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Gedoogbesluit noodopvang
Oekraïense vluchtelingen
Er is een groot tekort aan opvangplaatsen voor vluchtelingen in Nederland.
Nieuwe vluchtelingen zijn acuut op zoek
naar een veilige plek en dat vraagt om
creativiteit. Door de oorlog in Oekraïne
blijft er een enorme toestroom komen
van vluchtelingen naar West-Europa.
Het Rijk heeft gemeenten dringend
gevraagd tijdelijke opvangplekken te organiseren, ook als dit in strijd is met het
bestemmingsplan. Het college besluit
hier gehoor aan te geven en in uitzonderingsgevallen tijdelijke opvang toe te
staan.
Het college besluit onder voorwaarden toe te
staan dat de panden aan de Fahrenheitstraat
nummer 39 en Heidestraat nummer 47 in
IJmuiden, tijdelijk wordt gebruikt voor de
opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het
betreffen twee kleinschalige opvang locaties.
Beide locaties staan leeg en zijn sinds 10 november geschikt voor opvang van Oekraïense
vluchtelingen.

sonen). Deze locatie kan gebruikt worden als
noodopvang voor een termijn van 1 jaar.
Aan de Heidestraat 47 gaat het om een opvang
van één familie (maximaal 8 personen). Deze
locatie kan gebruikt worden als noodopvang
voor een termijn van 2 jaar.
Voor meer informatie over dit gedoogbesluit:
gemeente Velsen, afdeling VTH, Toezicht en
Handhaving (tel. 14 0255) of e-mail wabotoezicht@velsen.nl. Tegen een gedoogbesluit
staan geen rechtsmiddelen (bezwaar/beroep) open. Er kan wel een handhavingsverzoek bij het college van burgemeester en
wethouders worden ingediend.
Tegen het besluit op een dergelijk verzoek
staan wel rechtsmiddelen open.
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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.€ 120 per jaar

4

Zet de thermostaat
’s nachts op 15°C

gemvelsen

gemeente_velsen

Laatste kans om
energietoeslag
aan te vragen
30 november 2022 is de laatste dag waarop
u de energietoeslag kunt aanvragen bij gemeente Velsen. Dit is een eenmalig bedrag
van €1.300. Inwoners met minstens 1 maand
een laag netto inkomen tussen 1 januari 2022
en 31 maart 2022 komen mogelijk in aanmerking voor de energietoeslag. Kijk voor de
voorwaarden en meer informatie op velsen.
nl/energietoeslag-voor-lage-inkomens. Aanvragen doet u via onze website, met het papieren formulier dat u bij de balie van het gemeentehuis kunt halen of door een e-mail te
sturen naar energietoeslag@velsen.nl.

Als je dit al een uur voordat je naar
bed gaat doet, dan bespaar je nog eens
25 euro extra.
BEKĲK ALLE 24 TIPS OP
DUURZAAMVELSEN.NL

Aan de Fahrenheitstraat 39 (in het parochiehuis van de Ichthuskerk) gaat het om een
opvang één familie (9 tot maximaal 12 per-

Vrije inloop herhaalprik tegen corona
Corona is nog niet weg. Nog steeds
worden mensen ziek door het coronavirus. Hoe meer mensen de herhaalprik
halen, hoe beter we een opleving van
het coronavirus kunnen voorkomen.
Voor iedereen (+12) is het mogelijk om
zonder afspraak een vaccinatie te halen
op de vaccinatielocaties in IJmuiden en
Velsen-Noord. Belangrijk is wel dat u uw
ID-kaart meeneemt. Op andere locaties
in de omgeving geldt dat het maken van
een afspraak noodzakelijk is.
De langetermijngevolgen van corona worden
steeds meer zichtbaar, zowel lichamelijk als
mentaal. Maar ook op sociaal, maatschappelijk en economisch vlak. Zo zien leraren nog steeds leerlingen worstelen met
de gevolgen van eerdere schoolsluitingen.
Mensen met een zeer kwetsbare gezondheid
en mensen met post-covid hebben elke dag

Zit jouw plastic
zak of bak snel
vol?

