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Mededelingen

Ik ben 63 jaar geleden geboren en ge-
togen in Amsterdam en sinds 1994 
woonachtig in Driehuis. Ik ben getrou-
wd en heb twee inmiddels volwassen 
kinderen en twee honden. Ik voel mij 
enorm bevoorrecht in deze schitter-
ende omgeving te mogen wonen.

Ik werk parttime als HR-adviseur bij een par-
ticipatiebedrijf in Purmerend, dat mensen die 
moeilijk aan een baan kunnen komen bege-
leidt naar werk.

Waar ga ik voor 
Ik heb mij van jongs af aan geïnteresseerd 
voor geschiedenis en (wereld)politiek. Ik 
zag dat er veel onrecht in de wereld is en heb 
mij altijd boos gemaakt als ik zag als mensen 

moeilijk mee konden doen in de maatschappij. 
Later toen ik in Driehuis kwam wonen, zag ik 
dat naast alle mooie natuur en woonomgeving 
er ook zorgen waren. Mensen om mij heen 
begrepen vaak niet waarom problemen niet 
snel door de gemeente opgelost konden wor-
den. Een schuldige was gauw gevonden, maar 
de oplossing bleef vaak uit. Dat gaf mij een 
ongemakkelijk gevoel. Zou ik een mopperaar 
worden en aan de kant blijven staan? Of zou 
ik mijn handen uit de mouwen steken? Groen-
Links was vanaf het begin de partij voor mij, 
vanwege het sociale karakter, alsmede hun 
inzet onze kwetsbare natuur te beschermen.
Ik zet mij met passie in voor een gezonde en 
groene gemeente en al dat moois door te geven 
aan onze (klein)kinderen. Sinds 2014 ben ik 
met veel enthousiasme raadslid/fractievoor-

zitter voor GroenLinks in onze bruisende ge-
meente. Ik zet mij in voor een rechtvaardige 
en sociale samenleving. Ik ga voor gelijke kan-
sen voor iedereen. Dus extra aandacht voor 
mensen die moeilijk rond kunnen komen.
Dit is waar ik mij de afgelopen jaren voor 
heb ingezet. Ook de komende jaren wil ik mij 
inzetten om onze gemeente nog groener en 
eerlijker te maken. Dus schone lucht voor ie-
dereen! Zodat iedereen kan genieten van onze 
schitterende gemeente waar iedereen wel-
kom is en iedereen meetelt!
Een gemeente waar iedereen naar vermogen 
meedoet. En waar niet de winst op korte ter-
mijn centraal staat, maar ons gemeenschap-
pelijk belang op de lange termijn. Daarbij is 
mijn levensmotto: Sta voor elkaar klaar en 
oordeel niet.

Raadscolumn Iskandar Sitompul (GroenLinks): 
Passie voor een gezonde en groene gemeente

Om Nederlandse huishoudens dit jaar 
al te ondersteunen met de hoge energie-
rekening ontvangen inwoners voor no-
vember en december een vaste korting 
op de energierekening van 190 euro per 
maand. Deze compensatie wordt direct 
verrekend via de energieleveranciers. 

Vanaf 1 januari 2023 zijn er vaste energi-
etarieven voor alle huishoudens. Voor gas 
wordt het maximale tarief €1,45 per m3 tot 
een verbruik van 1200 m3. Voor elektri-
citeit wordt het maximale tarief verlaagd tot 
€0,40 per KWh tot een verbruik van 2900 
KWh. Hierbij wordt rekening gehouden met 
huishoudens die nauwelijks gas verbruiken, 
maar wel elektriciteit, zoals woningen met 
een warmtepomp. Bij energieverbruik boven 
het maximale verbruik, betalen huishoudens 

het tarief zoals in het energiecontract staat. 
Voor een huishouden met een gemiddeld
energieverbruik scheelt dit volgend jaar zo’n 
€2500,- op de energierekening.

Voor wie geldt deze regeling?
De regeling geldt voor inwoners en andere 
‘kleinverbruikers’ zoals zzp’ers, winkels,
verenigingen, kleine maatschappelijke
organisaties en een deel van het kleine mkb. 
Gratis en onafh ankelijk advies
Wilt u meer informatie over energie
besparen of heeft u behoefte aan gratis en
onafh ankelijk advies van een adviseur?
Neem contact op met het Duurzaam Bouw-
loket via www.duurzaambouwloket.nl/
contact of laat een energiecoach van Ener-
giek Velsen langskomen via Energiek Velsen, 
www.energiekvelsen.nl.

