
10  

24TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

BEKĲ K ALLE 24 TIPS OP 
DUURZAAMVELSEN.NL

Een zuinige douche kop bespaart 
± 40 euro per jaar. Vervang je een 
regendouche, dan bespaart dit 60 
euro per jaar.

Plaats een water-
besparende douche   kop

ca.€ 60 per jaar

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

Goed voornemen: goed 
afval scheiden!
De (gratis) HVC-app kan u hierbij helpen.
De app geeft tips die afval scheiden in iedere 
situatie makkelijker maakt. Wanneer u de 
app nu download en uw account aanmaakt, 
heeft u het hele jaar inzicht in uw recycle-
tarief. Vooral bij het variabele bedrag gaat dit 
u goed helpen, omdat u kunt zien hoe vaak u 
restafaval heeft aangeboden. 
Daarnaast kunt u in de app zien in welke bak 
welk afval hoort door een product te scan-
nen of fotograferen. En u kunt er voor kiezen 
om persoonlijke tips te ontvangen over afval 
scheiden. Zo kunt u uw goede voornemen 
makkelijk volhouden en uw variabele kosten 
laag houden. Ga vóór 1 januari 2023 naar hvc-
groep.nl/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

Een gelukkig nieuwjaar
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Geen oliebollenvet door
gootsteen of toilet
Oliebollen, wie houdt er niet van? Ieder 
jaar gaan we massaal aan de slag om deze 
lekkernij voor de feestdagen te bakken, 
maar waar laat je het vet? Tijdens Kerst-
mis en met Nieuwjaar spoelen Neder-
landers massaal frituur- en oliebollen-
vet door de gootsteen of de wc. Lekker 
makkelijk, maar het kost elk jaar veel 
geld om dat vet uit het water te fi lteren. 

Het vet dat overblijft na het bakken van olie-
bollen of bitterballen veroorzaakt verstop-
pingen in de riolering. Zowel vast als vloei-
baar vet gaat namelijk klonteren en stollen 
als het in het rioolwater terecht komt.

Wat doet u met uw gebruikte frituurvet?
Lever dit in bij het HVC afvalbrengstation 
en doe het in de gele container. Giet daar-

voor het vet terug in de oorspronkelijke ver-
pakking of een goed afsluitbare verpakking. 
Want door het gescheiden in te leveren
krijgt gebruikt frituurvet en bakolie een 
tweede leven als biobrandstof.

Wilt u weten wat er nog meer niet in het riool 
mag? Neem dan een kijkje op
www.nietinhetriool.nl

Vuurwerkoverlast bestraft
Vuurwerk is prachtig om te zien, maar kan 
ook negatieve gevolgen hebben. Het afsteken 
van vuurwerk kan leiden tot geluidsoverlast, 
brandgevaar of schade aan mens, dier en 
spullen. Politie, gemeentelijke handhavers 
en HALT slaan daarom de handen ineen ti-
jdens de vuurwerkperiode.

Politie en gemeentelijk handhavers surveil-
leren zowel in uniform als in burger om te 
controleren of de regels nageleefd worden. 
Het is niet toegestaan om:
• Vuurwerk af te steken buiten

afsteekperiode. De afsteekperiode begint
op 31 december 2022 om 18:00 uur en
eindigt op 1 januari 2023 om 2:00 uur.

• Vuurwerk af te steken in een gebied dat is
aangewezen als vuurwerkvrije zone:

• Kinderboerderij Velserbeek en binnen 5
meter van de kinderboerderij, Velserbeek 5 
in Velsen-Zuid.

• Korenmolen De Zandhaas met molenerf,
Wüstelaan 83 in Santpoort-Noord.

• Kerbert Dierentehuis, Heerenduinweg 8 in 
IJmuiden.

• Alle schoolpleinen van scholen gelegen in
de gemeente Velsen.

• De Zorgspecialist,  Trompstraat 200 in
IJmuiden

• De Zorgspecialist, Trompstraat 208 in
IJmuiden

• De Luchte, Lodewijk van Deyssellaan 4 in
Driehuis

Wie deze regels overtreed kan een boete, 
taakstraf of gevangenisstraf krijgen. Jon-
geren tussen de 12 en de 18 jaar worden bij 
een licht vergrijp, zoals vuurwerk afsteken 
op 31 december vóór 18 uur, naar Halt ge-
stuurd voor een zogeheten Haltstraf. Die 
straf bestaat uit de schade vergoeden, een 
aantal gesprekken met Halt, het aanbieden 
van excuses aan slachto� ers en het maken 
van een leeropdracht. De ouders van de jon-
geren worden geïnformeerd. 

