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Gratis compost scheppen
Op vrijdag 8 april ligt er gratis compost
voor u klaar in Santpoort-Zuid.

Heel Holland Wipt!

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

Dementiemonitor 2022
Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg
voor mensen met dementie. Alzheimer
Nederland vindt het daarom belangrijk om
te weten wat er leeft onder mantelzorgers.
Wat vinden mantelzorgers belangrijk?
Hoe ervaren ze de zorg voor hun naasten?
Iedere twee jaar voert Alzheimer Nederland de Dementiemonitor Mantelzorg uit.

Op vrijdag 8 april tussen 08.00 en 16.00 uur
kunt u bij de wijkpost Santpoort aan de Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Santpoort-Zuid gratis
compost afhalen. Brengt u zelf een schep mee
en iets om het compost in te doen (zakken,
kruiwagens, etc.).
Compost bevat veel natuurlijke voeding en
organische stof en verbetert daarmee het bodemleven van uw tuin.

Velsen doet dit jaar ook mee aan het NK Tegelwippen; een ludiek kampioenschap in de strijd
om tegels te vervangen voor groen. De start
daarvan is natuurlijk: de lente. Tijd om de tuin
aan te pakken én tijd om dat duurzaam te doen.
Wanneer tegels worden vervangen door gras,
bloemperken, bomen en geveltuinen wordt
Velsen aantrekkelijker voor insecten en dieren,
kan het water beter weglopen bij extreem nat
weer en verkoelt het bij extreem warm weer.
Helpt u mee Velsen Nederlands Kampioen te
laten worden? Wip dan t/m 31 oktober 2022
zoveel mogelijk tegels en geef het aantal door
op nk-tegelwippen.nl/meedoen. Deze worden
bij de tegelteller van gemeente Velsen opgeteld
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Mededelingen

Helpt u mee?
U kunt de Dementiemonitor (mantelzorgers en mensen met dementie) op twee
manieren invullen:
Online: ga naar www.dementiemonitor.nl
en wordt er kans gemaakt op de titel!
Hoe groen bent u eigenlijk? Test nu uw kennis
in de Vergroenquiz en ontvang handige tips.
Door deelname maakt u automatisch kans op
een Vergroenmix met inheemse bloembollen
voor uzelf én voor een ander. Zo kunt u samen
met een vriend(in), buur of familielid tegels
inruilen voor maar liefst 1 m2 aan vrolijke bloemen. Wie weet staat uw tuin, balkon of dakterras deze zomer in bloei.
Meedoen aan deze actie kan tot 1 mei 2022:
vergroenactie.nl/quiz.
Samen vergroenen is nog leuker.

Doet u het liever op papier?
Vraag een papieren vragenlijst aan: dementiemonitor@alzheimer-nederland.nl
of bel 033 – 303 25 02

Meeuwenoverlast
Meeuwen kunnen overlast veroorzaken,
vooral tijdens de broedperiode van halverwege april tot en met augustus. Dan
beschermen de vogels hun nesten en hun
jongen en zijn erg luidruchtig. Ook trekken de meeuwen vuilniszakken kapot en
kunnen ze schijnaanvallen uitvoeren.
Tips om overlast te voorkomen
Meeuwen zijn beschermd door de Wet Natuurbescherming. Daardoor is het lastig voor
de gemeente om overlast goed tegen te gaan.
Als bewoner kunt u zelf wél maatregelen nemen om overlast te voorkomen. Lees alle tips
op https://www.velsen.nl/overlast-dieren
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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.
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.
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 2022 tijdens de lintjesregen.

Rectificatie
Per abuis stond vorige week op deze Infopagina vermeld dat de asfalteringswerkzaamheden aan de Zeeweg in IJmuiden van 29 maart
tot en met 31 april duren. De werkzaamheden
duren naar verwachting tot en met 31 maart.
Als het regent, kan er niet worden geasfalteerd en kunnen de werkzaamheden enkele
dagen uitlopen.

A9 en A22: weekendafsluitingen april 2022
In de maand april voert Rijkswaterstaat onderhoud uit aan de A9 en A22. Gedurende de
werkzaamheden zijn er afsluitingen tussen
knooppunt Velsen en knooppunt Beverwijk.
Verkeer wordt omgeleid en moet rekening
houden met tien minuten tot een halfuur extra reistijd.

