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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

Regels wildplakken 
In aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen voeren de deelnemende 
politieke partijen campagne. Naast 
de grote borden met alle politieke par-
tijen (de ‘Trotters’), mogen partijen 
op een beperkt aantal plaatsen pos-
ters “wildplakken”. 

Dit mag echter alleen op daarvoor aange-
wezen aanplakplaatsen. Daarnaast  kun-
nen partijen bedrijven inschakelen die 
met een vergunning borden op door de ge-
meente aangewezen plaatsen mogen neer-
zetten.  Op andere locaties is dit niet toe-
gestaan zonder toestemming. Politie en de 
boa’s schrijven een bekeuring uit voor dit 
zogenoemde illegale “wildplakken” wan-
neer ze de plakker op heterdaad betrappen. 
Daarnaast verwijdert de gemeente deze 
posters en verhaalt de kosten waar moge-
lijk op de aanplakkers.    

Tot slot zien we ook op verschillende plek-
ken dat legaal geplaatste posters zijn be-
plakt, overgeplakt, vernield en beschadigd 
of soms zijn weggehaald. Dit is vandalisme 
en diefstal. En bovendien een stra� aar feit 
waar de politie tegen op kan treden. Uiter-
aard gelden deze regels ook buiten cam-
pagnetijd

In plaats van donderdag 17 maart 

Gemeentehuis ’s avonds open op 
woensdag 16 maart a.s. 
Op woensdag 16 maart kunt u naar de 
stembus om de leden van de gemeen-
teraad 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 gemeen-
tehuis – is ook open. Velsenaren die een 
stempas en een geldig legitimatiebewijs heb-
ben, kunnen tot 21.00 uur hun stem uitbren-
gen.  De locaties van alle stembureaus staan 
op www.velsen.nl.

Superprijs voor Luuk en Thijs
Wethouder Bram Diepstraten heeft vorige week de superprijs van de kerstbomeninza-
meling overhandigd aan de leerlingen Luuk en Thijs van de Jan Campertschool in Drie-
huis. Zij willen hun prijs van 500 euro besteden aan een uitje met hun klasgenoten.

Ga naar www.velsen.nl/opschoondag en doe mee

Aanpassing fi etspad 
Slaperdijktunnel 
Aannemer De Bie gaat in opdracht 
van gemeente Velsen vanaf maandag 
14 maart verder met de verbetering 
van het fi etspad van de Slaperdijktun-
nel in Santpoort-Noord. 

De in- en uitgang van de fi etstunnel aan de 
Slaperdijk worden verbreed om zo meer 
ruimte te creëren voor het fi etsverkeer. In-
woners maakten melding bij de gemeente 
over de onveilige situatie op deze plek. Met 
deze aanpassingen verbetert de verkeers-
veiligheid. 

In november 2021 zijn de werkzaamheden 
al begonnen, maar het kwam stil te liggen 
omdat het te koud was om te asfalteren; 
dat wordt nu alsnog gedaan.

De werkzaamheden duren naar verwach-
ting vier werkdagen. Dit betekent dat de 
fi etstunnel vanaf vrijdag 18 maart weer te 
gebruiken is.

Fietsers kunnen deze vier dagen gebruik 
maken van een omleiding die loopt via de 
Hoofdstraat, Dijkzichtlaan, Vondelweg en 
Vlietweg.

Check eerst wanneer het rustig is 
op het afvalbrengstation en 
voorkom drukte.

hvcgroep.nl/afvalbrengstation

Grof afval wegbrengen?

hvcgroep.nl

Trefpunt Alzheimer Nederland Midden Kennemerland
Wanneer:  maandag 14 maart om 19.30 uur  
 (zaal open vanaf 19.00 uur)
Waar:  Dorpskerk Santpoort-Noord,  
 Burgemeester Enschedélaan 65
Onderwerp:  Dementie en hoe om te gaan met 
                                mensen met dementie. 

