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Senioren: bezoek het Reisloket
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.

Het Reisloket is 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
Noord-Holland kunt reizen. Leuk voor een
dagje uit!

Diverse bodemvondsten ontdekt in de Velsense grond.

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

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

Gratis financieel advies bij BAAK
of regeling. Ook helpen ze als u betalingsachterstanden heeft, uw administratie
wilt ordenen of als uw persoonlijke situatie verandert (een nieuwe baan, scheiding,
huwelijk, overlijden, inwonend kind dat 18
wordt, ziekte) en dat gevolgen heeft voor
uw financiën.
Het BAAK spreekuur vindt twee keer per
week plaats.

BAAK (buurt, advies, administratie, kafé)
is een inlooppunt in Velsen voor gratis ondersteuning en advies bij financiële vragen.
Ook inwoners zonder vragen zijn van harte
welkom om buurtbewoners te ontmoeten.
De medewerkers van BAAK helpen onder
andere bij het aanvragen van een toeslag

• Donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.
Bibliotheek IJmuiden,
Dudokplein 16 IJmuiden
• Vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur.
Bibliotheek Velserbroek,
Maan Bastion 476 Velserbroek
Meer informatie over BAAK vindt u op:
www.socius-md.nl/diensten/baak

Kom zien, proeven, beleven, picknicken of laat je uitdagen voor een sportieve activiteit tijdens de
Sport- en Cultuurmarkt op zaterdag 18 juni van 11.00 – 16.00 uur. Dans bijvoorbeeld lekker mee
tijdens de clinic van D’N’D Dance of smash een balletje bij volleybalvereniging Smashing Velsen.
Er is genoeg te beleven voor jong en oud op deze dag en iedereen is welkom. Kijk voor het hele programma op www.sportloketvelsen.nl/nieuws.

AGENDA VAN DE RAAD
Agenda van de raadsvergadering
van 23 juni
23 juni vanaf 19.30 uur
Sessie 1: Stand van zaken Tata Steel
De raad wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen en de belangrijkste aandachtspunten omtrent Tata Steel. Een belangrijk
onderwerp daarbij is de overgang naar
zogenaamd ‘groen staal’. Het hele proces om
te komen tot de productie van groen staal is
namelijk zeer complex.
Sessie 2: Invoeren Recycletarrief
Op 3 maart 2022 heeft de gemeenteraad de
intentie uitgesproken om een recycletarief
in te voeren door de afvalstoffenheffing op
te splitsen in een variabel tarief en een vast
tarief. Velsenaren betalen dan voor elke zak
restafval die zij in de container doen.
In deze sessie wordt het voorstel besproken
om de hoeveel restafval van elk huishouden
te registreren en dat via een vast en variabel
recycle-tarief in de afvalstoffenheffing te
verwerken.

Sessie 3:Scenario’s voor jaarwisseling
in Velsen
Elk jaar laait de discussies over consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling weer
op. Een aantal gemeenten heeft al besloten
om de jaarwisseling anders te vieren dan in
de traditionele vorm: met vuurwerkshows of
(grotendeels) vuurwerkvrij. Op 20 juni 2019
sprak de raad met het college over het veilig
en leuk houden van de toekomstige jaarwisselingen in Velsen. Die sessie gaf nog geen
duidelijke richting. In deze sessie gaan de
raadsleden met elkaar in gesprek over drie
scenario’s:
1. Het eerste scenario is de gemeente
(grotendeels) vuurwerkvrij verklaren.
2. Het tweede is het organiseren van
vuurwerkshows/evenementen in drie
dorpskernen.
3. Het derde is de situatie laten zoals die nu
is waarbij de landelijke lijn wordt gevolgd.
Sessie 4: Maatschappelijke
ontwikkeling en herijking jeugdhulp
(vanaf 21.30 uur)
Begin 2021 is gestart met de herijking van
jeugdhulp Velsen. Daarin is een set van

maatregelen uitgewerkt en uitgevoerd
gericht op:
• het tijdig leveren van goede zorg voor
ouders en jeugdigen die hen helpt om zelfstandig hun leven vorm te geven (normaliseren);
• het bieden van hulp aan diegenen die het
nodig hebben;
De maatregelen herijking jeugdhulp worden
vanaf nu voortgezet binnen het reguliere
werk en de inkoop jeugdhulp. Tijdens deze
sessie wordt niet alleen informatie gegeven
over de maatregelen uit het project herijking
jeugdhulp, maar ook over de inzet op het
gebied van bijvoorbeeld preventie en specialistische jeugdzorg.
Reageren en inspreken bij de sessies:
Er kan worden ingesproken over de onderwerpen van de sessies. Wilt u inspreken, dan
kunt u zich tot donderdag 23 juni, 12.00 uur
aanmelden via e-mail: griffie@velsen.nl of
via telefoon, 0255 567251.
Over de onderwerpen die op de agenda
staan, kan tot donderdag 23 juni, 12.00 uur
schriftelijk een reactie worden gegeven via
de mail naar griffie@velsen.nl. De raadsle-

