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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

HVC-app

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

Winactie bij 
inzamelen kerstbomen

Ook in januari 2023 krijgen kinderen bij het inleveren 
van kerstbomen niet alleen 50 cent, maar ontvangen 
ze ook een lootje waarmee mooie prijzen te winnen zijn. 
De kerstbomen kunnen op woensdag 11 januari 2023 
op acht plekken in Velsen worden ingeleverd. 

Bij elke kerstboom die wordt ingeleverd, ontvangen kinderen 
50 cent en een lot. Met dit lot zijn prijzen te winnen. Er wordt 
50x 10 euro uitgeloot en 1x de hoofdprijs van 500 euro. Dit 
bedrag kunnen kinderen uitgeven aan een uitje met hun klas 
of aan een goed doel. 

Inzamellocaties
De kerstbomen kunnen op 11 januari 2023 van 13:00 tot 16:30
worden ingeleverd op acht plekken verspreid door Velsen. 

IJmuiden:
- Parkeerplaats Planetenweg nabij sporthal Zeewijk
- Plein 1945

Santpoort (-Noord en -Zuid):
- Parkeerplaats Sportlaan Santpoort zuid
- Burgemeester Weertsplantsoen Santpoort-Noord

Driehuis:
- Station Driehuis parkeerplaats

Velsen-Noord:
- Stratingsplantsoen, t.h.v. Bornstraat

Velserbroek:
- Winkelcentrum Velserbroek

Velsen-Zuid:  
- Velserburch

Spelregels
Kinderen tot en met 15 jaar mogen meedoen met de winactie. Uiteraard mag iedereen 
bomen inleveren, maar alleen kinderen krijgen dus een lootje en 50 cent per boom. 
Bij voorkeur worden er alleen bomen zonder kluit gebracht. Alle voorwaarden van de 
winactie zijn te lezen op velsen.nl/kerstbomenactie. 

Naturalisatie
Ieder jaar vindt op 15 december de landelijke Naturalisatiedag plaats. Zo ook in Velsen. 
Locoburgemeester Sebastian Dinjens sprak tijdens een feestelijke ceremonie de 31 Naturali-
santen persoonlijk toe. Zij hebben allen de Nederlandse nationaliteit gekregen.

Foto: Reinder Weidijk
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24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

Hang je was aan de lĳ n. Heb je daar 
weinig ruimte voor, probeer dan de 
helft van je was op te hangen.

ca.€ 75 per jaar

Hang je was aan de lĳ n, 
gebruik geen droger 

download nú de 
HVC-app voor 

Velsen.

download hem nu!
Scan de QR code of ga naar 
hvcgroep.nl/app

www.hvcgroep.nl

HVC heeft een app die u helpt bij het schei-
den van afval. De app geeft tips die afval sc-
heiden in iedere situatie makkelijker maakt.
Scan of fotografeer een product en zie meteen 
in welke bak of container het hoort. Vanaf 
januari 2023 kunt u in de HVC-app ook zien 
hoe vaak u restafval heeft aangeboden en hoe 
hoog uw variabele tarief is. Download hier-
voor de (gratis) HVC-app, maak een account 
aan en bevestig uw adresgegevens met IDIN. 
Deze app is een handig hulpmiddel en een ex-
tra stimulans om uw afval goed te scheiden. 
Heeft u nog vragen over uw nieuwe afvalpas 
of over afval scheiden? Dan kunt u bellen met 
de klantenservice van HVC op werkdagen 
tussen 8.00 en 17.00 uur, telefoonnummer 
0800-0700.

download nú de 
HVC-app voor 

Velsen.

download hem nu!
Scan de QR code of ga naar 
hvcgroep.nl/app

www.hvcgroep.nl
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24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲK ALLE 24 TIPS OP
DUURZAAMVELSEN.NL

De gemiddelde douchetĳd 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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Mijn naam is Eric van der Does,  ik ben 
geboren en getogen in Velsen. Naar 
mijn mening een mooie veelzijdige ge-
meente om in te wonen, te recreëren 
en te werken.

