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19°C kan vaak warm genoeg zĳ n. Tips: 
doe een warme trui aan en/of gebruik 
een deken op de bank.

ca.€ 120 per jaar

Zet de thermostaat 
1 graad lager
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Infopagina 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 

Mededelingen

AOW’ers met minstens 
1 maand een laag netto 
inkomen tussen 1 januari 
2022 en 31 maart 2022 
komen in aanmerking 
voor de energietoeslag. U 
heeft bijvoorbeeld een laag 
inkomen als u alleen AOW 
heeft. Woensdag 30 novem-
ber is de laatste dag dat u de 
toeslag kunt aanvragen. Dat 
doet u via onze website, de 
papieren versie die u bij de 
balie van het gemeentehuis 
kunt halen of door een e-
mail te sturen naar ener-
gietoeslag@velsen.nl. Kijk 
voor de voorwaarden en 
meer informatie op velsen.
nl /energietoeslag-voor-
lage-inkomens.

Vraag als AOW’er de energietoeslag 
uiterlijk 30 november aan

Velsen draagt bij aan de oplossing van de lan-
delijke crisis in de vluchtelingenopvang. Dat 
doen we op twee locaties.
Maandag 26 september startte in Velsen-
Noord de opvang van vluchtelingen op een 
schip. Daarmee werd Velsen de eerste ge-
meente in ons land met een drijvende,
tijdelijke noodopvanglocatie van deze

Meer communicatie over opvang 
vluchtelingen in Velsen 

omvang. Er zijn nu 890 vluchtelingen aan 
boord. Deze maand start de opvang van 64 al-
leenstaande minderjarige asielzoekers door 
het COA. Later dit jaar start Parlan hier met 
de opvang van 21 alleenstaande minderjarige 
statushouders.

Meer communicatie over opvanglocatie
In het klankbordgesprek gaven inwoners aan 
dat zij vanuit de gemeente meer communi-
catie over de opvanglocatie verwachten. Dit 
signaal pakken wij op. 
Wij bespreken o.a. met het COA hoe we in-
woners die niet in de klankbordgroep deelne-
men, kunnen informeren over de opvang van 
vluchtelingen. Ook publiceren we voortaan 
onze collegeberichten over de opvangloca-
ties bij de nieuwsberichten op www.velsen.
nl en verspreiden we deze berichten via de 
infopagina en social media.

In het nieuwsbericht van deze week informe-
ren wij u over de stand van zaken op het op-
vangschip in Velsen-Noord en over de
opvanglocatie in Driehuis. 

Zorgt u voor een familielid, voor buren of 
bekenden? Dan bent u misschien mantel-
zorger en kunt u de mantelzorgwaardering 
aanvragen. Dit is een VVV-cadeaukaart van € 
25,-. U bent mantelzorger als u meer dan vier 
uur per week en langer dan drie maanden 
voor een naaste zorgt, zonder dat u daarvoor 
wordt betaald.U kunt alleen de mantelzorg-
waardering aanvragen als de persoon voor 
wie u zorgt in de gemeente Velsen woont. 
Ook jonge mantelzorgers kunnen de VVV-
cadeaukaart aanvragen!

Digitaal mantelzorgwaardering aanvragen
Vraag de VVV-cadeaukaart tot en met 31 de-
cember 2022 aan via de website www.velsen.
nl/mantelzorgwaardering of via deze QR 
code:

Hulp bij het digitaal aanvragen van man-
telzorgwaardering
Heeft u problemen met het digitaal aanvra-
gen van de mantelzorgwaardering? Dan staat 
Socius Centrum Mantelzorg Velsen voor u 
klaar. Tot en met 31 december 2022 kunt u 
elke maandag van 9.00 uur - 11.00 uur contact 
opnemen via telefoonnummer 088-8876887 

Waardering voor mantelzorgers  
om samen de mantelzorgwaardering aan te 
vragen.

Informatie en advies
Voor informatie, ondersteuning en advies 
kunt u contact opnemen met de consulenten 
van Centrum Mantelzorg Velsen via tele-
foonnummer 088-8876900. De consulenten 
geven u informatie en advies  over praktische 
zaken, zoals vergoedingen en toeslagen. Ook 
ondersteunen zij u als de zorg te zwaar wordt. 

Voor kinderen van vastgesteld gedu-
peerde ouders is er een kindregeling 
opgesteld. Voor hen is er een geldbedrag, 
ondersteuning vanuit de eigen gemeente 
en hulp voor persoonlijke ontwikkeling. 

