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Mededelingen
Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt

gemeentevelsen

24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

ca.€ 150 per jaar
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Gebruik een radiator
ventilator
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Wijkplatform
Locatie
IJmuiden-Noord Planetenweg 2 (HuurdersRaad WBV)
IJmuiden-Zuid
Zalencentrum Velserduin
Zee- en Duinwijk Seniorencentrum, Zeewijkplein 260
*Thema avond

Tijd
Datum
19:30 9 nov.
19:30 16 nov.
19:30 14 dec.*

gemvelsen

gemeente_velsen

Veteranendag
in Velsen
Zaterdag 29 oktober zijn de Velsense Veteranen in het zonnetje gezet.
Op uitnodiging van de gemeente Velsen en
het Veteranen Comité kwamen de veteranen uit Velsen naar de Stadsschouwburg &
Filmtheater Velsen.
De Veteranendag is een gezellige ontmoeting met jonge- en oude veteranen waarin hun
belevenissen en ervaringen centraal staan.

Met radiator ventilatoren wordt de
woonkamer snel lekker warm en kan
de temperatuur van de cv-ketel naar
60°C of lager (zie tip 23).
BEKĲK ALLE 24 TIPS OP
DUURZAAMVELSEN.NL

Bij aanvang sprak namens het college
burgemeester Frank Dales de genodigden
toe. Hij sprak zijn waardering uit voor de
inzet van alle veteranen.
Voor sommige veteranen is dat een tijd
geleden. Anderen hebben meer recent deelgenomen aan vredesmissies.
Hierna was het de beurt aan gastspreker en
filmmaker Vik Franke. Hij vertelde over de
rol van de media in het krijgsbedrijf aan de
hand van fragmenten uit zijn documentaire
‘09:11 Zulu’.
Maar ook over de grote impact dat een vuurgevecht heeft op de ziel van een man of
vrouw. Als afsluiter was er een gezamenlijk
diner voor de genodigden.

Wat is uw ervaring met
cybercriminaliteit?
Bent u benadeeld door een vorm van cybercriminaliteit? Wilt u (anoniem) uw verhaal
met anderen delen en uw omgeving attenderen op de risico’s en gevolgen? Dan zijn wij
op zoek naar uw verhaal.
Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving
die slachtoffer is geworden van cybercriminaliteit.
Denk daarbij aan oplichting via verkoopwebsites, WhatsApp of via datingsites, maar ook
aan phishing, hacking en ransomware per
sms of e-mail.
Door het delen van ervaringsverhalen wil
Noord Holland Samen Veilig (NHSV), Slachtofferhulp Nederland en gemeente Velsen
inwoners voor de gevolgen van cybercriminaliteit waarschuwen. U kunt daarbij helpen!

Week van de pleegzorg
Soms zijn er omstandigheden waardoor
een kind even of langere tijd niet thuis kan
wonen. Een pleeggezin kan hen dan wel een
thuis bieden.
In Nederland wonen 23.000 kinderen in een
pleeggezin. En ruim 870 kinderen wachten
op plaatsing bij pleegouders.
Ook in de regio IJmond is er een tekort aan
pleegouders, en dan vooral voor kinderen
boven de 8 jaar.
U kunt pleegouder worden voor een of twee
weekenden per maand, voor een crisisperiode, voor korte of langere tijd.

Online informatieavond
Van 2 t/m 9 november is het de Week van de
Pleegzorg. Gemeenten en de pleegzorgaanbieders bedanken dan de pleegouders voor
hun inzet en we zoeken u en jullie om kinderen een thuis te bieden. Overweegt u om
pleegouder te worden, wilt u meer informatie
of heeft u vragen?
Ontdek tijdens de online informatieavond op donderdag 10 november wat u kunt
betekenen.
Aanmelden kan via: openjewereld.nu/regio/
noord-holland.

Slachtoffer spreekt
Bent u slachtoffer door een vorm van cybercrime en wilt u anderen waarschuwen?
Spreek het uit en mail uw ervaring naar
info@nh-sv.nl.
Meer informatie hierover vindt u op www.
velsen.nl/cybercrime-of-internetoplichting.

NIEUWS VAN DE RAAD AGENDA VAN DE SESSIES VAN 10 NOVEMBER
10 november sessies vanaf 19.30 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 alle drie om 19.30 uur.

Sessie: Kadernota Veiligheid Velsen
(vanaf 19.30 uur in Raadzaal)
Eenmaal per vier jaar stelt de gemeenteraad
een nieuwe kadernota Veiligheid Velsen vast.
Gemeenten hebben met veel veiligheidsvraagstukken te maken, van woonoverlast
en jeugdcriminaliteit tot verkeersveiligheid,
huiselijk geweld en ondermijnende criminaliteit. Effectieve inzet van de gemeente op het
gebied van veiligheid vereist keuzes − keuzes
over o.a. prioriteiten en samenwerking met

veiligheidspartners.
Voordat de raad de kadernota kan vaststellen
moet de raad een actueel beeld hebben van de
veiligheid in Velsen. De Veiligheidsanalyse
geeft dat inzicht. Deze beschrijft aan de hand
van cijfers, informatie, onderzoeksresultaten
en participatie de veiligheid in Velsen.

ties, voor grote uitdagingen op het vlak van
informatiebeveiliging en privacy en zijn ze
zich ook steeds meer bewust van de risico’s
die incidenten op dit vlak met zich kunnen
meebrengen. Het is hierdoor belangrijk om
de informatiebeveiliging op orde te hebben en
weerbaar te zijn tegen dreigingen als cybercrime.

