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Mededelingen

Gedoogbesluit noodopvang 
Oekraïense vluchtelingen, 
Plein 1945, nr. 46
Er is een groot tekort aan opvangplaat-
sen voor vluchtelingen in Nederland. 
Ook in Velsen. Nieuwe vluchtelingen 
zijn acuut op zoek naar een veilige plek 
en dat vraagt om creativiteit. Het Rijk 
heeft gemeenten dringend gevraagd tij-
delijke opvangplekken te organiseren, 
ook als dit in strijd is met het bestem-
mingsplan. Het college besluit hier ge-
hoor aan te geven en in uitzonderingsge-
vallen tijdelijke opvang toe te staan. 

Het college besluit onder voorwaarden toe te 
staan dat het voormalige ING-kantoor aan 
het Plein 1945, nr. 46, in IJmuiden, per 2 mei 
2022 tijdelijk wordt gebruikt voor de opvang 

van Oekraïense vluchtelingen. Het gaat 
momenteel om een opvang voor ongeveer 
17 personen. Het kantoor stond leeg en kan 
1 jaar worden gebruikt als noodopvang met 
een eventuele verlenging van 6 maanden. 

Voor meer informatie over dit gedoogbesluit: 
gemeente Velsen, afdeling VTH, Toezicht 
en Handhaving (tel. 14 0255) of e-mail wa-
botoezicht@velsen.nl. Tegen een gedoogbe-
sluit staan geen rechtsmiddelen (bezwaar/
beroep) open. Er kan wel een handhavings-
verzoek bij het college van burgemeester en 
wethouders worden ingediend. Tegen het 
besluit op een dergelijk verzoek staan wel 
rechtsmiddelen open.

Agenda van de raadsvergadering van 1 juni

Uw invloed bij de raad van Velsen 

Aanmelden om in te spreken
U kunt inspreken bij sessievergaderingen 
over de onderwerpen die worden besproken. 
Bij raadsvergaderingen kunt u over andere 
onderwerpen inspreken.

Burgerinitiatief
Als u een goed idee heeft kunt u dit altijd in-
dienen en voorleggen aan de gemeenteraad. 
Er is een formulier beschikbaar bij de gri�  e, 
zij kunnen u ook zo goed mogelijk verder hel-
pen om uw voorstel uit te werken. 

Brief insturen
Het is altijd mogelijk om een brief/mail te 
sturen naar de gemeenteraad. Deze brief 
komt dan bij de ingekomen stukken op de 
eerstvolgende raadsvergadering. 

Contact met de fracties
De politieke partijen ontvangen u graag. Via 
de website kunt u eenvoudig alle e-mail-
adressen en/of telefoonnummers vinden 
van de raadsleden.  1 keer per maand is er de 
mogelijkheid om op een donderdagavond alle 
fracties te spreken. 

Raadsgri   e
De gri�  e ondersteunt de gemeenteraad. De 

gri�  e helpt u als u een onderwerp onder de 
aandacht van raadsleden wilt brengen en 
wanneer u wilt inspreken bij de Raad van 
Velsen. Voor alle vragen over de gemeente-
raad kunt u contact opnemen met de gri�  e: 
0255-567251 of stuur een mail naar gri�  e@
velsen.nl

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

Bewonersinitiatief 
Buurttuin Waterloo
Een van de twee voetbalvelden van VV Wa-
terloo wordt al jaren niet gebruikt. Het plan is 
om hier in de toekomst woningen te bouwen. 
Dit kan echter nog jaren duren. In afwachting 
hiervan heeft een groep inwoners uit Driehuis 
het initiatief genomen om op een deel van dit 
veld een biologische moestuin aan te leggen. 
De gemeente heeft dit terrein nu tijdelijk in be-
heer gegeven aan deze initiatiefnemers. Zodra 
er meer concrete plannen voor woningbouw 
zijn, moet de moestuin hier weer weg. Kijk voor 
meer informatie op www.buurttuinwaterloo.
jouwweb.nl of stuur een mail naar: buurttuin.
driehuis@gmail.com.

Vanaf woensdag 1 t/m 8 juni start aannemer 
De Bie in opdracht van gemeente Velsen met 
werkzaamheden aan de busstrook op de Park-
weg te Velsen-Zuid. De bushalte aan beide 
kanten van de Parkweg is gedurende alle 
werkzaamheden afgesloten. Connexxion ad-
viseert om een halte eerder in- of uit te stap-

pen. Voor ander wegverkeer blijft er ten alle 
tijden één rijstrook beschikbaar. In het week-
end zullen beide rijstroken richting de A22 
open zijn.

Lees meer informatie in het nieuwsbericht 
www.velsen.nl/nieuws

Cybergastles in Driehuis over kansen en risico’s van IT, 
leerlingen maken kans op exclusieve tickets hackevent

Wegwerkzaamheden aan de Parkweg in Velsen-Zuid

Op maandag 30 mei 2022 start aannemer De 
Bie in opdracht van gemeente Velsen met on-
derhoudswerkzaamheden aan het bospad op 
de Vinkenbaan 26 t/m 40 in Santpoort-Zuid. 
De werkzaamheden duren naar verwachting 
tot en met woensdag 22 juni 2022. Tijdens de 

werkzaamheden is het bospad niet open voor 
autoverkeer. Wij vragen omwonenden om 
buiten het werkgebied te parkeren. De wonin-
gen blijven te voet bereikbaar. 
Kijk op https://www.velsen.nl/vinkenbaan  
voor meer informatie.

