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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

Gemeentegids 
Velsen 2022-2023
De gemeentegids in een papieren versie 
en online
U vindt de online gemeentegids op https://
lokaaltotaal.nl/gidsen/velsen/. De papieren 
gemeentegids ligt voor u klaar bij de biblio-
theken, wijk/woonzorgcentra en buurtcen-
tra in Velsen. En bij het gemeentehuis
natuurlijk.

Vragen of opmerkingen over de
gemeentegids
De gemeente houdt de gegevens bij over het 
gemeentebestuur, adviesorganen en -com-
missies, en de plattegronden van Velsen met 
straatnamenlijst. 
Vragen of opmerkingen daarover kunt u 
sturen naar communicatie@velsen.nl of bel 
naar 14 0255. De rest van de gids wordt bij-
gehouden door de vormgever FMR Produc-
ties Deze kunt bereiken via 0223-661425 of 
per mail via info@fmrproducties.nl. 
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24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

Zet elektrische apparaten helemaal 
uit. Tip: gebruik hiervoor een 
stekkerdoos met schakelaar.

ca.€ 75 per jaar

Zet apparaten uit, 
niet op stand-by 
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24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

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
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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
dekens wilt weggeven, is dat ook mogelijk.
De kledingstukken zijn iedere woensdag op 
te halen in Sluis 751 aan de Lange Nieuw-
straat 751 in IJmuiden, De Stek aan de 
Heirweg 2 in Velsen-Noord en bij stichting 
Buitengewoon aan de Galle Promenade 70 
in Velserbroek. Als u kledingstukken wilt 
weggeven, is dat iedere maandag mogelijk bij 
Sluis 751.

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, BuitenGewoon, 
OIG-IHD en het Sociaal Wijkteam u daar 

Mevrouw Ineke de Jong – Huizinga leverde maandag 5 december meerdere zakken plaids, bodywarmers en 
warmte truien in.

graag bij helpen. Wij zamelen kleren en de-
kens in, controleren en wassen die voordat u 
deze krijgt.
Als u langskomt, ontvangt u twee kleding-
stukken 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 10.00 
uur en 15.00 uur bij Sluis 751 kleding en de-
kens 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 13 februari 2023 in. 
U kunt deze afgeven tussen 10.00 uur en 
15.00 uur bij Sluis 751 in IJmuiden.

Het recycle-tarief:
hoeveel ga ik betalen? 
Alle huishoudens in Velsen ontvangen deze 
maand een brief met informatie over het re-
cycle-tarief dat vanaf 1 januari 2023 ingaat. 
Belangrijk om te weten, is dat 2023 een over-
gangsjaar is. 
In het voorjaar van 2023 ontvangt u de be-
lastingaanslag voor de afvalsto� enhe�  ng. 
Dan is nog niet bekend hoe vaak u het hele 
jaar restafval heeft aangeboden. De rekening 
die u in 2023 ontvangt, bestaat daarom nog 

uit één vast bedrag voor de afvalsto� enhe� -
ing.
Op www.velsen.nl/recycle-tarief kunt u een 
inschatting maken van de hoogte van het per-
soonlijke, variabele bedrag dat u gaat betalen 
in 2024. U kunt ook de HVC-app downloaden 
om te zien hoe vaak u restafval heeft aange-
boden. Ook kunt u in deze app het voorlopige 
totaalbedrag van het vaste en variabele deel 
van uw afvalsto� enhe�  ng 2024 zien.

Warme plekken
Steeds meer huishoudens voelen de prijs-
stijgingen in hun portemonnee. Dit is voor 
niemand fi jn en zeker niet voor mensen die 
moeten leven van een krap inkomen.
Staat bij u thuis  de verwarming deze winter 
uit? Bibliotheek Velsen is een warme plek om 
te lezen, te ontmoeten, te studeren, een vraag 

te stellen, te werken, de krant te lezen, een 
kopje ko�  e te drinken, enz.. De bibliotheek 
heeft extra huiskamerzitjes en studie-/werk-
plekken gemaakt. Ook bij de buurthuizen 
kunt u terecht om elkaar te ontmoeten op een 
warme plek of aan activiteiten mee te doen.
Iedereen is van harte welkom!



Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden
• Velserduinweg 304, stucen voorgevel 

(onderste helft) (27/11/2022) 131742-
2022

• Frogerstraat 18B, wijzigen indeling, 
functie en voorgevel (29/11/2022) 
132443-2022

• De Rijpstraat 15b, 15C en 15D, het wijzi-
gen en vergroten van drie

 bedrijfsruimtes naar drie woningen  
 (29/11/2022) 132441-2022
• Fultonstraat 13, bouwen dakopbouw 

(29/11/2022) 132624-2022
• Frogerstraat 18B, verbouwen naar 

woning en veranderen voorgevel 
(30/11/2022) 132793-2022

• Breesaapstraat 7, 9, 11, 13 en 13A, ver-
bouwen naar 4 woningen (7,9,11),

 veranderen voorgevel en intern
 verbouwen (30/11/2022) 132810-2022
• 4e Havenstraat 3C en 3D, bouwen 

3 bedrijfsgebouwen (01/12/2022) 
133638-2022

Velsen-Noord
• Gildenlaan 8, bouwen aanbouw (zij-

kant) (26/11/2022) 131698-2022
• Kraandrijverstraat 43, bouwen loods 

(29/11/2022) 132433-2022
Santpoort-Zuid
• nabij Station Santpoort-Zuid (Pro-

rail), kappen 39 bomen (29/11/2022) 
132682-2022

Driehuis
• nabij Duin- en Kruidbergweg 1F,  plaat-

sen ICT-mast (29/11/2022) 132557-

2022
• Driehuizerkerkweg 34, aanvra-

gen vergunning brandveilig gebruik 
(02/12/2022) 133989-2022

Velserbroek
• Boterkamp 2, bouwen schuur 

(28/11/2022) 131729-2022
• De Kamp 90, plaatsen textielwasserette 

(28/11/2022) 132009-2022

WELSTAND

Verlengen beslistermijn 
Santpoort-Noord
• Hagelingerweg 56, bouwen 2-laagse 

opbouw, veranderen voorgevel, plaat-
sen dakterras (voorkant) en splitsen in 
2 woningen (01/12/2022) 116329-2022

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden
• Frogerstraat 14, 16, 18B, wijzigen
 indeling, functie en voorgevel 
 (01/12/2022) 132443-2022

BESLUITEN

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
IJmuiden
• Schiplaan 83, plaatsen van een dakka-

pel (voorkant) (29/11/2022) 123566-
2022

• Willebrordstraat 49, veranderen 
voorgevel, uitbouwen verdieping en 
plaatsen dakopbouw met dakterras 

(achterkant) en dakkapel (voorkant) 
(01/12/2022) 114840-2022

Santpoort-Zuid
• Wüstelaan 3, gebruiken aanbouw voor 

B&B (29/11/2022) 113673-2022
Velserbroek
• Galle Promenade 135, veranderen 

gevelbekleding. (01/12/2022) 87786-
2022

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
–uitgebreide procedure
IJmuiden
• Kanaalstraat ong. tegenover 2 (Dok 1), 

afwijken bestemmingsplan voor 93 ap-
partementen, commerciële ruimte en 
parkeergarage (08/12/2022) 150531-
2021

Verleende standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15 
Santpoort-Noord
• “Verkoop kipproducten”, van 7 janu-

ari 2023 t/m 6 januari 2024, locatie: 
Burgemeester Weertsplantsoen / 
Hagelingerweg (29/11/2022) 108486-
2022

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
Velsen-Noord
• “Egmond-Pier-Egmond Race”, op
 7 januari 2023 tussen 11:00 en 16:00  
 uur, locatie: doorkomst strand en deel  
 van Reijndersweg (29/11/2022) 99174- 
 2022

Overige bekendmakingen 
• Aanleggen individuele gehandicapten-

parkeerplaatsen: 
 De Ticht 57, 1981 AS  Velsen-Zuid
 Celsiusstraat 9, 1973 RM  IJmuiden
 Biallosterskilaan 6 C,
 2071 SH Santpoort-Noord
 Bik- en Arnoldkade 36,
 1975 CJ  IJmuiden

• Vaststellen belastingverordeningen
 2023
• Vaststellen Beleidsregel Woonurgentie 

IJmond, gemeente Velsen 2022
• De fi etsbromfi etspaden bij de kruising 

Broekerdreef-Zeilmakerstraat-op-afrit 
N208 te wijzigen naar fi etspaden. De 
rijbaan van de Broekerdreef tussen de 
kruising Broekerdreef-Meubelmak-
erstraat-op- afrit N208 en de Velser-
broekse dreef toegankelijk te maken 
voor bromfi etsers en gehandicapten-
voertuigen met motor.

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

Waardering 
voor mantel-
zorgers 

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In drie hi-
ervan is een wijkplatform actief. In onder-
staande tabel treft u een overzicht aan wan-
neer ze vergaderen. Zee-en Duinwijk houdt 
alleen themavergaderingen.
Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers 
uit de betre¤ ende wijk. Zij komen op voor 
het algemeen belang van de wijk, maar zijn 
geen actiegroep. Ze kijken naar de plannen 

Allereerste bijeenkomst
Veteraneninloop-huis Velsen
Op zondag 18 december gaat dé ontmoetingsplek voor
Veteranen in IJmuiden voor de eerste keer open.
Een plek om met mede-veteranen een bakkie te doen en
verhalen/ ervaringen uit te wisselen. 
De opening is om 15,00 uur, Lekstraat 33 IJmuiden.
Jörgen & Ina Bijl staan klaar met de ko�  e!

