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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

Afsluiting deel Broekeroog 
in Velserbroek 
Vanaf maandag 6 maart start De Bie Infra 
B.V. met het aanbrengen van een beton-
nen duiker onder de Broekeroog door. Het 
aanbrengen van de duiker is voor het afwa-
teren van het overtollige hemelwater van de 
nieuwe woonwijk ‘Hofgeest Buiten’. Om de 
werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen 

voeren is het noodzakelijk om een deel van 
de Broekeroog af te sluiten. Er zal een omlei-
dingsroute worden aangegeven. 
De werkzaamheden beginnen op maandag 6 
maart en duren naar verwachting tot en met 
vrijdag 10 maart. Kijk voor meer informatie 
op www.velsen.nl/Broekeroog

plastic, blik en drinkpakken: 
de basis voor nieuwe producten.

hvcgroep.nl

1.  Gooi jouw lege plastic, 
blik en drinkpakken in de 
plasticbak.

2.  Plastic, blik en drinkpak-
ken worden ingezameld.

3.  Plastic, blik en drinkpak-
ken worden gesorteerd.

4a.  Het plastic wordt geperst 
in balen, versnipperd, 
gewassen en gedroogd 
en verwerkt tot nieuwe 
plastic korrels.

Eindproducten: bood-
schappenkrat, fles bad-
schuim, bermpaaltjes.

4b.  Het blik wordt samen 
met staal omgesmolten. 
Het vloeibare staal wordt 
in profielen gegoten of 
gewalst in platen, gesne-
den en opgerold.

Eindproducten:
blikjes, fietsen.

4b.  De pakken worden ver-
pulverd en in warm water 
gesplitst in drie nieuwe 
grondstoffen: plastic kor-
rels, papier en granulaat 
voor aluminium.

Eindproducten: tissues, 
wc-papier, dakpannen.

In 30 dagen een gezonde gewoonte 
aanleren? Het kan! Wij helpen je het 
vol te houden.

30 dagen alcoholvrij?

Meld je aan op www.30dagengezonder.nl

na 1 uur zitten even rekken en strekken?

10.000 stappen per dag?

een andere 

uitdaging?

Dagelijks een 

compliment 

aan jezelf en 

een ander?

elke dag koud afdouchen?

DOE 

gratis 

MEE !  

alleen
 of met 

anderen

30dagengezonder is een initiatief van GGD Gooi en Vechtstreek, GGD Zaanstreek Waterland, GGD Kennemerland, GGD Hollands Noorden, GGD West Brabant,  
GGD IJsselland en GGD Hart voor Brabant ondersteund door Groen Kapitaal Provincie NH.

Begeleiding naar een rook-
vrij leven
Veel rokers wensen een rookvrij leven, maar 
hebben de ervaring dat het stoppen ermee 
een grote uitdaging is. Dit komt onder an-
dere door de hardnekkige nicotine a� anke-
lijkheid. 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 as-
sistente van de eigen praktijk naar de 
mogelijkheden. Ook kunt u een afspraak 
maken met de huisarts om te overleggen 

welke stopmethode het beste bij u past.
• Marjolein van Geissen van Medipro: 

bel Medipro 088-7867799 en/of kijk 
op www.medipro.nl/vestigingen/sant-
poort-noord-burg-weertsplantsoen/ 

• De Rookstoppoli van Beverwijk: bel de 
Rookstoppoli op 0251-265247 en/of kijk 
op www.rkz.nl/rookstoppoli/ 

Groepsbegeleiding
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?’.

Cursus Rookvrij! Ook jij?
De cursus start op zaterdag 4 maart in Sluis 
751, Lange Nieuwstraat 751 IJmuiden. Elke 
zaterdag in maart en april (m.u.v. 18 maart 
en 8 april) van 10.00 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.rookvrijookjij.nl/cursus/noord-
holland/stoppen-met-roken-in-velsen en/of 
bel 076-8895195 om in te schrijven. 



