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Pierenbadjes tijdelijk gevuld
bij buitentemperatuur 25 graden
De pierenbadjes in Park Velserbeek en
het Burgemeester Rijkenspark worden vanaf maandag 15 augustus tijdelijk pas gevuld vanaf 25 graden Celsius.
Normaal ligt de grens voor het vullen
van de kinderbadjes op 21 graden.
Gemeente Velsen geeft hiermee gehoor
aan het advies van de Rijksoverheid en het
Managementteam Watertekorten (MWT)
om in deze periode van droogte spaarzaam
om te gaan met water.

“Het is mooi dat mensen het
kastje weten te vinden, maar ook
schrijnend dat het nodig is”
Velsenoorder Peter Klaver vertelt in
gesprek met gemeente Velsen over het
buurtkastje vol levensmiddelen en menstruatieartikelen dat hij in zijn voortuin
heeft staan.
“Ik las op LinkedIn over verborgen armoede. Dat raakte me. Op Sogoed.nl vond ik een
Buurtkastje, gemaakt door mensen met psychische problemen. In de werkplaats van
Sogoed wordt door hen gezaagd, geschuurd,
gelachen en geverfd. Stichting Welzijn Velsen-Noord vergoedde het kastje en gaf € 50
om op te starten. Een mooi gebaar.”
In het kastje vindt u houdbare melk, beschuit, rijst, wraps, groenten en fruit in blik,
maar ook tampons en inlegkruisjes. Buurtbewoners die moeite hebben om rond te komen,
kunnen uit dit kastje een product pakken dat
ze nodig hebben.
“Dat we het samen doen vind ik waardevol.
Het kastje wordt nu door iedereen normaal
gebruikt. Zowel door degene die iets haalt
als degene die iets brengt. Buurtbewoners
weten wat de bedoeling is; geen alcohol,
geen producten die over de houdbaarheidsdatum zijn, geen artikelen die eigenlijk voor
de kringloopwinkel bedoeld zijn. Mensen
helpen graag door te geven. Er is ook iemand
die woont verder weg, maar omdat hij het ini-

tiatief omarmt doneert hij maandelijks € 10.
Dat ben ik er zelf ook ongeveer aan kwijt.”
Het buurtkastje is en kleine moeite en heeft
een groot effect. Groter dan Peter van tevoren
had bedacht. Hij had wel een vermoeden dat
ook in Velsen-Noord sprake is van verborgen
armoede, maar kon zelf niemand aanwijzen.
Peter hoopt dat hij met zijn kastje nog meer
mensen bereikt. Wat hij wil meegeven:
“Schaam u niet, pak gerust! En is er een product wat u nodig hebt, maar er even niet bij
staat? Schrijf het thuis op een briefje en doe
dat bij ons in de brievenbus. Dan proberen
aan uw verzoek te voldoen.”
U vindt het kastje van Peter en zijn gezin aan
de Meerweidelaan 53 in Velsen-Noord. Lees
het hele interview met Peter Klaver op de
facebookpagina van gemeente Velsen.
Het Sociaal Wijkteam ondersteunt inwoners
van Velsen bij alle mogelijke vragen over
geldzaken, administratie, wonen, werk en gezondheid. Deze ondersteuning kost u niets en
verplicht u tot niets.
Neem gerust contact met ons op. We denken
graag met u mee.
Sociaal Wijkteam Velsen
088 88 76 970 (ma-vr 9-13 uur)
contact@swtvelsen.nl

Droogte
Deze droge periode zorgt ervoor dat er
landelijk meer vraag is naar water. De verwachting is dat er nog langere tijd geen
neerslag zal vallen. Het MTW is verantwoordelijk voor de waterverdeling. Zij geven sinds 3 augustus aan dat er een ‘feitelijk watertekort’ is en roepen op spaarzaam
te zijn met water. Gemeente Velsen geeft
hieraan vanzelfsprekend ook gehoor, maar
hecht ook waarde aan het speelplezier van

kinderen. Daarom is besloten om de kinderbadjes nog wel te vullen, maar pas vanaf
een buitentemperatuur van 25 graden.
Hygiëne van het badwater
De geliefde kinderbadjes bieden op warme
dagen veel plezier, maar vervuilen ook.
Daarom vindt het legen en vullen van de
badjes in deze zomerperiode dagelijks
plaats. Het water kan vanuit hygiëneoverwegingen niet hergebruikt worden als
badwater. Dit omdat het stilstaand water
is. Ook het hergebruiken van het water
voor bijvoorbeeld planten is niet mogelijk, omdat de installatie daarvoor niet is
uitgerust. Gemeente Velsen onderzoekt
op welke manier het water in de toekomst
wel voor andere doeleinden gebruikt kan
worden.
Het MTW houdt de situatie nauwlettend
in de gaten. Als de droge periode voorbij is,
vult gemeente Velsen de badjes weer vanaf
21 graden

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.
De week van ontmoeting helpt het taboe op
eenzaamheid doorbreken en inwoners mee
te laten doen. Dit gebeurt door eenzaamheid bespreekbaar te maken en mensen
meer bewust te maken van dit thema.
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.

Vorig jaar vonden er mooie activiteiten
plaats. Met het Vriendschapsdiner in het
Terras, koffie drinken bij de Zeestroom, project Hartenwens, voorlezen in de bibliotheek,
meidenclub in de Stek en een wandeling verzorgd door een inwoner van Velsen was er
een breed aanbod.
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 tot 31 augustus.

