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Mededelingen

De landelijke verkeersveilig-
heidscampagne Mono is weer gestart 
en ook in Velsen geven we hier aandacht 
aan. Door middel van posters langs we-
gen en inzet van onze social mediakana-
len willen we al onze inwoners – jong 
en oud - waarschuwen tegen de gevaren 
van het gebruik van een smartphone in 
het verkeer. 

Het doel van de MONO-campagne is om 
bij te dragen aan het terugdringen van 
het aantal verkeersdoden en gewonden, 
veroorzaakt door het gebruik van social 
media tijdens verkeersdeelname. 

De campagne zet de sociale norm “je 
leest en stuurt geen berichten tijdens 
het rijden” neer.
MONO staat letterlijk voor één of al-
leen. In de campagne staat het voor met 
één ding bezig zijn: als je rijdt en fi etst, 
houd je je aandacht op één ding en dat is 
het verkeer. 
Met de campagneslogan ‘Mij Nie Ap-
pen’ richten we ons zowel op de auto-
mobilist en fi etser, als de verstuurder 
van berichtjes. 
Laat anderen voor vertrek ook weten 
dat je onderweg bent. 
Zo weten ze dat ze jou geen bericht moe-
ten sturen, en kom jij niet in de verlei-
ding om te reageren, oftewel Mij Nie 
Appen!

Het afgelopen jaar hebben veel inwoners en 
organisaties initiatieven ingediend op de 
website Velsengoedbezig.nl. 
Vanuit het Lokaal Klimaat Akkoord belooft 
gemeente Velsen op deze website voor elk 
ingediend initiatief dat helpt CO2 te be-
sparen, één boom te planten. Op 10 maart 
heeft gemeente Velsen samen met inwon-
ers 100 bomen geplant. Initiatiefnemers, 
klimaatpartners en omwonenden kwamen 
ondanks de sneeuw samen op de hoek van 
de Heirweg/Wijkeroogstraat. Wethouder 
Jeroen Verwoort is trots op de inwoners 
die aanwezig waren: ‘Ik ben erg trots op hoe 
goed jullie allemaal bezig zijn op het gebied 
van duurzaamheid! Jullie acties helpen én 
CO2 besparen én zorgen ervoor dat er van-
daag 100 extra bomen in Velsen geplant zijn, 
bedankt daarvoor!’ 
De bomen zijn samen met de indieners van 
de initiatieven geplant op de hoek van de 

Heirweg en de Wijkeroogstraat. Het gaat 
om zomereiken, Spaanse aken, Hollandse 
Lindes, haagbeuken en ruwe berken. Kli-
maatpartner De Bie Buitenwerk hielp met 
het planten van de bomen. Klimaatpartners 
zoals Kuuk, Van der Meij, Cornelis Vrolijk en 
ViVa! Zorggroep waren ook aanwezig. Bij het 
nieuwe minibos is een bordje geplaatst met 
de namen van de initiatiefnemers. Wethoud-
er Jeroen Verwoort: ‘Bij de 100 bomen staat 
een bord met de namen van alle inwoners 
en organisaties die een boom verdiend heb-
ben. Zo kunnen ze voor altijd aantonen dat 
die boom voor hún initiatief geplant is. Ik 
wil vooral oproepen: vul ook een initiatief in 
op Velsengoedbezig.nl, want dan planten we 
volgend jaar voor jouw initiatief een boom!’

Meer informatie over het Lokaal Klimaat 
Akkoord vind je op velsen.nl/lokaalklimaat-
akkoord.