Week van het geld

Beste inwoner,
In welke levensfase u zich ook bevindt, er
kan van alles gebeuren waardoor u in financieel zwaar weer komt. Van faillissement,
verliezen van uw baan of geen goede balans
tussen inkomsten en uitgaven tot een (chronische) ziekte, scheiding of overlijden van
een partner: financiële problemen kunnen
allerlei oorzaken hebben. Dit ervoer ik zelf
in 2004, toen mijn man plotseling overleed.
Ik had geen inkomen, wel 3 jonge kinderen.
Het is dan belangrijk dat je er niet alleen
voor staat. Ook om het weer financieel op

orde te krijgen. In samenwerking met partnerorganisaties helpt de gemeente inwoners. We hebben diverse vormen van ondersteuning om te voorkomen dat inwoners in
de schulden raken, om samen met inwoners
(dreigende) armoede- en/of schulden op te
lossen en om te zorgen dat alle inwoners
met een laag inkomen mee kunnen blijven
doen. Rondom dit bericht vindt u een greep
uit het aanbod.

18 en dan?
18 jaar betekent volwassen zijn en ook eigen baas over (geld)zaken. Daar komt wel
wat geregel bij kijken, dus begin op tijd met
voorbereiden. Op de website https://www.
wijzeringeldzaken.nl/18-worden/10-dingen-die-je-moet-regelen-als-je-18-wordt/
staan de belangrijkste zaken op een rij.

Vragen rondom financiën?
Heeft uw vragen rondom financiën, schulden, belastingaangifte, kwijtschelding,
huurtoeslag of een gemeentelijke regeling
en komt u er niet uit? Neem contact op met
Socius (088 88 76 900).

Bespaar geld met Startpunt geldzaken
Wilt u graag beter rondkomen? Wilt u een
pensioenplan maken of een geldplan voor
studerende kinderen? Of vraagt u zich af
of u beter uw schuld kunt aflossen of beter
geld opzij kunt zetten?
Gemeente Velsen is aangesloten bij Startpunt Geldzaken, een programma waarmee
u digitaal een persoonlijk geldplan maakt.
Meer informatie vindt u op https://www.
startpuntgeldzaken.nl/velsen/

Marianne Steijn
Wethouder, gemeente Velsen

Dreigt er armoede of heeft u schulden?
Maak vrijblijvend een afspraak met team
schuldhulpverlening Velsen. Aanmelden
doet u telefonisch. U meldt zich aan via
0255 567200. Dit kan op werkdagen tussen
9.00-12.00 uur.
Bent u inwoner en ondernemer? Gemeente
Haarlem voert namens gemeente Velsen
schuldhulpverlening voor ondernemers
uit. Meld u vrijblijvend aan voor een adviesgesprek via de website van gemeente
Haarlem. Meer informatie www.velsen.nl/
hulp-en-advies-ondernemers

1 tot 4 april: A9, volledige afsluiting in
beide richtingen
In het weekend van 1 tot 4 april vernieuwt
Boskalis in opdracht van Rijkswaterstaat het
asfalt tussen knooppunt Velsen en knooppunt Beverwijk. De Wijkertunnel is tijdens
die werkzaamheden afgesloten in beide
richtingen. De afsluiting duurt van vrijdag 1
april 21.00 uur tot maandag 4 april 05.00 uur.

De extra reistijd bedraagt 10 tot 30 minuten.
4 april tot 8 april: A22, minder rijstroken beschikbaar in beide richtingen
Tussen 06:00 uur ‘s ochtends en 15:00 uur
’s middags werkt BAM namens Rijkswaterstaat aan de verkeerssignalering op de A22
tussen knooppunt Beverwijk en de Velsertunnel. In deze periode is 1 rijstrook beschikbaar. Weggebruikers moeten in deze
periode rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd.
Advies en informatie
Meer informatie www.rijkswaterstaat.nl/
wegenonderhoud-noord-holland. Of bel
voor informatie naar: 0800-8002 (gratis).

