
14 0255 info@velsen.nl velsen.nl gemeentevelsen gemvelsen gemeente_velsen

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

Inwoners met weinig geld komen in de koude 
maanden in aanmerking voor kleding en 
warme dekens. Als u kledingstukken of
dekens 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 rondkomen 
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 kledingstukken 
of een kledingstuk en een deken. Wij doen 
geen inkomenstoets en u blijft anoniem. 
Iedere woensdag vanaf 7 december 2022 tot 
en met 15 februari 2023 kunt u tussen 09.00 
uur en 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 en met 13 februari 2023 
in. 
U kunt deze afgeven tussen 09.00 uur en 
15.00 uur bij Sluis 751.

Hoe wordt een doorfi etsroute 
nog aantrekkelijker?
Gemeente Heemskerk, Beverwijk en Velsen 
werken aan doorfi etsroutes in de IJmond. 
Dit zijn brede, verkeersveilige fi etspaden 
waar fi etsers comfortabel kunnen fi etsen. 
Op een doorfi etsroute krijgen fi etsers vaak 
voorrang op ander verkeer waardoor ze 
lekker door kunnen fi etsen! We willen de 
doorfi etsroutes nóg aantrekkelijker maken 
met extra hulpmiddelen. Bijvoorbeeld een 
watertappunt, een toilet langs de route of een 
afdakje om te schuilen bij regen. 

Met deze enquête willen we graag van in-
woners horen welke hulpmiddelen het beste 
zouden helpen. Vul de enquête tot 12 decem-
ber in via de QR-code. 

Samen gaan we voor een duurzaam Velsen!
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De gemiddelde douchetĳ d is 9 minuten. 
Een gezin kan 90 m3 per jaar besparen.
Tip: plaats een leuke douchetimer.

ca.€ 90 per jaar

Douche niet langer dan 
5 minuten

05:00

Orange the World
Gemeente Velsen is #medestander in de 
strijd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. 
En sluit zich aan bij de internationale cam-
pagne Orange the World. De campagne is op 
25 november van start gegaan en duurt tot
10 december. 

Geweld tegen vrouwen en meisjes is niet 
normaal en kunnen we nooit normaal vin-
den. Gemeente Velsen vindt het belangrijk 
om hier op verschillende manieren aandacht 

aan te geven. Op 25 november heeft burge-
meester Frank Dales de Orange the World 
vlag gehesen op Plein 1945. Daarnaast dra-
gen alle Velsense collegeleden tot 10 decem-
ber een Orange pin. 
Een andere zichtbare uiting is het oranje 
aanlichten van de toren van de Engelmun-
duskerk in Oud-Velsen. Verder vragen we 
aandacht voor de strijd tegen geweld via 
posters en vlaggen op verschillende locaties 
in de gemeente.

Warme kleren of dekens nodig of 
heeft u ze over?
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Gedoogbesluit brandveilig
gebruik Duin- en Kruidberger-
weg 1B en 1C te Driehuis
Het college is van plan een omgevingsver-
gunning brandveilig gebruik te verlenen voor 
de locatie Duin- en Kruidbergerweg 1B en 1C 
te Driehuis. Voordat kan worden besloten op 
deze vergunningaanvraag, moet het ontwer-
pbesluit worden gepubliceerd. Om gebruik 
van de locatie toe te staan voor verlening 
van de omgevingsvergunning brandveilig ge-
bruik, wordt nu een gedoogbesluit verleend. 

Het COA heeft de gemeente Velsen gevraagd 
om deze panden per 1 december 2022 in ge-
bruik te mogen nemen als opvang locatie 
voor minderjarige asielzoekers en statush-
ouders. De brandweer en Bouw- en Woning-
toezicht heeft positief geadviseerd op het in 
gebruik nemen van de panden. En vanwege 

het maatschappelijk belang, het groot tekort 
aan opvangplaatsen voor vluchtelingen in 
Nederland, is besloten in te stemmen met dit 
verzoek. De gemeente Velsen heeft daarom 
besloten om een gedoogbesluit onder voor-
waarden af te geven.

