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Nieuw college Velsen geïnstalleerd
Woensdag 29 juni zijn de wethouders van het
nieuwe college benoemd door de gemeenteraad: Bram Diepstaten (Velsen Lokaal), Sander Smeets (D66 Velsen), Jeroen Verwoort
(VVD), Sebastian Dinjens (GroenLinks),
Marianne Steijn (PvdA). Informatie over de
verdeling van de portefeuilles, programma’s
en projecten vindt u op:

www.velsen.nl/overzicht-leden-college.
De samenleving staat voorop, niet het bestuur en/of het ambtelijk apparaat. Alles wat
de gemeenteraad, het college en de ambtenaren doen, is voor de samenleving van Velsen.
Gemeente Velsen is er voor de inwoners, ondernemers, bedrijven en maatschappelijke
instellingen.

4 nieuwe raadsleden geïnstalleerd
Woensdag 29 juni zijn vier nieuwe raadsleden benoemd in de gemeenteraad. Zij vervangen de raadsleden die tot wethouder zijn
benoemd. De vier nieuwe raadsleden zijn:
Robert van Koten voor Velsen Lokaal
Marijke Gemser voor PvdA Velsen
Bas Koppes voor VVD Velsen
Arjen Uytendaal voor D66Velsen

neren in wiens opdracht zij aan het werk zijn.
Op de mok staat de tekst: “Aan het hoofd van
de gemeente staat de gemeenteraad. Grondwet, artikel 125.” De wethouders namen de
mok met veel plezier in ontvangst. Veel mensen denken dat de burgemeester de “baas” is
van de gemeente, maar dit is de gemeenteraad.
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Mededelingen
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buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt
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Op naar minder restafval en meer recycling in Velsen
Donderdag 30 juni 2022 besloot de gemeenteraad het recycle-tarief definitief
per 1 januari 2023 in te voeren in Velsen.
Recycle-tarief stimuleert inwoners hun
afval (nog) beter te scheiden. In restafval
zitten nog veel herbruikbare grondstoffen
zoals bijvoorbeeld plastic, blik en drinkpakken, papier, gft-afval en etensresten. De
verbranding van restafval is belastend voor
het milieu. Afval scheiden is daarom belangrijk. Het zorgt ervoor dat er nog maar
weinig restafval overblijft en we grondstoffen maximaal kunnen recyclen. Dit
zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. Afval
scheiden draagt dus echt bij aan een beter
milieu. Het verbranden van restafval wordt
bovendien steeds duurder.

Met recycle-tarief krijgen inwoners zelf
invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Het vaste tarief wordt lager dan
nu. Daar komt een variabel deel bij dat afhankelijk is van het aantal keer dat iemand
de ondergrondse container voor restafval
gebruikt, of de restafvalbak aan huis laat
legen. Door goed afval te scheiden blijft er
nog maar weinig restafval over. Inwoners
krijgen hiermee zelf invloed op hun afvalstoffenheffing.
Kijk op:
www.velsen.nl/uitleg-over-het-recycle-tarief
voor meer informatie en meest gestelde
vragen.

Daarnaast werd Sylvia Gouda benoemd als
steunfractielid voor VVD Velsen.
Wilt u weten welke 33 raadsleden namens u
in de gemeenteraad zitten? Kijk dan op
www.velsen.raadsinformatie.nl/leden
Gemeenteraad hoogste
orgaan van de gemeente
De nieuw geïnstalleerde wethouders kregen
van de gemeenteraad een cadeautje om hun
succes te wensen en er om hen aan te herin-

Uitnodiging inloopavond
verbouwing Witte
Theater tot hotel
Het voormalige Witte Theater wordt,
volgens het winnende plan van familie
Xie, verbouwd tot een hotel. Samen met
AG architecten en Van Wijnen Heerhugowaard willen wij u informeren over
het voorgenomen plan en de aanvraag
omgevingsvergunning zoals wij deze
gaan indienen.
Op woensdag 13 juli 2022 bent u van
harte welkom op de Kanaalstraat 257 te
IJmuiden (hoofdentree) en kunt u tussen 17:00 en 20:00 uur vrij inlopen. Op
verschillende tekeningen is het plan te
zien. Op de avond kunt u in gesprek met
de initiatiefnemer, architect en met medewerkers van de gemeente. Ook kunt u
een eerste reactie op de plannen geven.

Eikenprocessierups
De eikenprocessierups is de laatste jaren aan een opmars bezig. Zijn brandharen kunnen voor irritatie zorgen. Als
we nesten ontdekken op drukke locaties
waar ze voor veel overlast zorgen, verwijderen we ze door ze weg te zuigen.
Daarnaast houden we rekening met
biodiversiteit in de bomen die we planten. Dat betekent dat we niet meer voor
een laan met alleen maar eiken kiezen.
Daardoor heeft de rups minder plek om
te wonen en kan hij zich minder snel
verspreiden. Ook geven we een steuntje
aan natuurlijke vijanden om de plaag
onder controle te houden. Zo maaien
we op steeds meer plekken op een ecologisch verantwoorde manier. Daarmee
geven we insecten die de rups eten meer
kans. Ook hebben we verblijfkasten geplaatst voor vleermuizen en nestkastjes
voor mezen, die de rups ook graag eten.
Meer informatie over de
eikenprocessierups vindt u op:
www.velsen.nl/
eikenprocessierups-velsen.

Vorig jaar vonden er mooie activiteiten plaats zoals het Vriendschapsdiner in Dorpshuis
Het Terras in Santpoort-Noord.

