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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

Gebruikt frituurvet en bakolie? Lever het in!
Heeft u zelf oliebollen of appelfl appen gebak-
ken met oud en nieuw? Wist u dat u net als 
glas, papier en plastic ook gebruikt frituurvet 
en bakolie gescheiden kunt inleveren? Dat kan 
bij steeds meer supermarkten of bij het afval-
brengstation bij jou in de buurt. Van frituurvet 
wordt namelijk biobrandstof gemaakt. Per jaar 
gebruikt een gemiddeld huishouden zo’n 8 kilo 
frituurvet. Van die 8 kilo wordt brandstof ge-
maakt waarmee u 180 kilometer kunt rijden. 

Hoe?
Giet gebruikt frituurvet terug in de originele 
verpakking of in een oude plastic fl es. Verza-
mel ook bakolie in een plastic pot of fl es. Sluit 
de verpakking goed en neem deze mee naar 

het dichtstbijzijnde afvalbrengstation of naar 
een gele bak bij de supermarkt. Alleen kleine 
restjes in de pan? Veeg die met keukenpa-
pier weg en gooi dat papier in de restafvalbak.

Wat gebeurt ermee?
Het ingezamelde frituurafval gaat naar een ver-
werkingsfabriek. Daar wordt het grotendeels 
verwerkt tot biodiesel. Deze biodiesel is ge-
schikt om op te rijden. Een ander gedeelte van 
het gebruikte frituurvet wordt rechtstreeks in-
gezet als biobrandstof voor energieopwekking 
of in de glastuinbouw. 
Het plastic dat overblijft, wordt gescheiden in 
een eigen recyclingproces en weer verwerkt tot 
nieuwe plastic producten. 

De meesten van u hadden zich de feestdagen 
waarschijnlijk anders voorgesteld. De huidige 
lockdown vraagt opnieuw veel van u allemaal. 
De zorg, ondernemers, de politie, het onderwijs, 
de cultuursector, ouderen, kinderen en jonge-
ren, iedereen heeft op zijn eigen manier te ma-
ken met de huidige strenge maatregelen. 

We hopen dat 2022 een jaar wordt waarin co-
rona steeds minder aanwezig is en u in goede 
gezondheid het normale leven weer kan oppak-
ken.

Nieuwjaarstoespraak burgemeester
Vanwege de coronacrisis kan er geen fysieke 
bijeenkomst in een van onze zeven woonkernen 
plaatsvinden om het nieuwe jaar in te luiden.
Daarom houdt burgemeester Frank Dales op za-
terdag 1 januari 2022 om 14.00 uur een nieuw-
jaarstoespraak die live wordt uitgezonden via de 
lokale omroep RTV Seaport. 
Ook via de website www.rtvseaport.nl is de 
nieuwjaarstoespraak te volgen. Bent u niet in de 
gelegenheid om de toespraak live te volgen? De 
herhaling is regelmatig te zien vanaf 15.00 uur.

Beste Velsenaren,
Nog even en 2021 ligt achter ons. Another year over… en corona 
is nog niet weg uit ons leven. 

We zitten opnieuw in een lockdown. Omdat het niet goed gaat met 
de besmettingen en de gevolgen die dat heeft voor de zorg. Toch 
staan we er anders voor dan een jaar geleden. Velen van ons zijn 
inmiddels gevaccineerd. We ‘boosteren’. Het vaccin helpt de ge-
volgen van besmetting in te perken. Zo vechten we terug tegen 
het virus. 

We vechten ook terug met de lockdown maatregelen. Die doen te-
gelijkertijd pijn omdat we elkaar maar beperkt kunnen ontmoeten. 
Die pijn voelen wij allemaal en onze ondernemers zeker. We leven 
met hen mee. Laten we hen ook helpen waar we kunnen. De Velsense 
‘ik koop lokaal’ actie maakt mij trots en ik roep iedereen op 
hieraan mee te blijven doen!

