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U bespaart CO2, wij planten een boom!

Velsenaren zorgen met duurzame
initiatieven voor 26 bomen op
schoolpleinen
Het afgelopen jaar zijn er zo’n 40 initiatieven ingediend op de website Velsengoedbezig.nl. Gemeente Velsen belooft
dat ze, voor elk ingediend en uitgevoerd
initiatief dat helpt CO2 te besparen, één
boom plant. Begin maart wordt voor de
eerste 26 initiatieven een boom geplant.
Deze 26 bomen plaatsen we de komende
dagen op bijna elk schoolplein op Velsen.
Het Lokaal Klimaat Akkoord Duurzaam Velsen heeft als doel de CO2-reductie te versnellen. Hoe? Door inwoners, ondernemers en
organisaties met elkaar te verbinden via Velsengoedbezig.nl. Op deze website kunt u als
inwoner of organisatie initiatieven indienen
die helpen CO2 te besparen. Zo kunt u zien
wat uw buren (of buurbedrijven) doen om te
verduurzamen. En ze eventueel om hulp vra-

gen bij uw verduurzaming.
Kosten bomen
De bomen worden bekostigd door de supporters van het Lokaal Klimaat Akkoord:
Tata Steel, Blok System Supply, Crown van
Gelder, Vattenfall en de gemeenteraad van
Velsen.
1 initiatief = 1 boom, doe mee!
Wilt u dat er in het najaar een boom geplant
wordt voor úw initiatief ? Ga dan snel naar
velsengoedbezig.nl. Elk initiatief dat CO2 bespaart - bijvoorbeeld zonnepanelen, isoleren,
elektrisch rijden – is welkom en verdient een
boom! Hoe meer bomen, hoe meer CO2 we
compenseren.
Samen gaan we voor een Duurzaam Velsen!
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Mededelingen
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
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Meldpunt Zorg en
Overlast

Heeft u ook een uitnodiging ontvangen
voor de Kindermonitor? Deze week krijgt
een grote groep ouders een uitnodiging
in de brievenbus. De Kindermonitor doet
onderzoek naar de gezondheid, leefstijl
en welzijn van kinderen tot 11 jaar in regio Kennemerland.

Het Meldpunt Zorg en Overlast is de
plek waar iedereen, ook tijdens het
weekend, voor advies terecht kan
wanneer iemand verward gedrag vertoont, maar geen acuut gevaar voor
zichzelf of de omgeving is.
Per 1 maart 2022 worden de openingstijden van het Meldpunt Zorg en
Overlast aangepast. Het Meldpunt
Zorg en Overlast is vanaf 1 maart
2022 bereikbaar van maandag t/m
zondag, tussen 9.00 en 20.00 uur.

Hoe doet u mee?
Als u wilt meedoen met dit onderzoek,
gaat u naar de vragenlijst op www.startvragenlijst.nl/ggd. De vragen gaan over
gezondheid, beweging, voeding, pesten,
opvoeding en meer. Ook wordt gevraagd
of u zich zorgen maken over de ontwikkeling van uw kind en of ze hulp nodig
hebben.
Waarom meedoen?
Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld
te krijgen van de gezondheid van de kinderen in de regio, is het belangrijk dat
zoveel mogelijk ouders mee doen. Uw
gemeente, scholen en jeugdorganisaties
kunnen met de onderzoeksresultaten
beter bepalen of er andere activiteiten
of voorzieningen nodig zijn in uw gemeente of wijk. Denk bijvoorbeeld aan
meer speelplekken in de buurt of extra
opvoedspreekuren.

In plaats van donderdag 17 maart

Voordelig en vakkundig zonnepanelen installeren

Doe mee aan de zonnepanelenactie!

Na het succes van vorige jaren, organiseert gemeente Velsen dit jaar weer
een zonnepanelenactie. Door een samenwerking met vakkundige, regionale
installateurs kunt u tegen een zeer gunstige prijs zonnepanelen op uw woning
laten installeren. Goed voor het milieu
én goed voor uw portemonnee. Deze
week ontvangt u hierover een brief van
de gemeente.

Met deze actie maken regionale zonnepanelenspecialisten voor u een aanbod op maat. U
kunt geheel vrijblijvend én gratis één van de
specialisten langs laten komen voor advies.
Hierbij onderzoekt de specialist de geschiktheid van uw dak en kunt u uw eigen wensen
bespreken. De zonnepanelen kunnen eventueel gefinancierd worden met een energie-

bespaarlening. Kijk hiervoor op energiebespaarlening.nl. In maart ontvangt u een brief
met daarin uitgelegd hoe u mee kunt doen.
Honderden inwoners van gemeente Velsen
zijn u al voorgegaan bij eerdere gezamenlijke
inkoopacties. Zij besparen direct op de energiekosten, maar dragen ook bij aan een duurzaam Velsen.
De actie wordt gesteund door de gemeente en
de lokale energiecoöperatie Energiek Velsen.
Iedereen die gebruikmaakt van het actieaanbod is automatisch een jaar gratis én vrijblijvend lid van Energiecoöperatie Energiek
Velsen.
Kijk voor meer informatie op
www.energiekvelsen.nl.
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Doe mee met de Kindermonitor

Meer weten?
Op www.ggdkennemerland.nl/kindermonitor staat meer informatie en een
kort filmpje over het onderzoek. De resultaten van het onderzoek worden dit
najaar bekend gemaakt via www.gezondheidsatlaskennemerland.nl.
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Gemeentehuis ’s avonds
open op woensdag
16 maart a.s.

