekent ook 

350.000 kg minder CO2 uitstoot, evenveel als gemiddeld 

110 auto’s per jaar. Op het dak komen 550 zonnepanelen, 

die 180.000 kWh ‘groene elektra’ moeten opwekken, dat 

is evenveel als het verbruik van 60 huishoudens (NIBUD). 

Maar ook de andere sportaccommodaties zijn in beeld. 

Binnenkort start bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe 

gymzaal in Zeewijk. Deze wordt uitgevoerd als nul-op-

de- meter zaal en de energie wordt opgewekt met een 

warmtepomp, met riothermie en zonnepanelen.

 

De verduurzaming van de sportsector gaat verder dan 

alleen energieverbruik. Voor een ook in de toekomst 

gezonde en duurzame sportomgeving zullen er meer 

vraagstukken opgepakt moeten worden. Het accent zal 

liggen op circulariteit, gewasbescherming en klimaat- 

adaptatie. De gemeente wil niet alleen het goede voor- 

beeld geven, maar probeert samen met alle betrokken  

en belanghebbende partners te helpen bij een samen- 

hangende benadering en aanpak voor de sportsector

in Velsen.

Inwoners denken na over energie 

Grootschalige energieopwekking in de regio

“ Prettig, duurzaam en betaalbaar wonen, daar gaat de gemeente voor. 
Met ontwikkelaars, woningcorporaties en leveranciers van schone 
energie zorgen we voor een mooie mix van energiezuinige koop- en 
(sociale) huurwoningen in alle wijken van Velsen. Samen maken we de 
energietransitie betaalbaar haalbaar.” Wethouder Floor Bal

CO2-afname bij sportaccomodaties

De sport in Velsen verduurzaamt

“ Een omgeving met  
veel bomen en planten  
zorgt voor verkoeling.  
Én bewoners zijn trotser  
op hun buurt als er  
veel groen is.  
Dubbel winst dus!”

 Wethouder Sebastian Dinjens

Energie besparen? Vraag hulp aan een energiecoach!
Inwoners van Velsen die hun huis 

energiezuiniger willen maken, kunnen 

Energiek Velsen om hulp vragen. De 

energiecoaches bieden laagdrempelige 

en e¤ectieve hulp aan. Er zijn in totaal 

20 gemotiveerde inwoners opgeleid 

tot energiecoach, die in hun buurt 

andere bewoners kunnen helpen met 

hun kennis, een stappenplan en tips.

Martijn Mewe, voorzitter van Energiek 

Velsen: “Het interessante is dat je vrij  

eenvoudig met kleine stappen en be   - 

perkte investeringen al grote bespa-

ringen kunt realiseren en direct meer 

comfort in je woning ervaart. Je hoeft 

niet perse in een keer je woning aan te 

pakken.” Een voorbeeld is bijvoorbeeld 

het aanbrengen van tochtstrips en 

radiatorfolie. Daarnaast is het laten 

aanbrengen van spouwmuurisolatie in 

veel gevallen mogelijk en daarmee ook 

een belangrijke verbetering in comfort 

en energiebesparing.

Sinds kort bieden de energiecoaches 

ook een warmtescan aan. De energie-

coaches gebruiken hiervoor een 

speciale camera die laat zien waar in 

huis warmte verloren gaat. Zo kunt u 

goed zien waar u extra maatregelen 

kunt nemen om energie te besparen. 

Kijk hiervoor op energiekvelsen.nl/

nieuw-warmtescan/. Een gesprek met 

een energiecoach is aan te vragen 

via energiekvelsen.nl/vraag-een-

energiecoach/. De energiecoaches 

plannen dan een afspraak met u in. 

Gemeente Velsen en Provincie Noord-

Holland hebben subsidie verstrekt  

voor dit project.

Energiecoaches gezocht! 
Alle huurders in de gemeente Velsen  

kunnen binnenkort een energiecoach  

inschakelen voor gratis energieadvies.  

De gemeente zet deze energiecoaches 

in samen met Velison Wonen, Brede rode 

Wonen en Woningbedrijf Velsen.  

Zij zijn nu op zoek naar energiecoaches! 

De energiecoach is een vrijwilliger en 

geeft een inwoner tijdens een bezoek een 

bespaaradvies en bespaarproducten op 

maat, waarmee de bewoner energie én 

geld kan besparen.

Word ook energiecoach!
Als energiecoach kom je bij mensen thuis. 

Aan de hand van een vragenlijst ontstaat 

een gesprek over energieverbruik en 

mogelijke besparingen. Je geeft advies 

om zuiniger om te gaan met bijvoorbeeld 

verlichting en verwarming. 

Lijkt het je leuk om mensen in je buurt 

tips te geven over hoe zij energie en 

dus geld kunnen besparen? Word dan 

energiecoach! Kijk op www.wooninfo.

nl/energiecoach-worden of mail naar 

energiecoach@wooninfo.nl. Je kunt al 

vanaf een uur per week aan de slag.  

Je krijgt per huisbezoek een vrijwiligers-

vergoeding. Op vrijdag 7 februari is 

de eerstvolgende training voor nieuwe  

vrijwilligers.

“   Schoner én slimmer 
vervoer. Dat is echt nodig 
voor een duurzame en 
bereikbare regio in de 
toekomst.’’ 

 Wethouder Bram Diepstraten

In gemeente Velsen hebben we twee soorten 
energiecoaches. Energiecoaches voor koophuizen  
en energiecoaches voor huurders. De energiecoaches 
voor koophuizen zijn klaar om u te helpen!  
De energiecoaches voor de sociale huur zijn nog  
opzoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Huis-aan-huis energieadvies

Energiecoaches Velsen

In de komende 10 jaar moet de CO2- uitstoot van sportaccommodaties  
met 49% gereduceerd worden. Dit betekent dat alle sportaccommodaties 
in versneld tempo energieneutraal en groener moeten worden. Uiteindelijk 
moet de CO2-uitstoot in 2050 zelfs 95% afnemen. Serieuze doelstellingen 
die dus ook voor de sport in Velsen gelden.