Met zowel strand, bos en grotere steden in de 
buurt. Aan de andere kant heel veel onderne-
mers die elke dag weer een mooi product of 
dienst leveren. Van maak industrie tot IT, van 
praktisch opgeleid tot wetenschappelijk on-
derricht onderwijs. Citymarketing brengt dit 
vaak genoeg onder de aandacht.
Afgelopen maart ben ik met voorkeursstem-
men gekozen en ik ben dankbaar voor het 
verkregen vertrouwen van de inwoners van 
Velsen tijdens de verkiezingen. Ik ben raadslid 
geworden om te proberen meer werk mogelijk 
te maken en met name lokale ondernemers 

ruimte te bieden om te ondernemen. 
Als raadslid ben ik actief in de rekenkamer 
commissie en in de fractie houd ik me veelal 
bezig met fi nanciële vraagstukken. Naast 
raadslid ben ik intermediair voor bedrijven 
en hier probeer ik ondernemers te helpen die 
vooruit willen.
Met daarnaast ook aandacht voor sportieve 
zaken. Ik vind sporten zelf belangrijk. Goed 
voor je gezondheid en maakt je mentaal ster-
ker. 
Daarnaast wil ik zoveel mogelijk duidelijke 
en begrijpelijke taal gebruiken. Gewoonweg 
goede dienstverlening vanuit de gemeente is 
belangrijk. 
De VVD Velsen heeft diverse aandachtspun-
ten die we belangrijk vinden. Wij willen meer 
bouwen om wonen mogelijk te maken voor 
zoveel mogelijk inwoners. Oplossingen voor 

een sterke economie in de IJmond, levendige 
winkelstraten, meer woningen, veilige buur-
ten en een fi nancieel gezonde gemeente. Ons 
uitgangspunt is een fi nancieel gezond Velsen 
met een sluitend meerjarenperspectief,  zodat 
risico’s beperkt blijven. Wij willen hier ook 
de verantwoordelijkheid voor nemen en niet 
weglopen als er moeilijke beslissingen moe-
ten worden genomen.
Volgens mij zijn we een realistische partij, met 
een enthousiaste fractie die staat voor onze 
inwoners en ondernemers. En ik weet dat dit 
nooit af is, er zullen steeds nieuwe wensen, si-
tuaties en inzichten komen. En we zullen als 
VVD niet alles in een klap kunnen realiseren. 
Maar we gaan in ieder geval wel ons best doen 
om het te proberen!!

Raadscolumn Eric van der Does (VVD):
Velsen blijft goed wordt beter.

Nieuwe HVC-afvalpas
Alleen huishoudens die gebruikmaken 
van de ondergrondse container en die niet 
eerder in 2022 een nieuwe afvalpas
ontvingen, hebben van HVC per post een 
nieuwe afvalpas gekregen.  Die nieuwe 
afvalpas is ook te gebruiken voor het 
openen van andere afvalcontainers met 
toegangscontrole en voor de toegang tot 
het afvalbrengstation.

Huishoudens die een restafvalbak aan 
huis hebben, ontvangen geen nieuwe 
afvalpas.  Zij kunnen de huidige pas
blijven gebruiken voor de toegang tot het 
afvalbrengstation. 

Heeft u nog vragen over uw nieuwe afval-
pas of over afval scheiden? Dan kunt u 
bellen met de klantenservice van HVC op 
werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur,
telefoonnummer 0800-0700.

Afgelopen maandag 5 december is het initia-
tief “Warme kleding en dekens voor Velsena-
ren” van start gegaan. Velen Velsenaren heb-
ben al gehoor gegeven aan de oproep en er is 
massaal kleding ingeleverd. Een prachtige 
ontwikkeling om te zien hoe inwoners elkaar 
steunen. In de huidige tijd is de behoefte aan 
warme kleding groot. 
Door de grote hoeveelheid donaties is er mo-
menteel genoeg kleding opgehaald. De ge-

meente nodigt inwoners die dit nodig hebben 
daarom vooral uit gebruik te maken van het 
initiatief om kleding af te halen. We openen 
de locatie bij Sluis 751 op donderdagen extra 
voor het a� alen van kleding. Dit start aan-
staande donderdag 29 december. 
Wij doen graag een oproep aan de inwoners 
om elkaar te wijzen op dit initiatief om kle-
ding af te halen, zodat er nog meer inwoners 
gebruik van kunnen maken. 

Sluis 751 extra open om kleding 
af te halen

Kleding en dekens ophalen kan t/m 15 februari 2023 op:

hvcgroep.nlhvcgroep.nl

Rond de feestdagen komen we 
mogelijk op een andere dag langs. 
Check de afvalkalender vroegtijdig 
in de HVC-app of website! 

wanneer wordt 
mijn bak geleegd?

