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Kent u een jongere die een
lintje verdient?
Jongeren die zich inzetten voor de Velsense gemeenschap verdienen allemaal
een pluim. Wilt u een van die jongeren
voordragen voor een jeugdlintje? Dat
kan vóór 4 april 2022.
Het jeugdlintje is een speciale onderscheiding voor jongeren uit Velsen. Een
blijk van waardering voor jongeren tot
18 jaar die een voorbeeld zijn voor anderen.
Jongeren kunnen een jeugdlintje krijgen als
zij een voorbeeld zijn voor anderen. Denk aan
inzet voor andere mensen, natuur of cultuur.
Jongeren die al langere tijd vrijwilligerswerk

Definitieve uitslagen
gemeenteraadsverkiezingen
Op 14, 15 en 16 maart 2022 heeft 48,27 %
van de stemgerechtigde inwoners van
Velsen een stem uitgebracht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. In 2018 was de
opkomst nog 51,89.
Het aantal uitgebrachte stemmen op kandidaten zijn: 26.567. Er zijn 79 blanco stemmen en
63 ongeldige stemmen uitgebracht.
Op 21 maart zijn de definitieve uitslagen van de
gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld.
De gemeenteraad van Velsen bestaat uit
33 leden. De nieuwe raadsleden worden op
woensdag 30 maart geïnstalleerd.
Uitslag per kandidaat en per stembureau

Bent u niet digitaal vaardig of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met
Kabinetszaken 0255-567200 of mailen naar
kabinetszaken@velsen.nl.
De jeugdlintjes worden uitgereikt op 26 april
tijdens de lintjesregen.

Uitslagen op partijniveau
Velsen Lokaal
D66 Velsen
VVD
GROENLINKS
Partij van de Arbeid
LGV
CDA
Forza! IJmond
Forum voor Democratie
ChristenUnie
SP
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Het aantal stemmen per kandidaat en per
kandidaat per stembureau vindt u hier
https://ap.lc/zRRKe

Ondernemers bundelen hun krachten: BIZ 2.0 een feit
De ondernemers, die samenwerken in de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Havengebied
IJmuiden, zorgen al sinds 2017 voor veel verbeteringen in het havengebied. En het BIZbestuur ziet nog veel mogelijkheden voor de
toekomst. Daarom wil het bestuur de samenwerking verlengen met een tweede termijn en
het gebied uitbreiden; de BIZ 2.0.
Daarvoor is begin dit jaar een draagvlakmeting gehouden, waarbij een ruime meerderheid
stemde voor de BIZ 2.0. De BIZ gaat verder! Er
is dan ook een BIZ-actieplan opgesteld, gericht
op een schoon, heel, veilig en duurzaam havengebied IJmuiden. Voor het huidige gebied én
de Halkade/Dokweg en Ampèrestraat/ Kromhoutstraat.
Wethouder Jeroen Verwoort is blij met een

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

gemeentevelsen

Stichting Thuisgekookt

doen, ouderen, zieken of mensen met een beperking helpen. Maar ook jongeren die een
bijzondere prestatie hebben geleverd.
U kunt een jongere voordragen door het aanmeldformulier in te vullen en vóór 4 april
2022 digitaal te verzenden. Meer informatie
en het aanmeldformulier kunt u vinden op
velsen.nl/jeugdlintje.

Partij

velsen.nl

Mededelingen

tweede termijn. ‘Honderden ondernemers
staan met de nieuwe BIZ voor een schoon, heel,
veilig en duurzaam havengebied IJmuiden.
Ik ben trots dat ook uit de draagvlakmeting
naar voren komt dat de BIZ door kan voor een
tweede termijn: BIZ 2.0. Laten we de krachten
bundelen en met elkaar dit gebied nog aantrekkelijker maken.’
De BIZ komt op voor de belangen van ondernemers voor wat betreft de openbare ruimte.
Daarnaast is de BIZ is een serieuze gesprekspartner. Ook werkt de BIZ samen met een
parkmanager die voor de belangen van ondernemers opkomt. En zijn netwerk gebruikt om
dingen op te lossen en in gang te zetten.
Meer informatie hierover vindt u op https://
ap.lc/1dPMK

