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Mededelingen

MONO

De hele dag zijn we bereikbaar. Dat is leuk en 
praktisch, maar ook afl eidend. En dat kan ge-
vaarlijk zijn. Want tijdens het rijden of fi etsen 
heb je genoeg aan je hoofd. Iedere keer dat je op je 
telefoon kijkt, kun je even niet op de weg letten. 
Zorg daarom dat anderen weten dat je onderweg 
bent. En stuur geen berichten naar iemand die 
deelneemt aan het verkeer. Gemeente Velsen 
ondersteunt de landelijke campagne MONO 

en hoopt daarmee alle weggebruikers te helpen 
meer hun aandacht op de weg te houden. MONO 
staat voor één of alleen. Op de pagina komveilig-
thuis.nl vind je nog veel meer tips om MONO te 
rijden. Bijvoorbeeld door anderen voor vertrek 
te laten weten dat je onderweg bent (“Mij Nie 
Appen!”), zodat zij weten dat ze jou geen bericht 
moeten sturen. Check alle manieren om MONO 
te rijden op komveiligthuis.nl.

Prinsjesdag is onder normale omstan-
digheden een feestelijke dag met de 
Troonrede als de traditionele opening 
van het nieuwe politieke jaar. Maar 
voor veel mensen stond Prinsjesdag 
dit jaar in het teken van grote zorgen. 
De oorlog in Oekraïne gaat nog elke dag 
door. De gevolgen daarvan merken we 
allemaal in de gestegen prijzen voor 
energie en boodschappen.  

Maar de oorlog vraagt ook in onze gemeente 
om solidariteit en saamhorigheid. Dat we 
naar elkaar omzien in deze onzekere tijden. 
Er zijn gezinnen die het simpelweg niet 
meer redden. Wij hebben solidariteit nodig 
om te voorkomen dat mensen in grotere 
problemen raken. De gevolgen reiken ver-
der dan alleen de huishoudens. Veel sport-
verenigingen en buurthuizen  werken met 
een begroting, die weinig ruimte biedt voor 
grote tegenvallersdoor de fors gestegen en-
ergieprijzen. 

Wij als Gemeente kunnen daar iets aan 
doen. Overal is een tekort aan: schone 
lucht, huizen, zorgpersoneel, leraren en 
straks misschien ook nog wel betaalbaar 
voedsel. Armoede dreigt voor een steeds 
grotere groep mensen. Daar moeten we ons 
de komende jaren volop voor gaan inzetten. 
De tweedeling in onze gemeenschap mag 
niet groter worden. We hebben natuurlijk 
wel ideeën over creëren van meer samen-
hang in de samenleving, dat we scherp zul-
len toezien hoe landelijke maatregelen (die 
armoede moeten compenseren) bij onze 
inwoners uitpakken en eventueel daarop 
ingrijpen indien nodig. Tegelijk proberen 
wij ons in te zetten voor toekomstgericht 
Velsen; zowel qua lee� aarheid als econo-
misch. 

Niet álles kun je oplossen met geld. Een-
zaamheid is een zorgelijk iets dat voorkomt 
in alle lagen van de bevolking en niet leef-
tijd gebonden is. Houd je ogen en oren goed 

open en doe iets met de signalen die je op-
vangt. Plan gewoon wat vaker een bezoekje 
aan mensen in je omgeving. Een luisterend 
oor en af en toe een hand op een schouder is 
vaak al genoeg. Vooral de mensen in de zorg 
en de mantelwerkers kunnen deze signalen 
oppakken. 
Het tekort aan woningen is een onderwerp 
dat al jaren een grote rol speelt en het lijkt 
alleen nog maar erger te worden. Wat het 
nog complexer maakt is dat we blijkbaar 
niet in staat zijn om dit probleem op  korte 
termijn op te lossen. Toch zullen we er alles 
aan moeten doen wat binnen ons vermogen 
ligt, hier gaan we als CDA Velsen veel ener-
gie in steken.