NIEUWS VAN DE RAAD  AGENDA VAN DE RAADSVERGADERING 23 FEBRUARI

Bekendmakingen

23 februari vanaf 19.00 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. De vergadering 
begint om 19.30 uur. 

Inspreken tijdens actualiteitenuurtje
Inwoners en organisaties kunnen inspreken 
tijdens de raadsvergadering. Het actualitei-
tenuurtje is bedoeld voor inwoners om ac-
tuele zaken aan de orde te stellen. 
Het inspreken mag niet gaan over onderwer-
pen die op de agenda staan.
 Inspreken is wel mogelijk over onderwerpen 
die niet eerder in een sessie zijn besproken 
door de raad. 

Kadernota Veiligheid Velsen 2022-2026 

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 criminal-
iteit. 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. 

Hamerstukken
Hiernaast is er een aantal hamerstukken gea-
gendeerd. Een hamerstuk is een te behande-
len vergaderstuk, waarbij het uitgangspunt 
is dat het zonder discussie goedgekeurd zal 
worden. 

Verordening kwijtschelding gemeent-
lijke belastingen Velsen 2023 

Op 17 september 2022 trad de nieuwe Rege-
ling kwijtschelding belastingen medeover-
heden in werking. Gemeenten krijgen de 
mogelijkheid om de vermogensnorm voor de 
kwijtschelding van gemeentelijke belastin-
gen te verruimen. 
De verhoging van de vermogensnorm is nu 
niet langer voorbehouden aan enkel AOW 
gerechtigden en volledig en langdurig ar-
beidsongeschikten. 

Wijziging verordening toeristen-
belasting 2023

De vrijstelling voor zorginstellingen in de 
Verordening Toeristenbelasting 2023 moet 
worden aangepast, omdat de Wet Toelating

Zorginstellingen (WTZi) is gewijzigd. Hier-
door klopt een verwijzing uit de Verordening 
Toeristenbelasting 2023 niet meer.

Reageren en inspreken: 
Wilt u inspreken, dan kunt u zich tot don-
derdag 23 februari 12.00 uur aanmelden via 
mail, gri�  e@velsen.nl of telefoonnummer 
(0255) 567251.
Over de onderwerpen die op de agenda staan, 
kan tot donderdag 23 februari 12.00 uur 
schriftelijk een reactie worden gegeven via 
de mail, gri�  e@velsen.nl. De raadsleden ont-
vangen uw reactie dan nog vóór de vergader-
ing.  

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

Is het goed als we het in de gemeenter-
aad altijd met elkaar eens zijn? Bent u 
het thuis ook altijd met elkaar eens? Er 
is natuurlijk wel een verschil, omdat er 
in de gemeenteraad over onderwerpen 
wordt besloten die iedereen aangaan. 
Het algemeen belang wordt dan aange-
haald.

 In eerste instantie de besluiten die al onze 
inwoners en of de gehele gemeente (be)
tre en, maar ook specifi eke doelgroepen of 
locaties. Voor u als inwoner is er dan al snel 
ook sprake van NIMBY (not in my back-
yard) of NIVEA (niet in mijn voor- en ach-
tertuin), zoals je dat noemt.
Graag neem ik u mee naar een wethoud-
ersspreekuur van twintig jaar geleden, ja 

die hielden we toen elke woensdagochtend. 
Er waren problemen rond een trapveldje in 
Velserbroek. Ik had Openbare Werken in 
mijn portefeuille en mocht ko�  edrinken 
met een verontruste inwoner. Een boom 
van een kerel kwam binnen en begon zijn 
relaas over een trapveldje bij hem voor de 
deur. Er was veel overlast, samenscholing 
van de jeugd en veel (voet)ballen in zijn tuin. 
Ze waren het meer dan zat, het trapveldje 
moest weg.
Maar het trapveldje is er toch al vanaf het 
begin van de aanleg van de wijk en iedereen 
wil(de) toch,  na uitgebreid overleg (partici-
patie noem je dat), een trapveldje in de wijk. 
Woont u er sinds kort vroeg ik hem? Nee, 
we wonen er vanaf het begin, toen met ons 
jonge gezin. Maar we zijn het na meer dan 