Genieten van een vers bereidde maaltijd
én uw buren beter leren kennen? Stichting
Thuisgekookt koppelt buurtgenoten aan
elkaar voor hulp bij de warme maaltijd en
gezellig sociaal contact!
In Velsen zijn momenteel 61 thuiskoks actief die graag een portie extra koken. Deze
maaltijden zijn op maat gemaakt, veilig en
worden door de thuiskok aangeboden tegen kostprijs (excl. 10% commissie).
Wilt u graag maaltijden ontvangen? Of
lijkt het u juist leuk om aan de slag te gaan
als vrijwillige thuiskok? Meldt u dan aan!
Bel 085-0608768 of ga naar www.thuisgekookt.nl. Team Thuisgekookt staat voor u
klaar!

Blauwe Zone Kennemerlaan van kracht
Alle bebording en belijning voor de blauwe
zone in de Kennemerlaan zijn aangebracht.
Daarmee is de blauwe zone vanaf nu van
kracht. Dit betekent dat u van dinsdag tot en
met zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur maximaal twee uur mag parkeren (met gebruik
van de blauwe parkeerschijf ) op de volgende
delen van de Kennemerlaan: vanaf de Grahamstraat tot het Moerbergplantsoen, vanaf
de Edisonstraat tot het Moerbergplantsoen
en op het parkeerterrein ten noorden
van de Vomar (op
Kennemerplein 21).
Na ongeveer een
halfjaar vindt een
evaluatie van de
blauwe zone plaats.
Dit gebeurt in samenspel met de
winkeliers en omwonenden.

gemvelsen
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Werkzaamheden rondom spoorwegovergang
Wüstelaan

Op maandag 4 april 2022 start aannemer
De Bie Infra in opdracht van gemeente
Velsen met het uitvoeren van werkzaamheden rondom spoorwegovergang Wüstelaan in Santpoort-Zuid. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met
maandag 17 juni 2022. Meer informatie
vindt u op https://ap.lc/e9GDh
Verkeersmaatregelen tijdens de
werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden is de Wüstelaan dicht voor al het doorgaand verkeer,
behalve voor het werkverkeer en hulpdiensten. Voetgangers en fietsers kunnen
tijdens de werkzaamheden het spoor lopend oversteken.

Groot onderhoud Zeeweg
Op dinsdag 29 maart 2022 start aannemer Dura Vermeer in opdracht van
gemeente Velsen met het frezen en asfalteren van de Zeeweg in IJmuiden. De
werkzaamheden duren naar verwachting tot en met donderdag 31 april 2022.
De aannemer informeert de omwonenden over deze werkzaamheden.
Verkeersmaatregelen tijdens de werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden is de Zeeweg
dicht voor al het doorgaand verkeer, behalve
hulpdiensten tijdens calamiteiten. De trottoirs langs de Zeeweg zijn bereikbaar voor
voetgangers, maar oversteken is niet mogelijk gedurende deze drie dagen.

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.

Van links naar rechts: Frans Hoogzaad (parkmanager), Henk Wessel (vice-voorzitter BIZ), wethouder Jeroen Verwoort, Ton Wijker (voorzitter BIZ), Pieter Postma (penningmeester), Rien Stolk (ambassadeur) en Edwin Schilling (ambassadeur).(Foto: Reinder Weidijk)

Activiteiten voor jongeren
Tijdens de Week van het geld organiseert gemeente Velsen samen met het Sociaal Wijkteam en Stichting Welzijn Velsen verschillende activiteiten. Vanaf 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.
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NIEUWS VAN DE RAAD

Op dinsdag 29 maart 2022 nemen de raadsleden die niet terugkeren in de Velsense gemeenteraad afscheid tijdens de raadsvergadering, aanvang om 19.30 uur. Aansluitend,
naar verwachting vanaf 21.30 uur, is er in
de Burgerzaal van het gemeentehuis een af-

scheidsreceptie. Tijdens deze receptie kunnen de inwoners van Velsen de vertrekkende
raadsleden persoonlijk de hand schudden. De
gemeenteraad neemt van 18 leden afscheid.
Op woensdag 30 maart, aanvang 19.30 uur,

wordt de nieuwe gemeenteraad van Velsen
geïnstalleerd. Aansluitend kunnen de inwoners tijdens een receptie in de Burgerzaal de
nieuwe raadsleden feliciteren.
De verschillende fracties zullen ook de uitslag van de verkiezingen duiden.

