
De fi rma Holland Ruiter start binnenkort de 
hondencontrole in de gemeente Velsen. Aan 
de hand van de belastingadministratie gaat 
een aantal hondencontroleurs de aanwezig-
heid van honden controleren. 

Waarom controle?
De Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland 
(BSGR) verstuurt namens de gemeente de 
aanslagen hondenbelasting. 
Om dat goed te kunnen doen, wordt gecon-
troleerd hoe het met het hondenbezit in 
Velsen gesteld is. 
Als u niet thuis bent en de hondencontroleur 
heeft het vermoeden dat u een hond houdt, 
die nog niet geregistreerd staat, laat de hond-
encontroleur een informatiebrief met een 
aangiftebiljet hondenbelasting achter. 
De hondencontroleurs kunnen zich
legitimeren.

Hoe doe ik aangifte van mijn hond?
Heeft u sinds kort een hond en bent u nog niet 
in de gelegenheid geweest daarvan aangifte 
te doen,  dan kunt u uw hond (alsnog) aan-
melden via MijnBSGR of via een ”aangifte-
formulier hondenbelasting” op www.bsgr.nl. 

Tarieven voor honden
Voor de eerste hond  € 103,14 
Voor de tweede hond € 130,60 

Voor de derde hond en elke volgende,
per hond  € 146,69 
Voor kennels  € 722,80

Meer informatie
Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact 
opnemen via telefoonnummer
071-525 6200, bereikbaar op werkdagen van 
09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.

14 0255 info@velsen.nl velsen.nl gemeentevelsen gemvelsen gemeente_velsen

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

Op zaterdag 25 februari 2023 vindt de herdenking van de Februaristaking om 16:45 uur 
plaats op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam. Vanuit het college van burge-
meester en wethouders is wethouder Jeroen Verwoort hierbij aanwezig. Namens de 
gemeente Velsen zal hij een bloemstuk leggen om stil te staan bij de historische verzets-
daad, het opkomen voor een ander. 

Programma 
De herdenking van de Februaristaking is toegankelijk voor publiek.
Via februaristaking.nl is het programma te vinden. 

Herdenking Februaristaking 2023 

Uiterlijk 1 maart ontvangt 
u de stempassen
Op woensdag 15 maart 2023 mag u stemmen 
voor de Provinciale Statenverkiezingen en 
de waterschapsverkiezingen. 

U ontvangt hiervoor uiterlijk 1 maart uw 
stempassen. In tegenstelling tot afgelopen 
jaren kan u maar op 1 dag stemmen.

Stempassen ontvangt u thuis
Indien u voor beide verkiezingen mag stem-
men, krijgt u twee persoonlijke stempassen 
thuisgestuurd.
Eén voor de Provinciale Statenverkiezingen 
en één voor de water-schapsverkiezingen.
De gemeente Velsen ligt in het grondgebied 
van 2 waterschappen.
U mag stemmen voor het waterschap waar 
uw adres onder valt. 
Inwoners in Velsen-Noord stemmen voor 
het Hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier (HHNK).
De overige inwoners stemmen voor 
Hoogheemraadschap van Rijnland.

Uw stem telt!
Kijk voor een stemlokaal bij u in de buurt op 
waarismijnstemlokaal.nl of ga voor meer in-
formatie naar velsen.nl/verkiezingen.
Weet u nog niet op wie u gaat stemmen? 

SLUIS VIERT FEEST!
Sluis 751 bestaat 1 jaar! Dat vieren we graag met u.

Maak kennis met Sluis 751 tijdens de feestelijke, muzikale
bijeenkomst 'Open huis @ Sluis'.

1-jarig bestaan 'Open huis @ Sluis'
Donderdag 23 februari • 15.00 - 17.00 uur

Lange Nieuwstraat 751 in IJmuiden

Zien wij u daar? U bent van harte welkom!

Containers voor 30 en
60 liter restafvalzakken
HVC heeft afgelopen weken in Velsen bij 100 
van de ondergrondse restafvalcontainers de 
klepopening aangepast van 60 liter naar 30 
liter. Er zijn nu nog ruim 300 ondergrondse 
restafvalcontainers van 60 liter. Met uw 
afvalpas heeft u toegang tot zowel de dichtst-
bijzijnde 60 liter als 30 liter container. Op 
de website www.velsen.nl/afvalcontainers 
staat een link naar de kaart met de precieze 
locaties van alle soorten afvalcontainers in 
Velsen. Rechts op de kaart kunt u de soort 
container selecteren die u zoekt. Ook kunt u 
op de klep van de container zien of het een 30 

liter container is. 
Het weggooien van een zak restafval in een 
container met een 30 liter opening kost de 
helft van het weggooien van een zak restafval 
in een container met een 60 liter opening. 
Wanneer u goed afval scheidt, heeft u nog 
maar weinig restafval. Met de komst van de 
30 liter openingen kunt u eerder een kleinere 
zak restafval kwijt. 
Heeft u met uw afvalpas geen toegang tot 
de dichtstbijzijnde 30 of 60 liter container? 
Neem dan contact op met de Klantenservice 
van HVC via tel. 0800-0700. 

