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Mededelingen

Vlak voor het Seniorencentrum Zeewijk in 
IJmuiden is tijdens de Week van de Ontmoe-
ting een ontmoetingsbank onthuld. Het idee 
voor het bankje tegen eenzaamheid kwam van 
de begin dit jaar overleden Johanna Koele-
meijer (89). Zij woonde in het seniorencen-
trum en was deelneemster van de ontmoe-
tingsweek van 2021. 
De onthulling van het bankje was onderdeel 
van de Week van de Ontmoeting, de Velsense 
variant voor de landelijke Week tegen Een-
zaamheid. Wethouder Steijn: “Elkaar ontmoe-

ten is de beste manier om eenzaamheid te be-
strijden. Daar heb je soms een aanleiding voor 
nodig. Je gaat niet zomaar naar buiten om te 
vragen: wie wil mij even ontmoeten? Met een 
bankje maken we de openbare ruimte toegan-
kelijk voor iedereen.”
Tot en met vandaag staan er verschillende ac-
tiviteiten op het programma voor jong en oud. 
Op www.velsen.nl/week-van-de-ontmoeting 
vindt u een compleet overzicht met activitei-
ten. Een groot deel van de activiteiten vindt 
ook doorgang na deze week.

Bankje tegen eenzaamheid onthuld tijdens Week van de 
Ontmoeting

Hier sta ik voor Landhuis Duin en
Kruidberg. Het is voor mij het mooiste 
gebouw in de gemeente. Dat heb ik al 
van jongs af aan. Rondjes wandelen of 
fi etsen met vrienden en familie door 
de duinen en dan kijk je er toch elke 
keer naar. Het is ook een beetje een 
symbool hoe mooi dingen kunnen zijn. 
Het is ook wat ik hoop te doen in de ge-
meenteraad. Velsen mooier en beter 
maken. Alleen is dat natuurlijk niet 
makkelijk en gaat zeker niet vanzelf.  

Er worden veel dingen bij de gemeente be-
dacht, soms zijn ze goed, soms wat minder 
en soms heb ik zoiets van ‘had hier niet wat 
meer gezond verstand tegenaan gegooid kun-
nen worden’. Want van dat gezond verstand is 

er soms te weinig. Dat zullen veel Velsenaren 
met mij eens zijn. Dus dat probeer ik dan ook 
in te brengen in de gemeenteraad. 
Soms lukt dat en soms niet. Toen ik begon als 
raadslid de vorige periode is dat gelukt toen 
wij als gemeenteraad toestemming gaven om 
te gaan bouwen bij de Hofgeest in Velserbroek 
en, om ruimte te maken voor die woningen, 
voetbalclub VSV naar een andere locatie te 
verhuizen. Naast VSV ligt namelijk een rugby 
vereniging, The Smugglers. Toen dacht ik ge-
lijk als nu alle moeite wordt gedaan om VSV 
naar een nieuwe locatie te verhuizen, verhuis 
de Smugglers dan gelijk mee en zet daar ook 
woningen neer, het liefst ook voor jongeren. 
Die woningen kunnen we wel gebruiken in 
Velsen. Dat was de rest van de gemeenteraad 
met mij eens en nu hebben wij van de week als 

gemeenteraad de eerste besluiten genomen 
om ook daar te gaan bouwen met inderdaad 
aandacht voor woningen voor jongeren/star-
ters. Niet altijd heb je als gemeenteraadslid 
dat je ideeën zo uitgevoerd worden. Dat geeft 
een goed gevoel en smaakt naar meer. Deze 
periode ga ik me inzetten om opnieuw zoveel 
mogelijk gezond verstand in te brengen in de 
gemeenteraad. Voor de woningen die we hard 
nodig hebben, om lekker te kunnen sporten 
in Velsen, om ondernemers te helpen en nog 
veel meer. Wie weet wordt de hele 
gemeente net zo mooi als Duin en 
Kruidberg!

