
Zorgt u voor een familielid, voor buren of be-
kenden? Dan bent u misschien mantelzorger 
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 be-
taald. U kunt alleen de mantelzorgwaardering 
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 www.velsen.nl/mantel-
zorgwaardering of via de 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 op-
nemen 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 telefoonnum-
mer 088-8876970. De consulenten geven u in-
formatie en advies  over praktische zaken, zoals
vergoedingen en toeslagen. Ook ondersteunen 
zij u als de zorg te zwaar wordt. 

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

Hartelijk dank voor jullie
bijdrage aan de Sinterklaasactie

Wij nodigen u uit voor een nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 
10 januari 2023 van 17.00 tot 19.00 uur in het BUKO-Stadion 
van Telstar. Minister van Houtenlaan 123, 1981 EK, Velsen-Zuid.

De afgelopen twee jaar was het helaas niet mogelijk om een 
nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren. Maar dit jaar he�en wij 
graag met u het glas op het nieuwe jaar. Een gezellige bijeenkomst 
voor het hele gezin. Met een hapje, drankje en oer-Hollandse 
gerechten. En speciaal voor de kinderen zijn er verschillende 
spelactiviteiten aanwezig. 

De gemeenteraad en college van burgemeester 
en wethouders van Velsen wenst u

Fijne kerstdagen en 
een gelukkig nieuwjaar

Het Sociaal Wijkteam heeft in november de 
Sinterklaasactie georganiseerd in het Kerkje 
van Citymarketing Velsen. De Sinterklaas-
actie was een enorm succes door alle hulp en 
bijdragen van: inwoners van Velsen, Citymar-
keting Velsen, Rotary Velsen, Velison Wonen, 
Woningbouwvereniging Velsen, Gemeente 
Velsen, Intertoys “de Ballon”, BK Ingenieurs, 
Winkeliersvereniging Velserbroek, Engel-
munduskerk Driehuis, CBS Het Kompas, 
Bloemen en planten by Stan, Telstar, Telstar 
Soccercamps, Velsen Lokaal, PvdA en IJmond 
Werkt. Namens het Sociaal Wijkteam: harte-
lijk dank voor alle helpende handjes, gebruikt 
en nieuw speelgoed en donaties! Het was 
hartverwarmend om te zien dat Velsenaren 
alle kinderen een prachtig Sinterklaasfeest 
gunnen.
Nog nauwelijks bekomen van het succes van 
de Sinterklaasactie is het Sociaal Wijkteam 
met Gemeente Velsen, Stichting Buiten-
Gewoon, Reakt en OIG-IHD gestart met de 
Warme kledingactie. Warme kleding en de-
kens worden ingezameld, om te verdelen aan 
bewoners om de koude wintermaanden door 

te komen. Wij hopen dat wij weer op uw hulp 
kunnen rekenen.

Waardering voor mantelzorgers 

Alle huishoudens van Velsen hebben via de 
post een nieuwe afvalpas ontvangen van HVC. 
U kunt vanaf vandaag alleen nog maar uw nieu-
we afvalpas gebruiken voor het openen van on-
dergrondse containers voor restafval, andere 
afvalcontainers met toegangscontrole en voor 
de toegang tot het afvalbrengstation. In uw af-
valpas zit een chip die vanaf 1 januari 2023 de 
dag en tijd registreert waarop u de restafval-
container opent. Die gegevens heeft HVC nodig 
om bij te houden hoe vaak u restafval heeft aan-
geboden. Uw afval wordt alleen geregistreerd 

als u de klep van de container helemaal op en 
neer beweegt. 
De folder die bij de brief zit, is ook verkrijgbaar 
in het Arabisch, Engels en Pools. Deze kan wor-
den opgehaald bij Burgerzaken op werkdagen 
van 8.00 tot 16.00 uur of aangevraagd worden 
via info@velsen.nl. Heeft u nog vragen over uw 
nieuwe afvalpas, het recycle-tarief of over afval 
scheiden? Dan kunt u bellen met de klanten-
service van HVC, op werkdagen tussen 8.00 en 
17.00 uur, telefoonnummer 0800-0700.