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 bellen naar 08001351.

Druk of vouw lege drinkpakken en
flessen plat en draai de dop er weer op.
Vouw de deksel van conservenblikken naar binnen en maak drankblikjes
klein.

Vaccinatielocaties in Velsen

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

Op die manier bespaar je ruimte en
kun je meer plastic weggooien.

IJmuiden
Dokweg 43, 1976 CA IJmuiden
Open op woensdag van 12:30- 20:00 uur
en donderdag t/m zondag: 09:00-16:30 uur.

Twijfel je of iets bij plastic, blik en
drinkpakken hoort? Check het in de
afvalwijzer in de HVC-app: hvcgroep.
nl/download-de-hvc-app

Raadscolumn Süleyman Çelik (Velsen Lokaal):
Werken aan leefbare en veiligere wijken!
Mijn naam is Süleyman Çelik, 56 jaar,
woon al 46 jaar in IJmuiden. In het
dagelijkse leven werk is als chemisch
analist bij Tata Steel IJmuiden.
Op tienjarige leeftijd ben ik naar Nederland gekomen, waar mijn vader als
gastarbeider bij Crown Van Gelder Papierfabrieken werkzaam was.
Op jonge leeftijd kwam ik in contact met de
politiek. Van 1998 – 2002 was raadslid voor
het CDA. Na één raadsperiode ben ik gestopt,
omdat het niet te combineren was met mijn
werk en mijn gezin.
In 2012 besloot ik mij aan te sluiten bij Velsen
Lokaal, omdat de aanpak van Velsen Lokaal
mijn enorm aansprak. Velsen Lokaal staat
voor samen, betrokkenheid en een programmatische aanpak.
De no-nonsense houding van Velsen Lokaal

past bij wie ik ben. Dit is voor mij de derde periode bij Velsen Lokaal.
Ik ben iemand die veel onder de inwoners is.
Daardoor vang ik veel op wat er onder onze inwoners leeft. Ik probeer via de politiek oplossingen te vinden voor de problemen van onze
inwoners.
Zo heb ik me in de vorige periode beziggehouden met de problematiek van achterstallig
onderhoud en schimmelproblematiek in
sociale huurwoningen. Velsen Lokaal zal zich
blijven inzetten voor een prettige, veilige en
leefbare omgeving voor onze inwoners.
Deze periode wil ik me vooral inzetten om
Velsen nog veiliger en leefbaarder te maken,
want uit de gesprekken die ik met onze
inwoners heb, blijkt dat zij zich zorgen maken
om de veiligheid en leefbaarheid in Velsen.
Voor Velsen Lokaal is veiligheid en de leefbaarheid erg belangrijk. In september is de
gemeente Velsen gestart met het opstellen

van een nieuwe Kadernota Integraal veiligheidsbeleid. Iedere vier jaar stelt de gemeente
een nieuw veiligheidsbeleid op en benoemt
daarin de prioriteiten in Velsen op het gebied
van veiligheid en leefbaarheid. Velsen Lokaal
wil extra aandacht voor de sociaal zwakkere
kernen, zoals Velsen-Noord en IJmuiden.
Door de economische ontwikkelingen
(inflatie en stijging van de gasprijzen) en de
komst van de vluchtelingen kunnen de problemen in deze wijken toenemen en kan dit
effect hebben op de veiligheid en leefbaarheid
in deze kernen.
Daar moeten we dus goed op inspelen. Samen
werken we aan leefbare en veilige wijken.

