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Lancering Sport- en beweeggids voor volwassenen
Op maandag 14 maart werd de Sport- en beweeggids voor volwassenen gelanceerd tijdens de GoldenSports training in het Stadspark van IJmuiden.
GoldenSports is een beweegactiviteit in de
buitenlucht voor senioren/ouderen. Naast
het fysieke aspect is er ook aandacht voor het
sociale element door elkaar in de wijk laagdrempelig te ontmoeten. Iedereen van 55+
is van harte welkom om mee te doen. Vooraf
aanmelden is niet nodig.

In de Sport- en beweeggids vindt u meer informatie over deze activiteit. Ook vindt u
daar een compleet aanbod van alle activiteiten van organisaties en verenigingen die gemeente Velsen rijk is. U kunt een exemplaar
afhalen bij één van de publieke locaties, zoals
het gemeentehuis, de bibliotheek of bij huisartsen- en fysiotherapiepraktijken. U kunt de
gids ook op internet bekijken via sportpasvelsen.nl/sport-en-beweegaanbod-2022

Hulp en initiatieven
Oekraïne
In het hele land zijn spontane initiatieven
ontstaan om Oekraïners te helpen. Ook
door inwoners van Velsen. Als gemeente
ondersteunen wij deze initiatieven. Wij
krijgen veel verzoeken binnen van inwoners die graag een steentje bij willen dragen.
Wilt u ook meehelpen en iets betekenen?
Meer informatie kunt u lezen op https://
www.velsen.nl/oekraine. De informatie op
deze pagina wordt aangepast wanneer er
iets wijzigt.

Wethouder Marianne Steijn en wethouder Bram Diepstraten overhandigen de Sport- en beweeggids aan het einde van de training aan alle deelnemers.
Foto: Reinder Weidijk

Nieuwe subsidie voor
controle op coronatoegangsbewijs in 2022

Ondernemers, instellingen en verenigingen kunnen tot en met donderdag
24 maart 2022 een aanvraag doen
voor een financiële bijdrage op de gemaakte kosten 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, instellingen en verenigingen in de horeca,
sport en cultuur opnieuw te maken gehad
met de verplichte controle op het coronatoegangsbewijs (CTB).
Vanuit het Rijk is aan gemeenten extra
geld beschikbaar gesteld voor de controle
op de naleving van het CTB in 2022. Het
college heeft besloten het bedrag opnieuw
in de vorm van subsidie beschikbaar te
stellen aan ondernemers, cultuurinstellingen en sportverengingen in de gemeente
Velsen die verplicht zijn op het controleren op het CTB.
Aanvragen subsidie CTB-controle
Heeft uw onderneming, organisatie of
vereniging te maken met de verplichte
controle op het CTB en heeft u hiervoor extra kosten gemaakt? Dien dan
een aanvraag in voor een vergoeding.
Er kan subsidie worden aangevraagd voor
externe inhuur personeel (op basis van een
factuur) of inzet eigen personeel (op basis
van berekening CTB-tool) ten behoeve
van de controle op het CTB. De subsidie
kan worden aangevraagd door middel van
een aanvraagformulier op www.velsen.nl/
aanvraag-ctb

Grof afval wegbrengen?
Week van het geld
De Week van het geld vindt plaats van
28 maart tot en met 1 april. Tijdens deze
week is er extra aandacht voor kinderen en jongeren om te leren omgaan met
geld. Thuis en in de klas. Goed omgaan
met geld betekent namelijk: goed nadenken en bewust kiezen. Samen de weg vinden naar hulp en informatie.
Van Digi tot Doekoe
Dit jaar is het thema “Van Digi tot Doekoe’.
Het gaat over de voortdurende digitalisering,
de verschillende vormen van geld en betalen, en de veiligheid. Wilt u thuis alvast wat
activiteiten doen met u (klein)kinderen? Op
www.weekvanhetgeld.nl staan veel filmpjes
en spelletjes.

