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Mededelingen

Ik ben Tommy Panis, 28 jaar oud, werk-
zaam in de IT en sinds kort ook als frac-
tievoorzitter van FVD en raadslid in 
de gemeente Velsen. Ik ben geboren en 
getogen in IJmuiden en voel me door 
mijn wortels in de stad ook een rasech-
te IJmuidenaar. Ik ben sinds mijn 16e 
politiek actief, zowel bij politieke jon-
gerenorganisaties als sinds het eerste 
uur bij Forum voor Democratie. 

Het levende voorbeeld van waarom ik de po-
litiek in ben gegaan, zien we nu in IJmuiden. 
Een all-inclusive supercruiseschip voor asiel-
zoekers, terwijl IJmuidenaren hun rekenin-
gen niet meer kunnen betalen en jarenlang 
moeten wachten op een woning. Het is in mijn 
ogen onderdeel van een grotere trend waar-
bij Nederlanders elke keer weer op de laatste 

plaats komen. Momenteel hebben statushou-
ders voorrang op huurwoningen, dit is in een 
landelijke woningcrisis onacceptabel. Ik ga in 
de gemeenteraad mijn best doen om Velsena-
ren weer voorrang te geven bij het toewijzen 
van woningen.  Ik wil dat er ook meer betaal-
bare woningen voor starters komen. Twee an-
dere doelen, die ik heb binnen de politiek, zijn 
het bestrijden van oikofobie en microfobie. 
Dat is een uiting van zel� aat en de angst en 
schaamte voor de eigen identiteit. Het resul-
taat van die twee symptomen is een drift naar 
globalisme en het blind tekenen van verdra-
gen en samenwerkingscontracten met over-
koepelende instanties, zoals de EU, het WEF, 
de VN of andere globalistische lobby-partijen. 
Deze tendens zien we nu ook al terug in het 
gemeentelandschap. Hoe meer de Velsenaar 
zijn identiteit kwijtraakt en zijn soevereiniteit 

verloochend, hoe makkelijker het zal zijn voor 
politici om onze vrijheden in te perken, bezit 
te ontnemen en meer macht toe te eigenen.
Koningin Margrethe van Denemarken zei ooit 
over het verlies van cultuur en identiteit het 
volgende: ‘Een boom zonder wortels zal om-
vallen, terwijl een boom met wortels uiteinde-
lijk onderdeel wordt van een bos.’
Ik wil mensen laten inzien dat we op de schou-
ders van reuzen staan. Van de kanaalgravers 
tot aan de staalwerkers, Velsenaren hebben te 
hard gewerkt om nu klakkeloos gepasseerd te 
worden door statushouders. 
Om deze reden zie ik mijn “strijd” in de Vel-
sense gemeenteraad als een identitair verzet 
tegen zel� aat. Deze strijd is nodig voor een 
wederopbouw van onze gemeente. En om een 
eerlijke kans te geven aan onze nieuwe
generatie.

Raadscolumn Tommy Panis (Forum voor Democratie): 
Weer voorrang voor Velsenaren bij toewijzen woningen

Omdat uw variabele deel van het recycle-
tarief vanaf januari 2023 wordt bepaald door 
het aantal keer dat u uw restafval aanbiedt, is 
het de uitdaging om zo min mogelijk restafval 
over te houden. Sorteeranalyses laten zien 
dat er nog veel bruikbare grondsto� en in het 
restafval zitten, die u zelf thuis kunt schei-
den. Omdat het soms lastig is om te bepalen 
welk afval in welke bak hoort, kunt u hiervoor 

Goed afval scheiden = 
weinig restafval

de handige HVC afval-app gebruiken. Deze 
kunt u gratis downloaden in de App Store 
(iPhone) of Play Store (Android toestellen). 
In de afvalwijzer kunt u een product scannen 
of er een foto van maken; de app geeft dan aan 
waar het afval thuishoort. 
Vanaf 1 januari 2023 kunt u in de nieuwe 
HVC app ook zien hoe vaak u restafval heeft 
aangeboden. 
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24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

Verwarm alleen de 
ruimte waar je bent

ca.€ 310 per jaar

Draai de verwarming uit in ruimtes 
waar je niet bent. Sluit ook alle 
tussendeuren.