Lagere energiekosten vanaf 1 november 2022

Twee middagen 
is Burgerzaken
gesloten
Op dinsdag 25 en vrijdag 28 oktober 
2022 kunt u geen afspraak maken met 
de afdeling Burgerzaken tussen 
13.30 en 16.00 uur, de balie is gesloten.

Er wordt technisch onderhoud
uitgevoerd aan het systeem.

Herhaalprik tegen corona

Vaccinatielocaties in Velsen
Velsen-Noord
Concordiastraat 28, 1951 AR Velsen-Noord.
Open op woensdag t/m maandag:
09:00-16:30 uur en dinsdag: 12:30- 20:00 uur.

IJmuiden
Dokweg 43, 1976 CA IJmuiden
*Open op donderdag t/m dinsdag:
09:00-16:30 uur en woensdag:
12:30- 20:00 uur.
*Let op: op 21 & 22 oktober, 25 &
26 oktober en 28 & 29 oktober is de locatie
in IJmuiden gesloten. 

Velsen zoekt kinderklimaatburgemeester!
Gemeente Velsen is op zoek naar een 
kinderklimaatburgemeester! Ben jij 
tussen de 8 en 14 jaar? Vind je duur-
zaamheid belangrijk? En heb je ideeën 
om Velsen duurzamer of klimaat-

vriendelijker te maken? Dan zoeken we 
jou! 

Wat ga je doen? 
In de klimaatweek (van 31 oktober t/m 

6 november) presenteren we jou als kinder-
klimaat-burgemeester van Velsen. Dat bete-
kent dat je met een foto op onze sociale me-
dia en in de krant komt te staan. We nodigen 
je daarnaast uit voor een gesprek om mee te 
denken hoe we Velsen kunnen verduurza-
men. En vragen je hoe we daar het beste kin-
deren bij kunnen betrekken. Op basis van dat 
gesprek gaan we daarmee samen aan de slag! 
Je krijgt ook een gratis vlogles van onze kli-
maatvloggers Jelle en Dave. En je mag helpen 
bij het planten van bomen voor initiatieven 
op Velsengoedbezig.nl. 
Hoe kun je meedoen?
Vraag aan je ouders of je mee mag doen en 
stuur een mailtje met een tekstje van on-
geveer één alinea waarom jij een goede kli-
maatburgemeester zou zijn voor Velsen. Dit 
mag naar duurzaam@velsen.nl. Vergeet niet 
je naam, leeftijd en school te noemen. Op 28 
oktober laten we je weten of je het geworden 
bent. Je bent tot eind dit jaar kinderklimaat-
burgemeester. Als klimaatburgemeester zul-
len we elkaar in ieder geval 3 keer zien en 
spreken. 

Stichting Thuisgekookt
– Praatje Pot
Is zelf koken (even) lastig? Misschien kan 
een thuiskok van Stichting Thuisgekookt 
dan uitkomst bieden! Een thuiskok is een bu-
urtgenoot die tegen kostprijs een extra portie 
maakt en deze bij u langs brengt. Lekker, ge-
zond én gezellig. Van 1 tot 20 november kunt 
u tijdens Praatje Pot gratis proberen of het 
ontvangen van maaltijden van een kokende 
buurtgenoot iets voor u is.
Meldt u aan via thuisgekookt.nl/praatjepot 
of bel naar 085-0608768 en krijg uw eerste 
maaltijd cadeau.

Corona is nog niet weg. Nog steeds worden 
mensen ziek door het coronavirus, bes-
mettingen nemen ook weer toe. Hoe meer 
mensen de herhaalprik halen, hoe beter we 
een opleving van het coronavirus kunnen 
voorkomen. Is uw geboortejaar aan de beurt? 
Dan kunt u een afspraak maken, u hoeft niet 
te wachten op de brief van het RIVM. Een 
afspraak maakt u online op planjeprik.nl of 
telefonisch via 0800 – 7070.

De langetermijngevolgen van corona worden 
steeds meer zichtbaar, zowel lichamelijk als 
mentaal. Maar ook op sociaal, maatschap-
pelijk en economisch vlak. Zo zien ler-
aren nog steeds leerlingen worstelen met 
de gevolgen van eerdere schoolsluitingen. 
Mensen met een zeer kwetsbare gezondheid 
en mensen met post-covid hebben elke dag 
te maken met de grote invloed van corona 
op hun leven. Daarom blijft het belangrijk 
om coronabesmettingen zoveel mogelijk te 
voorkomen.