Sessie: Rekenkamerrapport Informatiebeveiliging (vanaf 19.30 uur in
Schoonenbergzaal)

Sessie: 2e bestuursrapportage (Financiën) (vanaf 19.30 uur in Rooswijkzaal)

De Rekenkamercommissie Velsen heeft
onderzoek laten doen naar informatiebeveiliging en privacybescherming in de gemeente
Velsen.
De gemeentelijke dienstverlening gebeurt
steeds meer digitaal. Door de groeiende
hoeveelheid privacygevoelige informatie
staan gemeenten, net als andere organisa-

In de 2e bestuursrapportage rapporteert het
college over de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022. Deze rapportage is het laatste moment waarop de raad kan
bijsturen op de begroting 2022. De rapportage biedt inzicht in de stand van zaken met
betrekking tot de uitvoering van de begroting,
nieuwe ontwikkelingen en de financiële

gevolgen. Daarbij is het uitgangspunt dat er
gerapporteerd wordt op afwijkingen.

Reageren en inspreken bij de sessies:
Er kan worden ingesproken over de onderwerpen van de sessies. Wilt u inspreken, dan
kunt u zich tot donderdag 10 november, 12.00
uur aanmelden via e-mail: griffie@velsen.nl
of via telefoon, 0255 567251.
Over de onderwerpen die op de agenda staan,
kan tot donderdag 13 oktober, 12.00 uur
schriftelijk een reactie worden gegeven via
de mail naar griffie@velsen.nl. De raadsleden ontvangen uw reactie dan nog vóór de
vergadering.
Ga voor meer informatie over bovenstaande
onderwerpen en stukken naar htp://velsen.
raadsinformatie.nl.

Raadscolumn Ahmet Karateke (PvdA Velsen): Leefbare
wijken met aandacht voor elkaar
Ik woon al sinds mijn geboorte in
IJmuiden en draag graag een steentje
bij aan mijn omgeving. Tijdens mijn
studiejaren ben ik gestart met vrijwilligerswerk en na enkele jaren heb ik
ervoor gekozen om mijn mouwen op te
stropen en politiek actief te worden.
In mijn rol als raadslid in de gemeente wil ik
ervoor zorgen dat wij met z’n allen fijn en veilig kunnen wonen.
Ik zie dagelijks dat een fijne buurt bijdraagt
aan het gevoel van veiligheid. Dat wil ik graag
terugzien in alle wijken in Velsen. Dat is de
reden dat ik mij inzet voor de bevordering van
veiligheid en de aanpak van overlast voor alle
Velsenaren van jong tot oud.
Problemen in een wijk zijn er niet van de ene
op de andere dag, maar ontstaat als het jaren-

lang niet aangepakt wordt. De verandering
kan dan jaren duren om dingen weer op orde
te krijgen. En zelfs als we denken op de goede
weg te zijn, kan het toch ineens misgaan. Daarom is het goed om te blijven investeren in de
leefbaarheid van wijken, dit kan door buurthuizen, meer speelplekken, goede straatverlichting en meer groen in de openbare ruimte.
Door in te zetten op een andere inrichting van
de openbare ruimte met speel- en beweegplekken voor kinderen, volwassenen en ouderen brengen we Velsen in balans.
We stimuleren ontmoeting en beweging en
vergroten zo de onderlinge betrokkenheid in
wijken. Dit is hard nodig in een tijd waarin
ieder zich individueel en vooral digitaal door
de samenleving beweegt. Een tijd waarin we
soms vergeten om ons heen te kijken, er voor
elkaar te zijn.

We moeten als gemeente meer mogelijkheden
bieden om op een laagdrempelige manier te
bewegen en elkaar te ontmoeten. Daarvoor
zijn speelplekken voor kinderen nodig, maar
ook beweegruimte voor volwassenen en ouderen. Bewegen en ontmoeting in de buitenruimte is belangrijk voor de gezondheid, maar
zorgt ook voor verbinding met elkaar.
Een fijne leef- en woonomgeving kan alleen
als we samen de schouders eronder zetten.
Daarvoor zijn de contacten met inwoners,
verenigingen en ondernemers waardevol. Dus
ziet u kansen om in uw wijk de leefbaarheid te
vergroten, dan kom ik graag bij u langs langs.