Voor meer informatie over dit gedoogbesluit: 
gemeente Velsen, afdeling VTH, Toezicht en 
Handhaving (tel. 14 0255) of e-mail 
wabotoezicht@velsen.nl. Tegen een gedoog-
besluit staan geen rechtsmiddelen (bezwaar/
beroep) open. Er kan wel een handhavings-
verzoek bij het college van burgemeester en 
wethouders worden ingediend. 
Tegen het besluit op een dergelijk verzoek 
staan wel rechtsmiddelen open.



Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Industriestraat 28, uitbreiding

milieuactiviteiten (21/11/2022) 
129732-2022

• Snelliusstraat 21, verbouwen tot won-
ing en wijzigen gevels (22/11/2022) 
129953-2022

• Trompstraat 36, bouwen dakopbouw 
en dakkapel (voorkant) (23/11/2022) 
130299-2022

• Lierstraat 50, wijzigen constructie
(intern) (24/11/2022) 131212-2022

• Kennemerlaan 27A, verhuurlogies 
(2 kamers, 2 personen) (25/11/2022) 
131619-2022

• Dokweg 41, bouwen 10 kV gebouw 
(25/11/2022) 131621-2022

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 192, kappen boom 

(20/11/2022) 129181-2022
• Velserbosstraat 2, plaatsen dakkapel, 

dichtzetten gevel en plaatsen raam 
(voorkant) (23/11/2022) 130721-2022

Santpoort-Noord
• J.T. Cremerlaan 66, plaatsen dakkapel 

(voorkant) (24/11/2022) 130817-2022
• Frans Netscherlaan 4B, brandveilig

gebruik (25/11/2022) 131637-2022
Driehuis
• Driehuizerkerkweg 34, brandveilig 

gebruik school (22/11/2022) 129811-
2022

Velserbroek
• Roothooftscroft achter Hofgeester-

weg 20, bouwen woning (22/11/2022) 
130001-2022

WELSTAND

Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Alexander Bellstraat 33, legaliseren
 gebruik 3 appartementen (22/11/2022)
 128549-2022
Santpoort-Zuid
• Vinkenbaan 36, bouwen aanbouw 

t.b.v. kangoeroewoning (24/11/2022) 
125925-2022

Santpoort-Noord
• Fresiastraat 4, bouwen woning 

(22/11/2022) 113908-2022

Ingediende aanvragen standplaats-
vergunningen APV artikel 5:18
Santpoort-Zuid
• “Kip en Klaar” van 8 januari 2023 tot 

8 januari 2024, locatie: op de hoek van: 
Blekersveld, Bloemendaalsestraat-
weg en Van Dalenlaan (24/11/2022) 
131223-2022

BESLUITEN

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
IJmuiden
• Fahrenheitstraat 10, bouwen erker 

(22/11/2022) 119047-2022
• Waalstraat 77, 81, 85 en 87, bouwen

dakopbouwen (22/11/2022) 111700-
2022

• Kennemerstrand 500-778, verlengen 
schanskorven, plaatsen wifi masten 
en aanleggen leidingen (22/11/2022) 
80101-2022

• Platanenstraat 38, bouwen dak-
 opbouw inclusief dakkapel (voorkant)  
 (22/11/2022) 120812-2022
• Siriusstraat 35, wijzigen gebruik van 

garage naar winkel en plaatsen kozijn 
(24/11/2022) 124523-2022

• Kompasstraat 1, vergroten 2e verdiep-
ing en plaatsen dakkapel (voorgevel) 
(24/11/2022) 78046-2022

• Gerard Doustraat 39, bouwen dak-
 opbouw (24/11/2022) 127040-2022
• Reigersbossenlaan 43, plaatsen dakka-

pel (voorgevel) (24/11/2022) 113452-
2022

Velsen-Zuid
• Stelling 38, bouwen schuur 

(24/11/2022) 124533-2022
• Dr. Kuyperlaan 34, plaatsen dakkapel 

(voorkant) (24/11/2022) 120955-2022
Velserbroek
• Zandhoornbloem 5, plaatsen dakkapel-

len (voor- en achterkant) (24/11/2022) 
122817-2022

• Galle Promenade 60, plaatsen 4 split 
aircounits (24/11/2022) 81762-2022

• Bagijnenkamp 8, vergroten 1e verdiep-
ing en plaatsen dakkapel (achterkant) 
(24/11/2022) 115761-2022

Driehuis
• Duin- en Kruidbergerweg 1B, 1C en 1D 

(paviljoens 1, 2 en 3), wijzigen gebruik 
naar tijdelijke opvang (5 jaar) voor 
minderjarige asielzoekers en statush-
ouders (29/11/2022) 108390-2022

