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Mededelingen

Wie kent u die een lintje verdient?
Kent u iemand in Velsen die een lintje 
verdient? Bijna iedereen kan deze vraag 
met ‘ja’ beantwoorden, want overal in 
Nederland zetten mensen zich in voor 
vele doelen. Met de Lintjesregen 2022 
nog vers in het geheugen nemen we al 
voorbereidingen voor de Lintjesregen 
2023. 

Wie zich jarenlang op bijzondere wijze in-
zet voor de samenleving kan in aanmerking 
komen. Denk aan vrijwilligers die actief zijn 
in bijvoorbeeld het jeugdwerk, voor de kerk, 
op sportgebied, in de gezondheidszorg of op 
een ander terrein. Vergeet niet de mensen 
die voor hun werk geruime tijd iets bijzon-
ders doen waar de hele samenleving wat aan 
heeft. 

Volgend jaar iemand verrassen tijdens 
de lintjesregen? Dien voor 1 juli uw aan-
vraag in.
Voordat een lintje wordt toegekend, gaat er 
heel wat tijd voorbij. Wie iemand wil voor-
dragen voor de lintjesregen moet eerst een 
verzoek indienen. Vanuit afdeling kabinets-
zaken wordt er contact opgenomen om de 
procedure door te nemen. Hierna heeft u tot 
1 juli de tijd om alle informatie te verzamelen 
en de aanvraag in te dienen. Een verzoek in-
dienen gaat via  www.lintjes.nl. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
afdeling kabinetszaken: 
kabinetszaken@velsen.nl of 0255-567200. 

Vissenloop
Zaterdag 21 mei 2022 vindt de zesde Vissen-
loop plaats in IJmuiden. De gehele opbrengst 
van de Vissenloop gaat naar KWF Kankerbe-
strijding. Hét wandelevenement van IJmuiden 
verwacht tussen de 2.000 en 2.500 deelnemers. 
Zij vertrekken gespreid per afstand en bijna 
alle routes lopen via de pont. Gemotoriseerd 
verkeer wordt geadviseerd hier rekening mee 
te houden. Het is mogelijk dat automobilisten 
(van Velsen-Zuid naar Velsen-Noord) tussen 
ongeveer 11.00 en 14.00 uur een pont moeten 
wachten indien er veel wandelaars tegelijk met 
de pont gaan. 

Het wandelevenement begint bij het BUKO 
Stadion en eindigt op Plein 1945. Tussen het 
Marktplein en Plein 1945 worden de wande-

laars groots onthaald met onder meer diverse 
optredens. Kijk voor meer informatie op 
www.vissenloop.nl.

Het gemeentehuis is op donderdag 26 mei 
(Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 mei gesloten. 

We zijn deze dagen ook niet telefonisch be-
reikbaar.

Check de afvalkalender rond Hemelvaart
Donderdag 26 mei is het Hemelvaart. Op 
deze dag haalt HVC geen afval op en komen 
op een andere dag langs dan je gewend bent. 
Kijk vroegtijdig in de afvalkalender in de 
HVC afval-app of op hvcgroep.nl wanneer 
jouw bak wordt geleegd of de zakken worden 
opgehaald. 

Afvalbrengstations gesloten
De afvalbrengstations zijn ook gesloten met 

Hemelvaart. De dag na Hemelvaart, vrijdag 
27 mei zijn alle afvalbrengstations gewoon 
open. We verwachten extra drukte. Mocht 
een bezoek noodzakelijk zijn, houd dan reke-
ning met langere wachttijden. Kijk voor het 
adres en de openingstijden van het dichtst-
bijzijnde afvalbrengstation in de HVC afval-
app of op hvcgroep.nl/afvalbrengstations.

Openingstijden gemeentehuis tijdens feestdagen

In verband met Hemelvaartsdag zijn de werk-
eenheden Burgerzaken en het Klantcontact-
center in plaats van donderdagavond 26 mei 
open op dinsdagavond 24 mei. U kunt op deze 
avond terecht tussen 18.00 uur en 20.00 uur. 

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
U kunt voor deze avondopenstelling alleen 
telefonisch een afspraak maken. Het telefoon-
nummer is 140255 of 0255-567200.