Bekendmakingen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
• Velserduinweg 280, bouwen uitbouw (achterkant) en dakopbouw
(23/10/2022) 119557-2022
• Orionweg 343, verhogen kap en plaatsen dakkapel (voorkant) (24/10/2022)
119807-2022
• Lange Nieuwstraat 503, plaatsen 2
dakkapellen (voor- en achterkant)
(24/10/2022) 119955-2022
• Groeneweg 69, verbouwen naar
11 woningen en bouwen aanbouw
(24/10/2022) 120036-2022
• Kanaalstraat 45, legaliseren onzelfstandige bewoning (4 personen)
(27/10/2022) 120787-2022
• Platanenstraat 38, bouwen dakopbouw
(26/10/2022) 120812-2022
• Kanaalstraat 31A, vergroten 1e en 2e
verdieping en splitsen naar 2 appartementen (28/10/2022) 121747-2022
• Warmenhovenstraat 4-6, intern verbouwen en plaatsen dakopbouw met
extra woning (28/10/2022) 1218072022
Velsen-Zuid
• Dr. Kuyperlaan 34, plaatsen dakkapel
(27/10/2022) 120955-2022
Santpoort-Noord
• Molenstraat 13 (Gemeentelijk monument),
plaatsen
zonnepanelen
(24/10/2022) 119600-2022
• J.T. Cremerlaan 4, kappen boom
(28/10/2022) 121714-2022
• J.T. Cremerlaan 5, kappen boom
(28/10/2022) 121811-2022

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze
worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie
over welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
• Plein 1945 46, verbouwen (incl. dakterrassen en trappen achterkant) tot
bedrijfsruimte en 9 appartementen
(27/10/2022) 93599-2022
Ingediende aanvragen filmvergunningen APV artikel 2:7
IJmuiden
•
“Tweestrijd”, op 17, 18 en 21 t/m 23
november 2022 van 07:30 tot 22:00
uur, locatie: Eenhoornstraat 169
(26/10/2022) 120829-2022
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
Velserbroek
• “100% Nieuwjaarsborrel”, op 6 januari
2023 van 19:00 tot 0.00 uur, locatie:
Westlaan 41 (26/10/2022) 1210142022
BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Santpoort-Zuid
• Vinkenbaan 38, kappen 2 bomen
(27/10/2022) 112485-2022
• Middenduinerweg 85 (rijksmonument), bouwen 2 uitbouwen, dakkapel

en wijzigen kozijnen (27/10/2022)
77209-2022
Driehuis
• Waterloolaan 1, bouwen 4 ondergrondse watertanks (27/10/2022)
110686-2022
Geweigerde omgevingsvergunning
Santpoort-Zuid
• Willem de Zwijgerlaan 21, bouwen kap
op garage (25/10/2022) 62646-2022
Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
IJmuiden
• Willebrordstraat 12, vervangen voorgevel (25/10/2022) 103803-2022
Verleende standplaatsvergunningen
APV artikel 5:15
Velsen-Zuid
• Stichting Sanquin Bloedvoorziening op
10 januari, 28 februari, 29 augustus en
21 november 2023, locatie Minister van
Houtenlaan 123 (25/10/2022) 1056792022
Verleende
evenementenvergunning
APV artikel 2:10
Driehuis
• “Gedenkavond Westerveld” op 02 november 2022 van 18:00 tot 20:00 uur,
locatie: Duin- en Kruidbergerweg 2- 6
(25/10/2022) 86383-2022
Overige bekendmakingen
• Voornemen tot uitgifte gemeente eigendom: Een pand aan het Vestingplein 64 (1991 RK) te Velserbroek,
kadastraal bekend gemeente Velsen

•

sectie P, nummer 4091 gedeeltelijk,
de Wűstelaan 75A (2082 AB) te Santpoort-Zuid, kadastraal bekend gemeente Velsen, sectie F, nummer 9365
gedeeltelijk, de Beukenstraat 11 (1971
JL) te IJmuiden, kadastraal bekend gemeente Velsen, sectie M, nummer 5566
gedeeltelijk en de Frans Netscherlaan
4BC(gedeeltelijk)DE (2071 AZ) te
Santpoort-Noord, kadastraal bekend
gemeente Velsen, sectie F, nummer
7794.
20 parkeerplaatsen aan te wijzen ten
behoeve van het opladen van elektrische voertuigen De 20 parkeerplaatsen zijn gelijk verdeeld over 10 locaties: Lange Nieuwstraat, t.h.v. nummer
13 in IJmuiden, Leeuweriklaan, t.h.v.
nummer 48 in IJmuiden, Havenkade,
t.h.v. nummer 55 in IJmuiden, Klipper, t.h.v. De Zeiler 88 in Velserbroek,
Lange Nieuwstraat, t.h.v. nummer 155
in IJmuiden, Van Rijswijkstraat, t.h.v.
nummer 9 in Velsen-Noord, Kruisberglaan, t.h.v. nummer 12 in IJmuiden,
Floraronde, t.h.v. nummer 282 in Velserbroek, Driehuizerkerkweg, t.h.v.
nummer 48 in Driehuis en Noorderlaan, t.h.v. nummer 12 in Velsen-Noord.

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

