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Mededelingen

Duik in het verleden en speur 
mee tijdens de Nationale 
Archeologiedagen in Velsen

Identifi ceer jij je als LHBTIQ+? Meld je aan als 
panel lid en vul de Pink Panel enquête in! Het is 
belangrijk dat zoveel mogelijk mensen dit doen.
Elke twee jaar doet het Bureau discriminatie-
zaken Kennemerland door middel van de Pink 
Panel-enquête onderzoek naar veiligheidsge-
voelens en discriminatie-ervaringen van LHB-
TIQ+ personen. 

Aan de hand van de uitkomsten overleggen ze 
met gemeenten, politie en belangenbehartigers 
en kunnen we bepaalde omstandigheden verbe-
teren of meer bewustwording creëren.

Ga naar bdkennemerland.nl of direct naar de 
enquête via: 
pinkpanelenquete2022.questionpro.com. 

Expositie van Romeinse bodemvondsten in de Ruïne van Brederode

Doe mee aan het Pink Panel 2022 onderzoek! 

Wie kent u die een lintje verdient?
Kent u iemand in Velsen die een lint-
je verdient? Bijna iedereen kan deze 
vraag met ‘ja’ beantwoorden, want 
overal in Nederland zetten mensen 
zich in voor vele doelen. Met de Lint-
jesregen 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 gezondheids-
zorg of op een ander terrein. Vergeet niet de 
mensen die voor hun werk geruime tijd iets 
bijzonders doen waar de hele samenleving 
wat aan heeft. 

Volgend jaar iemand verrassen tijdens de 
lintjesregen? Dien voor 1 juli uw aanvraag 
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 kabi-
netszaken wordt er contact opgenomen om 
de procedure door te nemen. Hierna heeft 
u tot 1 juli de tijd om alle informatie te ver-
zamelen en de aanvraag in te dienen. Een
verzoek indienen gaat via  www.lintjes.nl.

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

Senioren: bezoek het Reisloket

Op 17, 18 en 19 juni 2022 vinden voor de ze-
vende keer de Nationale Archeologiedagen 
plaats. Ook in Velsen wordt het verleden 
weer tot leven gewekt. Jong en oud kunnen 
zich laten verbazen met een presentatie en 
een kleine tentoonstelling over de recente 
opgravingen in de Lagersstraat in biblio-
theek IJmuiden, een Romeinenspeurtocht in 
bibliotheek Velserbroek en de mogelijkheid 
om bij de Ruïne van Brederode zelf te speu-
ren naar archeologische schatten en je eigen 
vondsten te laten vaststellen. 

Programma Nationale 
Archeologiedagen Velsen
Gemeente Velsen wil de fascinerende we-
reld van de archeologie openstellen voor een 
groot publiek en tastbaar maken voor alle 
Velsenaren. Tijdens de Nationale Archeolo-
giedagen vertellen we het verhaal van vroe-
ger en bieden een unieke gelegenheid om 
eens te kijken wat er allemaal in de Velsense 
bodem verborgen zit en zat. Dit alles is sa-
mengebracht in een veelzijdig programma. 
Nieuwsgierig wat er tijdens de archeologie-
dagen te doen is in Velsen? Kijk op velsen.nl/
archeologiedagen voor een overzicht.

Bij het Reisloket nemen deskundige OV-
ambassadeurs alle tijd voor u en weten wel-
ke 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 vra-
gen of een persoonlijk reisadvies. 

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

1991 RH Velserbroek), en op maandag 
27 juni van 12.30 uur tot 16.30 in Biblio-
theek Velsen (Dudokplein 16, 1971 EP 
IJmuiden).

Bij het Reisloket kunnen senioren gratis 
een probeerkaart a¤ alen, waarmee u een 
dag lang in alle bussen van Connexxion in 
Noord-Holland kunt reizen. Leuk voor een 
dagje uit! 

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 naar het stadspark IJmuiden en 

laat u inspireren door de verschillende soor-
ten 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!

Agenda van de raadsvergadering 
van 15 en 16 juni  

15 Juni vanaf 19.30 uur

Sessie 1: Nascheiden afval
De raad heeft op 3 maart 2022 het college 
opgedragen om een ona¤ ankelijk onderzoek 
in te stellen naar de kansen en beperkingen 
van nascheiden van afval.  Wat zijn de fi nan-
ciële gevolgen hiervan voor de inwoners?   
Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd en 
wordt besproken. 

