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Mededelingen
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

gemeentevelsen

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 en monumenten.
Een duurzame toekomst voor monumenten
betekent meegaan met de tijd én oog hebben voor het monument. Verduurzaming van
monumenten is een uitdaging, maar zeker
mogelijk, ook met behoud van de monumentale waarden.

Wethouder Marianne Steijn verrichte afgelopen week de opening van Cultuur@CruyffCourts op het
CruyffCourt aan het Pleiadenplantsoen in IJmuiden. Foto: Reinder Weidijk

Gratis workshops Cultuur@
CruyffCourts aan het
Pleiadenplantsoen
De hele maand september kunnen kinderen en jongeren gratis meedoen met verschillende workshops sport en cultuur op
het CruyffCourt aan het Pleiadenplantsoen
in IJmuiden. De workshops zijn onderdeel
van het project Cultuur@CruyffCourt.
Met het landelijke Cultuur@CruyffCourts
bundelen het jeugdfonds Sport en Cultuur, de
Johan Cruyff Foundation, gemeente Velsen en
KunstForm de krachten om elk kind toegang
te geven tot sport en cultuur. In september is
er een gevarieerd programma. Zo kunnen kinderen en jongeren onder andere elke dinsdag
breakdance- en musicallessen volgen, elke
donderdagmiddag is er hiphop en elke vrijdag-

middag ‘Lego WeDo’ en theater in basisschool
de Pleiaden. Het complete programma is te
vinden op www.cultuurcruyffcourts.nl/cruyffcourts/ijmuiden/
Ieder kind telt en doet mee
Ook na aflopen van de activiteiten blijft er aandacht voor sport en cultuur. Het Jeugdfonds
Sport & Cultuur maakt het kinderen uit gezinnen met een lager inkomen financieel mogelijk
om te sporten of aan kunst en cultuur te doen.
Is er thuis te weinig geld om uw kind te laten
sporten of iets aan kunst en cultuur te laten
doen? Gemeente Velsen wil graag dat kinderen kunnen meedoen in de samenleving. Meer
informatie hierover vindt u op www.velsen.nl/
jeugdfonds-sport-en-cultuur

“Minder restafval is echt mogelijk”
Jaarlijks produceren we in Nederland miljoenen kilo’s afval. Het afval dat we weggooien in de restafvalbak gaat de verbrandingsoven in. Dat afval kunnen we dus niet
meer recyclen. En dat is zonde, want een
groot deel van dit afval kan nog heel goed
worden hergebruikt in nieuwe producten.
Dit is ook een stuk duurzamer en milieuvriendelijker dan het verbranden van afval.
Daarnaast zouden de kosten voor de afvalstoffenheffing blijven stijgen als er niets gebeurt. Dit
komt omdat het verbranden van restafval steeds
duurder wordt.

geleden. Maar we willen nog minder restafval.
Daarom wordt op 1 januari 2023 het recycle-tarief ingevoerd. Hiermee wordt het scheiden van
afval gestimuleerd en krijgt u zelf invloed op de
hoogte van uw afvalstoffenheffing. Inwoners die
namelijk weinig restafval overhouden, betalen
met het recycle-tarief minder dan de inwoners
die afval niet goed scheiden en dus meer restafval weggooien.
Alle inwoners van Velsen ontvangen de komende weken thuis een brief met informatie hierover. Op deze Infopagina en op de social media
van gemeente Velsen houden we u op de hoogte
en geven we de komende periode tips hoe u afval
goed kunt scheiden.

Recycle-tarief
In Velsen hebben we jaarlijks al ruim 50 kilo
restafval per persoon minder dan een paar jaar

Op onze website vindt u meer informatie over
het recycle-tarief en veel gestelde vragen:
www.velsen.nl/recycle-tarief.

De verduurzamingsopgave geldt ook voor
monumenten in Velsen. Er zijn in de gemeente
enkele geslaagde voorbeelden van herbestemming en/of verduurzaming van monumenten
uitgevoerd. Zo is buitenplaats Beeckestijn te
bezoeken als museumhuis, is het hoofdhuis
van Waterland getransformeerd in een hotel/restaurant en zijn in het oude raadhuis in
Oud-Velsen ateliers en expositieruimte gerealiseerd.
Ook het isoleren en voorzien van zonnepanelen komt steeds meer voor.
Of een bouwwerk is door zijn gebruik al duurzaam, zoals bijvoorbeeld korenmolen De
Zandhaas, die al eeuwen gebruik maakt van
windenergie.
Brochure
Naar aanleiding van het thema heeft de gemeente Velsen de brochure ‘Duurzaam duurt
het langst! Velsense monumenten met de tijd
mee’ samengesteld.
Deze is gratis af te halen bij boekhandel Bredero in Santpoort-Noord, Tabak Gemak Rozing
in Velsen-Noord en The Read Shop, het gemeentehuis en de bibliotheek in IJmuiden en
de bibliotheek in Velserbroek.
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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!
Of 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.