NIEUWS VAN DE RAAD AGENDA VAN DE SESSIES VAN 24 NOVEMBER
24 november 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 gaan
met de aanwezige raadsleden en steunfractieleden. De vergadering begint om 19.30
uur met het actualiteitenuurtje.
Het actualiteitenuurtje is bedoeld voor
inwoners om actuele zaken aan de orde te
stellen. U kan niet inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. Inspreken
is wel mogelijk over onderwerpen die niet
eerder in een sessie zijn besproken door de
raad.
Verordening gegevensverstrekking
basisregistratie personen
In dit voorstel wordt een geactualiseerde
verordening vastgesteld. Hiermee voldoet
de gemeente aan de bescherming van de
privacy van persoonsgegevens als deze
verstrekt zouden worden aan derden.
Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
De gemeentelijke regelgeving op het
gebied van openbare orde, leefbaarheid en
veiligheid staat in de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV). In de APV staan de
volgende wijzigingen. Een verbod op vechtwedstrijden op openbare plaatsen, een
uitbreiding van de gegevens die aanbieders van overnachtingen verplicht moeten

bijhouden, een verbod op bedelen en een
uitbreiding van de zorgplicht die geldt bij
woonoverlast. Het verbod op carbidschieten komt te vervallen.
Belastingverordeningen 2023
De gemeenteraad dient de belastingverordeningen 2023 vast te stellen. Belastingverordeningen zijn regels die bij een
bepaalde belasting horen. Deze regels en
tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Het betreft o.a. de tarieven voor
onroerende zaakbelastingen, belastingen
op roerende woon- en bedrijfsruimten,
rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, parkeerbelastingen (wettelijke
tarief ), toeristenbelasting en precariobelastingen.
Verklaringen van geen bedenkingen
voor vijf projecten binnen de gemeente
Er zijn vijf aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend voor verschillende
initiatieven. Dit zijn: Witte Theater, Thalia
Theater, Dok 1, bedrijfspand Kruitenstraat
en Blekersveld Deelplan 4. Het college stelt
de raad voor om verklaringen van geen bedenkingen voor deze projecten af te geven.
Hierdoor kunnen ruim 140 woningen, een
hotel van ca. 80 kamers en een nieuw
bedrijfsgebouw in het havengebied
gerealiseerd worden.

Stadsschouwburg
De gemeenteraad staat voor het vraagstuk
in welke vorm de gemeente de functie van
de Stadsschouwburg wil voortzetten. Het
college heeft onderzocht welk scenario het
meest passend is en doet hiervoor een voorstel. De afgelopen jaren is tijdens verschillende sessies door de gemeenteraad gesproken over de verschillende scenario’s die zijn
onderzocht om de theaterfunctie in Velsen
toekomstbestendig te maken. In de sessie
op 17 november spreekt de raad nogmaals
over het voorstel en aanvullende informatie
die is verstrekt. Aan het eind van de sessie
wordt afgesproken of het voorstel geagendeerd kan worden op de raadsagenda van
24 november.
Verhuizing trampolinevereniging
TVIJ naar Polderhuis
De gemeenteraad heeft 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 Polderhuis aan
het Vestingplein 58 in Velserbroek. Om
in het Polderhuis te kunnen trampolinespringen moet echter een deel van het
gebouw verhoogd worden tot 12 meter. De
gemeenteraad wordt gevraagd voor deze
bouwkundige aanpassingen een investeringskrediet beschikbaar te stellen.

Rekenkamerrapport Informatiebeveiliging en privacybescherming
De Rekenkamercommissie Velsen heeft
onderzoek laten doen naar informatiebeveiliging en privacybescherming in de
gemeente Velsen. De gemeentelijke dienstverlening gebeurt steeds meer digitaal
en dit brengt risico’s met zich mee. De
verbetervoorstellen zijn tijdens een sessie
op 10 november door de gemeenteraad
besproken.
2e bestuursrapportage (financiën)
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.
Reageren en inspreken bij de sessies:
Wilt u inspreken, dan kunt u zich tot donderdag 24 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 schriftelijk een reactie worden
gegeven via de mail naar griffie@velsen.nl.
Indien u deze stuurt voor donderdag
24 november 12.00 uur ontvangen de raadsleden uw reactie nog vóór de vergadering.
Ga voor meer informatie over bovenstaande onderwerpen en stukken naar
https://velsen.raadsinformatie.nl/