Sessie 2: Bestemmingsplan 
Westlaan Velserbroek
De Raad van State heeft de gemeente op-
dracht gegeven om een procedure te starten 
om een urban villa mogelijk te maken op het 
perceel Westlaan 35 in Velserbroek. Er is 
een bestemmingsplan gemaakt en de beno-
digde onderzoeken, zoals bodem-, geluids-, 
en archeologisch zijn onderzoek gedaan. 
In de urban villa kunnen acht appartemen-
ten worden gerealiseerd. De hoogte wordt 
maximaal 15 meter. Daarnaast maakt het 
bestemmingsplan ook vier sociale woningen 
mogelijk. 

Sessie 3: Jaarrekening 2021, begroting 
2023 en meerjarenraming 2024-2026 
gemeenschappelijke regeling IJmond 
Werkt! 
GR IJmond Werkt! is een gemeenschappe-
lijke regeling waarin de gemeenten Velsen, 
Heemskerk en Beverwijk deelnemen om 
de taken op het gebied van re-integratie en 
sociale werkvoorziening uit te voeren. De 
gemeenteraad kan een zienswijze indienen 
over de jaarrekening 2021, de begroting 
2023 en de meerjarenraming 2024-2026 
van de GR IJmond Werkt!. Daarnaast wordt 
de raad gevraagd om in te stemmen met de 
begroting 2023 en meerjarenraming 2024-
2026 van de GR IJmond Werkt met als kant-
tekening dat de raad op dit moment nog niet 
akkoord gaat met de gewijzigde bijdrage over 
2022, zoals deze nu in de begroting 2023 is 
opgenomen. 

Sessie 4: Jaarstukken 2021
Elk jaar legt het college verantwoording af 
aan de raad over het gevoerde beleid. In het 
jaarverslag wordt gerapporteerd over de 
resultaten op de diverse beleidsterreinen. 
In het kader van de controlerende taak van 
de gemeenteraad is het belangrijk om terug 

te kijken of de afgesproken doelstellingen 
worden gerealiseerd. Het college legt hier-
over verantwoording af, in de bestuursrap-
portages gedurende het jaar en na afl oop van 
het jaar in de jaarstukken (het jaarverslag en 
de jaarrekening). De raad beoordeelt welke 
resultaten zijn bereikt (doeltreª endheid) en 
welke prestaties en middelen daarvoor nodig 
waren (doelmatigheid). 
In de jaarrekening wordt een fi nanciële 
verantwoording afgelegd. De jaarrekening is 
door de accountant gecontroleerd en brengt 
daarover verslag uit. De rekenkamercom-
missie heeft het verslag en de jaarstukken 
met de accountant en de portefeuillehouder 
besproken en brengt daarover advies uit aan 
de gemeenteraad.

16 juni   Sessie Perspectiefnota en eer-
ste bestuursrapportage vanaf 19.30 uur
In de perspectiefnota bepaalt de gemeen-
teraad op hoofdlijnen wat de koers voor de 
komende jaren is, en ook hoeveel dat in grote 
lijnen gaat kosten. Daarmee wordt bepaald 
wat er in ieder geval in de programmabegro-
ting moet staan om de doelen voor de korte 
en lange termijn te bereiken. De perspec-
tiefnota markeert de start van het nieuwe 

begrotingsjaar 2023. Op basis van de kaders 
in deze nota wordt vervolgens de Begroting 
2023 opgesteld.  
De bestuursrapportage rapporteert over 
de fi nanciële afwijkingen ten opzichte van 
de Begroting 2022. Het biedt een actueel 
inzicht in de stand van zaken met betrekking 
tot de uitvoering van de begroting, nieuwe 
ontwikkelingen en de fi nanciële gevolgen.  
Deze rapportage is het eerste moment van 
bijstellen of bijsturen van de kaders. 

Ga voor meer informatie over bovenstaande 
onderwerpen naar www.velsen.raadsinfor-
matie.nl. Wilt u inspreken? Neem dan con-
tact op via gri«  e@velsen.nl of 0255-567251.