Onderhoud Bospad op de Vinkenbaan

25 leerlingen van het Vellesan College, 
voorheen de Duin en Kruidbergmavo, 
in Driehuis volgden afgelopen week een 
gastles van een ICT-bedrijf uit de regio. 
Doel van de les was om jongeren te laten 
zien dat ze met hun IT-talent een posi-
tieve bijdrage aan de maatschappij kun-
nen leveren. Daarnaast maakten de leer-
lingen kans op exclusieve tickets van het 
hackevent re_BOOTCMP. 

De gastles werd georganiseerd vanuit NH 
Samen Veilig, gemeente Velsen, de politie en 
het Openbaar Ministerie binnen de politie-
eenheid Noord-Holland. 

“Als ze over goede IT-vaardigheden beschik-
ken, worden jongeren tegenwoordig makke-
lijk verleid door de ‘dark side’ van internet”, 
aldus Marieke Verhagen, projectleider bij 
NHSV. “Met deze gastlessen leggen we uit 
hoe ze hun IT-kennis op een positieve ma-
nier inzetten. Dat is ook de insteek van het 
event re_B00TCMP, dat in juli plaatsvindt. 
Dit event is bedoeld voor echt IT-talent, maar 
ook hun ouders zijn welkom.”

Velsense jongeren in de leeftijd van 12 t/m 23 
jaar die geen gastles hebben gevolgd, kunnen 
ook meedoen via www.re-b00tcmp.nl. Met 
de test maken ook zij kans op exclusieve tic-
kets aan het re_B00TCMP-event. 

Bekendmakingen
Ingediende aanvragen 
omgevingsvergunning
IJmuiden
• Tuindersstraat 132, bouwen dakop-

bouw (16/05/2022) 60053-2022

• Pegasusstraat 14, Legaliseren 
kamerverhuur (17/05/2022) 60813-
2022

• Kennemerlaan 111, plaatsen dakkapel 
(18/05/2022) (voorgevel) 61264-2022

• Napierstraat 10, plaatsen 2 dakkapellen 
(zijgevel) (19/05/2022) 61662-2022

• Oranjestraat 43, legaliseren afwijken 
bestemmingsplan (kamerverhuur) 
(19/05/2022) 61672-2022

• Zwaanstraat 79, bouwen dakopbouw 
(19/05/2022) 61918-2022

• Kromhoutstraat 62, plaatsen overhead-
deur (voorgevel) (19/05/2022) 62022-
2022



Bekendmakingen

Velsen-Zuid
• Dr. Kuyperlaan 29, plaatsen dakkapel 

(voorgevel) (19/05/2022) 61746-2022

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 283 A, legaliseren

wijzigen brandscheidingen 
(19/05/2022) 61901-2022

Santpoort-Zuid
• De Veenen 10, dichtzetten 3 zijden 

bijgebouw (17/05/2022) 60693-2022
• Willem de Zwijgerlaan 21, bouwen kap 

op garage (20/05/2022) 62646-2022

Santpoort-Noord
• Kruidbergerweg 111, bouwen aanbouw 

(zijgevel) (17/05/2022) 60613-2022
• Spekkenwegje 5, uitbouwen en-

tree, gedeeltelijk veranderen gevel 
(18/05/2022) 60970-2022

• Rijksweg 406, bouwen aanbouw 
(19/05/2022) 62194-2022

Driehuis
• Tollenslaan 1A, kappen boom 

(18/05/2022) 60964-2022

Velserbroek
• Annie Romeinstraat 9, veranderen 

kozijn (zijgevel) (18/05/2022) 61127-
2022

• Zadelmakerstraat 150, aanbrengen 
gevelreclame (20/05/2022) 62561-
2022

Welstand
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Briniostraat 12, aanbrengen mecha-

nische ventilatie (19/05/2022) 15591-
2022

• Kennemerlaan 93, veranderen voor-
gevel (19/05/2022) 37890-2022

Velserbroek
• Zadelmakerstraat 3, plaatsen nieuwe 

luchtbehandelingskast (17/05/2022) 
39398-2022

Ingetrokken aanvragen 
omgevingsvergunning
IJmuiden
• Trawlerkade nabij 16, tijdelijk 

(3 weken) uitvoeren werkzaamheden 
op kade (17/05/2022) 43226-2022

Velsen-Zuid
• Van Tuyllweg 24, legaliseren plaatsen 

erfafscheiding (19/05/2022) 17119-
2022

Santpoort-Zuid
• Willem de Zwijgerlaan 21, bouwen 

bijgebouw en bouwen kap op garage 
(17/05/2022) 34646-2022

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• “#Impact Sport en spel”, op 18, 20 en 22 

juli 2022, locatie: Gijzenveltplantsoen 
175 (17/05/2022) 60464-2022

• “24 ICE Beach soccer 2022” op 9 en 
11 juni 2022, locatie: voor Pavel-
joen Zuidpier, Kennemerstrand 172 
(17/05/2022) 61255-2022

