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Mededelingen

50 CENTS
Wethouder Marianne Steijn was vo-
rige week in buurthuis De Stek om het 
startschot te geven voor de wedstrijd 
50-cents, georganiseerd door het Soci-
aal wijkteam. 

Leerlingen groepen 7 en 8 van verschil-
lende Velsense basisscholen kregen elk 
50 cent en moeten kijken hoe ze daar 
meer geld mee verdienen. De klas die op 8 
april het meeste geld heeft verdiend, wint! 
Deelnemende scholen zijn de Plataan, de 
Zefi er, de Vuurtoren en de Klipper. De ac-
tie is onderdeel van de Week van het Geld.

Koninklijke onderscheiding
Aan het eind van de raadsvergadering 
kregen de volgende zes (oud)raadsleden 
door burgemeester Frank Dales een Ko-
ninklijke Onderscheiding opgespeld:

• Tilly Mastenbroek-Wesseling was 
raadslid van de VVD van 1998 tot maart 
2022

• Marianne Vos-Vester was raadslid van 
Velsen Lokaal van 2006 tot maart 2022

• Mireille Koedijker was raadslid voor SP 
en PS van 2006 tot maart 2022

• Ben Hendriks was raadslid van de PvdA 
van 2006 tot 2014 en van 2016 tot 2017 

en van 2018 tot maart 2022
• Els Zorgdrager-van Laar was raadslid 

van D66 van 2010 tot maart 2022
• Piet van Deudekom was raadslid van 

LGV van 2006 tot oktober 2021 
• 
Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau, omdat zij meer dan twaalf 
jaar in de gemeenteraad hebben gezeten en 
zich onvermoeibaar hebben ingezet voor de 
gemeente en alle inwoners.  
De vergadering is terug te kijken via 
velsen.nl/gemeenteraad en RTV Seasport. 
(foto: Reinder Weidijk)

Gratis naar de speeltuin voor minimagezinnen

Op dinsdag 29 maart  hebben achttien ge-
meenteraadsleden afscheid genomen van 
de gemeenteraad. Burgemeester Frank 
Dales bedankt alle raadsleden voor hun 
jarenlange inzet voor Velsen. Ook prees 
hij de raadsleden voor hun constructieve 
samenwerking en de bereidheid om het 
compromis te zoek in het belang van de in-
woners.  

Alle raadsleden werden toegesproken door de 
burgemeester, hun fractievoorzitter en keken 
zelf ook nog terug op hun eigen raadswerk.  
Daarbij gaven ze de nieuwe raadsleden ook 
vaak tips mee voor de nieuwe periode. 

De volgende raadsleden keren (vooralsnog) 
niet terug: 

• Marc Hillebrink, Ewoud Kuin en Els 
Zorgdrager van D66 Velsen 

• Bas Koppes, Laura Ouderkerken  en Tilly 
Mastenbroek-Wesseling van de VVD

• Maurice Bok, Nathánaël Korf en Mari-
anne Vos van Velsen Lokaal 

• Sige Bart en Milco Kwant van de LGV 
• Ben Hendriks van de PvdA 
• Robert van Koten en Mireille Koedijker 

van PS
• Annekee Eggermont van het CDA 
• Lieneke Post en Johan Visser van Forza! 
• Leen de Winter van de ChristenUnie

Afscheid gemeenteraadsleden 2018-2022

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier hiervan 
is een wijkplatform actief. In onderstaande tabel 
treft u een overzicht aan wanneer ze vergaderen.

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit 
de betre£ ende wijk. Zij komen op voor het 
algemeen belang van de wijk, maar zijn geen 
actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de 
gemeente en geven daarover gevraagd of on-

gevraagd advies. Wijkplatforms worden heel 
vaak gevraagd deel te nemen aan discussie-
groepen. Voor meer informatie, ga naar: www.
wijkplatformsvelsen.nl/ en kies in de kaart 
voor de gewenste wijk.

Als u een vergadering wilt bijwonen: hier vol-
gen de locaties en vergaderdata voor komen-
de tijd.  Aanmelden is niet nodig.

