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Mededelingen

‘Velsen laat niemand in de kou 
staan’ - help mee en dien uw plan in

Velsen draagt bij aan de oplossing van de 
landelijke crisis in de vluchtelingenopvang. 
Dat doen we op twee locaties.
Maandag 26 september startte in Velsen-
Noord de opvang van vluchtelingen op een 
schip. 
Er zijn nu zo’n 1000 vluchtelingen aan boord. 
Eind deze maand start de opvang van 64 al-
leenstaande minderjarige asielzoekers door 
het COA. Begin volgend jaar start Parlan hier 
met de opvang van 21 alleenstaande minder-
jarige statushouders. 
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 op-
vanglocatie in Driehuis.
U kunt het nieuwsbericht lezen opvelsen.nl

Meer communica-
tie over opvang 
vluchtelingen

Politiek is spannend. Zeker als je weet hoe 
het werkt. Tijdens de raadsvergadering 
neemt de gemeenteraad veel besluiten die 
directe in-vloed hebben op de inwoners in 
Velsen. Maar hoe werkt dat precies? Dat wil-
len de raadssleden van Velsen graag vertel-
len! Daarom nodigt de gemeenteraad u uit om 
aanwezig te zijn als Gast van de Raad.   

Praten met raadsleden
Eerst ontmoet u een paar raadsleden. Zij  
kunnen u alles vertellen over:
• hoe de gemeenteraad werkt
• hoe het is om raadslid te zijn
• hoe beslissingen worden genomen in de 

gemeente

Daarna kunt u met de raadsleden van ge-

Word Gast van de Raad
dachten wisselen over allerhande zaken 
die spelen in Velsen. Daarna gaat u naar de 
raadsvergadering. Om 19.30 uur woont u de 
raadsvergadering bij op de publieke tribune 
in de raadzaal. 

Aanmelden
Wilt u als inwoner van de gemeente Velsen 
Gast van de Raad worden? 
Vul dan het aanmeldingsformulier in op 
velsen.nl/gastvanderaad. 
De eerstvolgende raadsvergadering is op 
donderdag 22 december. Na aanmelding ont-
vangt u een bevestiging op uw e-mailadres. 
Voor vragen en/of meer informatie kunt u 
contact opnemen met de gri�  e: 0255 567502 
of mailen naar gri�  e@velsen.nl
De gemeenteraad hoopt u te mogen 
begroeten in het gemeentehuis van Velsen.

Steeds meer huishoudens voelen de 
prijsstijgingen in hun portemonnee. 
Dit is voor niemand fi jn en zeker niet 
voor mensen die moeten leven van een 
krap inkomen. Mensen die nu nog net 
rondkomen raken steeds verder in de 
knel. Wilt u helpen? Dat kan met een 
maatschappelijk initiatief. 

Een maatschappelijk initiatief is bijvoor-
beeld het organiseren van een warme ont-
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24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

Het huis hoeft dan in de ochtend niet 
op te warmen. Als je dit 4 dagen in de 
week doet, bespaar je gemiddeld 120 
euro per jaar.

ca.€ 120 per jaar

Laat de thermostaat 
op 15°C als er overdag 
niemand thuis is

moetingsbijeenkomst. Of het bereiden van 
een warme maaltijd voor een ander. Ook het 
aankopen en beheren van een buurtkastje 
met levensmiddelen valt hieronder. U kunt 
hiervoor geld aanvragen bij het Sociaal Wijk-
team. Zij beheren een budget dat gemeente 
Velsen beschikbaar stelt voor maatschap-
pelijke initiatieven van inwoners. 

Meer informatie en een aanvraagformulier 
vindt u op www.velsen.nl/velsen.nl/geld-
aanvragen-voor-maatschappelijk-initiatief

Genieten van een versbereide 
maaltijd

Genieten van een versberei-
de maaltijd én uw buren 
beter leren kennen? Sticht-
ing Thuisgekookt koppelt 
buurtgenoten aan elkaar 
voor hulp bij de warme 
maaltijd en gezellig sociaal 
contact. 
In Velsen zijn momenteel 
tientallen thuiskoks actief 
die graag een portie extra 
koken.
Deze maaltijden zijn op 
maat gemaakt, veilig en 
worden door de thuiskok 
aangeboden tegen kostprijs.
Wilt u graag maaltijden ont-
vangen? Of lijkt het u juist 
leuk om aan de slag te gaan 
als vrijwillige thuiskok en 
een andere buurtgenoot te 
helpen? Meld u dan aan! Bel 
085-0608768 of ga naar
thuisgekookt.nl. 
Team Thuisgekookt staat 
voor u klaar!