Ondanks de beperkingen maken we van de jaarwisseling hopelijk 
een mooi feest. Oliebollen, met een glas in de hand elkaar het 
beste wensen. Maar ik weet ook dat er spannende dingen kunnen 
gebeuren en daarom ben ik altijd blij als we met zijn allen weer 
gezond opstaan op 1 januari. 
Vorig jaar deden we dat ook, maar het blije gevoel was snel over 
toen ik later die dag vernam dat een jongen uit IJmuiden door 
opgeraapt vuurwerk zijn hand had verloren. Op dat moment krimpt 
je maag samen. Wat een drama, wat een verdriet. En de gevolgen 
zijn voor altijd. 
Daarom mijn hartstochtelijke oproep: pas op jezelf en kijk naar 
elkaar om. Er geldt een vuurwerkverbod maar de realiteit is dat 
er vuurwerk afgestoken wordt. Dat horen we nu al. Dus alsje-
blieft: houd je kinderen in de gaten, praat met ze over de geva-
ren. 
En op nieuwjaarsdag, als er vuurwerkresten liggen: pak met je 
buren de bezem om het op te vegen. Ja, HVC begint in het nieuwe 
jaar weer met de schoonmaakwerkzaamheden, maar niet op 1 janu-
ari. En het is een illusie om te denken dat met een HVC-veegron-
de alles weg is. Dus laten we het samen doen. En bedenk daarbij: 
ieder niet ontploft stuk vuurwerk dat opgeruimd is, maakt ons 
veiliger. 

Samen vormen we de Velsense gemeenschap. Samen kunnen we heel 
veel, met elkaar en voor elkaar. Laten we ons daar bewust van 
zijn. Vandaag, morgen, en alle dagen van het komende jaar.

Mijn wens voor 2022 is dat het jou en alle andere Velsenaren 
goed gaat. Dat we gezond en veilig zijn. Nogmaals: pas op jezelf 
en kijk om naar de ander. Laten we er zo een mooi en gelukkig 
jaar van maken. En natuurlijk: heb lief! 

Jouw burgemeester, 
Frank Dales

De gemeenteraad en het 
college van burgemeester 
en wethouders van Velsen 
wenst u een hoopvol 2022!

Foto: Fotokring Polderlicht

Kerstbomeninzameling
7 januari 2022 van 13:00 tot 17:00

Prijzen:

*Ter besteding aan een uitje met de hele klas of een goed doel.

Ben je 15 jaar 
of jonger? 

Doe mee en win!
Per kerstboom krijg 
je 50 cent en een lot 
waarmee je mooie 

prijzen kunt winnen!

1x

€ 500,-
50x

€ 10,-

*

Winactie!

meer 
informatie op 

velsen.nl/
kerstbomenactie



Geplaatst op  www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op 23.12.2021.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)

Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden:
• Acaciastraat 12, plaatsen dakopbouw 

(19/12/2021) 150694-2021
• J.P. Coenstraat 87, plaatsen dakop-

bouw (21/12/2021) 151642-2021
•  Zeeweg 220 en Beukenstraat 1B, 

wijzigen winkel naar 2 woningen 
(21/12/2021) 151776-2021

• Kanaalstraat 56-58, verbouwen 
bedrijfsruimte naar 2 woningen 
(23/12/2021) 152465-2021

• Oosterduinplein 22, vervangen kozij-
nen (23/12/2021) 152831-2021

• Marktplein 60, wijzigen gevel 
(24/12/2021) 153172-2021

• Van Wassenaerstraat 68, plaatsen 
dakopbouw (24/12/2021) 153262-
2021

Velsen-Noord
•  Hoek Concordiastraat/Stuwadoor-

straat (perceel B 5376), bouwen 12 be-
drijfsunits en 2 kantoren/showrooms 
(24/12/2021) 153304-2021

Velserbroek
• Rijksweg 278, plaatsen tijdelijke tent 

(20/12/2021) 150884-2021
•  Ambachtsweg 3, veranderen hore-

cagelegenheid (wijziging op ver-
leende vergunning 38650-2020) 
(20/12/2021) 151141-2021

• Westbroekerweg 144, plaatsen 2 
dakkapellen (zijkant) (21/12/2021) 
151911-2021