Activiteiten
Op zaterdag 10 september zijn op verschillende locaties in Velsen monumenten of activiteiten te bezoeken.
Informatie hierover is te vinden op www.
openmonumentendag.nl.

NIEUWS VAN DE RAAD
AGENDA VAN DE RAAD, DE SESSIES VAN 15 SEPTEMBER
Sessie 1: Samenspel en Participatie
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over
het Beleidskader Participatie 2022-2026.
Welke rollen hebben gemeenteraad, het
college, de organisatie en initiatiefnemers in
het kader van participatietrajecten. In 2019
is het programma Samenspel gestart om een
impuls aan de samenwerking met de samenleving te geven. De raad wordt geïnformeerd
over de ontwikkelingen.
Sessie 2: Evaluatie kadernota Veilig in
Velsen 2019-2022
Deze sessie betreft een evaluatie, waarin
de nieuwe gemeenteraad terugkijkt naar
de aflopende Kadernota Veilig in Velsen. In
2019 is de Kadernota Veilig in Velsen vast-

gesteld en loopt eind 2022 af. De Politiewet
schrijft voor dat de gemeenteraad elke vier
jaar nieuwe doelen vaststelt in de kadernota
die de gemeente op het terrein van veiligheid
nastreeft.
Sessie 3: Vaststellen startdocument
Broeklanden Velserbroek
De gemeente werkt op verschillende locaties
aan het realiseren van nieuwe woningen.
Deze woningen zijn nodig om nu én in de
toekomst te voldoen aan de woningbehoefte
in Velsen.
Op de locatie Broeklanden in Velserbroek
wil de gemeenteraad de realisatie van ongeveer 40 tot 50 nieuwe woningen mogelijk
maken, hoofdzakelijk sociale huur en betaalbare koopwoningen.

Sessie 4: Samenspel Omgevingsvisie
Velsen 2040 (vanaf 21.30 uur)
Velsen werkt aan een Omgevingsvisie. Met
de komst van de Omgevingswet (1 januari
2023) zijn overheden verplicht een visie
voor eigen grondgebied op te stellen. De
omgevingsvisie bestaat uit een aantal strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving
van Velsen. Hier vallen o.a. natuur, lucht,
landschap en bouwwerken onder. Om tot
die keuzes te komen, gaan we onder andere
in gesprek met onze inwoners, ondernemers en instellingen. De gemeenteraad
bepaalt het niveau van participatie met de
samenleving(raadplegen, samen maken,
samen beslissen) en kan sturen op de inhoud
(welke thema’s krijgen aandacht) en bepaalt
hun eigen rol.

Reageren en inspreken bij de sessies:
Er kan worden ingesproken over de onderwerpen van de sessies.
Wilt u inspreken, dan kunt u zich tot donderdag 15 september, 12.00 uur aanmelden
via e-mail: griffie@velsen.nl of via telefoon,
0255 567251.
Over de onderwerpen die op de agenda
staan, kan tot donderdag 15 september, 12.00
uur schriftelijk een reactie worden gegeven
via de mail naar griffie@velsen.nl.
De raadsleden ontvangen uw reactie dan nog
vóór de vergadering.
Ga voor meer informatie over bovenstaande
onderwerpen en stukken naar
http://velsen.raadsinformatie.nl.

Raadscolumn Joost Bleekman (Velsen Lokaal): Samen kijken waar kansen liggen
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NIEUWS

Mijn naam is Joost Bleekman, geboren en
getogen Velsenaar. Samen met mijn vriendin en twee kinderen woon ik in Velserbroek.
Begin 2016 raakte ik betrokken bij de gemeentepolitiek en in 2018 kwam ik voor Velsen Lokaal
in de raad. Velsen Lokaal is “Betrokken, Betrouwbaar en Benaderbaar” en daar voel ik mij
erg thuis. Wij zetten ons onder andere in voor
vernieuwing van lokale democratie en het betrekken van jongeren bij de politiek.
Onze lokale partij bestaat dan ook uit raadsleden
uit iedere politieke stroming. De dynamiek van
Velsen Lokaal is erg tolerant. Intern hebben wij
dus héle mooie discussies en wordt er echt naar
elkaar geluisterd en gedacht over de beste uitkomst voor Velsen!

