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Mededelingen

In plaats van donderdag 16 maart
Avondopenstelling gemeente-
huis op woensdag 15 maart
Op donderdagavond 16 maart is het ge-
meentehuis gesloten. 
In plaats daarvan is de avondopenstelling 
van het gemeentehuis op woensdagavond 
15 maart, de dag van de verkiezingen van de 
leden van de Provinciale Staten en Water-
schappen.

U kunt tussen 18.00 en 20.00 uur dan - op af-
spraak - terecht bij Burgerzaken. U kunt voor 

deze avond alleen telefonisch een afspraak 
maken via telefoonnummer 0255-567200 of 
140255.  

Het stembureau – in de hal van het ge-
meentehuis – is ook open. Velsenaren in het 
bezit van een stempas en een geldig legitima-
tiebewijs kunnen dan tot 21.00 uur hun stem 
uitbrengen.  De locaties van alle stembureaus 
kunt u vinden op www.velsen.nl.

Stem op 15 maart voor de 
Provinciale Staten en
waterschappen
Op woensdag 15 maart 2023 mag u stemmen 
voor de Provinciale Staten- en de watersc-
hapsverkiezingen. In tegenstelling tot af-
gelopen 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 het waterschap beslissen.

Stemwijzer
Uiterlijk 11 maart ontvangt u de kandidaten-
lijst samen met de adressen en openings-
tijden van de stembureaus.
Kijk online voor een stemlokaal bij u in de 
buurt op waarismijnstemlokaal.nl. 
Weet u nog niet op wie u gaat stemmen? Via 
de stemwijzer mijnstem.nl kunt u te weten 

komen welke partijen aansluiten op uw 
voorkeuren.

Stempas niet ontvangen 
Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw 
stempas kwijt? Vraag dan zo snel mogelijk 
een nieuwe stempas aan bij de gemeente.
Dit kan op drie manieren:
• Aan de balie tot 14 maart 12.00 uur. 
• Online via DigiD tot en met 10 maart
• Schriftelijk via een aanvraagformulier 

tot en met 10 maart. Dit formulier is te 
vinden via de website van de Rijksover-
heid. 

Kijk voor meer informatie op:
velsen.nl/stemmen  
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24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

Laat spullen uit de diepvries in je 
koelkast ontdooien. Ontdooi koelkast 
& vriezer ook regelmatig. Tip: Zet 
beide kasten 10 cm van de muur af.

Koel zuinig en ontdooi 
regelmatig de koelkast

TIP

Proef tegengaan sluip-
verkeer Velsen-Noord
Veel inwoners van Velsen-Noord hebben 
sinds lange tijd overlast van sluipverkeer. 
Hier krijgen we als gemeente regelmatig 
klachten over. 
Veel van het sluipverkeer rijdt via de Grote 
Hout- of Koningsweg het dorp in. 
Om het sluipverkeer te beperken wordt op 
proef een inrijdverbod op deze weg ingesteld. 
De proef gaat 1 mei van start.

Gedurende 3 maanden mag er tussen 15.00 
– 17.00 uur geen verkeer via de Grote Hout- 
of Koningsweg het dorp inrijden. Deze 
maatregel geldt van maandag t/m vrijdag. 
Vrachtwagens die naar bouwprojecten of 
Vattenfall gaan en (brom)fi etsers mogen wel 
deze weg inrijden. 
Op de pagina velsen.nl/proef-sluipverkeer 
vindt u alle informatie over de proef.
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NIEUWS VAN DE RAAD AGENDA VAN DE RAADSVERGADERING 16 MAART

Bekendmakingen

16 maart extra raadsvergadering
 vanaf 19.30 uur

Deze extra raadsvergadering is ingelast naar 
aanleiding van het besluit van de raad om een 
peiling betre
 ende het vluchtelingenschip te 
houden. 
De raad heeft tijdens de raadsvergadering 
van 29 januari het college verzocht om deze 
peiling onder inwoners van Velsen-Noord te 
houden. Het doel is om vanuit de inwoners 
van Velsen-Noord te horen of en onder welke 
condities het vluchtelingenschip kan blijven 

liggen of dat de duur van het opvangschip 
niet verlengd wordt. Dit besluit heeft de raad 
genomen naar aanleiding van het verzoek van 
de staatssecretaris om nogmaals bij te dra-
gen aan de noodopvang voor vluchtelingen. 
Tijdens de vergadering van 16 maart gaat de 
raad in debat over de uitkomsten van de pei-
ling en de voortgang van het onderzoek naar 
andere locaties voor vluchtelingenopvang. De 
stukken voor de vergadering worden bij uit-
zondering op vrijdag 10 maart gepubliceerd, 
omdat deze niet eerder beschikbaar zijn. 