Voor koophuizen: Voor sociale huur:

We gaan duurzamer wonen, werken en leven. Ook in Velsen. Ons elektriciteits- 
verbruik neemt toe omdat we elektrisch gaan koken, rijden en in sommige gevallen 
ook elektrisch verwarmen. Er moet landelijk dus veel meer energie duurzaam worden 
opgewekt. Om dit voor elkaar te krijgen is Nederland in 30 regio’s,  verdeeld. Dit proces 
heet de Regionale Energie Strategie (RES). Velsen maakt  deel uit van de regio IJmond/ 
Zuid- Kennemerland. Op dinsdagavond  28 januari hebben ongeveer 40 inwoners, 
raadsleden en ondernemers nagedacht over waar zonnepanelen en windmolen kunnen 
staan in Velsen.

samengebracht. Uiteinde lijk zal dit leiden tot een 

voorstel vanuit deze regio aan het Rijk. Hierin staat 

hoe en waar we in in Velsen energie willen opwekken 

met zon en wind. Een zogenaamde concept RES. 

Meer informatie over dit proces is te lezen op 

energieregionhz.nl
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locaties is voor bijen goed te overbruggen. Zo versterken 

we het bijenlint (dit is een aaneenschakeling van groen  

ter bevordering van de overlevingskansen van de bij). 

De gemeente Velsen geeft het goede voorbeeld. In 

2020 wordt er in zwembad De Heerenduinen ruim een 

miljoen euro geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen. 

Een zwembad is een megaverbruiker van energie en 

water, met hoge energiekosten. We kunnen hier flink op 

bezuinigen en daarom worden er verschillende maat-

regelen genomen zoals: isolatie van de glijbaan, led-

ver  lich tingen, aanpassingen aan de luchtbehandeling 

en warmwatervoorziening en de installatie van 

warmtepompen. 

We verwachten dat hiermee het gasverbruik drastisch, 

met wel 75% verlaagd kan worden. Dat betekent ook 

350.000 kg minder CO2 uitstoot, evenveel als gemiddeld 

110 auto’s per jaar. Op het dak komen 550 zonnepanelen, 

die 180.000 kWh ‘groene elektra’ moeten opwekken, dat 

is evenveel als het verbruik van 60 huishoudens (NIBUD). 

Maar ook de andere sportaccommodaties zijn in beeld. 

Binnenkort start bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe 

gymzaal in Zeewijk. Deze wordt uitgevoerd als nul-op-

de- meter zaal en de energie wordt opgewekt met een 

warmtepomp, met riothermie en zonnepanelen.

 

De verduurzaming van de sportsector gaat verder dan 

alleen energieverbruik. Voor een ook in de toekomst 

gezonde en duurzame sportomgeving zullen er meer 

vraagstukken opgepakt moeten worden. Het accent zal 

liggen op circulariteit, gewasbescherming en klimaat- 

adaptatie. De gemeente wil niet alleen het goede voor- 

beeld geven, maar probeert samen met alle betrokken  

en belanghebbende partners te helpen bij een samen- 

hangende benadering en aanpak voor de sportsector

in Velsen.

Inwoners denken na over energie 

Grootschalige energieopwekking in de regio

“ Prettig, duurzaam en betaalbaar wonen, daar gaat de gemeente voor. 
Met ontwikkelaars, woningcorporaties en leveranciers van schone 
energie zorgen we voor een mooie mix van energiezuinige koop- en 
(sociale) huurwoningen in alle wijken van Velsen. Samen maken we de 
energietransitie betaalbaar haalbaar.” Wethouder Floor Bal

CO2-afname bij sportaccomodaties

De sport in Velsen verduurzaamt

“ Een omgeving met  
veel bomen en planten  
zorgt voor verkoeling.  
Én bewoners zijn trotser  
op hun buurt als er  
veel groen is.  
Dubbel winst dus!”

 Wethouder Sebastian Dinjens

Energie besparen? Vraag hulp aan een energiecoach!
Inwoners van Velsen die hun huis 

energiezuiniger willen maken, kunnen 

Energiek Velsen om hulp vragen. De 

energiecoaches bieden laagdrempelige 

en e¤ectieve hulp aan. Er zijn in totaal 

20 gemotiveerde inwoners opgeleid 

tot energiecoach, die in hun buurt 

andere bewoners kunnen helpen met 

hun kennis, een stappenplan en tips.

Martijn Mewe, voorzitter van Energiek 

Velsen: “Het interessante is dat je vrij  

eenvoudig met kleine stappen en be   - 

perkte investeringen al grote bespa-

ringen kunt realiseren en direct meer 

comfort in je woning ervaart. Je hoeft 

niet perse in een keer je woning aan te 

pakken.” Een voorbeeld is bijvoorbeeld 

het aanbrengen van tochtstrips en 

radiatorfolie. Daarnaast is het laten 

aanbrengen van spouwmuurisolatie in 

veel gevallen mogelijk en daarmee ook 

een belangrijke verbetering in comfort 

en energiebesparing.

Sinds kort bieden de energiecoaches 

ook een warmtescan aan. De energie-

coaches gebruiken hiervoor een 

speciale camera die laat zien waar in 

huis warmte verloren gaat. Zo kunt u 

goed zien waar u extra maatregelen 

kunt nemen om energie te besparen. 

Kijk hiervoor op energiekvelsen.nl/

nieuw-warmtescan/. Een gesprek met 

een energiecoach is aan te vragen 

via energiekvelsen.nl/vraag-een-

energiecoach/. De energiecoaches 

plannen dan een afspraak met u in. 

Gemeente Velsen en Provincie Noord-

Holland hebben subsidie verstrekt  

voor dit project.

Energiecoaches gezocht! 
Alle huurders in de gemeente Velsen  

kunnen binnenkort een energiecoach  

inschakelen voor gratis energieadvies.  

