
gft en etensresten: de basis 
voor groen gas en compost.

1.  Gooi jouw gft en etens-
resten in de gft-bak.

2.  Het gft en etensresten wordt 
ingezameld.

3.  Gft en etensresten worden 
drie weken vergist. Door 
natuurlijke bacteriën en een 
constante temperatuur van 
54ºC komt biogas vrij.

4.  Van biogas maken we groen 
gas. Dat gebeurt in de ‘CO2

uitwassing’. Daarna gaat het 
in het openbare gasnet.

4a.   Eindproduct: Groen gas, 
om te koken of huizen mee 
te verwarmen.

5.   Na het vergisten en 
onttrekken van biogas, blijft 
de basis voor compost over. 
Na zes weken omwoelen 
wordt het compost  gezeefd 
om resten steentjes en 
plastic eruit te halen.

5a.   Eindproduct: 
Compost.
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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

Wat is uw ervaring met
cybercriminaliteit? 
Bent u benadeeld door een vorm van cyber-
criminaliteit? Of was u cybercriminelen juist 
te slim af ? Deel (anoniem) uw verhaal en 
maak uw omgeving bewust van de risico’s en 
gevolgen. Iedereen kent wel iemand in zijn 
omgeving die slachto� er is geworden van 
cybercriminaliteit.
Denk daarbij aan oplichting via verkoopweb-
sites, WhatsApp of via datingsites, maar ook 
aan phishing, hacking en ransomware per 
sms of e-mail. 
Door het delen van ervaringsverhalen wil 

Noord Holland Samen Veilig (NHSV),
Slachto� erhulp Nederland en gemeente 
Velsen inwoners voor de gevolgen van cyber-
criminaliteit waarschuwen. Wij zijn benieu-
wd naar uw ervaring. 

Slachto	 er spreekt
Was u (bijna) slachto� er door een vorm van 
cybercrime en wilt u anderen waarschuwen? 
Deel uw ervaring via info@nh-sv.nl. 
Meer informatie hierover vindt u op velsen.
nl/cybercrime-of-internetoplichting. HALLO!

KOM  LANGS!

HEB JE EEN VRAAG?

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. 

Geld
Werk
Gezondheid
Wonen
Vrijetijdsbesteding
Sociale contacten
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Gezocht: Grote winnaar kerst-
bomenactie 
Wie o wie heeft het winnende lot van de
kerstbomenactie?
Op 19 januari trok wethouder Marianne 
Steijn 51 winnende lootjes. Tientallen kin-
deren ontvangen deze week hun prijs. 
Gefeliciteerd! Voor de winnaar met het lot 
01451 wacht nog altijd de Superprijs ter 
waarde van 500 euro. Er is daarop besloten 
om de winactie met één week te verlengen. 

Wat gebeurt er met de Superprijs als de win-
naar zich niet meldt?

Als de winnaar zich niet meldt voor 11 febru-
ari 2023, vindt er dit jaar geen prijsuitreiking 
van de Superprijs plaats. De Superprijs ter 
waarde van 500 euro wordt dan volgend jaar 
niet één, maar twee keer uitgereikt.  

De volledige uitslag is te vinden op velsen.nl/
winnaars-kerstbomenactie-zijn-bekend-0 . 
Ben jij de winnaar van de Superprijs of een 
andere prijs? 
Neem dan contact op met gemeente Velsen 
via communicatie@velsen.nl. 
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24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

ca.€ 20 per jaar

Geen vaatwasser gebruiken bespaart 
het meest. Gebruik je deze toch, zet 
hem dan pas aan als deze helemaal vol 
is. En zet hem op de eco-stand.

Zet je volle vaatwasser 
op eco-stand

Bekendmakingen

Het is bijna een jaar geleden dat ik als 
gekozen raadslid beëdigd ben! 
Ik wil iedereen bedanken die mij de 
raad in heeft gestemd. 
Stemmen: dat is keuzes maken, voor 
ons, voor onze toekomst, voor onze
idealen.

Ik weet hoe het is om niet te kunnen stem-
men, om je stem niet te mogen laten horen, 
uit angst, uit zel
 ehoud. Het is een voor-
recht om te kunnen stemmen! 
De keuze is vaak moeilijk, maar niet je stem 
laten horen, is een gemis; voor jou, voor 
iedereen. Ik maak mij hier zorgen over. 
Over anderhalve maand zijn er alweer ver-
kiezingen, zeer belangrijke verkiezingen. 
Voor de waterschappen. 
Die regelen de waterstand met gemalen en 
sluizen, ze zuiveren het afvalwater en be-
heren de dijken. Met de huidige klimaat-