Kijk voor meer informatie op www.alzheimer-
nederland.nl/midden-kennemerland

 Foto: Reinder Weidijk

VERKIEZINGSMARKT
1 2 M A A R T

1 3 . 0 0 - 1 7 . 0 0 V R I J E I N L O O P
ONTMOET DE POLITIEKE PARTIJEN VAN DE GEMEENTE VELSEN

Rondleidingen raadszaal
13.15 – 13.45/14.00
14.15 – 14.45/15.00
15.15 – 15.45/16.00

Kieswijzer
13.00-17.00

Wat geef je mee aan de nieuwe raad?
13.00 - 17.00

Speeddaten met raadsleden
13.15-13.55
14.15-14.55
15.15-15.55

DUDE DANCE ACADEMY Haarlem
13.00 Warming up + Workshop/Demo Salsa | Bachata |

Kizomba.
13.45 Workshop/Demo Salsa | Bachata | Kizomba.
14.30 Workshop/Demo Salsa | Bachata | Kizomba.

Musicalkoor Ichthus
15.00 - 16.00

Debat
16.00-17.00

Voor de kinderen: schminken en kleurplaten
13.00-17.00

Film visie op Velsen
13.00-17.00



Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden:
• De Ruyterstraat 122, bouwen 2e verdie-

ping (28/02/2022) 26229-2022
• Alexander Bellstraat 2, plaatsen dakter-

ras (03/03/2022) 27713-2022
• Wilgenstraat 36, splitsen woning in 2 

appartementen (03/03/2022) 27803-
2022

Velsen-Zuid
• Noordzeekanaal tussen Genieweg en 

Buitenhuizerweg, vervangen steiger 
(01/03/2022) 26528-2022 

• De Ven ong., afwijken bestemmingsplan 
voor 2 evenementen (21 & 22 mei 2022 
en 28 & 29 mei 2022) inclusief parke-
ren) (04/03/2022) 28878-2022

• Meervlietstraat 58,  wijzigen tuin, reali-
seren uitrit (24/02/2022) 25179-2022  

Velsen-Noord
• Wenckebachtstraat 1, plaatsen overkap-

ping, wijzigen inrichting (01/03/2022) 
26609-2022

• Stuwadoorstraat 23 005, realiseren tus-
senvloer (01/03/2022) 26603-2022

• Bleyenhoevelaan ong., bouwen 36 wo-
ningen (02/03/2022) 27221-2022

Santpoort-Zuid
• Charlotte de Bourbonlaan 25, wij-

zigen kozijnen en bekleden gevels 
(03/03/2022) 28245-2022

Santpoort-Noord
• Westerhoevelaan 31, vergroten wo-

ning, plaatsen dakterras (achtergevel) 
(02/03/2022) 27241-2022

• Velserbroekstraat 8, bouwen aanbouw, 
vergroten 1e verdieping (04/03/2022) 
28570-2022

Driehuis
• Da Costalaan 16, plaatsen dakkapel 

(voorgevel) (26/02/2022) 25718-2022
• Kriemhildestraat 2, isoleren en wijzigen 

interne constructie, veranderen kozij-
nen (01/03/2022) 26921-2022 (Ge-
meentelijk monument),

Velserbroek
• Zwanebloembocht 180, plaatsen dak-

kapel (voorgevel) (01/03/2022) 26518-
2022 

Welstand
Verlengen beslistermijn 
Velsen-Zuid
• ‘t Roode Hart 21, plaatsen dakkapel 

(voorgevel) (03/03/2022) 5547-2022

Santpoort-Zuid
• Duinlustparkweg 98, bouwen aanbouw 

en berging (01/03/2022) 136220-2021

Velserbroek
• Ambachtsweg 3, veranderen horecage-

legenheid (wijziging op verleende ver-
gunning 38650-2020 d.d. 24-09-2020) 
(03/03/2022) 151141-2021

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• “KWF Vissenloop”, op 21 mei 2022 van 

07:00 tot 17:00 uur, locatie: start BUKO 
stadion Min van Houtenlaan 123, finish 
Plein 1945 (01/03/2022) 26318-2022