Wij wensen u een mooie en veilige jaar-
wisseling!
Kijk voor meer informatie over de jaarwis-
seling op velsen.nl/jaarwisseling.



Mijn naam is Ferry Levasier en een 
geboren en getogen IJmuidenaar. Van 
huis uit heb ik altijd meegekregen 
dat je andere in welke vorm dan ook 
moet helpen. Zo staat mijn moeder 
(tante Bea) al ruim 50 jaar in de kan-
tine bij voetbalvereniging SVIJ. Toen 
ik in 2018 gevraagd werd of ik steun-
fractielid bij Forza! IJmond wilde 
worden, was de keuze snel gemaakt. 
Bij de afgelopen verkiezingen ben ik 
met voorkeursstemmen gekozen tot 
raadslid en met het vertrouwen wat al 
deze mensen in mij hebben, voel ik me 
gesterkt in keuzes die ik als raadslid 
zal maken. 

Met Forza! IJmond zijn wij duidelijk, helder 
en bovenal eerlijk. Bij Forza! IJmond staat de 
Velsenaar voorop en deze gedachte neem ik 

mee in mijn dagelijkse werkzaamheden als 
logistiek manager bij een Japans bedrijf ge-
vestigd in IJmuiden. Mijn team bestaat voor 
90% uit Velsenaren en als we iets nodig heb-
ben, kijk ik altijd eerst of we het bij een onder-
neming uit Velsen kunnen krijgen.

Als raadslid zal ik me de komende periode 
hard maken voor de verkeersveiligheid in Vel-
sen en vooral dat de Kanaaldijk nu eindelijk 
eens veilig gemaakt gaat worden. Een ander 
punt waar wij als partij voor staan, is het reali-
seren van een spoedpost in IJmuiden. Helaas 
gaan we daar als gemeente niet over, maar dat 
weerhoudt mij niet alles op alles te zetten om 
een manier te vinden, waardoor het misschien 
wel gerealiseerd kan worden.

Net als in heel Nederland hebben we in de ge-
meente Velsen een groot te kort aan woningen 

en is het een noodzaak om woningen te reali-
seren. Bij het realiseren zullen wij als Forza! 
IJmond altijd het belang van de Velsenaren in 
het oog houden en ervoor strijden dat er zoveel 
mogelijk gericht wordt op woningzoekenden 
uit Velsen. Daarbij zullen we er naar streven 
dat er een juiste verdeling van soorten wonin-
gen over onze kernen komt, zodat iedere type 
woningzoekende (jongeren, starters, door-
stromers, statushouders enz.) eerlijk over alle 
kernen verspreid kunnen worden. 

Wat ik zelf een heel interessant project vind, is 
het Pont tot Park project. Hier komt bijna al-
les samen waar we als IJmuiden behoefte aan 
hebben. Namelijk woningen, duurzaamheid, 
horeca en vooral het weer aantrekkelijk ma-
ken van het centrum van IJmuiden. 

Raadscolumn Ferry Levasier (Forza! IJmond):
Hard maken voor verkeersveiligheid en een spoedpost

Bent u benieuwd wat u nog meer kan doen om energie te besparen? Kom dan naar de 
‘Warme Bieb’ in de bibliotheek van IJmuiden en Velserbroek. Energiecoaches van En-
ergiek Velsen staan daar om gratis tips te geven over het besparen van energie.
De middagen worden tot en met maart 2023 georganiseerd.

Locatie en tijdstip
De eerste dinsdag van de maand in IJmuiden van 12:00 tot 14:00 uur. 
De derde dinsdag van de maand in Velserbroek ook van 12:00 tot 14:00 uur.

Energieadvies in de bibliotheek

Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Radarstraat 95, legaliseren vergroten 

berging (19/12/2022) 139828-2022
• Ampèrestraat 27, splitsen pand, plaat-

sen zonnepanelen en warmtepomp 
(20/12/2022) 140464-2022

• Kromhoutstraat 54, wijzigen en 
vergroten naar 3 appartementen 
(21/12/2022) 140774-2022

• Deutzstraat 36, 42, 52,54, 58, 66, 76, 86 
en 96, uitbreiden 9 bedrijfsunits met 
dakopbouw (22/12/2022) 140969-
2022