Bij het herstel van de problemen met de kin-
deropvangtoeslag gaat het vaak over ouders. 
Maar ook kinderen en jongeren zijn gedu-
peerd. De kindregeling is een herstelregeling 
voor kinderen van vastgesteld gedupeerde 
ouder(s)/verzorger(s). De regeling is bedoeld 
als steun in de rug, zodat ook de kinderen en 
jongeren hun herstel kunnen inzetten. 
De meeste kinderen en jongeren die recht 
hebben op de kindregeling zijn bij de Belast-
ingdienst bekend. Jongeren boven de 18 jaar 
ontvangen een brief met daarin informatie 
over de kindregeling en de uitbetaling van het 

Start uitvoering kindregeling 
kinderopvangtoeslag

geldbedrag. Onder de 18 jaar is de brief gead-
resseerd aan de ouder(s)/verzorger(s). 

Kinderopvangtoeslag onterecht 
topgezet of teruggevorderd
Is bij u de kinderopvangtoeslag onterecht 
stopgezet en/of onterecht teruggevorderd 
tussen 2005 en 2019 en weet u niet waarom? 
Of twijfelt u of u in aanmerking komt voor de 
kindregeling? Meld u dan bij de Belasting-
dienst. Aanmelden betekent dat de Belast-
ingdienst uw situatie opnieuw bekijkt. Dit 
noemen ze een herbeoordeling. Aanmelden 
hiervoor is gratis. 
Neem hiervoor contact op met het servicet-
eam van de Belastingdienst op 0800 - 2 358 
358 (gratis), of maak een terugbelafspraak. 
Meer informatie hierover vindt u op
https://services.belastingdienst.nl/
toeslagen-herstel/

Goed afval scheiden, minder restafval overhouden én u krijgt invloed op de hoogte van 
uw afvalsto¥ enhe¦  ng. Dat is het recycle-tarief waar we in Velsen vanaf 1 januari 2023 
mee starten. Op www.velsen.nl/recycle-tarief vindt u meer informatie. 

Voor bewoners die toch nog vragen hebben, organiseren we komende weken van 17.00 
tot 19.00 uur inloopavonden op de volgende locaties: 

Inloopbijeenkomsten
Recycle-Tarief Velsen

• Maandag 14 november - De Stek, Heirweg 2A, 1951 CD Velsen-Noord
• Dinsdag 15 november - Polderhuis, Vestingplein 60, 1991 RK Velserbroek
• Dinsdag 22 november - Stadhuis, Plein 1945 45, 1971 GC IJmuiden
• Woensdag 23 november - De Stek, Heirweg 2A, 1951 CD Velsen-Noord
• Maandag 28 november - De Dwarsligger, Planetenweg 338, 1974 BP IJmuiden
• Woensdag 30 november - Polderhuis, Vestingplein 60, 1991 RK Velserbroek
• Dinsdag 6 december - Stadhuis, Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
• Woensdag 7 december - Het Terras, Dinkgrevelaan 17, 2071 BP Santpoort-Noord
• Maandag 12 december - De Brulboei, Kanaalstraat 166a, 1975 BJ IJmuiden
• Woensdag 14 december - Het Terras, Dinkgrevelaan 17, 2071 BP Santpoort-Noord
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Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Paulus Potterstraat 30, vergroten kap 

en plaatsen 2 dakkapellen (zijkanten) 
(01/11/2022) 122519-2022

• Schiplaan 83, plaatsen dakkapel      
(voorkant) (03/11/2022) 123566-2022

• Planetenweg 2-60, 3-61, 185-267, 192-
274, Pleiadenplantsoen 5-135, Een-
hoornstraat 1-89, Voermanstraat 2-36, 
38-72, Radarstraat 2-36, herstellen en 
deels schilderen metselwerk, vervan-
gen kozijnen en naisoleren dakranden 
(04/11/2022) 124424-2022

Velsen-Zuid
• Van Tuyllweg 24, kappen boom 

(31/10/2022) 121863-2022
• Kerkplein 3, kappen boom (04/11/2022) 

124200-2022
Velsen-Noord
• Grote Hout- of Koningsweg 181, ver-

groten 1e en 2e verdieping (04/11/2022) 
124025-2022

Santpoort-Zuid
• Louise de Colignylaan 21, kappen boom 

(31/10/2022) 122263-2022
• Bloemendaalsestraatweg 56, plaat-

sen dakkapellen (voor- en achterkant) 
(02/11/2022) 123384-2022

Santpoort-Noord
• Kerkerinklaan 10, bouwen aan- en        

dakopbouw en plaatsen dakkapel 
(voor-kant) (01/11/2022) 122921-2022

• Voorplaats 24, bouwen dak-opbouw 
(02/11/2022) 123487-2022

Velserbroek
• Zandhoornbloem 5, plaatsen dakkapel-

len (voor- en achterkant) (01/11/2022) 
122817-2022

• De Kamp 73, plaatsen dakkapel (voor-
kant) (03/04/2022) 123891-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Kennemerlaan 111, legaliseren 

vergroten dakkapel (voorkant) 
(3/11/2022) 104429-2022

Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Kanaalstraat 45, uitbreiden verdieping, 

plaatsen dakopbouw met dakkapel, 
plaatsen 2 balkons en splitsen in 3 wo-
ningen (03/11/2022) 108621-2022