De gemeente zet deze energiecoaches 

in samen met Velison Wonen, Brede rode 

Wonen en Woningbedrijf Velsen.  

Zij zijn nu op zoek naar energiecoaches! 

De energiecoach is een vrijwilliger en 

geeft een inwoner tijdens een bezoek een 

bespaaradvies en bespaarproducten op 

maat, waarmee de bewoner energie én 

geld kan besparen.

Word ook energiecoach!
Als energiecoach kom je bij mensen thuis. 

Aan de hand van een vragenlijst ontstaat 

een gesprek over energieverbruik en 

mogelijke besparingen. Je geeft advies 

om zuiniger om te gaan met bijvoorbeeld 

verlichting en verwarming. 

Lijkt het je leuk om mensen in je buurt 

tips te geven over hoe zij energie en 

dus geld kunnen besparen? Word dan 

energiecoach! Kijk op www.wooninfo.

nl/energiecoach-worden of mail naar 

energiecoach@wooninfo.nl. Je kunt al 

vanaf een uur per week aan de slag.  

Je krijgt per huisbezoek een vrijwiligers-

vergoeding. Op vrijdag 7 februari is 

de eerstvolgende training voor nieuwe  

vrijwilligers.

“   Schoner én slimmer 
vervoer. Dat is echt nodig 
voor een duurzame en 
bereikbare regio in de 
toekomst.’’ 

 Wethouder Bram Diepstraten

In gemeente Velsen hebben we twee soorten 
energiecoaches. Energiecoaches voor koophuizen  
en energiecoaches voor huurders. De energiecoaches 
voor koophuizen zijn klaar om u te helpen!  
De energiecoaches voor de sociale huur zijn nog  
opzoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Huis-aan-huis energieadvies

Energiecoaches Velsen

In de komende 10 jaar moet de CO2- uitstoot van sportaccommodaties  
met 49% gereduceerd worden. Dit betekent dat alle sportaccommodaties 
in versneld tempo energieneutraal en groener moeten worden. Uiteindelijk 
moet de CO2-uitstoot in 2050 zelfs 95% afnemen. Serieuze doelstellingen 
die dus ook voor de sport in Velsen gelden.

Voor koophuizen: Voor sociale huur:

We gaan duurzamer wonen, werken en leven. Ook in Velsen. Ons elektriciteits- 
verbruik neemt toe omdat we elektrisch gaan koken, rijden en in sommige gevallen 
ook elektrisch verwarmen. Er moet landelijk dus veel meer energie duurzaam worden 
opgewekt. Om dit voor elkaar te krijgen is Nederland in 30 regio’s,  verdeeld. Dit proces 
heet de Regionale Energie Strategie (RES). Velsen maakt  deel uit van de regio IJmond/ 
Zuid- Kennemerland. Op dinsdagavond  28 januari hebben ongeveer 40 inwoners, 
raadsleden en ondernemers nagedacht over waar zonnepanelen en windmolen kunnen 
staan in Velsen.

samengebracht. Uiteinde lijk zal dit leiden tot een 

voorstel vanuit deze regio aan het Rijk. Hierin staat 

hoe en waar we in in Velsen energie willen opwekken 

met zon en wind. Een zogenaamde concept RES. 

Meer informatie over dit proces is te lezen op 

energieregionhz.nl
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Deze scholieren vlogten in opdracht van de gemeente 

Velsen over duurzame onderwerpen. Ze gingen met 

kinderen, ouderen, scholen en wethouders in gesprek 

over duurzaamheid & klimaat. Want de jeugd heeft de 

toekomst. Maar hoe duurzaam zijn ze zelf eigenlijk?

We vroegen het aan drie van hen wanneer kreeg je 

interesse in duurzaamheid/ klimaat? 

Kaia: ‘Ik wist wel dat er van alles aan de hand was met het 

klimaat, maar de laatste tijd komen er steeds meer acties 

waardoor ik er zelf ook steeds meer mee bezig ben.’

Diederik: ‘Ik kreeg al jong interesse in klimaat en duur-

zaamheid. Ik zag toen al dat we als mens niet goed 

voor onze planeet zorgen. Het viel me op dat er zwarte 

pluimen achter uit een auto kwamen en vroeg m’n ouders 

wat dat was. Later zag ik steeds meer dingen die niet 

duurzaam zijn en begonnen de steeds zwaardere stormen 

in de wereld me op te vallen. 

Joran: ‘Door de vlog die we maakten op De dag van de  

Duurzaamheid ben ik meer gaan denken over wat je alle-

maal kunt doen om duurzaam bezig te zijn.’

Wat is je het meest bijgebleven van je ervaring met de 
‘Week van de Duurzaamheid’? 
Kaia: ‘De duurzaamheidsdag van het Ichthus Lyceum 

was vlak voor kerst. Aangezien veel mensen dan een 

kerstboom in huis hebben, vroeg ik me af of dat niet 

duurzamer kon. Ik heb aan een heleboel mensen gevraagd 

of we niet veel beter een duurzaam alternatief voor de 

kerstboom kunnen verzinnen. Een kunstboom werd als 

alternatief genoemd, maar sommigen vonden ook dat 

een kunstboom het kerstgevoel een beetje weghaalt. 

“Levende kerstbomen”, waar de wortels nog aan zitten 

zijn ook een alternatief. Na de kerst worden de bomen 

weer terug in de grond gezet voor het volgende jaar. Het 

nadeel hiervan is dat het, net zoals veel andere duurzame 

oplossingen, duurder is.’

Diederik: ‘Het rondrijden in de Nissan Leaf was super 

leuk, maar het leukste was toch wel het rondkijken op de 

basisschool en om de mensen daar te spreken.’

Joran: ‘Wat mij het meest is bijgebleven, is dat een 

inwoner van Velsen zijn huis zó zuinig heeft gemaakt,  

dat hij amper wat betaalt. Hij heeft bijvoorbeeld zeven-

dubbel glas en overal in huis led lampen.’