tien jaar overlast zat. O, dus u heeft zelf ook 
kinderen die er spelen, vroeg ik. Onze kin-
deren hebben er gespeeld en zijn nu de deur 
uit. Voor ons hoeft het dus niet meer, was 
het antwoord.
Het trapveldje is er, met enige aanpassingen 
na goed overleg, volgens mij nog. 
De overlast van jongeren, ook al is deze 
uitgebreid met jongeren uit andere woon-
kernen en de aangrenzende gemeente, 
wordt nauwlettend in de gaten gehouden. 
Of meneer er nog woont, durf ik niet te 
zeggen. De uitdaging voor mij als raadslid is 
besluiten te nemen op basis van het verkiez-
ingsprogramma van LGV en afspraken die 
gemaakt zijn. Maak gebruik van uw stem-
recht, ook volgende maand bij de provin-
ciale verkiezingen. Afgesproken?

Raadscolumn Floor Bal (LGV):
Afspraak is ………….. ?

Stem op 15 maart voor de
Provinciale Staten en
waterschappen
Op woensdag 15 maart 2023 mag u weer naar 
de stembus. Op deze dag zijn de Provinciale 
Statenverkiezingen en de waterschapsverk-
iezingen. In tegenstelling tot afgelopen jaren 
kan u maar op 1 dag stemmen. Het is uw kans 
om mee te bepalen wie de komende 4 jaar 
over de plannen van de provincie en de wa-
terschappen beslissen. Hieronder in het kort 
waar de verkiezingen over gaan.

Provinciale Statenverkiezingen
Stemmen voor de Provinciale Statenverkiez-
ingen betekent dat uw gaat over het bestuur 
in uw provincie. Elke provincie in Nederland 
heeft een eigen parlement. Hier zitten leden 
die rechtstreeks door de inwoners van die 
provincie zijn gekozen. Dit parlement heet 
Provinciale Staten. De provincie beslist over 
een aantal grote onderwerpen. Zoals won-
ingbouw, verkeer, landbouw, verduurzaming, 
cultuur en natuur. De leden voor de Provin-
ciale Staten kiezen de leden van de Eerste 
Kamer.

Waterschapsverkiezingen
Nederland ligt voor een groot deel onder 

zeeniveau. Dat maakt ons kwetsbaar voor 
overstromingen. Het is daarom belangrijk 
om het water te controleren en ons te besch-
ermen tegen het water. Dat doen de water-
schappen. Zij beslissen over onderwerpen 
zoals dijken, sluizen, rioolwater, waterstand 
en schoon water.
De gemeente Velsen ligt in het grondgebied 
van 2 waterschappen. U mag stemmen voor 
het waterschap waar uw adres onder valt. In-
woners in Velsen-Noord stemmen voor het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderk-
wartier (HHNK). De overige inwoners stem-
men voor Hoogheemraadschap van Rijnland.

Uw stem telt!
U ontvangt uiterlijk 1 maart 2023 uw stem-
pas per post. 
Kijk voor een stemlokaal bij u in de buurt op 
waarismijnstemlokaal.nl of ga voor meer in-
formatie naar www.velsen.nl/verkiezingen-
provinciale-staten-en-waterschappen. 
Weet u nog niet op wie u gaat stemmen? 

Via mijnstem.nl kunt u erachter komen
welke partijen aansluiten op uw voorkeuren..
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24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

ca.€ 8 per lamp

Gebruik ledlampen

Een ledlamp is 90% zuiniger dan een 
gloeilamp en 85% zuiniger dan een 
halogeenlamp. De besparing per lamp 
is 2 tot 8 euro per jaar.

Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Koningin Wilhelminakade 1-3, bouwen 

2e verdieping, wijzigen gevels en split-
sen in 3 appartementen (09/02/2023) 
17079-2023

• Kennemerboulevard 657 en 684, plaat-

sen serre op dakterras (10/02/2023) 
17692-2023

Velsen-Zuid
• Ver Loren van Themaatlaan 5, kappen 

boom (07/02/2023) 16394-2023
Velsen-Noord
• Wijkermeerweg bij 7 (VOB-kade), ver-

lengen tijdelijke noodopvang (vergun-

ning 106632-2022) tot 16 april 2023 
(07/02/2023) 16297-2023

Driehuis
• Van Maerlantlaan 10, plaatsen dak-

kapel (voorkant) (05/02/2023) 15193-
2023

Velserbroek
• Paviljoentjalk 5 en 6, vervangen dak 

bergingen (06/02/2023) 15771-2023
• Swoerkamp 10, plaatsen dakkapellen 

(voor- en achterkant) en wijzigen voor-
gevelkozijn (10/02/2023) 17284-2023

WELSTAND
Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
Alexander Bellstraat 33, legaliseren 
kamerverhuur (4 kamers) (07/02/023) 
135134-2022
Planetenweg 2-60, 3-61, 185-267, 192-274, 
Pleiadenplantsoen 5-135, Eenhoornstraat 
1-89, Voermanstraat 2-36, 38-72, Radar-
straat 2-36, herstellen en deels schilderen 
metselwerk, vervangen kozijnen en na-
isoleren dakranden (07/02/2023) 124424-
2022
Vechtstraat 121 t/m 179 en Scheldestraat 
62 t/m 156, aanbrengen gevelisolatie en 
vervangen kozijnen (09/07/2023) 141763-
2022
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Santpoort-Noord
Broekbergenlaan 47, legaliseren brandtrap 
(09/07/2023) 140015-2022

Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Breesaapstraat 52, afwijken bestem-

mingsplan voor opbouw en 21 appar-
tementen (07/02/2023) 12245-2023

• Fazantenlaan 35, plaatsen dakkapel 
(zijkant) (07/02/2023) 10197-2023

Santpoort-Zuid
• Charlotte de Bourbonlaan 27A, 

bouwen overkapping (zijkant) 
(09/02/2023) 325-2023

Ingediende aanvraag onthe�ng werk-
zaamheden buiten reguliere werk-
tijden  APV artikel 4:4
Velsen-Noord
• Velsertraverse N197, werkzaamheden 

aan viaduct, van 1 maart 2023 t/m
1 september 2023 van 06:00 tot 22:00 
uur (verlenging vergunning 118350- 
2022) (02/02/2023) 15951-2023

Ingediende aanvragen filmvergunnin-
gen APV artikel 2:7
Velsen-Zuid
• Opnames Goede Tijden Slechte Tijden 

op 1 maart 2023 van 09:00 tot 21:00 
uur, locatie: Meershoef (06/02/2023) 
15955-2023

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• “Zomerfestival”, van 19 t/m 23 juli 

2023 van 10:00 tot 01:00 uur, locatie: 
Kennemerplein, Van Poptaplantsoen 
en Homburgstraat (07/02/2023) 
16622-2023

• “Sport & Cultuurmarkt”, op 17 juni 
2023 van 11:00 tot 16:30 uur, locatie: 
Gijzenveltplantsoen (08/02/2023) 
16671-2023

• “Koningsdag 2023”, op 27 april 2023 
van 14:00 tot 23:00 uur, locatie: Kenne-
merlaan 93 (08/02/2023) 16678-2023

Velsen-Zuid
• “PIV Festival”, op 15 juli 2023 van 

13:00 tot 23:00 uur, locatie: De Ven 
(08/02/2023) 16732-2023

• “Full Moon Festival”, op 1 juli 2023 
van 13:00 tot 23:00 uur, locatie: De Ven 
(08/02/2023) 16765-2023