Wijziging avondopenstelling Burgerzaken 
in verband met Hemelvaartsdag

Kom zaterdag 18 juni cultuur proeven 
op de Sport- en Cultuurmarkt

De Sport- en Cultuurmarkt is een laagdrem-
pelig evenement dat de vele culturen die ge-
meente Velsen rijk is, samen doet smelten 
onder het genot van een hapje, drankje, leuke 
optredens en kennis laat maken met diverse 
sportactiviteiten. Ook is er zelfs een prijs te 
winnen.

Kom ook en laat u inspireren door de ver-

schillende soorten muziek of laat de (klein)
kinderen lekker losgaan op het springkussen. 
Altijd al willen weten wat er in een moskee 
gebeurt? Bezoek de Open Dag van de Turkse 
Moskee. 

U bent van harte welkom op deze leuke 
markt!

Blauwe Vlag voor stranden: 
IJmuiden aan Zee en Noordpier
De Blauwe Vlag wappert weer op de stran-
den IJmuiden aan Zee en Noordpier. Het 
betekent dat onze stranden schoon zijn en de 
waterkwaliteit goed is. Dat de Blauwe Vlag na 
zes jaar weer in top hangt, is erg belangrijk, 
want er zijn steeds meer bezoekers die eerst 
kijken of een strand over dit internationale 

kwaliteitssymbool beschikt. Samen met de 
strandondernemers, de reddingsbrigade en 
andere partners zet de gemeente zich volop 
in om ervoor te zorgen dat iedereen kan ge-
nieten van onze mooie, schone en veilige 
stranden. 

Foto; Reinder Weidijk



Agenda van de raadsvergadering van 25 mei

Let op in verband met Hemelvaart is de 
raadsvergadering op woensdag 25 mei om 
19.30 uur. 

Actualiteitenuurtje 
De raadsvergadering begint met het actuali-
teitenuurtje. Hier kunnen de raadsleden vra-
gen stellen aan het college over een actueel 
onderwerp.  
U kunt als inwoner ook een actueel onder-
werp onder de aandacht brengen van de ge-
meenteraad. Inwoners krijgen daar elk 3 mi-
nuten de tijd om de raad toe te spreken. Wilt 
u hier gebruik van maken, meldt u zich dan 
vooraf aan bij de raadsgri   e via telefoon-
nummer 0255-567251 of via gri   e@velsen.
nl. Dit kan tot uiterlijk woensdag 25 mei, 
12.00 uur. Het inspreken mag niet gaan over 
onderwerpen die op de agenda staan. 

Uit de sessies
De volgende onderwerpen zijn al tijdens de 
sessies op 12 mei besproken en staan nu op 
de agenda van de raadsvergadering: 
- Uitvoering coördinatiebesluit locatie Mis-

siehuis (vaststellen bestemmingsplan)

- Ontwerpbegroting 2023 – 2025 Gemeen-
schappelijk Orgaan Beschermd Wonen 
Regio Zuid-Kennemerland, IJmond en 
Haarlemmermeer

- Bestemmingsplan Partiële Herziening 
Santpoort-Zuid.  Dit gaat over een  ‘ont-
sluitingsweg’ voor Bloemendaalsestraat-
weg 15B. 

Voorstel raadsakkoord 
en raadsprogramma
In het raadsakkoord wordt beschreven hoe  
de gemeenteraad samenwerkt met elkaar, 
het college, de gemeente en de samenleving.  
De samenleving staat daarbij voorop. Onder 
samenleving verstaan we: alle inwoners. on-
dernemers, bedrijfsleven, belanghebbende 
organisaties en instellingen in Velsen. Bij de 
uitwerking van beleid en projecten gaat de 
raad graag in gesprek met de inwoners en an-
dere belanghebbenden. De gemeenteraad wil 
ruimte bieden aan eigen initiatief vanuit de 
samenleving. 

In het concept raadsprogramma staat hoe 
de gemeenteraad als geheel de belangrijkste 
maatschappelijke thema’s voor Velsen de 
komende jaren willen uitwerken. Het raad-

sprogramma is belangrijk omdat daarmee 
een gezamenlijke agenda met inhoudelijke 
prioriteiten vaststelt voor de gehele gemeen-
teraad. 

De raad kan hierna een opdracht aan een 
formateur geven om een nieuw college van 
wethouders te formeren. De belangrijkste 
uitgangspunten hiervoor staan in het raads-
akkoord, concept raadsprogramma en wet-
houdersprofi el. Ook deze opdracht wordt be-
sproken in de raadsvergadering.

