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Mededelingen

Jongeren die zich inzetten voor de Velsense 
gemeenschap verdienen allemaal een pluim. 
Wilt u een van die jongeren voordragen voor 
een jeugdlintje? Dat kan voor 3 april 2023. 
Het jeugdlintje is een speciale onderschei-
ding voor jongeren uit Velsen. Een blijk van 
waardering voor jongeren tot 18 jaar die een 
voorbeeld zijn voor anderen.

Jongeren kunnen een jeugdlintje krijgen als 
zij een voorbeeld zijn voor anderen. Denk 
aan inzet voor natuur, cultuur of al langere 
tijd vrijwilligerswerk doen. Of jongeren die 
ouderen, zieken of mensen met een beper-
king helpen. Maar ook zij die een bijzondere 
prestatie hebben geleverd. 

Jongere voordragen
U kunt een jongere voordragen door het aan-
meldformulier in te vullen en vóór 3 april 
2023 digitaal te verzenden.
Het aanmeldformulier kunt u vinden op 
velsen.nl/jeugdlintje. Hier vindt u ook meer 
informatie over het jeugdlintje.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact 
opnemen met Kirsten Kamphuis via 
kabinetszaken@velsen.nl of 06 10890446.

De jeugdlintjes worden door de burge-
meester uitgereikt op 26 april 2022 tijdens 
de lintjesregen. 

De fi jnstofsensoren van Hollandse Luchten 
in de IJmond geven nu ongeveer een maand 
data door. Bent u ook benieuwd naar de 
eerste meetresultaten? Kom dan op woens-
dag 8 februari om 19.30 uur naar Café de Zon, 
Voorstraat 54  in Wijk aan Zee. Samen met 
een data-analist en een gezondheids-
specialist gaan we naar de meetresultaten 
kijken.  Ook de drie IJmondwethouders zijn 
aanwezig; wethouder Zalinyan van Heems-
kerk, wet-houder Dinjens van Velsen en 
wethouder Van den Berg van Beverwijk.

We kijken die avond of we de meetvragen van 
de groep kunnen beantwoorden. We gaan ook 
verder in op de data: Waar moet u op letten 
als u naar de Hollandse Luchten kaart kijkt? 
En wat betekenen gemiddeldes en uitschiet-
ers?
Het is een mooie gelegenheid om samen aan 
de slag te gaan en te ontdekken wat de data 
voor ons zouden kunnen betekenen.

Escaperoom bus BL@CK-
MAIL bij het jongerencen-
trum de Branding

Op vrijdag 3 februari van 19.30 uur tot 22.00 
uur staat de Escaperoom bus bij het jonger-
encentrum 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 ge-
plunderd 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 bewust-
wording te creëren onder jongeren (13-25 
jaar) met betrekking tot cybercrime in brede 
zin en specifi ek sextortion. 

Containers voor 30 en 60 liter restafvalzakken
Op plekken waar nu 2 ondergrondse rest-
afvalcontainers naast elkaar staan, is er een 
container met een inworpklep voor een 30 
liter en een voor een 60 liter restafvalzak. 
Dat heeft te maken met het recycle-tarief. Zo 
kunnen inwoners ook kleinere zakken tegen 
een lagere prijs weggooien.
Op de kaart velsen.maps.arcgis.com ziet u de 
precieze locaties van alle containers in Vels-
en. Rechts op de kaart kunt u een keuze mak-
en voor het type container waar u naar zoekt.
In februari 2023 komen op meer plekken 
containers met een kleinere inworpklep voor 

restafvalzakken van 30 liter. We verdelen die 
over alle wijken en willen ze vooral bij hoog-
bouw aanbrengen, omdat in deze woningen 
vaak minder ruimte is voor afvalbakken. Er 
zijn dan 100 restafvalcontainers met een 
kleinere opening voor restafvalzakken van 
maximaal 30 liter. Het aantal liter staat op de 
klep van de container aangegeven. 
De 30 liter containers worden toegankelijk 
voor alle inwoners in een wijk. A¥ ankelijk 
van het gebruik en de ervaringen krijgen op 
een later moment nog meer restafvalcon-
tainers een opening van 30 liter. 

