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Mededelingen

Sessie:  Raadsprogramma 
(vanaf 19.30 uur) 

In het raadsprogramma staat hoe de ge-
meenteraad gezamenlijk de belangrijkste 
maatschappelijke thema’s voor Velsen de 
komende jaren wil gaan uitwerken, zoals 
lee� aarheid, luchtkwaliteit, wonen en 
woningbouw, duurzaamheid en participatie.  
In een werkgroep met alle fracties is het 
raadsprogramma voorbereid. De gemeen-
teraad heeft eerder unaniem ingestemd 
met het concept. Dit is afgelopen maanden 
verder uitgewerkt door de raadsfracties.  Nu 
is het volledige programma opgesteld voor 
de komende raadsperiode. 

Sessie:  Kanskaartenmarkt 
(vanaf 18.00 uur)

Verschillende ambities en doelen in het 
raadsprogramma zijn vertaald naar moge-
lijke plannen en projecten voor de begroting 
2023.
Deze zijn als kanskaarten aangeboden aan 
de raad. De raad kan tijdens de ‘Kanskaar-
tenmarkt’ informatie ophalen en in gesprek 
over de inhoud van de kanskaarten.
Op deze manier wordt de raad in staat 
gesteld  een eerste indruk op te doen van de 
verschillende mogelijkheden en kansen die 
er liggen.  

Sessie: Kleuren van de begroting 
(vanaf 21.30 uur)

Tijdens deze sessie worden verschillende 
kanskaarten besproken.  Daarbij is de vraag 
welke ideeën en voorstellen uitvoering 
geven aan de doelen en ambities in het 
raadsprogramma. Deze voorstellen staan op 
de kanskaarten aangegeven. Aan hand van 
de keuzes die de gemeenteraad maakt kan 
het college een voorstel maken om deze toe 
te voegen aan de begroting 2023. Zo geeft de 
raad kleur aan zijn ambities in de begroting. 

Reageren en inspreken bij de sessies:

Er kan worden ingesproken over de onder-
werpen van de sessies. Wilt u inspreken, 
dan kunt u zich tot donderdag 22 september, 
12.00 uur aanmelden via e-mail: gri�  e@
velsen.nl of via telefoon, 0255 567251.
Over de onderwerpen die op de agenda 
staan, kan tot donderdag 22 september, 
12.00 uur schriftelijk een reactie worden 
gegeven via de mail naar gri�  e@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.

AGENDA VAN DE RAAD, DE SESSIES VAN 22 SEPTEMBER

Wijziging regels eenma-
lige energietoeslag
De regels voor de eenmalige energietoeslag 
zijn veranderd. Hieronder leest u de veran-
deringen.

-  Studenten werden eerst uitgesloten  
 van de energietoeslag. Vanaf nu kun- 
 nen studenten ook de energietoeslag  
 krijgen als zij aan de overige voor-  
 waarden voldoen. Studenten die al
 eerder een aanvraag hebben gedaan  
 en een afwijzing kregen, ontvangen een
 nieuw besluit.
-  Inwoners krijgen langer de tijd om de  
 energietoeslag aan te vragen. Nu kan  
 dit tot uiterlijk 30 november 2022.
-  Eerst was de energietoeslag €800 per  

 huishouden.
 Nu wordt dit €1.300 per huishouden.  
 Heeft u al €800 gekregen? 
 Dan krijgt u de resterende €500 in
 september of oktober. Hier hoeft u
 niets voor te doen. 

Een aanvraag kunt u doen op velsen.nl/
energietoeslag-voor-lage-inkomens. Hier 
vindt u ook de regels voor de energietoe-
slag. Heeft u moeite met digitaal een aan-
vraag doen? Dan kunt u een papieren aan-
vraagformulier halen bij de balie van het 
gemeentehuis. Ook kunt u hulp bij de aan-
vraag krijgen van Socius Maatschappelijk 
Dienstverleners (088-887 69 00). 

Heeft u vragen? Bel ons op 0255-56 72 00.