Inwoners zijn van harte uitgenodigd om weer
raadsvergaderingen te bezoeken als publiek.
U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad ook volgen via velsen.nl/gemeenteraad
en RTV Seapport.

Coronanieuws
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)

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)

Bekendmakingen
Aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden:
• Scheldestraat 101, veranderen 2 toegangsdeuren (12/03/2022) 31852-2022
• Herculesstraat 32, bouwen erker (voorgevel) (12/03/2022) 31810-2022
• Trompstraat 174, optrekken voorgevel, bouwen dakopbouw (13/03/2022)
31965-2022
• Warmenhovenstraat 4-6, wijzigen
gevels (plaatsen balkon 1e verdieping en vergroten balkon 2e verdieping; wijziging verleende vergunning
(14/03/2022) 124954-2021) 320582022
• Jacob van Heemskerkstraat 23A,
verbouwen berging naar wonen
(14/03/2022) 32331-2022
• Kanaaldijk ong., bouwen afmeerplaatsen met afloopvoorzieningen
(16/03/2022) 33725-2022
• Groeneweg 66, vergroten 1e verdieping
(17/03/2022) 34270-2022
• Oosterduinweg 43, bouwen dakopbouw
(18/03/2022) 34583-2022
Velsen-Zuid
• Minister van Houtenlaan 13, vergroten 1e verdieping (achtergevel)
(13/03/2022) 31907-2022
• Kerkesingel 1, bouwen overkapping
met zonnepanelen (15/03/2022)
32753-2022(Rijksmonument)
Velsen-Noord
• Stratingplantsoen 11, bouwen aanbouw
(13/03/2022) 31953-2022
Santpoort-Zuid
• Bruno Klauwersstraat 18, kappen 2 bomen (15/03/2022) 32962-2022
• Willem de Zwijgerlaan 21, veranderen en vergroten garage (18/03/2022)

34646-2022
Santpoort-Noord
• Corantijnstraat 35, plaatsen dakkapellen (voor- en achtergevel) (12/03/2022)
31816-2022
• Duin- en Kruidbergerweg 79, bouwen
tijdelijke (2 jaar) stal (14/03/2022)
32654-2022
•
Velserbroek
• Dammersboog 178, wijzigen constructie
(intern) (15/03/2022) 32833-2022
• Sluisweid 1 bouwen berging, aanleggen uitrit en plaatsen hekwerk
(18/03/2022) 34838-2022

Welstand
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
Wilgenstraat naast 2, vergroten garage, verbouwen tot woning (15/03/2022) 227032022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10

IJmuiden
• ‘KNRM Reddingbootdag’, op 30 april
2022, van 10:00 tot 17:00 uur, locatie:
Haringkade 2 (15/03/2022) 328752022
• ‘Koningsspelen IJmuiden’, op 22 april
2022, van 9:30 tot 13:00 uur, locatie: strand IJmuiden (voor Noordzee)
(15/03/2022) 32983-2022
• ‘Sport & Cultuurmarkt’, op 18 juni 2022,
van 11:00 tot 16:00 uur, locatie: Stadspark IJmuiden (tussen Gijzenveltplantsoen en Radarstraat) (15/03/2022)
33191-2022

Velsen-Zuid
• ‘Dance Valley Festival’, op 13 augustus
2022, van 12:00 tot 23:00 uur, locatie:
Spaarnwoude (14/03/2022) 323092022
•

‘Dutch Valley Festival’, op 14 augustus
2022, van 12:00 tot 23:00 uur, locatie:
Spaarnwoude (14/03/2022) 324692022