Fotograaf foto: Jimena Gauna
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Wijkcentrum De Stek
Heirweg 2A - Velsen-Noord

Sluis 751
Lange Nieuwstraat 751 - IJmuiden

Wij hebben inloop elke werkdag 
tussen 9.00 en 13.00 uur. 
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24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

Was op zo laag mogelĳ ke temperatuur, 
20, 30 of 40 graden. Check ook je 
wasmiddel. Vaatdoekjes e.d. moet je 
vanwege hygiëne heter wassen.

ca.€ 20 per jaar

Zet je volle wasmachine 
op lage temperatuur

30°

Welke jonge held verdient 
een jeugdlintje?

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In drie 
hiervan is een wijkplatform actief. In onder-
staande tabel treft u een overzicht aan wan-
neer ze vergaderen. Zee-en Duinwijk houdt 
alleen themavergaderingen.
Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers 
uit de betre¦ ende wijk. Zij komen op voor 
het algemeen belang van de wijk, maar zijn 

geen actiegroep. Ze kijken naar de plannen 
van de gemeente en geven daarover gevraagd 
of ongevraagd advies. Wijkplatforms worden 
daarnaast heel vaak gevraagd deel te nemen 
aan discussiegroepen. 
Voor meer informatie, ga naar de website
wijkplatformsvelsen.nl/ en kies in de kaart 
voor de gewenste wijk.

U bent van harte uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. Hier volgen de locaties en 
vergaderdata voor komende maanden. Aanmelden is niet nodig.

Wijkplatform Locatie Tijd Datum
IJmuiden-Noord Planetenweg 2

(HuurdersRaad WBV) 19:30 uur 8 februari en 8 maart
IJmuiden-Zuid Planetenweg 2 

(HuurdersRaad WBV) 19:30 uur 15 februari en 26 april
Zee- en Duinwijk  Seniorencentrum,

Zeewijkplein 260 19:30 uur Nader te bepalen
* Thema avond

Vergaderingen van de Wijkplatforms Velsen

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

Kosteloze begeleiding 
Rookstopcoaching is voor iedereen kosteloos 
te volgen. Het wordt vanuit de basisverzek-
ering vergoed en er is geen eigen risico van 
toepassing. Eventuele rookstophulpmid-
delen (zoals bijvoorbeeld nicotinepleisters) 
worden eveneens vergoed. 

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

Individuele begeleiding
• Diverse huisartsenpraktijken in Velsen 

hebben een gespecialiseerde praktijk-
 ondersteuner die rookstopbegeleiding  
 geeft. 
• Informeer hierover bij de assistente van 

de eigen praktijk naar de mogelijkheden. 
Ook kunt u een afspraak maken met de 
huisarts om te overleggen welke stop-
methode het beste bij u past.

 Marjolein van Geissen van Medipro: bel  

 Medipro 088-7867799
 en/of kijk op www.medipro.nl/
 vestigingen/santpoort-noord-burg- 
 weertsplantsoen/ 
• De Rookstoppoli van Beverwijk: bel de 

Rookstoppoli op 0251-265247 en/of kijk 
op www.rkz.nl/rookstoppoli/ 

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

Cursus Rookvrij! Ook jij?
Als u wilt stoppen met roken is het prettig 
wanneer u er niet alleen voor staat. Deel-
name aan groepsbegeleiding verhoogt de 
kans van slagen om te stoppen en gestopt te 
blijven. Maak het uzelf daarom makkelijker 
en meld u aan voor een cursus ‘Rookvrij! Ook 
jij?’. De cursus start op zaterdag 4 maart in 
Sluis 751. Elke zaterdag in maart en april 
(m.u.v. 18 maart en 8 april) van 10.00 uur tot 
11.30 uur wordt de groep begeleid naar een 
rookvrij leven. In een groep kunt u elkaar 
steunen en heeft u één gemeenschappelijk 
doel: stoppen met roken! Wilt u hierover 
meer informatie? Kijk dan op www.rookvri-
jookjij.nl/cursus/noord-holland/stoppen-
met-roken-in-velsen  en/of bel 076-8895195 
om in te schrijven. 

