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Mededelingen

Mijn naam is Sander Scholts en woon 
al sinds mijn geboorte in IJmuiden.  
Sinds 2014 ben ik met  Forza! IJmond 
actief en doe dat vol overtuiging. Met 
en voor de inwoners van Velsen, op 
zoek naar verbeteringen en een goede 
woon- en leefomgeving. In de raad zijn 
wij duidelijk en kort. Daarbij gaat het 
niet om ons, maar om het belang van de 
inwoners en ondernemers. 

Met Forza! Ijmond zijn wij duidelijk en helder 
en bovenal eerlijk. Eigenlijk zoals Velsenaren 
zijn.
In mijn dagelijkse leven ben ik ondernemer in 
de zakelijke markt, de ICT dienstverlening en 
houd ik mij bezig met het verkopen van print-
apparatuur in de breedste zin van het woord. 

Daarnaast heb ik ook een onderneming die 
voor andere printleveranciers de afwikkeling 
doet van het uitpakken van de dozen tot aan 
het werkend afl everen en installeren op loca-
tie door heel Nederland.

Meer woonruimte
In de gemeenteraad is het niet altijd gemak-
kelijk om je doelen te realiseren. Er zijn op dit 
moment 33 raadsleden en, zoals het hoort in 
een democratie, beslist de meerderheid. Rich-
ting de toekomst is het van belang dat Velsen 
goed wordt voorzien van een bruisend leven, 
maar bovenal ook van meer woonruimte. De 
woningnood is hoog en het kan niet zo zijn dat 
kinderen van 20 jaar of ouder nog thuis moe-
ten wonen. Dat is voor de woningzoekende en 
ook voor bijvoorbeeld hun ouders geen gezon-

de situatie. Daarbij is de rol van de gemeente-
raad redelijk beperkt, omdat veel vanuit Den 
Haag wordt bepaald, zo ook op fi nancieel ge-
bied en op vele beleidsvlakken. De gemeente-
raad van Velsen en ook wij zoeken naar wegen 
om doelen te halen en veranderingen door te 
voeren. Dit is iets wat zeer zeker niet altijd ge-
makkelijk is. 
Vaak wordt gevraagd waarom ik met Forza! 
IJmond in de raad zit. Ook wordt er vaak ge-
vraagd of het veel tijd kost. Het eerste ant-
woord is heel simpel: als je wat wil verande-
ren, moet je niet blijven stilzitten en er wat 
aan doen en daarmee is ook het tweede ant-
woord er; ja het kost veel tijd en gaat ten koste 
van privétijd. Een balans hierin vinden, teza-
men met het ondernemerschap en privéleven, 
is een hele klus. Het raadslidmaatschap kost 

vele avonden aan tijd, maar dat doe ik graag 
voor een mooier en beter Velsen. 

Raadscolumn Sanders Scholts (Forza! 
IJmond): Niet stilzitten, maar wat aan doen 

Zonnepanelen op het dak, een warmte-
pomp of het huis geïsoleerd? Doe mee 
aan de Nationale Duurzame Huizen 
Route. Op zaterdag 29 oktober en
5 november openen honderden huis-
eigenaren in Nederland hun deuren voor 
de buren. Buren komen kijken hoe zij 
ook kunnen verduurzamen. Mogen we 
bij u kijken?

Verduurzamen lijkt soms ingewikkeld, maar 
in bijna elk huis zijn er stappen om te zetten. 
Door uw duurzame huis te laten zien, helpt 

u anderen op weg. Ze zien de duurzame 
maatregelen in werking en doen inspiratie op 
voor hun eigen huis. U kunt ook uw verhaal 
online delen. 

Vertel uw duurzame verhaal
Al 10 jaar lang delen duurzame huiseigenaren 
hun verhaal. Lijkt het u leuk om uw buurtgen-
oten te vertellen over energiebesparing en de 
duurzame maatregelen in uw huis? Meldt u 
aan via www.duurzamehuizenroute.nl/aan-
melden. U geeft zelf aan welke dag(delen) u 
bezoek wilt ontvangen. 