Mij Nie Appen 
campagne

Voel je goed: informatie 
over een gezonde leefstijl 
in makkelijke taal
1 op de 6 Nederlanders heeft moeite met 
lezen en schrijven. 
Dat maakt het soms extra lastig om infor-
matie over een gezonde leefstijl goed te be-
grijpen. Speciaal daarvoor is de cursus Voel 
je goed!
Begin februari startte de eerste groep met 6 
deelnemers. De deelnemers worden begeleid 
door een trainer en door een diëtist. 
Voel je goed! is voor volwassenen die wil-
len werken aan een gezonde leefstijl en een 
gezonder gewicht. Je ontvangt adviezen in 

makkelijke taal. Onderdeel van het traject is 
een kookworkshop onder leiding van de Mo-
biele Kookbrigade. 
Voel je goed! is een samenwerking tussen 
gemeente Velsen, Welzijn Velsen, Stichting 
Lezen en Schrijven, 
Het Taalhuis IJmond en twee diëtisten. 
Deelname is gratis en aanmelden is nog altijd 
mogelijk.  Kijk voor meer informatie op
www.gli-velsen.nl/voel-je-goed. 
Voor vragen of aanmelden kunt u terecht bij 
Nurcan Arslan, arslan@welzijnvelsen.nl

Vorige week ging wethouder Marianne Steijn samen met de deelnemers aan de slag: het lezen, begrijpen 
en kiezen van de recepten, doen van de boodschappen, samen koken en tenslotte met elkaar eten.

Inwoners planten midden-
in de sneeuw bomen voor 
Lokaal Klimaat Akkoord!

Foto Reinder Weidijk

21  

24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

Gebruik de waterkoker 
zuinig

Zuinig omgaan met de waterkoker 
levert best wat op. Tip: verwarm niet 
meer water dan nodig. Maak water ook 
niet heter dan nodig.

TIP
5 tips om meeuwenoverlast 
tegen te gaan
Meeuwen vallen onder de Wet natuurbe-
scherming. Daarom mogen gemeente Velsen 
en haar inwoners niets doen wat schadelijk 
is voor deze zeevogels. Informatie geven over 
hoe u overlast van meeuwen tegengaat, is het 
belangrijkste ‘wapen’ dat we als gemeente 
hebben tegen meeuwenoverlast. 

Meeuwen komen in februari en maart terug 
naar hun broedgebied. Ze bouwen het liefst 
hun nest op een beschutte plek op een plat 
dak, zoals bij een schoorsteen. Eind april zijn 
de nesten klaar voor gebruik. Tot het mo-
ment dat de eieren uitkomen, valt de overlast 
mee. De meeste overlast zult u ervaren in de 
maanden mei tot augustus.
Hieronder 5 tips om overlast van meeuwen 
beperken.

•  Voer de meeuwen niet. Ook niet met een 
frietje of een broodje. Voeren leidt tot 
geluidsoverlast en agressief gedrag van 
de meeuwen. 

•  Houd uw dak en dakgoot goed schoon 
zodat er geen takjes en bladeren liggen 
die gebruikt kunnen worden als nestma-
teriaal. Het ontbreken van nestmateri-
aal maakt uw dak minder aantrekkelijk.

• Heeft u een plat dak? Een klein laagje 
water op het dak helpt ook tegen meeu-
wen.

•  Voorzie uw dak van wapperende feest-
vlaggetjes of plaats een vogelverschrik-
ker (vlieger) in een vorm van een af-
schrikkende roofvogel.

• Het plaatsen van duivenpinnen op 
dakranden, bij dakramen of op schouw-
en helpt tegen alle soorten vogels die 
nesten willen bouwen. Dus ook bij 
meeuwen.

•  Heeft u al een nest op uw dak, dan mag u 
deze tijdens het broedseizoen niet meer 
weghalen. In september eindigt het 
broedseizoen. Vanaf dat moment mag u 
het oude nesten weghalen. Om de meeu-
wen het volgend jaar moeilijker te mak-
en, kunt u een net of draden over uw dak 
spannen. Eventueel kan dit samen met 
de buren geplaatst worden. Zo beperkt u 
de ruimte om een nest te bouwen.
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NIEUWS VAN DE RAAD  AGENDA VAN DE SESSIES VAN 23 MAART

Bekendmakingen

Fiets voor lokale goede doelen 
en gratis producten 
Op 20 maart start ‘IJmond fi etst door’ om 
meer mensen in de IJmond te stimuleren 
om met de fi ets te gaan. Bijvoorbeeld naar 

het werk of om boodschappen te doen. Fiet-
sen is niet alleen goed voor u en het milieu, 
het is ook de ideale manier om IJmond beter 

23 maart sessies vanaf 19.30 uur
Voor aanvang van de vergadering zijn er vanaf 
19.00 uur raadsleden aanwezig om u welkom 
te heten in de burgerzaal van het gemeente-
huis. U kunt dan in gesprek met de aanwezige 
raads-  en steunfractieleden. 