den ontvangen uw reactie dan nog vóór de
vergadering.
Ga voor meer informatie over bovenstaande
onderwerpen en stukken naar
http://velsen.raadsinformatie.nl.
U kunt de raad volgen op:
Twitter: @RaadvanVelsen
Instagram:
www.instagram.com/gemeenteraadvelsen/
Facebook:
www.facebook.com/raadvanvelsen
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Bekendmakingen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
• Dokweg ong. (tussen 21 en 27),
wijzigen voorgevel en splitsen
bedrijfsunits 01 en 02 naar 4 units
(02/06/2022) 67657-2022
• Bestevaerstraat 18, vergroten 1e
verdieping (achtergevel) (02/06/2022)
67974-2022
• Middenhavenstraat 35, wijzigen
zijgevel (03/06/2022) 68596-2022
• Reigersbossenlaan 60 – 62, uitbreiden
zorgcomplex (07/06/2022) 690312022
• Dennekoplaan 34, bouwen aanbouw
(achter- en zijgevel) en wijzigen gevels
(08/06/2022) 69835-2022
• Zuiderkruisstraat 72, deels wijzigen
gebruik naar BSO (10/06/2022)
70451-2022
Velsen-Zuid
• Stelling 23, bouwen schuur
(09/06/2022) 70432-2022
Velsen-Noord
• Stuwadoorstraat 23 0013 en 0014,
realiseren verdiepingsvloer
(02/06/2022) 68257-2022
• Concordiastraat t.o. 84 kavel 456,
bouwen bedrijfsverzamelgebouw
(09/06/2022) 70335-2022
• Grote Hout of Koningsweg 2, splitsen bestaande woning in 2 woningen
(10/06-2022) 70906-2022
• Wijkerstraatweg 199, vergroten zolderverdieping (10/06/2022) 70963-2022
Santpoort-Zuid
• Vinkenbaan 25 – 8000,
wijzigen gebruik garage naar woning
(09/06/2022) 70245-2022
• Louise de Colignylaan 27, veranderen
en vergroten woning (09/06/2022)
70270-2022
• Van Dalenlaan 29, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (10/06/2022) 70756-2022
• Wijnoldy Daniëlslaan 5 ,kappen boom
(10/06/2022) 70954-2022
Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 150, plaatsen terrasschermen (03/06/2022) 68476-2022
• Rijksweg 380, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (10/06/2022) 70738-2022
Velserbroek
• Zadelmakerstraat 140, verlengen (2
jaar) van een tijdelijk doek (zijgevel)
(02/06/2022) 67934-2022
• J. Michaelpad 136, wijzigen kozijn 1e
verdieping (voorgevel) (09/06/2022)
69875-2022

• Zwanebloembocht 92, plaatsen
dakkapel (voorgevel) (10/06/2022)
70493-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Kennemerlaan 59, legaliseren 4 onzelfstandige woonruimten (09/06/2022)
48818-2022
• Radarstraat 177, vergroten 2e
verdieping, wijzigen voorgevel
(09/06/2022) 48271-2022
Velsen-Noord
• Stratingplantsoen 101A/101RD/101B
en Wijkerstraatweg 119/121B,
legaliseren verbouw naar 5 woningen
(02/06/2022) 44879-2022
• Wijkerstraatweg 164, opbouwen
garage, bouwen aanbouw en berging
(07/06/2022) 31713-2022
• Platformweg 3, plaatsen warmwatersilo (07/06/2022) 47355-2022
• Gildenlaan 363, bouwen dakopbouw
(09/06/2022) 48382-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• nabij Westerduinweg 3, vervangen en
vergroten blokkensteiger (07/06/2022)
50388-2022
• Briniostraat 12, aanbrengen
mechanische ventilatie (09/06/2022)
15591-2022
• naast Houtmanstraat 1, gebruiken als
tuin, plaatsen bijbehorende voorzieningen (hekwerk, insectenhotel)
(09/06/2022) 31223-2022
Velsen-Zuid
• ‘s Gravenlust 35B, plaatsen container
(09/06/2022) 43948-2022
Velsen-Noord
• Doelmanstraat ong. (kavel 11 t/m 14),
bouwen 4 woningen (07/06/2022)
10830-2022