Santpoort-Noord
• ‘Santpoort aan Tafel’, van 26 t/m 28 mei
2022, van 17:00 tot 23:00 uur, locatie:
Hoofdstraat 215 (11/03/2022) 322532022
• ‘Evenement ‘Foodfest 2022’, op 4 en 5
juni 2022, van 17.00 tot 23.30 uur, locatie: Broekbergenplein (15/03/0022)
34217-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• Zeeweg 229, gebruiken begane grond
als werkruimte/atelier, veranderen
kozijnen, plaatsen dakgoot ladder
(15/03/2022) 125665-2021
• Margadantstraat nabij 68 (perceelnummer 3902 - fase 3), bouwen 16 bedrijfsunits met kantoor (15/03/2022)
126775-2021
• Siriusstraat 8, verhogen nok, plaatsen
dakkapellen (voor- en achtergevel)
(15/03/2022) 17309-2022
• Lierstraat 48, wijzigen constructie (intern) (15/03/2022) 18539-2022
• Grote Beerstraat 33, plaatsen dakkapel
(15/03/2022) 18943-2022
• Oosterduinplein 22, vervangen kozijnen, wijzigen interne constructie

•

(17/03/2022) 152831-2021
Celsiusstraat 6, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (17/03/2022) 19706-2022

Velsen-Zuid
Dr. Kuyperlaan 19, wijzigen gebruik bijgebouw naar 2 Air-B&B’s (15/03/2022)
136340-2021
Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 164, verbouwen van
3 naar 4 appartementen, plaatsen
dakkapellen (voor- en achterzijde)
(15/03/2022) 125876-2021
• Wijkermeerweg 12 B, tijdelijk (2 jaar)
gebruiken voor jeugdactiviteiten
(17/03/2022) 154206-2021
Velserbroek
• Floraronde 17, plaatsen dakkapel (voorgevel) (17/03/2022) 19780-2022

Verleende exploitatievergunningen
APV artikel 2:15
Driehuis
Driehuizerkerkweg 61 (IJspaleis),
(17/03/2022) 22942-2022

Overige bekendmakingen
•
•

Ontwerp Startdocument Broeklanden
Voornemen tot uitgifte gemeente eigendom Julianakade 20 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.

SAMEN VOOR ELKAAR
Weggeefkastje in Velsen-Noord
Peter Klaver woont in de Meerweidenlaan 53 in Velsen-Noord
Het Sociaal Wijkteam Velsen ondersteunt inwoners bij
allerhande vragen. Met de rubriek ‘Samen voor elkaar’ wil
het Sociaal wijkteam actieve inwoners, die iets voor een
ander betekenen, in het zonnetje zetten.

en heeft in overleg met zijn vrouw besloten een weggeefkastje
te plaatsen. Wat is de reden?
Peter: ,,We wilden samen maatschappelijke betrokkenheid
tonen, impact maken vanwege de armoedeproblematiek,
zeker ook tijdens de coronaperiode. Via de LinkedIn pagina van
de Stichting Sogoed hebben we een buurtkastje gekregen en
werden, voor de aanschaf, financieel ondersteund door de
Sociaal Wijkteam Velsen. Zij hebben het kastje gesponsord en
daar zijn we ze heel erkentelijk voor.
Het speciaal gefabriceerde kastje vullen we met eerste levens-

behoeften zoals bijvoorbeeld: shampoo, rijst, soep, melk, olie,
suiker maar ook met menstruatie- gerelateerde producten
zoals maandverband en tampons.’’
Peter vervolgt: ,,Bewoners uit Velsen-Noord mogen de
producten er uit halen en meenemen. Producten doneren is
ook mogelijk. Naast het kastje staat een kist waarin producten
geplaatst kunnen worden. Als het kastje leeg is kunnen wij het
weer aanvullen. Ik moet nog wel wat tamtam maken. Dat doe
ik onder meer via een eigen facebookpagina (Buurtkastje van
Velsen-Noord) en ik ben bezig om flyers te maken om ons
project dat op 1 maart pas van start is gegaan nog meer onder
de aandacht te brengen. We merken nu al dat het enthousiasme en de respons bemoedigend is te noemen. Dus mensen:
kun je dagelijkse producten gebruiken, schroom niet, kom naar
ons buurtkastje toe en neem mee wat je kunt gebruiken.’’
Weet u iemand die ook in deze rubriek past of ondersteuning
kan gebruiken, schroom dan niet contact met ons op te
nemen. contact@swtvelsen.nl

Peter krijgt de paraplu van het Sociaal wijkteam Velsen overhandigd
als een bedankje voor zijn vrijwillige inzet. Foto: aangeleverd

