
Wees alert 
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een heerlĳke 

vakantie

TIPS
Digitaal veilig 
op vakantie!

Laat cybercriminelen niet weten dat u op 
vakantie bent door dit op Social Media te 
melden. Hebt u leuke vakantiekiekjes? Deel 
deze pas op Social Media als u terug bent 
van vakantie. 

Deel niets op Social Media

Maak geen gebruik van een gratis open wifi-
netwerk verbinding tijdens uw vakantie. 
Vraag het hotel, vakantiehuis of de camping 
naar hun beveiligde wifi-netwerk. 

Gebruik geen gratis wifi-netwerk

Gebruik voor internetbankieren op vakantie 
alleen uw smartphone waarop u de app van uw 
bank hebt geïnstalleerd. Deze in combinatie 
met 4G zorgt voor een veilige verbinding. 

Doe bankzaken op uw eigen mobiel

Krijgt u een bericht van iemand die zegt  
een familielid te zijn? Wees alert! Criminelen 
doen zich vaak voor als een bekende en  
vragen om geld.

Wees alert, check berichten

Wees voorzichtig met uw reisdocumenten. 
Geef nooit uw identiteitsbewijs af! Wordt er 
om een kopie gevraagd? Geef dan een 
eigen kopie waarin u overbodige gegevens 
onleesbaar hebt gemaakt.

Geef nooit uw identiteitsbewijs af

Meer informatie op www.velsen.nl/cybercrime-of-internetoplichting

14 0255 info@velsen.nl velsen.nl gemeentevelsen gemvelsen gemeente_velsen

Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Wilt u meer advies over wat u zelf kunt doen om te vergroenen? Of heeft u hulp nodig? 
Op 23 juli staan we met duurzaam Velsen en het Duurzaam Bouwloket op het Zomerfestival 
IJmuiden (op de hoek bij de Napierstraat). Op 5 augustus staan we op de jaarmarkt van de 
Dorpsfeest Santpoort. Hier krijgt u niet alleen tips over vergroenen, maar ook over bijvoor-
beeld energie (besparen), isoleren en zonnepanelen.

Agenda van de raadsvergadering 
van woensdag 20 juli en donderdag 21 juli  

Reces

Na de laatste vergadering op donderdag 
30 juni is het zomerreces voor de gemeente-
raad begonnen. Tijdens het reces zijn er geen 
geplande vergaderingen.  De raadsleden be-
reiden zich voor op de vergaderingen van het 
najaar en genieten uiteraard ook van de zomer 
na een zeer drukke periode met verkiezin-
gen, inwerkprogramma en het komen tot een 
raadsakkoord.

De eerstvolgende vergaderingen zijn donder-
dag 15 september 2022. Deze avond staan ver-
schillende sessies gepland.

Contact gemeenteraad
Heb je in de tussentijd een dringende vraag 
voor de raadsleden of wil je iets onder de aan-
dacht brengen van de gemeenteraad? Mail 
dan naar de raadsgri�  e via gri�  e@velsen.nl 
of bel naar 0255 567251. De raadsgri�  e is in 
de zomer beperkt bereikbaar van 25 juli tot 
5 augustus. 

Foto’s raadsleden op hun 
favoriete plek in Velsen

De komende maanden stellen op de wij alle 
33 gemeenteraadsleden van Velsen voor op 
de sociale media van de gemeenteraad. De 

raadsleden vertellen wat hun favoriete plek 
is in Velsen en waarom.  Wilt u weten waar 
Joanna van der Zanden(D66) en MaartenJan 
Hoekstra(GroenLinks) zijn en waarom volg 
dan de gemeenteraad via twitter:  
@RaadvanVelsen

AGENDA VAN DE RAAD

Afgelopen dinsdag was het 34 graden, 
niet in Zuid-Frankrijk of Spanje, maar 
gewoon hier in Velsen. De laatste jaren 
krijgen we steeds vaker te maken met 
extreem weer, zoals heftige regenbuien 
en hittegolven. Dit zal de komende jaren 
alleen maar toenemen. Om hier zo goed 
mogelijk mee om te gaan, moeten we hier 
met zijn allen maatregelen voor nemen. 

Klimaatadaptatie noemen we dat. De beste 
manier is om te vergroenen. Op het kaartje 
kunt u zien in welke wijken het erg heet kan 
worden met extreem weer. Met de roodste 
plekken gingen we als gemeente de afgelo-
pen jaren aan de slag met projecten zoals Van 
grijs naar groen. Maar ook u als inwoners 
kunnen iets doen om onze gemeente koel te 
houden. 