  Wanneer vergaderen de Wijkplatforms Velsen 2022

Wijkplatform Locatie Tijd  Datum
Velsen-Noord Clubhuis FC 19.30 4 mei, 1 juni 
 Velsenoord 
 Rooswijk

IJmuiden-Noord Planetenweg 2 19.30 13 april, 11 mei
(HuurRaad WBV)

IJmuiden-Zuid Zalencentrum 19.30 20 april, 15 juni
 Velserduin

Zee-en Duinwijk Seniorencentrum 19.30 22 juni, 11 sept 
Zeewijkplein 260 *

*Thema avonden

Gewijzigde openingstijden 
in april
Het gemeentehuis is op vrijdag 15 april (Goede 
Vrijdag) en maandag 18 april (tweede paasdag) 
gesloten. We zijn deze dagen ook niet telefo-
nisch bereikbaar.

Spelen is leuk en bewegen is gezond. Ook 
voor kinderen die opgroeien in een gezin 
dat iets minder te besteden heeft moet dit 
mogelijk zijn. Heeft u kinderen tot 10 jaar 
en heeft u een laag inkomen? Uw kind komt 
dan in aanmerking voor een gratis seizoen-
kaart bij een van de volgende speeltuinen:

• Stichting ‘De Veilige Haven’, Heerenduin-
weg 6a, in IJmuiden 

• Speeltuin Santpoort, Valckenhoefl aan 2, 
Santpoort-Noord 

• Speeltuin Zeewijk Natuurlijk, Dennekop-
laan 96, 1974 VC IJmuiden

Wilt u een aanvraag doen? 
Meer informatie over deze regeling vindt u op 
www.velsen.nl/speeltuin

Foto: Reinder Weidijk



Even voorstellen

De 33 gezichten 
van de nieuwe gemeenteraad

Bram Diepstraten
Velsen Lokaal

Kitty Wolfs 
Velsen Lokaal

Süleyman Çelik
Velsen Lokaal

Jesslin Padmos 
Velsen Lokaal

Patrick de Wildt 
Velsen Lokaal

Sander Smeets 
D66

Teresa da Silva Marcos 
D66

Bas de Ruig 
D66

Lucas Boelé 
D66

Mike Rijkers 
D66

Jeroen Verwoort 
VVD

Eric van der Does 
VVD

Cas Schollink 
VVD

Leo Aardenburg 
LGV

Leo Kwant 
LGV

Floor Bal 
LGV

Cees Sintenie 
CDA

Sander Scholts 
Forza! IJmond

Ferry Levasier 
Forza! IJmond

Iskandar Sitompul 
GroenLinks

Ilse van Turnhout-Stoelman 
GroenLinks

Marianne Steijn 
PvdA

Ahmet Karateke 
PvdA

Onika Pinkus 
PvdA

Frank Cornet 
ChristenUnie

Tommy Panis 
Forum voor Democratie

MaartenJan Hoekstra 
GroenLinks

Marcel Vonk 
Forum voor Democratie

Gideon Nijemanting 
CDA

Lara Seegers 
VVD

Joanna van der Zanden 
D66

Joost Bleekman 
Velsen Lokaal

Tineke van Ombergen-Vester 
Velsen Lokaal



Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden:
• Kennemerlaan 93, het veranderen van 

voorgevel (27/03/2022) 37890-2022
• Kanaalstraat 7, bouwen van tijdelijke 

(18 maanden) huisvesting (7 kamers) 
(28/03/2022) 38327-2022

• Geleenstraat 9, renoveren dakopbouw 
(30/03/2022) 39502-2022

• Jacob van Heemskerkstraat 16, bouwen 
dakopbouw, toevoegen appartement 
(01/04/2022) 41067-2022

Velsen-Zuid
• Ver Loren van Themaatlaan 16, plaat-

sen dakkapel (voorzijde), vervangen be-
gane grondvloer (01/04/2022) 40941-
2022

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 164, vervangen kozij-

nen (29/03/2022) 38767-2022

Santpoort-Zuid
• Harddraverslaan 51, plaatsen erfaf-

scheiding (29/03/2022) 39245-2022
• Harddraverslaan 51, plaatsen speelhuis-

je (29/03/2022) 39247-2022

Santpoort-Noord
• Hagelingerweg 134, plaatsen dakop-

bouw met loggia (29/03/2022) 38616-
2022

Velserbroek
• Floraronde 115, plaatsen dakkapel 

(voorgevel) (29/03/2022) 39216-2022
• Zadelmakerstraat 3, bouwen afschei-

ding en plaatsen luchtbehandeling 
(30/03/2022) 39398-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• President Krügerstraat 35, plaatsen 

dakopbouw (29/03/2022) 4045-2022
• President Krügerstraat 37, plaatsen 

dakopbouw (29/03/2022) 4051-2022
• Zuidpier noordkant Seaport Marina, 

wijzigen verleende tijdelijke vergun-
ning (traileronderstel, zonnepanelen) 
(29/03/2022) 15687-2022

