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Velsen.nl heeft een nieuwe jas!
Een oplettende bezoeker heeft het vast
al opgemerkt: Velsen.nl heeft een nieuwe
jas gekregen. De website van de gemeente
is een belangrijke schakel in onze dienstverlening naar u als inwoner van Velsen.
Wij werken dan ook voortdurend aan een

toegankelijke, begrijpelijk en betrouwbare
website. Waar iedereen 24/7 terecht kan
voor informatie of andere zaken met de gemeente. Komt u gauw een kijkje nemen op
Velsen.nl?

Herstelacademie
De Herstelacademie Haarlem en Meer
organiseert voor inwoners van gemeente Velsen, themabijeenkomsten. Deze
zijn gratis, wel graag van te voren aanmelden.

Ouders van ‘hackers’ gezocht!
Op zaterdag 9 juli vindt in H20 E-Sports
Campus in Purmerend een nieuwe editie
plaats van re_B00TCMP. Jonge ‘hackers’
tussen de 12 en 25 jaar uit heel Noord-Holland krijgen daar door interactieve workshops inzicht in de kansen en risico’s van
hun cybertalenten. Afgelopen periode zijn er
op verschillende middelbare scholen in Velsen gastlessen gegeven over dit onderwerp.
De grootste cybertalenten kwalificeren zich
voor het re_B00tCMP-event.
Ouders van harte welkom
Daarnaast is er een apart programma voor
ouders waarin zij handvatten krijgen om de

talenten van hun kinderen op een positieve
manier in te zetten. Heeft uw kind cybertalent? Meld u dan gratis aan via:
info@re-b00tcmp.nl.

Themabijeenkomsten 2022
• Maandag 27 juni, thema Stigma
• Maandag 25 juli, thema Lekker in je vel

De Herstelacademie zelf is gehuisvest in
Haarlem waar gelukkig ook steeds meer inwoners van de gemeente Velsen Herstel-,
educatie- en Zelfhulpgroepen bij ons volgen.
Er werken bij ons ook (vrijwillige) medewerkers uit deze gemeente.

Re_B00TCMP is een initiatief vanuit NH
Samen Veilig, gemeente Velsen, Alkmaar,
Beverwijk, Haarlemmermeer, Purmerend,
Den Helder en Heemstede, de politie en
het Openbaar Ministerie binnen de politieeenheid Noord-Holland. Meer weten over
re_B00TCMP?

Aanmelden, informatie of een flyer van ons
programma overzicht
E: cursusadministratie@
herstelacademie.org
T: 06 33735694
www.herstelacademie.org

Kijk op www.re-bootcmp.nl/ of www.velsen.
nl/cybercrime-internetoplichting

Zeecruiseschip en opvanglocatie in Driehuis
als antwoord op opvangvraag

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.

Alle bijeenkomsten zijn van 14.00 - 16.00
uur (inloop vanaf 13.45 uur) bij SLUIS
751, Lange Nieuwstraat 751, 1971 GG
IJmuiden.

De herstelacademie in het kort
Bij de Herstelacademie bieden we een programma van educatie en zelfhulp voor mensen met een psychische en/of verslavingskwetsbaarheid waarbij de cursisten elkaar
vooral ondersteunen. Begeleid door medewerkers die allemaal zelf ook te maken hebben (gehad) met een psychische en/of verslavingskwetsbaarheid.

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!
Het Havenfestival IJmuiden vindt dit
jaar plaats op zaterdag 25 en zondag 26
juni 2022.
Twee dagen lang staat de Trawlerkade
volledig in het teken van de havens,
de visserij en kunst en cultuur.

Er is een urgent en omvangrijk probleem
rond de opvang van vluchtelingen in Nederland. De situatie in Ter Apel maakt
dit elke dag duidelijk. Het college wil een
bijdrage leveren aan de oplossing. Niet
alleen vanuit de vraag vanuit de rijksoverheid, ook vanuit ons hart.
Daarom besprak het college van B&W op
dinsdag 21 juni een memo met de volgende
inzet:
- Een tijdelijke noodvoorziening op een
zeecruiseschip voor 1.000 vluchtelingen
voor een periode van zes maanden, aan de
VOB-kade bij bedrijventerrein Noordwijkermeer in Velsen-Noord.
- In Driehuis een kleinschalig opvangcentrum voor minderjarige vluchtelingen in
het voormalige Levvel5 gebouw.
Het college gaat op donderdag 23 juni tijdens

