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Toeslagaffaire kinderopvang
Bij de aanpak van de kinderopvangtoeslag
is in het verleden veel niet goed gegaan. De
Belastingdienst/Toeslagen heeft daarbij de
gevolgen voor en de invloed op de betrokken
ouders uit het oog verloren. In 2020 is de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)
opgericht. Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet, heeft u heel veel moeten terugbetalen
tussen 2005 en 2019 en weet u niet waarom?
Meld u zich dan.

Een team van HVC-afvalcoaches gaat vanaf
deze week op pad in Velsen. U kunt hen de komende maanden ook in uw buurt tegenkomen.
Zij gaan graag met u in gesprek over het scheiden
van afval. Astrid den Toom (afvalcoach HVC):
“Wij geven inwoners graag praktische tips of adviezen om afval scheiden makkelijker te maken.
Twijfelt u weleens in welke bak uw afval hoort?
Dan is er bijvoorbeeld een handige HVC-app. In
de app staat een afvalwijzer die antwoord geeft
op deze vraag. Dat kan zelfs door middel van een
foto of scan van de barcode.”

Hoe doet u een melding?
Gedupeerden melden zich eerst bij de Belastingdienst. Dit kan via services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel. Aanmelden kan
tot 1 januari 2024.

Aanmelden betekent dat de belastingdienst
opnieuw naar uw situatie kijkt. Aanmelden
voor een herbeoordeling is gratis. De belastingdienst vraagt geen inschrijfgeld of
bemiddelingskosten, en gaan dat ook nooit
doen. Na het gesprek met de Belastingdienst
neemt u contact op met gemeente Velsen
via telefoonnummer 0255-567200. U kunt
vragen naar mevrouw Wil Olie of mevrouw
Miarisa den Hartog. Mailen kan ook. Dit kan
naar hersteloperatietoeslagen@velsen.nl.
Vermeld u daarbij alstublieft hoe we u het
beste kunnen bereiken.
Meer informatie hierover vindt u op
www.velsen.nl/toeslagaffaire-kinderopvang
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Velsen geeft startshot NL Waterway Cleanup
De haven van IJmuiden vormde vrijdag 16 september het decor voor de start van de wereldwijde actie NL Waterway Cleanup. In totaal
werd 100 kilo afval opgeruimd. De Cleanup
richt zich op het tegengaan van microplastics.

De aftrap werd verzorgd door programmamanager NL Branding Frans van der Horst en
wethouders Jeroen Verwoort en Marianne
Steijn van gemeente Velsen.
Foto: Reinder Weidijk

Subsidieregeling Coronasteun cultuur 2022
Culturele organisaties en kunstenaars
kunnen vanaf 23 september een aanvraag
indienen voor coronasubsidie van de gemeente Velsen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.
De lockdown van eind 2021 en begin 2022 laat
zijn sporen na in de cultuursector. Ondersteuning van de sector is om die reden hard nodig.
Met de Subsidieregeling Coronasteun cultuur
2022 wil het college de culturele sector ondersteunen. Er is hiervoor € 140.000 beschikbaar
gesteld. Deze regeling subsidieert activiteiten

die bijdragen aan het herstel van het culturele
leven en behoud van de lokale culturele infrastructuur. Ook biedt de regeling de mogelijkheid om culturele organisaties te compenseren
die door de coronamaatregelen over het tweede
halfjaar 2021 en/of het eerste halfjaar 2022
schade leden door extra kosten en lagere inkomsten.
De aanvraagperiode loopt van 23 september
tot 4 november 2022. Meer informatie over de
regeling en de voorwaarden is te vinden op de
website van gemeente Velsen via:
velsen.nl/coronasteun-cultuur

Waardering voor mantelzorgers
Zorgt u voor een familielid, voor buren of bekenden? Dan bent u misschien mantelzorger
en kunt u de mantelzorgwaardering aanvragen. Dit is een VVV-cadeaukaart van € 25.
U bent mantelzorger als u meer dan vier uur
per week en langer dan drie maanden voor een
naaste zorgt, zonder dat u daarvoor wordt betaald. U kunt alleen de mantelzorgwaardering
aanvragen als de persoon voor wie u zorgt in
de gemeente Velsen woont.
Ook jonge mantelzorgers kunnen de
VVV-cadeaukaart aanvragen!
Digitaal mantelzorgwaardering
aanvragen
Vraag de VVV-cadeaukaart tot en met
31 december 2022 aan via de website
www.velsen.nl/mantelzorgwaardering
of via deze QR code:

Hulp bij het digitaal aanvragen van mantelzorgwaardering
Heeft u problemen met het digitaal aanvragen van de mantelzorgwaardering? Dan staat
Socius Centrum Mantelzorg Velsen voor u
klaar. Tot en met 31 december 2022 kunt u
elke maandag van 9.00 uur - 11.00 uur contact
opnemen via telefoonnummer 088-8876887
om samen de mantelzorgwaardering aan te
vragen.
Informatie en advies
Voor informatie, ondersteuning en advies
kunt u contact opnemen met de consulenten
van Centrum Mantelzorg Velsen via telefoonnummer 088-8876900. De consulenten geven
u informatie en advies over praktische zaken,
zoals vergoedingen en toeslagen. Ook ondersteunen zij u als de zorg te zwaar wordt.

Gemeente Velsen en Wijkplatforms
IJmuiden Noord en Zuid
organiseren samen met politie en
handhaving een bijeenkomst om in
gesprek te gaan over veiligheid in
de wijk.
Wat kunt u van de bijeenkomst
verwachten?
Openbare orde en veiligheid:
de rol van de burgemeester
toegelicht door Frank Dales
Maak kennis met uw
wijkagenten en wijkboa’s
Met elkaar in gesprek over
veiligheid in de wijk en de
samenwerking tussen
gemeente, politie en inwoners

Wanneer:
Woensdag 28
september
Locatie:
Burgerzaal,
gemeentehuis, ingang
Plein 45
Tijd:
Inloop: 19.45 uur
Start: 20.00 uur
Einde: rond 22:00
Inclusief drankje
Aanmelden:
ijmuiden-noord@wijk
platformsvelsen.nl

SC Telstar 1963 N.V. en Stichting de Groene Leeuwen
hebben zich als klimaatpartner aangesloten bij het Lokaal
Klimaat Akkoord van Duurzaam Velsen. Michael van Praag
(voorzitter Stichting de Groene Leeuwen) en wethouder
Jeroen Verwoort (wethouder Lokaal Klimaat Akkoord)
tekenden hiervoor de intentieverklaring. Klimaatpartners van het Lokaal Klimaat Akkoord Duurzaam Velsen
zijn waardevolle impactmakers. Partijen die in Velsen
het verschil maken bij het reduceren van CO2. Michael
van Praag is blij met dit partnerschap en steunt dit lokale
initiatief van harte. “Een belangrijk initiatief en een goed
signaal naar de inwoners van Velsen”, aldus van Praag, die
hiermee toezegt de doelstellingen van het LKA actief zal
ondersteunen.

Enquête Safe Streets
Sinds oktober 2018 is Velsen aangesloten bij
het project Safe Streets. In een Safe Streets gemeente worden problemen rond seksuele en
andere vormen van intimidatie van vrouwen,
meisjes, LHBTI en mensen met een beperking
aangepakt. Dit doen we o.a. door onderzoek, bewustwordingscampagnes en maatregelen in de
openbare ruimte. Met als doel om problemen
rond straatintimidatie in de openbare ruimte,
ook bij het uitgaan, aan te pakken. Zodat inwoners zich zonder angst voor seksuele of andere
vormen van intimidatie veilig de straat op kunnen.
Donderdag 22 september start een online enquête over dit onderwerp. Met dit onderzoek wil
Safe Streets Velsen inzicht krijgen welke doelgroepen, hoe vaak en waar mensen te maken

hebben (gehad) met (seksuele) straatintimidatie. Daarnaast wil Safe Streets Velsen inzicht in
de meldingsbereidheid van mensen die dit meegemaakt hebben en weten wat het met ze doet.
In Velsen moet iedereen veilig over straat moet
kunnen, ongeacht kleding keuze, religie, geaardheid of afkomst. U kunt
ons daarbij helpen door
de enquête in te vullen.
Doet u ook mee?
U vindt de enquête
op velsen.nl of scan
de QR-code hiernaast.
De vragenlijst is in te
vullen tot en met 9 oktober.