Welke (duurzame)vraag wil je nog eens stellen 
en aan wie? 
Kaia: ‘Dat blijft mijn vraag over een duurzaam alternatief 

voor kerstbomen. Ik heb nu vooral leerlingen naar 

hun mening gevraagd, maar ik ben eigenlijk ook wel 

nieuwsgierig naar wat de gemeente ervan vindt.’

Diederik: ‘Doet u aan recyclen? Dat is wel een vraag die 

Deze versie van de infopagina staat  

hele maal in het teken van duurzaamheid,  

omdat Velsen op weg is naar een duur- 

zame, klimaatneutrale gemeente. We 

gaan anders om met energie en houden 

rekening met klimaatverandering in 

een circulaire economie vol economi-

sche kansen. We consumeren anders en 

minder, denken na over schoon vervoer 

en hergebruiken materialen. Verandering 

bereiken we samen met inwoners, instel-

lingen en ondernemers. Stel vragen of  

deel ervaringen via duurzaam@velsen.nl 

en lees mee op duurzaamvelsen.nl. Samen 

gaan we voor een Duurzaam Velsen.

 

Iedereen doet wat!

Samen naar een 
duurzaam Velsen!

Even voorstellen! 

Het jeugdvlogteam Velsen 

Ga voor meer informatie naar www.duurzaamvelsen.nl 
of stuur een mailtje naar duurzaam@velsen.nl

Steeds vaker laten kinderen hun stem horen over het klimaat. Dat is belang-
rijk omdat het over hun toekomst gaat. Klimaatverbond Nederland organiseert 
daarom samen met de Missing Chapter Foundation, gemeente Velsen en het 
Pieter Vermeulen Museum op 19 maart 2020 de landelijke Kinderklimaattop in 
Velsen. De kans voor kinderen van groep 8 om in actie te komen. 

Luisteren naar de generatie van de toekomst
De Kinderklimaattop slaat een brug tussen de generatie 

van de en de generatie die nu aan zet is. Zij die nu in  

actie moeten komen om voorbereid te zijn op de klimaat-

verandering en de maatregelen die nodig zijn voor een  

duurzame leefbare samenleving. Groepen 8 van Neder-

landse basisscholen krijgen de kans om ideeën over een 

klimaatvriendelijke wereld te ontdekken, uit te werken 

en te bespreken met belangrijke personen die echt 

verschil kunnen maken. Oproep aan alle groepen 8 in de 

gemeente Velsen De Klimaattop vindt plaats in ons eigen 

Pieter Vermeulen Museum én het stadion van voetbalclub 

Telstar. Groepen 8 kunnen zich tot 6 februari opgeven om 

mee te doen. Dus we nodigen kinderen uit om hun leraar 

enthousiast te maken en je groep aan te melden.  

Meer informatie : info@pieter-vermeulen-museum.nl 

Kans voor kinderen om hun stem te laten horen over het klimaat 

Landelijke Kinderklimaattop in Velsen
“ Kinderen hebben de 

toekomst en zij verdienen 
dat wij de aarde op 
een duurzame manier 
achterlaten. Aan ons de 
taak om kinderen op een 
luchtige manier inzicht 
geven in wat er speelt in 
de wereld, bijvoorbeeld 
door klimaatvoorlichting 
op scholen.”

 Wethouder Marianne Steijn

Studenten Joran Woerdman (Maritiem College), Diederik Joziasse (Maritiem 
College), Kaia van Thiel (Ichthus Lyceum) en Kraiwin Namsri (Ichthus Lyceum) 
hebben zich tijdens verschillende evenementen ingezet als ‘KLIMAATVLOG-
GER’. Een vlogger is iemand die video’s maakt van wat hij of zij doet. 

belangrijk is om aan iedereen te stellen. Want ons afval 

is slecht voor iedereen als we het dumpen, maar ook als 

we het verbranden. Daarom vind ik het belangrijk dat we 

hergebruiken.’

Joran: ‘Ik zou aan de burgemeester willen vragen 

wat hij doet om duurzaam te leven. En wat ze bij het 

gemeentehuis aan duurzaamheid doen.’

Hoe duurzaam ben je eigenlijk zelf?
Kaia:’ Ik probeer korter te douchen, het licht minder lang 

te laten branden en de kachel een graadje lager te zetten. 

Ook eet ik minder vlees.’

Diederik: ‘Dat zit hem in kleine dingen. Ik let erop dat ik 

de ramen en deuren in huis dichtdoe. En ik probeer mijn 

afval op de juiste prullenbak te doen. Thuis scheiden 

we ook afval, de kachel staat nog uit en in de ramen zit 

dubbelglas. Mijn ouders rijden allebei in een hybride auto. 

Ik volg een opleiding bij het Maritiem College Velsen. Als 

maritiemer houd je je ook bezig met duurzaamheid. De 

Kempenaar Emeli, een van de opleidingsschepen van het 

Maritiem College Velsen, heeft een elektromotor en loopt 

op waterstof, dat vind ik mooi.’ 

Joran: ‘Zelf let ik bewust op mijn waterverbruik. Ik 

probeer zo water te besparen. Thuis doen we dat ook.  

We hebben we een regenton. Met het water dat we daarin 

opvangen, geven we de planten water. We hebben ook 

zonnepanelen om stroom te besparen. Op school hebben 

we ook zonnepanelen. Dat vind ik goed, want een school 

gebruikt veel stroom.’

De Kinderklimaattop 2020 wordt in Velsen gehouden. 
Waar moet het over gaan volgens jou?

“ Belangrijk is dat iedereen mee kan doen. Dat we inwoners, 
ondernemers en instellingen betrekken bij het vormgeven 
van een duurzame toekomst voor Velsen.”