Meldt u aan voor de bijeenkomst:  https://
hollandse-luchten.org/event/data-analyse-
in-de-ijmond/ 



Bekendmakingen

9 februari sessies vanaf 19.30 uur

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

Vervolgsessie: Burgerinitiatief woon-
ruimte voor jongeren en starters 
(vanaf 19.30 uur in Raadzaal)

Op 12 mei 2022 is het burgerinitiatief ‘woon-
ruimte voor jongeren en starters’ besproken 
in de gemeenteraad. Dit burgerinitiatief ging 
over het bouwen van betaalbare koopwon-
ingen voor jongeren en starters op de voet-
balvelden die niet of nauwelijks gebruikt 
worden en eigendom zijn van de gemeente. 
Tijdens deze vervolgsessie wordt toegelicht 
hoe het burgerinitiatief is behandeld door 
het college en wat de vervolgstappen zijn. 
Daarnaast wordt inzicht gegeven in de mo-

gelijkheden om een betaalbare woningvoor-
raad te realiseren en te behouden. Dit is een 
vervolg van de sessies van 19 januari, die niet 
kon worden afgerond vanwege tijdsgebrek. 
Doordat dit een vervolgsessie is kan bij deze 
sessie niet worden ingesproken.  

Sessie: Kadernota Veiligheid Velsen 
2022-2026 
(vanaf 19.30 uur in Schoonenbergzaal)

Eenmaal per vier jaar stelt de gemeenteraad 
een nieuwe kadernota Veiligheid Velsen vast. 
Gemeenten hebben met veel veiligheids-
vraagstukken te maken van woonoverlast 
en jeugdcriminaliteit tot verkeersveiligheid, 
huiselijk geweld en ondermijnende crimina-
liteit. E� ectieve inzet van de gemeente op het 
gebied van veiligheid vereist keuzes. Keuzes 
over o.a. prioriteiten en samenwerking met 
veiligheidspartners. 
Deze prioriteiten zijn met de gemeenteraad, 

inwoners, betrokken ambtenaren en partners 
in kaart gebracht. 

Sessie: Startnotitie Beleidsplan Jeugd 
IJmond 
(vanaf 19.30 uur in Rooswijkzaal)

In de IJmond wonen ruim 36.500 kinderen en 
jongeren tot en met 23 jaar. Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen zetten zich er samen 
voor in dat zij gezond en veilig op kunnen 
groeien, dat zij hun talenten, kennis en vaar-
digheden kunnen ontwikkelen en dat zij 
later een bij hen passende plek in de samen-
leving vinden. Gemeenten hebben de verant-
woordelijkheid te zorgen voor goede basis-
voorzieningen, ondersteuning van ouders en 
jeugdigen en voor het bieden van jeugdhulp. 

In deze sessie kan de gemeenteraad in-
put geven op de kaders van het nieuwe be-
leidsplan jeugd 2023-2027 en aangeven of 

de voorgestelde focus op preventie hierbij 
aansluit.

Reageren en inspreken bij de sessies:

Er kan worden ingesproken over de onder-
werpen van de sessies.
Wilt u inspreken, dan kunt u zich tot
donderdag 9 februari 12.00 uur aanmelden 
via mail gri�  e@velsen.nl of via het telefoon-
nummer (0255) 567251.

Over de onderwerpen die op de agenda 
staan, kan tot donderdag 9 februari 12.00 uur 
schriftelijk een reactie worden gegeven via de 
mail, gri�  e@velsen.nl.
De raadsleden ontvangen uw reactie dan nog 
vóór de vergadering.  

Ga voor meer informatie over boven-
staande onderwerpen en stukken naar 
velsen.raadsinformatie.nl.

