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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

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 

Jaarlijks produceren we in Velsen miljoe-
nen kilo’s afval. Het scheiden van dit afval 
gaat steeds beter. Toch zitten er nog vaak 
veel grondsto� en in het restafval. Deze 
grondsto� en kunnen we recyclen terwijl 
we ze nu onnodig verbranden tegen hoge 
kosten. Bo Rijvers, Angela Bakker en Mo-
niek Wilms Floet scheiden hun afval en 
vertellen daar graag over.

Bo Rijvers: “Bij ons thuis zijn we gewend al-
les apart ‘weg’ te doen. We hebben een gewone 
maat prullenbak voor plastic want dat neemt de 
meeste ruimte in. Voor papier hebben we een 
kleine bak, de Nee-Nee-sticker houdt veel tegen. 
De kleinste bak is voor restafval. Afval scheiden 
is misschien geen makkelijke stap als je het nog 
niet gewend bent. In eerste instantie lijkt het 
meer moeite en ruimte te kosten. Maar net als 
minder suiker in je ko�  e, went het snel.”

Angela Bakker: “Wij scheiden ons afval omdat 
we het belangrijk vinden dat materialen herge-
bruikt of op een verantwoorde manier verwerkt 
worden. We scheiden papier, glas, plastic, blik en 
drinkpakken, gft en etensresten, defecte elektri-
sche apparaten, batterijen, medicijnen, kleding, 
chemisch afval zoals verf en olie, hard plastic, 

bouwmaterialen en huisraad. Afval scheiden zit 
inmiddels totaal verweven in ons systeem.”

Moniek Wilms Floet: “Ik scheid mijn afval al 
vele jaren. Ik wil graag een bijdrage leveren aan 
een schoner milieu en probeer daarom ook zo 
min mogelijk afval te produceren. Mijn motto 
is: ‘een schonere wereld, begin bij jezelf’! Ik vind 
afval scheiden inmiddels heel vanzelfsprekend 
en het kost mij, en mijn kinderen, totaal geen 
moeite. Integendeel zelfs, ik vind het een sport 
geworden en gewoon leuk om te doen.

Lees meer over afscheiden in Velsen op 
www.velsen.nl/alles-over-afval

Inwoners van Velsen over 
het belang van het scheiden 
van afval

Wijkplatformvergadering
IJmuiden-Zuid op 
16 februari
Het wijkplatform IJmuiden-Zuid verga-
dert op woensdagavond 16 februari vanaf 
19:30 uur in Zalencentrum Velserduin. 

Als u deze vergadering bij wilt wonen, dan 
kan dat. Aanmelden is niet nodig.

Digitale hulpwijzer uitge-
breid met de vraagwijzer
Om inwoners en zorgprofessionals beter te 
ondersteunen heeft gemeente Velsen de di-
gitale hulpwijzer (Velsenwijzer) uitgebreid 
met een extra onderdeel: de vraagwijzer. 

De vraagwijzer geeft informatie over organi-
saties die binnen Velsen werken op het terrein 
van wonen, welzijn en zorg, jeugd en gezin en 
werk en inkomen. De vraagwijzer werkt met een 
vraaggestuurde navigatie waarbij alle benodigde 
informatie op één pagina in blokken wordt weer-
gegeven. Dat maakt zoeken nog makkelijker en 
verdwalen kan niet meer. 

Wethouder Marianne Steijn: “De vraagwijzer 
speelt in op de behoefte van inwoners. Om op 
de hoogte te blijven, moeten zij vaak online het 
antwoord vinden op hun vraag. En daar gaat het 
weleens mis. Een grote brij aan informatie over-
rompelt hen en ontmoedigt om verder te zoeken. 
Dat lossen wij met de vraagwijzer op door in 
plaats van veel tekst te gebruiken, buttons met 
a¢ eeldingen in te zetten. Inwoners zijn op deze 
manier slechts een paar klikken verwijderd van 
het antwoord op hun vraag.” 