• Engels Gras 17, bouwen erker 
(23/12/2021) 152950-2021

• Zwanebloembocht 140, plaatsen 
dakkapel (voorzijde) (24/12/2021) 
153137-2021

Welstand
Verlengen beslistermijn  
IJmuiden
• Lagersstraat ong. (kavel 05), bouwen 

woning (21/12/2021) 118923-2021
• Lagersstraat ong. (kavel 06), bouwen 

woning (21/12/2021) 134616-2021
• Lagersstraat ong. (kavel 03), bouwen 

woning (wijziging op verleende ver-
gunning 52606-2021 d.d. 20-07-2021) 
(21/12/2021) 116750-2021

Driehuis
• P.C. Hooftlaan 93 (Rijksmonument), 

restaureren kapelgebouw en tijdelijk 
(10 jaar) wijzigen gebruik wonen naar 
logies (21/12/2021) 133947-2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
Velserbroek
• Rijksweg 287, tijdelijk plaatsen tent 

(23/12/2021) 150884-2021

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Stephensonplein 27, wijzigen interne 

constructie (21/12/2021) 142540-
2021

• Lorentzstraat 62, tijdelijk (4 jaar) ka-
mergewijze verhuur (3 kamers, 3 per-
sonen) (21/12/2021) 108293-2021

• Griftstraat 3, plaatsen dakopbouw 
(21/12/2021) 136603-2021

• Eksterlaan 39, plaatsen dakkapel 
(achterzijde) (23/12/2021) 89183-
2021

• Bestevaerstraat 14, vergroten woning 
aan achterkant (recht optrekken ge-
vel) (23/12/2021) 104994-2021

• Zeeweg 219, plaatsen dakopbouw 
(23/12/2021) 140549-2021

• Grahamstraat 219, vergroten 2e ver-
dieping (23/12/2021) 147781-2021

Velsen-Noord
• Rooswijkweg 189, wijzigen gevelko-

zijn naar deur en plaatsen Luchtbe-
handelingsinstallatie (23/12/2021) 
124837-2021

Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 215, wijzigen van 

een winkelkozijn (voorzijde) 
(23/12/2021) 135256-2021

Driehuis
• Driehuizerkerkweg 119 (Rijksmonu-

ment), verbouwen kapberg tot woning 
(21/12/2021) 5649-2018

Velserbroek
Floraronde 32, plaatsen dakkapel (achter-
gevel) (23/12/2021) 140701-2021
• Ster Bastion 105, wijzigen gebruik 1e 

verdieping naar 2 zelfstandige appar-
tementen met loggia’s en veranderen 
kozijnen (21/12/2021) 92895-2021

Geweigerde omgevingsvergunning
Velsen-Zuid
• Driehuizerkerkweg 9, afwijken bouw-

regels voor tuinkas (21/12/2021) 
113733-2021

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning 
Velserbroek
• Liniepad 50, bouwen tuinhuis 

(21/12/2021) 125484-2021

Overige bekendmakingen 
• Nieuwe Huisvestingsverordening

Een papieren versie van de bekendma-
kingen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, 
Dorpshuis Het Terras, Buurtcentrum De 
Dwarsligger, Buurthuis De Brulboei, Wijk-
centrum De Stek, Wijkcentrum De Hof-
stede, Bibliotheek IJmuiden, Bibliotheek 
Velserbroek, uitleenpunt Huis ter Hagen 
en uitleenpunt de Moerberg. Voor de inzage 
van stukken kunt u naar het gemeentehuis.

Bekendmakingen

Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over testen 
Coronatest.nl
0800-1202 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over vaccinatie 
coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Coronanieuws

Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine
Website met contactgegevens hulp- en luisterlijnen  

Afvalinzameling tijdens de feestdagen!
Dit jaar vallen de feestdagen in het week-
end en gaat de afvalinzameling door zoals 
gepland. Wil je weten wanneer HVC langs-
komt om de bakken te legen, kijk dan in de 
HVC-app of op hvcgroep.nl

Gebruik je een ondergrondse container?
Hou er dan rekening mee dat deze door de 
feestdagen eerder vol kan zitten. Je kunt 
dan een andere container proberen of de 
zak nog even thuis bewaren. Zet het er niet 
naast. Er komt ongedierte op af en bij het le-

gen kan de chau¢ eur de container niet goed 
optillen. 

