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Bijeenkomst Telstarstadion
en de directe omgeving
Op maandag 9 mei organiseert gemeente
Velsen van 17.00 tot 19.00 uur een startbijeenkomst in het Telstarstadion om in
gesprek te komen met omwonenden en
andere belanghebbenden over verschillende ideeën voor het stadion en de directe omgeving
De ambitie van Telstar is om de club toekomstbestendig te maken. Een onderdeel
daarvan is uitbreiding en modernisering van
de stadioncapaciteit en de herinrichting van
het omliggende gebied. Er is een eerste stedenbouwkundige verkenning van mogelijk-

heden gedaan die we graag met u bespreken.
Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar
wel interesse om naar de bijeenkomst te
komen? Het is op vrije inloop, maar omdat
we graag willen weten hoeveel mensen we
kunnen verwachten, vragen we u zich aan
te melden via www.samenspelvelsen.nl. De
aanmeldknop vindt u onder het kopje projecten: Telstarstadion en de directe omgeving. Hier vindt u ook de uitnodigingsbrief
en een bijlage, en kunt u zich opgeven voor de
nieuwsbrief om van het traject op de hoogte
te blijven.

Foto: Reinder Weidijk
Wethouder Marianne Steijn in gesprek met mantelzorgers tijdens het wandelen.

Wandelgroep voor mantelzorgers
Centrum Mantelzorg organiseert samen
met een sportcoach van gemeente Velsen
elke drie weken een wandelgroep voor
mantelzorgers.
Heerlijk aan de wandel en de gelegenheid om
andere mantelzorgers te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Tijd voor jezelf, aandacht voor elkaar en opladen in de natuur. De
wandelingen vinden iedere drie weken plaats

op donderdag van 13.30 – 14.30 uur, startpunt
Zwembad Heerenduinen, Heerenduinweg 6 te
IJmuiden.
Zorgt u voor iemand en wilt u ook eens meewandelen? Meer informatie en aanmelden via
tel. 088 88 76 900 of kijk op :
www.groepenvansocius.nl/wordpress/
wandelgroep-voor-mantelzorgers/

Weekendafsluiting Wijkertunnel

Slachtoffers cybercriminaliteit gezocht

In de volgende weekenden vindt er onderhoud
plaats aan de Wijkertunnel:
Vrijdag 6 t/m maandag 9 mei, tussen 21.00 en
05.00 uur.
Vrijdag 13 t/m maandag 16 mei, tussen 21.00 en
05.00 uur.

Bent u benadeeld door een vorm van cybercrime en wilt u (anoniem) uw verhaal
met anderen delen en uw omgeving attenderen op de risico’s en gevolgen? Dan zijn
wij op zoek naar uw verhaal!

Het verkeer wordt omgeleid en moet rekening
houden met tien minuten tot een half uur extra
reistijd. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun reis voor te bereiden met behulp van
www.rws.nl/werkzaamheden en de gele borden
te volgen die de omleidingsroutes aangeven.

Nachtafsluiting Velsertunnel
Vanwege onderhoudswerkzaamheden is de
Velsertunnel van maandag 9 mei op dinsdag 10
mei en van dinsdag 10 mei op woensdag 11 mei
in zuidelijke richting afgesloten tussen 20.00 en

05.00 uur. Verkeer wordt omgeleid via de calamiteitenboog naar de Wijkertunnel. De extra
reistijd is ongeveer vijf minuten.

Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die
slachtoffer is geworden van cybercriminaliteit.
Denk daarbij aan oplichting via verkoopwebsites, WhatsApp of via datingsites, maar ook
aan phishing, hacking en ransomware per sms
of e-mail. Door het delen van ervaringsverhalen wil Noord Holland Samen Veilig (NHSV),

AGENDA VAN DE RAAD
Agenda van de raadsvergadering van 12 mei
Sessie 1: Burgerinitiatief woonruimte
voor jongeren en starters
Er is een burgerinitiatief ingediend. Het gaat
over het bouwen van betaalbare koopwoningen voor jongeren en starters op de voetbalvelden die niet of nauwelijks gebruikt
worden en eigendom zijn van de gemeente
Velsen.
Sessie 2: Uitvoering coördinatiebesluit
locatie Missiehuis (vaststellen bestemmingsplan)
De locatie Missiehuis Driehuis wordt
herontwikkeld tot een parkachtig gebied
met tachtig woningen, waaronder sociale
huurwoningen en generatiewoningen. De
gemeente staat hier positief tegenover
omdat met deze woningen invulling wordt
gegeven aan de woningbouwopgave in
Velsen. Ook zorgt de herontwikkeling ervoor
dat het monumentale Missiehuis in ere

wordt hersteld. Het bestemmingsplan heeft
ter inzage gelegen en er zijn tien zienswijzen
ingediend.
Sessie 3: Ontwerpbegroting 2023 – 2025
Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd
Wonen Regio Zuid-Kennemerland,
IJmond en Haarlemmermeer
Beschermd Wonen is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen
vanwege psychische en/of psychosociale
problemen 24 uur per dag ondersteuning
nodig heeft. Sinds 2015 zijn gemeenten
verantwoordelijk voor de financiën. Het
college legt aan de raad de ontwerpbegroting
voor beschermd wonen voor en stelt de raad
in de gelegenheid om een zienswijze voor te
leggen.
Sessie 4: bestemmingsplan Partiële
Herziening Santpoort-Zuid
Bij de vaststelling van bestemmingsplan
Santpoort-Zuid was onbedoeld geen

