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Eerste bijenhotel in Velsen
Afgelopen week is het eerste bijenhotel
in Velsen-Zuid geplaatst aan de Parkweg.
Hier kunnen bijen en insecten schuilen,
eitjes leggen, voedsel verzamelen en
overnachten. De gemeente hoopt op deze
manier de bijen een handje te helpen. Er
komen verdeeld over de woonkernen
12 bijenhotels.
Wethouder Marianne Steijn was aanwezig en
hielp mee om het eerste bijenhotel te installeren. “Dit initiatief helpt bij het beschermen
van bijen en bijdraagt aan de biodiversiteit.

Ik hoop dat dit initiatief Velsenaren inspireert om ook iets voor bijen te doen. Bijvoorbeeld met meer bloemen in de tuin of op het
balkon of het aanleggen van een groen dak.”
Imker Ad van Noord benadrukte nog dat het
op dit moment niet goed gaat met de bijenpopulatie in Nederland. De insecten hebben
door de verstening van steden en dorpen en
de intensieve landbouw steeds minder plek
om te leven. En dat naast dit soort initiatieven, is eigen initiatief inderdaad ook hard
nodig.

De bijenhotels zijn een initiatief van aannemer De Bie. Foto; Reinder Weidijk

Wat doet u bij een rioolverstopping?
Heeft u last van een verstopte rioolaansluiting op eigen grond of binnenhuis?
Zorg er dan voor dat u een betrouwbaar
ontstoppingsbedrijf inhuurt en voorkom daarmee een te hoge rekening. Betrouwbare ontstoppingsbedrijven zijn
aangesloten bij de branchevereniging
Techniek Nederland en staan op de website: www.technieknederland.nl.
Bevindt de verstopping zich op gemeentegrond? Vraag het ontstoppingsbedrijf dit te
documenteren en bel daarna de gemeente.

Hoe herkent u een betrouwbaar
ontstoppingsbedrijf?
Helaas zijn er in Velsen bedrijven actief die
te veel geld rekenen voor de werkzaamheden.
Maak altijd vooraf een afspraak hoe er betaald wordt en wat het bedrijf daarvoor doet.
Betaal per tijdseenheid en nooit voor de lengte van de ontstoppingsveer. Ook rekent een
betrouwbaar ontstoppingsbedrijf nooit geld
voor gebruikte materialen. Die kosten zijn
verwerkt in een uurtarief. Vertrouwt u het
niet? Neem dan contact op met de gemeente
Velsen.

Open monumentendag: Duurzaamheid
Velsen viert Open Monumentendag op
zaterdag 10 september 2022. Aansluitend op het landelijke thema staat deze
dag in het teken van duurzaamheid.
Ook monumentale panden moeten meegaan
met maatschappelijke ontwikkelingen en de
daarbij behorende opvattingen. Nu speelt
bijvoorbeeld de energietransitie een grote
rol. Dit roept nieuwe vraagstukken op.
Als een monument gerestaureerd moet worden, hoe kunnen we daar dan verduurzamingsmaatregelen toepassen? Kunnen we
zonnepanelen of isolatie aanbrengen op een
manier die het monumentale karakter niet
aantast?
Naar aanleiding van het thema heeft de gemeente Velsen de brochure ‘Duurzaam duurt
het langst!’ samengesteld. Deze is gratis af te
halen bij boekhandel Bredero in SantpoortNoord, boekhandel The Read Shop, het gemeentehuis en de bibliotheek in IJmuiden
en de bibliotheek in Velserbroek.
Activiteiten
Op zaterdag 10 september van 10.30 uur tot
12.30 uur kunt u de workshop ‘Monumenten
en duurzaamheid’ bijwonen.
Hierin wordt informatie over verduurzaming
van monumenten uitgewisseld. De bijeenkomst is in de Goede Herderzaal in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid.

U kunt aanmelden bij info@dorpvelsen.nl
o.v.v. bijeenkomst duurzaamheid.
Voor andere openstellingen en activiteiten
kunt u kijken op
www.openmonumentendag.nl.

Gast van de Raad
Politiek is spannend. Zeker als je weet
hoe het werkt. Tijdens de raadsvergadering neemt de gemeenteraad veel besluiten die directe invloed hebben op de
inwoners in Velsen. Maar hoe werkt dat
precies? Dat willen de raadsleden van
Velsen graag vertellen! Daarom nodigt
de gemeenteraad u uit om aanwezig te
zijn als Gast van de Raad. Ook groepen
zijn van harte welkom.
Praten met raadsleden
Eerst ontmoet u een paar raadsleden. Zij
kunnen u alles vertellen over:
• hoe de gemeenteraad werkt
• hoe het is om raadslid te zijn
• hoe beslissingen worden genomen in de
gemeente
Daarna kunt u met de raadsleden van gedachten wisselen over allerhande zaken die
spelen in Velsen
Raadsvergadering
Daarna gaat u naar de raadsvergadering. Om
19.30 uur woont u de raadsvergadering bij op
de publieke tribune in de raadzaal. Tijdens
mogelijke schorsingen is er gelegenheid om