Nieuwe afvalpas

In de maanden december 2022 en januari 2023 zijn de openings- en sluitingstijden van 
het gemeentehuis van Velsen op een aantal dagen gewijzigd: 

December 2022
Dinsdag 20 december 2022 Gemeentehuis  gesloten vanaf 15.30 uur
Maandag 26 december 2022   2e Kerstdag  gesloten

Januari 2023
Maandag 9 januari 2023 Gemeentehuis  open vanaf 10.00 uur
Dinsdag 17 januari  Gemeentehuis  gesloten vanaf 14.00 uur

Gewijzigde tijden gemeentehuis december 2022
en januari 2023



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. 

(Rectifi catie): Raadscolumn Patrick de Wildt
(Velsen Lokaal): De samenhang van onderwerpen

RECTIFICATIE: Vorige week is door een fout  de naam van Lucas Boelé is bij de column van Patrick de Wildt van Velsen Lokaal geplaatst.
Hieronder vindt u de juiste column van Patrick de Wildt.

Resultaten onderzoek Safe 
Streets naar straatintimidatie
Sinds oktober 2018 is Velsen aangesloten bij 
het project Safe Streets. Er is een werkgroep 
opgericht die bestaat uit inwoners en raadsle-
den. In september 2022 heeft de werkgroep via 
een enquête onder inwoners onderzoek  naar 
straatintimidatie in Velsen. Het eindresultaat 
van het onderzoek staat nu op www.velsen.
nl/burgerpanel. Dit geeft een helder beeld hoe 
straatintimidatie in Velsen beleefd wordt en 
over de meldingsbereidheid van mensen die 
zich geïntimideerd voelen. Vanuit dit beeld 
gaat de werkgroep acties en methoden ont-
wikkelen om Velsen Veiliger te maken. Zodat 
iedereen zonder angst over straat kan en met 
respect behandeld wordt. 
‘Burgemeester Dales: Ik ben blij dat zo veel in-
woners meegedaan hebben aan het onderzoek 
naar straatintimidatie. Met de uitkomsten van 
dit onderzoek kan de werkgroep Safe Streets 

Velsen verdere stappen zetten. Ik vind dat ie-
dereen in Velsen veilig over straat moet kun-
nen, ongeacht kledingkeuze, religie, geaard-
heid of a� omst. Zolang dat nog niet het geval is 
voor vrouwen, hebben wij werk te doen!” 

Wat is een Safe Steets gemeente?
Een Safe Streets gemeente pakt problemen 
aan rond seksuele intimidatie en andere vor-
men van intimidatie van vrouwen, meisjes, 
LHBTQI’ers en mensen met een beperking. 
Dit doen we onder meer door onderzoek, be-
wustwordingscampagnes en maatregelen in de 
openbare ruimte. 
Zo dringen we problemen rond straatintimida-
tie in de openbare ruimte, ook bij het uitgaan, 
terug. Zodat inwoners zich zonder angst voor 
seksuele of andere vormen van intimidatie vei-
lig de straat op kunnen. 

Help mee om luchtkwaliteit te 
meten
Hollandse Luchten is een project waarbij in-
woners helpen om de luchtkwaliteit te meten 
met behulp van sensoren die op verschillende 
plekken worden opgehangen. Woont u in Vel-
sen en bent u benieuwd naar de luchtkwaliteit 
bij u in de buurt? Heeft u een meetvraag waar-
voor u de luchtkwaliteit in kaart wilt brengen? 
Kom dan naar de derde bijeenkomst voor de 
nieuwe meetperiode van Hollandse Luchten 
op dinsdag 20 december van 18.45 tot 21.30 uur 
in hotel Augusta in IJmuiden. Tijdens deze bij-
eenkomst worden nieuwe meetsensoren uit-
gedeeld die fi jnstof (PM 2,5) en stikstofdioxide 
(NO2) meten. Samen wordt bepaald waar deze 
sensoren het beste kunnen komen te hangen 

om de meetvragen te kunnen beantwoorden. 
Meer informatie en aanmelden voor de bijeen-
komst kan via https://hollandse-luchten.org/
events.