Evenementen op 13, 14, 20 en 21 augustus 2022

Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village
Dit jaar zijn er in augustus op het Velsen
Valley terrein in Spaarnwoude verschillende grote muziekfestivals. Op zaterdag 13 augustus 2022 is het Dance Valley
Festival. De volgende dag, zondag 14 augustus 2022, vindt het Dutch Valley Festival plaats. Het weekend erop, zaterdag
20 augustus en zondag 21 augustus is het
evenement Latin Village.

Meer informatie
Via www.dancevalley.com en
www.dutchvalleyfestival.nl en
www.latinvillage.nl kunt u alle berichtgeving nalezen.
Op www.spaarnwoude.nl staat te downloaden informatie + kaart over bereikbaarheid,
omleidingen en routes.

Wie na het raadplegen van de websites nog
vragen heeft of aanvullende informatie wil,
kan tijdens de Dance en Dutch Valley bellen met het speciale telefoonnummer 0204936050 van de organisatie, of een e-mail
sturen naar info@udc.nl.

eventuele overlast direct te kunnen verminderen of aanpakken. Deze omgevingsregisseur is bereikbaar op 06-85723274 of via de
mail omgevingsregisseur@latinvillage.nl.

Tijdens Latin Village is er vanuit de organisatie een contactpersoon bereikbaar om

Bekendmakingen
Ingediende aanvragen
omgevingsvergunning

IJmuiden
• De Noostraat 2 t/m 176, aanbrengen
tijdelijke (10 jaar) rookgasafvoeren
(voorgevel) (03/08/2022) 92160-2022

• De Noostraat 159 t/m 173 en Willebrordstraat 32 t/m 114, aanbrengen tijdelijke (10 jaar) rookgasafvoeren (achtergevel) (04/08/2022) 92209-2022
• Eksterlaan 18, kappen vijf bomen
(04/08/2022) 92412-2022

• Trompstraat 68, legaliseren gebruik
3 appartementen (02/08/2022)
91659-2022
Velsen-Zuid
• Naast op- en afrit A22 (noordzij-

de), aanleggen glasvezelverbinding
(01/08/2022) 90930-2022
Velsen-Noord
• Gildenlaan 365, bouwen dakopbouw
(01/08/2022) 91269-2022
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Bekendmakingen
Santpoort-Zuid
• Brederoodseweg 71, kappen drie
bomen (02/08/2022) 91505-2022
• Willem de Zwijgerlaan 56, kappen
twee bomen (05/08/2022) 92821-2022
Santpoort-Noord
• Burgemeester Enschedélaan 42, kappen boom (01/08/2022) 91254-2022
Driehuis
• Spieghellaan 29 te Driehuis, plaatsen
dakkapellen (voor- achter- en zijgevel)
(30/07/2022) 90641-2022
• Spieghellaan 9 te Driehuis, kappen
boom (04/08/2022) 92407-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Zuiderkruisstraat 72, deels
wijzigen gebruik naar BSO
(02/08/2022) 70451-2022
Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 199, vergroten
2e verdieping (achterzijde incl.
dakkapel) en vergroten berging
(02/08/2022) 70963-2022

• Grote Hout- of Koningsweg 2, splitsen
woning in 2 appartementen, bouwen
dakopbouw en aanbouw en wijzigen
kozijnen (02/08/2022) 70906-2022
Santpoort-Zuid
• Louise de Colignylaan 27, veranderen
en vergroten woning (02/08/2022)
70270-2022

Ingetrokken aanvragen
omgevingsvergunning

IJmuiden
• Trompstraat 166C, bouwen
dakopbouw (02/08/2022) 72193-2022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10

IJmuiden
• ‘Clubwedstrijden strandzeilen’, op 8 en
22 oktober, 5 en 19 november,
3 en 31 december 2022, 7 en 21 januari,
4 en 18 februari, 4 en 18 maart 2023
van 07:30 t/m 15:00 uur, locatie: strand
IJmuiden (01/08/2022) 91043-2022
• “Birthday Party”, op 3 september 2022
van 12:00 tot 22:00 uur, locatie:
Eikenstraat 3 (03/08/2022)
92058-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
• Steenbokstraat 29, plaatsen dakkapel
(voor- en achtergevel) (02/08/2022)
79990-2022
•
Velsen-Zuid
• Stelling 23, bouwen schuur
(04/08/2022) 70432-2022

Verleende evenementenvergunning APV artikel 2:10

IJmuiden
• “Historisch Weekend Bunker Museum
IJmuiden” op 6 en 7 augustus van
11:00 tot 17:00 uur, locatie: in en rond
het Bunkermuseum aan de Badweg 38
(02/08/2022) 69339-2022

Overige bekendmakingen

• Individuele gehandicaptenparkeerplaats Guldewagenplantsoen 24, 1951
HG VELSEN-NOORD
• Voornemen tot uitgifte gemeentegrond: Verkoop van een perceel grond
naast Breesaperhof 50 en 50A te
Velsen-Noord, kadastraal bekend

gemeente Velsen, sectie B, nummers
4423 en 5184, ter grootte van in totaal
circa
40 m2.
• Voornemen tot uitgifte gemeentegrond: Verkoop van een perceel grond
naast Schulpweg 31 te Velsen-Noord,
kadastraal bekend gemeente IJmuiden, sectie B, nummes 4423 en 5184,
ter grootte van in totaal circa 25 m2.
• Voornemen tot uitgifte gemeentegrond: Verhuur van een perceel grond
voor de Zeeweg 193 te IJmuiden,
kadastraal bekend gemeente IJmuiden,
sectie M, nummer 10356, ter grootte
van in totaal circa 13 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.