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.

Hondencontrole is gestart



Bekendmakingen

Afgelopen jaar is voor mij een jaar 
geweest dat centraal stond voor ‘alles 
voor het eerst’.

Ik was 17 toen corona begon en kon afge-
lopen jaar eindelijk voor het eerst naar een 
festival, legaal een biertje drinken op het 
terras, naar mijn studie gaan, maar ook voor 
het eerst stemmen! Op mezelf. Dat was ook 
voor het eerst. Ik vond het soms onwerkelijk 
dat ik dat kon zeggen en ik merkte, tegen 
mijn verwachting in, dat jongeren om mij 
heen dat ook bijzonder vonden. Maar ook 
weet ik dat ze zonder mijn deelname hier 
anders niet over zouden praten.
De gemeenteraad voelt snel als een ver van 
mijn bed show. Dit is, omdat politiek een 
wereld is van oudere mensen die vaak met 

veel overtuiging over iets praten, waar je 
zelf dan pas net over hoort.
Dit gevoel heb ik zelf trouwens op dit mo-
ment ook bij de Provinciale Staten verkiez-
ingen.

Waar ik naar toe wil is het volgende. Ik vind 
het fi jn dat er in de gemeente wordt gekeken 
naar het welzijn van jongeren (wat altijd 
beter kan), maar soms zijn we meer dan 
‘jongeren’. Het geven van een mening als 
jongere is soms lastig, zeker met de angst 
voor kritiek. Dit zit geworteld in het ouder-
wetse idee dat jongeren moeten ‘leren’ en 
ouderen moeten ‘lesgeven’, waar ik het al 
lange tijd niet mee eens ben. 

Mijn oproep is daarom voor mijn leeftijds-

groep; laat jezelf niet wijsmaken dat je
mening minder belangrijk is omdat je jong 
bent. Die onzekerheid heeft mij ook weleens 
gepakt. 
Het is juist goed om onze ervaring, mening 
of visie te geven: dat creëert een welover-
wogen besluit. Dat is in ieder geval wat ik 
afgelopen jaar in de raad heb mogen doen. 
Het is goed om te spreken met mensen die 
meer ervaring hebben dan jij, maar die heb-
ben ook niet alle wijsheid in pacht. 
Een jonge, frisse blik is meer van waard dan 
dat je denkt. En uiteindelijk zal je dat toch 
‘voor het eerst’ moeten doen.
En heb je wat te zeggen of loop je ergens 
tegenaan, maar moet ik dat voor je doen of 
kan ik je helpen? Een mailtje kan altijd naar 
Jpadmos@velsen.nl. 

Raadscolumn Jesslin Padmos (Velsen Lokaal):
Jongeren zijn niet alleen jong

Maandag 6 maart om 20.00 uur 
Stemmen vrouwen in de raad
Op maandag 6 maart is er een inspirerende 
bijeenkomst over vrouwen in de politiek, 
geïnitieerd door een aantal vrouwen uit onze 
raad. Het is een openbare bijeenkomst, waar-
bij iedereen welkom is wel graag aanmelden 
via: gri�  e@velsen.nl. 
Een programma, dat niet alleen voor vrouw-
en interessant is, maar zeker ook voor man-
nen. Neem dus gerust je man, vrouw, dochter, 
zoon, vriend(in), familielid mee.
Als gastspreker is Devika Partiman uitgeno-
digd. Zij is oprichter en voorzitter van de 
stichting Stem op een Vrouw.
In een lezing neemt Devika de aanwezigen 
mee door een korte historie van vrouwen in 
de politiek in Nederland, mede toegespitst 

op Velsen. Ze licht één of twee bijzondere 
vrouwen uit de Velsense politiek uit.
Aan de hand van dit voorbeeld legt ze uit 
waarom aandacht voor rolmodellen nu en 
toen belangrijk is. 
Daarna is er een tafelgesprek met een aantal 
raadsleden en vervolgens met ons enig
vrouwelijk collegelid, Marianne Steijn. 
Tot slot is er een panelgesprek tussen twee 
raadsleden en Derkje Veurink, directeur bij 
de gemeente Velsen, over hoe het er nu voor-
staat in Velsen - zowel voor als achter de
schermen - met de representatie van
(een diversiteit aan) onder andere vrouwen. 
Wat kan er beter en hoe komen we daar?