Activiteiten voor jongeren
Tijdens de Week van het geld organiseert gemeente Velsen samen met het Sociaal Wijkteam en Stichting Welzijn Velsen verschillende activiteiten. Op 30 maart om 20.30
uur zijn jongeren welkom in Wijkcentrum
de Stek. Een avond ervaringen en kennis delen over geldzaken, onder het genot van lekker eten. Voor de weken na de Week van het
geld kunnen jongeren 15+ zich opgeven voor
gratis kookcursussen. Leer uw kinderen hoe
met een beperkt budget een gezond driegangenmenu op tafel komt. Meer informatie
over de activiteiten is te vinden op velsen.nl/
week-van-het-geld. Aanmelden is mogelijk
via steeneken@welzijnvelsen.nl of telefonisch 06-28455673.

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

hvcgroep.nl

NIEUWS VAN DE RAAD
Winnaars Vlogwedstrijd John van Dijk
fonds krijgen prijs

De winnaars van de jongeren vlogwedstrijd
van het John van Dijk Fonds hebben op
woensdag 9 maart hun prijs ontvangen in de
stadsschouwburg na afloop van het jongerendebat. De winnaars hadden beiden een vlog
over verbinding. Cecile Vastenburg haar vlog
ging over het verbinden van de natuur met de
jeugd. De vlog van Eva Been en Nadesh Hen-

driks ging over het gebruik maken van muziek
om jongeren met elkaar te verbinden.

filmpje insturen. Door de Corona maatregelen werd de prijs nu pas uitgereikt.

De prijs werd uitgereikt door Sige Bart voorzitter van het John van Dijk Fonds.
De winnaars maakten vlogs in het kader van
het beste idee voor Velsen. Jongeren werd

John van Dijk Fonds
Het John van Dijk Fonds is opgericht door de
gemeenteraad van Velsen met als doel jongeren meer te betrekken bij de politiek, maar
ook om te laten zien hoe het bestuur werkt en
wat voor invloed je daarop kunt uitoefenen.
Ook als jongere!

gevraagd een filmpje te maken wat zij willen
veranderen of verbeteren in Velsen. Alle
jongeren tussen de 11 en 22 jaar konden een

Verkiezingen
De afgelopen weken zijn de raadsleden
druk op campagne geweest om de inwoners te overtuigen om op hun te stemmen
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.
Naast dat de politieke partijen de straat
op gingen waren er veel debatten waar zij
de degens kruisten.
Zaterdagmiddag 12 maart organiseerden alle politieke partijen in Velsen een
verkiezingsmarkt in het gemeentehuis.
Inwoners konden onder andere meedoen
aan het speeddaten met een raadslid of
laten weten wat ze de nieuwe raad wil
meegeven voor de nieuwe raadsperiode.

Wie was John van Dijk?
John van Dijk werd in 1990 op 26 jarige
leeftijd raadslid van de gemeente Velsen. Op
30 april 2001 is hij overleden na een lange en
slopende ziekte. John is een raadslid geweest
dat op ongewone wijze opkwam voor ideeën
van jongeren.
Door zijn inzet, enthousiasme en door het
inschakelen van zijn netwerken heeft hij
jongeren enthousiast gemaakt voor de politiek. Bij zijn inzet voor jongeren heeft nooit de
partijpolitiek voorop gestaan.

Ook was er op woensdag 9 maart een
jongeren- en kinderdebat in de stadsschouwburg. Hier konden de jongeren
met elkaar in gesprek over onderwerpen
als speelplekken en Tata Steel.

Coronanieuws
Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine
Website met contactgegevens hulp- en luisterlijnen
Informatie over vaccinatie
coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
Informatie over testen
Coronatest.nl
0800-1202 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Bekendmakingen
Aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden:
• Grahamstraat 259, aanpassen hoekraam (06/03/2022) 29037-2022
• hoek Sluisplein en Amstelstraat , bouwen winkel, bergingen en 2 woningen
(07/03/2022) 29710-2022
• Frogerstraat 14, verbouwen tot bedrijfsruimte en (boven)woning (07/03/2022)
29706-2022
• Breesaapstraat 11-13, 17-19-21 en Frogerstraat 16-16A-18A-18B-18C, verbouwen tot bedrijfsruimten en 8 (boven)
woningen (07/03/2022) 29708-2022
• Canopusplein 11, vervangen raamkozijnen (10/03/2022) 31060-2022
• Schiplaan 1, legaliseren verbouwen garage, plaatsen overkapping
(10/03/2022) 30975-2022
• Houtmanstraat 1, gebruiken als tuin
en het plaatsen van een insectenhotel
(10/03/2022) 31223-2022
Velsen-Zuid
• Minister van Houtenlaan 130, legaliseren plaatsen textielwasserette (incl. reclame) (07/03/2022) 29495-2022
Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 164, opbouwen garage en bouwen aanbouw en berging
(11/03/2022)
• 31713-2022
Santpoort-Zuid
• Jagtlustlaan 8, kappen 3 bomen
(06/03/2022) 29013-2022
• Harddraverslaan 42, kappen boom
(08/03/2022) 29785-2022
Santpoort-Noord
• Crijnssenstraat 18, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (10/03/2022) 31173-2022