Op weg naar minder restafval: 
verlenging dienstverlenings-
overeenkomst Velsen en HVC
HVC verzorgt in Velsen de afvalinzameling en 
het reinigen van de openbare ruimte. Hiervoor 
hebben gemeente Velsen en HVC sinds 2017 
een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Op 
basis van een evaluatie zet Velsen de huidige 
DVO met HVC voort tot en met 2028. Wethou-
der afvalbeheer Sebastian Dinjens en alge-
meen directeur van HVC Dion van Steensel 
zetten afgelopen week hun handtekening on-
der deze contractverlenging. De evaluatie laat 
zien dat de hoeveelheid restafval in Velsen be-
hoorlijk daalt en de inzameling van herbruik-

bare grondsto� en stijgt. In 2017 was bij de start 
van de huidige overeenkomst de hoeveelheid 
restafval nog 286 kg per inwoner. Inmiddels 
is dit 213 kg per inwoner, maar het moet nog 
verder omlaag. Daarom hebben Velsen en HVC 
gezamenlijk de invoering van het recycle-tarief 
voorbereid, dat start vanaf 1 januari 2023. Vel-
sen kiest voor een duurzame toekomst, waarbij 
de kosten voor inwoners beheersbaar blijven. 
Dit kan met de huidige DVO verlenging. De in-
voering van het recycle-tarief gaat hier een be-
langrijke bijdrage aan leveren. 
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24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

Een airco verbruikt 15 x meer stroom 
dan een ventilator. Een ventilator is 
energiezuiniger en dus veel goedkoper 
in gebruik dan een airco.     

ca.€ 75 per jaar

Gebruik de ventilator 
in plaats van de airco

6  

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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Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Kromhoutstraat 44, tijdelijk (10 jaar) 

gebruiken voor horeca 3 (05/12/2022) 
134399-2022

• Kromhoutstraat 20, uitbreiden loods 
(achterkant) (05/12/2022) 134605-
2022

• Laurentiushof ong., kappen 4 bomen 
(05/12/2022) 134662-2022

• Alexander Bellstraat 33, legaliseren 
verhuren 4 kamers (07/12/2022) 
135134-2022

Velsen-Zuid
• Park Velserbeek nabij het kluize-

naarshuisje (ingetrokken), snoeien 
boom (05/12/2022) 134676-2022

• Park Velserbeek nabij het klui-
zenaarshuisje, snoeien boom 
(08/12/2022) 135864-2022

• De Savornin Lohmanlaan 3, kappen 
2 bomen (noodkap) (08/12/2022) 
135895-2022

Velsen-Noord
• Reyndersweg 1, opslag strandbedjes 

(09/12/2022) 136562-2022
Santpoort-Zuid
• Papenburghlaan 10, bouwen aanbouw 

(04/12/2022) 134025-2022
• Brugemeester Rijkenspark, kappen 94 

bomen (05/12/2022) 134462-2022
Santpoort-Noord
• Broekbergenlaan 1, splitsen woning 

in 2 appartementen (09/12/2022) 
136603-2022

Driehuis
• Park Schoonenberg, kappen 6 bomen 

(05/12/2022) 134473-2022

WELSTAND
Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
• Trompstraat 12 -14, gebruiken

kamerverhuur (4 kamers, 8 personen)
(06/12/2022) 109600-2022

Velsen-Noord
• Reyndersweg 201, tijdelijk (7 jaar) 

plaatsen containerbar (08/12/2022) 
117691-2022

Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
Velserbroek
• Galle Promenade 127, plaatsen zon-

nepanelen (08/12/2022) 116728-2022

Ingediende aanvragen standplaats-
vergunningen APV artikel 5:18
Velserbroek
• “Sue Loempie” verlengen vergunning 