Prioritering woningbouwlocaties (vanaf 
19.30 uur in Raadzaal)
Momenteel wordt er op veertig verschil-
lende locaties in de gemeente Velsen actief 
gewerkt aan het realiseren van woningen en 
op verschillende andere locaties willen de 
gemeente en initiatiefnemers ook woningen 
bouwen, maar daar zijn onvoldoende mid-
delen voor. De raad moet een besluit nemen 
over met welke uitgangspunten in het hoofd 
het college nieuwe woningbouwinitiatieven 
voorrang moet geven. En gaat, voorafgaande 
aan dit besluit, in deze sessie in gesprek met 
elkaar om een oordeel te vormen.  

Kritische succesfactoren voor beoorde-
ling recycle-tarief (vanaf 19.30 uur in 
Schoonenbergzaal)

Bij de invoering van het recycletarief heeft 
de raad op 29 juni besloten een raadsessie te 
houden over de ervaringen met en resultaten 
van het recycle-tarief in Velsen tot dan toe, 
zodat indien nodig kan worden bijgestuurd. 
Om de sessie in september voor te bereiden, 
worden nu factoren/indicatoren van het re-
cycle-tarief besproken, zoals de hoeveelheid 
restafval en grondsto� en, het aantal grof-
vuilmeldingen en/of dumpingen. 
De raad gaat hierover in deze sessie in gesprek 
en geeft mee wat voor hen de kritische suc-
cesfactoren zijn.

Velsen in de regio (vanaf 21.30 uur in 
Raadzaal)
In de vorige raadsperiode is er een heroriën-
tatie geweest van de positie van de gemeente 
Velsen in regionale verbanden. 
In deze sessie zal de huidige raad geïnfor-
meerd worden over het eerdere proces, de 
opties voor samenwerking die nu voorliggen 
voor de regionale verbanden en de voor- en 
nadelen van deze opties. 
Daarnaast wordt de inhoud van de samen-

werking ook gelijk meegenomen. Burge-
meester Dales en wethouder Verwoort in-
formeren de raad over de bestuurlijke en 
ambtelijke samenwerking in de regio, de 
strategie en de inhoud. 
Hierbij wordt ook ingezoomd op één van de 
samenwerkingen en hoe deze eruit kan zien. 
Ook zal de raad met elkaar in gesprek gaan 
over welke informatie zij nodig achten om 
een beslissing te kunnen nemen over regio-
nale samenwerking. 

Pont tot Park – voortgang en aanpak 
participatie (vanaf 21.30 uur in Schoon-
enbergzaal)
De gebiedsvisie Pont tot Park is op 25 novem-
ber 2021 vastgesteld. Dit is een globaal kader 
voor de ontwikkeling van dit gebied op basis 
waarvan het gesprek met belanghebbenden 
kan worden gevoerd. 
Op 23 december 2021 is een motie aangenom-
en in de gemeenteraad waarbij het college is 
opgeroepen om bij de uitwerking van Pont 
tot Park een uitgebreide participatie in te 
richten. In deze sessie wordt de gemeente-

raad geïnformeerd over de uitwerking van de 
gebiedsvisie en de aanpak van de participatie 
hierop in de komende maanden, waaruit een 
verdere ontwikkelstrategie moet ontstaan. 
Hierover zal de gemeenteraad in de zomer 
een besluit nemen.

Reageren en inspreken bij de sessies:
Er kan worden ingesproken over de onder-
werpen van de sessies.
Wilt u inspreken, dan kunt u zich tot don-
derdag 23 maart 12.00 uur aanmelden via 
mail, gri�  e@velsen.nl of telefoonnummer 
(0255) 567251.

Over de onderwerpen die op de agenda 
staan, kan tot donderdag 23 maart 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.