Voor aanvang van de vergadering   zijn er 
vanaf 19.00 uur raadsleden aanwezig om u 
welkom te heten in de burgerzaal van het ge-
meentehuis.  
U kunt dan in gesprek met de aanwezige 
raads- en steunfractieleden. 

Er kan worden ingesproken over het onder-
werp van de raadsvergadering. 
Dit kan, omdat het onderwerp van deze raads-
vergadering niet eerder in een sessie aan de 
orde is geweest. Wilt u inspreken, dan kunt u 

zich tot donderdag 16 maart 12.00 uur
aanmelden via mail, gri�  e@velsen.nl of
telefoonnummer (0255) 567251. 
Ook kunt u tot 12.00 uur schriftelijk een
reactie worden gegeven via de mail,  gri�  e@
velsen.nl. 
De raadsleden ontvangen uw reactie dan nog 
vóór de vergadering.  

Ga voor meer informatie over bovenstaande 
onderwerpen en stukken naar
velsen.raadsinformatie.nl.

Toen ik mij, nu ongeveer zeven jaar ge-
leden, aansloot bij GroenLinks Velsen, 
had ik nooit bedacht dat ik nu voor 
de tweede periode raadslid in de ge-
meenteraad zou zijn.

Mijn leven heeft altijd in het teken gestaan 
van zorg. Ik had veel zorgtaken thuis en die 
waren moeilijk te combineren met werk. 
Ik was moeder van twee, toen puberende 
jongens met een aan autisme verwante con-
tactstoornis. 
Ik had de mantelzorg voor mijn ouders die 
ook beiden veel ondersteuning nodig had-
den. Op de momenten dat ik even geen 
zorgtaken had, werkte ik, met veel liefde en 
plezier, via het uitzendbureau in de thuis-
zorg en in verzorgingshuizen. Er kwam ech-

ter een moment dat ik mijn zorgtaken niet 
meer met werk kon combineren. Ik kwam in 
de bijstand terecht.
De vraag of ik me wilde kandideren voor een 
raadszetel vond ik best heel moeilijk. In mijn 
gedachten waren raadsleden hoog opgelei-
de mensen met ervaring in de politiek. Maar 
ik ben ervaringsdeskundige op vele vlakken, 
daarom heb ik toch dat ja gezegd.
Ik vind het heel belangrijk dat de politiek 
een afspiegeling is van onze inwoners.
Ik ben daarom heel blij dat ik ja heb gezegd 
en dankbaar dat ik van veel mensen het ver-
trouwen heb gekregen en mijn bijdrage kan 
leveren in onze raad.
Doordat de zorgtaken voor mijn jongens, 
naarmate ze ouder werden, afnamen en 
mijn ouders beiden overleden zijn, kon ik 

me richten op het raadwerk. Naast de verga-
deringen en werkbezoeken houd ik me graag 
bezig met de jongeren in onze gemeente. In 
de raadzaal zijn regelmatig schoolklassen 
op bezoek die wij als raadsleden begeleiden.
Ik neem mijn ervaring mee in thema’s als 
jeugdzorg, ouderenzorg en armoedebestrij-
ding. Ik vind het van groot belang dat we 
niet alleen over mensen praten, maar ook 
vooral met de mensen. Wat heb je nodig? 
Waar ben je echt mee geholpen? En wat kan 
de gemeente daarin voor je doen? 
Ik wil graag een oproep doen aan onze in-
woners, jong en oud. 
Waar loop je tegenaan, wat kan er anders? 
En… ik wil je vragen, kom en ga je bemoeien 
met de politiek. De gemeenteraad is van en 
voor alle Velsenaren. 