 

Kaia: ‘Ik hoop dat het tijdens de klimaattop vooral gaat 

over betaalbare en duurzame energie. Mensen kunnen 

zonnepanelen laten aanleggen. Maar zonnepanelen zijn 

duur. Dat geld is na een tijdje wel weer terugverdiend 

dankzij besparing op de energiekosten. Maar mensen 

vinden het te veel geld om in één keer uit te geven. Als de 

prijs voor zonnepanelen omlaag zou gaan, zouden veel 

meer mensen erover nadenken om ze aan te laten leggen 

en wordt de gemeente vanzelf duurzamer.’

Diederik: ‘Goed plan dat ze de klimaattop hier houden, 

in deze industriële stad! Ik vind het goed dat de jeugd, 

en dus de volgende generatie, betrokken wordt bij 

de klimaatverandering. Actie ondernemen tegen 

klimaatverandering en de gevolgen daarvan spreekt me 

aan. En iets doen voor verantwoorde consumptie en 

productie ook.’

Joran: ‘Wat goed dat kinderen ook hun mening kunnen 

geven! Betaalbare en duurzame energie vind ik het 

belangrijkste. Je kunt wel duurzame energie promoten, 

maar het moet wel betaalbaar zijn, want anders wil 

niemand erop overstappen.‘ 

De gemeente houdt contact met de jeugdklimaat-
vloggers en is van plan ze nog vaker in te zetten om 
duurzame momenten vast te leggen. Tot snel Kaia, 
Kraiwin, Diederik en Joran!

“ Techport zet de regio IJmond op de kaart als hét centrum 
van de innovatieve én duurzame maakindustrie.”    
Wethouder Jeroen Verwoort
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Links Joran, 
rechts Diederik

Links Kaia,  
rechts  
Kraiwin

    Burgemeester Frank Dales
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook ge-
woon langskomen bij het Klant Contact Cen-

trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-
opend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een 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 na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 
uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag deze ver-
volgens versturen naar: Bureau Discrimina-

tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland. nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunnin-
gen, beleid en verordeningen op de landelijke 
website www.O�  cielebekendmakingen.nl 
gepubliceerd. U kunt zich abonneren op een 
door u gestelde zoekvraag. U wordt vervol-
gens op de hoogte gesteld als er nieuwe publi-
caties verschijnen die aan uw zoekterm(en) 
voldoen. 

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen maken bekend dat zij 
in de periode van 18 januari tot en met 
24 januari 2020 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

IJmuiden
Kanaalstraat 257, plaatsen 2 stapels contai-
ners i.v.m. spandoek reclame (20/01/2020) 
8554-2020
Zeeweg 285, uitbouw woning en interne 
constructiewijziging (23/01/2020) 9715-
2020  
Grote Beerstraat 39, plaatsen erker (voorzij-
de) (24/01/2020) 9988-2020

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 8, uitbreiding woning begane 
grond en verdieping  (21/01/2020) 9225-
2020

Santpoort-Noord
Arubastraat 29, plaatsen dakopbouw 
(20/01/2020) 8887-2020
Dahliastraat 8, vervangen kap (23/01/2020) 

9910-2020
Velserbroek
Wieringer Aak 129, plaatsen dakkapel (ach-
terzijde) (24/01/2020) 10192-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij het voornemen hebben 
een omgevingsvergunning te verlenen voor 
de onderstaande aanvraag. De aanvraag, de 
ontwerpomgevingsvergunning en de bijbe-
horende stukken liggen met ingang van 31 ja-
nuari 2020 gedurende zes weken ter inzage 
bij de afdeling Publiekszaken. Om de stukken 
in te zien kan contact worden opgenomen 
met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 
140255. 
Tijdens deze periode van terinzageleg-
ging, kan een ieder naar keuze mondeling of 
schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen 
de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswij-

zen moeten worden gericht aan het college 
van burgemeester en wethouders van Velsen, 
Publiekszaken, werkeenheid Vergunningen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoeka-
dres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het 
kenbaar maken van mondelinge zienswijzen 
kunt u contact opnemen met de werkeenheid 
Vergunningen, telefoon 140255.

IJmuiden
Schelpenvisserpad, Venusschelpenpad, Zil-
vermeeuwpad, Kokmeeuwpad, het aanleggen 
van 4 toegangspaden in duinen (24/01/2020) 
7305-2018

Ingediende aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:15

Santpoort-Noord
Verkoop van visspecialiteiten, wekelijks op 
woensdag, locatie: hoek Hagelingerweg / Bur-
gemeester Weertsplantsoen  (22/01/2020) 
9575-2020

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode van 18 ja-
nuari tot en met 24 januari 2020 de volgende 

aanvragen voor een evenementenvergunning 
heeft ontvangen op grond van de Algemene 
plaatselijke verordening artikel 2:10. De da-
tum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
75 jaar Bevrijding Velsen, op 7 t/m 9 mei 
2020 van 10:00 tot 22:00 uur, locatie: div. lo-
caties te IJmuiden (20/01/2020) 8574-2020

Omloop van Zandvoort, op 29 maart 2020 
van 11:30 tot 15:30 uur, locatie: route door ge-
meente Velsen (20/01/2020) 8971-2020

Velsen-Zuid
The Passion Velsen 2020, op 5 april 
2020 van 19:30 tot 21:30 uur, lo-
catie: tuin van Engelmunduskerk,  
 Kerkplein 1(20/01/2020) 8953-2020

Spaarnwoude Hills Trail, op 22 maart 2020 
van 09.00 tot 14.00 uur, locatie: recreatiege-
bied Spaarnwoude (22/01/2020) 9434-2020

Santpoort-Noord
Foodfest 2020, op 6 juni 2019 van 16:00 
tot 23:30 uur, locatie: Broekbergenplein 
(23/01/2020) 9643-2020

Nieuws van de raad
DE VISIE VAN CDA VELSEN

Duurzaamheid zit CDA in het DNA
Duurzaamheid is een container begrip. Het CDA legt het 
als volgt uit: We hebben de natuur en de cultuur geërfd 
van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na 
ons komen. We moeten daarom verder kijken dan ons 
eigen belang en onze eigen tijd. We zijn het aan onze 
kinderen en kleinkinderen verplicht om de aarde ge-

Wilt u meer weten over de lokale politiek in Velsen? Meld u dan 
aan als Gast van de Raad voor een raadsvergadering.  Dat kan via 
www.velsen.nl/gastvanderaad.