Jaren geleden organiseerde ik een tentoon-
stelling over geluk. Ik stelde de vraag: “Wat 
is geluk als het niet te koop is?” Verschil-
lende kunstenaars gingen met deze vraag 
aan de slag. 
Eén van hen onderzocht de combinatie ge-
luk en vrijwilligerswerk. In een zorgcen-
trum vroeg hij aan ouderen wat hen geluk-
kig zou maken. 
Velen van hen wilden graag weer eens een 
sportactiviteit bijwonen, maar dat was geen 
taak van de vrijwilligers. 
Men zat vast aan dezelfde wekelijkse wan-
deling naar buiten. Bij elk creatief voorstel 
kreeg de kunstenaar te horen: “Zo doen wij 
dat hier.” Gelukkig hield hij vol en draaide 
de boel om. Hij bracht de sporters naar de 
ouderen en organiseerde een bootcamp. 

Sporters namen de ouderen mee naar 
buiten en gebruikten hun rolstoel als fi t-
nessapparaat. De Sociale Sportschool was 
geboren. 
Ik heb het geluk dat ik al 30 jaar met cre-
atieve denkers en makers mag samenwerk-
en. Niets is gek genoeg. 
De regels bevragen en doorbreken, je fan-
tasie inzetten om te kijken hoe het anders 
kan. Daar word ik gelukkig van en ik meen 
de maatschappij ook wat beter.
En nu zit ik in de raad waar veel regels zijn. 
Dat is maar goed ook, want anders is het 
moeilijk besturen met zoveel verschillende 
meningen. 
Maar de raad is zelf ook kaderstellend. Wat 
betekent dat wij mede de regels bepalen. 
Dus als ik hoor ‘zo doen wij dat hier altijd’ 

dan ga ik doorvragen. Waarom zo en niet 
anders? Voor wie doen we het zo? Wie heeft 
hier baat bij? 
Velsen kent veel vrijwilligers. We moeten 
hen koesteren. Maar er zijn meer vrijwil-
ligers nodig. Hoe gaan we jongere genera-
ties hierbij betrekken? Ik geloof sterk in de 
kracht van samen de schouders eronder. 
Zelf ben ik o.a. vrijwilliger van het Repair 
Café in Santpoort-Zuid. Met meer dan twin-
tig vrijwilligers repareren we de spullen van 
buurtbewoners. Zo maken we een vuist 
tegen de wegwerpmaatschappij en zorgen 
we voor elkaar. De jongste vrijwilliger is een 
tiener, er is dus beslist hoop. 
Loopt u vast op een bestaande regel? Heeft 
u sociale, creatieve ambities voor Velsen? Ik 
denk graag met u mee: jzanden@velsen.nl.

Joanna van der Zanden (D66V):
Kan het ook anders?

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 ver-
plaatsen vlaggenmasten (28/02/2023) 
58913-2022

• Nabij Hoofdstraat 234, tijdelijk (29 
juni t/m 28 juli 2023) plaatsen po� er-
tjessalon (28/02/2023) 127794-2022

Velserbroek
• Swoerkamp 10, plaatsen twee dak-

kapellen (voor- en achterkant) en 
wijzigen 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) 17922-2023

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

Overige bekendmakingen 
• Ontwerpbestemmingsplan en hogere 

waarden Wet geluidhinder Vlietweg 
2 Santpoort-Noord, NL.IMRO.0453.
BP1314VLIETWEG1-O001

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.

bereikbaar te maken. Tijdens ‘IJmond fi etst 
door’ kunt u sparen voor donaties aan lokale 
goede doelen en voor leuke uitjes of pro-
ducten.
Hoe werkt het?
Wanneer u gebruik maakt van de doorfi -
etsroute binnen de IJmond, spaart u gemak-
kelijk punten met de Toogethr Cycles app. In 

de webshop is het mogelijk om de gespaarde 
punten in te wisselen voor donaties aan loka-
le goede doelen. Ook kunt u sparen voor een 
toegangskaart voor het zwembad of een voet-
balwedstrijd, voor gratis ko�  e met gebak of 
andere producten van lokale ondernemers.
Doe mee en meld u aan via: www.ijmond-
doorfi etsroute.nl. 
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