De laatste informatie over corona vindt u 
op rijksoverheid.nl/corona. Of u kunt bellen 
naar 0800-1351. 



Bekendmakingen

Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Groeneweg 80, vergroten 2e verdie-

ping, splitsen in twee appartementen 
met dakterras, plaatsen twee dakkapel-
len (voorkant) (10/10/2022) 115233-
2022

• Celsiusstraat 23, veranderen en ver-
groten gebedsruimte en plaatsen mina-
ret (14/10/2022) 116887-2022

• Zeeweg 240, verbouwen tot kinderd-
agverblijf (inclusief speelplaats/
hekwerk) en brandveilig gebruik 
(14/10/2022) 117025-2022

Santpoort-Noord
• Hagelingerweg 56, bouwen dakop-

bouw en splitsen in 2 appartementen 
(12/10/2022) 116329-2022

Driehuis
• Wolff en Dekenlaan 11, bouwen erker 

en luifel (09/10/2022) 114902-2022

Velserbroek
• Bagijnenkamp 8, vergroten 1e verdie-

ping en plaatsen dakkapel (achterkant) 
(11/10/2022) 115761-2022

• Galle Promenade 127, plaatsen zon-
nepanelen (13/10/2022) 116728-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Trompstraat 150, bouwen dakopbouw 

(11/10/2022) 97117-2022

Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
Santpoort-Noord
• Duin- en Kruidbergerweg 74 (Rijks-

monument), plaatsen zonnepanelen 
(11/10/2022) 109189-2022

Ingediende aanvragen standplaats-
vergunningen APV artikel 5:18
Santpoort-Noord
• Verkoop van poffertjes, van 27 t/m 29 

juni 2023, locatie: weiland t.h.v. Hoofd-
straat 234 (12/10/2022) 116182-2022

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• “Cheers Anniversary”, op 24 juni 2023 

van 11:00 tot 23:00 uur, locatie: Kenne-
merlaan 93 (10/10/2022) 115452-2022

• “Koningsdag 2023”, op 27 april 2023 
van 14:00 tot 23:00 uur, locatie: Kenne-
merlaan 93 (10/10/2022) 115448-2022

• “Pinkster Festival”, op 28 mei 2023 van 
14:00 tot 23:00 uur, locatie: Kennemer-
laan 93 (11/10/2022) 115757-2022

• “Strandrace IJmuiden”, van 3 t/m 15 
oktober 2023 van 08:00 tot 17:00 uur, 
locatie: Strand (11/10/2022) 115884-
2022

Velsen-Zuid
• “Electro Speed Regatta”, van 18 t/m 21 

mei 2023 van 08:00 tot 21:00 uur, loca-
tie: De Ven te Velsen-Zuid (10/10/2022) 
115437-2022

BESLUITEN

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
IJmuiden
• Trompstraat 17, vergroten eerste 

verdieping en bouwen dakopbouw 
(11/10/2022) 74198-2022

• Kanaalstraat 240 (Gemeentelijk mon-
ument), plaatsen dakraam (zijkant) 
(13/10/2022) 105606-2022

• Griftstraat 16, bouwen erker (zijkant) 
(04/10/2022) 99777-2022

Velsen-Noord
• Stratingplantsoen 11, bouwen aan-

bouw en afwijken bestemmingsplan 
(11/10/2022) 31953-2022

Santpoort-Zuid
• Vinkenbaan 25 – 8000, kappen boom 

(11/10/2022) 109187-2022
• Duinlustparkweg 45 en 47, wijzigen 

dakopbouw (plaatsen dakisolatie en 
vervangen dakpannen; wijziging op 
verleende vergunning 130141-2021) 
(11/10/2022) 99988-2022

Santpoort-Noord
• Johan Maurits van Nassaulaan 12, ver-

wijderen balkon/dichtzetten gevelo-
pening en interne constructie wijziging 
(11/10/2022) 99700-2022

• Lazarus Mullerlaan 3, bouwen dakop-
bouw inclusief dakkapel (voorkant) 
(11/10/2022) 100185-2022

• Dinkgrevelaan 7, optrekken kap en 
plaatsen dakkapel (voorkant) en erker 
(zijkant) (13/10/2022) 101885-2022

• Spanjaardsberglaan 10, plaatsen dak-

kapel (voorkant) (13/10/2022) 102069-
2022

Driehuis
• Driehuizerkerkweg 123, kappen 24 

bomen (11/10/2022) 97873-2022

Ingetrokken verleende omgevings-
vergunning
Santpoort-Zuid
• Albert Glasstraat 1, kappen boom 