NIEUWS VAN DE RAAD  AGENDA VAN DE SESSIES VAN 9 FEBRUARI

Eigenlijk had ik een ander stukje ge-
schreven. Over mijn jeugd in Velsen, 
dat ik er al weer zeven jaar met veel 
plezier woon, en mijn inzet als raadslid 
voor een gezondere, groenere en eer-
lijkere gemeente. Het had ook een half 
jaar geleden of over een half jaar kun-
nen verschijnen. Maar afgelopen week 
inspireerde mij, en daarover vertel ik u 
liever.

Vorige week sprak de gemeenteraad over de 
Silja Europa. Dit noodopvangschip zou tot
1 maart blijven liggen, want dan zou voor 
alle duizend vluchtelingen duidelijk zijn 
waar ze naartoe konden. Maar omdat die 
belofte onhoudbaar bleek voor staatssec-
retaris Van den Burg, vroeg hij tegen de af-
spraak in of het schip zes maanden langer 
kon blijven. Dat bracht ons raadsleden in 
een moeilijke positie: was afspraak simpel-
weg afspraak, of was de situatie veranderd?
Persoonlijk vond ik het laatste. En wisten 
we wel écht wat onze inwoners vonden? Er 

waren geen problemen geweest.
Natuurlijk waren er tegenstanders te ho-
ren, maar hadden de positieve inwoners of 
de vluchtelingen aan boord ook een stem? 
Daarom stelden we als GroenLinks voor om 
met Velsen-Noord in gesprek te gaan, zodat 
de inwoners de voorwaarden kunnen be-
palen waaronder de Silja Europa misschien 
langer kan blijven.
Want reken maar dat Van den Burg bereid 
is om met geld over de brug te komen en dat 
kan in Velsen-Noord goed gebruikt worden. 
Er werd stevig gediscussieerd in de raad, 
maar dat ons voorstel werd aangenomen, 
vond ik hoopvol. Mij lijkt in gesprek gaan 
met inwoners over de veranderde situatie 
voor de vluchtelingen ook het eerlijkst.

Verder vond ik het positief voor een
betere luchtkwaliteit in de IJmond dat 
Frisse Wind bekendmaakte dat ze naast de 
rechtszaak tegen Tata Steel nu ook een mas-
saschadeclaim voorbereiden. Individueel 
maken inwoners die gezondheidsschade 

oplopen door het bedrijf geen kans, maar 
gezamenlijk wordt hun stem wél gehoord.
Tot slot werd ik geraakt door hoe onze
zwijgzame planeet zaterdag een groene 
stem kreeg: in Den Haag demonstreerden 
duizenden mensen tegen de 17,5 miljard 
euro die Nederland jaarlijks uitgeeft aan 
fossiele subsidies (48 miljoen euro per 
dag!).
Deze gebeurtenissen inspireren mij om me 
extra in te zetten voor een eerlijke,
gezonde en groene samenleving, en een 
stem te geven aan wie of wat niet altijd ge-
hoord wordt. Heeft u een zorg of tip die u 
met me wilt delen?
U kunt me bereiken via
m.j.hoekstra@groenlinksvelsen.nl.

Raadscolumn MaartenJan Hoekstra (GroenLinks):
wat niet gehoord wordt een stem geven

Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Dokweg 27A, legaliseren veranderen 

indeling (21/01/2023) 9813-2023
• Fazantenlaan 35, plaatsen dakkapel 

(23/01/2023) 10197-2023
• Breesaapstraat 52, afwijken bestem-

mingsplan voor opbouw en 21 apparte-
menten (27/01/2023) 12245-2023

• Steigerweg 5-8000 (kad. 3010) en 
naast 8 (kad. 3112), bouwen bedrijfs-
panden (27/01/2023) 12260-2023

Velsen-Zuid
• Stelling 55, aanleggen toegangspad 

(26/01/2023) 11337-2023
• nabij Stelling 55, bouwen steiger 

(26/01/2023) 11339-2023
Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 283, legaliseren 

kamergewijze verhuur (4 kamers) 
(27/01/2023) 12087-2023

Santpoort-Noord
• Dijkzichtlaan 17, plaatsen dakkapel 

(achterkant) (22/01/2023) 9897-2023

WELSTAND

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Kromhoutstraat 20, uitbreiden loods 