Informatieavond over waterstofnetwerk in Noordzeekanaalgebied
Het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat en Hynetwork Services nodigt
inwoners uit voor een inloopbijeenkomst
over de aanleg van een waterstofnetwerk
in Velsen-Noord. De bijeenkomst is 28 september van 19.00 tot 21.00 uur in de kantine van FC Velsenoord.
Er komt een waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied. Een deel daarvan komt in VelsenNoord te liggen. Dit houdt in dat bestaande gasleidingen worden omgebouwd en dat er nieuwe
leidingen worden aangelegd. Deze waterstofleidingen helpen bedrijven en industrie in het
Noordzeekanaalgebied verduurzamen. Bij het
gebruik van groen waterstof komt namelijk geen
CO2 vrij. Hynetwork Services (een dochteron-

derneming van Gasunie) zorgt, in opdracht van
het Ministerie van EZK, voor de aanleg van dit
netwerk.
Waterstofnetwerk
Het Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied
maakt deel uit van een toekomstig landelijk waterstofnetwerk dat vijf grote industriegebieden
in Nederland verbindt met elkaar, met waterstofopslag en met het buitenland.
Uitnodiging inloopbijeenkomst
Het Ministerie van EZK en Hynetwork Services
nodigen u uit voor een inloopbijeenkomst op:
• Woensdag 28 september 2022 van 19.00 tot
21.00 uur in de kantine van FC Velsenoord,
Rooswijkerlaan 2 in Velsen-Noord

U kunt vrij binnenlopen. Er hangen posters die
de plannen en de procedure uitleggen. Medewerkers van Hynetwork Services en het ministerie van EZK zijn aanwezig. Zij kunnen meer
vertellen over de plannen en ze kunnen al uw
vragen beantwoorden.

Meer informatie
Meer informatie en veelgestelde vragen over het
project vindt u op:
www.hynetwork.nl/noordzeekanaalgebied.

(Digitaal) reageren op plannen
Van vrijdag 9 september tot en met donderdag
20 oktober 2022 kunt u reageren op de plannen en op het voorstel over hoe de omgeving
betrokken zal worden. Dit kan via www.rvo.nl/
waterstofnetwerk-nzkg. Er ligt ook een papieren versie in het gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1 in IJmuiden. U kunt langskomen op
werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

AGENDA VAN DE RAAD, DE SESSIES VAN 29 SEPTEMBER
Beleidsplan VTH (Vergunningen,
Toezicht en Handhaving)
Het beleidsplan VTH 2022-2026 maakt
inzichtelijk hoe de gemeentelijke organisatie
taken voor vergunningverlening, toezicht
en handhaving (VTH) uitvoert en is een
actualisatie van het vorige beleidsplan. Denk
daarbij aan taken binnen het omgevingsrecht
zoals milieu, bouwen, ruimtelijke ordening,
de plaatselijke verordeningen en diverse
bijzondere wetten.
Vaststellen startdocument Broeklanden
Velserbroek

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 neemt de gemeenteraad een besluit om
de realisatie van ongeveer 40 tot 50 nieuwe
woningen mogelijk maken, hoofdzakelijk
sociale huur en betaalbare koopwoningen.
Benoemingen
Voor diverse commissies in de raad worden
raadsleden benoemd. Ook worden er ter ondersteuning van de fracties steunfractieleden
benoemd.

Raadsprogramma

Reageren en inspreken bij de sessies:

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

Er kan worden ingesproken over de onderwerpen van de sessies. Wilt u inspreken, dan
kunt u zich tot donderdag 29 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 29 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.

De gemeente werkt op verschillende locaties

Ga voor meer informatie over bovenstaande
onderwerpen en stukken naar
http://velsen.raadsinformatie.nl.

Raadscolumn Bas de Ruig (D66 Velsen):
Positieve politiek
Als je aan mensen vertelt dat je in de gemeenteraad zit, is de eerste vraag die
ze vaak stellen: waarom? Een vraag die
vaak wordt gesteld vanuit het idee dat de
raad ofwel nergens echt wat over te zeggen heeft, omdat ‘Den Haag’ uiteindelijk
alles bepaalt, ofwel vanuit het idee dat je
als raadslid alleen maar ellende over je
heen krijgt, ‘omdat je het toch nooit goed
doet’.

grootste persoonlijke drijfveer gaat, groener.
Nu ik een tijdje meedraai in de gemeenteraad durf ik die twee veel gestelde vragen ook
steeds stelliger te beantwoorden. Nee, gelukkig wordt niet alles in Den Haag bepaald en ik
kan genoeg momenten aanwijzen waar ‘we’,
raad en inwoners, tot goede besluiten zijn
gekomen. Vaak juist doordat je daar als raad
in samenspel met inwoners hard je best voor
hebt gedaan.