Als Gast van de Raad krijgt u uitleg van drie raadsleden over 
de politiek in Velsen. Onder het genot van een broodje en een 
drankje krijgt u toelichting op de onderwerpen die worden be-
sproken door de Raad van Velsen en natuurlijk is er alle ruimte 
om vragen te stellen. 

Interesse? De eerstvolgende Gast van de Raad is op donderdag 
27 februari 2020. 

WIST U DAT

Robert te Beest & Gideon Nijemanting

zonder en duurzamer te maken. Juist ook, omdat de wel-
vaartsgroei waarvan wij profi teren een beslag heeft gelegd 
op natuur en milieu. 

Kijk bijvoorbeeld naar plastic. Plastic is een goed voor-
beeld van een innovatie die veel voorspoed bracht en 
brengt, maar een duidelijke schaduwzijde kent. Het CDA 
heeft zich de afgelopen jaren dan ook ingezet, en blijft zich 
inzetten, om het gebruik van vooral wegwerpplastic aan 
banden te leggen. Dit doen we op alle niveaus, van lokaal 
tot mondiaal.

En hoewel duurzaamheid zeker een mondiaal thema is, 
met internationale uitdagingen, is het lokaal te vertalen. 
Concreet betekent dit namelijk dat bij elk besluit van de 
gemeenteraad helder moet zijn hoe “duurzaam” het is en 
of er sprake is van negatieve impact op onze omgeving. 
Daarnaast vindt het CDA dat de gemeente het goede voor-
beeld moet geven door proactief bijvoorbeeld eigen vast-
goed te verduurzamen en een leidende rol te spelen in de 
energietransitie.
  
Toch vraagt dit thema ook geduld. Het is belangrijk dat 
burgers zich medeverantwoordelijk voelen voor hun om-
geving. Geef mensen de tijd om aan veranderingen te wen-
nen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen aanhaken. Het 
CDA kijkt daarom niet alleen naar de voorhoede van deze 
verandering maar ook achterom of ook de laatsten mee 
kunnen komen. Zo zorgen we samen voor onze omgeving 
en geven we de aarde door aan nieuwe generaties. Dit noe-
men wij bij het CDA (al jaren) rentmeesterschap. 
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Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende be-
sluiten genomen. Op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het (de) onder-
staande besluit(en) gedurende zes 
weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen (zoals 
college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen of burgemeester van 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD). In spoedeisende ge-
vallen kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-Hol-
land, locatie Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

Een voorlopige voorziening kan alleen 
worden aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tussen 
haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsvergun-
ning verleend voor: 

IJmuiden
Lorentzstraat 22, plaatsen dakopbouw 
(22/01/2020) 114128-2019
Kennemerstrand 17, vernieuwen ijshuisje 
met binnenopslag bij strandpaviljoen Zilt 
aan Zee
(22-01-2020) 86685-2019

Santpoort-Noord
Molenveltlaan 24, verhogen kap, plaatsen er-

ker (voorzijde), plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (22/01/2020)
113595-2019

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning ge-
weigerd voor: 

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 90, veranderen gebouw 
naar 6 appartementen (eengezinswoningen) 
(24/01/2020) 89261-2019

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 101, plaatsen carport 
(22/01/2020) 89164-2019

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning 

buiten behandeling gesteld voor: 

Velsen-Noord
strand Reyndersweg (strook van 800 meter 
zuidelijk van Kitesurfpad), tijdelijk ingraven 
en opslaan (tot en met december 2024) van 
2 zinkerleidingen (21-01-2020) 91167-2019

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

Santpoort-Noord
Verkoop van kipproducten, op maandag en 
dinsdag, locatie: Hagelingerweg en Burge-
meester Weertsplantsoen (21/01/2020) 
100641-2019

Besluiten

Verkeersmaatregelen

Burgemeester en wethouders hebben 
besloten een individuele gehandicap-
tenparkeerplaats aan te leggen voor het 
volgende percelen:

•  Mellonahof 49, 2082 EL  SANTPOORT-
ZUID

• Zeeweg 173, 1971 HB  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de dag waarop het 
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk 

(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Ontwerpwijzigingsplan Stratingplantsoen
Aankondiging
Burgemeester en wethouders zijn voorne-
mens een nieuw wijzigingsplan vast te stel-
len voor de locatie: Stratingplantsoen (voor-
malig terrein school de Triangel).

Aanleiding
Met dit wijzigingsplan wordt de bouw van 
39 martkhuurappartementen over 4 bouw-
lagen en 6 twee-onder-een-kapwoningen 
mogelijk gemaakt. In het bestemmingsplan 
“Velsen-Noord” is een wijzigingsmogelijk-
heid opgenomen. Met dit wijzigingsplan 
wijzigt het college het bestemmingsplan zo-
dat het bouwplan kan worden uitgevoerd.

Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uit het braakliggen-
de perceel op de hoek van het Stratingplant-
soen en de Duinvlietstraat, waar voorheen 
de school de Triangel stond.

Plan inzien
Het ontwerpwijzigingsplan Stratingplant-
soen (idn: NL.IMRO.0453.WP0402STRA-
TINGPLA1-O001) ligt met ingang van 31 
januari 2020 tot en met 12 maart 2020 voor 

een ieder ter inzage. Naast het ontwerpwij-
zigingsplan liggen tevens de daarop betrek-
king hebbende onderzoeken en rapportages 
ter inzage. 

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. 
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmui-
den.
Digitaal raadpleegbaar op ruimtelijke plan-
nen. 
 