De vraagwijzer is te bezoeken via www.velsen-
wijzer.nl/vraagwijzer. 

Stand van zaken Kustplaats IJmuiden
Het project Kustplaats IJmuiden aan Zee 
is van groot belang voor de woningbouw-
opgave in Velsen. Er zijn diverse stap-
pen ondernomen om het proces weer de 
benodigde vaart en koers te geven. De raad 
wordt geïnformeerd over de stand van za-
ken en de gezette en nog te zetten stappen 
in dit project.

Scenario’s Telstarstadion
De ontwikkeling van sportpark Schoonen-
berg (en omgeving) is opgeknipt in drie 
deelgebieden. Een van die deelgebieden is 
het Telstarstadion. Er is een eerste verken-
ning van de stedenbouwkundige mogelijk-
heden uitgevoerd en deze is uitgewerkt in 
een aantal scenario’s. De raad geeft een 
eerste reactie op de scenariokeuze. De 

reacties worden gebruikt voor de verdere 
uitwerking, in samenspraak met belang-
hebbenden en de omgeving, van een of 
meerdere van de getoonde scenario’s.

Wet inburgering 2021
Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inbur-
gering 2021 van kracht. De verantwoorde-
lijkheid voor de begeleiding en ondersteu-
ning van inburgeringsplichtigen ligt met 
deze wet bij de gemeenten. De wet heeft 
als doel dat nieuwkomers e§ ectiever en 
sneller kunnen meedoen in onze samen-
leving. Dat houdt in dat ze sneller en beter 
Nederlands leren gecombineerd met werk. 
De raad wordt met deze sessie op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen rondom 
de nieuwe wet en de aanbestedingen. 

Vervolgsessie Nota Dierenwelzijn 
2022-2025
Mede door het bezuinigingsbesluit uit 
2020 is het noodzakelijk om het die-
renwelzijnsbeleid aan te passen. In de 
raadssessie van 18 november 2021 heeft 
een eerste bespreking plaatsgevonden. 
Een meerderheid van de woordvoerders 
besloot toen om de uitgangspunten van 
de nota Dierenwelzijn 2022-2025 eerst 
nogmaals te bespreken in de fracties. Voor 
een verdere bespreking van de nota is een 
vervolgsessie georganiseerd.

Armoedevisie
Armoede en schulden (kunnen) leiden tot 
sociale uitsluiting en dat moet voorkomen 
worden. De gemeente Velsen ziet het als 
haar missie om iedereen een perspectief 
te bieden om mee te kunnen doen aan de 

samenleving. In de Armoedevisie wordt 
omschreven hoe wij, met samenwerkings-
partners, armoede en schulden aanpak-
ken. In september 2020 is de armoedevi-
sie, inclusief het uitvoeringsprogramma, 
vastgesteld. In december 2020 is de 
armoederegisseur begonnen en in de loop 
van het jaar is het aantal medewerkers 
dat aan het uitvoeringsprogramma werkt 
gegroeid. Er is veel gedaan en er ligt ook 
nog een hele hoop werk. In de raadssessie 
wordt de raad op een interactieve manier 
geïnformeerd over de voortgang

Ga voor meer informatie over boven-
staande onderwerpen naar www.velsen.
nl/gemeenteraad. Wilt u inspreken? Neem 
dan contact op via gri�  e@velsen.nl of 
0255-567251.

AGENDA VAN DE SESSIESVAN 17 FEBRUARI

Financieel advies of 
schuldhulpverlening

Heeft u een inkomen, maar lukt het niet om 
op eigen kracht uit de fi nanciële problemen 
te blijven? De gemeente heeft medewerkers 
in dienst die persoonlijk fi nancieel advies ge-
ven. Wellicht is een gesprek met een van hen 
voldoende om u weer op weg te helpen. Ook 
kan de gemeente u een traject schuldhulp-
verlening aanbieden. 