Velsen-Zuid
• “Kistcup Telstar open dag met fanplein 

en vriendschappelijke wedstrijd tussen 
Telstar en De Graafschap”, op 23 juli 
2022, locatie: BUKO Stadion, Minis-
ter van Houtenlaan 123 (17/05/2022) 
60799-2022

Velserbroek
• “#Impact Velserbroek Sport en spel” op 

19 en 21 juli 2022, locatie: Groot Hoef-
blad 54 (17/05/2022) 60498-2022

• “Huttenbouw Velserbroek” van 18 t/m 
21 juli 2022, locatie: Grote Buitendijk 
212 (19/05/2022) 61837-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Warmenhovenstraat 4-6, wijzigen 

gevels (plaatsen balkon 1e verdieping, 
vergroten balkon 2e verdieping; 
wijziging verleende vergunning 
124954-2021) (17/05/2022) 32058-
2022

• De Rijpstraat 16, splitsen woning naar 
2 woningen, realiseren 2e dakterras 
(17/05/2022) 36675-2022

• Lagersstraat ong. (kavel 4), bouwen 
woning (17/05/2022) 51105-2022

• Lagersstraat 16, plaatsen dakopbouw 
(17/05/2022) 45325-2022

• Radarstraat 121, vergroten 2e verdie-
ping (19/05/2022) 44200-2022

Velsen-Zuid
• De Ven ong., afwijken bestemmings-

plan voor 1 evenement (21 mei 2022, 
inclusief parkeren en op- en a¢ouw) 
(17/05/2022) 28878-2022

• Ver Loren van Themaatlaan 16, plaat-
sen dakkapel (voorzijde), aanbren-
gen schuimbeton als begane grond 
(19/05/2022) 40941-2022

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 168, plaatsen zon-

nepanelen, veranderen gevelkozijn 
(achtergevel), wijzigen constructie 
(intern) (17/05/2022) 19042-2022 (Ge-
meentelijk monument)

• J.C. van Neckstraat 3 t/m 17, afwijken 
voor bedrijfscategorie B1 (17/05/2022) 
10349-2022

Santpoort-Zuid
• Bloemendaalsestraatweg 66, verbouw-

en winkel met bovenwoning naar 2 
woningen (20/05/2022) 125119-2021

Santpoort-Noord
• Hagelingerweg 58A, legaliseren met-

selwerk (staand, onder dakgoot, inclus-
ief afwerklat) (17/05/2022) 8291-2022

Driehuis
• Driehuizerkerkweg 119, kappen boom 

(19/05/2022) 56756-2022

Velserbroek
• Floraronde 115, plaatsen dakkapel 

(voorgevel) (17/05/2022) 39216-2022
• De Zeiler 162, verplaatsen voordeur in 

portiek (19/05/2022) 44271-2022

Geweigerde 
omgevingsvergunning
IJmuiden
• Kanaalstraat 31A, vergroten 1e en 2e 

verdieping,  splitsen naar 2 apparte-
menten (19/05/2022) 37807-2022

Velsen-Zuid
• Van Tuyllweg 5, kappen (waardevolle) 

boom (19/05/2022) 54027-2022

Verleende exploitatievergunnin-
gen APV artikel 2:15 
Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 248 Santpoort-Noord, 

Hotel de Weyman (23/05/2022) 
22242-2022

Verleende evenementenvergun-
ning APV artikel 2:10
IJmuiden
• “ Atlantival 2022 Teamdag” , op 20 

mei 2022, locatie: Mantelmeeuwpad 4 
(17/05/2022) 22814-2022

Velsen-Zuid
• “PIV Festival”, op 21 mei 2022 van 

13:00 tot 23:00 uur, locatie: De Ven te 
Velsen-Zuid (17/05/2022) 19692-2022

Santpoort-Noord
• “Hardloopevenement ‘80e Krinkels 

Pim Mulierloop”, op 22 mei 2022 van 
9.30 tot 13.00uur, locatie: Sportpark 
Groeneveen AV Suomi (17/05/2022) 
31625-2022

Overige bekendmakingen 
• Individuele gehandicaptenparkeer-

plaats voor het perceel Oosterduinweg 
23, IJmuiden

• Kapmeldingen
H. Reptonstraat 38, Velserbroek  1x 
dode berk in trottoir
Tijssenkamp, Velserbroek 1x dode 
veldesdoorn
Velserbroekse dreef, Velserbroek in 
middenberm t.o. Boeier nr: 32-34  1x 
dode linde 
Stratingsplantsoen , Velsen-Noord 1x 
dode berk en 1x dode kastanje

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, uit-
leenpunt Huis ter Hagen en uitleenpunt de 
Moerberg. Voor de inzage van stukken kunt 
u naar het gemeentehuis.
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