Raadscolumn Cees Sintenie (CDA Velsen): 
Tweedeling mag niet groter worden

Gedoogbesluit noodopvang asielzoekers, Zeecruise-
schip VOB kade thv Wijkermeerweg 7, Velsen-Noord
Er is een urgent en omvangrijk probleem 
rond de opvang van vluchtelingen en 
asielzoekers in Nederland. De situatie 
in Ter Apel laat dat zien. Het Rijk heeft 
gemeenten dringend gevraagd tijdelijke 
opvangplekken te organiseren. Ook ge-
meente Velsen is door het ministerie 
benaderd om in gesprek te gaan over het 
bieden van een tijdelijke locatie voor een 
zeecruiseschip.

Het college besluit onder voorwaarden toe te 
staan dat het zeecruiseschip MS Silja Europa 
aan de VOB-kade in Velsen-Noord (Wijker-
meerweg 7) en de voorzieningen ten behoeve 
van dat gebruik tijdelijk gebruik wordt voor de 
opvang van asielzoekers. 

Het gaat om een opvang voor maximaal 1.000 
personen voor een periode van maximaal 6 
maanden, tot uiterlijk 1 maart 2023. Inciden-
teel mogen er maximaal 1.200 asielzoekers 
worden opgevangen. Dit is slechts toegestaan 

voor een periode van maximaal 10 aaneenge-
sloten dagen en niet langer dan 30 dagen ge-
durende de gehele periode.  

Hierbij is het Centraal Orgaan opvang Asiel-
zoekers (COA) verantwoordelijk voor de or-
ganisatie rond de opvang op en rond het schip.

Het gehele gedoogbesluit is gepubliceerd op 
de website van de gemeente Velsen en kunt u 
vinden via velsen.nl/opvangschip.

Voor meer informatie over dit gedoogbesluit: 
gemeente Velsen, afdeling VTH, Toezicht en 
Handhaving (tel. 14 0255) of e-mail wabo-
toezicht@velsen.nl. Tegen een gedoogbesluit 
staan geen rechtsmiddelen (bezwaar/beroep) 
open. Er kan wel een handhavingsverzoek bij 
het college van burgemeester en wethouders 
worden ingediend. Tegen het besluit op een 
dergelijk verzoek staan wel rechtsmiddelen 
open.

Onderhoud van bomen en bosplantsoen in Velserbeek
De komende weken vinden er onder-
houdswerkzaamheden plaats in park 
Velserbeek. Deze werkzaamheden be-
staan uit het snoeien van struiken, soli-
taire bomen en laanbomen. Daarnaast 
wordt ook het bosplantsoen uitgedund 
zodat hier weer lucht en licht ontstaat. 
Onderhoud is nodig zodat het bosplant-
soen zich op een gezonde manier verder 
kan ontwikkelen. Ook wordt hiermee het 
leefgebied voor vogels en andere dieren 
behouden. A� ankelijk van de weersom-
standigheden staan de werkzaamheden 
gepland tot week 42, 17-20 oktober 2022.

Wat merkt u hiervan?
De werkzaamheden worden nauwkeurig 
uitgevoerd, maar overlast is helaas niet te 
voorkomen. Om onderhouds- en snoei-
werkzaamheden uit te voeren, is apparatuur 
nodig. Dat betekent dat u de aannemer die 
voor de gemeente werkt met motorgereed-
schap en een snipperaar tegen kan komen. 
Bezoekers worden, zo nodig, om de werk-
zaamheden heen geleid. Heeft u een hond? 
Houd er dan rekening mee dat uw (loslo-
pende) hond kan schrikken van de werk-
zaamheden.

Heeft u vragen over de werkzaamheden? 
Neem dan contact op met de afdeling Beheer 
en Onderhoud van de gemeente Velsen via 
14 0255. Meer informatie over groen en on-
derhoud vindt u op: 
www.velsen.nl/onderhoud-groen.

Week van de Ontmoeting van start

Van 29 september t/m 
6 oktober 2022 vindt de 
Week van de Ontmoet-
ing plaats in Velsen. Deze 
week bestaat uit verschil-
lende 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 eenzaam-
heid en maken we het be-
spreekbaar.