Geweigerde omgevingsvergunning

Driehuis
• Waterloolaan 3, tijdelijk (5 jaar)
gebruiken als moestuin (02/06/2022)
44321-2022

IJmuiden
• Alexander Bellstraat 2, maken
daktoegang, plaatsen dakterras
(09/06/2022) 27713-2022

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Velserbroek
• Wagenmakerstraat 41 , bouwen vrachtwagenoverkapping (07/06/2022)
135361-2021

Velsen-Zuid
• Minister van Houtenlaan 13,
aanbouwen dakopbouw op 1e
verdieping (achterzijde) (09/06/2022)
31907-2022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10

IJmuiden
• “Havenfestival 2022” , op 25 en 26 juni
2022, locatie: 4e Havenstraat 3 (Trawlerkade) (01/06/2022) 67082-2022
• “Kinderfestival 2022” op 18 juli 2022
van 10.00 uur tot 17.30 uur, locatie:
Plein 1945 (02/06/2022) 68093-2022
• “Historisch Weekend Occupation and
Liberation wn2000 Bunker Museum
IJmuiden” op 6 en 7 augustus van
11:00 tot 17:00 uur, locatie: Badweg 38
(08/06/2022)
Velsen-Zuid
• “Platenbeurs” op 12 juni 2022 van
10.00 uur tot 17.00 uur, locatie: Buko
stadion, Minister van Houtenlaan 123B
(02/06/2022) 67908-2022
• “Bruiloft”, op 27 augustus 2022
van 13:00 tot 22:45 uur, locatie:
Spaarnwoude (08/06/2022) 69223202269339-2022

Van Rechtswege verleende omgevingsvergunningen
Velsen-Noord
• Hoogoven Zesweg ong., bouwen overkapping en milieuneutrale wijziging
(07/06/2022) 26609-2022

Verleende filmvergunningen APV
artikel 2:7

IJmuiden
• “Anoniem”, 13 juni van 13:00 tot 19:00
uur op begraafplaats Duinhof, van
19:00 tot 23:00 uur op Heliport
Noordersluisweg (09/06/2022)
49981-2022

Verleende evenementenvergunning APV artikel 2:10

IJmuiden
• “Avondvierdaagse Velsen”, 13, 14 en 15
juni van 16:30 tot 20:00 uur , op 16 juni
van 16:30 tot 21:00, locatie: verschillende routes door gemeente Velsen
(09/06/2022) 25571-2022

Velsen-Zuid
• “Platenbeurs”, 12 juni 2022 van 10.00
uur tot 17.00 uur, locatie: Buko
stadion, Minister van Houtenlaan 123B
(09/06/2022) 67908-2022
Velsen-Noord
• “Dorpsfeest Velsen-Noord”, 17 juni van
16:00 t/m 00:00 uur, 18 juni van 10:00
t/m 00:00 uur, 19 juni van 10:00 t/m
21:00 uur, locatie: Stratingplantsoen
(07/06/2022) 35810-2022
Driehuis
• “Avondvierdaagse Driehuis’, 13 t/m 16
juni van 17:45 tot 19:30 uur, locatie:
verschillende routes door gemeente
Velsen (09/06/2022) 26299-2022

Overige bekendmakingen

• Vastgesteld bestemmingsplan Partiele
herziening Bloemendaalsestraatweg
15B Santpoort-Zuid
• Vastgesteld bestemmingsplan en
verleende omgevingsvergunning
‘Missiehuis Park’
• Voornemen tot uitgifte gemeentegrond: twee percelen grond aan de
Houtmanstraat 1, beide kadastraal
bekend gemeente IJmuiden, sectie M,
nummer 10098 gedeeltelijk met een
oppervlakte van 349 m2 en 350m2”
• Voornemen tot aangaan overeenkomst
en uitgifte gemeente eigendom:
De gemeente Velsen is voornemens
om een anterieure exploitatieovereenkomst te sluiten waaruit voortvloeit de
verkoop van een perceel grond aan de
Hofgeesterweg 63, kadastraal bekend
gemeente Velsen, sectie P, nummers
3606, 3607 gedeeltelijk en 5112
gedeeltelijk met een oppervlakte van
11.440 m2.
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.