Wanneer vergaderen de Wijkplatforms Velsen in 2022

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In drie hiervan is een wijkplatform actief. In onderstaande tabel treft u 
een overzicht aan wanneer ze vergaderen. Zee-en Duinwijk houdt alleen themavergaderingen.

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit de betreffende wijk. Zij komen op voor het algemeen 
belang van de wijk, maar zijn geen actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de gemeente en geven 
daarover gevraagd of ongevraagd advies. Wijkplatforms worden daarnaast heel vaak gevraagd deel 
te nemen aan discussiegroepen. Voor meer informatie, ga naar de website 
https://www.wijkplatformsvelsen.nl/ en kies in de kaart voor de gewenste wijk.

Als u deze thema-avond wilt bijwonen: aanmelden is niet nodig.

Wijkplatform Locatie Tijd Datum
Zee- en Duinwijk Seniorencentrum, Zeewijkplein 260 19:30 14 december

Wanneer vergaderen de
Wijkplatforms Velsen in 2022

van de gemeente en geven daarover gevraagd 
of ongevraagd advies.  Wijkplatforms worden 
daarnaast heel vaak gevraagd deel te nemen 
aan discussiegroepen. 
Voor meer informatie, ga naar de website 
https://www.wijkplatformsvelsen.nl/ en kies 
in de kaart voor de gewenste wijk.
Als u deze thema-avond wilt bijwonen: aan-
melden is niet nodig.

Velsen is geweldig! Het formaat van 
een dorp, maar met de dynamiek van 
een grote stad.
Elf jaar geleden is de vonk overgesla-
gen en sinds 2015 mag ik mezelf trotse 
inwoner van IJmuiden noemen. 

Ik ben de politiek in gegaan omdat ik het be-
langrijk vind bij mijn omgeving betrokken te 
zijn. De lokale politiek is voor mij een manier 
om mijn steentje bij te dragen en iets terug te 
geven aan Velsen. Het mooie aan het raads-
werk vind ik het rechtstreekse resultaat van je 
werk. Ieder besluit in de gemeenteraad heeft 
namelijk e¤ ect op je directe omgeving.
Daarom ben ik dankbaar voor het vertrouwen 
van de inwoners van Velsen tijdens de verkie-
zingen. En uiteraard ook voor het vertrouwen 
van Velsen Lokaal met een plekje op de kies-
lijst.

In de politiek, en in het algemeen, geloof ik in 
de samenhang van onderwerpen. Ik geloof dat 
je van sporten niet alleen fysiek gezond blijft, 
maar ook mentaal. Dat mensen zich geluk-
kiger voelen in een prettige groene omgeving. 
Dat meer ruimte voor ondernemers niet
alleen zorgt voor werkgelegenheid, maar ook 
voor gevulde winkelpanden en terrassen.
En dat cultuur mensen verbindt.

Binnen de fractie heb ik als belangrijkste aan-
dachtgebieden fi nanciën en mobiliteit.
Ook hier zie je die samenhang, bijvoorbeeld bij 
de herinrichting van het Pontplein.

Het Pontplein is een knooppunt dat cruciaal 
is voor de ontsluiting van met name IJmuiden 
en Velsen-Zuid. Het is belangrijk dat verkeer 
hier in verschillende richtingen snel kan door-
stromen. De wijze waarop dit gebeurt, is bij-
voorbeeld bepalend voor de verkeersstromen 

in het centrum van IJmuiden. En vervolgens 
is dat weer bepalend voor hoe aantrekkelijk 
het is om er te wonen of een winkel of horeca-
onderneming te starten.

Ook kan het Pontplein worden gezien als een 
belangrijke entree van Velsen.
Een mooi en goed ingericht plein bepaalt 
mede hoe bezoekers Velsen bij binnenkomst 
zullen ervaren. Het Pontplein kan dus ook nog 
goed zijn voor het imago van Velsen.

In een paar zinnen blijkt dat slechts één kruis-
punt invloed kan hebben op mobiliteit, leef-
baarheid, vestigingsklimaat en citymarketing. 
Ik zie het als de belangrijkste taak voor een 
raadslid om bij iedere beslissing rekening te 
houden met al deze aandachtsgebieden en zo 
de beste afweging te maken voor alle 
Velsenaren. 

Raadscolumn Lucas Boelé (D66 Velsen): 
Samen verder komen

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 mantelzorgwaardering aan-
vragen 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 december 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 - 11.00 uur contact 
opnemen via telefoonnummer 088-8876887 
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 088-8876970. De consulenten 
geven u informatie en advies  over praktische 
zaken, zoals vergoedingen en toeslagen. Ook 
ondersteunen zij u als de zorg te zwaar wordt. 