Laat uw duurzame huis zien op 29 oktober en 5 november

Maandag 17 oktober 2022 start aannemer 
BAM Infra in opdracht van de gemeente 
Velsen met het asfaltonderhoud van de Rijk-
sweg en Hofgeester Eijnde. De woningen en 
bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden 
bereikbaar via loopschotten of kunststof 
platen. Per fase worden er verkeersmaatrege-
len getro� en om de werkzaamheden veilig 
uit te kunnen voeren. Woon-werkverkeer 
kan tijdens de werkzaamheden omrijden via 
de Broekeroog en de Kamp.
De werkzaamheden voert de aannemer in 
fases uit zodat omwonenden en bedrijven hi-
ervan zo min mogelijk hinder ondervinden. 
Tijdens deze fases wordt het asfalt vervan-
gen, worden aanliggende rode fi etsstroken 
aangebracht, bestrating vervangen en het 
riool deels vervangen. A� ankelijk van de 
weersomstandigheden en onvoorziene zaken 

Asfaltonderhoud Rijksweg en Hofgeester Eijnde Twee
middagen is 
Burgerzaken
gesloten
Op dinsdag 25 en vrijdag 28 ok-
tober 2022 kunt u geen afspraak 
maken met de afdeling Burger-
zaken tussen 13.30 en 16.00 uur, 
de balie is gesloten.

Er wordt technisch onderhoud 
uitgevoerd aan het systeem.

Afvalcoach Aurelly is voor veel inwoners in-
middels een bekend gezicht, want zij is een 
van de afvalcoaches die de komende weken 
op pad is in Velsen. Afval is waarschijnlijk 
geen onderwerp waar u dagelijks over praat, 
maar de praktische tips of adviezen om afval 
scheiden makkelijker te maken, zijn ontzet-
tend nuttig en interessant. Zeker als ze 
helpen om volgend jaar uw variabele recycle-
tarief zo laag mogelijk te houden. Want zo 
min mogelijk restafval overhouden, dat valt 

echt te leren. En dan wordt afval toch een 
leuk onderwerp!

Wilt u ook in gesprek met een afvalcoach of 
heeft u andere vragen rondom afval schei-
den en het recycle-tarief, dan kunt u contact 
opnemen met de klantenservice van HVC. 
Deze is bereikbaar van maandag tot vrijdag 
tussen 08:00 en 17:00 uur. Bel 0800 0700 of 
stel uw vraag via Facebook, Twitter, e-mail of 
chat van HVC.

Afval scheiden ook voor u interessant

   Op de foto ziet u Aurelly op pad met Mirjam, Teamcoördinator Afvalcoaches (links op de foto) 

duren de werkzaamheden tot eind november 
2022. Uiteraard zorgen de werkzaamheden 

voor enige overlast. Wij streven ernaar deze 
zoveel mogelijk te beperken.



Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning-
IJmuiden
• Reigersbossenlaan 43, bouwen uit-

bouw, plaatsen dakkapel en zonnepan-
elen (04/10/2022) 113452-2022

• Willebrordstraat 49, vergroten 1e ver-
dieping en bouwen dakopbouw met 
dakterras (08/10/2022) 114840-2022

Velsen-Zuid
• Van Tuyllweg 9, legaliseren bouwen 

dakopbouw op garage (04/10/2022) 
113507-2022

• Stelling 19, plaatsen woonark 
(08/10/2022) 114889-2022

Santpoort-Zuid
• Vinkenbaan 38, kappen 2 bomen 

(03/10/2022) 112485-2022
• Wüstelaan 3, bouwen aanbouw voor 

B&B (05/10/2022) 113673-2022
• Olga von Gotschlaan 17, plaatsen twee 

dakkapellen (voorkant) (07/10/2022) 
114754-2022

Santpoort-Noord
• Fresiastraat 4, bouwen woning (05-10-

2022) 113908-2022
• Kerkerinklaan 30, bouwen schuur 

(06/10/2022) 114463-2022

Driehuis
• Duin- en Kruidbergerweg 1B, 1C en 

1D, brandveilig gebruik opvanglocatie 
(04/10/2022) 113447-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn 
Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 215, wijzigen gebruik 

naar wonen (06/10/2022) 84294-2022

Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
Velsen-Noord
• Leeghwaterweg 1B, uitbreiden begane 