• De Noostraat 159 t/m 173 en Wille-
brordstraat 32 t/m 114, aanbrengen 
tijdelijke (10 jaar) collectieve rookgas-
afvoeren (achtergevel) (03/11/2022) 
92209-2022

• De Noostraat 2 t/m 176, aanbrengen 
tijdelijke (10 jaar) collectieve rook-
gasafvoeren (voorgevel) (03/11/2022) 
92160-2022

Ingediende aanvragen
fi lmvergunningen APV artikel 2:7
Velsen-Zuid
• “GTST”, op 2 november 2022 van 

10.00 tot 16.00 uur, locatie: Torenstraat 
(31/10/2022) 122421-2022

Ingediende aanvragen standplaats-
vergunningen APV artikel 5:18
IJmuiden
• Verkoop van vis, elke maandag en din-

sdag vanaf 1 januari 2023 (voor 5 jaar), 
locatie: Planetenweg (31/10/2022) 
122380-2022

• Verkoop van verschillende worsten, 
elke vrijdag vanaf 01-12-2023 (voor 5 
jaar), locatie: t.h.v. Kennemerplein 21B 
(04/11/2022) 124006-2022

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
Velsen-Zuid
• “Wereldkampioenschap Electro”, 

van 20 juli t/m 7 augustus 2023 van 
09.00 tot 18.00 uur, locatie: De Ven 
(04/11/2022) 124415-2022

Driehuis
• “Sinterklaasintocht Driehuis”, op 19 

november 2022 van 11.15 tot 11.45 uur, 
locatie: Driehuizerkerkweg richting de 
kerk (30/10/2022) 122333-2022

BESLUITEN

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
IJmuiden
• Zuiderkruisstraat 72, brand-

veilig gebruik BSO in sportkantine 
(01/11/2022) 55812-2022

• Van Wassenaerstraat 36, bouwen dak-
opbouw (01/11/2022) 90603-2022

• Willemsbeekweg 24, plaatsen twee-
laagse opbouw en dakterras (achter-
kant) (01/11/2022) 104301-2022

Velserbroek
• D. Marotstraat 110, bouwen aanbouw 

en overkapping (03/11/2022) 109891-
2022

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
IJmuiden
• Schiplaan 1, legaliseren vergrote garage 

en overkapping (03/11/2022) 105280-
2022

Verleende onthe�  ng voor werkzaam-
heden buiten reguliere werktijden  
APV artikel 4:4 
IJmuiden
• Dokweg, onderhoud asfalt (+ verkeers-

maatregelen), van 13 december 2022 

19.00 uur t/m 16 december 2022 06.00 
uur (met uitloop naar 23 december 
2022 06.00 uur) (31/10/2022) 118632-
2022  

Verleende fi lmvergunningen APV
artikel 2:7 
Velsen-Zuid
• “GTST”, op 2 november 2022 van 

10.00 tot 16.00 uur locatie: Torenstraat 
(01/11/2022) 122421-2022

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
IJmuiden 
• “Sinterklaasintocht IJmuiden”, op
 12 november 2022 van 12.00 tot 16.00  
 uur, locatie: Loswalkade, Kennemer-
 plein, Velserhof en Plein 1945 te  
 IJmuiden (03/11/2022) 99703-2022

Overige bekendmakingen 
• Individuele gehandicaptenparkeer-

plaatsen voor de volgende percelen:
 Snelliusstraat 24, IJmuiden
 Willem Barendszstraat 26, IJmuiden
 St. Martinstraat 12, Santpoort-Noord
 Stratingplantsoen 8, Velsen-Noord
• Rooien van een dode eik aan de Kenne-

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

17 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 twee om 19.30 uur. 

Sessie:  Stadsschouwburg 
(vanaf 19.30 uur in Raadzaal)

De gemeenteraad staat voor het vraagstuk in 
welke vorm de gemeente de functie van de 
Stadsschouwburg wil voortzetten. Het colle-
ge heeft onderzocht welk scenario het meest 
passend is en doet hiervoor een voorstel.  De 
afgelopen jaren is tijdens verschillende ses-
sies door de gemeenteraad gesproken over de 

verschillende scenario’s die zijn onderzocht 
om de theaterfunctie in Velsen toekomstbe-
stendig te maken. Ook is gesproken met de 
verschillende belanghebbenden. 
Tijdens de laatste sessie op 6 oktober is nade-
re informatie gevraagd en toegezegd over een 
extra scenario waarbij wordt uitgegaan van 
een nieuwe multifunctionele zaal ergens in 
het centrumgebied van IJmuidenaangevuld 
met extra voorzieningen zoals een theater-
café en  fi lmzalen en studio’s voor muziek en 
dans. De bestaande schouwburg gaat bij deze 
variant sluiten. 
De raad gaat de verschillende doorgerekende 
scenario’s bespreken. 