Wilt u een aanvraag doen? Meer informatie 
over deze minimaregeling vindt u op https://
www.velsen.nl/producten/schuldhulpverle-
ning



Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden:
• IJmuiderstraatweg 45A, splitsen naar 

2 appartementen (30/01/2022) 14088-
2022

• Grahamstraat 4, wijzigen gebruik naar 
wonen (begane grond) (31/01/2022) 
14349-2022

• Snippenbos 54, plaatsen dakkapellen 
(voor- en achtergevel) (31/01/2022) 
14549-2022

• Trawlerkade 32A, onderhoud gevels en 
kozijnen (01/02/2022) 15069-2022

• Radarstraat 113, vergroten 2e verdie-
ping (02/02/2022) 15580-2022

• Briniostraat 12, aanbrengen mechani-
sche ventilatie (02/02/2022) 15591-
2022

• Zuidpier noordkant Seaport Marina, 
tijdelijk plaatsen 2 containers en zon-
nepanelen t.b.v. het omzetten van 
zeewater in drinkwater (02/02/2022) 
15687-2022

• Kastanjestraat 17, bouwen dakopbouw 
(03/02/2022) 15772-2022

• Westerduinweg 13, gewijzigd uitvoeren 
gevelbeplating (03/02/2022) 15968-
2022

• Langevlak 13, plaatsen dakkapel (voor-
gevel) (03/02/2022) 16239-2022

• Monnickendamkade 1, bouwen aan-
bouw (04/03/2022) 16520-2022

Velsen-Zuid
• Park Velserbeek (kadastraal H5178), 

kappen boom (04/02/2022) 16497-
2022 (Rijksmonument)

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg nabij nr. 167A (bloe-

men kiosk) te Velsen-Noord
• het kappen boom (01/02/2022) 14840-

2022

Santpoort-Zuid
• Papenburghlaan 24, bouwen overkap-

ping (31/01/2022) 14529-2022
• Wüstelaan 25, kappen boom 

(31/01/2022) 14362-2022
• Wijnoldy Daniëlslaan 15, bouwen 

bijgebouw met kelder (04/02/2022) 
16612-2022 

Santpoort-Noord
• Kweekerslaan 21, kappen 4 bomen 

(02/02/2022) 15155-2022 (Gemeente-
lijk monument)

• Kruidbergerweg 103, bouwen dakop-
bouw (03/02/2022) 16154-2022

• Kruidbergerweg 105, bouwen dakop-
bouw (03/02/2022) 16156-2022

• Kruidbergerweg 107, bouwen dakop-
bouw (03/02/2022) 16162-2022

• nabij Hoofdstraat 234 (weide), tijdelijk 
afwijken bestemmingsplan i.v.m. tijde-
lijke po�ertjessalon (1 jaar in de maand 
juli) (01/02/2022) 15054-2022

Driehuis
• Van Maerlantlaan 25, plaatsen dak-

kapel (voorgevel) (31/01/2022) 14305-
2022 

• Waterloolaan 15, bouwen aanbouw 
(achtergevel) met dakterras en garage/
berging (04/03/2022) 16503-2022

• nabij Wol� en Dekenlaan (kadas-
traat H8507), kappen 4 bomen 
(04/02/2022) 16511-2022 

Velserbroek
• Vederkruid 8, plaatsen dakkapel (voor-

gevel) (30/01/2022) 14058-2022
• Zon Bastion 21,vervangen / wijzigen 

4 gevelkozijnen (01/02/2022) 14979-
2022 

• Zwanebloembocht 86, plaatsen dak-
kapel (voorgevel) (01/02/2022) 15067-
2022 

Verlengen beslistermijn 
Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 170, vergroten 1e ver-

dieping, wijzigen gebruik naar 2 ap-
partementen, realiseren dakterras 
(01/02/2022) 141827-2021