Velserbroek
• Wieringer Aak 67, plaatsen dakkapel
(achtergevel) (09/03/2022) 307132022

Welstand
Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Marktplein 60, wijzigen gevel
(10/03/2022) 153172-2021
Santpoort-Zuid
• De Veenen 14, gedeeltelijk gebruiken
voor zorgboerderij (10/03/2022) 95202022
Santpoort-Noord
• Hagelingerweg 58A, wijzigen voorgevel
(10/03/2022) 8291-2022
Driehuis
• Anna Blamanpad en Herman Gorterpad 1 t/m 7, vergroten balkons (begane
grond) (10/03/2022) 8174-2022

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
• Van Ostadestraat 83-8000, verbouwen tot woning met verdieping
(08/03/2022) 13454-2022
• Fidelishof 55, 56 en 57, verbouwen tot
woning (08/03/2022) 20305-2022
• Lange Nieuwstraat 503, vergroten (uitbouwen verdiepingen, 2 dakterrassen, 2
dakkapellen) en splitsen in winkel en 4
woningen (10/03/2022) 20286-2022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10

IJmuiden
• “Koningsdag 2022”, op 27 april 2022
van 14:00 tot 22:00 uur, locatie: Kenne-

merlaan 93 (09/03/2022) 30478-2022
Santpoort-Noord
• ‘80e Krinkels Pim Mulierloop’, op 22
mei 2022 van 9:30 tot 13:00 uur, locatie:
Kerkpad 61 (09/03/2022) 31625-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• Breesaapstraat 60A, Neptunusstraat
33 RD, Oranjestraat 98, brandveilig
gebruik van hotel (08/03/2022)769902019
• Willemsbeekweg 8, plaatsen dakopbouw inclusief twee dakkapellen
(08/03/2022) 13092-2022
• Snippenbos 54, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (10/03/2022) 14549-2022
Kastanjestraat 17, bouwen dakopbouw
(10/03/2022) 15772-2022
Santpoort-Noord
• Hagelingerweg 47, legaliseren afzuiginstallatie (08/03/2022) 93446-2021
• Spekkenwegje 15, bouwen tuinkas
(08/03/2022) 128228-2020
Velserbroek
• Ambachtsweg 3, wijzigen horecagelegenheid (gevelindeling en terras; wijziging op verleende vergunning 386502020) (08/03/2022) 151141-2021
• Vederkruid 8, plaatsen dakkapel (voorgevel) (08/03/2022) 14058-2022
• Zwanebloembocht 86, plaatsen dakkapel (voorgevel) (10/03/2022) 150672022

Verleende filmvergunningen APV
artikel 2:7
IJmuiden
‘opname GTST’ op 10 maart 2022 locatie:
Amperestraat (08/03/2022) 29776-2022

Verleende evenementenvergunning APV artikel 2:10

De burgemeester van Velsen heeft een evenementenvergunning verleend voor:
IJmuiden
• ‘30 van Zandvoort’, op 26 maart 2022
van 08:30 tot 14:45 uur, locatie: route
door Velsen (08/03/2022) 1547002021
• ‘Omloop van Zandvoort’, op 27 maart
2022 van 11:30 tot 15:30 uur, locatie: route door Velsen (08/03/2022)
154118-2021

Overige bekendmakingen
•

•
•

Aanleggen van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen voor de volgende
percelen: Cypressenstraat 36, IJmuiden
en IJmuiderstraatweg, 79 IJmuiden
12 parkeerplaatsen aan te wijzen voor
het opladen van elektrische voertuigen
Aanpassen maximumsnelheid tussen
Genieweg en A9

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.