GreenBiz IJmond helpt lokale winkeliers en 
horecaondernemers inzicht te krijgen in hun 
energieverbruik. 
Hiervoor hebben zij 100 energiescans be-
schikbaar. Dit is de eerste stap in energiebe-
sparing en het verlagen van uw energie-
rekening. 
Met een energiescan op maat is direct 
zichtbaar waar de meeste energie verbruikt 
wordt. In de energiescan krijgt u advies over 
energiebesparing, duurzame opwekking en 
snel uit te voeren maatregelen.
Zo kunt u direct zien waar u op uw energie-
kosten kunt besparen. 
Bent u een winkelier, horecaondernemer en 
eigenaren (verhuurders) van een winkelpand 
in Velsen? Meld u dan aan via www.green-
bizijmond.nl/energiescan100.
Daarna blijven we in contact om u te helpen 
met het nemen van de maatregelen.

GreenBiz IJmond helpt 
MKB en horeca met energie 
besparen

De Cruy�  Foundation bood begin 2021 de 
mogelijkheid een Cruy�  Court aan te leggen 
in Velsen-Noord. Voor de locatie is het park 
aan de Grote Hout- of Koningsweg gekozen. 
Met het aanleggen van de voetbalkooi wordt 
ook het park heringericht. 
De komende maanden gaat de projectgroep 
van de Cruy�  Foundation en de gemeente 
velsen verder met de voorbereidingen voor 

Cruy�  Court in Velsen-Noord

Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Groeneweg 23, kappen boom 

(10/12/2022) 136644-2022
• Pegasusstraat 27, plaatsen dakopbouw 

(10/12/2022) 136743-2022
• Kennemerstrand 180, tijdelijk plaatsen 

(10 jaar) opslag strandbedden en wind-
schermen (Zeezicht) (12/12/2022) 
136899-2022

• Willemsbeekweg 44, plaatsen zon-
nepanelen (12/12/2022) 136975-2022

• Seinpostduin / IJmondhaven, ver-
werken van breuksteen IJmondhaven 

(12/12/2022) 137400-2022
• Zuiderkruisstraat 3, bouwen 14 appar-

tementen (13/12/2022) 137491-2022
• Dokweg 41, kappen 44 bomen 

(14/12/2022) 138340-2022
• Houtmanstraat 39, brandveilig ge-

bruiken groepswoning (15/12/2022) 
138503-2022

• Peperkers 27, plaatsen balkonbeglazing 
(15/12/2022) 138575-2022

• Peperkers 11, plaatsen balkonbeglazing 
(15/12/2022) 138597-2022

• Abelenstraat 14 en 16, bouwen dakop-
bouwen (16/12/2022) 139193-2022

Velsen-Zuid

• ter hoogte van Stelling en Zijkanaal C 
weg ong., bouwen vissteiger en aan-
leggen toegangspad (16/12/2022) 
139031-2022

Velsen-Noord
• Concordiastraat kavel 8, bouwen

bedrijfshal (incl terreininrichting en 
hekwerken) (12/12/2022) 137414-2022

• De Tiendestraat 10, wijzigen interne 
constructie (14/12/2022) 138434-
2022

Santpoort-Zuid
• Litslaan / Bloemendaalsestraatweg 

ong., bouwen 11 woningen (15/12/2022) 
138467-2022

• Laurillardlaan 24, plaatsen dakka-
pel (voorkant) en vergroten dakkapel 
(achterkant) (16/12/2022) 138947-
2022

Santpoort-Noord
• Tulpenstraat 32, bouwen aanbouw 

en vergroten eerste verdieping 
(12/12/2022) 137430-2022

Driehuis
• Wol�  en Dekenlaan 11, plaatsen dak-

kapel (voorkant) (11/12/2022) 136788-
2022

• P.C. Hooftlaan 7, vervangen en 
vergroten dakkapel (voorkant) 
(11/12/2022) 136860-2022

Bekendmakingen
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• Elke maandag tussen 10.00 en 15.00 uur
Bij Stichting Buitengewoon, Galle Promenade 70, Velserbroek
• Elke woensdag tussen 10.00 en 15.00 uur
Bij Wijkcentrum De Stek, De Heirweg 2, Velsen-Noord
(Tijdelijk gesloten tussen 26 december 2022 t/m 6 januari 2023)
• Elke woensdag  tussen 10.00 en 15.00 uur
Bij Sluis 751, Lange Nieuwstraat 751, IJmuiden
• Elke donderdag  tussen 10.00 en 15.00 uur
Bij Sluis 751, Lange Nieuwstraat 751, IJmuiden

de uit te voeren werkzaamheden. 
De Cruy�  Court is een plek waar jongeren 
in Velsen in de openbare ruimte kunnen 
sporten bewegen. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door 
een aannemer in opdracht van de Cruy�  
Foundation en de gemeente Velsen en staan 
gepland voor de maand maart en april 2023. 
Voor omwonende zal er gedurende de werk-
zaamheden enige overlast zijn. Uiteindelijk 
wordt de Cruy�  Court ook geopend.