Raadscolumn Cas Schollink(VVD): 
Gezond Verstand

De broer en zus van mevrouw Koelemeijer onthullen samen met wethouder Marianne Steijn het bankje voor 
seniorencentrum Zeewijk. Foto: Reinder Weijdijk

Gemeente Velsen en Socius Centrum Mantel-
zorg Velsen organiseren de Dag van de Man-
telzorg op zaterdag 5 november 2022 tussen 
10.00 en 15.00 uur in de Burgerzaal van het 
gemeentehuis. Dit jaar verdelen we de dag in 
twee tijdsblokken om zo de drukte te spreiden. 
Mantelzorgers kunnen zelf een moment kie-
zen waarop we ze in het zonnetje mogen zet-
ten.

Voucher als dank voor de inzet
Op de Dag van de Mantelzorg ligt er voor de 
mantelzorgers een voucher klaar bij het ge-
meentehuis. De keuze bestaat uit een voucher 
voor het Filmtheater in Stadsschouwburg 
Velsen, of een voucher  vrij te besteden bij de 
Haarlemse Bakker.

Ontmoeten van andere mantelzorgers
Tijdens de dag van De Mantelzorg is er ook 
gelegenheid om andere mantelzorgers te ont-
moeten. Uiteraard zorgen wij voor een gezel-
lig muzikaal intermezzo en voor een hapje en 

Dag van de Mantelzorg

De loods van kinderboerderij Velserbeek werd 
vrijdagmiddag 30 september voor een speciale 
gelegenheid omgetoverd tot een gezellige
ontmoetingsplek. 
Wethouder Marianne Steijn bedankte
persoonlijk de gasten, die zich stuk voor stuk 
inzetten voor een schoner en mooier Velsen. 
Waar de één boomspiegels bijhoudt, ruimt de 
ander zwerfafval op tijdens een wandeling.  

Zwerfvuilbijeenkomst vrijwilligers

Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

Op maandag 17 januari van dit 
jaar wist Berend Kremers (57) 
tijdens zijn werk als kapitein op 
een loodsboot 2 kite surfers bij 
de Zuidpier uit het water te
redden. 
Met collega’s wikkelde hij hen 
in warmhoudfolie tegen verdere 
a£ oeling. 
Hij bracht hen aan land zodat ze 
overgedragen konden aan
ambulancepersoneel. 
Met al zijn inspanningen wist hij 
een fatale afl oop te voorkomen. 
Berend heeft inmiddels al
7 reddingen op zijn naam staan. 
Als blijk van waardering reikte 
burgemeester Frank Dales hem 
dinsdag een oorkonde uit. 
Dat deed hij namens de
Koninklijke Maatschappij tot 
Redding van Drenkelingen. 

Oorkonde Koninklijke Maatschappij tot Redding van 
Drenkelingen

Zwerfafval

een drankje. Bent u mantelzorger en heeft u 
geen uitnodiging ontvangen? Meld u dan voor 
17 oktober aan via www.velsen.nl/dagvande-
mantelzorg. Kies een tijdsblok en ontvang alle 
informatie. Of scan deze QR code:

Vragen?
Heeft u vragen over het aanmelden? Op maan-
dagen van 9.00-11.00 uur helpt Socius Cen-
trum Mantelzorg Velsen u graag. Bel hiervoor 
met 088-8876887.



Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden
• Trompstraat 12 -14, gebruiken van 

kamerverhuur (4 kamers, 8 personen) 
(26/09/2022) 109600-2022

• Waalstraat 77, 81, 85 en 87,  bouwen 
dakopbouwen (29/09/2022) 111700-
2022

Velsen-Noord
• Beecksanghlaan 34, vergroten 1e ver-

dieping en kap, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor- en achterkant) (26/09/2022) 
109759-2022

Santpoort-Zuid
• Willem de Zwijgerlaan 29, kap-

pen boom (26/09/2022) 109857-
2022

Santpoort-Noord
• Burgemeester Enschedélaan 35, 

bouwen dakopbouw (26/09/2022) 
109746-2022

Driehuis
• Waterloolaan 1, bouwen ondergrond-

se watertanks (26/09/2022) 110686-
2022

VelserbroekD. Marotstraat 110, bouwen 
aanbouw en overkapping (26/09/2022) 
109891-2022
• Tussenweid 11, kappen 2 bomen

(26/09/2022) 110030-2022
• Rijksweg 289A, wijzigen gebruik 

naar kringloopwinkel (28/09/2022) 
110958-2022

Welstand
Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Kanaalstraat 45, uitbreiden be-

gane grond en verdieping, plaatsen 
2-laagse opbouw, plaatsen dakterras-
sen en splitsen in 3 appartementen 
(27/09/2022) 63636-2022

• 
Velsen-Noord
• Eendrachtsstraat 5, plaatsen 2 trailers 

voor heliumopslag, bouwen hekwerk 
(27/09/2022) 70326-2022

Santpoort-Zuid
• Vinkenbaan 25-8000, uitbreiden en

verbouwen tot woning (27/09/202) 
70245-2022

• Harddraverslaan 33, bouwen carport 
met zonnepanelen (29/09/2022) 
107142-2022

Driehuis
• Driehuizerkerkweg 222, wijzi-

gen garagedeur naar raamkozijn 
(27/09/2022) 94616-2022

Velserbroek
• Zadelmakerstraat 22A, 22B en 22C, 

legaliseren bouwen van 3 woningen, 
wijzigen gebruik voor mantelzorg 
(27/09/2022) 101231-2022

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
Velserbroek
•  “50-jarige verjaardag directeur”, 10 

oktober 2022 van 17:00 tot 24:00 uur, 

Bekendmakingen

13 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:  Conceptbegroting 2023 en 
‘Kleuren van de begroting’
(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.

De raad moet een besluit nemen over wat in 
2023 bereikt moet worden in de gemeente 

Velsen en welke middelen daarvoor ingezet  
worden. Dit is uitgewerkt in de begroting 
2023 en een aanvullend voorstel met moge-
lijkheden genaamd ‘Kleuren van de begro-
ting’. Op de kanskaartenmarkt en de sessie 
op 22 september heeft de raad informatie 
ontvangen en input meegegeven om de 
begroting 2023 in te kleuren met wensen in 
samenhang met het raadsprogramma. Aan 
hand van de keuzes die de gemeenteraad 
heeft, heeft het college een voorstel gemaakt 
om deze toe te voegen aan de begroting 2023. 
Zo geeft de raad kleur aan zijn ambities in 
de begroting.  De raad gaat met elkaar in 
gesprek over de verschillende wensen en of 
inbreng van de gemeenteraad naar wens is 
uitgewerkt door het college. 

Reageren en inspreken bij de sessie:

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

Op woensdagavond 12 oktober 2022 organi-
seert Gemeente Velsen samen met de Cruy¥  
Foundation een inloopbijeenkomst over de 
toekomstige Cruy¥  Court in Velsen-Noord.
Tijdens de inloopbijeenkomst zijn er drie ont-
werpvoorstellen te bekijken. 
De drie ontwerpen geven de mogelijke loca-
tie van de Cruy¥  Court aan de Grote Hout- of 
Koningsweg weer. Geïnteresseerden kunnen 
tijdens de inloopbijeenkomst vragen stellen en 
hun voorkeur uitspreken voor één van de drie 
ontwerpen.
Daarnaast is er ruimte om opmerkingen te 

Toekomstige Cruy�  Court in Velsen-Noord

Heeft u de enquête al ingevuld? In Velsen moet 
iedereen veilig over straat kunnen, ongeacht 
kleding keuze, religie, geaardheid of aª omst. 
Safe Streets Velsen is een online enquête ge-
start over straatintimidatie. 
Met dit onderzoek willen ze inzicht krijgen 
welke doelgroepen, hoe vaak en waar men-