Iedereen welkom
Het wordt een inspirerend en interactief
programma, waarmee wij hopelijk de 
aanwezigen enthousiast maken voor de 
(Velsense) politiek.
Er is ruimte voor gesprek en discussie waar 
iedereen aan mee kan doen.
Na afl oop van bijeenkomst is er gelegenheid 
om met elkaar in gesprek te gaan onder het 
genot van een hapje en drankje. 
De bijeenkomst is van 20.00-21.30 uur
(inloop vanaf 19.30 uur) in de burgerzaal van 
ons gemeentehuis. Zien wij u daar.

Aanmelden
Meld u zich wel uiterlijk 1 maart aan
via gri�  e@velsen.nl, in verband met de
benodigde catering.

Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Trompstraat 110, veranderen voordeur 

(14/02/2023) 18863-2023
• Kennemerstrand 178, tijdelijk (10 jaar) 

plaatsen strandbedjes (16/02/2023) 
19765-2023

Velsen-Zuid
• Torenstraat 3, kappen boom 

(12/02/2023) 17922-2023
Santpoort-Zuid
• Middenduinerweg 72, plaatsen schut-

ting (15/02/2023) 19681-2023
Santpoort-Noord
• Schipbroekenweg 25, plaatsen dak-

kapel (voorkant) (12/02/2023) 17920-
2023

• Wüstelaan 88, verbouwen naar woning 
(15/02/2023) 19670-2023

Driehuis
• Driehuizerkerkweg 130A, afwijken 

bestemmingsplan voor bouwen
woning (13/02/2023) 18169-2023

• Van Maerlantlaan 10, plaatsen dak-
kapel (voorkant) (16/2/2023) 19825-
2023

Velserbroek
• Hogemaad 89, plaatsen dakkapel 

(voorkant) (11/02/2023) 17837-2023
• H. Reptonstraat 54, plaatsen dakkapel-

len (voor- en achterkant) (13/02/2023) 
18313-2023

• Spitsaak 70 en Platbodem 197, wijzi-
gen gebruik naar tijdelijke opvang (15 
maanden), brandveilig gebruik en aan-
leggen in/uitrit (16/02/2023) 19984-
2023

WELSTAND
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Dokweg 41, bouwen 10 kV gebouw 

(16/02/2023) 131621-2022

Velsen-Noord
• Coymansstraat 5 (achter Wijker-

straatweg 177), bouwen woning 
(14/02/2023) 141719-2022

Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• achter Heidestraat 41, bouwen woning 

(14/02/2023) 23849-2022
• Pegasusstraat 27, bouwen dakopbouw 

(16/02/2023) 13213-2023
• Lange Nieuwstraat 503, splitsen win-

kel en bovenwoning (16/02/2023) 
3433-2023

• Middenhavenstraat 76-82, uitbrei-
ding milieuactiviteiten (16/02/2023) 
11211-2023

Ingediende aanvraag onthe�  ng werk-
zaamheden buiten reguliere werk-
tijden  APV artikel 4:4
Velsen-Zuid
• Amsterdamseweg (N202 hmp 2,7 - 

5,8), groot onderhoud/asfalterings-
werkzaamheden, week 16 van 17 april 
2023 20:00 uur t/m 18 april 2023 05:00 
uur (14/02/2023) 18617-2023

Ingediende aanvragen evenementen-

vergunningen APV artikel 2:10
Velsen-Zuid
• “Electro speed ragette” van 18 

t/m 21 mei 2023, locatie: De Ven 2 
(16/02/2022) 19597-2023

• “Dutch lipomasters electro speed-
boot race” van 21 t/m 23 juni 2023 van 
08:00 tot 21:00 uur, locatie: De Ven 
(16/02/2023) 19642-2023

Driehuis
• “Avond4daagse Velsen” van 5 t/m 7 

juni 2023 van 15:00 tot 20:00 uur en 8 
juni 2023 van 15:00 

• tot 21:00 uur, locatie: Waterloolaan 1a 
(13/02/2023) 18402-2023

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
Velsen-Zuid
• Ver Loren van Themaatlaan 5,  kappen 

boom (14/02/2023) 16394-2023
• Stelling 54, plaatsen sanitair gebouw 

(16/02/2023) 118173-2022
Velsen-Noord
• Harmoniestraat ong. (kavel 8), bouwen 

bedrijfshal (incl. terreininrichting en 
hekwerken) (16/02/2023) 137414-
2022
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24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