(achterkant) (24/01/2023) 134605-
2022

Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
Driehuis
• Hofdijklaan 17, bouwen tuinhuis/
 schuur (26/01/2023) 5022-2023

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• “Havenfestival 2023”, 24 juni 2023 van 

12:00 tot 22:00 uur en 25 juni 2023 van 
12:00 tot 20:00 uur, locatie: Haven-
gebied t.h.v. Trawlerkade (21/01/2023) 
9804-2023

• “Boer&Markt”, op 18 juni 2023 van 
10:00 tot 16:00 uur, locatie: Stadspark 
(22/01/2023) 9880-2023

• “Koningsspelen 2023”, op 20 april 
2023 van 09:00 tot 12:00 uur, locatie: 
Kennemerstrand (24/01/2023) 10724-
2023

• “Dutch Sunday Cup”, op 29 januari, 
12 maart, 2 april, 8 en 22 oktober, 26 
november en 17 december 2023 van 
10:30 tot 15:00 uur en “Open Neder-
lands Kampioenschap 2023”, op 4 en 
5 november 2023 van 09:00 tot 16:00 
uur, locatie: IJmuiderslag zone 2 en 3 
(24/01/2023) 10986-2023

Santpoort-Zuid
• “Circuitcamping de Elta”, van 24 t/m 

28 augustus 2023, locatie: Sportlaan 3 
(21/01/2023) 9809-2023

BESLUITEN

Verleende omgevingsvergunningen -
reguliere procedure
IJmuiden
• Seinpostweg 70, bouwen opslagloods 

(24/01/2023) 117365-2022
Velsen-Noord
• Wijkermeerweg bij 7 (VOB-kade), ti-

jdelijk (6 maanden - tot 1 maart 2023) 
gebruiken voor noodopvang (inclus-
ief ondersteunende bouwwerken 
en werkzaamheden) (24/01/2023) 
106632-2022

Santpoort-Noord
• Paramaribostraat 46, plaatsen dakka-

pel (voorkant) (24/01/2023) 142478-
2022

Driehuis
• Duin- en Kruidbergerweg 1B en 1C 

(paviljoen 1 en 2), brandveilig gebruik 
opvang-locatie (24/01/2023) 113447-
2022

Velserbroek
• Marie Jungiusstraat 10, plaatsen dak-

kapel (achterkant) (26/01/2023) 5974-
2023

Geweigerde omgevingsvergunning
IJmuiden
• Kromhoutstraat 44, tijdelijk (10 jaar) 

gebruiken voor horeca 3 (26/01/2023) 
134399-2022

Verleende standplaatsvergunningen
APV artikel 5:15 
IJmuiden
• “Verkoop van bloemen planten”, ver-

lenging (5 jaar) woensdag t/m zaterdag 
van 7 januari 2023 t/m 31 december 
2027, locatie: Kennmerplein/hoek 

Kennemerlaan (19/01/2023) 140274-
2022

Velserbroek
“Verkoop van Vietnamese snacks”, verleng-
ing (5 jaar) elke zaterdag van 7 januari 2023 
t/m 31 december 2027, locatie: Ster Bastion 
(19/01/2023) 135215-2022

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
IJmuiden
“Dutch Sunday Cup”, 29 januari, 5 maart, 
2 april, 8 oktober, 22 oktober, 26 novem-
ber en 17 december 2023 van 10:30 tot 
15:00 uur, locatie: IJmuiderslag zone 2 + 3 
(26/01/2023) 10986-2023

Overige bekendmakingen 
•  Voornemen tot uitgifte gemeente ei-

gendom: Een perceel grond gelegen 
aan Oostlaan te Velserbroek, kadas-
traal bekend als gemeente Velsen, 
sectie P, nummers 170, 262 en 263 alle 
geheel, gezamenlijk groot 41.885 m2, 
voor één jaar in geliberaliseerde pacht 
uit te geven.

•  Aanwijzen van 2 parkeerplaatsen 
ten behoeve van het opladen van ele-
ktrische voertuigen Bloemendaalse-
straatweg t.h.v. nummer 26 in Sant-
poort-Zuid.

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.