Enquête Safe Streets

Velsen viert Coming Out Day in Stadsschouwburg
Met een Regenboogtalkshow en het hijsen van 
de Progress Pride vlag op het programma gaat 
de wereldwijde Coming Out Day dit jaar niet 
ongemerkt aan Velsen voorbij. 
Op zondag 9 oktober organiseert de Velsense 
Regenboogbrigade een Regenboogtalkshow. 
De Regenboogbrigade is een samenwerkings-
verband van verschillende externe stichtingen 
en individuen. Zij geven invulling aan het Re-
genboogbeleid (gericht op LHBTIQ+) van ge-
meente Velsen. De talkshow vindt plaats van 
14.00 tot 16.00 uur in de Stadsschouwburg Vel-
sen. De presentatie is in handen van Dolly Bel-
lefl eur. Te gast dit jaar zijn onder andere Hans 
Klok (illusionist), Boris Dittrich (D66-Eerste 

Kamerlid), danser Regilio Sedoc en Shari¥  
Nasr (fi lmregisseur). Ook schuiven wethou-
ders Marianne Steijn en Bram Diepstraten 
aan. Na afl oop van de talkshow spelen er twee 
regenboogfi lms. De talkshow heeft gratis toe-
gang. Reserveren en meer informatie over het 
programma vindt u op www.stadsschouw-
burgvelsen.nl/programma/regenboog-talk-
show. Op dinsdag 11 oktober hijsen wethouder 
Steijn en COC bestuurslid Marc Hillebrink de 
Progress Pride vlag op het gemeentehuis van 
Velsen. Door Coming Out Day te vieren streeft 
gemeente Velsen en haar partners naar een sa-
menleving waarin iedereen zichzelf moet kun-
nen zijn en zich geaccepteerd voelt. 

Samen gaan we voor een duurzaam Velsen

Om nieuwe woningen op een duurzame 
en toekomstbestendige manier te kun-
nen bouwen, hebben de provincie Utrecht 
en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 
een overeenkomst voor duurzame wo-
ningbouw opgesteld. 

Hierin staan afspraken, strenger dan de hui-
dige wettelijke normen, zodat er sneller, goed-
koper en duurzame woningen gebouwd kun-
nen worden. Namens Velsen ondertekende 
wethouder Sander Smeets de overeenkomst. 
Wethouder Smeets: ‘We werken op veel ma-
nieren aan duurzaam Velsen ook op het vlak 
van woningbouw. Deze afspraak met de regio 
helpt om hier nog meer aandacht voor te krij-
gen en zo de bouw van energiezuinige huizen 
te versnellen.’

Afspraken
Vanuit gemeenten en marktpartijen kwam het 
signaal dat er grote behoefte was aan afspra-
ken op het gebied van duurzame woningbouw. 
Bijvoorbeeld over circulariteit, natuurinclu-
sief bouwen, klimaataanpassingen en ener-
giegebruik. Provincie Utrecht en MRA hebben 
gehoor gegeven aan deze oproep en het conve-
nant vormgegeven. 
Uiteraard in overleg met vertegenwoordigers 
van bouwbedrijven, ontwikkelaars en over-
heidsinstellingen. 

Het convenant is inmiddels ondertekend door 
meer dan 75 organisaties. Dit zijn onder an-
dere 30 gemeenten, 3 provincies en meer dan
30 ontwikkelaars en bouwbedrijven.

sen 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. De vragenlijst is in te vul-
len tot en met
9 oktober. 
Kijk voor meer informatie op
https://www.velsen.nl/enquete-safe-streets 

plaatsen voor de verdere inrichting rondom de 
Cruy¥  Court. De gemeente en de Cruy¥  Foun-
dation nemen die opmerkingen mee in het uit-
eindelijke ontwerp. 