Toen ikzelf de keuze maakte lokaal politiek
actief te willen worden, deed ik dat vanuit een
positieve houding. Ik woon al heel mijn leven
heel fijn in Velsen en heb nog altijd geen goede
reden gevonden waarom daar verandering in
zou moeten komen. Aan die fijne woonomgeving wilde ik graag mijn positieve steentje
bijdragen. Want hoe goed het ook is, het kan
natuurlijk altijd beter. Of, als het om mijn

Daarom vind ik het jammer als ik weleens
hoor dat ‘ze daar op het gemeentehuis’ niet
weten wat er speelt. Dat is niet zozeer jammer, omdat het persé onwaar is, maar vooral,
omdat het niet waar hoeft te zijn. Mij bekruipt
dan het gevoel dat van beide kanten onnodig
kansen zijn blijven liggen. Vanuit de politiek,
omdat daarmee informatie en belangen worden gemist, vanuit inwoners, omdat die met

het rotgevoel blijven rondlopen niet gehoord
te worden. En dat is onnodig. Immers: alle
Velsense raadsleden wonen zelf ook in Velsen.
Grote kans dat er ook bij u eentje in de buurt
woont.
Een kloof die er niet hoeft te zijn, moeten we
dus ook niet laten ontstaan. Dus nodig raadsleden vooral eens een keertje uit, spreek ze op
straat aan of kom eens langs bij een raadsvergadering. Misschien zijn we het dan aan het
einde van de avond nog niet met elkaar eens,
maar begrijpen we elkaar wel een
stuk beter. En met een beetje begrip voor elkaar, kom je samen al
een heel eind.

Bekendmakingen
Ingediende aanvragen
omgevingsvergunning

IJmuiden
• Schiplaan 1, legaliseren vergroten
garage en overkapping (13/09/2022)
105280-2022
• Kanaalstraat 240 (Gemeentelijk monument), plaatsen dakraam (zijkant)
(14/09/2022) 105606-2022

Velsen-Noord

• Eendrachtsstraat 5, plaatsen vier
vrachtwagens met heliumdrukcilinders
(13/09/2022) 105119-2022
• Van Diepenstraat 6 en 8, bouwen
kelder bij nog te realiseren woningen
(14/09/2022) 105827-2022
• Wijkermeerweg bij 7 (VOB-kade),
tijdelijk (6 maanden) gebruiken voor
noodopvang (incl. inrichting kade)
(16/09/2022) 106632-2022

Santpoort-Zuid

• Wüstelaan 59A, kappen boom
(13/09/2022) 105171-2022

Santpoort-Noord

• Duin- en Kruidbergerweg 60 (Rijks-

monument), plaatsen achterzetramen
(12/09/2022) 104729-2022

Driehuis

• Driehuizerkerkweg 222, vervangen
garagedeur door kozijn (voorkant)
(14/09/2022) 105742-2022

Welstand
Ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel
5:18
Velsen-Zuid

• Stichting Sanquin Bloedvoorziening
op 11 januari, 1 maart, 30 augustus en
1 november 2023, locatie Minister van
Houtenlaan 123 (14/09/2022) 1056792022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden

• Koningsspelen 2023 op 21 april 2023,
locatie: Strand IJmuiden(13/09/2022)
105160-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-

gen - reguliere procedure
IJmuiden

• Binnenspuikanaal ong., bouwen van
selectieve onttrekking (13/09/2022)
77408-2022

Velsen-Noord

• Grote Hout- of Koningsweg 2, splitsen woning in 2 appartementen, bouwen aanbouw en wijzigen kozijnen
(13/09/2022) 70906-2022

Santpoort-Zuid

• Van Dalenlaan 26, plaatsen dakkapel
(zijgevel) (13/09/2022) 59367-2022

Santpoort-Noord

• Gladiolenstraat 6, vergroten 2 dakkapellen en plaatsen 2 dakkapellen
(voor- en achtergevel) (13/09/2022)
82036-2022
• Roos en Beeklaan 7, plaatsen dakkapel
(15/09/2022) 96492-2022
•

Verleende standplaatsvergunningen APV artikel 5:15
IJmuiden
• “Van der Poel, Kortekaas, Het Goud-

haantje”, tijdelijk (5 jaar) verkoop van
kipproducten, elke vrijdag vanaf
30 december 2022, locatie: Kennemerplein (15/09/2022) 70991-2022

Verleende filmvergunningen APV
artikel 2:7
IJmuiden

• 102991-2022 “Rundfunk”, op
22 september van 19:30 tot 00:00 uur
en 23 september van 00:00 tot 05:30
uur, locatie 22 september: kruispunt
thv Heerenduinweg 6, locatie 23 september: Wolff en Dekenlaan 1 te Driehuis (15/09/2022)
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, uitleenpunt Huis
ter Hagen en uitleenpunt de Moerberg.
Voor de inzage van stukken kunt u naar
het gemeentehuis.