• “Basecamp Festival”, op 3 juni 2022 
van 15:00 tot 23:00 uur, 4 en 5 juni 2022 
van 11:00 tot 23:00 uur, 6 juni 2022 van 
08:00 tot 11:00 uur, locatie: Basecamp 
Tiny House Eco Resort, Kennemermeer 
27 (01/03/2022) 26755-2022

Velsen-Zuid
• “Nederlands Kampioenschappen 

Mountainbike”, op 23 juli van 08:30 tot 
20:30 uur, 24 juli van 08:30 tot 18:00 
uur, locatie: Spaarnwoude, Valleiweg 
1981 (03/03/2022) 28203-2022

Driehuis
• “Avondvierdaagse Driehuis’, op 13 juni 

van 17:45 tot 19:30 uur, start en finish 
locatie: Driehuizerkerkweg 121,

• op 14 t/m 16 juni van 17:45 tot 19:30 uur, 
start en finish locatie: Driehuizerkerk-
weg 34 (28/02/2022) 26299-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• De Papemuslaan 1, wijzigen draagcon-

structie (intern) (01/03/2022) 5322-
2022

• Bestevaerstraat 15, vergroten 1e verdie-
ping (voorgevel) (01/03/2022) 7807-
2022

• Tuindersstraat 125, plaatsen dakop-
bouw (03/03/2022) 20226-2022

• Beukenstraat 5, plaatsen dakopbouw 
(03/03/2022) 11619-2022

• Uranusstraat 13, wijzigen constructie 
(intern) (03/03/2022) 11880-2022

Velsen-Zuid
• Driehuizerkerkweg 15D, kappen boom 

(noodkap) (03/03/2022) 22094-2022

Santpoort-Zuid
• Duinweg of Duivelslaan 33, kappen 

boom (01/03/2022) 16741-2022

Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 172 B, vergroten en wijzi-

gen gebruik winkel/opslagruimte naar 
5 appartementen (03/03/2022) 82121-
2021

• Hoofdstraat 170, vergroten 1e ver-
dieping, wijzigen gebruik naar 2 ap-
partementen, realiseren dakterras 
(03/03/2022) 141827-2021

• Duin- en Kruidbergerweg 60,  kappen 7 
bomen (03/03/2022) 4479-2022(Rijks-
monument)

Driehuis
• Albert Verweylaan 3, vergroten 1e ver-

dieping (03/03/2022) 13619-2022

Velserbroek
• Wilhelmina Druckerstraat 26, plaatsen 

dakkapel (achterzijde) (01/03/2022) 
10697-2022

• Zuidwestkant Broekeroog tussen Hof-
geesterweg, Rijksweg, Hillegondswegje 
(Hofgeest Buiten West), 

• bouwen 170 woningen (inclusief op-

ties), 72 appartementen, inrichten bui-
tenruimte (01/03/2022) 90048-2021

• Linie 35, bouwen tuinhuis, plaatsen erf-
afscheiding (03/03/2022) 4244-2022

• Klipper 15, legaliseren dichtmaken car-
port (03/03/2022) 135808-2021

• Zadelmakerstraat 150, bouwen fietsen-
stalling (03/03/2022) 138891-2021

• Zon Bastion 21, vervangen / wijzigen 
4 gevelkozijnen (03/03/2022) 14979-
2022

Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning
IJmuiden
• Kruitenstraat 13, brandveilig gebruik  

shortstay hotel (11/03/2022) 80166-
2020

Geweigerde omgevingsvergunning
Santpoort-Zuid
• Vinkenbaan 16, vervangen kozijn (voor-

gevel) (01/03/2022) 7552-2022(Ge-
meentelijk monument)

Van Rechtswege verleende omge-
vingsvergunningen
Santpoort-Zuid
• Duinweg of Duivelslaan 29, bouwen wo-

ning (01/03/2022) 149887-2021

Verleende filmvergunningen APV 
artikel 2:7 
IJmuiden
• Filmopname ‘Nationale Postcodelo-

terij Oranjeknaller’, op 1 maart 2022 
van 8.00 tot 18.00 uur. locatie Var-
eniusstraat / Alexander Bellstraat 
(28/02/2022) 20573-2022

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, uitleen-
punt Huis ter Hagen en uitleenpunt de Moer-
berg. Voor de inzage van stukken kunt u naar 
het gemeentehuis.