• “The Promised Land Festival”, op 8 
juli 2023 van 13:00 tot 23:00 uur, loca-
tie: De Ven (08/02/2023) 16788-2023

Driehuis
• “Koningsdag viering”, op 27 april 2023 

van 09:45 tot 21:30 uur, locatie:
Aagtevonklaan 4 (07/02/2023) 16183-
2023

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
IJmuiden
• Groeneweg 80, splitsen pand door ver-

bouw en wijziging gebruik (horeca) be-
gane grond naar zelfstandige woning,  
vergroten 2e verdieping, realiseren 
dakterras, plaatsen zonnepanelen en 2 
dakkapellen (voorkant) (07/02/2023) 
115233-2022

• Pegasusstraat 27, plaatsen dakopbouw 
(07/02/2023) 136743-2022

• Zeeweg 343, interne constructie-
wijziging (07/02/2022) 143528-2022

• Willebrordstraat 49, vergroten dak-
opbouw (wijziging op verleende ver-
gunning 114840-2022) (07/02/2023) 
13191-2023

• Pruimenboomplein 51, plaatsen 

balkonbeglazing (07/02/2023) 7786-
2023

• Kanaalstraat ong. tegenover 2 (Dok 
1), afwijken bestemmingsplan voor 93 
appartementen, commerciële ruimte 
en parkeergarage (07/02/2023) 
150531-2021

• Van Wassenaerstraat 13, bouwen
dakopbouw inclusief dakkapel (voor- 

 kant) (09/07/2023) 9313-2023
Velsen-Zuid
• Stelling 45, bouwen van 2 schuren 

(07/02/2023) 3360-2023
Velsen-Noord
• De Tiendestraat 10, wijzigen interne 

constructie (07/02/2023) 138434-
2022

Santpoort-Zuid
• Laurillardlaan 24, plaatsen dakka-

pel (voorkant) en vergroten dakkapel 
(achterkant) (07/02/2023) 138947-
2022

Santpoort-Noord
• Sabastraat 13, wijzigen voorgevel 

(09/02/2023) 9660-2023
Velserbroek
• Grote Buitendijk 88, plaatsen dak-

kapel (voorkant) (07/02/2023) 8127-
2023

Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning –uitgebreide procedure
Driehuis
• Duin- en Kruidbergerweg 1D, 

brandveilig gebruik opvanglocatie 
(13/02/2023) 140916-2022
Het ontwerpbesluit omgevingsver-
gunning en de bijhorende stukken 
ligt met ingang van 17 februari 2023 
gedurende zes weken ter inzage bij 
Team Vergunningen Toezicht Hand-
having 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
wethouders van Velsen, Fysieke Leef-
omgeving, Team Vergunningen Toezicht 
en Handhaving, Postbus 465,1970 AL 
IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te 
IJmuiden). Voor het kenbaar maken van 
mondelinge zienswijzen kunt u contact 
opnemen met Team Vergunningen Toe-
zicht en Handhaving, telefoon 140255.

Overige bekendmakingen 
• Kapmelding Banjaertstraat e.o.

In voorbereiding op de herinrichting 
van de Banjaertstraat e.o. wordt in 
week 9 gestart met het kappen van de 
te verwijderen bomen. Er worden in 
totaal 6 bomen met een stamdiameter 
tot 25cm gekapt. De bomen worden na 
de herinrichting vervangen door 22 
nieuwe bomen. Het ontwerp is in sa-
menspraak met een klankbordgroep 
en de inwoners van de Banjaertstraat 
en Heirweg tot stand gekomen.

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, Bibliotheek 
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uitleen-
punt Huis ter Hagen en uitleenpunt de Mo-
erberg. Voor de inzage van stukken kunt u 
naar het gemeentehuis.