Santpoort-Zuid
• Bloemendaalsestraatweg 148A, lega-

liseren gebruik kantoor (23/12/2022) 
141527-2022

Santpoort-Noord
• Broekbergenlaan 47, vervangen 

brandtrap (20/12/2022) 140015-2022
Driehuis
• Duin- en Kruidbergerweg 1D, 

brandveilig gebruik opvanglocatie 
(22/12/2022) 140916-2022

WELSTAND

Verlengen beslistermijn 
Santpoort-Noord
• Voorplaats 24, bouwen dakopbouw 

(23/12/2022) 123487-2022
Velserbroek
• Hofgeesterweg ong. (naast 28), bouwen 

woning (22/12/2022) 104096-2022

Ingediende aanvragen fi lmvergunnin-
gen APV artikel 2:7
Velsen-Zuid
• “Goede Tijden Slechte Tijden”,

op 12 januari 2023 van 13:30 tot
14:45 uur,  locatie: Meershoef
(16/12/2022) 139811-2022

Ingediende aanvragen standplaats-
vergunningen APV artikel 5:18
IJmuiden
• “Verkoop van bloemen”, van 1 januari 

2023 t/m 31 december 2027, locatie: 
Kennemerplein/hoek Kennemerlaan 
(20/12/2022) 140274-2022

Velserbroek
• “Za¥ aran Persian Food” van 03 januari 

2023 t/m 03 januari 2026, locatie: Au-
rora Bastion 25 (23/12/2022) 141508-
2022

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
Velsen-Noord
• “NK Subaru Beach Battle”, op 19 febru-

ari 2023 van 09:30 tot 12:30 uur, loca-
tie: tussen strandopgang Heliomare en 
Noordpier (20/12/2022) 140284-2022

Santpoort-Zuid
• Avondvierdaagse Brederode Dal-

tonschool, van 7 t/m 9 juni 2023 van 
18:00 uur tot 20:00 uur, locatie: diverse 
routes door Velsen met als vertrek- en 
eindpunt Willem de Zwijgerlaan 110 
(19/12/2022) 139569-2022

Santpoort-Noord
• Omloop van Zandvoort doorkomst door 

gemeente Velsen van een recreatieve 
toertocht. 26-03-2023 Slaperdijk 4 
(22/12/2022) 141183-2022

BESLUITEN

Verleende omgevingsvergunningen -
reguliere procedure
IJmuiden
• Lierstraat 50, wijzigen constructie (in-

tern) (20/12/2022) 131212-2022
• Groeneweg 23, kappen boom 

(20/12/2022) 136644-2022
• Plein 1945 nr. 46, verbouwen (incl. 

dakterrassen en trappen achterkant) 
tot bedrijfsruimte (begane grond) 
en 8 appartementen (verdiepingen) 
(22/12/2022) 93599-2022

• Kanaalstraat 31A, vergroten 1e en 2e 
verdieping en splitsen in 2 apparte-
menten (22/12/2022) 121747-2022

Velsen-Noord
• Eendrachtsstraat 5, plaatsen vier trail-

ers met heliumdrukcilinders en plaats-
en hekwerk (22/12/2022) 105119-2022

Geweigerde omgevingsvergunning
IJmuiden
• Lange Nieuwstraat 503, plaatsen dak-

kapel (voorkant) (22/12/2022) 119955-
2022

Ingetrokken verleende omgevings-
vergunning
Santpoort-Noord
• Frans Netscherlaan 12, aanbren-

gen camoufl ageplaten (20/12/2022) 
24320-2016

Santpoort-Zuid
• Bloemendaalsestraatweg 88, uitbrei-

den woning en wijzigen kozijnen voor-
gevel (20/12/2022) 23867-2016

Verleende exploitatievergunningen
APV artikel 2:15 
IJmuiden
• “Grand Café Staal” - Lange nieuw-

straat 799 (Verleende vrijstelling ex-
ploitatievergunningplicht, voor deze 
locatie is eerder vrijstelling verleend) 
(22/12/2022) 129281-2022

Overige bekendmakingen 
• Verordening op de he¬  ng en invorder-

ing van leges 2023, zonder rijbewijs 
tarieven

• Kapmelding: 2 Esdoorns aan J. Paxton-
straat 95, Velserbroek: de bomen staan 
te dicht tegen de gevel en tuinmuur aan

• Voornemen tot uitgifte gemeentegrond 
Een perceel grond gelegen aan Pontweg 
1D in Velsen-Noord, kadastraal bekend 
als gemeente IJmuiden, sectie K, num-
mer 818 gedeeltelijk, groot 108 m2. 

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

Parkeermeters tijdelijk afgesloten
Om schade door vuurwerk te voorkomen, worden vanaf 29 december 2022 tot en 
met 3 januari 2023 de bakken met zakjes voor hondenpoep afgesloten.

Deze termijn geldt ook voor de afsluiting van de parkeermeters in IJmuiden.
In die periode hoeft er voor parkeren niet betaald te worden.