Bekendmakingen

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  

Stemhulp Mijn Stem
De gemeenteraad bepaalt wat er in onze 
gemeente gebeurt. Uw stem kan het ver-
schil maken. Twijfelt u nog op welke partij 
u moet stemmen? Via mijnstem.nl/velsen 
kunt u de stemhulp invullen. Aan de hand 
van verschillende stellingen komt u te we-
ten welke partijen het beste bij u passen.

12 maart Verkiezingsmarkt 
Zaterdagmiddag 12 maart kunnen inwo-
ners 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 raads-
periode. 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! 

14 maart Verkiezingsdebat NH Nieuws
NH Nieuws organiseert op maandag 14 
maart om 19:30 uur een verkiezingsdebat. 
In samenwerking met Kieskompas is bij 
de inwoners gepeild welke onderwerpen 
zij belangrijk vinden voor de aankomende 

verkiezingen. Hier zal over worden gede-
batteerd door de verschillende partijen. 
Het debat wordt live gestreamd op https://
www.nhnieuws.nl/ijmond. . Een dag na het 
debat is op de eerder genoemde site ook de 
opname van het debat terug te vinden

16 maart verkiezingsavond
Op 14, 15 en 16 maart mag u stemmen voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. Op de 
avond van 16 maart komen alle politieke 
partijen vanaf 21 uur in de burgerzaal van 
het stadhuis samen om de uitslag van de 
van de verkiezingen te beleven. Tijdens 
deze avond zal een voorlopige uitslag wor-

den bekendgemaakt.  Deze avond is ook te 
volgen via RTV Seaport. 
Op maandag 21 maart wordt de definitieve 
uitslag van de verkiezingen bekendge-
maakt. 

Op woensdag 30 maart zal er afscheid 
genomen worden van de huidige gemeen-
teraad en de vertrekkende raadsleden. Op 
donderdag 31 maart zal tijdens een speci-
ale vergadering de nieuwe gemeenteraad 
worden geïnstalleerd. 
Ga voor meer informatie over bovenstaan-
de onderwerpen naar https://www.velsen.
nl/verkiezingen. 

NIEUWS VAN DE RAAD

Nieuwe subsidie voor controle op 
coronatoegangsbewijs in 2022
Ondernemers, instellingen en vereni-
gingen kunnen tot en met donderdag 24 
maart 2022 een aanvraag doen voor een 
financiële bijdrage op de gemaakte kos-
ten die de naleving van de controle op 
coronatoegangsbewijzen in 2022 met 
zich hebben meegebracht. Het betreft de 
periode van 26 januari 2022 tot en met 
25 februari 2022. 

In deze periode hebben ondernemers, instel-
lingen en verenigingen in de horeca, sport 
en cultuur opnieuw te maken gehad met de 
verplichte controle op het coronatoegangs-
bewijs (CTB). 

Vanuit het Rijk is aan gemeenten extra geld 
beschikbaar gesteld voor de controle op 
de naleving van het CTB in 2022. Het col-

lege heeft besloten het bedrag opnieuw in de 
vorm van subsidie beschikbaar te stellen aan 
ondernemers, cultuurinstellingen en sport-
verengingen in de gemeente Velsen die ver-
plicht zijn op het controleren op het CTB. 

Aanvragen subsidie CTB-controle
Heeft uw onderneming, organisatie of 
vereniging te maken met de verplich-
te controle op het CTB en heeft u hier-
voor extra kosten gemaakt? Dien dan 
een aanvraag in voor een vergoeding. 
Er kan subsidie worden aangevraagd voor ex-
terne inhuur personeel (op basis van een fac-
tuur) of inzet eigen personeel (op basis van 
berekening CTB-tool) ten behoeve van de 
controle op het CTB. De subsidie kan worden 
aangevraagd met een aanvraagformulier op 
www.velsen.nl/aanvraag-ctb

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