Bekendmakingen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
• Siriusstraat 35, wijzigen gebruik garage naar winkel en plaatsen kozijn
(06/11/2022) 124523-2022
Velsen-Zuid
• Stelling
38,
bouwen
(06/11/2022) 124533-2022

schuur

Santpoort-Zuid
• Vinkenbaan 36, bouwen aanbouw en
aanleggen inbraakalarm (10/11/2022)
125925-2022
Santpoort-Noord
• Roos en Beeklaan 13, plaatsen dakkapel (voor- en achterkant)
(11/11/2022) 126437-2022
Velserbroek
• Westlaan 25, afwijken bestemmingsplan voor extra woning (10/11/2022)
125788-2022
• Kleermakerstraat 53, bouwen expeditieluifel (10/11/2022) 126105-2022
Welstand
Verlengen beslistermijn
Driehuis
• Lodewijk van Deyssellaan 4, plaatsen
zonnepanelen en warmtepomp (dak)
en isoleren buitengevel (04/11/2022)
97772-2022

Velsen-Noord
• Eendrachtsstraat 5, plaatsen vier trailers met heliumdrukcilinders en plaatsen hekwerk (04/11/2022) 105119-2022

Santpoort-Zuid
• Olga von Gotschlaan 17, plaatsen 2
dakkapellen (voorkant) (08/11/2022)
114754-2022

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
• Warmenhovenstraat 4-6, intern verbouwen en plaatsen dakopbouw met
extra woning (10/11/2022) 1218072022

Santpoort-Noord
• Molenstraat 13 (gemeentelijk monument), plaatsen van zonnepanelen
(10/11/2022) 119600-2022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• “Kerst Centrum IJmuiden”, op 17 en
18 december 2022 van 12.00 tot 17.00
uur, locatie: Marktplein, Velserduinplein en Plein 1945 (08/11/2022)
125535-2022
BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Velsen-Zuid
• Kerkplein 3, kappen van een boom
(10/11/2022) 124200-2022
Velsen-Noord
• Platformweg 3, plaatsen warmwatersilo (08/11/2022) 47355-2022

Driehuis
• P.C. Hooftlaan 93 (rijksmonument),
restaureren kapelgebouw en tijdelijk
(10 jaar) wijzigen gebruik wonen naar
logies (08/11/2022) 133947-2021
Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
IJmuiden
• Kromhoutstraat 20, uitbreiden loods
(achterzijde) (9/11/2022) 69241-2021
Verleende
exploitatievergunningen
APV artikel 2:15
IJmuiden
• “Vergunning voor verkoop vuurwerk” van 29-12-2022 t/m 31-122022, locatie: Lange Nieuwstraat 775
(10/11/2022) 124654-2022
• “vergunning voor verkoop vuurwerk” van 29-12-2022 t/m 31-122022, locatie: Middenhavenstraat 98
(01/11/2022) 110257-2022

Santpoort-Noord
• “Vergunning voor verkoop vuurwerk”
van 29-12-2022 t/m 31-12-2022, locatie: Hagelingerweg 210 (01/11/2022)
111873-2022
Verleende
evenementenvergunning
APV artikel 2:10
Driehuis
• “Sinterklaasintocht Driehuis”, op
19 november 2022 van 10.45 tot
11.15 uur, locatie: Driehuizerkerkweg
(08/10/2022) 122333-2022
• ‘Castle Christmas Fair’, 17 t/m
19 november van 11.00 tot 22.00 uur en
20 november van 11.00 tot 18.00 uur,
locatie: Landgoed Beeckestijn
(10/11/2022) 64470-2022
Overige bekendmakingen
• Het aanleggen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats voor het
perceel Schoener 4, Velserbroek
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.