Op 18 mei 2021 sloot ge-
meente Velsen zich aan bij 
‘Eén tegen Eenzaamheid’. 
Dit is een landelijke coalitie 
die zich richt op het vermin-
deren van eenzaamheid 
onder ouderen. Velsen richt zich niet alleen 
op ouderen, maar op alle inwoners die op wat 
voor manier dan ook eenzaamheid ervaren.

Tijdens de Week van de Ontmoeting brengen 
we verschillende activiteiten onder de aan-
dacht. Dit doen we samen met onze partners. 
In de Jutter | Hofgeest van 22 september of 

Van 31 oktober tot en met 6 november is het de 
Nationale Klimaatweek. In deze week organi-
seren bedrijven, overheden, organisaties en 
inwoners uit heel Nederland allerlei activitei-
ten op het gebied van duurzaamheid. Gaat u of 

uw organisatie ook een duurzame activiteit of 
workshop organiseren? Wij voegen de activi-
teit toe op onze website. Neem contact met ons 
op via duurzaam@velsen.nl.

Activiteiten voor Nationale Klimaatweek
op www.velsen.nl/week-van-de-ontmoeting 
vindt u een compleet overzicht met activiteiten. 

Heeft u vragen over de activiteiten of over de 
Week van de Ontmoeting in het algemeen? 
Neemt u dan contact op door een e-mail te 
sturen naar: 
weekvandeontmoeting@velsen.nl



Ingediende aanvragen 
omgevingsvergunning
IJmuiden
• Kanaalstraat 45, uitbreiden begane 

grond en verdieping, plaatsen dakop-
bouw en splitsen in 2 appartementen 
(22/09/2022) 108621-2022

Velsen-Noord
• Leeghwaterweg 1B, uitbreiden begane

grond en verdiepingen en bouwen 
containerruimte (22/09/2022) 
108881-2022

Santpoort-Zuid
• Harddraverslaan 33, bouwen

 carport met zonnepanelen
(19/09/2022) 107142-2022

• Vinkenbaan 25 – 8000, kappen boom
(23/09/2022) 109187-2022

Santpoort-Noord
• Tulpenstraat 36, bouwen dakopbouw 

(22/09/2022) 108879-2022
• Duin- en Kruidbergerweg 74 (Rijks-

monument), plaatsen zonnepanelen
(23/09/2022) 109189-2022

Driehuis
• Duin- en Kruidbergerweg 1, 

realiseren tijdelijke opvang 
(21/09/2022) 108390-2022

• Driehuizerkerkweg 22 (Gemeentelijk 
monument), vervangen gevelbekleding 
en kozijnen (22/09/2022) 108562-
2022

Velserbroek
• De Zeiler 100, bouwen berging 

(voorkant) (21/09/2022) 108198-2022

Welstand
Ingediende aanvragen fi lm-
vergunningen APV artikel 2:7
IJmuiden
• “Inocgnito” op 29 september 2022 van 

07:00 – 12:00, locatie Begraafplaats 
Duinhof (22/09/2022) 108741-2022

Ingediende aanvragen 
standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:18
Santpoort-Noord
• “Kip en Klaar” van 07-01-2023 tot

07-01-2024, locatie: Burgemeester 
Weertsplantsoen 60 (21/09/2022) 
108486-2022

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• “Pierloop Velsen” op 09 september

 2023, locatie: Tiberiusplein 6 
(20/09/2022) 107871-2022

Santpoort-Zuid
• “Sinterklaasfeest Santpoort-Zuid” 

op 26 november 2022 van 13:00 t/m 
16:00 uur, locatie station Santpoort-
Zuid, ’t Brederode Huys, Blekersveld 50
(22/09/2022) 108611-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Steigerweg ong., bouwen aanlegsteiger 

met berging (20/09/2022) 78065-2022
• Lange Nieuwstraat 453, plaatsen 

dakkapel (achtergevel) (22/09/2022) 
83096-2022

Santpoort-Zuid
• De Veenen 10, legaliseren 3 gevels aan 

de hooiberg (20/09/2022) 60693-2022

Velserbroek
• Zwanebloembocht 46, plaatsen 

dakkapel (achterkant) (20/09/2022) 
96822-2022

Geweigerde omgevingsvergunning 
– uitgebreide procedure
Velsen-Zuid
• perceel Amsterdamseweg 50, het afwij-

ken van het bestemmingsplan voor een 
loods (27/09/2022)  88648-2022

Buiten behandeling gestelde 
aanvraag omgevingsvergunning 
IJmuiden
• Paulus Potterstraat 30, vergroten 2e 

verdieping en plaatsen dakkapellen 
(voor- en achtergevel) (20/09/2022) 
83398-2022

