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Klimaatpartner Blok System Supply vertelt
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Blok System
Supply is één van
de klimaatpartners
uit het Lokaal Klimaat
Akkoord. Lees hun hele
verhaal via duurzaamvelsen.nl of scan de
QR-code

Check de afvalkalender rond Pinksteren
Op tweede pinksterdag (6 juni) haalt HVC
geen afval op en komen zij op een eerder of
later moment langs dan u gewend bent. Kijk
vroegtijdig in de afvalkalender in de HVC

afval-app of op hvcgroep.nl wanneer uw bak
wordt geleegd of de zakken worden opgehaald.
Ook het afvalbrengstation is op feestdagen gesloten.

Senioren: bezoek het Reisloket

Gemeentehuis gesloten op 6 juni

Wanneer vergaderen de Wijkplatforms Velsen in 2022

Bij het Reisloket nemen deskundige OVambassadeurs alle tijd voor u en weten welke
vragen senioren hebben. Bijvoorbeeld: met
welke bus kan ik naar mijn familie? En hoe
zit dat nou met de OV-chipkaart? Kom langs
voor antwoord op uw praktische vragen of
een persoonlijk reisadvies.

RH Velserbroek), en op maandag 27 juni
van 12.30 uur tot 16.30 in Bibliotheek Velsen
(Dudokplein 16, 1971 EP IJmuiden).
Bij het Reisloket kunnen senioren gratis een
probeerkaart afhalen, waarmee u een dag
lang in alle bussen van Connexxion in NoordHolland kunt reizen. Leuk voor een dagje uit!

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier hiervan is een wijkplatform actief. In onderstaande tabel treft u een overzicht aan wanneer ze vergaderen.

Het Reisloket is op donderdag 16 juni van
12.30 uur tot 16.30 uur aanwezig in Bibliotheek Velserbroek (Maan Bastion 476, 1991

Kijk voor meer informatie op:
www.velsen.nl/nieuws.

Het gemeentehuis is op maandag 2e Pinksterdag gesloten. We zijn deze dag ook niet telefonisch bereikbaar.

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers
uit de betreffende wijk. Zij komen op voor
het algemeen belang van de wijk, maar zijn
geen actiegroep. Ze kijken naar de plannen
van de gemeente en geven daarover gevraagd
Wijkplatform
Velsen-Noord
IJmuiden-Noord
IJmuiden-Zuid
Zee-en Duinwijk
*Thema avond

of ongevraagd advies. Wijkplatforms worden
heel vaak gevraagd deel te nemen aan discussiegroepen. Voor meer informatie, ga naar
de website www.wijkplatformsvelsen.nl/ en
kies in de kaart voor de gewenste wijk.
Als u een vergadering wilt bijwonen: hier volgen de locaties en vergaderdata voor komende tijd. Aanmelden is niet nodig.

Locatie
Wijkcentrum De Stek
Platenweg 2 (HuurdersRaad WBV)
Zalencentrum Velserduin
Seniorencentrum

Tijd
19.30
19.30
19.30
19.30

Datum
6 juli, 7 september
8 juni, 14 september
15 juni, 21 september
11 september*

Werkzaamheden rondom
spoorwegovergang Santpoort-Zuid
Op de Wüstelaan rondom de spoorwegovergang in Santpoort-Zuid werkt aannemer De
Bie Infra in opdracht van gemeente Velsen
in 2 fases met het uitvoeren van werkzaamheden. Fase 1 loopt vanaf de Passtoorsstraat
tot de spoorwegovergang Wüstelaan en is
10 juni a.s. gereed. Fase 2 loopt vanaf de
spoorwegovergang Wüstelaan tot de bocht

Van Dalenlaan, van 13 juni t/m 22 juli 2022.
Tijdens de werkzaamheden is de Wüstelaan
tot en met de spoorwegovergang dicht voor al
het doorgaand verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden het
spoor lopend oversteken.

Duurzame
Ledverlichting A208
Vanaf dinsdag 7 t/m 10 juni vinden er
werkzaamheden plaats op de A208 door
BAM Infra. De openbare verlichting wordt
voorzien van duurzamere ledverlichting.
Voor deze werkzaamheden wordt de A208
gedurende drie nachten afgesloten van
21.00 tot 05.00 uur. Dit betreft de rijbaan
van Haarlem richting de Velsertunnel/Beverwijk.
Lees meer informatie op:
www.rijkswaterstaat.nl/nieuws.