vragen te stellen aan de raadsleden en na afloop van de vergadering kunt u ook andere
raadsleden spreken.
Als Gast van de Raad wordt u om 18.00 uur
door een griffiemedewerker ontvangen bij de
ingang aan Plein 1945 van het gemeentehuis.
In een vergaderzaal verwelkomen drie raadsleden u met een broodbuffet. Zij geven dan
uitleg over het raadswerk en het verloop van
de raadsvergadering.
Aanmelden
Wilt u als inwoner van de gemeente Velsen
Gast van de Raad worden? Vul dan het aanmeldingsformulier in op de website: www.
velsen.nl/gastvanderaad.
De eerstvolgende raadsvergadering is op
donderdag 29 september. Na aanmelding
ontvangt u een bevestiging op uw e-mailadres.
Voor vragen en/of meer informatie kunt u
contact opnemen met de griffie: 0255 567502
of mailen naar griffie@velsen.nl
De gemeenteraad hoopt u te mogen begroeten in het gemeentehuis van Velsen.

Help ons onze teksten te verbeteren
We doen als gemeente ons best om in
duidelijke taal te schrijven. Toch leest
u vast weleens iets van ons waarvan u
denkt huh, wat bedoelt u?
Moet u de tekst soms wel 3 keer lezen of
vindt u hem veel te lang? Staan er moeilijke woorden in of veel te lange zinnen?
Laat het ons weten!
Sinds kort heeft gemeente Velsen een leOf
het nu om een brief, een bericht op de infopagina, een webtekst, een formulier of een
e-mail gaat, we horen graag wat beter kan.

Hoe kunt u deze teksten met ons delen?
- Via een e-mail: communicatie@velsen.nl.
- Afgeven aan de balie van het gemeentehuis.
Adres: Dudokplein 1 in IJmuiden
- Via de post: Gemeente Velsen, Afdeling
Communicatie, Antwoordnummer 19,
1970 VB IJmuiden.
Wat doen we met deze teksten?
We gaan in gesprek met de schrijver(s) of
met de afdeling. We geven hen verbetersuggesties voor de tekst. We gebruiken de tekst
als voorbeeld in onze schrijftrainingen.

Gemeente Velsen tekent de Direct Duidelijk Deal
Goede en inclusieve overheidsdienstverlening is (digi)toegankelijk, gebruiksvriendelijk
én
begrijpelijk.
Daarom tekent de gemeente donderdag
8 september, op de dag van de alfabetisering én in De week van lezen en schrijven, de Direct Duidelijk Deal. Dit is een
intentieverklaring om begrijpelijkere
taal te gebruiken in onder andere onze
brieven, mails en op onze website.

Het tekenen van de Direct Duidelijk Deal gebeurt in samenwerking met het lezerspanel
van gemeente Velsen, Gebruiker Centraal en
Bibliotheek Velsen.
Tijdens De week van lezen en schrijven
wordt aandacht gevraagd voor mensen die
moeite hebben met taal. Op deze dag kunt
u in de bibliotheek gratis meedoen met een
aantal activiteiten. Kijk voor meer info op
www.bibliotheekvelsen.nl

Aan de slag met lezerspanel
Gemeente Velsen vindt het belangrijk
om taal te gebruiken die iedereen begrijpt. Daarom herschrijven we onze
brieven. Dat hebben we gedaan voor
brieven over de Participatiewet en
nu zijn we bezig met brieven over de
Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo).
Sinds kort heeft gemeente Velsen een lezerspanel; inwoners die onze herschreven
brieven lezen, laten met behulp van een vragenlijst laten weten of ze de brief goed begrijpen of niet. Daar zijn we heel blij mee! Want
we kunnen wel denken dat we begrijpelijk
schrijven, maar is dat ook zo? Op 8 september
komt een aantal leden van het lezerspanel
voor het eerst bijeen in de bieb om een brief
te beoordelen. Met hun tips maken we onze
brieven beter.

Het panel zal zes keer per jaar brieven van
ons lezen. Ook zijn we van plan om met herschreven brieven de buurt in te gaan om u om
uw mening te vragen.
Sinds kort heeft gemeente Velsen een lezerspanel. Vooraf aan het tekenen van de Direct
Duidelijk Deal
Tijdens deze week wordt er aandacht gevraagd voor mensen die moeite hebben met
taal. De Bibliotheek Velsen en de gemeente
Velsen streven naar duidelijke taal in manier
waarop ze de Velsenaren informeren.
Op 8 september is de eerste bijeenkomst
van het burgerpanel in de Bibliotheek. Het
burgerpanel gaat brieven van de gemeente
toetsen op leesbaarheid. Daarnaast tekent de
gemeente de Direct Duidelijk Deal waarin ze
hun streven naar duidelijk taal kracht bij zetten. Op deze dag kun je in de Bibliotheek ook
meedoen met een aantal activiteiten.