Wie:
Alle inwoners van Velsen-Noord die geïnteres-
seerd zijn in de aanleg van de Cruy¥  Court.
Locatie:
Buurtcentrum de Stek, Velsen-Noord.
Wanneer:
Woensdagavond 12 oktober 2022 van 19.00 tot 
21.00 uur
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uur, locatie: grasveld bij De Weid 24 
te Velserbroek (20/09/2022) 110486-
2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
IJmuiden
• Andromedastraat 6, bouwen erker 

(27/09/2022) 98753-2022
• Kennemerlaan 93, veranderen voor-

gevel (29/09/2022) 37890-2022 
• Sluisplein 24, plaatsen zonnepa-

nelen (29/09/2022) 99577-2022 
(rijksmonument)

• Casembrootstraat 35, legaliseren 
gebruik voor kamerverhuur (4 perso-
nen) (29/09/2022) 100990-2022

Velsen-Zuid
• Heuvelweg 8, gebruik voor spor-

tevenementen Strong Viking Bro-
ther Edition op 8-9 oktober 2022 
(inclusief op- en a�ouw)
(29/09/2022) 87696-2022

Velsen-Noord
• Concordiastraat tegenover 84 (kavel 

4,5,6), bouwen bedrijfsverzamelge-
bouw (inclusief terreininrichting) 
(27/09/2022) 70335-2022

Santpoort-Zuid
• Wüstelaan 59A, kappen boom

(27/09/2022) 105171-2022 
• Papenburghlaan 16, kappen 2 bomen

(27/09/2022) 104305-2022
• Louise de Colignylaan 14, plaatsen 

2 dakkapellen (voor- en achterkant) 
(29/09/2022) 103221-2022

Santpoort-Noord
• Duin- en Kruidbergerweg 60, plaat-

sen achterzetramen (29/09/2022) 
104729-2022 (rijksmonument)

Driehuis
• Driehuizerkerkweg 119, plaatsen 

dakramen (29/09/2022) 99114-2022 
(rijksmonument)

Velserbroek
• H. Reptonstraat 4, bouwen erker 

en luifel (27/09/2022) 98726-
2022 

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Santpoort-Zuid
• Olga von Gotschlaan 17, plaat-

sen 2 dakkapellen (voorgevel) 
(29/09/2022) 99538-2022

Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 150, plaatsen terras-

schermen (29/09/2022) 68476-2022
Driehuis
• Wol� en Dekenlaan 11, bouwen erker 

met luifel, vervangen begane grond 
vloer (29/09/2022) 99600-2022

Velserbroek
• Bagijnenkamp 8, vergroten 1e verdie-

ping, plaatsen dakkapel (achtergevel) 
(29/09/2022)

Verleende filmvergunningen APV
artikel 2:7 
IJmuiden
• “Incognito” op 29 september 2022 

van 07:00 tot 12:00, locatie Begraaf-
plaats Duinhof (27/09/2022) 108741-
2022

• “DSI Landelijke Eenheid”,  3 en 4
oktober 2022 van 8:00 tot 17:00, lo-
catie: Kanaaldijk en Noordzeekanaal 
(26/09/2022) 69582-2022 

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
IJmuiden
• Strandrace, 8 oktober 2022 van 08:00

tot 16:00 uur, 9 oktober 2022 van 
08:00 tot 15:00 uur, locatie: Kenne-
merstrand (27/09/2022) 16487-2022

Overige bekendmakingen 
• Bekendmaking vaststellen ontwerp 

Nota bodembeheer
•  Kennisgeving vaststelling en publica-

tie EU-geluidbelastingkaart
• Voornemen tot uitgifte gemeen-

tegrond Een perceel grond aan de 
Duinvlietstraat kadastraal bekend als
gemeente Velsen, sectie B, nummer 
5363 gedeeltelijk, groot 23m2

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.