Gratis naar de speeltuin voor minimagezinnen
Spelen is leuk en bewegen is gezond. Ook voor kinderen die opgroeien in een gezin dat
iets minder te besteden heeft moet dit mogelijk zijn. Heeft u kinderen tot 10 jaar en heeft
u een laag inkomen? Uw kind komt dan in aanmerking voor een gratis seizoenkaart bij
een van de volgende speeltuinen:
• Stichting ‘De Veilige Haven’, Heerenduinweg 6a, in IJmuiden
• Speeltuin Santpoort, Valckenhoeflaan 2, Santpoort-Noord
• Speeltuin Zeewijk Natuurlijk, Dennekoplaan 96, 1974 VC IJmuiden
Wilt u een aanvraag doen? Meer informatie over deze regeling vindt u op:
velsen.nl/product/regeling-gratis-toegang-tot-de-speeltuin

Welke speelplekken worden dit jaar opgeknapt?
De gemeente kijkt elk jaar welke speelplekken vanwege ouderdom of slijtage
worden opgeknapt of opgeheven. Dit
jaar renoveren wij de volgende speelplekken: Oude Pontweg in Velsen-Zuid,
Stratingplantsoen in Velsen-Noord en de
Terrasweg en Valckenhoeflaan (skatebaan) in Santpoort-Noord. De speelplekken aan de Gerstland in Velserbroek en
de Volkerakstraat in IJmuiden worden
opgeheven.
Kinderen denk mee!
Zodra een speelplek aan de beurt is om opge-

knapt te worden, nodigt de gemeente de kinderen en ouders uit de buurt uit om naar hun
ideeën en wensen te luisteren. De gemeente
vindt het belangrijk dat kinderen de nieuwe
speeltoestellen kiezen en er zoveel mogelijk
kinderen op kunnen spelen. Hun ideeën en
wensen worden dan ook echt meegenomen
in het ontwerp van de te renoveren speelplek.
Meer informatie?
Het speelplan is te vinden op:
www.velsen.nl/actueel/projecten/
speelplekken-velsen

AGENDA VAN DE RAAD
Agenda van de raadsvergadering van 1 juni
De Gemeenteraad Van Velsen presenteert raadsprogramma en raadsakkoord
De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 25 mei het raadsakkoord en het
raadsprogramma vastgesteld.
In het raadsprogramma staat hoe de gemeenteraad gezamenlijk de belangrijkste
maatschappelijke thema’s voor Velsen de
komende jaren wil gaan uitwerken. In een
werkgroep met alle fracties is het raadsprogramma voorbereid. Op deze manier is de
positie van de gehele raad versterkt en heeft
elke fractie invloed uit kunnen oefenen op
het programma. De gemeenteraad heeft
unaniem ingestemd en daarmee zijn alle
belangen vertegenwoordigd. Dit is anders
dan in andere gemeenten waar alleen de
partijen die de coalitie vormen in onderhandeling gaan.
De volgende 5 onderwerpen krijgen
prioriteit van de partijen:
• Leefbaarheid
• Luchtkwaliteit
• Wonen en Woningbouw
• Duurzaamheid *
• Participatie en democratische kwaliteit

In het programma staan de maatschappelijke thema’s waar de raad de komende periode
mee aan de slag wil. Over een deel van de
ambities en oplossingsrichtingen zijn de
fracties het eens en over een aantal onderwerpen wil de raad nog in debat. Het nieuw
te vormen college krijgt de opdracht om aan
de slag te gaan met deze vijf onderwerpen.
De raad toetst jaarlijks het raadsprogramma
aan de actualiteit. Deze evaluatie kan leiden
tot een eventuele bijstelling. Er is nu nog
sprake van een 70% versie, de komende
maanden gaat de gemeenteraad bepalen hoe
het programma verder verrijkt kan worden.
Het raadsprogramma bepaalt voor de komende raadsperiode voor een groot deel de
agenda voor de gemeenteraad en het college.
*Forum voor Democratie gaf aan zich niet te
kunnen vinden in de teksten op het onderwerp duurzaamheid.
In het raadsakkoord beschrijft de raad hoe
zij met elkaar, het college, de gemeente en
met de samenleving gaat samenwerken. De
samenwerking met de samenleving staat
voorop. Onder samenleving wordt verstaan:
alle inwoners, ondernemers, belanghebbende organisaties en instellingen in Velsen.
Om deze samenwerking te bewerkstelligen
gaat de raad graag in gesprek met inwoners

en andere belanghebbenden. Zo wil de raad
onder andere ruimte bieden aan initiatieven
vanuit de samenleving.
Formatie
De raad heeft Bram Diepstraten van Velsen
Lokaal als formateur aangesteld. Hij heeft
hiervoor een opdracht met kaders (rapport van de informateur, raadsakkoord en
wethoudersprofiel) van de gemeenteraad
meegekregen. De formateur gaat in gesprek
met alle partijen die hebben aangegeven
bestuurlijke verantwoordelijkheid te willen
nemen. De raad heeft middels het wethoudersprofiel aangegeven welke kwaliteiten zij
belangrijk vinden voor het aanstellen van de
nieuwe wethouders. De bedoeling is om eind
juni de nieuwe wethouders te benoemen.