wanneer wordt mijn 
bak geleegd?
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Velserbroek
• Voorcroft 42, plaatsen dakkapel (voor-

kant) (11/12/2022) 136775-2022
• Floraronde 65, bouwen van een erker 

(voorkant) (15/12/2022) 138599-2022

WELSTAND
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
Lange Nieuwstraat 503, plaatsen dakkapel 
(voorkant) (13/12/2022) 119955-2022

Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Industriestraat 28, uitbreiding milieu-

activiteiten (13/12/2022) 129732-2022
• Willemsbeekweg 44, plaatsen zon-

nepanelen (15/12/2022) 136975-2022
Velsen-Zuid
• Park Velserbeek nabij het kluize-

naarshuisje, snoeien boom (13/12/2022) 
134676-2022

• Buitenhuizerweg ong. bij 2, tijdelijk (10 
jaar) uitbreiden camping (15/12/2022) 
118382-2021

Driehuis
• Driehuizerkerkweg 34, aanvra-

gen vergunning brandveilig gebruik 
(13/12/2022) 133989-2022

Ingediende aanvragen standplaats-
vergunningen APV artikel 5:18-
IJmuiden
• “Kung’s Thai Food” van 1-03-2023 t/m 

1-03-2024, locatie: Planetenweg 76 
(15/12/2022) 138595-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
IJmuiden
• Dennenstraat 16, legaliseren wijz. 

gebruik naar kantoor met assem-
blageruimte (13/12/2022) 48224-2022

• Snelliusstraat 21, verbouwen tot woning 
en wijzigen gevels (15/12/2022) 129953-
2022

• Dokweg 8, verbouwen tot short-stay ho-
tel (15/12/2022) 103400-2021

Velsen-Zuid
• Stelling 19, plaatsen woonark 

(13/12/2022) 114889-2022
• Park Velserbeek nabij het kluize-

naarshuisje, snoeien boom (13/12/2022) 
135864-2022

Velsen-Noord
• Velserbosstraat 2, plaatsen dakkapel 

en wijzigen voorgevel (13/12/2022) 
130721-2022

Santpoort-Zuid
• Bloemendaalsestraatweg 56, plaatsen 

twee dakkapellen (voor- en achterkant) 
(13/12/2022) 123384-2022

• Brugemeester Rijkenspark, kappen 94 
bomen (13/12/2022) 134462-2022

Santpoort-Noord
• Spaarnberglaan 12, kappen kastanje-

boom (13/12/2022) 128217-2022
• J.T. Cremerlaan 66, plaatsen van een 

dakkapel (voorkant) (15/12/2022) 
130817-2022

Driehuis
• Driehuizerkerkweg 22 (Gemeentelijk 

monument), vervangen gevelbekleding 
en kozijnen (13/12/2022) 108562-2022

• Park Schoonenberg, kappen 6 bomen 
(13/12/2022) 134473-2022

Geweigerde omgevingsvergunning
IJmuiden
• Kennemerlaan 111, legaliseren vergroten 

dakkapel (voorkant) (13/12/2022) 
104429-2022

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
IJmuiden
• Velserduinweg 280, bouwen uit-

bouw (achterkant) en dakopbouw 
(15/12/2022) 119557-2022

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 

–uitgebreide procedure
Santpoort-Zuid
• Blekersveld tussen Duinrelpad en Pi-

eter Verswijverenstraat (Blekersduin 
deelplan 4), bouwen 40 appartementen 
(20/12/2022) 150295-2021

Overige bekendmakingen 
• Voornemen tot uitgifte gemeentegrond 

Een perceel grond grenzend aan Zuider-
kruisstraat 3, kadastraal bekend als ge-
meente IJmuiden, sectie Q, nummer 
2229 gedeeltelijk, met een oppervlakte 
van 29 m2”

• Voornemen tot uitgifte gemeentegrond 
Een perceel grond naast Dokweg 41, ka-
dastraal bekend als gemeente IJmuiden, 
sectie Q, nummer 2229  gedeeltelijk met 
een oppervlakte van 353 m2”

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.




