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Mededelingen

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis 
tijdens Koningsdag

Beste Velsenaren,

19 april 2016 is een dag die 
voor altijd in mijn herinnering 
zal blijven. Die dag werd ik 
burgemeester van Velsen en 
alle Velsenaren. 

Ik ben ontzettend blij en vereerd 
dat ik jullie burgemeester mag 
blijven. In november vorig jaar 
besloot de gemeenteraad mij 
aan te bevelen voor een tweede 
termijn en op donderdag 14 april 
werd ik door de Commissaris 
van de Koning, Arthur van Dijk, 
beëdigd voor mijn tweede 
ambtstermijn.

Ik zei het al eerder: ik wil van maar 
één gemeente de burgemeester 
zijn, en dat is Velsen. Ik ben steeds 
meer gaan houden van onze mooie
en veelzijdige gemeente. Ik ben 
trots op Velsen, met zijn ver-
schillende kernen heeft het alles. 
Is dorps én stads. Is bijzonder 
door de bruisende haven, de 
natuur om ons heen, de industrie 
en natuurlijk door die prachtige 
voetbalclub Telstar. Maar Velsen 
is vooral bijzonder door jou. Door 
jou en alle andere Velsenaren met 
het hart op de tong. Jullie hebben 
mijn hart gestolen!

Met alles wat ik in mij heb, ga ik 
mij de komende jaren inzetten 
voor jou. Dat doe ik in nauwe 
samenwerking met de raad, met 

het college en met de mede-
werkers van onze gemeente. 
Voor het Velsen van de toekomst.

Er liggen bijzondere tijden achter 
ons en we zitten ook nu in een 
bijzondere tijd. Er komt veel op 
ons af, en daarbij vind ik het altijd 
een geruststelling dat we het ook 
onder moeilijke omstandigheden, 
samen altijd weten te redden. 
Velsenaren kunnen heel wat aan, 
dat hebben we laten zien. Die 
kracht en spirit blijven we nodig 
hebben met zijn allen.

Ik zie het als mijn opdracht om 
te werken aan een gemeente 
waar mensen goed samen kun-
nen leven. Met elkaar door een 
deur kunnen, ook als ze het over 
bepaalde zaken niet met elkaar 
eens zijn. Ik wil bouwen aan het  
vertrouwen van inwoners, in elkaar 
en in de overheid. Aan het in de
steigers zetten van het Velsen 
van de toekomst. Daarbij ben ik
er voor de inwoners, de onder-
nemers en organisaties van 
Velsen. Ik ben er voor jou. 

Ik blijf mij inzetten voor het 
belang van Velsen, binnen en 
buiten onze gemeentegrenzen. 
En komen we elkaar tegen, dan 
hoor ik ook graag van jou hoe 
we onze gemeente nog mooier 
kunnen maken!

Burgemeester 
Frank Dales 
en Commissaris 
van de Koning 
Arthur van Dijk

BERICHT VAN BURGEMEESTER FRANK DALES

Jouw burgemeester,  Frank Dales

De kosten voor energie zijn de afgelopen tijd 
fl ink gestegen. Daarom betaalt de gemeente 
Velsen een eenmalige toeslag uit aan inwon-
ers met een uitkering van de gemeente. De 
toeslag is € 800 per huishouden. A� ankelijk 
van hun woonsituatie krijgen inwoners met 
een uitkering van de gemeente de toeslag 

automatisch, of ze krijgen een brief dat ze 
de toeslag kunnen aanvragen. Inwoners met 
een laag inkomen die niet bekend zijn bij de 
gemeente kunnen zelf een aanvraag doen.

Kijk voor meer informatie en voorwaarden 
op www.velsen.nl/energietoeslag

Energietoeslag voor lage inkomens

Het gemeentehuis is op woensdag 27 april 
(Koningsdag) gesloten. We zijn deze dag 
ook niet telefonisch bereikbaar.

HVC gesloten op Koningsdag
Op Koningsdag haalt HVC geen afval op. 
Ook de afvalbrengstations zijn gesloten. 
Kijk in de HVC afval-app of in de afval-

kalender via www.hvcgroep.nl wanneer uw 
afval wordt opgehaald.

check de 
afvalkalender.
Rond de feestdagen 
komen we mogelijk op 
een andere dag langs 
om jouw bak te legen. 