grond en verdiepingen en bouwen con-
tainerruimte (04/10/2022) 108881-
2022

Velsen-Zuid
• Nabij Buitenhuizerweg 22, plaatsen 

damwand (06/10/2022) 99536-2022

• Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10

Velserbroek
• ‘Kerstsamenzang 2022’, op 24 decem-

ber 2022 van 15:00 tot 21:00 uur, loca-
tie: Vestingplein (05/10/2022) 114243-
2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
IJmuiden
• Trompstraat 68, legaliseren verbou-

wen naar 2 woningen (begane grond) 
(04/10/2022) 91659-2022

• Napierstraat 10, realiseren twee appar-
tementen (04/10/2022) 99825-2022

• Velserduinweg 312, tijdelijk (5 jaar) ge-
bruik naar kamerverhuur (4 personen) 
(04/10/2022) 100500-2022

Velsen-Zuid
• Meervlietstraat 62, wijzigen gebruik 

naar wonen (04/10/2022) 81372-2022

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg ong. (kavel 7), bou-

wen woning (04/10/2022) 84537-2022

Santpoort-Zuid
• Blekersveld 25, legaliseren tourniquet 

(06/10/2022) 30378-2020

Santpoort-Noord
• Wüstelaan 101, kappen boom 

(04/10/2022) 102759-2022

Driehuis
• Driehuizerkerkweg 222, vervangen 

garagedeur door kozijn (voorkant) 
(04/10/2022) 105742-2022

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
IJmuiden
• Ampèrestraat 33, legaliseren inpandig 

bouwen opslagruimte (04/10/2022) 
147846-2021

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
IJmuiden
• “Unimogs en Groter”, op 15 oktober 

2022 van 08:00 tot 20:30 uur en op 16 
oktober 2022 van 08:00 tot 13:00 uur, 
locatie: Strand t.h.v. Kennemermeer 
(04/10/2022) 58129-2022

Overige bekendmakingen 

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, uitleen-
punt Huis ter Hagen en uitleenpunt de 
Moerberg. 
Voor de inzage van stukken kunt u naar het 
gemeentehuis.

Bekendmakingen

DE GEMEENTERAAD HEEFT TIJDENS DE RAADSVERGADERING VAN 29 SEPTEMBER HET RAADSAKKOORD
EN HET RAADSPROGRAMMA VASTGESTELD

Wonen en Woningbouw
Voor het jaar 2022 en 2023 is het onderwerp 
wonen en woningbouw met daaraan gekop-
peld de lee¤aarheid hét thema waar de ge-
meenteraad de focus op wil leggen. 
De raad wil hier stappen maken en wil graag 
voortdurend de vinger aan de pols houden. 
Dat betekent niet dat andere onderwerpen 
minder belangrijk zijn, maar de gemeenter-
aad wil juist op dit thema nadrukkelijk zelf 
helemaal aan het stuur zitten. 

Voor de jaren daarna kunnen ook andere 
onderwerpen ‘hoofdprioriteit’ krijgen.

Raadsprogramma
In het raadsprogramma staat welke belang-
rijke maatschappelijke thema’s de
gemeenteraad voor de inwoners van Velsen 
de komende jaren wil gaan uitwerken.
Daarmee geeft de gemeenteraad richting op 
onderdelen waar hij een duidelijke gezamen-
lijke visie op heeft.
Over een deel van de ambities en oploss-
ingsrichtingen zijn de fracties het eens. 

Daarmee geven ze met dit programma een 
opdracht aan het college. Over enkele onder-
werpen willen zij nog in debat. 
Door deze werkwijze is de positie van de ge-
hele gemeenteraad versterkt. Elke fractie 
heeft in-vloed kunnen uitoefenen op het pro-
gramma. De gemeenteraad heeft unaniem 
ingestemd met het raadsprogramma en daar-
mee zijn alle belangen vertegenwoordigd.
Dit is anders dan in andere gemeenten waar 
alleen de partijen, die samen de coalitie
vormen, in onderhandeling gaan.

