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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

Met het o�  cieel planten van de eerste 
boom gaven wethouder Sebastian Dinjens 
van gemeente Velsen en stakeholdermana-
ger Hollandse Kust (noord) (west) Manon 
Raats van TenneT op woensdag 26 januari 
het startschot voor de vergroening langs de 
Pontweg in Velsen-Noord. 

“De afgelopen maanden zijn er in Velsen-Noord 
veel bomen gekapt”, vertelt wethouder Sebas-
tian Dinjens. “Onder meer doordat de iepziekte 
hier hard heeft toegeslagen. Gelukkig gaan we 
nu veel bomen en struiken aanplanten. Met dit 
herstel krijgt de Pontweg zelfs een groener ui-
terlijk dan voorheen.”

Met de pont in de rug komen links 60 resistente 
iepen te staan langs het fi etspad. Die kunnen 
prima tegen de sterke zeewind. Deze bomen 

maken deel uit van de compensatie van de bo-
menkap door TenneT in 2019 langs de Zeestraat 
in Wijk aan Zee. Dat was nodig voor de bouw 
van het transformatorstation.
In het kader van deze compensatie door TenneT 
worden vanaf 2 februari ook in Velserbroek en 
Santpoort 91 bomen aangeplant. Deze komen 
aan weerszijden van de taludhellingen van de 
fl y-over te staan.

Renovatie groenstrook
Door de iepziekte is ook de groenstrook aan de 
rechterkant toe aan nieuw leven. Hier komen 
geen iepen terug, maar een mix van populier, 
berk en eik. Deze groene bu� er tussen het fi ets-
pad en de industrie wordt gevuld met in totaal 
5.500 stuks bosplantsoen. Hierbij zitten zo’n 
duizend zaailingen, die TenneT samen met vrij-
willigers uit het Wijkeroogpark heeft gered.”

Pontweg in Velsen-Noord 
krijgt groener uiterlijk

Vraag de Rots in de 
branding-speld aan
Als Velsenaar kunt u gratis een uniek Rots 
in de branding-speldje aanvragen voor ie-
mand die veel voor u betekent. Iemand die 
u helpt, steunt, voor u zorgt of iets anders 
liefs doet. Kortom; iemand die het ver-
schil maakt! De rotsen in de branding. We 
hebben ze zo nodig.  Tot de storm afneemt
en de zee weer kalm wordt. 

U kent vast zo iemand met en groot hart, 
iemand die u lief is. Aan wie geeft u deze 
Rots in de branding-speld als blijk van 
waardering? Vraag hem vandaag nog aan 
via https://www.velsen.nl/producten/
aanvraag-rotsindebrandingspeld. 

Achtentwintig gemeenten 
ondertekenen Noord-Hol-
lands Energiebesparings-
akkoord
Velsen maakt zich met 27 andere Noord-Hol-
landse gemeenten hard voor energiebesparing 
bij bedrijven. Donderdag 27 januari zette wet-
houder Floor Bal hiervoor namens onze ge-
meente de handtekening onder het Noord-Hol-
landse Energiebesparingsakkoord, tijdens het 
eerste Energiebesparingsberaad. De gemeen-
ten, de provincie en de 4 omgevingsdiensten in 
Noord-Holland maken met het akkoord samen 
afspraken om bedrijven te stimuleren energie 
te besparen. De verwachting is dat nog meer ge-
meenten het akkoord gaan ondertekenen. Lees 
meer over het energiebesparingsakkoord op 
www.velsen.nl. 

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier hiervan 
is een wijkplatform actief. In onderstaande tabel 
treft u een overzicht aan wanneer ze vergaderen.

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 

heel vaak gevraagd deel te nemen aan discus-
siegroepen. Voor meer informatie, ga naar de 
website https://www.wijkplatformsvelsen.nl/ 
en kies in de kaart voor de gewenste wijk.

Op dit moment staat wijkplatform Velsen-
Noord nog op non-actief.  
Als u een vergadering wil bijwonen: hier vol-
gen de locaties en vergaderdata voor 2022.
Aanmelden is niet nodig.

  Wanneer vergaderen de Wijkplatforms Velsen 2022

Wijkplatform Locatie Tijd Datum

Velsen-Noord Non-actief 

IJmuiden-Noord Planetenweg 2  19:30 9 febr., 9 maart
(WBV) 

IJmuiden-Zuid Zalencentrum  19:30 20 april
Velserduin

Zee- en Duinwijk De Dwarsligger 19.30 23 maart

0900-8844 
Indien geen spoed.

112
Indien spoed.

Contact met de wijkagent? 
Scan de QR-code!

0800 - 7000 
Meld anoniem.

Digitaal
Scan de QR-code!