Meld uw activiteit aan voor de Week van
de Ontmoeting: Samen tegen eenzaamheid!
Van 29 september tot en met 6 oktober
2022 vindt de Week van de Ontmoeting
plaats in Velsen. Deze week bestaat uit
verschillende activiteiten voor en jong
en oud. Dit biedt de mogelijkheid om andere mensen te ontmoeten en nieuwe sociale contacten te leggen. Alleen samen
verminderen we eenzaamheid en maken
we het bespreekbaar. U kunt hier een
steentje aan bijdragen.
Oproep
We zijn op zoek naar organisaties en initiatieven van inwoners. Door een activiteit in deze
week te organiseren levert u een bijdrage aan
de Week van de Ontmoeting. Zo hopen wij

samen met u een programma met laagdrempelige activiteiten in Velsen op te stellen. Dit
kan een activiteit zijn vanuit een organisatie,
maar ook mooie initiatieven vanuit inwoners
(bijvoorbeeld wandelmaatje, knutselclub,
sporten). Ook bestaande activiteiten kunnen
een plek krijgen in het programma. Mooi om
dit samen met u of uw organisatie te doen.
Aanmelden
Voor meer informatie en/of het aanmelden
van één (of meer) activiteit(en) kunt u bij
gemeente Velsen terecht. Dit is mogelijk via
weekvandeontmoeting@velsen.nl. Aanmelden kan tot 31 augustus.

77

NIEUWS
NIEUWS

inderegio.nl • 7 juli 2022
inderegio.nl • 7 juli 2022

Bekendmakingen

Ingediende aanvragen
omgevingsvergunning

IJmuiden
• Kennemerlaan 216, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (26/06/2022) 76916-2022
• Binnenspuikanaal ong., bouwen selectieve onttrekking (27/06/2022) 774082022
• Bakkerstraat 35, bouwen dakopbouw
(27/06/2022) 77481-2022
• Kompasstraat 1, vergroten 2e
• verdieping en plaatsen dakkapel (voorgevel) (28/06/2022) 78046-2022
• Pieter Nuytsstraat 14, bouwen aanbouw voor mantelzorg (28/06/2022)
78039-2022
• Steigerweg ong. perceel K-783 en
• I 3082, bouwen aanlegsteiger met
• berging (29/06/2022) 78065-2022
• Heerenduinweg 45, bouwen tijdelijke (5 jaar) onderwijshuisvesting
(30/06/2022) 78651-2022
• Leeuweriklaan 52, legaliseren gebruik
naar kamerverhuur (30/06/2022)
78902-2022
• Velserduinweg 312, wijzigen gebruik
naar kamerverhuur (30/06/2022)
79100-2022
Velsen-Noord
• Concordiastraat ong. t.o. 84 (kavel
7&12), gewijzigd plan bouwen bedrijfsverzamelgebouw (27/06/2022) 772802022

Santpoort-Zuid
• Middenduinerweg 85, bouwen twee
aanbouwen, dakkapel en wijzigen
• kozijnen (27/06/2022) 77209-2022
• Harddraverslaan 3, kappen 2 bomen
(27/06/2022) 77286-2022
• Van Dalenlaan 29, bouwen aanbouw
(27/06/2022) 77303-2022
• Duinweg of Duivelslaan 6, plaatsen dakkapel (voor- en achtergevel)
(28/06/2022) 77613-2022
Velserbroek
• Hogemaad 1, bouwen aanbouw
(29/06/2022) 78146-2022

Ingetrokken aanvragen
omgevingsvergunning

IJmuiden
• Bik- en Arnoldkade 21-29 en
Duinstraat 4, afwijken bestemmingsplan voor 46 appartementen, gemengde functies en parkeerkelder
(28/06/2022) 67007-2022
Santpoort-Noord
• Kruidbergerweg 111, bouwen aanbouw
(zijgevel) (30/06/2022) 60613-2022
• Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
Velsen-Zuid
• Bohemian bruiloft trouw ceremonie,
receptie, bbq en feestje”, 27 augustus
2022, locatie: De Ven (28/06/2022)
78020-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• Kromhoutstraat 62, plaatsen overheaddeur (voorgevel) (28/06/2022) 620222022
• Alexander Bellstraat 2, realiseren
daktoegang en dakterras (28/06/2022)
72136-2022
• Kennemerlaan 59, legaliseren 4 onzelfstandige woonruimten (30/06/2022)
48818-2022
• Pegasusstraat 14, gebruiken
voor kamerverhuur (4 personen)
(30/06/2022) 60813-2022
• Dennekoplaan 34, bouwen aanbouw
(achter- en zijgevel), wijzigen gevels
(30/06/2022) 69835-2022
Santpoort-Zuid
• Wijnoldy Danielslaan 5, kappen boom
(28/06/2022) 70954-2022
Velserbroek
• Lieskamp 27, legaliseren plaatsen erfafscheiding (28/06/2022) 59361-2022
• Kerkenmaaijerskamp 7, vergroten 2e
verdieping (30/06/2022) 64739-2022
• IJsselaak 1, vervangen antenne voor
uitschuifbare antennemast (zijgevel)
(30/06/2022) 54163-2022
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IJmuiden
• ’24 ICE Beach Soccer’, 9 t/m 11 juli van
09:00 tot 18:30 uur, locatie: IJmuiderstrand, zone 2, t.h.v. Paviljoen Zuidpier,
Kennemerstrand 172 (28/06/2022)
61255-2022

Overige bekendmakingen

• Verkeersbesluit voor het instellen
van een laad- en loshaven in de
Tussenbeeksweg t.h.v. huisnummer 1
• Wijzigingsplan Busbaan Wijckerpoort
• Voornemen tot uitgifte gemeente
eigendom Kerkpad Santpoort-Noord
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.
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Verleende evenementenvergunning APV artikel 2:10
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