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
– uitgebreide procedure
Driehuis
• Duin- en Kruidbergerweg 1B en 1C te 

Driehuis, het brandveilig gebruiken 
van een opvanglocatie voor minder-
jarige asielzoekers en statushouders 
(29/11/2022) 113447-2022

Verleende fi lmvergunningen APV 
artikel 2:7 
IJmuiden
• “Tweestrijd”, op 22 t/m 25 november 

2022 van 07:30 tot 22:00, locatie:
 Eenhoornstraat 169 (21/11/2022)  
 120829-2022
IJmuiden en Santpoort-Noord
• “Tatta de Film”, op 22 november 2022 

van 08:30 tot 17:00, locatie: Waalstraat 
34, Slingerduinlaan 6 te en Duin- en 
Kruidbergerweg 79 (21/11/2022) 
127027-2022

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
IJmuiden
• ‘Nieuwjaarsduik 2023’, op 01 januari 

2023 van 12:30 tot 13:30 uur, locatie: 
Kennemerstraan 172 (22/11/2022) 
89932-2022

Santpoort-Zuid
• ‘Sinterklaasloop” op 27 november 2022 

van 10:45 tot 13:00 uur, locatie: Route 
Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid 
(24/11/2022) 109334-2022

Overige bekendmakingen 
• Ophe¥ en van de onverplichte fi et-

spaden in Velserbeek en te wijzigen in 
voetpaden waar fi etser welkom zijn.

• Ophe¥ en van de fi ets/bromfi etspaden 
kruising Broekerdreef-Zeilmaker-

 straat -op-afrit N208 en de rijbaan van
 de Broekerdreef tussen het punt direct 
 ten westen van de kruising Broeker- 
 dreef-Meubelmakerstraat-op- afrit
 N208 in noordoostelijke richting
 toegankelijk te maken voor brom-
 fi etsers en gehandicaptenvoertuigen  
 met motor.

8 december 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. 

Sessie:   Programma wonen en woning-
bouw  (vanaf 19.30 uur in Raadzaal)
Sessie:   Wonen & woningbouw priori-
tering (aansluitend na eerste sessie in 
Raadzaal)

Het thema ‘wonen & woningbouw’ heeft 
deze bestuursperiode hoge prioriteit, zowel 
bij de gemeenteraad als bij het college. Het 
college gaat hierover in twee aansluitende 
sessies in gesprek met de gemeenteraad.

In de eerste sessie neemt het college de 
raad, door middel van  een presentatie, mee 
in het programma wonen & woningbouw. 

Hierbij wordt o.a. verteld wat de aanpak 
is en waar men tegen aan loopt om de 
doelstellingen te realiseren. 

In de tweede sessie gaat het over de priori-
tering. De gemeenteraad heeft in het raad-
sprogramma vastgelegd snel in gesprek te 
willen over ontwikkellocaties, waarmee 
de woningbouw kan worden versneld. De 
gemeenteraad wordt aan de hand van stel-
lingen meegenomen in de dilemma’s waar 
de gemeente voor staat. Het doel van de 
stellingen is om de raad een beter beeld van 
de mogelijke afwegingen te geven. 

Sessie:   Aan de slag met aanbevelin-
gen rekenkamerrapport ‘De sturing 
op grote projecten’ (vanaf 19.30 uur in 
Schoonenbergzaal)

De rekenkamercommissie heeft een 
onderzoek uit laten voeren naar de sturing 
op grote projecten in de gemeente Velsen. 

Dit zijn projecten waarmee veel geld is 
gemoeid en waarvoor veel ambtelijke inzet 
nodig is om alles in goede banen te leiden. 
De aanbevelingen uit dit onderzoek 
zijn overgenomen door de gemeenter-
aad. Afgesproken is dat het college het 
gesprek met de raad aan gaat om kaders en 
spelregels voor grote projecten te bepalen. 
Met deze input kan het college verder in-
vulling geven aan de aanbevelingen uit het 
rekenkamerrapport.