Leonardo Da Vinciplein (1e etage gebouw
Da Vinci, wijkcentrum voor Ontmoeting),
Leonardo Da Vinciplein 73, 2037 RR
Haarlem

een raadsessie over dit memo in gesprek met
een deel van de raad. Hier komen de randvoorwaarden aan de orde. Daarna neemt het
college een voorgenomen besluit over de locaties.
Informatie-inloopavonden voor omwonenden vinden plaats op maandag 27 juni
(cruiseschip Velsen-Noord) en
dinsdag 28 juni (locatie Driehuis).
De omwonenden krijgen hiervoor op zo kort
mogelijke termijn een uitnodiging.
De sessie met de gemeenteraad is op 23 juni
om 21.30 uur in de raadzaal. U kunt als inwoner inspreken. Inwoners krijgen 3 minuten
de tijd om de raad toe te spreken. Wilt u hier
gebruik van maken, meldt u zich dan vooraf
aan bij de raadsgriffie via telefoonnummer
0255-567251 of via griffie@velsen.nl. Dit kan
tot uiterlijk donderdag 23 juni 12.00 uur.

AGENDA VAN DE RAAD
Agenda van de raadsvergadering
van woensdag 29 juni en donderdag 30 juni
Let op er zijn deze week 2
raadsvergaderingen.
Actualiteitenuurtje
De raadsvergadering van 29 juni begint met
het actualiteitenuurtje. Hier kunnen de
raadsleden vragen stellen aan het college
over een actueel onderwerp.
U kunt als inwoner ook een actueel onderwerp onder de aandacht brengen van de
gemeenteraad. Inwoners krijgen daar elk 3
minuten de tijd om de raad toe te spreken.
Wilt u hier gebruik van maken, meldt u zich
dan vooraf aan bij de raadsgriffie via telefoonnummer 0255-567251 of via griffie@
velsen.nl. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 29
juni, 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 van 15 en 23 mei besproken en staan
nu op de agenda van de raadsvergadering:
- Bestemmingsplan Westlaan Velserbroek
- Invoeren recycltarief
- Jaarrekeningen gemeenschappelijke
regelingen

Benoeming nieuwe wethouders en
raadsleden
Op de agenda staat het ook benoemen van
de nieuwe wethouders en raadsleden. Het
voorgestelde college bestaat uit de volgende
kandidaat-wethouders:
• Bram Diepstraten (Velsen Lokaal)
• Sander Smeets (D66Velsen)
• Jeroen Verwoort (VVD)
• Sebastian Dinjens (GroenLinks)
• Marianne Steijn (PvdA)
Doordat een aantal kandidaat wethouders
nu raadslid is, zullen zij bij hun benoeming
als wethouder geen raadslid meer zijn. Dit
leidt er toe dat er een aantal plekken in de
gemeenteraad vrij komen en er naar verwachting vier nieuwe raadsleden geïnstalleerd worden.
Raadsvergadering 30 juni vanaf 19.30
uur.
Op 30 juni bespreekt de gemeenteraad
de perspectiefnota. In de perspectiefnota
bepaalt de gemeenteraad 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 programmabegroting moet staan om
de doelen voor de korte en lange termijn te

bereiken. De perspectiefnota 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 financiële 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 financiële gevolgen.
Deze rapportage is het eerste moment van
bijstellen of bijsturen van de kaders.
Kijk mee
Ga voor meer informatie over bovenstaande
onderwerpen naar www.velsen.nl/gemeenteraad. Hier vindt u de agenda en de stukken
van de raadsvergadering. Ook kunt u kunt
hier meekijken via de livestream. Ook via de
kanalen van RTV Seaport is de raadsvergadering 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
vragen stellen.

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
• Van Wassenaerstraat 64, bouwen
• opbouw (13/06/2022) 71662-2022
• Dennenstraat 14, vervangen kozijnen,
wijzigen van de erker (14/06/2022)
71917-2022
• Alexander Bellstraat 2, realiseren
daktoegang en dakterras (14/06/2022)
72136-2022
• Trompstraat 166C, bouwen dakopbouw
(14/06/2022) 72193-2022
• Loggerstraat 13, plaatsen luifel
(15/06/2022) 72743-2022
• Roggeveenstraat 8, wijzigen kozijnen
(voorgevel) (15/06/2022) 72769-2022
• Trompstraat 111A, verbouwen en
uitbreiden (uitbouw en opbouw) tot
woning (16/06/2022) 73113-2022
Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 135, verbouwen woonwinkelpand naar woning (15/06/2022)
72557-2022
Velserbroek
• Ceylon Bastion, Colombo Bastion,
Closenberg Bastion, Etta Palmstraat,
Matara Bastion en Lippenberg Bastion
• plaatsen 110 warmtepompen op daken
(14/06/2022) 72058-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Kanaalstraat 7, bouwen tijdelijke (18
maanden) huisvesting (7 studentenkamers) (14/06/2022) 38327-2022
• Pegasusstraat 20, bouwen dakopbouw
(14/06/2022) 48799-2022
• Kromhoutstraat 54-0032, veranderen
constructie, gebruiken voor sportfunctie (14/06/2022) 49217-2022
• Groot Helmduin 28, plaatsen 2 20ft
containers (14/06/2022) 49821-2022