Kijk mee
Ga voor meer informatie over bovenstaande 
onderwerpen naar www.velsen.nl/gemeen-
teraad. Hier vindt u de agenda en de stukken 
van de raadsvergadering.  Ook kunt u hier 
meekijken via de livestream. Ook via de ka-
nalen van RTV Seaport is de raadsvergade-
ring te volgen. 

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 vra-
gen stellen. 

U kunt de raad volgen op:
Twitter: @RaadvanVelsen
Instagram: 

www.instagram.com/gemeenteraadvelsen/ www.instagram.com/gemeenteraadvelsen/ 
Facebook: 

www.facebook.com/raadvanvelsen

AGENDA VAN DE RAAD

Bekendmakingen

Ingediende aanvragen 
omgevingsvergunning
IJmuiden
• Zuiderkruisstraat 72, brandveilig ge-

bruik BSO clubgebouw van sportver-
eniging  (06/05/2022) 55812-2022

• Vijgenboomhof ong. (t.h.v. achter-
tuin bouwnummer 6), kappen boom 
(10/05/2022) 57328-2022

• Gerard Doustraat 37, bouwen van een 
dakopbouw (12/05/2022) 58606-2022

Velsen-Zuid
• Dr. Kuyperlaan 40, bouwen kelder 

(12/05/2022) 58715-2022
• Driehuizerkerkweg 15D, bouwen re-

ceptie/sanitair gebouw (12/05/2022) 
58799-2022

Velsen-Noord
• Coymansstraat 2, legaliseren plaatsen 

2 roldeuren (08/05/2022) 56019-2022
• Duinvlietstraat 46, plaatsen dakkapel 

(voorgevel) (10/05/2022) 56944-2022

Santpoort-Zuid
• Brederoodseweg 78, meerlaags verbre-

den woning (06/05/2022) 55832-2022
• Van Dalenlaan 26, bouwen dakkapel 

(zijgevel) (13/05/2022) 59367-2022

Santpoort-Noord
• Duin en Kruidbergweg 60, verande-

ren parkeerterrein, bouwen fi etsen-
berging, verplaatsen vlaggenmasten 
(13/05/2022) 58913-2022 (Rijksmo-
nument)

Driehuis
• Driehuizerkerkweg 119, kappen boom 

(09/05/2022) 56756-2022
• P.C. Hooftlaan 59, plaatsen dakkapel 

(zijgevel), verwijderen schoorsteen 
(12/05/2022) 58427-2022

• Van den Vondellaan 82, plaatsen dak-
kapel (voorgevel) (13/05/2022) 59234-
2022

• Nicolaas Beetslaan 9, wijzigen gevel-
bekleding (13/05/2022) 59321-2022

Velserbroek
• Lieskamp 27, legaliseren plaatsen erf-

afscheiding (13/05/2022)

Welstand
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Kanaaldijk ong., bouwen afmeerplaat-

sen met afl oopvoorzieningen, aanleg-
gen van paden (10/05/2022) 33725-
2022 

• De Ruyterstraat 150, wijzigen gebruik 
(begane grond) horeca naar wonen met 
bovenwoning (10/05/2022) 22672-
2022

• Kotterkade ong. (achter Logger-
straat 100), bouwen bedrijfspand 
(10/05/2022) 20396-2022

Velsen-Noord
• Bleyenhoevelaan ong., bouwen 36 wo-

ningen (inclusief opties), inrichten 
buitenruimte (12/05/2022) 27221-
2022

Ingetrokken aanvragen 
omgevingsvergunning
IJmuiden
• Wijk aan Zeeërweg 144, vergo-

ten kap, plaatsen dakkapel (zijkant) 
(10/05/2022) 11348-2022

Santpoort-Noord
• t.o.v. Rijksweg 380, tijdelijk (2 

maanden) plaatsen bouwcontainer 
(12/05/2022) 54229-2022

Velserbroek
• Dotterbloem 27, plaatsen zonne-

scherm (12/05/2022) 52106-2022

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• “Unimogs en Groter”, op 15 oktober 

2022 van 08:00 tot 20:30 uur, op 16 
oktober 2022 van 08:00 tot 13:00 uur, 
locatie: Strand t.h.v. Kennemermeer 
(11/05/2022) 58129-2022