U kunt de raad volgen op:
Twitter: @RaadvanVelsen
Instagram:
www.instagram.com/gemeenteraadvelsen/
Facebook:
www.facebook.com/raadvanvelsen

Bekendmakingen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
• Industriestraat 22B, bouwen dakopbouw (23/05/2022) 63263-2022
• Wijk aan Zeeërweg 72, splitsen in 6
appartementen (23/05/2022) 633072022
• Kanaalstraat 45, bouwen extra verdieping, splitsen in 3 appartementen
(24/05/2022) 63636-2022
• Lijsterlaan 19, wijzigen interne
constructie, bouwen garage
(25/05/2022) 64747-2022
• IJmuiderstraatweg 55, bouwen
dakopbouw, isoleren voorgevel
(26/05/2022) 64823-2022
• Pruimenboomplein 35, plaatsen
balkonbeglazing (26/05/2022)
64855-2022
• IJmuiderstraatweg 143, bouwen dakopbouw (27/05/2022) 64869-2022

Velsen-Zuid
• Amsterdamseweg 10, plaatsen 2 extra
laadpalen (24/05/2022) 63947-2022
Santpoort-Zuid
• Bloemendaalsestraatweg 42, plaatsen
dakkapel (voorgevel) (23/05/2022)
63153-2022
• Brederoodseweg 31, deels afwijken
bestemmingsplan (B&B) (25/05/2022)
64635-2022

Santpoort-Noord
• Kruidbergerweg 83, bouwen dakopbouw (23/05/2022) 63118-2022
• Rijksweg 406, wijzigen interne constructie (26/05/2022) 64787-2022
Velserbroek
• Westbroekplas, uitvoeren werkzaamheden (verbeteren zwemveiligheid)
(23/05/2022) 63568-2022
• Lockerskamp 1, plaatsen dakkapel
(voor- en achterzijde) (24/05/2022)
64153-2022
• Ambachtsweg 3, plaatsen terrasschermen, wijzigen van horeca 1A naar 1B
(25/05/2022) 64468-2022
• Kerkenmaaijerskamp 7, vergroten 2e
verdieping (25/05/2022) 64739-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Frogerstraat 14, verbouwen tot
bedrijfsruimte en (boven)woning
(24/05/2022) 29706-2022
• Breesaapstraat 11-13-17-19-21 (en
Frogerstraat 16-16A-18A-18B-18C),
verbouwen tot bedrijfsruimten en
8 (boven)woningen (24/05/2022)
29708-2022
• Frogerstraat 16-16A-18A-18B-18C
(en Breesaapstraat 11-13-17-19-21),
verbouwen tot bedrijfsruimten en
8 (boven)woningen (24/05/2022)
29708-2022

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Velsen-Zuid
• Dr. Kuyperlaan 40, afwijken bestemmingsplan (kelder) (24/05/2022)
58715-2022
Santpoort-Zuid
• Harddraverslaan 51, plaatsen speelhuis (24/05/2022) 39247-2022
Santpoort-Noord
• Middenduinerweg 44A, legaliseren
brandveilig gebruik 3 woongebouwen
(24/05/2022) 57459-2022
Velserbroek
• Zadelmakerstraat 150, plaatsen
geveldoek (24/05/2022) 51803-2022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
Santpoort-Noord
• ‘Pleinfeest Bosbeekschool’, 13 juli
2022 van 16:00 tot 20:00 uur, locatie: Burgemeester Enschedelaan 66
(24/05/2022) 64155-2022
Driehuis
• ‘Castle Christmas Fair’, 17 t/m 19
november van 11:00 tot 22:00 uur
en 20 november van 11:00 tot 18:00
uur, locatie: Landgoed Beeckestijn
(25/05/2022) 64470-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Velsen-Noord
• Wenckebachstraat 146, verlengen
bestaand windscherm, realiseren 4
laadplekken, plaatsen compactstation
(24/05/2022) 44301-2022
Velserbroek
• De Zeiler 178, oprichten berging
(24/05/2022) 45099-2022

Verleende evenementenvergunning APV artikel 2:10

IJmuiden
• ‘Sport & Cultuurmarkt’, op 18 juni
2022 van 11:00 tot 16:00 uur, locatie:
Stadspark IJmuiden (t.h.v. Gijzenveltplantsoen) (24/05/2022) 33191-2022
• ‘Waldorf Zomerbazaar’, op 18 juni
2022 van 11:00 tot 15:00 uur, locatie: Heerenduinweg 41 (24/05/2022)
31826-2022

Overige bekendmakingen

• Kapmelding: Langs de Parkweg Velsen-zuid, tegenover fietspad oversteek
’s Gravenlust; 1 dode Els.
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.