veranderingen hebben zij een cruciale rol. 
Maar ook voor de Provinciale Staten; de 
provincie bepaalt of steden en dorpen kun-
nen uitbreiden en waar bedrijventerreinen 
mogen worden aangelegd. 
Ze bepaalt waar (spoor)wegen, scheepvaart-
verbindingen, industriegebieden, agrari-
sche en natuurgebieden en recreatieve 
voorzieningen komen. Ook is de provincie 
verantwoorde-lijk voor de uitvoering van 
vergunningverlening en dus voor toezicht 
en handhaving ten opzichte van Tata Steel. 
Op deze manier werken ze samen met de
IJmond gemeenten aan het verbeteren van 
de leefomgeving van het bedrijf.
Volksvertegenwoordiger zijn is voor mij de 
allermooiste functie ooit. Ik mag de stem 
zijn van de mensen uit de gemeente waar 
ik woon. Ik houd mij bezig met kunst en 
cultuur. Wat ben ik blij dat wij de REX Cul-
tuur Dok krijgen; een plek voor inspiratie, 

ontmoeting, zelfontplooiing, creativiteit en 
plezier. Eén van mijn andere portefeuilles is 
dienstverlening; hoe de gemeente ten dien-
ste van haar inwoners staat, zowel fysiek als 
digitaal. Recent heb ik raadsvragen gesteld 
over openbare en opengestelde toiletten. 
Deze moeten vindbaar zijn. Ik wil dat mijn 
gemeente een inclusieve gemeente is, waar 
iedereen zich prettig voelt en niet door be-
paalde fysieke beperkingen tot eenzaam-
heid gedoemd is. 
Ik denk veel aan de kinderen en jongeren 
met een beperking, die vaak in eenzaamheid 
in hun kamer de dagen spenderen, zonder 
dat er voor hen een kans is om mee te doen 
met de rest van de gemeenschap. Wiens 
ouders er soms alleen voor staan. Ik wil de 
stem zijn van alle vergeten Velsenaren! 
Heb je ideeën? Tips? 
Stuur ze naar tdasilvamarcos@velsen.nl.
Ik ben er voor jou!

Raadscolumn Teresa da Silva Marcos (D66Velsen):
Ik ben er voor jou

Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Willebrordstraat 49, vergroten dakop-

bouw (wijziging vergunning 114840-
2022) (31/01/2023) 13191-2023

• Pegasusstraat 27, bouwen dakopbouw 
(31/01/2023) 13213-2023

• Breesaapstraat 52, plaatsen opbouw 
en verbouw tot 21 appartementen 
(02/02/2023) 14189-2023

Velsen-Zuid
• Driehuizerkerkweg 15D, kappen 4 

bomen (03/02/2023) 14624-2023
Velsen-Noord
• Harmoniestraat ong., bouwen bedrijfs-

pand (01/02/2023) 13996-2023
• Grote Hout- of Koningsweg nabij nr. 4,  

realiseren Cruij£  Court (02/02/2023) 
14370-2023

WELSTAND
Verlengen beslistermijn 
Velserbroek
• Voorcroft 42, plaatsen dakkapel (voor-

kant) (31/01/2023) 136775-2022

Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
Velserbroek
• Schoenmakerscroft 11, plaatsen 2 ra-

men (zijkant) (31/01/20232) 141927-
2022

Velsen-Zuid
• t.h.v. Stelling en Zijkanaal C weg ong., 

bouwen steiger en aanleggen toegang-
spad (31/01/2023) 139031-2022

IJmuiden
• Seinpostweg t.o.Westerduinweg 1, 

bouwen kantoor-, opslag-, en ontvang-
struimte (02/02/2023) 4189-2022

Ingediende aanvragen standplaats-
vergunningen APV artikel 5:18
Velserbroek
• “Gerechten uit Iraanse en wereldkeu-

ken”, elke woensdag t/m zondag (voor 
5 jaar), locatie: parkeerplaats Aurora 
Bastion (30/01/2023) 12920-2023

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
Velsen-Zuid
• “Dance Valley” op 12 augustus 2023, 

locatie: Spaarnwoude (02/02/2023) 
14264-2023

• “Dutch Valley” op 13 augustus 2023, 
locatie: Spaarnwoude (02/02/2023) 
14298-2023

Santpoort-Noord
• “Boer&Markt”, op 18 juni 2023 van 

10:00 tot 16:00 uur, rectifi catie locatie: 
Landje van Scholz (22/01/2023) 9880-
2023

Ingediende aanvraag Filmvergunning: 
IJmuiden
• ”Ik zal zien”, locatie: Strand Zuidpier 

op 14, 19 of 20 april, IJmuiderstraat-
weg t.h.v. 167 op 14 t/m 17 maart, 23 en 
24 maart, Badweg 38 (Bunkers) op 20 
april, en Westerduinweg 3 op 16 of 26 
april (03/02/2023) 14774-2023

