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De Noostraat op de schop
Op dinsdag 19 april 2022 start aannemer de
Bie in opdracht van de gemeente met werkzaamheden aan de De Noostraat. De werkzaamheden duren tot woensdag 29 juni. De
rijbaan krijgt een nieuwe laag asfalt. Het
fietspad aan de noordkant krijgt een nieuwe
rode asfaltlaag en de parkeervakken worden
opnieuw bestraat. Het fietspad en de parkeervakken aan de zuidkant worden later op-

geknapt, zodra de woningbouw daar klaar is.
Tijdens de werkzaamheden sluiten we
De Noostraat in delen af. Het doorgaande
verkeer wordt begeleidt met een omleidingsroute. We doen onze uiterste best om
sluipverkeer tegen te gaan. De bussen van
Connexxion rijden in deze periode door de
IJmuiderstraatweg.

velsen.nl

Mededelingen
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

Gewijzigde openingstijden

Het gemeentehuis is gesloten op de komende dagen:
• Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag)
• Maandag 18 april (tweede paasdag)
• Woensdag 27 april (Koningsdag)
• Donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
• Vrijdag 6 mei (brugdag)
We zijn deze dagen ook niet telefonisch
bereikbaar.
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HVC-bericht
Op Goede Vrijdag zijn alle afvalbrengstations
gewoon open. We verwachten extra drukte zo
vlak voor Pasen, houd rekening met een langere
wachttijd of kom op een andere dag langs. Kijk
voor de openingstijden op www.hvcgroep.nl/
afvalbrengstations.
Tijdens Pasen haalt HVC geen afval op. Ook
de afvalbrengstations zijn gesloten. Kijk in de
HVC afval-app of in de afvalkalender via hvcgroep.nl wanneer jouw afval wordt opgehaald.

Doe mee met de Kindermonitor
Ook uitgenodigd voor de #Kindermonitor van #GGDKennemerland en #JGZKennemerland? Doe mee! Zo kunnen we zien hoe het met de kinderen gaat en wat nodig is om ze
gezond te laten opgroeien. 640 ouders uit gemeente Velsen deden al mee. www.ggdkennemerland/kindermonitor

Denk mee over een dementievriendelijke wijk
Maandag 11 april vond in de Hofstede de
eerste netwerkbijeenkomst plaats over
een haperend brein, dementie, eenzaamheid en sociaal isolement. Een inspirerende en drukbezochte avond, met als focus
ontmoeting en samenwerking in de wijk
om inwoners in Velserbroek met een (beginnend) haperend brein beter te ondersteunen.

een mantelzorger. Vragen zoals: ‘Hoe kan Velserbroek dementievriendelijker worden?’ en
‘Waar kan men terecht met zorgen over een haperend brein?’ stonden centraal.
Het belang van een dementievriendelijke wijk
en meer aandacht voor mensen met beginnende
dementie werd breed gedragen. Met behulp van
subsidie van de gemeente Velsen, is rondom dit
thema een project gestart.

Nadat Marianne Steijn - wethouder bij de gemeente Velsen – de bijeenkomst opende, volgde
een interessant en herkenbaar interview met

Wilt u meedenken over de invulling hiervan?
Graag! Mail dan naar: mkennemerland@alzheimervrijwilligers.nl

Tips die helpen besparen op uw energierekening
Deze energiebespaartips kunnen helpen
honderden euro’s per jaar te besparen.
Én ze zorgen voor een vermindering in de
CO2-uitstoot.
•

•

•

•

Plaats deurdrangers (bespaar c.a. € 250 per
jaar). Als je alle tussendeuren in huis sluit
en in kamers waar je niet bent de radiator
uitzet, bespaar je tot € 250 per jaar aan gas.
Douche niet langer dan 5 minuten (bespaar
c.a. € 225 per jaar). Iedere dag 20 minuten
douchen kost € 300 p/jaar (per persoon).
Tip: plaats een leuke douchetimer in de
douche.
Verwarm minder kamers in huis (bespaar
c.a. € 170 per jaar). Verwarm alleen de kamers waarin je zit of werkt en sluit alle deuren in huis.
Gebruik een radiator ventilator (bespaar
c.a. € 170 per jaar). Met radiator ventilatoren kan de keteltemperatuur omlaag tot 60
graden en wordt de woonkamer toch snel