Gemeente Velsen ondertekent 
de Direct Duidelijk Deal  

De brieven van gemeente Velsen zijn niet 
altijd voor iedereen goed te begrijpen. We 
willen dat wél iedereen onze brieven be-
grijpt. Daarom heeft gemeente Velsen de 
Direct Duidelijk Deal ondertekend. De deal 
betekent dat we eraan werken om onze in-
formatie voor iedereen begrijpelijk te
maken.

Wethouder Marianne Steijn zette haar hand-
tekening onder de deal. En ook Derkje Veurink, 
directeur van Gemeente Velsen. De mede-
werkers van Gemeente Velsen krijgen hulp bij 
het begrijpelijk schrijven. Daarvoor werken we
samen met de Direct Duidelijk Brigade en
Gebruiker Centraal. 
De Direct Duidelijk Deal werd ondertekend in 
bibliotheek Velsen. Hier was ook het lezers-
panel bij; inwoners van Velsen die de her-
schreven brieven van de gemeente beoordelen. 
Met het tekenen van de deal deed de gemeente 
actief mee aan Week van Lezen en Schrijven             
(8 september t/m 15 september). Die week is 
door de gemeente en de bibliotheek extra aan-
dacht gevraagd voor mensen die moeite hebben 
met lezen, schrijven en/of rekenen.

NIEUWS VAN DE RAAD

Graag stel ik mij aan u voor.
Mijn naam is Leo Kwant en ik ben
fractievoorzitter bij de lokale politieke 
partij LGV (Levendig Gezond Velsen). 

Politiek heeft altijd mijn interesse gehad en 
nadat ik vele jaren in de Volkshuisvesting heb 
gewerkt, ben ik vanaf de oprichting in 2005 
betrokken bij LGV.

LGV is de lokale partij die dicht bij de inwo-
ners staat en blijft staan. Wij zijn het cement 
van het Velsense politiek gebouw. Wij zijn 
verankerd in de Velsense gemeenschap, zijn 
kleurrijk, vol kennis, proactief en doen niet 
aan achterkamertjes politiek. 

LGV zet zich volledig in voor de Velsense in-
woner.

Wonen 
Mijn grote interesse ligt bij het huisvesten van 
de inwoners van Velsen. 
Wat veel mensen, ook in de politiek, zich niet 

realiseren is, dat wonen geen gunst is, maar 
een recht. Iedereen heeft in Nederland recht 
op een woning. In Nederland, dus ook in Vel-
sen, is er sprake van woningnood. Dus zal er 
fl ink gebouwd moeten worden en daar zal ie-
dereen zich in de politieke arena van bewust 
moeten zijn. Heilige huisjes zullen daarbij 
losgelaten dienen te worden. Er kan ook ge-
bouwd worden met behoud van groen, er zal 
in alle kernen gebouwd moeten worden. 
Ik ben van mening, dat jongeren die nog thuis 
wonen niet veroordeeld moeten zijn om tot 
hun 30e jaar bij hun ouders te moeten blijven 
wonen, omdat er niet genoeg huizen gebouwd 
worden om deze woningnood op te
lossen.

Nieuwe woningen
Op 23 juni 2021 heb ik namens LGV een motie 
ingediend om op het terrein van Smugglers in 
Velserbroek te onderzoeken of bij verhuizing 
van de Smugglers, er mogelijkheden liggen om 
meer dan 30% sociale huurwoningen te rea-
liseren. Dit ter compensatie van het niet ge-

realiseerde aantal huurwoningen binnen het 
bestemmingsplan Hofgeest. 
Deze motie is met 28 stemmen voor en 5 stem-
men tegen aangenomen. Helaas heeft een par-
tij deze motie toen niet gesteund.
Het college heeft de motie omarmd en stelt de 
raad nu voor om op de genoemde locatie 40 tot 
50 nieuwe woningen te bouwen, hoofdzake-
lijk sociale huur en betaalbare koopwoningen. 
Hier word ik echt blij van en dit is een stap in 
de goede richting. 

De komende tijd zal ik mij volledig in blijven 
zetten voor het belang van de Velsense inwo-
ners op allerlei terreinen. U kunt op mij reke-
nen. 