Tuin vergroenen
Maak uw tuin zo groen mogelijk door bijvoor-

beeld extra bomen en planten aan te planten. 
Een groene tuin is namelijk veel koeler dan 
een tuin met tegels. (Doe bijvoorbeeld mee 
aan het NK tegelwippen: 
velsen.nl/nk-tegelwippen-2022). Daarnaast 
is het nu al lange tijd erg droog. U kunt hel-
pen door uw regenpijpen af te koppelen en 
het water direct in de grond te laten zakken 
of aan te sluiten op een regenton. Hiermee 
voorkomt u dat het water in het riool ver-
dwijnt. Dit helpt om het grondwater beter op 
peil te houden.  

Extra bomen in Velsen
Velsen is op weg naar een duurzame, kli-
maatneutrale gemeente. Een gemeente die 
rekening houdt met klimaatverandering. 
Met het Lokaal Klimaat Akkoord planten we 
extra bomen in Velsen. Hoe meer duurzame 
initiatieven u indient op velsengoedbezig.nl, 
hoe meer bomen wij planten.

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

Themabijeenkomst Lekker in je vel 
Maandag 25 juli van 14.00 - 16.00 uur 
(inloop  vanaf 13.45 uur) bij SLUIS 751, 
Lange Nieuwstraat 751, 1971 GG 
IJmuiden. 

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

De herstelacademie in het kort
Bij de Herstelacademie bieden we een 

Iep in volle windvang
In het plantsoen aan de Homburgstraat 
zijn drie iepen verwijderd die iepziekte 
hebben. Een andere iep, dicht bij het 
kruispunt Homburgstraat /Van Popta-
plantsoen, die is door het weghalen van 
deze bomen vrij is komen te staan, heeft 
nu de volle vindvang. De boom is zeer in 
slechte staat bij de wortelvoet. Hij heeft 
een fl inke zwam aantasting. En al het 
gewicht van de boom hangt richting het 
kruispunt. Deze boom is gekapt.

Hitte in Velsen
Wat kunnen we doen?

U kunt de raad volgen op:
 Twitter: @RaadvanVelsen
 Instagram: 

www.instagram.com/gemeenteraadvelsen/ www.instagram.com/gemeenteraadvelsen/ 
Facebook: 

www.facebook.com/raadvanvelsen 

programma van educatie en zel¢ ulp voor 
mensen met een psychische en/of versla-
vingskwetsbaarheid waarbij de cursisten 
elkaar vooral ondersteunen.  Begeleid 
door medewerkers die allemaal zelf ook 
te maken  hebben (gehad) met een psy-
chische en/of verslavingskwetsbaarheid. 

Digitaal veilig 
op vakantie!
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Bekendmakingen
Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Lange Nieuwstraat 453, plaatsen dak-

kapel (voorgevel) (11/07/2022) 
83096-2022

• Spilbergenstraat 4, bouwen 
dakopbouw (11/07/2022) 83277-
2022 

• Paulus Potterstraat 30, vergroten 
2e verdieping, plaatsen dakkapellen 
(voor- en achtergevel) (12/07/2022) 
83398-2022

• Loggerstraat 13, plaatsen luifel
(12/07/2022) 83960-2022

• Kastanjestraat 9, bouwen dakopbouw 
(13/07/2022) 84526-2022

Velsen-Noord
• Duinvlietstraat 14, plaatsen dakkapel 

(voorgevel) (12/07/2022) 83580-2022
• Wijkerstraatweg 215, wijzigen gebruik 

naar woning (13/07/2022) 
84294-2022

• Wijkerstraatweg ong. (kavel 7), 
bouwen woning (13/07/2022) 
84537-2022

Santpoort-Zuid
• Duinweg of Duivelslaan 32, 

bouwen aanbouw (12/07/2022) 83917-
2022

Driehuis
• Driehuizerkerkweg 113, vervangen 

galmborden (15/07/2022) 85563-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden 
• Lange Nieuwstraat 503, verbouwen 

en uitbreiden bovenwoning (vergro-
ten 1e en 2e verdieping, plaatsen dak-
kapel voorgevel, plaatsen entreedeur) 
(12/07/2022) 51409-2022