•

•

•
•

lekker warm.
Zet de thermostaat een graadje lager (bespaar c.a. €85 per jaar). Tips: doe een warme trui aan, gebruik een deken op de bank
en zet 1 uur voordat je gaat slapen de thermostaat op nachtstand.
Doe 2e koelkast weg (bespaar c.a. € 80 per
jaar). Een 2e koelkast is vaak oud en verbruikt veel stroom. Doe hem weg of gebruik
hem alleen tijdens een feestje.
Zet apparaten uit en niet op stand-by (bespaar c.a. € 75 per jaar). Tip: gebruik hiervoor een stekkerdoos met schakelaar.
Gebruik de ventilator in plaats van de airco
(bespaar c.a. € 60 per jaar). Een airco verbruikt veel stroom als hij aan staat. Een
ventilator is energiezuiniger en dus milieuvriendelijker dan een airco.

Lees de rest van de tips op velsen.nl/energiebespaartips. Samen gaan we voor een duurzaam
Velsen.

Herstelacademie
De Herstelacademie Haarlem en Meer
organiseert voor inwoners van gemeente
Velsen, themabijeenkomsten. Deze zijn
gratis, wel graag van te voren aanmelden.
Alle bijeenkomsten zijn van 14.00 - 16.00
uur (inloop vanaf 13.45 uur) bij SLUIS 751,
Lange Nieuwstraat 751, IJmuiden.
Themabijeenkomsten 2022
• Vrijdag 29 april, thema Zelfhulp
• Maandag 27 juni, thema Stigma
• Maandag 25 juli, thema Lekker in je vel

Actualiteitenuurtje
De raadsvergadering begint met het actualiteitenuurtje. Hier kunnen de raadsleden vragen stellen aan het college over een actueel
onderwerp.
U kunt als inwoner ook een actueel onderwerp onder de aandacht brengen van de
gemeenteraad. Inwoners krijgen daar elk 3
minuten de tijd om de raad toe te spreken.
Wilt u hier gebruik van maken, meldt u zich
dan vooraf aan bij de raadsgriffie via telefoonnummer 0255-567251 of via griffie@
velsen.nl. Dit kan tot uiterlijk donderdag 21
april, 12.00 uur. Het inspreken mag niet gaan
over onderwerpen die op de agenda staan.
Wijziging APV
In de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) is de gemeentelijke regelgeving op het
gebied van openbare orde, leefbaarheid en

veiligheid opgenomen. Deze wijziging heeft
betrekking op twee artikelen. Het artikel dat
het dragen van “colors” van verboden motorclubs verbiedt, komt te vervallen omdat dit
in strijd is gebleken met de Grondwet. “Colors” staat voor de clubkleuren van een motorclub. Meestal worden de rugemblemen
van de motorclub bedoeld. Het artikel dat
de vlaggenaanduiding op het strand regelt,
wijzigt in een algemene plicht om gehoor te
geven aan de waarschuwingsvlaggen van de
reddingsbrigade.
Rapportage Informateur
Hans Romeyn is door de gemeenteraad
aangesteld als informateur op initiatief
van Velsen Lokaal en D66Velsen, de twee
grootste partijen in de gemeenteraad. Zijn
opdracht is het onderzoeken of er wederom
mogelijkheden zijn om te komen tot een
raadsakkoord of raadsprogramma en op
welke thema’s deze mogelijkheden liggen. De

De herstelacademie in het kort
Bij de Herstelacademie bieden we een programma van educatie en zelfhulp voor mensen met
een psychische en/of verslavings kwetsbaarheid
waarbij de cursisten elkaar vooral ondersteunen. Begeleid door medewerkers die allemaal
zelf ook te maken hebben (gehad) met een psychische en/of verslavings kwetsbaarheid.