Raadscolumn Leo Kwant (LGV): Wonen is 
geen gunst, maar een recht

Derkje en Marianne ondertekenen DDD.



Bekendmakingen
Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden
• Willebrordstraat 12, vernieuwen 

metselwerk voorgevel (08/09/2022) 
103803-2022

• Willemsbeekweg 24, plaatsen twee-
laagse opbouw en dakterras (ach-
terkant) (09/09/2022) 104301-
2022

• Kennemerlaan 111, vergroten dakka-
pel (voorkant) (09/09/2022) 104429-
2022

Santpoort-Zuid
• Louise de Colignylaan 14, plaatsen 

2 dakkapellen (voor- en achterkant) 
(06/09/2022) 103221-2022

• Papenburghlaan 16, kappen twee bo-
men (09/09/2022) 104305-2022

Santpoort-Noord
• Wüstelaan 101, kappen boom

(06/09/2022) 102759-2022

Velserbroek
• De Zeiler 98, bouwen berging (voor-

kant) en dichtbouwen nis voordeur 
(04/09/2022) 102239-2022

• Hofgeesterweg ong. (naast 28), bou-
wen woning (08/09/2022) 104096-
2022

Welstand
Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
Velsen-Zuid
• Kerkesingel 1, plaatsen overkapping 

met zonnepanelen (06/09/2022) (ge-
meentelijk monument) 96997-2022

Velsen-Noord
• Stratingplantsoen en Wijkerstraat-

weg, tijdelijk (9 maanden) plaatsen 2 
reclameborden (08/09/2022) 97907-
2022

Santpoort-Zuid
• Papenburghlaan 16, kappen boom

(06/09/2022) 100355-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
IJmuiden
• Jacob van Heemskerkstraat 47, bou-

wen dakopbouw inclusief dakkapel 
(06/09/2022) 81773-2022

• Loggerstraat 13, plaatsen luifel 

(06/09/2022) 83960-2022
• Saturnusstraat 16, plaatsen garage-

deur (08/09/2022) 99943-2022

Velsen-Noord
• Wijkermeerweg nabij 7 (VOB kade), 

plaatsen buispalen welke tijdelijk 
(6 maanden) worden voorzien van 
bolderkoppen (afmeervoorziening) 
(06/09/2022) 98715-2022

Santpoort-Zuid
• Papenburghlaan 16, kappen 1 boom

(08/09/2022) 100426-2022

Driehuis
• Spieghellaan 29, plaatsen dakka-

pellen (voor-, achter- en zijgevel) 
(06/09/2022) 90641-2022

Geweigerde omgevingsvergunning
IJmuiden
• Middenhavenstraat 35, verbouwen 

(gevel, units samenvoegen, intern) en 
gebruiken voor grafisch-media-recla-
me bedrijf (06/09/2022) 68596-2022

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Santpoort-Zuid

• Louise de Colignylaan 14, plaatsen 2
dakkapellen (voor- en achtergevel) 
(06/09/2022) 87706-2022

Overige bekendmakingen 
• Voornemen tot uitgifte gemeente-

grond Een perceel grond aan de Ni-
colaan Beetslaan, kadastraal bekend 
gemeente Velsen, sectie H, nummer 
8383 met een oppervlakte van 48 m2

• Wijzigingsplan Hofgeesterweg 26 
(idn: NL.IMRO.0453.WP1313HOF-
GEESTERW1-R001) is vastgesteld. 
Met het vaststellen van het wijzi-
gingsplan is de bestemming van deze 
locatie gewijzigd van Groen naar Wo-
nen

• Individuele gehandicaptenparkeer-
plaats, Platbodem 52, Velserbroek

Een papieren versie van de bekendma-
kingen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, 
Dorpshuis Het Terras, Buurtcentrum De 
Dwarsligger, Buurthuis De Brulboei, Wijk-
centrum De Stek, Wijkcentrum De Hof-
stede, Bibliotheek IJmuiden, Bibliotheek 
Velserbroek, uitleenpunt Huis ter Hagen 
en uitleenpunt de Moerberg. Voor de inzage 
van stukken kunt u naar het gemeentehuis.

Bekendmakingen
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