Zo zijn wij grondlegger geweest van het Raadsakkoord. De afgelopen 4 jaar heeft het Raadsakkoord met succes meer inspraakmogelijkheden
aan inwoners geboden. Zij konden beter dan
voorheen hun stem laten horen. Wij luisteren
dan ook echt naar iedereen.
Ik wil het proces van de lokale democratie graag
nog verder ontwikkelen. Dat inwoners beter en
makkelijker kunnen meedoen of -denken met
de lokale politiek is voor mij een heel belangrijk
punt. Dit kan worden bereikt door co-creatie,
meer digitale democratie of een directere vorm
van inspraak.
Luisteren naar de problemen in de samenleving
en samen zoeken naar de juiste oplossingen,
dat is één van de belangrijkste taken van het gemeentebestuur. Eén keer in de vier jaar luisteren

naar de inwoners van Velsen is niet voldoende,
we moeten met elkaar in contact blijven!
De komende vier jaar zul je mij geregeld tegen
blijven komen.
In het park of• bij
de boerderij met
inderegio.nl
8 september
2022
mijn gezin, in het winkelcentrum of bij evenementen. Onder de mensen zijn en weten wat er
speelt in onze gemeente is ontzettend belangrijk.
Als onderdeel van dit uiterst betrokken team zet
ik mij graag in voor jou en alle andere inwoners
van Velsen. Ik kijk uit naar onze samenwerking
in de komende vier jaar om de gemeente Velsen
nog mooier te maken en te houden.
Mocht je ergens mee zitten, spreek mij aan, bel,
mail, whatsapp. Laten we vooral samen kijken
waar kansen liggen om onze gemeente nóg mooier te maken!

Bekendmakingen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden:
• Sluisplein 24, plaatsen zonnepanelen
(27/08/2022) 99577-2022(Rijksmonument)
• Griftstraat 16, bouwen uitbouw (zijkant) (29/08/2022) 99777-2022
• Napierstraat 10, realiseren 2 appartementen (29/08/2022) 998252022
• Saturnusstraat 16, plaatsen garagedeur
(29/08/2022) 99943-2022
• Velserduinweg 312, tijdelijk (5 jaar) gebruik naar kamerverhuur (4 personen)
(30/08/2022) 100500-2022
• Casembrootstraat 35, legaliseren gebruik kamerverhuur (4 personen)
(31/08/2022) 100990-2022
• Zeeweg 313, kappen boom
(02/09/2022) 102148-2022
•
Velsen-Zuid
• Het Hoge Land ong. (nabij Golfbaan Spaarnwoude), bouwen hotel
(31/08/2022) 101180-2022
Velsen-Noord
• Rooswijkweg 61, 2-laags uitbreiden
(30/08/2022) 100695-2022
• Staalstraat 40, legaliseren bouwen verdiepingsvloer (31/08/2022)
101229-2022
•
Santpoort-Zuid
• Duinlustparkweg 45 en 47, vervangen dakpannen, plaatsen dakisolatie
(29/08/2022) 99988-2022
• Papenburghlaan 16, kappen 3 bomen
(30/08/2022) 100426-2022
•
Santpoort-Noord
• Johan Maurits van Nassaulaan 12, verwijderen balkon, interne constructie
wijziging (28/08/2022) 99700-2022
• Lazarus Mullerlaan 3, bouwen dakopbouw (29/08/2022) 100185-2022
• Roos en Beeklaan 28, bouwen erker
(voorkant), plaatsen dakkapel (achterkant), interne constructiewijziging
(30/08/2022) 100537-2022
• Dinkgrevelaan 7, omtrekking kap,
plaatsen dakkapel (voorkant), plaatsen
erker (zijkant) (02/09/2022) 1018852022
• Spanjaardsberglaan 10, plaatsen

dakkapel (voorkant) (02/09/2022)
102069-2022
Driehuis
• Wolff en Dekenlaan 11, uitbouwen van de woonkamer (voorgevel)
(27/08/2022) 99600-2022
• Driehuizerkerkweg 119, verbouwen bijgebouw naar woning, plaatsen 2 dakkapellen (30/08/2022) 100715-2022
• Van Maerlantlaan 25, plaatsen dakkapel (achterkant) (02/09/2022) 1021312022
Velserbroek
• Zadelmakerstraat 22A, 22B en 22C,
legaliseren bouwen 3 woningen en
wijzigen gebruik voor mantelzorg
(31/08/2022) 101231-2022

Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Dennenstraat 16, legaliseren wijzigen
gebruik naar kantoor met assemblageruimte (30/08/2022) 48224-2022
• Lange Nieuwstraat 453, plaatsen dakkapel (achtergevel) (01/09/2022)
83096-2022
Velsen-Noord
• Stratingplantsoen 11, bouwen aanbouw en afwijken bestemmingsplan
(30/08/2022) 31953-2022
• Concordiastraat tegenover 84 (kavel
4,5,6), bouwen bedrijfsverzamelgebouw (inclusief terreininrichting)
(30/08/2022) 70335-2022
Santpoort-Noord
• Gladiolenstraat 6, vergroten 2 dakkapellen, plaatsen 2 dakkapellen (vooren achtergevel) (30/08/2022) 820362022
• Broekbergenlaan 3, afwijken bestemmingsplan voor wijzigingen gebruik
naar horeca (01/09/2022) 88237-2022

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
• Grahamstraat 259, wijzigen ramen
(voor- en zijgevel) (01/09/2022)
88710-2022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• Sinterklaasintocht 2022, op 12 november 2022 van 12:00 tot 16:00

uur, locatie: route van Loswalkade
via Kennemerplein naar Plein 1945
(28/08/2022) 99703-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• De Ruyterstraat 122, bouwen 2e
verdieping (30/08/2022) 262292022
• Dokweg ong. (tussen 21 en 27), wijzigen voorgevel, splitsen bedrijfsunits
01 en 02 naar 4 units (30/08/2022)
67657-2022
• Pieter Nuytsstraat 14, bouwen
aanbouw voor mantelzorggebruik
(30/08/2022) 78039-2022
• Monnickendamkade 1, tijdelijk (1jaar)
plaatsen tent (30/08/2022) 751262022
Velsen-Noord
• Gildenlaan 365, bouwen dakopbouw
(01/09/2022) 91269-2022
Santpoort-Zuid
• Louise de Colignylaan 16, kappen
boom (30/08/2022) 89503-2022
• Duinweg of Duivelslaan 32, bouwen aanbouw, veranderen kozijn
(30/08/2022) 83917-2022
• Brederoodseweg 71, kappen 3 bomen
(30/08/2022) 91505-2022
• Willem de Zwijgerlaan 56, kappen 2
bomen (30/08/2022) 92821-2022
Santpoort-Noord
• Broekbergenlaan 47, vergroten 2e verdieping en dakterras (01/09/2022)
81418-2022
Driehuis
• T.o. Spieghellaan 9, kappen boom
(01/09/2022) 92407-2022
• Wolff en Dekenlaan 13, plaatsen dakkapel (voorgevel) (01/09/2022) 953772022

Geweigerde omgevingsvergunning
IJmuiden
• Waalstraat 77, 81, 85 en 87, bouwen 4
dakopbouwen (01/09/2022) 658552022

Van Rechtswege verleende omgevingsvergunningen
Velsen-Noord
• Concordiastraat 87-89-91-93-95-

97 en Harmoniestraat 4-6-8 (kavel
7&12), veranderen bedrijfsverzamelgebouw (ramen verdieping westgevel;
nr. 89 splitsen+deur+trap; wijziging
omgevingsvergunning 1455096-2021)
(30/08/2022) 77280-2022

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning
Driehuis
• Middeloolaan 12, isoleren zijgevel
(30/08/2022) 87699-2022

Ingetrokken verleende standplaatsvergunningen APV artikel
5:15

IJmuiden
• “Hama Food verkoop Syrische
snacks”, locatie: Lange Nieuwestraat
(30/08/2022) 98221-2022

Verleende evenementenvergunning APV artikel 2:10

Velsen-Zuid
• “Summer Park Sessions”, 9 september
2022 van 16:00 tot 23:30 uur, 10 september 2022 van 11:00 tot 23:30 uur,
• 11 september 2022 van 12:00 tot
23:30 uur, locatie: Park Velserbeek
(01/09/2022) 47570-2022
•
Santpoort-Zuid
• “Oldtimerdag Santpoort 2022”, 10 september van 10:00 tot 22:00 uur, locatie:
Middenduinerweg 80 (01/09/2022)
40893-2022

Overige bekendmakingen
•

•

Voorgenomen tot uitgifte gemeentegrond: Verkoop van een perceel grond
gelegen aan de Kruisberglaan/Wouwenkoplaan te IJmuiden kadastraal
bekend gemeente IJmuiden, sectie L,
nummer 4906, ter grootte van ca. 2883
m2
ekendmaking van nieuw beleid eenmalige energietoeslag gemeente Velsen
2022 (eerste wijziging) vast te stellen

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.