Vrijmarkten Koningsdag 2022
Bij Koningsdag horen vrijmarkten, ook in
Velsen! Om deze dag gezellig en veilig te laten verlopen, stelt de gemeente een aantal
voorwaarden. Deze zijn te vinden op velsen.nl/koningsdag.
We willen hier als gemeente mee voorkomen
dat er brandgevaarlijke en onveilige situaties
ontstaan. Daarnaast is het belangrijk dat de
hulpdiensten goed hun werk kunnen doen en
dat ondernemers hun winkel gewoon kunnen openen.
Er wordt vaak gebruikgemaakt van tape om

AGENDA VAN DE RAAD
Agenda van de raadsvergadering van 21 april

Aanmelden, informatie of een flyer van ons
programma overzicht:
E: cursusadministratie@herstelacademie.org
T: 06 33735694. www.herstelacademie.org

informateur heeft hier de afgelopen weken
gesprekken over gevoerd met alle partijen.
Zijn rapportage wordt besproken. Partijen
zullen aangeven hoe daarna de formatiefase
zal plaatsvinden.
Ga voor meer informatie over bovenstaande
onderwerpen naar www.velsen.nl/gemeenteraad. U kunt hier of via RTV Seaport ook
de raadsvergadering bekijken.
Blijf op de hoogte
Wilt u op de hoogte blijven van wat de raad
bespreekt en wat er op de agenda staat. Via
social media informeren wij u en kunt u
vragen stellen.
U kunt de raad volgen op:
Twitter: @RaadvanVelsen
Instagram:
www.instagram.com/gemeenteraadvelsen/
Facebook:
www.facebook.com/raadvanvelsen

plekken te markeren. Deze tape dient na de
vrijmarkt weer verwijderd te worden. Ook de
niet-verkochte spullen moeten na de vrijmarkt
weer mee naar huis genomen worden.

Bekendmakingen
Aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden:
• Gerard Doustraat 15, bouwen dakopbouw (05/04/2022) 42328-2022
• Zwaanstraat 25, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (05/04/2022) 42469-2022
• Bloemstraat 94, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (06/04/2022) 42594-2022
• Trawlerkade 16, tijdelijk uitvoeren
van laswerkzaamheden (07/04/2022)
43226-2022
• Trompstraat 160, bouwen dakopbouw
(07/04/2022) 43776-2022
• Radarstraat 121, vergroten 2e verdieping (08/04/2022) 44200-2022
• Groot Helmduin 28, kappen 3 bomen t.b.v. plaatsen 2 containers
(08/04/2022) 44303-2022
Velsen-Zuid
• ‘t Roode Hart 8, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (03/04/2022) 41230-2022
•
‘s Gravenlust 35B, plaatsen container
(08/04/2022) 43948-2022
Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 266, plaatsen kelder
(05/04/2022) 41999-2022
• Concordiastraat t.o. 84 (kavel 1), bouwen bedrijfshal (05/04/2022) 423482022
• Wenckebachstraat 146, verlengen
scherm, oprichten elektrische laadplekken, plaatsen compactstation
(08/04/2022) 44301-2022
Santpoort-Noord
• Crijnssenstraat 12, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (04/04/2022) 41387-2022
• Roos en Beeklaan 42, bouwen erker, wijzigen constructie (intern)
(07/04/2022) 43381-2022
Driehuis
• Driehuizerkerkweg 98, kappen boom
(04/04/2022) 41526-2022
• Driehuizerkerkweg 206, vervangen pui
in garagedeur (06/04/2022) 430222022
• Waterloolaan 3, aanleggen tijdelijke
moestuin (08/04/2022) 44321-1022
Velserbroek
• Liniepad 50 plaatsen woonark
(07/04/2022) 43429-2022
• De Zeiler 162, verplaatsen voordeur in
portiek (08/04/2022) 44271-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Kleine Pan 8, vergroten woning, wijzigen indeling (07/04/2022) 13298-2022
Velsen-Zuid
• Van Tuyllweg 24, legaliseren plaatsen
erfafscheiding (07/04/2022) 171192022
Velsen-Noord
• Rooswijkweg 1, tijdelijk (10 jaar) plaatsen 2 micro windturbines (05/04/2022)
114491-2021
Santpoort-Noord
• Spanjaardsberglaan 18, bekleden kopgevel (07/04/2022) 18685-2022
• Hoofdstraat 268, bouwen mantelzorgwoning, wijzigen gevelbekleding zwembad (07/04/2022) 19728-2022

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
• Geleenstraat 9, renoveren dakopbouw
(05/04/2022) 39502-2022
Velsen-Zuid
• Minister van Houtenlaan 130, legaliseren plaatsen textielwasserette (incl. reclame) (05/04/2022) 29495-2022
Ingediende aanvraag ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV
artikel 4:4