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
IJmuiden
• Amperestraat 27 en 27B, splitsen pand, 

plaatsen zonnepanelen en warmte-
pomp (31/01/2023) 140464-2022

• Jupiterstraat 11, plaatsen dakkapel 
(achterkant) (31/01/2023) 6581-2023

Santpoort-Zuid
• Clarionlaan 23, kappen 2 bomen 

(02/02/2023) 6398-2023
Santpoort-Noord
• Voorplaats 24, bouwen dakopbouw 

(31/01/2023) 123487-2022
• Tulpenstraat 32, bouwen aanbouw en 

vergroten 1e verdieping (02/02/2023) 
137430-2022

• Burgemeester Enschedélaan 59, kap-
pen boom (02/02/2023) 8499-2023

Driehuis
• Nicolaas Beetslaan 8, plaatsen dakka-

pel (voorkant) en wijzigen kozijninde-
lingen (voorkant) (02/02/2023) 4753-
2023

Velserbroek
• De Kamp 90, plaatsen textielwasser-

ette (31/01/2023) 132009-2022

Ingetrokken verleende omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Industriestraat 48, plaatsen dakop-

bouw (02/02/2023) W11.000048

• Halkade 9, verbouw bijeenkomst-
gebouw (02/02/2023) W11.000108

• Loggerstraat 100, bouwen tijdelijke op-
slagruimte (02/02/2023) 15504-2015

Santpoort-Noord
• Dobbiuslaan 4, vergroten woning met 

erker (31/01/2023) W11.000232
• Eyndenhoe®  aan 3, plaatsen twee dak-

kapellen (31/01/2023) W13.000506
• Hoofdstraat 236, plaatsen buiten-

trap en veranderen indeling pand 
(31/01/2023) W11.000493

Driehuis
• Hofdijklaan 37, realiseren dakkapel in 

voorgeveldakvlak (31/01 2023) 15517-
2017

Velserbroek
• Galle Promenade 66A, realiseren 2 ap-

partementen met dakterras 1e verdie-
ping (02/02/2023) 19329-2017

Verleende omgevingsvergunning - 
uitgebreide procedure
IJmuiden
• Kanaalstraat ong. tegenover 2 (Dok 1), 

het afwijken van het bestemmingsplan 
voor 93 appartementen, commerciële 
ruimte en parkeergarage (07/02/2023) 
150531-2021

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
–uitgebreide procedure
Santpoort-Noord
• Frans Netscherlaan 4B te Sant-

poort-Noord, brandveilig gebruiken 
(06/02/2023) 131637-2022

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
en de bijhorende stukken liggen met ingang 
van 10 februari 2023 gedurende zes weken 
ter inzage bij Team Vergunningen Toezicht 
Handhaving van het domein Fysieke Leef-
omgeving. 

Zienswijzen:
Tijdens deze periode van terinzagelegging, 
kan een ieder naar keuze mondeling of 
schriftelijke zienswijzeninbrengen tegen 
de ontwerp besluit omgevingsvergunning. 
Zienswijzen moeten worden gericht aan 
het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen, Fysieke Leefomgeving, 
Team Vergunningen Toezicht en Handhav-
ing, Postbus 465,1970 AL IJmuiden 
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). 
Voor het kenbaar maken van mondelinge 
zienswijzen kunt u contact opnemen met 
Team Vergunningen Toezicht en Hand-
having, telefoon 140255.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
–uitgebreide procedure
IJmuiden
• Diezestraat achter Dinkelstraat 16-

22, bouwen 2 woningen (06/02/2023) 
119963-2022

• Het ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning en de bijhorende stukken liggen 
met ingang van 10 februari 2023 ge-
durende zes weken ter inzage bij Team 
Vergunningen Toezicht Handhaving 
van het domein Fysieke Leefomgeving. 
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het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen, Fysieke Leefomgeving, 
Team Vergunningen Toezicht en Hand-
having, Postbus 465,1970 AL IJmuiden
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). 
Voor het kenbaar maken van mondelinge 
zienswijzen kunt u contact opnemen met 
Team Vergunningen Toezicht en Hand-
having, telefoon 140255.

Overige bekendmakingen 
• Voornemen tot uitgifte gemeente-

grond Een perceel grond grenzend aan 
de achterzijde van Zuiderkruisstraat 
3, kadastraal bekend als gemeente 
IJmuiden, sectie Q, nummer 2229      
gedeeltelijk, met een oppervlakte van 
29 m2.

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

16  

24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

ca.€ 20 per jaar

Geen vaatwasser gebruiken bespaart 
het meest. Gebruik je deze toch, zet 
hem dan pas aan als deze helemaal vol 
is. En zet hem op de eco-stand.

Zet je volle vaatwasser 
op eco-stand

16  

24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

ca.€ 20 per jaar

Geen vaatwasser gebruiken bespaart 
het meest. Gebruik je deze toch, zet 
hem dan pas aan als deze helemaal vol 
is. En zet hem op de eco-stand.

Zet je volle vaatwasser 
op eco-stand

16  

24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

ca.€ 20 per jaar

Geen vaatwasser gebruiken bespaart 
het meest. Gebruik je deze toch, zet 
hem dan pas aan als deze helemaal vol 
is. En zet hem op de eco-stand.

Zet je volle vaatwasser 
op eco-stand

16  

24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

ca.€ 20 per jaar

Geen vaatwasser gebruiken bespaart 
het meest. Gebruik je deze toch, zet 
hem dan pas aan als deze helemaal vol 
is. En zet hem op de eco-stand.

Zet je volle vaatwasser 
op eco-stand