TIP

Zet je vriezer niet 
kouder dan -18°C

Bedenk goed of je een vriezer nodig 
hebt (wegdoen bespaart al snel 40 
euro per jaar). Gebruik je hem toch, 
zet hem dan maximaal op -18°C.
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Santpoort-Noord
• Broekbergenlaan 1, splitsen woning 

in 2 woningen en plaatsen buitentrap 
(16/02/2023) 136603-2022

Geweigerde omgevingsvergunning
Velsen-Zuid
• Van Tuyllweg 9, legaliseren plaatsen 

kap garage (16/02/2023) 113507-2022

Ingetrokken verleende omgevings-ver-
gunning
IJmuiden
• Lange Nieuwstraat 401, wijzigen 

bestemming naar horeca (14/02/2023) 
W12.000232

• Cornwallstraat 4, oprichten bedrijfsge-
bouw (14/02/2023) W13.000242

• Havenkade 1, veranderen kantoor 
naar kantoor met bovenwoning 
(14/02/2023) 7783-2018

• Briniostraat 10 en 12, plaatsen vide-
oscherm (14/02/2023) 2715-2017

• Kennemerplein 21, veranderen voor-
gevel (14/02/2023) W14.000088

• Canopusplein 1, aanpassing dak maga-
zijngedeelte (14/02/2023) W12.000331

• Kennemerlaan 15, vergroten boven-
woning (14/02/2023) W11.000370

• nabij Jupiterstraat 25 en Mercuri-
usstraat 15, plaatsen 2 poortdeuren 
(14/02/2023) 5083-2017

Velserbroek
• Wagenmakerstraat 32, plaatsen luifel 

(14/02/2023) W13.000185

Van Rechtswege verleende omgevings-
vergunningen
IJmuiden
• Industriestraat 27A, legaliseren van 

het uitbreiden van de verdieping 
(14/02/2023) 141425-2021

• Kennemerstrand 180, tijdelijk (10 
jaar) en strand seizoengebonden op-
slaan strandbedden en windschermen 
(16/02/2023) 136899-2022

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
IJmuiden
• Ampèrestraat 25, plaatsen zonnepa-

nelen (14/02/2023) 4002-2023

Verleende onthe�ng voor werkzaam-
heden buiten reguliere werktijden  
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

Verleende standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15

Velserbroek
• Vestingplein, het verkopen van bloe-

men en planten, van 1 januari 2023 t/m 
31 december 2027(16/02/2023) 9047-
2023

Verleende filmvergunningen APV
artikel 2:7 
Velsen-Zuid
• “Goede Tijden Slechte Tijden”, op 2 

maart 2023 van 09:00 tot 21:00 uur, 
locatie: Velserburch, Meervlietstraat, 
Torenstraat en Zuiderdorpstraat 
(16/02/2023) 15955-2023

Verleende exploitatievergunning
IJmuiden
• Cafetaria Franka, Marktplein 8 

(14/02/2023) 14829-2023

Overige bekendmakingen 
• In voorbereiding op de herinrichting 

van PEN-Dorp, waarvan de werkzaam-
heden van start gaan in week 13 wordt 
er in week 10 gestart met het kappen 
van de bomen. Het betreft 11 bomen 
met een stamdiameter tot 25 cm en 
9 bomen met een stamdiameter tus-
sen 25 en 50 cm. De bomen worden na 
de herinrichting vervangen door 25 
nieuwe bomen. Het ontwerp is in sa-
menspraak met een klankbordgroep en 
de inwoners van PEN-Dorp tot stand 
gekomen.

• Verkeersmaatregel Velserbroek
Maximumsnelheid van 50 km/uur in 
te stellen op de Rijksweg tussen Broek-
eroog en het tuincentrum op Rijksweg 
287 en op de Broekeroog tussen de 
nieuwe komgrens en Hofgeesterweg. 
Fietsstroken aan te brengen op de 
Hofgeester Eijnde en het deel van de 
Rijksweg tussen Hofgeester Eijnde en 
Broekeroog. 
Maximumsnelheid van 30 km/uur in te 
stellen op het Hillegondswegje. 
Maximumsnelheid van 60 km/uur in te 
stellen op de Rijksweg tussen de nieu-
we bebouwde komgrens en aansluiting 
van de afrit A22.

• Parkeerverbod IJmuiden
een parkeerverbod in te stellen op de 
weg achter de flat tussen de
Linnaeusstraat en Zwaanstraat in 
IJmuiden en de weg achter de flat
tussen de Lierstraat en de
Herculesstraat in IJmuiden

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.
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