Check dus de 
afvalkalender vroegtijdig 
in de HVC afval-app of 
website!

hvcgroep.nl
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Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden:
• Lagersstraat 16, plaatsen dakopbouw

(12/04/2022) 45325-2022
• Zeeweg 268, kappen boom 

(13/04/2022) 46269-2022
• Marconistraat 66, plaatsen dakopbouw

(13/04/2022) 46518-2022

Velsen-Noord
• Stratingplantsoen 101, 101A, 101B, lega-

liseren wijz. gebruik naar 5 apparte-
menten (11/04/2022) 44879-2022

• Wijkerstraatweg 119, 121B, legaliseren 
wijz. gebruik naar 5 appartementen 
(11/04/2022) 44879-2022

Santpoort-Zuid
• Jagtlustlaan 14, kappen boom (Nood-

kap) (12/04/2022) 45764-2022

Driehuis
• Hofdijklaan 46, plaatsen dakkapel 

(voorgevel) (14/04/2022) 46586-2022

Velserbroek
• De Zeiler 178, oprichten berging

(11/04/2022) 45099-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Wijk aan Zeeërweg 144, vergo-

ten kap, plaatsen dakkapel (zijkant)
(12/04/2022) 11348-2022

• J.C. van Neckstraat 3 t/m 17, afwijken
van bedrijfscategorie (12/04/2022) 
10349-2022

Velsen-Noord
• Velserkade 1, bouwen 2 bedrijfshal-

len en acculaadstation (12/04/2022)
111165-2021

Ingetrokken aanvragen 
omgevingsvergunning
Santpoort-Zuid
• Wijnoldy Daniëlslaan 15, bouwen bijge-

bouw met kelder (12/04/2022) 16612-
2022

• Harddraverslaan 51, plaatsen erfaf-
scheiding (21/04/2022) 39245-2022

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
Velsen-Noord
• “Straatspeeldag”, op 8 juni van 14:00

tot 18:00 uur, locatie: Heirweg 2A 
(12/04/2022) 45882-2022

Santpoort-Noord
• “Dorpsfeest Santpoort”, van 30 juli t/m 

5 augustus van 9:00 tot 1:00 uur en 6 
augustus van 9:00 tot 00:00 uur, locatie:
Hoofdstraat (11/04/2022) 45698-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Dirk Hartoghstraat 66, wijzigen con-

structie (intern) (12/04/2022) 43029-
2021

• Zuidpier noordkant Seaport Marina, 
wijzigen verleende tijdelijke (10 jaar) 
vergunning (traileronderstel, zonnepa-
nelen) (12/04/2022) 15687-2022

• Cypressenstraat 2, plaatsen dakopbouw 
inclusief dakkapel (12/04/2022) 25532-
2022

• Dirk Hartoghstraat 40, plaatsen 
dakopbouw inclusief dakkapellen
(14/04/2022) 25158-2022

Velsen-Zuid
• Meervlietstraat 58, wijzigen tuin, reali-

seren uitrit (14/04/2022) 25179-2022

Velsen-Noord
• Van Diepenstraat ong. (kavel 15 t/m 

17), bouwen 3 woningen (12/04/2022)
23441-2022

Santpoort-Zuid
• Charlotte de Bourbonlaan 25, wij-

zigen kozijnen en bekleden gevels 
(12/04/2022) 28245-2022

Santpoort-Noord
• Corantijnstraat 35, plaatsen 2 dakkapel-

len (voor- en achtergevel) (12/04/2022) 
31816-2022

• Westerhoevelaan 31, vergroten wo-
ning, plaatsen dakterras (achtergevel)
(14/04/2022) 27241-2022

Driehuis
• Da Costalaan 16, plaatsen dakkapel 

(voorgevel) (12/04/2022) 25718-2022
• Velserbroek
• Dammersboog 178, wijzigen constructie

(intern) (12/04/2022) 34892-2022

Verleende filmvergunningen APV 
artikel 2:7 
Velsen-Zuid
• “GTST”, op 13 en 14 april 2022 van 

08:00 tot 18:00 uur, locatie: Meershoef,
(12/04/2022) 24814-2022

Verleende evenementenvergun-
ning APV artikel 2:10
Santpoort-Zuid
• ‘Avondvierdaagse Brederode Dalton-

school’, op 10 t/m 13 mei 2022 van 17:00
tot 19:00 uur, locatie: diverse routes 
met als vertrek- en eindpunt Willem de 
Zwijgerlaan 110 (12/04/2022) 3770-
2022

Driehuis
• ‘Strawberries Easter Tournament’, 

van 15 t/m 17 april 2022 van 10:00 
tot 01:00 uur, locatie: Waterloolaan 1
(12/04/2022) 14547-2022

Overige bekendmakingen 
• Individuele gehandicaptenparkeer-

plaatsen aanleggen bij  Galle Promende 
70, Velserbroek en Alexander Bellstraat 
20, IJmuiden

• Kapmelding populier op het eiland in 
het Wijkeroogpark Velsen-Noord

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
11 inderegio.nl • 21 april 2022NIEUWS