Ilse van Turnhout (GroenLinks):
De gemeenteraad is van en voor alle Velsenaren

Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Heerenduinweg 56, legaliseren 

plaatsen pakket- en briefautomaat 
(27/02/2023) 23733-2023

• Trompstraat 12, brandveilig gebruik 
logies, short-stay (27/02/2023) 23892-
2023

• Trompstraat 12, wijzigen gebruik 
naar logies/short-stay (28/02/2023) 
24200-2023

• Industriestraat 20, bouwen dakop-
bouw met dakterras (28/02/2023) 
24486-2023

• Van Linschotenstraat 7, bouwen aan-
bouw (01/03/2023) 24955-2023

Velsen-Zuid
• Nabij Driehuizerkerkweg 2B, kappen 

boom (27/02/2023) 23796-2023
• Zijpad van Driehuizerkerkweg nabij 

sportvelden Schoonenberg, kappen 2 
bomen (27/02/2023) 23810-2023

Velsen-Noord
• Kraandrijverstraat 43, bouwen loods 

(28/02/2023) 24013-2023
• Wijkerstraatweg 49, kappen boom 

(28/02/2023) 24098-2023

Santpoort-Noord
• Kerkweg 109, hoger bouwen dak-

kapel (achterkant - gewijzigd plan) 
(27/02/2023) 23866-2023

• Kerkweg 111, hoger bouwen dak-
kapel (achterkant - gewijzigd plan) 
(27/02/2023) 23872-2023

• Rijksweg 470, vergroten 2e verdieping 
en plaatsen dakkapel (voor- en achter-
kant) (28/02/2023) 24372-2023

Driehuis
• Van den Vondellaan 58, bouwen erker 

(02/03/2023) 25536-2023

WELSTAND

Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning 
IJmuiden
• Trompstraat 12, brandveilig gebruik 

logies, short-stay (02/03/2023) 
23892-2023

• 
Ingediende aanvragen fi lmvergunnin-
gen APV artikel 2:7
IJmuiden
• Filmopname ‘Ik Zal Zien’ op 13 april 

2023 van 10:00 tot 00:00 uur, locatie: 

Marina Seapoort, bunkers IJmuiden 
(28/02/2023) 24812-2023

BESLUITEN

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
IJmuiden
• Breskensstraat ong., tijdelijk (11 

maanden) plaatsen loods en kantoo-
runits (28/02/2023) 6870-2023

• Houtmanstraat 39, brandveilig ge-
bruiken groepswoning (02/03/2023) 
138503-2022

Velsen-Zuid
• Driehuizerkerkweg 15D, kappen 4 

bomen (02/03/2023) 14624-2023
Santpoort-Noord
• Duin- en Kruidbergerweg 60 (rijks-

monument), veranderen parkeerter-
rein, bouwen fi etsenberging en verp-
laatsen vlaggenmasten (28/02/2023) 
58913-2022

• nabij Hoofdstraat 234, tijdelijk (29 juni 
t/m 28 juli 2023) plaatsen po
 ertjessa-
lon (28/02/2023) 127794-2022

Velserbroek
• Swoerkamp 10, plaatsen twee dakka-

pellen (voor- en achterkant) en wijzi-
gen voorgevelkozijn (28/02 2023) 
17284-2023

• Hogemaad 89, plaatsen dakkapel 
(voorkant) (02/03/2023) 17837-2023

• Spitsaak 70 en Platbodem 45A-45J, 

wijzigen gebruik naar tijdelijke opvang 
(15 maanden) (02/03/2023) 19984-
2023

Geweigerde omgevingsvergunning
Velsen-Zuid
• Torenstraat 3, kappen boom 

(02/03/2023) 17922-20237

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
IJmuiden
• Deutzstraat 36, 42, 54, 58, 66, 76, 86, 

96, 106, uitbreiden 9 bedrijfsunits met 
dakopbouw en plaatsen entresolvloer 
(28/02/2023) 140969-2022

• 
Verleende onthe�  ng voor werkzaam-
heden buiten reguliere werktijden  
APV artikel 4:4 
Velsen-Zuid
• Amsterdamse weg (N202 hmp 2,7 

- 5,8), asfalteringswerkzaamheden,          
17 april 2023 20:00 uur t/m 18 april 
2023 05:00 uur (28/02/2023) 18617-
2023

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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