Afvalbrengstations
De afvalbrengstations is op Nieuwjaarsdag 
gesloten. Op 31 december sluit de afval-
brengstations om 17 uur. Kijk voor de ope-
ningstijden in de HVC-app of op hvcgroep.
nl/afvalbrengstations.

HVC wenst iedereen fi jne feestdagen en 
een duurzaam 2022!

Gewijzigde openings-
tijden gemeentehuis
Vrijdag 31 december (oudejaarsdag) 2021 
Gesloten vanaf 15.00 uur

Maandag 10 januari 2022   
Open vanaf 10.00 uur

Werkgroep Amfi bieën Velsen onderhoudt duinpoelen
Het Velsens duingebied is het thuis van 
veel verschillende dieren en planten. De 
gemeente zorgt ervoor dat het duinge-
bied op de juiste manier onderhouden 
wordt. Dat doen we elk jaar in het win-
terseizoen. De werkgroep Amfi bieën 
Velsen gaat deze winter aan de slag met 
onderhoud aan de poelen in de omgeving 
van het Dauwbraampad.

We hebben in ons duingebied diverse poelen 
waarin amfi bieën leven. Deze duinpoelen vra-
gen het nodige onderhoud, zodat ze geschikt 
blijven voor amfi bieën om hier te leven en 
zich voort te kunnen planten. Ook voor vo-
gels en andere soorten dieren is onderhoud 

belangrijk. 

Deze winter zal de Werkgroep Amfi bieën Vel-
sen het onderhoud aan de poelen in het duin-
gebied uitvoeren. Dat betekent dus dat u vrij-
willigers in het duingebied kunt tegenkomen 
met handgereedschap en motorkettingzaag 
die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. 
Dit zal voor een groot deel bestaan uit snoei-
werkzaamheden. 
Mocht u hierover vragen hebben kunt altijd 
contact opnemen met de afdeling Beheer 
en Onderhoud van de gemeente Velsen via 
info@velsen.nl. Ook de vrijwilligers die u te-
genkomt kunt u aanspreken als u een vraag 
heeft over het onderhoud. 

Containers plastic, blik en 
drinkpakken weg rond 
oud en nieuw
Om vuurwerkschade te voorkomen worden uit 
veiligheid bovengrondse containers voor plas-
tic, blik en drinkpakken van donderdag 30 de-
cember 2021 tot en met zaterdag 1 januari 2022 
tijdelijk verwijderd. 

Op 2 en 3 januari worden de containers weer te-
ruggeplaatst.

Hulp bij maken van prikafspraak boostervaccinatie

Heeft u hulp nodig bij het maken van een 
vaccinatieafspraak tegen het coronavirus?
Bibliotheek Velsen en het Sociaal Wijk-
team Velsen helpen u graag verder.

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)
Bent u niet handig met een computer of tele-
foon? Het Informatiepunt Digitale Overheid 
(IDO) kan u helpen met het maken van een vac-
cinatieafspraak. Kom langs tijdens het inloop-
spreekuur in de Bibliotheek Velsen. U hoeft 
geen lid te zijn van de bibliotheek om van deze 
service gebruik te maken. Het IDO helpt u graag 
verder. 

 Bibliotheek locatie IJmuiden
Dudokplein 16, 1971 EP IJmuiden
Inloopspreekuren op dinsdag 11:00-12:00 uur 
en donderdag 15:30-16:30 uur

Bibliotheek locatie Velserbroek
Maan Bastion 476, 1991RH Velserbroek
Inloopspreekuren op dinsdag 10:00-11:00 uur 
en vrijdag 15:30-16:30 uur

Sociaal Wijkteam Velsen
Kunt u niet terecht bij het inloopspreekuur om-
dat u slecht ter been bent? Neem dan contact op 
met Sociaal Wijkteam Velsen via 088 8876970 
of contact@swtvelsen.nl. Zij helpen u verder 
met het maken van uw vaccinatieafspraak. 