Sessie:  Verhuizing trampoline-
vereniging TVIJ naar Polderhuis 
(vanaf 19.30 uur in Schoonenbergzaal)

Op 31 maart 2021 heeft de gemeenteraad 
het college in een motie opgeroepen om een 
passende accommodatie te vinden voor 
trampolinevereniging TVIJ. In overleg met de 
gemeente is TVIJ uitgekomen bij het Polder-
huis aan het Vestingplein 58 in Velserbroek. 
Dit sportcomplex heeft enkele ruimtes waar 
dit mogelijk is. Om in het Polderhuis te kun-
nen trampolinespringen moet echter een deel 
van het gebouw wel verhoogd worden tot 12 
meter. De gemeenteraad wordt gevraagd voor 
deze bouwkundige aanpassingen een investe-
ringskrediet beschikbaar te stellen. 
Reageren en inspreken bij de sessies:

Er kan worden ingesproken over de sessie 
Verhuizing TVIJ naar Polderhuis.  
Tijdens de sessies op 6 oktober was er mo-
gelijkheid om in te spreken over de Stads-

schouwburg, daarom kan nu tijdens de sessie 
niet meer worden ingesproken. 
Wilt u inspreken, dan kunt u zich tot donder-
dag 17 november, 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 17november, 12.00 uur 
schriftelijk een reactie worden gegeven via 
de mail naar gri¦  e@velsen.nl. De raadsle-
den ontvangen uw reactie dan nog vóór de 
vergadering.  

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

NIEUWS VAN DE RAAD AGENDA VAN DE SESSIES VAN 17 NOVEMBER

Bekendmakingen

In 2010 ben ik lid geworden van de 
ChristenUnie. Ik woonde toen nog in 
Haarlem.  
Tot die tijd had ik de politiek altijd wel 
met veel belangstelling gevolgd, maar 
geen partij gevonden die helemaal 
aansloot bij hoe ik in het leven sta.
  In 2013 ben ik naar Santpoort-Zuid 
verhuisd, omdat mijn huidige vrouw 
daar woonde.  

Vervolgens ben ik naar een ledenbijeenkomst 
van ChristenUnie IJmond gegaan.    En voor 
je het weet, ben je dan steunfractielid en dan 
nu raadslid.   Ik vind het mooi om vanuit een 
christelijke partij in de politiek te staan.  Niet 
omdat de bijbel het antwoord heeft op alle
politieke vragen,
maar wel omdat we als leden in ons geloof een 

gedeelde achtergrond, een gemeenschappe-
lijk vertrekpunt hebben. Dat wil niet zeggen 
dat we het altijd over alles meteen met elkaar 
eens zijn, maar we kunnen er wel met elkaar 
het gesprek over aangaan of met elkaar bidden 
om inzicht, wijsheid en zegen te krijgen over 
de keuzes die we maken.  
Bij de keuzes die we maken, draait het vaak om 
de waarden: wat vinden we belangrijk voor de 
inwoners van Velsen, wat is eerlijk en recht-
vaardig, hoe gaan we om met mensen die het 
om wat voor reden dan ook moeilijk hebben, 
wat is goed voor de samenleving.  
En dan is het mooie dat we op basis van die 
waarden weer heel goed aansluiting vinden 
bij andere partijen. Als ChristenUnie fractie 
hebben we alle vrijheid om de eigen koers te 
bepalen. Er is geen enkele toetsing of controle 
vanuit de landelijke partij. Natuurlijk zoeken 

we elkaar wel op, het is erg prettig om op dos-
siers, zoals Tata, met elkaar samen te werken 
en één geluid te laten horen. En het is handig 
om ervaringen uit te wisselen als het gaat om 
bijvoorbeeld een belangrijk onderwerp als 
jeugdzorg.  
Belangrijke thema’s voor de ChristenUnie zijn 
duurzaamheid, schone lucht, veilig wandelen 
en fi etsen, goede woningen en goede zorg voor 
jong en oud. In een Velsen waar we naar elkaar 
omkijken en bij elkaar betrokken zijn.  
In al onzekerheid van vandaag de dag wil de 
ChristenUnie hoop laten zien. 
Hoop gebaseerd op ons geloof.
Ons geloof dat ons vertrouwen geeft in het 
goede van de Velsenaar en de rotsvaste
overtuiging dat we uiteindelijk de goede weg 
vinden, welke dat ook moge zijn.  

Raadscolumn Frank Cornet (ChristenUnie): 
Omzien naar elkaar