Velsen-Zuid
• Van Hogendorplaan 5, legalise-

ren plaatsen toegangshek met poort 
(31/03/2022) 16821-2022

Santpoort-Zuid
• Wijnoldy Daniëlslaan 15, bouwen bijge-

bouw met kelder (29/03/2022) 16612-
2022

Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Vareniusstraat 11,  bouwen aanbouw 

(29/03/2022) 37790-2022

Velsen-Noord
• Stratingplantsoen 101A/101RD/101B 

en Wijkerstraatweg 119/121B, bouwen 
verdieping en verbouwen naar 7 wonin-
gen (29/03/2022) 150559-2021

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
Santpoort-Zuid
• “Oldtimerdag Santpoort 2022”, op 10 

september 2022, locatie:  Velserender-
laan 2 (01/04/2022) 40893-2022

Santpoort-Noord
• “FoodFeest”, op 9 en 10 september 2022 

van 17:00 t/m 23:30 uur, locatie: Broek-
bergerplein (30/03/2022) 39508-2022

Velserbroek
• “Avondvierdaagse Velserbroek 2022”, 

op  28, 29, 30 juni en 01 juli 2022, lo-
catie: start/ finish Vestingplein 60 
(28/03/2022) 38557-2022

•
• “Personeelsuitje zorginstelling Sint 

Jacob”, op 23 juni 2022 van 19:00 
t/m 23:00 uur, locatie: Westlaan 41 
(31/03/2022) 40384-2022

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• 4e Havenstraat 20, bouwen dakopbouw 

(29/03/2022) 104505-2021
• Dokweg 40, tijdelijk (2 jaar) plaatsen 

kantoorunit (29/03/2022) 3666-2022
• Radarstraat 113, vergroten 2e verdie-

ping (29/03/2022) 15580-2022
• Kennemerstrand nabij 200 t/m 472, 

plaatsen 18 meerpalen (29/03/2022) 
18790-2022

• Grahamstraat 4, wijzigen gebruik naar 
wonen (begane grond) (31/03/2022) 
14349-2022

• Wilgenstraat 36, splitsen woning in 
2 appartementen en wijzigen gevel 
(31/03/2022) 27803-2022

Velsen-Noord
• Concordiastraat ong. tegenover 84 (ka-

vel 7&12), bouwen bedrijfsverzamel-
gebouw (inclusief terreininrichting en 
hekwerken) (29/03/2022) 145509-2021

• Velserbosstraat 14, plaatsen dakkapel 
(voorgevel) (31/03/2022) 25642-2022

Santpoort-Zuid
• De Veenen 14, medegebruik als zorg-

boerderij van het agrarisch bedrijf 
(29/03/2022) 9520-2022

• Harddraverslaan 42, kappen boom 
(29/03/2022) 29785-2022

• Willem de Zwijgerlaan 59, brandvei-
lig gebruik van hotel (29/03/2022) 
114227-2021

Driehuis
• Waterloolaan 15, bouwen aanbouw/ga-

rage met dakterras en niet overdekte 
patio (29/03/2022) 16503-2022

Velserbroek
• Wilhelmina Druckerstraat 11, plaatsen 

2 dakkapellen (voor- en achtergevel) 
(29/03/2022) 20945-2022

• Wagenmakerstraat 31, wijzigen con-
structie (intern) (31/03/2022) 22290-
2022

• Zandhoornbloem 3, plaatsen 2 dak-
kapellen  (voor- en achtergevel) 
(31/03/2022) 22664-2022

•

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning 
IJmuiden
• Grahamstraat 259, aanpassen hoek-

raam (31/03/2022) 29037-2022

Verleende exploitatievergunningen 
APV artikel 2:15 
Velsen-Zuid
• Rijksweg 116, exploitatie horeca-inrich-

ting met terras (29/03/2022) 28167-
2022

Overige bekendmakingen 

• Vastellen straatnaam in Velsen-Noord
• Vaststellen straatnamen locatie Mis-

siehuis

Een papieren versie van de bekendmakin-
gen 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 Moer-
berg. Voor de inzage van stukken kunt u naar 
het gemeentehuis.

Bekendmakingen