Velsen-Noord
• Duinvlietstraat 46, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (16/06/2022) 56944-2022
Santpoort-Zuid
• Van Dalenlaan 26, plaatsen dakkapel
(zijgevel) (16/06/2022) 59367-2022
Driehuis
• Van den Vondellaan 82, plaatsen
• 2 dakkapellen (voor- en achtergevel)
(16/06/2022) 59234-2022

Ingetrokken aanvragen
omgevingsvergunning

Santpoort-Noord
• Duin- en Kruidbergerweg 79, bouwen
tijdelijke (2 jaar) stal (16/06/2022)
32654-2022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
Velsen-Zuid
• “Telstar Seizoen KKD wedstrijden
2022-2023”, vanaf 05 augustus 2022,
locatie: Minister van Houtenlaan
123-A (BUKO-stadion) (14/06/2022)
72162-2022
Velsen-Noord
• “Burendag Tata Steel Nederland”,
op 23 en 24 september 2022, locatie:
Wenckebachstraat 1 (16/06/2022)
72193-2022
Driehuis
• “100 jaar RKVV Velsen Jubileum”,
op 12, 13 en 14 augustus 2022, locatie:
Wolff en Dekenlaan 144 (14/06/2022)
71975-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• Zwaanstraat 25, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (14/06/2022) 42469-2022

• Oranjestraat 43, legaliseren van kamergewijze bewoning (3 kamers, 3 personen) (14/06/2022) 61672-2022
• Zeeweg 220 en Beukenstraat 1B,
wijzigen winkel naar 2 woningen
(14/06/2022) 151776-2021
• Radarstraat 177, vergroten 2e verdieping, wijzigen voorgevel (14/06/2022)
48271-2022
• Industriestraat 22B, bouwen dakopbouw (16/06/2022) 63263-2022
• Ahornstraat 29, bouwen dakopbouw
(16/06/2022) 53913-2022
• Kanaaldijk ong., bouwen afmeerplaatsen met afloopvoorzieningen, aanleggen paden (16/06/2022) 33725-2022
Velsen-Zuid
• nabij Spaarndammerweg 10, tijdelijk
(circa 6 maanden) aanleggen baggerdepots (14/06/2022) 48759-2022
• Dr. Kuyperlaan 29, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (16/06/2022) 61746-2022
Velsen-Noord
• Gildenlaan 363 B, bouwen dakopbouw
(16/06/2022) 48382-2022
Santpoort-Zuid
• Brederoodseweg 78, vergroten woning, plaatsen dakkapel (zijgevel)
(16/06/2022) 49617-2022
Santpoort-Noord
• Spanjaardsberglaan 1, legaliseren luifel
(14/06/2022) 50618-2022
• Hoofdstraat 268, bouwen mantelzorgwoning, wijzigen gevelbekleding
zwembad (16/06/2022) 19728-2022
Driehuis
• Nicolaas Beetslaan 9, wijzigen gevelbekleding (14/06/2022) 59321-2022
• P.C. Hooftlaan 59, plaatsen dakkapel
(zijgevel), verwijderen schoorsteen
(16/06/2022) 58427-2022

Velserbroek
• Dammersboog 118, plaatsen dakkapel
(achtergevel) (14/06/2022)
54313-2022
• Annie Romeinstraat 9, veranderen
zijgevel (kozijn) (16/06/2022)
61127-2022

Geweigerde omgevingsvergunning
Santpoort-Zuid
• Brederoodseweg 78, meerlaags verbreden woning (bouwen trappenhuis)
(16/06/2022) 55832-2022

Overige bekendmakingen

• Kapmelding: Verwijderen 2 dode dennenbomen op begraafplaats Duinhof,
IJmuiden
• Voornemen tot uitgifte gemeentegronden: Een perceel grond aan Kluut, kadastraal bekend als gemeente Velsen,
sectie P, nummer 3192 gedeeltelijk,
groot 19m2.
Een perceel grond aan de Strandweg
nabij nr 4a, kadastraal bekend als
gemeente IJmuiden, sectie L, nummer
6715 gedeeltelijk, groot 23m2.
• Voornemen tot overdracht juridisch
eigendom schoolgebouw met grond:
De gemeente Velsen is voornemens om
het juridisch eigendom van een schoolgebouw met grond over te dragen ten
behoeve van onderwijsdoeleinden. Het
betreft het perceel, plaatselijk bekend
Heerenduinweg 45 te IJmuiden en
kadastraal bekend gemeente IJmuiden,
sectie M, nummer 10008 met een
oppervlakte van 2.290 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.