Op dit moment komen inwoners via ver-
schillende organisaties of ingangen bij 
het Sociaal Wijkteam Velsen terecht. 

Vanaf 1 november verandert dit. Vanaf dat 
moment bestaat er nog maar één toegang 
tot maatschappelijke ondersteuning die ge-
boden wordt via het Sociaal Wijkteam Vels-
en. We noemen dit het Contactpunt Sociaal 
Wijkteam Velsen. 
Ook de toegang tot Socius Maatschappelijk 
Dienstverleners en MEE & de Wering ver-
loopt dan via dit contactpunt.
Inwoners van Velsen kunnen bij dit contact-
punt terecht met vragen over geldzaken en 

Contactpunt Sociaal 
Wijkteam Velsen

administratie, werk, gezondheid, wonen, vri-
jetijdsbesteding en sociale contacten. 
Ook wanneer inwoners iets willen betekenen 
voor hun wijk zijn ze van harte welkom. 

Het Contactpunt Sociaal Wijkteam Velsen is 
elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 
9.00 uur en 13.00 uur via 088-8876970 of per 
mail contact@swtvelsen.nl. 
Daarnaast kunnen inwoners met hun vragen 
op werkdagen tussen 9.00 uur en 13.00 uur 
zonder afspraak binnenlopen in Sluis 751 
aan de Lange Nieuwstraat 751 in IJmuiden. 
Voor meer informatie kijk op www.swtvels-
en.nl. 
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Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Seinpostweg 70, bouwen opslagloods 

(17/10/2022) 117365-2022
• IJmuiderstraatweg 65, bouwen dakop-

bouw (18/10/2022) 118181-2022
• Groeneweg 39, bouwen dakopbouw 

(18/10/2022) 118178-2022
• Fahrenheitstraat 10, bouwen erker 

(20/10/2022) 119047-2022
Velsen-Zuid
• Stelling 54, plaatsen sanitair gebouw 

(18/10/2022) 118173-2022
Velsen-Noord
• Reyndersweg 201, tijdelijk (7 jaar) 

plaatsen containerbar (17/10/2022) 
117691-2022

Velserbroek
• Zwanebloembocht 180, bouwen erker 

(21/10/2022) 119309-2022

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze 
worden voorgelegd aan de commissie Ste-
delijk Schoon Velsen. Voor meer informatie 
over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Van Wassenaerstraat 36, bouwen da-

kopbouw (18/10/2022) 90603-2022
Driehuis
• Driehuizerkerkweg 119, verbouwen 

bijgebouw naar woning en plaatsen 
2 dakkapellen (20/10/2022) 100715-
2022

Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
Velsen-Noord
• Duinvlietstraat 14, vergroten dakop-

bouw (20/10/2022) 83580-2022

Ingediende aanvraag onthe�ng werk-
zaamheden buiten reguliere werk-
tijden  APV artikel 4:4
IJmuiden
• Dokweg, onderhoud asfalt, van 13 

december 2022 19:00 uur t/m 16 de-
cember 2022 06:00 uur (19/10/2022) 
118632-2022

Velsen-Noord
• Velsertraverse N197, werkzaamheden 

aan viaduct, van 28 november 2022 t/m 
1 maart 2023 van 06:00 tot 22:00 uur 
(19/10/2022) 118350-2022

Ingediende aanvragen standplaats-
vergunningen APV artikel 5:18
IJmuiden
• “Verkoop slagerij artikelen”, elke za-

terdag voor 5 jaar vanaf 1 januari 2023, 
locatie: Kennemerplein (19/10/2022) 
118421-2022