29483-2017 met 5 jaar, locatie: Ster 
Bastion (06/12/2022) 135215-2022

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• “30 van Zandvoort Wandelevene-

ment” op 25 maart 2023, locatie: 
strand en Landgoed Duin en Kruidberg 
(02/12/2022) 133984-2022

Velsen-Zuid
• “Curiosa en Brocante Markt” op 03 

september 2023, locatie: Rijksweg 134 
(05/12/2022) 134418-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen -
reguliere procedure
IJmuiden
• nabij Kennemermeer, tijdelijk (7 

jaar) plaatsen micro windmolen 

Bekendmakingen

22 december 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 met 
de aanwezige raadsleden en steunfrac-
tieleden. De sessies beginnen om 19.30 uur. 

Multifunctionele accommodatie Vel-
serbroek (MFA Velserbroek) 

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). 
Hier kunnen de inwoners van Velserbroek 
niet alleen gebruik maken van de biblio-
theek, maar ook dagbesteding, educatie, 
cultuur en welzijn.  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 uitvoer-
ing van het uitgewerkte plan in te stemmen 
en het geld defi nitief beschikbaar te stellen. 

Voor de rest is er een aantal hamerstuk-
ken. Een hamerstuk is een te behandelen 
vergaderstuk, waarvan voorgesteld wordt 
dat het zonder discussie goedgekeurd kan 
worden. 

Verzoek instemming met naams-
wijziging Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs IJmond
Het bestuur van Stichting Openbaar Pri-
mair Onderwijs IJmond (St. OPOIJmond) 
heeft de gemeenteraden van Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen verzocht in te stem-
men met een naamswijziging naar IJmare. 

Verordening voorzieningen huis-
vesting onderwijs Velsen 2023

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 
huisvesting van scholen in het basisonder-
wijs, voortgezet onderwijs en speciaal 
onderwijs. In onze gemeente is dit uit-
gewerkt in de “Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs Velsen”.  De ambi-
ties voor energie neutrale gebouwen en 
renovatie van gebouwen zijn nu uitgewerkt 
in de Verordening voorzieningen huis
vesting onderwijs Velsen 2023. 

Komgrenswijziging aan noordzijde 
van Velserbroek

Aan de noordzijde van Velserbroek worden 
de komende jaren nieuwe woonwijken 
gerealiseerd. Enkele wegen, de Broeker-
oog en de Rijksweg (tussen Broekeroog en 
tuincentrum Ranzijn), komen hierdoor 
in de bebouwde omgeving te liggen. Een 
aanpassing van de komgrens, en daarmee 
een maximumsnelheid van 50 km/uur is 
wenselijk om de verkeersveiligheid te kun-
nen waarborgen.
De komgrens wordt verplaatst naar de 
Rijksweg, 20 meter ten noorden van de 
aansluiting met de Broekeroog.

Afvalsto� enverordening gemeente 
Velsen 2022

Gemeente Velsen heeft als doelstelling 
de hoeveelheid restafval omlaag te bren-
gen. Dit voorstel gaat over de afvalstof-
fenverordening en regelt de juridische 
basis waarop huishoudelijk afval wordt 

ingezameld. Op basis van de verordening 
kunnen besluiten worden genomen over de 
wijze waarop huisvuil wordt ingezameld en 
op welke plekken. 

Controleprotocol voor de accountants-
controle op de jaarstukken 2022

De accountant controleert de jaarreken-
ing van de gemeente en verstrekt op basis 
daarvan een verklaring, waarin hij een oor-
deel geeft over het getrouwe beeld van de 
cijfers over het betre¦ ende boekjaar en een 
verklaring op het gebied van de rechtmatig-
heid van de jaarrekening. Bij de controle 
baseert de accountant zich onder meer 
op een door de gemeenteraad vastgesteld 
controleprotocol. 