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
• Waalstraat 77, 81, 85 en 87, bouwen 

dakopbouw (30/05/2022) 65855-2022
• Bik- en Arnoldkade 21-29 en Duin-

straat 4, realiseren woongebouw 
(31/05/2022) 67007-2022

• Betelgeuzestraat 2A, legaliseren split-
sen woning (01/06/2022) 67506-2022

Velsen-Noord
• Gildenlaan 363A, bouwen opbouw 

(30/05/2022) 65662-2022

Santpoort-Zuid
• Louise de Colignylaan 15, kappen 

2 bomen (31/05/2022) 66927-2022

Santpoort-Noord
• Duin- en Kruidbergerweg 74, 

vervangen en bouwen garage 
(30/05/2022) 65552-2022

• Van Nidekstraat 7, bouwen aanbouw 
(30/05/2022) 65659-2022

Driehuis
• Valeriuslaan 43, legaliseren wijzigen 

erker (31/05/2022) 66994-2022

Velserbroek
• Kamerkamp 4, plaatsen dakkapel 

(30/05/2022) 65430-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn 
Velsen-Zuid
• ‘s Gravenlust 35B, plaatsen container 

(31/05/2022) 43948-2022

Velserbroek
• Liniepad 50, plaatsen woonark 

(31/05/2022) 43429-2022

Ingetrokken aanvragen 
omgevingsvergunning
IJmuiden
• Slingerduinlaan 4, bouwen kapelletje 

(31/05/2022) 55421-2022

Santpoort-Noord
• Rijksweg 406, bouwen aanbouw 

(31/05/2022) 62194-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Mercuriusstraat 18, legaliseren 

splitsen woning in 2 woningen 
(31/05/2022) 7951-2022

• Trompstraat 160, plaatsen dakopbouw 
(31/05/2022) 43776-2022

• Gerard Doustraat 37,  bouwen dakop-
bouw (31/05/2022) 58606-2022

• Marconistraat 66, plaatsen dakopbouw 
inclusief dakkapellen (02/06/2022) 
46518-2022

• De Ruyterstraat 83, splitsen woning 
naar 2 woningen (02/06/2022) 
20491-2022

• Groeneweg 71, realiseren horecaterras 
(nabij entree Stadsschouwburg Velsen) 
(02/06/2022) 65097-2021

Velsen-Noord
• Wijkermeerweg 6, legaliseren overkap-

ping (31/05/2022) 21481-2022

Santpoort-Noord
• Roos en Beeklaan 42, bouwen 

erker,  wijzigen constructie (intern) 
(31/05/2022) 43381-2022

Driehuis
• Hofdijklaan 46, plaatsen dakkapel 

(voorgevel) (02/06/2022) 46586-2022

Verleende exploitatie-
vergunningen APV artikel 2:15 
IJmuiden
• Marktplein 60 (cafetaria Frederik 

Ambachtelijke Friet) (31/05/2022) 
33534-2022

Verleende filmvergunningen APV 
artikel 2:7 
IJmuiden
• “Commerical Volkswagen”, op 3 juni 

2022 van 07:00 tot 12:00 uur, locatie: 
Plein 1945 (31/05/2022) 63106-2022

Verleende evenementen-
vergunning APV artikel 2:10
Velsen-Noord
• “Avondvierdaagse”, van 13 t/m 16 juni 

2022 van 17:00 tot 21:00 uur locatie: 
diverse routes (31/05/2022) 
21387-2022

Driehuis
• “Regiodag Noord”, op 7 juni 2022 van 

09:15 tot 17:30 uur, locatie: Arguspad 1 
(02/06/2022) 46864-2022

Overige bekendmakingen 
• Kennisgeving anterieure exploitatie-
      overeenkomst het project 

 ‘Hofgeesterweg 24a Velserbroek
• Kapmelding: Nabij busbaan 

Cederstraat, IJmuiden, 1 dode eik.
• Parkeerplaatsen voor het opladen van 

elektrische voertuigen: 
Van Den Vondellaan, t.h.v. nummer 
100 te Driehuis
Meershoef, t.h.v. nummer 29 
te Velsen-Zuid
Broerskamp, t.h.v. nummer 12 
te Velserbroek
Heirweg, t.h.v. nummer 15
te Velsen - Noord
Leeghwaterweg, t.h.v. nummer 
3 te Velsen-Noord
Monnickendamkade, t.h.v. nummer 6 
te IJmuiden
Radarstraat, t.h.v. nummer 173 
te IJmuiden
Biallosterskilaan, t.h.v. nummer 4 
te Santpoort-Noord
Middenhavenstraat, t.h.v. nummer 7 
te IJmuiden
Zeeweg (parellelweg), t.h.v. nummer 
165A te IJmuiden

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