ONDERBUIKGEVOELENS VAN 
ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT?

MELD HET!
SAMEN DRAGEN WE DE VERANTWOORDELIJKHEID 

VOOR EEN VEILIG HAVENGEBIED.

14 0223 14 0255  088 - 321 5000

Je kunt een melding doen via onderstaande organisaties:

(anoniem) Melden via de gemeente? 

10 februari 2022

Stedenbouwkundig Programma van Ei-
sen Waal- en Dolfi jnstraat te IJmuiden
De gemeenteraad heeft in november 2021 
de gebiedsvisie Pont tot Park vastgesteld. 
De locatie Waal- en Dolfi jnstraat is de eerste 
locatie die onder deze visie wordt aangepakt. 
De gemeente en het Woningbedrijf gaan de 
locatie niet zelf ontwikkelen, hiervoor is een 
derde partij nodig. Om deze partij te selecte-
ren én de juiste opdracht mee te geven, heb-
ben (buurt)bewoners, Woningbedrijf, Huur-
dersraad en de gemeente kaders opgesteld die 
staan in het Stedenbouwkundige Programma 
van Eisen (SPvE).

Recycletarief
Om ook in Velsen de hoeveelheid restafval 
terug te dringen, wordt in de sessie gespro-
ken over het invoeren van een recycletarief. 
Hoewel er geen onomkeerbare stappen gezet 
worden, is voor de invoering van het recycleta-
rief voorbereidingstijd nodig. Als de raad zijn 
intentie hiertoe uitspreekt dan wordt gestart 
met de verdere voorbereidingen voor de invoe-
ring van het recycletarief. Mocht de (nieuwe) 
raad eind juni positief zijn over het recycleta-
rief, dan kunnen opdrachten worden verstrekt 
en de inzamelmiddelen worden aangepast 
zodat dit eind 2022 klaar is.

Bomenbeleidsplan Velsen 2022-2037
Het Bomenbeleidsplan Velsen 2022-2037 is 

bedoeld om een kader en ambities te for-
muleren voor de gemeentelijke bomen en 
beschermwaardige particuliere bomen. Het 
plan geeft handvatten voor de verbetering 
van de kwaliteit van het bomenbestand, 
de bestaande en nieuwe bomen en boom-
structuren. Het plan sluit ook aan op actuele 
maatschappelijke ontwikkelingen. Inwoners 
hebben bijgedragen aan de totstandkoming 
van het plan. De gemeenteraad gaat in de ses-
sie in gesprek om te bepalen of er een besluit 
kan worden genomen in de volgende raads-
vergadering.
Rekenkamerrapport Grote Projecten
De rekenkamercommissie Velsen heeft een 
onderzoek uit laten voeren naar de sturing op 
grote projecten in de gemeente. De gemeente-

raad bespreekt het rapport en wordt voorge-
steld de aanbevelingen over te nemen.

Evenementenlocatie-beleid Velsen 2022
De gemeente Velsen wil evenementenlocatie-
beleid vaststellen om  ruimtelijke kaders vast 
te stellen voor evenementen die in Velsen 
worden georganiseerd. Het beleid bevat 29 
buitenlocaties en 2 binnenlocaties. De loca-
ties in Spaarnwoude maken geen onderdeel 
uit van het beleid, omdat voor die locaties al 
eerder een afzonderlijk traject is gestart.

Ga voor meer informatie over bovenstaande 
onderwerpen naar www.velsen.nl/gemeente-
raad. Wilt u inspreken? Neem dan contact op 
via gri©  e@velsen.nl of 0255-567251.

AGENDA VAN DE SESSIES
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Velsen - Wat hebben we toch een 
mooie achtertuin in Velsen!  Een 
wandeling in de duinen is op zich al 
een heerlijk uitje, maar als je dan 
ook nog een stel herten spot, wat 
tegenwoordig geen zeldzaamheid 
meer is, dan maakt dat het feest 
compleet. Fotograaf Erik Baalbergen 

vertelt: ,,Afgelopen weekend een 
paar wandelingen in Midden Heren-
duin en Duin en Kruidberg gemaakt. 
Als je een beetje om je heen kijkt zie 
je zelfs vanaf de paden veel herten 
met indrukwekkende geweien. Het 
leek wel hertenmannetjesweekend! 
De oudere mannetjes waren aan het 

slenteren, herkauwen of dutten en 
de jongere mannetjes waren aan 
het sparren, zich blijkbaar voorbe-
reidend op de gevechten in de 
bronsttijd later dit jaar. Geen vrouw-
tjesherten gezien... die waren blijk-
baar aan het niet-essentieel 
winkelen.’’