Subsidie voor activiteiten kinderen in Velsen: Zomerpret!
Meld uw organisatie snel aan!
Het college heeft de subsidieregeling ‘Zomerprogramma Velsen 2022’ vastgesteld. Organisaties kunnen een aanvraag doen om aanspraak te maken op deze subsidie. De regeling
is bedoeld om organisaties te stimuleren activiteiten aan te bieden voor kinderen van 4 t/m
12 jaar, onder de noemer Zomerpret. Gemeente
Velsen wil hiermee een programma realiseren
waardoor kinderen in Velsen zich ook dit jaar
weer kunnen aanmelden voor allerlei zomerse
activiteiten van 16 juli 2022 t/m 28 augustus
2022.

graag iets met muziek, toneel/theater en dans
doen. Ze hebben ook interesse in museum- en
scoutingactiviteiten.
Organisaties kunnen zich aanmelden door het
aanvraagformulier volledig in te vullen, via velsen.nl/zomerpret. Let op: hierbij geldt dat de
aanvraag volledig moet zijn. De subsidieregeling en de voorwaarden staan ook vermeld op
de website.
Vragen kunt u sturen naar zomerpret@velsen.nl

Van 25 februari 2022 tot en met 3 april 2022
kunnen organisaties een aanvraag indienen.
Bent u een organisatie op het gebied van kunst,
cultuur, scouting of sport? En wilt u een activiteit aanbieden? Laat het ons dan snel weten!
We verdelen het subsidiebudget op volgorde
van binnenkomst.
Daarnaast is vorig jaar middels een enquête
gekeken naar de behoeften van kinderen. We
hebben gevraagd aan welke activiteiten kinderen het meeste behoefte hebben. Kinderen van
4 tot 12 jaar hebben vooral behoefte aan sportactiviteiten tijdens de zomervakantie, ze noemen hierbij zwemmen, voetballen, klimmen
en freerunnen. Daarnaast willen de kinderen

16 juli t/m 28 augustus
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Bekendmakingen
Aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden:
• Dirk Hartoghstraat 66, wijzigen constructie (intern) (20/03/2022) 349742022
• Perenboompad 21, vergroten 2e verdieping (21/03/2022) 35476-2022
• Zeeweg 309, kappen boom
(22/03/2022) 35978-2022
• Kennemerlaan 186, vergroten 2e
verdieping, realiseren 2e dakterras
(23/03/2022) 36407-2022
• Alexander Bellstraat 57, plaatsen dakkapel (voorgevel) (23/03/2022) 365282022
• De Rijpstraat 16, splitsen woning naar 2
appartementen, realiseren 2e dakterras
(23/03/2022) 36675-2022
• Tuindersstraat 94, vergroten 2e verdieping (24/03/2022) 37312-2022
• Velserduinweg 169, vergroten 2e verdieping (25/03/2022) 37547-2022
• Vareniusstraat 11, bouwen aanbouw
(25/03/2022) 37790-2022
• Kanaalstraat 31 A, vergroten 1e en 2e
verdieping, splitsen naar 2 appartementen (25/03/2022) 37890-2022
Velsen-Noord
• Duinvlietstraat 52, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (19/03/2022) 34916-2022
Santpoort-Zuid
• Louise de Colignylaan 44, kappen 2 bomen (23/03/2022) 36573-2022
Santpoort-Noord
• Eyndenhoefflaan 8, kappen boom
(21/03/2022) 35305-2022
• Hoofdstraat 268, kappen boom
(21/03/2022) 35525-2022
• Kweekerslaan 12, kappen 2 bomen
(23/03/2022) 36493-2022
Velserbroek
• Dammersboog 178, wijzigen constructie
(intern) (19/03/2022) 34892-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Velserhof 95, interne verbouwing winkelcentrum (24/03/2022) 9746-2022
• IJmuiderstraatweg 45A , splitsen naar
2 appartementen (24/03/2022) 140882022
Driehuis
• Van Maerlantlaan 25, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (22/03/2022) 14305-2022