Inloopbijeenkomst
Op 10 februari 2020 houden de initiatief-
nemer en de gemeente Velsen een inloop-
bijeenkomst over dit wijzigingsplan. Be-
langstellenden zijn tijdens de inloopavond 
welkom tussen 18:30 en 20.00 uur in de kan-
tine van F.C. Velsenoord, Rooswijkerlaan 2 
te Velsen-Noord. Tijdens de inloop is er ge-
legenheid tot het inzien van het ontwerp-
wijzigingsplan en tot het stellen van vragen. 
Tijdens de inloop kunnen geen zienswijzen 
worden ingediend, dit kan schriftelijk gedu-
rende de termijn van terinzageligging.

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter in-

zage ligt, kunt u een zienswijze indienen op 
het ontwerpbestemmingsplan/ontwerpwij-
zigingsplan.
Dit doet u door een brief te richten aan:
College van burgemeester en wethouders
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van 

“zienswijze wijzigingsplan Stratingplant-
soen”. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fy-
sieke postadres aan te geven.
Voor het indienen van mondelinge zienswij-
zen kunt u een afspraak maken met de be-
handelend ambtenaar, mevrouw van Dron-
gelen, telefoonnummer 0255-567200. 

Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder wijzigings-
plan Stratingplantsoen te Velsen-Noord, realiseren van 39 
markthuurappartementen en 6 twee-onder-een-kapwoningen

De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt, namens 
het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond, be-
kend dat in verband met het wijzigingsplan voor het reali-
seren van 39 markthuurappartementen en 6 twee-onder-
een-kapwoningen ter plaatse van het Stratingplantsoen te 
Velsen-Noord, een besluit is genomen voor het vaststellen 
van een hogere waarde voor de geluidbelasting in het kader 
van de Wet geluidhinder.

Het hogere waardenbesluit heeft betrekking op wegver-
keerslawaai en 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 hoge-
re waarden voor de geluidbelasting vastgesteld.
Belanghebbenden kunnen tegen het besluit bezwaar maken.

De bezwaartermijn tegen het besluit vangt aan met ingang 
van de dag waarop bezwaar kan worden ingesteld tegen de 
omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen. Het 
besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
met ingang van 31 januari t/m 12 maart 2020, samen met 

het wijzigingsplan, ter inzage bij de receptie van het stad-
huis, Dudokplein 1 te IJmuiden, op werkdagen van 9.00 uur 
tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 
uur. 
Tevens kunt u het besluit inzien bij Omgevingsdienst 
IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk, op werkdagen van 
9.00 uur tot 17.00 uur en op: www.odijmond.nl.

Binnen de bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 
325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van “Bezwaar 
hogere waarden Wet geluidhinder wijzigingsplan Strating-
plantsoen te Velsen-Noord”.
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Kennisgeving anterieure exploitatieovereenkomst
De gemeente heeft op 20 januari 2020 een 
anterieure overeenkomst van grondexploi-
tatie gesloten als bedoeld in artikel 6.24 Wro 
ten aanzien van het project ‘Ambachtsweg’. 
Het projectgebied wordt omsloten door de 
Ambachtsweg, Velserbroekse Dreef en Zeil-
makerstraat te Velserbroek.  
De navolgende kadastrale percelen maken 

deel uit van het projectgebied: kadastraal 
bekend gemeente Velsen, sectie E, nummer 
1640 (ged.). 

De overeenkomst is gesloten met de ontwik-
kelaar van het project en heeft onder andere 
betrekking op de ontwikkeling en de realisa-
tie van een (lees: 1) zelfstandige horecagele-

genheid, de inrichting van het projectgebied 
en de aanheling van het project op de open-
bare ruimte. 

Een zakelijke beschrijving van de inhoud 
van de overeenkomst ligt tijdens kantoor-
uren vanaf vrijdag 31 januari 2020 6 weken 
ter inzage bij de balie van het stadhuis (Du-

dokplein 1 te IJmuiden). 
De openingstijden van het stadhuis zijn van 
08:00 uur tot 17.00 uur maandag tot en met 
vrijdag en donderdagavond tot 20.00 uur.

Nota bene: Tegen de gesloten overeenkomst 
staat geen bezwaar of beroep open.

Ontwerpbestemmingsplan Velserbroekse Dreef 10
Aankondiging
Burgemeester en wethouders kondigen aan 
een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te 
leggen voor de locatie Velserbroekse Dreef 
10 in Velserbroek. Met dit bestemmingsplan 
wordt hier de bouw van 72 appartementen mo-
gelijk gemaakt.

Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uit het braakliggende 
perceel langs de Velserbroekse Dreef en Am-
bachtsweg in Velserbroek, naast autogarage 
Motorhuis.

Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan Velserbroekse 
Dreef 10 (idn: NL.IMRO.0453.BP1308VEL-
SERBROEK1-O001) ligt met ingang van 24 ja-
nuari 2020 tot en met 5 maart 2020 voor een 
ieder ter inzage. Naast het ontwerpwijzigings-
plan liggen tevens de daarop betrekking heb-
bende onderzoeken en rapportages ter inzage. 

De stukken zijn in te zien op de volgende loca-
ties:
Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. 
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmui-
den. Digitaal raadpleegbaar op ruimtelijke 
plannen 

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage 
ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ont-
werpbestemmingsplan.
Dit doet u door een brief te richten aan:
College van burgemeester en wethouders
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van 
“zienswijze bestemmingsplan Velserbroekse 
Dreef 10”. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fy-
sieke postadres aan te geven. Voor het indie-
nen van mondelinge zienswijzen kunt u een af-
spraak maken met de behandelend ambtenaar, 
de heer Odie, telefoonnummer 0255-567200. 