Velserbroek
• Zadelmakerstraat 150, bouwen fietsen-

stalling (03/02/2022) 138891-2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
IJmuiden
• Trawlerkade 48, verbouwen bedrijfs-

ruimte tot woonruimte (03/02/2022) 
8184-2022

Santpoort-Noord
• Wijkerstraatweg 123, deels wijzigen 

gebruik als shoarmazaak (01/02/2022) 
3688-2022

• Staalstraat 40, legaliseren tussen-
verdieping (01/02/2022) 11621-
2022 

Ingediende aanvraag onthe�ng 
werkzaamheden buiten reguliere 
werktijden  APV artikel 4:4
Santpoort-Noord
• spoorwegovergang Kennemergaarde-

weg, vernieuwingswerkzaamheden 
uitvoeren spoor tussen 25 maart 2022 
van 01.15 uur tot 28 maart 2022 05.15 
uur (24/01/2022) 11266-2022

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• ‘4 mei Herdenking’, op 4 mei 2022 van 

16:00 tot 21:00 uur, locatie: Burger-
zaal Gemeentehuis, Stille tocht van 
Plein 1945 naar Begraafplaats Wester-
veld( Driehuis) (03/02/2022) 16398-
202216398-2022

• ‘Strandrace’, op 8 oktober 2022 van 
08:00 tot 16:00 uur, 9 oktober 2022 van 
08:00 tot 15:00 uur, locatie: Kennemer-
strand  (04/02/2022) 16487-2022

• ‘5 mei Bevrijding’, op 5 mei 2022 van 
10:00 tot 18:00 uur, locatie: tocht door 
de gemeente Velsen naar Plein 1945 
(04/02/2022) 16448-2022

Driehuis
‘Strawberries Easter Tournament’, 15 t/m 
17 april 2022 van 10:00 tot 01:00 uur, loca-
tie: Waterloolaan 1 (31/01/2022) 14547-
2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Lagersstraat ong. (kavel 03), wijzigen 

woning (kelder, gevels, uitbouw en 
bouwhoogte; wijziging op verleende 
vergunning 52606-2021) (01/02/2022) 
116750-2021

• Lagersstraat ong. (kavel 05), bouwen 
woning (01/02/2022) 118923-2021

• Velserduinweg 205, interne construc-
tie wijziging (01/02/2022) 139815-
2021

• nabij Monnickendamkade en Vlis-
singenstraat, maken aanlegplaatsen, 

plaatsen laadkranen en hekwerken 
(03/02/2022) 144863-2021

• Cederstraat 52, vergroten dakkapel 
(zijkant) (03/02/2022) 142020-2021

Santpoort-Noord
• Vlugthovenstraat 11, verbouwen wo-

ning (03/02/2022) 150563-2021(ge-
meentelijk monument)

• Kruidbergerweg 76, plaatsen dakka-
pel (voorzijde) (03/02/2022) 3738-
2022 

Driehuis
• Van Lenneplaan 52, plaatsen dak-

opbouw (01/02/2022) 154933-
2021 

•
Velserbroek
• Zwanebloembocht 142, plaatsen dak-

kapel (voorzijde) (01/02/2022) 2872-
2022

• parkeerterrein Vestingplein naast 
Galle Promenade 45,  tijdelijk (5 jaar 
van oktober t/m december) afwijken 
van het bestemmingsplan i.v.m. stand-
plaats oliebollenkraam (03/02/2022) 
3078-2022

• Zwanebloembocht 140, plaatsen 
dakkapel (voorzijde) (03/02/2022) 
153137-2021

Geweigerde omgevingsvergunning
Velserbroek
• Roosensteinweg ong. (achter Hofgees-

terweg 6), verbouwen opslagschuur tot 
woonhuis (03/02/2022) 30744-2017

Overige bekendmakingen 
• Kapmelding:  17 bomen in Velsen-

Noord. Deze bomen worden gekapt 
voor het woningbouwproject de 
Schouw, voor vragen kunt u terecht 
op de website: www.nieuwbouwde-
schouw.nl

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
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