functieaanduiding ‘Ontsluitingsweg’
opgenomen voor de locatie Bloemendaalsestraatweg 15B. Het garagebedrijf aan de
Bloemendaalsestraatweg 25 gebruikt het
perceel als ontsluitingsweg. Het gebruik
van het perceel als ontsluitingsweg door het
garagebedrijf valt, door het vervallen van
de aanduiding, onder het overgangsrecht
van het bestemmingsplan Santpoort-Zuid.
Het bestemmingsplan Partiële Herziening
Santpoort-Zuid herstelt dit.
Ga voor meer informatie over bovenstaande
onderwerpen naar www.velsen.raadsinformatie.nl. Wilt u inspreken? Neem dan contact op via griffie@velsen.nl of 0255-567251.
U kunt de raad volgen op:
Twitter: @RaadvanVelsen
Instagram:
www.instagram.com/gemeenteraadvelsen/
Facebook:
www.facebook.com/raadvanvelsen

Slachtofferhulp Nederland en gemeente Velsen inwoners voor de gevolgen van cybercriminaliteit waarschuwen. U kunt daarbij helpen!
Meld uw verhaal
Bent u benadeeld door een vorm van cybercrime en wilt u (anoniem) uw verhaal met anderen delen en uw omgeving attenderen op de
risico’s en gevolgen? Kijk dan op
https://www.velsen.nl/openbare-orde-en-veiligheid/cybercrime voor meer informatie.
U kunt uw ervaring mailen naar
info@nh-sv.nl.
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Bekendmakingen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
• Lagersstraat ong. (kavel 4), bouwen
woning (25/04/2022) 51105-2022
• Zeeweg 268, kappen 2 bomen
(25/04/2022) 51346-2022
• Lange Nieuwstraat 503, vergroten 1e
en 2e verdieping, realiseren dakterras
en plaatsen dakkapellen (voor- en achtergevel) (25/04/2022) 51409-2022
Santpoort-Noord
• Spanjaardsberglaan 1, legaliseren luifel (23/04/2022) 50618-2022

Santpoort-Zuid
• nabij Laaglandersluisweg 12 (De
Ven), afwijken bestemmingsplan 2
evenementen (21 & 22 mei 2022 en
28 & 29 mei 2022 inclusief parkeren)
(26/04/2022) 28878-2022
• Noordzeekanaal tussen Genieweg en
Buitenhuizerweg, vervangen steiger
(26/04/2022) 26528-2022
Driehuis
• Kriemhildestraat 2 (gemeentelijk monument), isoleren en wijzigen interne
constructie en veranderen kozijnen
(26/04/2022) 26921-2022

Velserbroek
• Zadelmakerstraat 150, plaatsen geveldoek (26/04/2022) 51803-2022
• Dotterbloem 27, plaatsen zonnescherm (27/04/2022) 52106-2022

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze
worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie
over welstand: 140255
•

Santpoort-Zuid
• Brederoodseweg 78, vergroten woning en plaatsen dakkapel (zijkant)
(26/04/2022) 126225-2021
•

Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Alexander Bellstraat 2, maken
daktoegang en plaatsen dakterras
(26/04/2022) 27713-2022

IJmuiden
• Zeeweg 268, kappen 1 boom
(25/04/2022) 46269-2022

Ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:18

IJmuiden
• Verkoop van snacks, wekelijks vanaf 1
juli 2022 van woensdag tot en met zondag, locatie: Noordersluisweg t.o. nr. 16
(24/04/2022) 50682-2022
• Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10

IJmuiden
• “Tinca Tinca Volleybaltournooi”, op
28 mei 2022 van 10:00 tot 22:00 uur,
locatie: Strand t.h.v. Mantelmeeuwpad
(22/04/2022) 50195-2022
• “Militaire WK Lifesaving Wedstrijdonderdelen lifesaving op zee
en strand”, op 10, 11 en 12 juni 2022,
locatie: Strand (zone 1) te IJmuiden
(27/04/2022) 52157-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
• Alexander Bellstraat 57, plaatsen
dakkapel (voorgevel) (26/04/2022)
36528-2022

Velsen-Zuid
• Van Hogendorplaan 5, legaliseren plaatsen toegangshek met poort
(26/04/2022) 16821-2022

Buiten behandeling gestelde
aanvraag omgevingsvergunning
IJmuiden
• Oosterduinweg 43, bouwen dakopbouw (26/04/2022) 34583-2022
Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 268, kappen boom
(26/04/2022) 35525-2022

Verleende filmvergunningen APV
artikel 2:7

IJmuiden
• ‘Sleepers’ op 28 en 29 april 2022 van
18.00 - 04.00, locatie: ‘Wereld Buffet’ Kromhoutstraat 44 (26/04/2022)
48092-2022

Overige bekendmakingen

• Kapmeldingen in Velsen-Noord
-1 x els aan de Nachtegaallaantje i.v.m.
plaatsen toegangshek naar het weiland. De boom staat met de kroon in
de verdrukking met andere bomen. Als
compensatie voor deze boom wordt op
een andere locatie een boom geplant.
-1 meidoorn aan de ladderbeekstraat.
Velsen-Noord ter hoogte van nummer
160
• Voornemen tot uitgifte gemeente
eigendom
een perceel grond aan de Maxwellstraat ongenummerd te IJmuiden, kadastraal bekend gemeente IJmuiden,
sectie Q, nummer 1433 gedeeltelijk,
met een oppervlakte van 1417 ca
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.