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• “Heel IJmuiden Danst”, op 15 juli 2023 

van 13:00 tot 23:00 uur, locatie: Kenne-
merlaan 93 (16/10/2022) 117251-2022

• Afsluiting zomerseizoen IJmuiden”, 
op 2 september 2023 van 14:00 tot 
23:00 uur, locatie: Kennemerlaan 93 
(16/10/2022) 117253-2022

Velsen-Zuid
• “X Valley”, op 30 oktober 2022 van 

10:00 tot 17:00 uur, locatie: recre-
atiegebied Spaarnwoude (15/10/2022) 
117486-2022

BESLUITEN

Verleende omgevingsvergunningen -
reguliere procedure
Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg ong. (kavel 6 en 8), 

wijzigen woningen (bouwen kelder; 

wijziging op verleende vergunning 
22193-2022) (18/10/2022) 105827-
2022

Santpoort-Zuid
• Willem de Zwijgerlaan 29, kappen 

boom (18/10/2022) 109857-2022

Santpoort-Noord
• Roos en Beeklaan 28, bouwen erker 

(voorkant), plaatsen dakkapel (voork-
ant) en interne constructiewijziging 
(18/10/2022) 100537-2022

• Burgemeester Enschedélaan 35, bou-
wen dakopbouw (20/10/2022) 109746-
2022

Driehuis
• Van Maerlantlaan 25, plaatsen dakka-

pel (achterkant) (18/10/2022) 102131-
2022

Velserbroek
• Elisabeth Vijlbriefstraat 25, bouwen 

dakopbouw (28/10/2022) 95148-2022
• De Zeiler 98, bouwen berging (voor-

kant) en dichtbouwen nis voordeur 
(20/10/2022) 102239-2022

• De Zeiler 100, bouwen berging (voork-
ant) (20/10/2022) 108198-2022

Geweigerde omgevingsvergunning
Velsen-Noord
• Stuwadoorstraat 23 0013 en 0014, real-

iseren verdiepingsvloer (20/10/2022) 
68257-2022

Verleende evenementenvergunning
APV artikel 2:10
IJmuiden
• 86082-2022 ‘Open Nederlands Kam-

pioenschap Blokart’, op 29 en 30 okto-
ber 2022 van 09:00 tot 17:00 uur, loca-
tie: IJmuiderstrand zone 3 (20/10/20

Overige bekendmakingen 
• Kapmelding: verwijderen van een Es 

vanwege de aantasting van de wilgen-
houtrups bij een tuin aan  De klipper in 
Velserbroek.

• Kapmelding: verwijderen van een 
Pyrus vanwege de zeer slechte conditie 
aan de Zwanenbloembocht 58 in Vel-
serbroek.

• Kapmelding: verwijderen van een 
Sorbus vanwege schimmelaantasting 
bij het grasveld van de Gildenlaan ter 
hoogte van nr 91-117 in Velsen-Noord.

• 20 parkeerplaatsen aan te wijzen ten 
behoeve van het opladen van elek-
trische voertuigen door middel van 
het plaatsen van bord E4: Siriusstraat, 
t.h.v. nummer 16 in IJmuiden, Wijker-
straatweg, t.h.v. nummer 179 in Velsen-
Noord, Op het grote parkeerterrein, 
t.h.v. Zon Bastion 10 in Velserbroek, 
Burgemeester Rambonnetlaan, t.h.v. 
nummer 50 in IJmuiden, Zwanebloem-
bocht, t.h.v. nummer 46 in Velserbroek, 
Dobbiuslaan, t.h.v. nummer 35 in Sant-
poort-Noord, Vijverweg, t.h.v. nummer 
21 in Velsen-Noord, Cepheusstraat, 
t.h.v. nummer 25 in IJmuiden, Vi-
erkante Bos, t.h.v. nummer 12 in 
IJmuiden, Wijk aan Zeeërweg, t.h.v. 
Homburgstraat 78 in IJmuiden.

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.

Bekendmakingen