En Johan Dalhuijsen, bewoner van 
Zeewijk schreef ons: ,,Verbazend wat 
je zoal kan zien in de directe omge-
ving! Een tijdje terug ging ik met 
m’n dochter herten spotten op de 
Hoge Veluwe. Entrée 11 euro voor 
volwassenen, kind 5,65 plus reis-
kosten. Érg koud, resultaat: niks 

gezien, geen musje! Alléén opge-
zette dieren en warme chocolade-
melk in het restaurant. Vandaag in 
IJmuiden stralend weer, tegen de 
zonnige kant van het duin rusten de 
herten hier en daar uit, prachtig. 
Mooi dat we dit zo dicht bij huis 
kunnen zien.’’ Foto: Erik Baalbergen

Herten in de achtertuin van Velsen



Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden:
• Wijk aan Zeeërweg 144, vergroten 2e 

verdieping (wijziging op verleende 
vergunning 76474-2021) (24/01/2022) 
11348-2022

• Slingerduinlaan 4, verplaatsen toe-
gangshek en verlengen hekwerk 
(24/01/2022) 11510-2022

• Beukenstraat 5, plaatsen dakopbouw 
(24/01/2022) 11619-2022

• Uranusstraat 13, wijzigen van de con-
structie (intern) (25/01/2022) 11880-
2022

• Strandweg 80, plaatsen opslagcontai-
ners voor oliën en vetten (26/01/2022) 
12780-2022

• Willemsbeekweg 8, plaatsen dakop-
bouw (27/01/2022) 13092-2022

• Kanaaldijk 226, kappen 3 bomen (voor-
zijde) (27/01/2022)

• Kleine Pan 8, vergroten woning (voor-
gevel) (27/01/2022) 13298-2022

• Van Ostadestraat 83-8000, bouwen 
woning (28/01/2022) 13454-2022

• De Rijpstraat 15B - 15D, het vergroten 
van 3 bedrijfunits, vervangen kozijnen 
(28/01/2022) 13837-2022

Santpoort-Noord
• Kennemergaardeweg 3, kappen boom 

(25/01/2022) 12065-2022
• Kweekerslaan 21, kappen 4 bomen 

(27/01/2022) 13120-2022 (Gemeente-
lijk monument)

Driehuis
• Albert Verweylaan 3, vergroten 1e ver-

dieping (achtergevel) (28/01/2022) 
13619-2022

Velserbroek
• Broekeroog ong. thv VSV (Hofgeest 

Buiten West)., aanleggen 2 tijde-
lijke bouwinritten, kappen 4 bomen 
(22/01/2022) 13703-2022

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

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Cederstraat 52, vergroten dakkapel 

(zijkant) (21/01/2022) 142020-2021
• nabij Monnickendamkade en Vlis-

singenstraat, maken aanlegplaatsen, 
plaatsen laadkranen en hekwerken 
(25/01/2022) 144863-2021

Velsen-Zuid
Dr. Kuyperlaan 19, wijzigen gebruik bijge-
bouw naar Air-B&B (24/01/2022) 136340-
2021

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
Velsen-Zuid
• ‘Koningsdag 2022’, op 27 april 2022 

van 10:00 tot 21:00 uur, locatie: Van 
Tuyllweg 15 (27/01/2022) 12832-
2022

• Santpoort-Noord
• ‘Koningsdag Santpoort-Noord’, op 27 

april 2022 van 09:00 tot 21:00 uur, lo-
catie: ‘Landje van Scholz’, nabij Hoofd-
straat  (25/01/2022) 12223-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Laurentiushof ong. - kad. perceelnr. 

10449, bouwen 8 woningen met 8 ber-
gingen (25/01/2022) 123343-2021

• De Olmen 25 C, plaatsen balkonbegla-
zing (27/01/2022) 4144-2022

• De Olmen 25 K, plaatsen  balkonbegla-
zing (27/01/2022) 3635-2022

Velsen-Zuid
• Stelling 48, plaatsen woonark 

(25/01/2022) 122379-2021
Velsen-Noord
• Ladderbeekstraat 118, plaatsen op-

bouw (27/01/2022) 147646-2021
Santpoort-Noord
• Vlietweg 20, brandveilig gebruik ho-

tel (n.a.v. brandschade) (25/01/2022) 
18742-2021

Velserbroek
• Westbroekerweg 144, plaatsen 2 

dakkapellen (zijkant) (27/01/2022) 
151911-2021

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning 
IJmuiden
• Velserduinweg 247, verbreden deurko-

zijn (27/01/2022) 137300-2021

Overige bekendmakingen 
• Geen.

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

Bekendmakingen

Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over testen 
Coronatest.nl
0800-1202 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over vaccinatie 
coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Coronanieuws

Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine
Website met contactgegevens hulp- en luisterlijnen 
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