Het Meldpunt Zorg en Overlast van GGD
Kennemerland werkt als vangnet voor
mensen die (verplichte) zorg nodig hebben
maar dat zelf niet willen. U kunt hier uw
zorg melden over ernstige psychiatrische
problematiek, vervuiling, vereenzaming,
ernstige overlast of verslaving. Ook als de
persoon over wie u zich zorgen maakt, deze
zorgen zelf niet deelt. Daarnaast kunt u ook
advies vragen aan het Meldpunt, bijvoorbeeld hoe u omgaat met een buurman of
familielid met psychiatrische problematiek
of welke instantie het beste hulp kan bieden. Er is ook een digitaal meldformulier,
dat te vinden is op onze website; www.ggdkennemerland.nl
Medewerkers van het Meldpunt Zorg en
Overlast zoeken eerst uit wat er precies
aan de hand is en gaan indien nodig/wenselijk langs bij de persoon over wie de zorgen
zijn gemeld. Samen met deze persoon en
met andere hulpverleners en professionals
probeert het Meldpunt een oplossing voor
de problemen te vinden. De medewerkers
bieden ‘bemoeizorg’, wat inhoudt dat zij ervaren zijn in het contact leggen met mensen
die zelf niet om hulp vragen.
Wanneer u denkt dat een persoon een direct
gevaar voor zichzelf of voor de omgeving is,
schakel dan meteen de Hulpdiensten in via
112.

Op woensdag 16 maart kunt u naar de
stembus om de leden van de gemeenteraad te kiezen. Het gemeentehuis is dan
’s avonds open. Op donderdagavond 17
maart is het gemeentehuis dicht.
U kunt woensdag de 16e op afspraak terecht
bij Burgerzaken tussen 18.00 en 20.00 uur.
U kunt een afspraak maken via www.velsen.
nl of telefonisch maken via telefoonnummer
0255-567200 of 140255.
Het stembureau – in de hal van het gemeentehuis – is ook open. Velsenaren die een stempas en een geldig legitimatiebewijs hebben,
kunnen tot 21.00 uur hun stem uitbrengen.
De locaties van alle stembureaus staan op
www.velsen.nl.

Verkeershinder A22 tussen
knooppunt Beverwijk en
Velsertunnel; 7 maart t/m
6 mei 2022
Rijkswaterstaat vervangt op de A22 in
beide richtingen de openbare verlichting
door ledverlichting. Vanaf knooppunt Beverwijk richting Velsertunnel (noordzijde Velsertunnel) vinden de werkzaamheden plaats in de periode 7 maart t/m 6 mei
2022. De werkzaamheden aan de zuidzijde van de Velsertunnel vinden plaats in de
periode mei t/m september.
Advies aan weggebruikers
Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de
omleidingsborden te volgen en de reis voor te
bereiden met behulp van www.rws.nl/werkzaamheden. Op die manier zijn weggebruikers
het snelst op hun bestemming.

15 NIEUWS
AGENDA VAN DE RAAD
Stemhulp Mijn Stem
Op 18 februari is de stemhulp Mijn Stem
live gegaan. Mijn stem is een handige
stemhulp die inwoners helpt erachter te
komen welke partij het beste aansluit bij
hun voorkeur. De link voor de stemhulp is
www.mijnstem.nl/velsen.
Kinder- en jongerendebat 9 maart in
de Schouwburg
Op 9 maart wordt in samenwerking met

RTV Seaport een kinder- en jongerendebat
gehouden in de Stadsschouwburg. Hier
kunnen kinderen en jongeren in debat
gaan over de onderwerpen die zij belangrijk vinden. Het debat is later terug te
kijken via RTV Seaport.
Lijsttrekkersdebat
Tevens wordt er op 9 maart het slotdebat: Hete Hangijzers georganiseerd. Dit
is hét debat voor alle partijen die zich
verkiesbaar hebben gesteld in de gemeente

inderegio.nl • 3 maart 2022
Velsen. Lijsttrekkers zullen gaan debatteren over belangrijke onderwerpen die
Velsenaren raken. Het debat zal vervolgens
uitgezonden worden via RTV Seaport. Er
is vrije inloop en gratis toegang.
Verkiezingsmarkt
Zaterdagmiddag 12 maart kunnen inwoners van Velsen alle politieke partijen in
Velsen ontmoeten in het gemeentehuis.
Doe mee aan het speeddaten met een
raadslid of laat weten wat je de nieuwe

raad wil meegeven voor de nieuwe raadsperiode. Naast rondleidingen en debatten
in de Raadzaal wordt onder andere de film
Visie op Velsen getoond! En er is nog meer
waaronder leuke kinderactiviteiten zoals
kleurplaten en schminken.
Tot zaterdag 12 maart!
Ga voor meer informatie over bovenstaande onderwerpen naar
www.velsen.nl/verkiezingen.