Gratis begeleiding voor 
verduurzamen verenigingen
Velsen - Aankomende tien jaar 
moet de CO2-uitstoot van sport-
accommodaties 49 % lager zijn. 
De uiteindelijke doelstelling 
voor 2050 is een verminderde 
uitstoot van 95%. Gemeente Vel-
sen moet haar sportaccommo-
daties in versneld tempo ener-
gieneutraal en groener maken 
om te voldoen aan de eisen van 
de Routekaart Duurzame Sport-
accommodatie. En dat geldt óók 
voor uw eigen sport- of clubac-
commodatie. 
Informatiebijeenkomst gratis be-
geleidingstraject Team Sportser-
vice

Wil uw vereniging gratis begelei-
ding van een energie-expert om 
uw accommodatie te verduurza-
men, CO2-uitstoot te verminde-
ren en geld te besparen? Kom 
dan maandag 3 februari naar de 
informatiebijeenkomst over het 
begeleidingstraject van Team 
Sportservice.

Team Sportservice hanteert 
helder stappenplan
Het Ministerie van VWS wil lan-
delijk gestructureerde onder-
steuning voor sport- of clubac-
commodaties die verduurzamen. 
Daarom biedt Team Sportservice 
in opdracht van NOC*NSF een 
gratis landelijke aanpak voor het 
verduurzamen van verenigings-
accommodaties.

Team Sportservice hanteert een 
helder stappenplan dat uw ver-
eniging niet alleen verduurza-
ming, maar ook een behoorlijke 
kostenbesparing oplevert:
• Inzicht krijgen in speci� ek 

voor de accommodatie ren-
dabele duurzame maatre-
gelen

• Ambitie bepalen
• Plan van aanpak opstellen
• O� ertetraject begeleiden 

uitgaande van onafhanke-
lijke benchmarks, inzet van 
betrouwbaar    netwerk en 
een eventuele kwaliteits-

check op o� ertes van der-
den

• Business case uitwerken, in-
clusief advisering en bege-
leiding bij � nanciering

• Nazorg tijdens de realisatie

Vereniging direct inschrijven 
Na a� oop van de informatiebij-
eenkomst kunt u zich direct in-
schrijven voor de begeleiding 
door een energie-expert. De be-
geleiding ter waarde van € 2.000,- 
wordt kosteloos aangeboden 
door het Ministerie van VWS via 
de Sportlijn van het Sportakkoord.

De bijeenkomst: waar& wanneer?
Datum: 3 februari 2020
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Het Polderhuis in Velser-
broek

Aanmelden? Graag!
U kunt zich voor deze bijeen-
komst aanmelden via fgeldorp@
velsen.nl of 0255-567666. (Foto: 
aangeleverd)

Breng wat u niet meer nodig heeft 
naar een kringloopwinkel!
Velsen - We gooien met z’n allen 
veel weg en staan niet altijd stil bij 
de mogelijkheid van hergebruik. 
Een groot deel hiervan is geschikt 
voor hergebruik via een kringloop-
winkel. Denkt u hierbij aan in goe-
de staat verkerende huisraad, boe-
ken, elektrische apparaten en keu-
kenapparatuur. Maar ook die over-
gebleven vierkante meters lami-
naat, gordijnen of kleding. Via een 
kringloopwinkel krijgen ze alle-
maal een kans op een tweede le-

ven en gaat er minder naar de af-
valverbranding. Dat scheelt geld 
en is goed voor het milieu.
Twijfelt u of het geschikt is voor 
hergebruik? Brengt u het dan naar 
het afvalbrengstation van HVC, 
daar is ook een apart inleverpunt 
van kringloopwinkel Noppes. Is het 
toch onverkoopbaar dan worden 
uw spullen alsnog als afval verder 
gescheiden.

Kringloopwinkels in Velsen

In Velsen zijn een aantal kringloop-
winkels, met Noppes (noppes-
kringloopwinkel.nl en OIG (oig-ihd.
nl) werkt Velsen samen. Maar er zijn 
ook particuliere winkels in Velsen-
Noord en IJmuiden. 
Voor adressen van kringloopwin-
kels in uw buurt kunt u de ge-
meentegids of de telefoongids 
raadplegen, of kijk op kringloop-
winkels.nl of op kringloop-info.nl 
voor de dichtstbijzijnde kringloop-
winkel bij u in de buurt.

Voldoende pont-capaciteit om fi etsen in de 
IJmond te bevorderen
Velsen - Dagelijks maken meer dan 
4.500 � etsers gebruik van de pont 
over het Noordzeekanaal. Voor � et-
sers is de oversteek met de pont gra-
tis. Tussen 6.30 en 18.30 uur is er ie-
dere 10 minuten een afvaart. Daar-
voor zijn twee ponten nodig. Tot en 

met maart 2021 wordt de tweede 
pont betaald door Rijkswaterstaat. 
Dit omdat, door de werkzaamheden 
aan de grote zeesluis, de sluizenrou-
te is afgesloten voor verkeer en de 
pont voor � etsers nu de enige ma-
nier is om het kanaal over te steken. 

IJmond Bereikbaar is in gesprek met 
de gemeenten, de provincie en RWS 
voor een structurele (� nanciële) op-
lossing om beide ponten in de vaart 
te houden. Ook kijken ze uit naar de 
komst van de elektrische ponten. 
Want hoe schoner, hoe beter! 

Velsen ondertekent Routekaart 
Verduurzamen Sport
Velsen - Donderdag 23 januari 
heeft Sportadviseur van Velsen Fré 
van Geldorp namens de gemeente 
Velsen de Routekaart Verduurza-
men Sport door VWS, PROVINCIES,
NOCNSF, VSG en Ondernemende 
sport ondertekend. Deze onder-
tekening vond plaats in de RAI in 
Amsterdam. In de routekaart staat 
hoe de sportsector de ambities uit 
het klimaatakkoord in de praktijk 
wil gaan brengen. De Routekaart 
is in overleg met de VNG, sport-
bonden, commerciële sportaan-
bieders, leveranciers, innovators 
en uitvoerders tot stand gekomen. 
Onder andere minister Bruins van 
VWS, NOC*NSF en de vereniging 
Sport en Gemeenten hebben de-
ze dag hun handtekening gezet 
en spreken zich daarmee uit dat 
zij zich in gaan zetten om klimaat-
doelstellingen te behalen.