Verleende fi lmvergunningen APV 
artikel 2:7 
IJmuiden
• “Tweestrijd” op 26 t/m 29 september

van 07:30-23:00, locatie: Eenhoorn-
straat 159 (23/09/2022) 101598-2022

Verleende evenementen-
vergunning 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 (22/09/2022) 91043-2022

Velsen-Zuid
• ‘Rondje om de Engelmunduskerk’, 

24 september van 10:00 tot 16:00 uur, 
locatie: Kerkplein 1 (22/09/2022) 
99082-2022

Overige bekendmakingen 
• Rooien van een lijsterbes vanwege zeer

slechte conditie: Kruidbergerweg 92, 
Santpoort-Noord

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

6 oktober sessies vanaf 19.30 uur.
Vanaf 19.00 uur bent u welkom in burgerzaal 
om het gesprek aan te gaan met de raadsleden.    

Sessie: Vaststellen stedenbouwkundig 
plan Vlietweg Santpoort-Noord 
(vanaf 19.30 uur)

Het project Vlietweg 2 in Santpoort-Noord 
is één van de projecten waarmee de gemeen-
te invulling geeft aan de ambitie om passen-
de huisvesting te hebben voor iedereen. Met 
dit pilotproject komen er circa 190 wonin-
gen voor starters. De initiatiefnemer heeft 
hierbij een uitvoerig participatietraject 
doorlopen met de buurt. Het college stelt nu 
aan de raad voor om het stedenbouwkundig 
plan vast te stellen.

Sessie:  Verordening participatie en 
uitdaagrecht  (vanaf 19.30 uur)

Iedere dag maakt de gemeente weer nieuwe 
plannen. Van de inrichting van een speel-
plek in de straat tot een toekomstvisie voor 
heel Velsen. Om voor al die gemeentelijke 
plannen de betrokkenheid en samenwerking 
met bewoners, ondernemers en organisaties 

goed te regelen, heeft de gemeente participa-
tiebeleid gemaakt. Hoe we dit doen staat nu 
in de ‘inspraak en samenspraakverordening’ 
uit 2010. Deze sluit niet meer aan bij de hui-
dige wensen en eisen van deze tijd. Daarom 
is een nieuwe Participatieverordening nood-
zakelijk. Ook het uitdaagrecht wordt hierin 
opgenomen. Via het uitdaagrecht kunnen 
inwoners de gemeente uitdagen om gemeen-
telijke taken (en budget) over te nemen om 
hun buurt te verbeteren. Dit beleid wordt nu 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Sessie:  Toekomstbestendige Stads-
schouwburg (vanaf 21.30 uur) 

De gemeenteraad staat voor het vraagstuk 
in welke vorm de gemeente de functie van 
de Stadsschouwburg wil voortzetten. Het 
college heeft onderzocht welk scenario het 
meest passend is om aan de voorwaarden 
voor de doelstellingen in de Cultuurvisie 
Velsen 2020 – 2024 te voldoen en doet hier-
voor een voorstel. Met dit scenario wordt 
volgens het college voldaan aan het door de 
raad uitgesproken belang van toekomst-
bestendigheid van de theaterfunctie. 

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 6 oktober, 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 6 oktober, 12.00 uur 
schriftelijk een reactie worden gegeven via 
de mail naar gri�  e@velsen.nl. De raads-
leden ontvangen uw reactie dan nog vóór 
de vergadering.  

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

U kunt de raad volgen op:
 Twitter: @RaadvanVelsen
 Instagram: 

www.instagram.com/gemeenteraadvelsen/ www.instagram.com/gemeenteraadvelsen/ 
Facebook: 

www.facebook.com/raadvanvelsen

AGENDA VAN DE RAAD