Coronanieuws
Informatie over vaccinatie
coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Informatie over testen
Coronatest.nl
0800-1202 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine
Website met contactgegevens hulp- en luisterlijnen

Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Bekendmakingen
Aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden:
• Wilgenstraat naast nr.2, vergroten
garage, wijzigen gebruik naar woning
(29/02/2022) 22703-2022
• De Ruyterstraat 150, het wijzigen begane grond naar wonen (19/02/2022)
22672-2022
• Huygensstraat 21, legaliseren kamergewijze bewoning (3 kamers, 3 personen) (21/01/2022) 23096-2022
• achter Heidestraat 41, bouwen woning
(22/02/2022) 23849-2022
• Kompasstraat 11, interne verbouwing, plaatsen nieuwe kozijnen
(23/02/2022) 24579-2022
• Dirk Hartoghstraat 40, plaatsen dakopbouw (24/02/2022) 25158-2022
• Cypressenstraat 2, plaatsen dakopbouw (25/02/2022) 25532-2022
Velsen-Zuid
• Heuvelweg 8 , gebruik voor sportevenementen Strong Viking Trailrun op
7 mei 2022 (inclusief op- en afbouw)
(21/02/2022) 23243-2022
Velsen-Noord
• Duinvlietstraat 64, vervangen gevelkozijnen (21/02/2022) 23385-2022
• Van Diepenstraat ong. (kavel 15 t/m
17), bouwen 3 woningen (21/02/2022)
23441-2022
• Velserbosstraat 14, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (25/02/2022) 25642-2022

Santpoort-Noord
• Wüstelaan 93, plaatsen bijgebouw met
overkapping (20/02/2022) 228012022
Driehuis
• langs het spoor nabij Duin- en Kruidbergerweg 1 A, plaatsen communicatiemast Prorail (23/02/2022) 245812022
Velserbroek
• Zandhoornbloem 3, plaatsen 2 dakkapellen (voor- en achtergevel)
(19/02/2022) 22664-2022
• Dotterbloem 27, kappen boom (achtertuin) (22/02/2022) 23662-2022
• Ossenland 24, plaatsen dakkapel (achtergevel) (23/02/2022) 24585-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Oosterduinplein 22, vervangen kozijnen, wijzigen interne constructie
(24/02/2022) 152831-2021
• Dokweg 40, tijdelijk (2 jaar) plaatsen
kantoorunit (24/02/2022) 3666-2022
Velsen-Noord
• Wijkermeerweg 12 B, tijdelijk (2 jaar)
gebruiken voor jeugdactiviteiten
(22/02/2022) 154206-2021
• Concordiastraat ong. tegenover 84,
bouwen bedrijfsverzamelgebouw (inclusief terreininrichting en hekwerken) (22/02/2022) 145509-2021

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Driehuis
• “Avondvierdaagse Velsen”, op 13, 14 en
15 juni van 16:30 tot 20:00 uur en op 16
juni van 16:30 tot 21:00, locatie: Waterloolaan 1 (25/02/2022) 25571-2022

Van Rechtswege verleende omgevingsvergunningen

IJmuiden
• “Atlantival 2022”, op 20 mei 2022 van
14:00 tot 21:00 uur, locatie: Mantelmeeuwpad 4 (20/02/2022) 228142022

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• Groeneweg 71, vervangen gevelbekleding (22/02/2022) 127595-2021
• J.P. Coenstraat 87, plaatsen dakopbouw inclusief dakkapel, vergroten 1e
verdieping (22/02/2022) 151642-2021
• Grahamstraat 207, vergroten 2e verdieping (voorgevel) (24/02/2022)
9955-2022
• Canopusplein 11, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (24/02/2022) 16965-2022
Velsen-Noord
• Duinvlietstraat 31, vergroten 1e verdieping (achterzijde) (22/02/2022)
5451-2022
Santpoort-Zuid
• Van Dalenlaan 31, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (24/02/2022) 7550-2022

Velsen-Noord
• Leeghwaterweg 1 B te Velsen-Noord:
intern verbouwen en brandveilig gebruiken gehele pand (medische kliniek) 102069-2021 (04/03/2022)

Velsen-Noord
• Kraandrijverstraat ong. (achter Concordiastraat 18), tijdelijk (5 jaar) plaatsen van keten (kantoor, kantine, opslag) (22/02/2022) 139948-2021

Overige bekendmakingen
•
•

Kappen en vervangen van 6 kastanjes,
Wijkerstraatweg Velsen-Noord vanwege kastanjebloedingsziekte.
Verkeersmaatregelen Van Poptaplantsoen 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, uitleenpunt Huis ter Hagen en uitleenpunt de
Moerberg. Voor de inzage van stukken kunt
u naar het gemeentehuis.