NIEUWS VAN DE RAAD

Warme kleren of dekens nodig of 
heeft u ze over?
Inwoners met weinig geld komen in de koude 
maanden in aanmerking voor kleding en 
warme dekens. Als u kledingstukken of dek-
ens wilt weggeven, is dat ook mogelijk.
De kledingstukken zijn op te halen in
Sluis 751 aan de Lange Nieuwstraat 751 in 
IJmuiden. Als u kledingstukken wilt weg-
geven, is dat op dezelfde locatie mogelijk.

Zonder inkomenstoets en anoniem
gemeente Velsen begrijpt dat het rond-
komen in deze dure tijd moeilijk is. Dat is 
heel vervelend. Daarom willen wij samen 
met Welzijn Velsen, Buiten Gewoon, OIG-
IHD en het Sociaal Wijkteam u daar graag 
bij helpen. Wij zamelen kleren en dekens in, 
controleren en wassen die voordat u deze 

krijgt. Als u langskomt, ontvangt u twee kl-
edingstukken of een kledingstuk en een de-
ken. Wij doen geen inkomenstoets en u blijft 
anoniem. Iedere woensdag vanaf 7 december 
2022 tot en met 20 februari 2023 kunt u tus-
sen 09.00-15.00 uur bij Sluis 751 kleding en 
dekens ophalen.

Help andere Velsenaren aan warme 
kleren en dekens
Heeft u te veel kleren en dekens over en wilt 
u andere Velsenaren hiermee helpen? Kleren 
en dekens zamelen we iedere maandag vanaf 
5 december 2022 tot 20 februari 2023 in.
U kunt deze afgeven tussen 09.00-15.00 uur 
bij Sluis 751.



Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Gerard Doustraat 39, plaatsen dakop-

bouw (14/11/2022) 127040-2022
• Lange Nieuwstraat 501, plaatsen 2 

dakkapellen (voor- en achterkant) 
(14/11/2022) 127082-2022

• Kanaalstraat 244, plaatsen zonnepan-
elen (17/11/2022) 128162-2022

• Alexander Bellstraat 33, legaliseren 3 
appartementen (17/11/2022) 128549-
2022

Santpoort-Noord
• Molenstraat 13 (Gemeentelijk monu-

ment), vernieuwen kozijn (achter- en 
zijgevel) (13/11/2022) 126706-2022

• Gladiolenstraat 20, plaatsen zonnepan-
elen (14/11/2022) 126911-2022

• nabij Hoofdstraat 234, tijdelijk (1 juni 
t/m 30 augustus 2023) plaatsen po� er-
tjessalon (16/11/2022) 127794-2022

• Spaarnberglaan 12, kappen boom 
(17/11/2022) 128217-2022

Velserbroek
• Krommeweid 23, plaatsen dakkapel 

(voorkant) (15/11/2022) 127687-2022

WELSTAND
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Dokweg 8, verbouwen tot short-stay 

hotel (16/11/2022) 103400-2021

Velsen-Noord
• Wijkermeerweg bij 7 (VOB-kade),      

tijdelijk (6 maanden) gebruiken voor 
noodopvang (inclusief inrichting kade) 

(17/11/2022) 106632-2022
• Beecksanghlaan 34, vergroten 1e ver-

dieping en kap en plaatsen 2 dakkapel-
len (voor- en achterkant) (17/11/2022) 
109759-2022

Driehuis
• Driehuizerkerkweg 22 (gemeentelijk 

monumennt), vervangen gevelbe-
 kleding en kozijnen (15/11/2022)  

108562-2022
• Duin- en Kruidbergerweg 1B, 1C en 1D, 

wijzigen gebruik naar tijdelijke opvang 
(5 jaar) (15/11/2022) 108390-2022

Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Celsiusstraat 23, veranderen en ver-

groten gebedsruimte en plaatsen mina-
ret (15/11/2022) 116887-2022

Ingediende aanvragen fi lmvergunnin-
gen APV artikel 2:7
IJmuiden
• ‘Tatta de Film’ op 22-11-2022 tussen 

8.30 - 17.00uur, locatie IJsselstraat 32/
Kruidbergerweg 79 en Slingerduin-
laan 6 (14/11/2022) 127027-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
IJmuiden
• Trompstraat 150, bouwen dakopbouw 