Sessie:   Multifunctionele accommo-
datie Velserbroek (MFA Velserbroek) 
(vanaf 21.30 uur in Raadzaal)

In januari 2021 stemde de raad in met het 
voorstel om het bibliotheekpand in Vel-
serbroek te veranderen in een multifunc-
tionele accommodatie (MFA Velserbroek). 
De raad stelde een krediet van
€ 2,2 miljoen beschikbaar. Het college 
heeft het plan nu verder uitgewerkt. De 

raad wordt nu gevraagd met de uitvoering 
van het uitgewerkte plan in te stemmen en 
het defi nitief beschikbaar te stellen. 

Reageren en inspreken bij de sessies:

Er kan worden ingesproken over de onder-
werpen van de sessies.
Wilt u inspreken, dan kunt u zich tot don-
derdag 8 december, 12.00 uur aanmelden 
via e-mail: griª  e@velsen.nl of via telefoon, 
0255 567251. 

Over de onderwerpen die op de agenda 
staan, kan tot donderdag 8 december, 12.00 
uur schriftelijk een reactie worden gegeven 
via de mail naar griª  e@velsen.nl. 

De raadsleden ontvangen uw reactie dan 
nog vóór de vergadering.  Ga voor meer in-
formatie over bovenstaande onderwerpen 
en stukken naar velsen.raadsinformatie.nl.

NIEUWS VAN DE RAAD AGENDA VAN DE SESSIES VAN 8 DECEMBER

Bekendmakingen

Na de verkiezingen van afgelopen 
maart sprong ik letterlijk een gat in de 
lucht. Gekscherend word ik nog steeds 
in het stadhuis wel ééns Kangoeroe 
genoemd. Het voelt als enorme eer 
om met voorkeursstemmen gekozen 
te worden voor de gemeenteraad en 
tegelijkertijd brengt het ook een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel met zich 
mee.  Zeker als één van de jongste in de 
raad, als één van de drie raadsleden uit 
Velserbroek. Mijn naam is Lucas Boe-
lé, raadslid namens D66 Velsen, 23 jaar 
oud, geboren en getogen in mijn dorp, 
Velserbroek. 

Betrokken, bevlogen en benaderbaar. Dat zijn 
voor mij de komende tijd mijn kernwoorden 
in de raad. Betrokken in de samenleving door 
zichtbaar en benaderbaar te zijn. In gesprek 
zijn, dat is voor mij de kern van politiek. De sa-

menleving zijn wij niet als individuen. De sa-
menleving vormen wij samen. Wij hebben een 
gedeelde verantwoordelijkheid om niemand 
achter ons te laten. Ook het inzetten voor de 
maatschappij om ons heen door bijvoorbeeld 
vrijwilliger te zijn bij de lokale vereniging of 
als burgerhulpverlener. Die betrokkenheid bij 
de maatschappij die past bij mij.
De komende periode staan wij als gemeente 
voor grote uitdagingen. Op het gebied van 
sport, wonen, veiligheid, zorg en onderwijs. 
Problematiek waar iedereen iets van merkt. 
Ook ik zie om mij heen jongeren die noodge-
dwongen langer thuis wonen, omdat er geen 
bereikbare woning beschikbaar is. Ouderen 
die in de avond niet altijd meer over straat 
durven. Huishoudens die moeite hebben om 
aan het einde van de maand rond te komen. 
Kinderen die vanwege fi nanciële overwegin-
gen niet kunnen sporten. Uitdagingen die wij 
ook samen moeten aanpakken, waarbij een 

speciale opdracht ligt voor ons als gemeente-
raad. 
Het is daarom belangrijk om dingen te rege-
len voor onze prachtige gemeente. Sportver-
enigingen betalen volgend jaar bijvoorbeeld 
mede dankzij het samenwerken in de raad 
geen verhoogde huur. Ook is er volgend jaar 
een voortzetting van het regenboogbeleid. 
Het is belangrijk om samen te kijken naar de 
mogelijkheden en niet te stranden in je eigen , 
maar samen vooruit. 
Het is alweer bijna december, een speciale 
maand. Zeker nu. Mocht hij langskomen, dan 
wens ik u allereerst een fi jn Sinterklaasfeest. 
En ik hoop dat ik de komende periode samen 
met de gemeente en haar inwoners nog een 
sprong mag maken, want samen komen wij 
verder.  
Wilt u reageren of in gesprek dan sta ik daar 
graag voor open! Email: lboele@velsen.nl

Raadscolumn Lucas Boelé (D66 Velsen): 
Samen verder komen