• “Eind Zomer Feest”, op 3 september 
2022 van 13:00 tot 23:00 uur, loca-
tie: Kennemerlaan 93 (13/05/2022) 
59315-2022 

Velserbroek
•  “Kinderkermis Velserbroek”, van 5 

t/m 9 oktober 2022, locatie: Vesting-
plein (05/05/2022) 55683-2022

• “ABN AMRO Bijeenkomst, op 14 juni 
2022 van 13:00 tot 22:00 uur, locatie: 
Westlaan 41 10/05/2022) 57419-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Kruitenstraat 13, brandveilig gebruik 

shortstay hotel (10/05/2022) 80166-
2020  

• Scheldestraat 101, veranderen 2 toe-
gangsdeuren (10/05/2022) 31852-
2022

• Herenlaan 4, kappen 5 bomen 
(10/05/2022) 48370-2022

• Groeneweg 66, vergroten 1e verdieping 
(10/05/2022) 34270-2022

• Tuindersstraat 94, vergroten 2e ver-
dieping (10/05/2022) 37312-2022

• Kennemerlaan 186, vergroten 2e 
verdieping, realiseren 2e dakterras 
(12/05/2022) 36407-2022

• Bloemstraat 94, plaatsen dakkapel 
(voorgevel) (12/05/2022) 42594-2022

• Velserhof 95, interne verbouwing van 
winkelcentrum (12/05/2022) 9746-
2022

• Kleine Pan 8, vergroten woning, wij-
zigen indeling (12/05/2022) 13298-
2022

Velsen-Zuid
• Amsterdamseweg (tussen Genieweg en 

Buitenhuizerweg), vervangen steiger 
(10/05/2022) 26528-2022

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 266, plaatsen kelder 

t.b.v. een warmtepomp (10/05/2022) 
41999-2022

Santpoort-Zuid
• ‘t Roode Hart 8, plaatsen dakkapel 

(voorgevel) (10/5/2022) 41230-2022

Santpoort-Noord
• Velserbroekstraat 8, bouwen aanbouw, 

vergroten 1e verdieping (10/05/2022) 
28570-2022

• Crijnssenstraat 12, plaatsen dakkapel 
(voorgevel) (12/05/2022) 41387-2022

Driehuis
• Kriemhildestraat 2, isoleren en wijzi-

gen interne constructie, veranderen 
kozijnen (10/05/2022) 26921-2022 
(Gemeentelijk monument)
Driehuizerkerkweg 206, vervangen pui 
in garagedeur (12/05/2022) 43022-
2022

Geweigerde omgevings-
vergunning
Velsen-Noord
• Ladderbeekstraat 85, plaatsen dakop-

bouw (voorzijde) (10/05/2022) 50026-
2022

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning 
IJmuiden
• Schiplaan 1, legaliseren verbouwen 

van garage, plaatsen overkapping 
(10/05/2022) 30975-2022

Verleende fi lmvergunningen APV 
artikel 2:7 
IJmuiden
• “Sihame”, op 15 mei 2022 van 18:30 

tot 20:00 uur, locatie: verkeerslicht 
t.h.v. Heerenduinweg 6 (12/05/2022) 
50054-2022

• “Sihame”, in de nacht van 15 op 16 mei 
2022 van 22:00 tot 04:00 uur, locatie: 
Middenhavenstraat (tussen Beugs-
traat en 4e Havenstraat) (12/05/2022) 
50064-2022

Overige bekendmakingen 
• Individuele gehandicaptenparkeer-

plaats Mercuriusstraat 102,  
IJmuiden

• Voornemen tot uitgifte gemeente
 eigendom 
Een perceel grond aangrenzend aan 
Burgemeester Enschedélaan 65 in 
Santpoort-Noord, kadastraal bekend 
als gemeente Velsen, sectie F, nummer 
9526 gedeeltelijk, groot 81m2.

Een papieren versie van de bekendma-
kingen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, 
Dorpshuis Het Terras, Buurtcentrum De 
Dwarsligger, Buurthuis De Brulboei, Wijk-
centrum De Stek, Wijkcentrum De Hofste-
de, Bibliotheek IJmuiden, Bibliotheek Vel-
serbroek, uitleenpunt Huis ter Hagen en 
uitleenpunt de Moerberg. Voor de inzage 
van stukken kunt u naar het gemeentehuis.