(15/11/2022) 97117-2022
• Groeneweg 39, bouwen dakopbouw 

en wijzigen voorgevel (15/11/2022) 
118178-2022

• IJmuiderstraatweg 65, vergroten 1ste 
verdieping en bouwen dakopbouw 
(17/11/2022) 118181-2022

• Reigersbossenlaan 60-62, verbouwen 
zorgcomplex (uitbreiden achterzijde, 
verbouw intern, dakkapellen, buiten-
gevel) (17/11/2022) 69031-2022

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 215, wijzigen gebruik 

naar wonen (15/11/2022) 84294-2022
• Staalstraat 40, legaliseren bouwen ver-

diepingsvloer (15/11/2022) 101229-
2022

Santpoort-Noord
• Duin- en Kruidbergerweg 74, bouwen 

garage/atelier (15/11/20222) 65552-
2022

Velserbroek
• Zwanebloembocht 180, bouwen erker 

(15/11/2022) 119309-2022

Geweigerde omgevingsvergunning
Santpoort-Zuid
• Louise de Colignylaan 21, weghalen 

den (17/11/2022) 122263-2022

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Velserbroek
• Rijksweg 289A, wijzigen gebruik naar 

kringloopwinkel (17/11/2022) 110958-
2022

Verleende onthe�  ng voor werkzaam-
heden buiten reguliere werktijden  
APV artikel 4:4 
Velsen-Noord
• Velsertraverse N197, werkzaamheden 

aan viaduct, van 28 november 2022 t/m 
1 maart 2023 van 06:00 tot 22:00 uur 
(15/11/2022) 118350-2022

Ingetrokken standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15
Velserbroek
• “pizza verkoop”, op 3 november 2022, 

locatie: parkeerterrein Aurora Bastion 
(15/11/2022) 67078-2021

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 tm 19 no-
vember van 11:00 tot 22:00 uur en 20 
november van 11:00 tot 18:00 uur, loca-
tie: Landgoed Beeckestijn (10/11/2022) 
64470-2022

Overige bekendmakingen 

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

Graag stel ik mij even voor. Ik ben Leo 
Aardenburg, 61 jaar en geboren in het 
Pendorp in Velsen-Noord. Vanaf 1983 
woon ik op het Breesaperhof in Velsen-
Noord samen met mijn vrouw Carin 
en 2 zoons, die inmiddels het huis uit 
zijn. Gezamenlijk hebben wij een bloe-
menkiosk aan de Wijkerstraatweg in 
Velsen-Noord. 

Ik ben de politiek in gerold door mijn vrijwil-
ligerswerk.  Ik heb meegeholpen om de onder-
nemersvereniging Velsen-Noord en Stichting 
vrienden van Velsen-Noord op te richten en 
ben voorzitter geweest van het wijkplatform 
Velsen-Noord. Door het wijkplatform kreeg 
ik steeds meer te maken met de politiek. Ik 
werd benaderd door de partij LGV en na een 

aantal jaren heb ik mij hierbij aangesloten en 
mij verkiesbaar gesteld. Trots ben ik op het 
feit dat ik met voorkeursstemmen in de raad 
ben gekozen. Inmiddels zit ik voor de tweede 
termijn in de raad van Velsen. De reden dat ik 
mij bij LGV heb aangemeld, is dat deze partij 
het beste bij mij past. Deze partij geeft mij de 
ruimte om mij in te zetten voor Velsen-Noord 
en natuurlijk voor de hele gemeente. 
Mijn speerpunten zijn bestrijding van cri-
minaliteit (jeugd, drugs), lee¤ aarheid en het 
revitaliseren van Velsen-Noord.  Daarbij is 
één van de belangrijkste speerpunten voor 
LGV woningbouw en daar ben ik het helemaal 
eens, want onze kinderen en kleinkinderen 
willen ook wonen. Daar zal LGV zich voor blij-
ven inzetten. 

Aanspreekpunt
In onze bloemenkiosk ben ik een makkelijk 
aanspreekpunt voor de inwoners en hoor ik 
graag iedereen aan. Maar ik vertel ook daar-
bij regelmatig dat je als raadslid niet overal 
invloed op hebt.  Als mensen mij benaderen 
met problemen bijvoorbeeld in de wijk vraag 
ik wat ze zelf er aan gedaan hebben, om ver-
volgens hun de weg te wijzen die ze het beste 
kunnen volgen. Maar als het mogelijk is, zal 
ik altijd mijn best doen om de stem van de in-
woners over te brengen in de politiek. Ik vind 
namelijk dat je dat verplicht ben als raadslid.

Column Leo Aardenburg (LGV):
Stem van de inwoners overbrengen 