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Velsen-Zuid
• Heuvelweg 8, gebruik voor sportevenement Strong Viking Trailrun op 7
mei 2022 (inclusief op- en afbouw)
(22/03/2022) 23243-2022
Velserbroek
• Dammersboog 178, slopen constructie
(intern) (22/03/2022) 32833-2022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10

IJmuiden
• ‘WIJ anders wonen anders oud worden
willen bouwen en niets houd ons tegen!’,
van 23 juni 2022 17:00 uur t/m 25 juni
2022 17:00 uur, locatie: nabij Wouwenkoplaan 20 (21/03/2022) 35529-2022
• ‘Zomerfestival IJmuiden’, 20 t/m 24 juli
2022 van 12:00 tot 01:00 uur, locatie:
Kennemerplein (22/03/2022) 358992022
• ‘Havenfestival 2022’, op 25 en 26 juni
2022, locatie: Trawlerkade, 4e Havenstraat 3 (24/03/2022) 37353-2022
• ‘Nationale Buitenspeeldag 2022’, 8 juni
2022 van 14:00 t/m 17:00 uur, locatie:
Koningsplein 38 (25/03/2022) 377952022
Velsen-Noord
• ‘Dorpsfeest Velsen-Noord’, 17 juni 2022
van 16:00 t/m 00:00 uur, 18 juni 2022
van 10:00 t/m 00:00 uur, 19 juni 2022

van 10:00 t/m 21:00 uur, locatie: Stratingplantsoen (22/03/2022) 358102022

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning

Santpoort-Zuid
• De Veenen 10, gebruiken voor zorgboerderij en ondergeschikte detailhandel
(22/03/2022) 3080-2022

IJmuiden
• Marktplein 60, wijzigen gevel
(22/03/2022) 153172-2021
• Monnickendamkade 1, bouwen aanbouw (24/03/2022) 16520-2022

Driehuis
• Anna Kaulbachhof 9, bouwen aanbouw
(31/03/2022) 16827-2022

Santpoort-Zuid
• Duinlustparkweg 98, bouwen aanbouw
en berging (22/03/2022) 136220-2021
• Wüstelaan 25, kappen boom
(24/03/2022) 14362-2022
• Jagtlustlaan 8, kappen 3 bomen
(24/03/2022) 29013-2022

Velsen-Zuid
• “Goede Tijden Slechte Tijden”, op
24 maart 2022 van 14:00 - 18:00 uur,
locatie: Laaglandersluisweg, De Ven
(23/03/2022) 33737-2022

Santpoort-Noord
• Wüstelaan 93, uitbreiden 1e verdieping
(22/03/2022) 3866-2022(gemeentelijk
monument)
• Kruidbergerweg 103, bouwen dakopbouw (24/03/2022) 16154-2022
• Kruidbergerweg 105, bouwen dakopbouw (24/03/2022) 16156-2022
• Kruidbergerweg 107, bouwen dakopbouw (24/03/2022) 16162-2022
Driehuis
• Anna Blamanpad 1 t/m 7 en Herman
Gorterpad 1 t/m 7, vergroten balkons
(begane grond) (24/03/2022) 81742022
• Perceel tussen Nieuw Velserduin en
het Ichthus Lyceum, kappen 6 bomen
(24/03/2022) 20168-2022
Velserbroek
• De Kamp 49, vervangen kozijnen en
voordeur (voorzijde) (22/03/2022)
17388-2022

Verleende filmvergunningen APV
artikel 2:7

Verleende evenementenvergunning APV artikel 2:10

IJmuiden
• ‘Kofferbakmarkt’, op 16 april, 14 mei,
4 juni, 16 en 30 juli, 20 augustus, 17
september, 8 oktober 2022 van 8:00
tot 16:00 uur, locatie: Plein 1945
(22/03/2022) 8224-2022
• ‘Kitebuggy clubwedstrijden’, op 2
en 3 april 2022 van 10:00 tot 17:00
uur, locatie: IJmuiderstrand zone 3
(22/03/2022) 111998-2021

Overige bekendmakingen
•
•

Kapmelding 2x sorbus bij Tussenweid
11-13 Velserbroek
Regeling voor kwijtschelding van gebruiksvergoeding in verband met derde
lockdown coronacrisis

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.