• 
Santpoort-Zuid
• Bloemendaalsestraatweg 42, plaatsen

dakkapel (voorgevel) (14/07/2022) 
63153-2022

Velserbroek
• Westbroekplas, uitvoeren werkzaam-

heden (verbeteren zwemwaterkwali-
teit) (14/07/2022) 63568-2022

Ingetrokken aanvragen 
omgevingsvergunning
IJmuiden
• Frans Naereboutstraat 66, vervan-

gen kap door opbouw met 2 woningen 
(12/07/2022) 103963-2021

• Wijk aan Zeeërweg 72, splitsen in
6 appartementen (14/07/2022)

Ingediende aanvraag onthe�ng 
werkzaamheden buiten reguliere 
werktijden  APV artikel 4:4
Velsen-Noord
• Nabij Wenckebachstraat / Gildenlaan

N197 te Velsen-Noord, Sealen van 
bochten, in avond en nacht van 3 op 4
augustus 2022 van 20:00 uur t/m 05:00
uur  (12/07/2022)

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
Velsen-Zuid
• “Strong Viking Brother edition” op 8

en 9 oktober 2022, locatie: R102 15 
(13/07/2022) 84550-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Lijsterlaan 19, wijzigen interne

constructie en bouwen garage 
(12/07/2022) 64747-2022

• Kennemerlaan 216, plaatsen dakkapel 
(voorgevel) (12/07/2022) 76916-2022

• Napierstraat 10, plaatsen 2 dakkapel-
len (zijgevel) (12/07/2022) 
61662-2022

• Pruimenboomplein 35, plaatsen
balkonbeglazing (14/07/2022) 
64855-2022

• Bestevaerstraat 18, vergroten 1e 
verdieping (voorgevel) (14/07/2022) 
67974-2022

Velsen-Noord
• Duinvlietstraat 46 plaatsen dakkapel 

(voorgevel) (14/07/2022) 56944-2022
• Van Nidekstraat 7, bouwen aanbouw

(14/07/2022) 65659-2022

Santpoort-Zuid
• Van Dalenlaan 29, plaatsen dakkapel 

(voorzijde) (12/07/2022) 70756-2022
• Harddraverslaan 3, kappen 2 bomen

(12/07/2022) 77286-2022

Santpoort-Noord
• Rijksweg 406, wijzigen interne 

constructie (12/07/2022) 64787-2022
• Kruidbergerweg 83, bouwen dakop-

bouw (14/07/2022) 63118-2022

Driehuis
• Waterloolaan 3, tijdelijk (5 jaar)

gebruiken als moestuin (14/07/2022) 
44321-2022

Velserbroek
• Ambachtsweg 3, plaatsen terrasscher-

men, wijzigen lichte horeca categorie 
1 naar 2 (12/07/2022) 64468-2022

• J. Michaelpad 136, wijzigen kozijn 2e 
verdieping (voorgevel) (12/07/2022) 
69875-2022

• Lockerskamp 1, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor- en achterzijde) (14/07/2022) 
64153-2022

Geweigerde omgevingsvergunning
Velsen-Noord
• Stratingplantsoen 101A/101RD/101B 

en Wijkerstraatweg 119/121B, legali-
seren verbouw naar 5 woningen, veran-
deren gevels (14/07/2022) 44879-2022

Ontwerpbesluit weigering om-
gevingsvergunning – uitgebreide 
procedure
Velsen-Zuid
• Perceel Amsterdamseweg 50, het 

bouwen van een loods (13/07/2022) 
88648-2022

Buiten behandeling gestelde 
aanvraag omgevingsvergunning 
Velsen-Zuid
• Kerkesingel 1, bouwen overkapping 

met zonnepanelen (12/07/2022) 
(Rijksmonument)

Verleende filmvergunningen APV 
artikel 2:7 
IJmuiden
• “Toen we van de Duitsers verloren” 

van 18 t/m 27 juli op verschillende 
locaties in IJmuiden (14/07/2022) 
84259-2022

Verleende evenementenvergun-
ning APV artikel 2:10
IJmuiden
• “Kinderfestival 2022” ,18 juli 2022 van 

10:00 uur tot 17:30 uur, locatie: Plein 
1945 (12/07/2022) 68093-2022

Velsen-Zuid
• “NK MTB Spaarnwoude”, 23 en

24 juli 2022, locatie: Valleiweg 
1981(12/07/2022) 28203-2022

Santpoort-Noord
• “Pleinfeest Bosbeekschool”, 13 juli

2022 van 16:00 tot 20:00 uur, loca-
tie: Burgemeester Enschedelaan 66
(12/07/2022) 64155-2022

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 Mo-
erberg. Voor de inzage van stukken kunt u 
naar het gemeentehuis.