Herziene begroting 2022 gemeen-
schappelijke regeling IJmond Werkt!

IJmond Werkt! is de organisatie die zich 
bezighoudt met re-integratie van inwoners 
die een beroep doen op de Participatiewet. 
Ook bieden zij werk en ontwikkelingsmo-
gelijkheden aan mensen met een indicatie 
voor de sociale werkvoorziening of beschut 
werk. IJmond Werkt! doet dit in opdracht 
van de vier IJmondgemeenten Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen en is daarmee een 
samenwerkingsverband van die gemeent-
en. De gemeenteraad van Velsen wordt nu 
in de gelegenheid gesteld een zienswijze in 
te dienen over de herziene begroting 2022.

Bekrachtigen geheimhouding compen-
satie opvangschip
De  gemeenteraad wordt gevraagd door 

het college opgelegde geheimhouding ten 
aanzien van correspondentie tussen de 
gemeente en het Rijk over de fi nanciële bi-
jdrage van het Rijk als compensatie voor de 
tijdelijke noodvoorziening voor vluchtelin-
gen op het opvangschip in Velsen-Noord 
te bekrachtigen. Het college had eerder 
besloten om het grootste gedeelte van de 
documenten openbaar te maken. 

Reageren en inspreken bij de sessies:

Inwoners en organisaties kunnen in-
spreken tijdens de raadsvergadering. Het 
actualiteitenuurtje is bedoeld voor inwon-
ers om actuele zaken aan de orde te stellen. 
Het inspreken mag niet gaan over onder-
werpen die op de agenda staan.  Inspreken 
is wel mogelijk over onderwerpen die niet 
eerder in een sessie zijn besproken door 
de raad. Het moet gaan over zaken waar de 
gemeenteraad iets aan kan doen, dus geen 
klachten of bezwaren over genomen beslu-
iten, daar zijn specifi eke procedures voor.

Wilt u inspreken, dan kunt u zich tot don-
derdag 22 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 schriftelijk een reactie worden 
gegeven via de mail naar griª  e@velsen.nl.  
Indien u deze stuurt voor donderdag 22 de-
cember 12.00 uur ontvangen de raadsleden 
uw reactie nog vóór de vergadering.  

Ga voor meer informatie over boven-
staande onderwerpen en stukken naar 
http://velsen.raadsinformatie.nl.

Deze column bestaat normaliter uit 
vrolijke verhalen van lokale politici, 
maar dat wordt vandaag anders. Er 
moet mij namelijk iets van het hart. 
Het jaar 2022 wil ik, persoonlijk, zo 
snel mogelijk achter mij laten. Be-
gin dit jaar besloten mijn vrouw en 
ik namelijk uit elkaar te gaan en dat 
wierp zijn schaduw over heel 2022. 

Ik hoef niemand te vertellen dat scheiden, 
zowel in praktische als emotionele zin, im-
pactvol is. En ondanks dat je vooraf weet dat 
het geen feest wordt, viel het mij toch enorm 
tegen. Het voelde alsof ik de vaste grond onder 
mijn voeten kwijt was. Letterlijk, omdat ik op 
zoek moest naar een nieuwe woning, maar 
vooral fi guurlijk, omdat wie je bent enorm is 
verweven met je partner, je kind en je (schoon)

familie. Wie ben je dan, als je ineens weer al-
leen bent? En als CDA-man, waar we het gezin 
zien als basis voor de samenleving, voelde de 
scheiding als een persoonlijk falen. Het raakte 
mijn eigenwaarde en zelfvertrouwen. 

Maar zoals bij veel heftige gebeurtenissen in 
het leven, kan het je ogen ook openen en een 
bron vormen voor (persoonlijke) groei. Naar-
mate de rust in je leven terugkeert en er lang-
zaam nieuw perspectief ontstaat, komt dat 
besef. Tegelijk geeft het veel inzichten voor de 
dagelijkse politiek. Op meerdere thema’s ben 
ik met mijn neus op de feiten gedrukt en sterkt 
het mij om mij (nog) meer in te zetten.