(11/10/2022) 90136-2022

Verleende standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15 
IJmuiden
• “Driehuizer Friethuis”, wekelijks op 

vrijdag van 11:00 tot 14:00 uur, loca-
tie: Kotterkade thv 113 (13/10/2022) 
97196-2022

Verleende filmvergunningen APV 
artikel 2:7 
Velsen-Zuid
• “Het Geheugenspel”, op 12 oktober 

2022 van 07:00 tot 189:00 uur, locatie: 
Oranjestraat 98 en Heerenduinweg te 
IJmuiden en Minister van Houtenlaan 
(11/10/2022) 105197-2022

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

27 oktober vanaf 19.00 uur
Voor aanvang van de vergadering  zijn er 
vanaf 19.00 uur raadsleden aanwezig om u 
welkom te heten in de burgerzaal van het 
gemeentehuis.  U kunt dan in gesprek met de 
aanwezige raadsleden en steunfractieleden. 
De sessies beginnen om 19.30 uur. 

Verordening bekostiging leerlingen-
vervoer Velsen 2022

De gemeenteraad heeft de plicht een regeling 
vast te stellen voor de bekostiging van het 
leerlingenvervoer. Het uitgangspunt blijft 
dat ouders/verzorgers in eerste instantie zelf 
verantwoordelijk zijn voor het vervoer van 
hun kind van en naar school. De verordening 
biedt de gemeente handvatten om ouders 
(financieel) te ondersteunen bij het vervoer 
van en naar school. De regels om hiervoor in 
aanmerking te komen zijn niet veranderd.

Vaststelling stedenbouwkundig plan 
Vlietweg 2 te Santpoort-Noord

Het project Vlietweg 2 in Santpoort-Noord is 

één van de projecten waarmee de gemeente 
invulling geeft aan de ambitie om passende 
huisvesting te hebben voor iedereen. Met dit 
pilotproject komen er circa 190 woningen 
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.Geef 
een korte toelichting op het verzoek om het 
onderwerp te agenderen en het doel hiervan. 
Hiervoor kun je indien beschikbaar de sa-
menvatting van het college- of raadsvoorstel 
benutten. In ieder geval moet de toelichting 
antwoord geven op de volgende vragen:

Verordening participatie en uitdaag-
recht Velsen

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

regelen, heeft de gemeente participatiebeleid 
gemaakt. 
Hoe we dit doen, staat nu in de ‘inspraak en 
samenspraakverordening’ uit 2010. Deze 
sluit niet meer aan bij de huidige wensen en 
eisen van deze tijd. 
Daarom is een nieuwe Participatieveror-
dening noodzakelijk. Ook het uitdaagrecht 
wordt hierin opgenomen. 
Via het uitdaagrecht kunnen inwoners de 
gemeente uitdagen om gemeentelijke taken 
(en budget) over te nemen om hun buurt te 
verbeteren. Dit beleid wordt nu voorgelegd 
aan de gemeenteraad. 

Benoemen twee nieuwe leden Raad van 
Toezicht van IJmare
De Stichting Primair Openbaar Onderwijs 
IJmond (OPOIJ) heeft een Raad van Toe-
zicht.  Hiervoor worden 2 leden benoemd. 
OPOIJ heet sinds 1 september 2022 IJmare.

Reageren en inspreken bij de sessies:

Inwoners en organisaties kunnen inspreken 
tijdens de raadsvergadering. Het actuali-
teitenuurtje is bedoeld voor inwoners om 

actuele zaken aan de orde te stellen. 
Het inspreken mag niet gaan over onder-
werpen die op de agenda staan.  
Inspreken is wel mogelijk over onderwerpen 
die niet eerder in een sessie zijn besproken 
door de raad. 
Het moet gaan over zaken waar de gemeente-
raad iets aan kan doen, dus geen klachten of 
bezwaren over genomen besluiten, daar zijn 
specifieke procedures voor.

Wilt u inspreken, dan kunt u zich tot don-
derdag 27 oktober, 12.00 uur aanmelden via 
e-mail: griffie@velsen.nl of via telefoon, 
0255 567251.
Over de onderwerpen die op de agenda staan, 
kan schriftelijk een reactie worden gegeven 
via de mail naar griffie@velsen.nl. 
Indien u deze stuurt voor donderdag 
27 oktober 12.00 uur ontvangen de 
raadsleden uw reactie nog vóór de 
vergadering. 

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

AGENDA VAN DE RAADSVERGADERING 27 OKTOBER
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