Bekendmakingen
Ingediende aanvragen
omgevingsvergunning

IJmuiden
• Andromedastraat 6, bouwen erker
(voorgevel) (24/08/2022) 98753-2022
Velsen-Zuid
• Nabij Buitenhuizerweg 22, plaatsen
damwand (26/08/2022) 99536-2022
• Olga von Gotschlaan 17, plaatsen 2
dakkapellen (voorgevel) (26/08/2022)
99538-2022
Velsen-Noord
• Nabij Stratingplantsoen en Wijkerstraatweg, tijdelijk (9 maanden) plaatsen 2 reclameborden
(23/08/2022) 97907-2022
• VOB Kade Noordwijkermeerpolder, realiseren aanlegvoorziening
(24/08/2022) 98715-2022
Driehuis
• Lodewijk van Deyssellaan 4, plaatsen
zonnepanelen en warmtepomp (dak),
isoleren buitengevel (22-08-2022)
97772-2022
• Driehuizerkerkweg 123, kappen 24 bomen (22/08/2022) 97873-2022
• Driehuizerkerkweg 119, plaatsen dakramen (25/08/2022)
99114-2022(Rijksmonument)
Velserbroek
• H. Reptonstraat 4, bouwen van een
erker en luifel (24/08/2022) 987262022

Welstand
Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Reigersbossenlaan 60-62, verbouwen
zorgcomplex (uitbreiden achterzijde,
verbouw intern, dakkapellen, buitengevel) (23/08/2022) 69031-2022
• Dokweg ong. (tussen 21 en 27), wijzigen voorgevel, splitsen bedrijfsunits
01 en 02 naar 4 units (23/08/2022)
67657-2022
• Kennemerstrand 500-778, verlengen
schanskorven, plaatsen wifimasten,
aanleggen leidingen (25/08/2022)
80101-2022
Velsen-Noord
• Stuwadoorstraat 23 0013 en
0014, plaatsen verdiepingsvloer
(22/08/2022) 68257-2022
Velsen-Zuid
• Meervlietstraat 62, wijzigen gebruik
naar wonen (25/08/2022) 81372-2022

Ingetrokken aanvragen
omgevingsvergunning

IJmuiden
• “Lierstraat 50, wijzigen constructie
(intern) (25/08/2022) 96442-2022
Santpoort-Noord
• Kruidbergerweg 19, bouwen aanleunwoning (25/08/2022) 90115-2022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
Velsen-Zuid
• ‘Rondje om de Engelmunduskerk’, 24

september van 10:00 tot 16:00 uur,
locatie: Kerkplein 1 (25/08/2022)
99082-2022
Velsen-Noord
• ‘GP Groot Egmond-Pier-Egmond’, 7
januari 2022 van 11:00 tot 16:00 uur,
locatie: Reyndersweg 1(25/08/2022)
99174-2022

Buiten behandeling gestelde
aanvraag omgevingsvergunning

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• Coffeeshop Scolo” Loggerstraat 13
IJmuiden (29-8-2022) 84309-2022

IJmuiden
• Heerenduinweg 45, bouwen tijdelijke (5 jaar) onderwijshuisvesting
(23/08/2022) 78651-2022
• Bakkerstraat 35, bouwen dakopbouw
(23/08/2022) 77481-2022
• Kompasstraat 12, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (25/08/2022) 93112-2022
Santpoort-Zuid
• Albert Glasstraat 1 kappen boom
(23/08/2022) 90136-2022
Santpoort-Noord
• Burgemeester Enschedélaan 42, kappen boom (23/08/2022) 91254-2022
Velserbroek
• Westbroekplas, uitvoeren werkzaamheden (verbeteren zwemwaterkwaliteit) (23/08/2022) 63568-2022

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning –uitgebreide procedure
IJmuiden
• Zuiderkruisstraat 72 te IJmuiden, het
brandveilig gebruiken van een Buiten
Schoolse Opvang (BSO) (25/08/2022)
55812-2022

IJmuiden
• De Rijpstraat 15b, c en d, wijzigen en
vergroten 3 bedrijfsruimtes naar 3 woningen (25/08/2022) 13837-20222

Verleende exploitatievergunningen APV artikel 2:15

Verleend gedoogbesluit

IJmuiden
• ”Coffeeshop Scolo” Loggerstraat 13
IJmuiden (29-8-2022)84309-2022

Verleend Intrekkingsbesluit
Exploitatievergunning en
gedoogbesluit

IJmuiden
• Coffeeshop Scolo” Snelliusstraat 21a
IJmuiden (29-8-2022) 84309-2022
Treedt in werking na onherroepelijk
worden vergunning en gedoogbesluit
Coffeeshop Scolo Loggerstraat 13 IJmuiden
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.