Woningbouw is zo’n thema. Natuurlijk, al 
jaren één van onze topprioriteiten, waar wij 
vanuit het CDA ook enorm aan trekken en 

waar we als gemeenteraad weinig grip op lij-
ken te krijgen. Maar ervaren hoe het is om 
nu als alleenstaande (ouder) een betaalbare 
woning moeten te zoeken, maakt aan alle illu-
sies een einde. Of denk aan de relatief hogere 
woonlasten voor alleenstaanden, de impact 
van groeiende eenzaamheid bij zowel jong als 
oud en de complexe gezinsproblematiek als 
gevolg van scheidingen.

Als CDA willen wij vooral de kracht van de 
gemeenschap bevorderen, waarbinnen men-
sen tot bloei kunnen komen en omzien naar 
elkaar. En waar de overheid fungeert als vang-
net. Die missie maakt mij nu trotser dan ooit. 

Raadscolumn Gideon Nijemanting (CDA):
Nieuw perspectief
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(06/12/2022) 119172-2021
• Kanaalstraat 45, legaliseren kamerver-

huur (4 personen) (06/12/2022) 
120787-2022

• Kanaalstraat 244 (Gemeentelijk 
monument), plaatsen zonnepanelen 
(06/12/2022) 128162-2022 

• Orionweg 343, verhogen kap en plaat-
sen dakkapel (voorkant) (08/12/2022) 
119807-2022

Santpoort-Noord
• Molenstraat 13 (Gemeentelijk monu-

ment), wijzigen gevel (zij- en achter-
kant) (06/12/2022) 126706-2022

• Kerkerinklaan 10, bouwen aan- en dak-
opbouw en plaatsen dakkapel (voor-
kant) (08/12/2022) 122921-2022

Velserbroek
• Krommeweid 23, plaatsen dakkapel 

(voorzijde) (06/12/2022) 127687-2022
• De Kamp 73, plaatsen dakkapel (voor-

kant) en wijzigen voorgevel (8/12/2022) 
123891-2022

Verleende standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15 
IJmuiden
• “Verkoop van vis”, elke maandag en 

dinsdag vanaf 1 januari 2023 (verleng-
ing voor 5 jaar), locatie: Planetenweg 
(08/12/2022) 122380-2022

• “Verkoop slagerij artikelen”, elke zater-
dag voor 5 jaar vanaf 1 januari 2023 (ver-
lenging voor 5 jaar), locatie: Kennemer-
plein (19/10/2022) 118421-2022

Overige bekendmakingen 
• Vaststellen van de Eerste wijziging op de 

Legesverordening 2023
• Individuele gehandicaptenparkeer-
 plaatsen:

Wardenaarstraat 29 Velsen-Noord en  
Sirenestraat 30 IJmuiden,
Van Leeuwenstraat 78, IJmuiden

• Voornemen tot uitgifte gemeente ei-
gendom; Een perceel grond gelegen aan 
Oostlaan te Velserbroek, kadastraal 
bekend als gemeente Velsen, sectie P, 
nummers 4499 en 4604, beide geheel en 
nummers 269, 1576, 4587, 4588, 4605 en 
4985 alle gedeeltelijk, gezamenlijk groot 
41.319 m2, voor één jaar in geliberali-
seerde pacht uit te geven.

• Vrijgekomen standplaats, locatie Aurora 
Bastion te Velserbroek. Meer informatie 

over de selectieprocedure vindt u in het 
standplaatsenbeleid; https://www.vels-
en.nl/standplaatsvergunning 

• Kapmelding; een iep aan de Ventweg V.d. 
Vondellaan, vanwege aantastingen

Een papieren versie van de bekendmakingen 
ligt bij: Gemeentehuis Velsen, Dorpshuis 
Het Terras, Buurtcentrum De Dwarslig-
ger, 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.