De volgende vijf onderwerpen krijgen
prioriteit van de gemeenteraad:
lee¤aarheid, luchtkwaliteit, wonen en
woningbouw, duurzaamheid en participatie 
en democratische kwaliteit.

Het college krijgt de opdracht om aan de slag 
te gaan met deze onderwerpen.
De gemeenteraad wenst hierover regelmatig 
geïnformeerd te worden door het college.

Dit is de tweede keer dat er een raads-
akkoord en raadsprogramma ligt. Het 
sluiten van zo’n akkoord is geen gang-
bare werkwijze binnen gemeenten. 
Velsen behoort hierin nog altijd tot 
een kleine minderheid. Voor onze 
gemeente is het een onmisbaar in-
strument gebleken en dat vervult me 
met trots. De afgelopen 4 jaar zijn er 
collega’s geweest die mij vroegen: 
‘Kan jouw gemeenteraad niet eens 
bij mij langskomen? Dit zou ik ook 
wel willen!’ Dat zegt wel iets. Ja, er 
zullen altijd verbeterpunten zijn. Die 
van de afgelopen keer hebben we nu 
meegenomen en ook in deze raadspe-
riode zullen we weer leren en daarop 
reflecteren. In de basis helpt dit ak-
koord de verschillende politieke par-
tijen om zich op inhoud te profileren 
én om kwalitatief goede besluiten 
te nemen. Besluiten die vervolgens 
breed gedragen worden door de raad 
en de politieke partijen. Het is in 
de afgelopen vier jaar bijvoorbeeld 
maar zelden voorgekomen dat er een 
besluit genomen is met maar één of 
twee stemmen meerderheid. Dat zegt 
ook iets. Dit akkoord en het raadspro-
gramma laten zien dat de gemeenter-
aad van Velsen er is voor de samen-
leving van Velsen en zich daarvoor 
inzet.

Burgemeester Frank Dales

Raadsakkoord
In het raadsakkoord beschrijft de gemeente-
raad hoe zij met elkaar, met het college, met 
de organisatie en met de samenleving gaat 
samenwerken. De samenwerking met de sa-
menleving staat voorop. Onder samenleving 
wordt verstaan: alle inwoners, ondernemers, 
betrokkenen organisaties en instellingen in 
Velsen. Om deze samenwerking te bereiken, 
gaat de raad graag in gesprek met inwoners 
en andere belanghebbenden. Zo wil de raad 
onder andere ruimte bieden aan initiatieven 
vanuit de samenleving.

U kunt het raadsakkoord en raads-
programma vinden op de website onder 
velsen.nl/raadsakkoord-2022-2026

College van B&W
De gemeenteraad is het hoogste orgaan 
in de gemeente. Zij zijn gekozen om de 
belangen van alle inwoners af te wegen 
en vanuit het algemeen belang besluiten 
te nemen voor de belangrijke maatschap-
pelijke thema’s die spelen. De gemeente-
raad benoemt de wethouders.
Die bereiden besluitvorming in de ge-
meenteraad voor en geven vervolgens 
uitvoering aan de kaders die de ge-
meenteraad geeft en aan de besluiten die 
de gemeenteraad neemt. Ook controleert 
de gemeenteraad het college op een goede 
uitvoering van taken.

Actualiteit
De gemeenteraad toetst jaarlijks het raads-
programma aan de actualiteit.
Deze beoordeling kan leiden tot een even-
tuele bijstelling. Het raadsprogramma be-
paalt voor de komende raadsperiode voor een 
groot deel de agenda voor de gemeenteraad 
en het college.

Overige onderwerpen
Andere onderwerpen vindt de gemeenter-
aad ook belangrijk, maar heeft daarbij niet 
de wens om direct op te sturen. Omdat hier 
reeds een goede koers over uitgezet is of, 
omdat het grotendeels uitvoeringstaken van 
het rijk zijn met weinig politieke ruimte. Het 
gaat dan met name om thema’s als dienstver-
lening, jeugd, sport, zorg en welzijn, kunst en 
cultuur, lokale economie en vestigingskli-
maat, arbeidsmarkt en gezondheid. De ge-
meenteraad zal de voortgang volgen en wenst 
betrokken te zijn als dat nodig is. Het college 
moet hier uitvoering aan geven.