IJmuiden
• Perenboompad 21, vergroten 2e verdieping (05/04/2022) 35476-2022
• Huygensstraat 21, legaliseren kamergewijze bewoning (3 kamers, 3 personen)
(05/04/2022) 23096-2022
• President Krügerstraat 35, plaatsen
dakopbouw (07/04/2022) 4045-2022
• President Krügerstraat 37, plaatsen
dakopbouw (07/04/2022) 4051-2022
Velsen-Zuid
• Van Tuyllweg 7, plaatsen dakkapel
(achtergevel) (05/03/2022) 206622022
Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 217, verbouwen begane grond naar 2 woningen (inclusief veranderen gevels) (05/04/2022)
143930-2021
Santpoort-Zuid
• Bruno Klauwersstraat 18, kappen 2 bomen (05/04/2022) 32962-2022
Santpoort-Noord
• Eyndenhoefflaan 8, kappen boom
(05/04/2022) 35305-2022
• Wüstelaan 93, plaatsen bijgebouw met
overkapping (07/04/2022) 22801-2022

Velsen
• N208 (hmp 56.1) tussen Delftplein
(Haarlem) en afrit Velserbroek (Velsen), asfalt-herstelreparaties, van 04
mei 2022 20:00 uur tot 05 mei 2022
05:00 uur (04/04/2022) 42370-2022

Velserbroek
• Ossenland 24, plaatsen dakkapel (achtergevel) (05/04/2022) 24585-2022
• Zwanebloembocht 180, plaatsen dakkapel (voorgevel) (07/04/2022) 265182022
• Wieringer Aak 67, plaatsen dakkapel
(achtergevel) (07/04/2022) 307132022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10

Verleende omgevingsvergunning –
uitgebreide procedure

Santpoort-Noord
• “Dorpsfeest Santpoort 2022’, van 30
juli 2022 t/m 6 augustus 2022, locatie: in en om dorp Santpoort- Noord
(08/04/2022) 44180-2022

Driehuis
• ‘Dorpsfeest Driehuis’, op 30 juni 2022, 1
en 2 juli 2022, locatie: Driehuizerkerkweg (tussen Valeriuslaan en
• P.C. Hooftlaan) (07/04/2022) 435422022

tot 2027) dagelijks van 12 oktober t/m
31 december, locatie: tegenover Lange
Nieuwstraat 775 (05/04/2022) 81802022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Velsen-Zuid
• De Savornin Lohmanlaan 3 te VelsenZuid, het bouwen van 3 woningen met
berging (14/04/2022) 43029-2021
NL.IMRO.0453.OM0053DESAVORINLO1-R001

Verleende standplaatsvergunningen APV artikel 5:15
IJmuiden
• “Verkoop van oliebollen en seizoensgebak”, tijdelijk voor 5 jaar (van 2022

Santpoort-Noord
• “Verkoop van oliebollen en seizoensgebak”, tijdelijk voor 5 jaar (van 2022 tot
2027) dagelijks van 1 november t/m 31
december, locatie: Pleintje tegenover
Hagelingerweg 1 (05/04/2022) 103532022
Velserbroek
• “Verkoop van oliebollen en seizoensgebak”, tijdelijk voor 5 jaar (van 2022
tot 2027) dagelijks van 8 oktober t/m
31 december, locatie: tegenover Dekamarkt, Vestingplein 45 (05/04/2022)
2867-2022

Verleende filmvergunningen APV
artikel 2:7

Velsen-Zuid
• “Sleepers”, op 4 april 2022 van 07:00
tot 19:00 uur, locatie: Buitenhuizerweg
(01/04/2022) 36045-2022

Overige bekendmakingen
•

Beleidsregels eenmalige energietoeslag
gemeente Velsen 2022’ vast te stellen

•

Individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor de volgende
percelen:
- Meidoornstraat 3, IJmuiden
- Berkenstraat 13, IJmuiden
- Grote Beerstraat 1 H, IJmuiden
- Bramenvlak 18, IJmuiden
- Hoofdstraat 198, Santpoort-Noord
- J. Paxtonstraat 22, Velserbroek

•

Kapmelding
- Iep Stratingplantsoen, Velsen-Noord:
t.h.v. nummer 43 vanwege witrotschimmel
- Kastanje Stephensonplein, IJmuiden:
t.h.v. nummer 15 vanwege kastanjebloedingsziekte en honingzwam

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.

