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Het gemeentebestuur van Velsen wenst u 
een  goede  gezondheid in 2017

Voor een persoonlijke uitwisseling van 
 nieuwjaarswensen nodigt het gemeentebestuur 
van Velsen u hierbij van harte uit voor de 
 nieuwjaarsbijeenkomst.

Deze vindt plaats op maandag 9 januari 2017 
van 17.00 tot 19.30 uur in het Gemeentehuis, 
Plein 1945 te IJmuiden. 

Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen 

persoonlijke uitnodigingen te versturen.

Deze publicatie komt daarvoor in de plaats.

U bent van 
harte welkom
Nieuwjaarsreceptie 2017

De heer Koper eerste klant 
RegioRijder
Op zondag 1 januari 2017 was 
de heer Hein Koper een van de 
eerste klanten van RegioRij-
der. Een bijzonder moment. Dic-
ky Sijpkens, regiomanager van 
Connexxion was daarbij. Even-
als de Velsense wethouder Ro-
bert te Beest, die hem namens al-
le gemeenten in de regio een bos 
bloemen overhandigde.

De heer Koper woont in Haarlem en 
gaat regelmatig naar de Watervio-
lier in Velserbroek (onderdeel van 
de Hartekampgroep). Op zondag 
ging hij naar familie in Zandvoort.  
Met RegioRijder kan hij reizen naar 

elke bestemming, die op maximaal 
25 km van zijn woonadres ligt. De 
gemeenten uit de regio’s Haarlem-
mermeer, IJmond en Zuid-Kenne-
merland hebben gezamenlijk vijf 
taxibedrijven gekozen, die vanaf 1 
januari 2017 het Wmo-vervoer uit-
voeren. Dit doen ze onder de naam 
RegioRijder. Om hiervan gebruik 
te kunnen maken  heeft u een ver-
voerspas nodig die u kunt aanvragen 
bij het Wmo- of Zorgloket van uw 
gemeente in de regio .De regie over 
de taxiritten wordt gedaan door de 
regiocentrale van Connexxion. Kijk 
voor meer informatie op www.regi-
orijder.nl. (foto:Reinder Weidijk)

Op wielen naar de vloedlijn!
In een rolstoel of scootmobiel 
naar de vloedlijn van het strand 
– dat kan. Mensen met een 
Wmo-indicatie bellen daar nu de 
strandtaxi voor.

De gemeente vindt het belangrijk 
dat het strand voor iedereen toe-
gankelijk is. Tot voor kort was de 
vloedlijn moeilijk te bereiken voor 
mensen in een rolstoel of scootmo-
biel. Helaas is het onmogelijk om 
een echt pad aan te leggen naar de 
vloedlijn, maar er is nu een alterna-
tief. 

Vanaf 1 januari 2017 kunnen ge-
bruikers van rolstoelen of scootmo-

bielen gratis gebruik maken van de 
strandtaxi. Die strandtaxi rijdt elke 
dag tussen 09.00 uur en 18:00 uur 
over het strand van IJmuiden. Hij 
haalt u op bij één van de strandop-
gangen en zet u af bij de vloedlijn. 
Ook kunt u natuurlijk worden op-
gehaald. 

Heeft u een Wmo-indicatie voor 
een rolstoel of scootmobiel? Dan 
kunt u de strandtaxi reserveren via 
0653197825 of per mail via post@
paviljoennoordzee.nl.  Heeft u an-
dere vragen of wilt u meer informa-
tie? Dan kunt u contact opnemen 
met de gemeente op 0255 567200 
en vragen naar de afdeling Wmo.

Afval scheiden
Goede voornemens? Afval scheiden 
zou daar een van kunnen zijn. Maak 
het uzelf makkelijk en zorg dat u uw 
etensresten en snijrestjes meteen 
makkelijk kwijt kunt! Zet een bak-
je op uw aanrecht en verzamel daar 
gedurende de dag al het groente- en 
fruitafval in. Doordat u uw etensres-
ten goed scheidt, kan er groen gas en 
compost van gemaakt worden.
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Elke boom is geld waard

Lever je kerstboom in!
Op donderdag 5 januari kun 
je weer kerstbomen inleveren 
voor verbranding. Elke boom 
is 50 eurocent waard. Heb je 
er veel? Breng ze dan naar de 
brandplaatsen aan de Heeren-
duinweg in IJmuiden en het 
grasveld aan de Hagelingerweg 
(ter hoogte van de Biezenweg) 
in Santpoort-Noord.

Inleverplaatsen:
• IJmuiden: Kennemerplein, 

Plein 40-45, Canopusplein van 
12.30 tot 15.30 uur

• IJmuiden: Heerenduinweg, 
brandplaats van 13.00 tot 19.00 
uur 

• Velsen-Noord: Stratingplant-
soen van 09.00 tot 12.00 uur

• Velserbroek: Vestingplein van 
12.00 tot 16.00 uur

• Velsen-Zuid: voor de brand-
weerkazerne van 12.30 tot 15.30 
uur

• Driehuis: Driehuizerkerkweg 
naast de kerk van 12.30 tot 15.30 
uur

• Santpoort-Zuid: Willem de 
Zwijgerlaan naast het station 
van 12.30 tot 15.30 uur 

• Santpoort-Noord: Hagelinger-

weg /Burgemeester Weertplant-
soen van 12.30 tot 15.30 uur

• Santpoort-Noord: Hagelinger-
weg op het veld bij de brand-
plaats t.h.v. Biezenweg van 13.00 
tot 19.00 uur.

Verbranding
Op donderdag 5 januari om 18.30 
uur aan de Heerenduinweg in 
IJmuiden en op donderdag 5 janu-
ari om 18.30 uur aan de Hagelin-
gerweg (ter hoogte van de Biezen-
weg) in Santpoort-Noord.

Niet verbranden?
Op zaterdag 7 januari 2017 zamelt 
HVC alle overige kerstbomen in. 
HVC rijdt een route via de door-
gaande wegen. Dit is een andere 
route dan vorige jaren. Deze rou-
te staat op www.velsen.nl. Kerst-
bomen mogen vanaf vrijdagavond 
6 januari 20.00 uur tot zaterdag-
ochtend 7 januari vóór 8.00 uur 
worden aangeboden bij de onder-
grondse containers of op de aan-
biedplaatsen van de minicontai-
ners. Wij vragen dan ook uw aan-
dacht daarvoor bij het parkeren 
van de auto’s op zaterdag 7 janua-
ri. (foto: gemeente Velsen)

Wie worden de Velsense 
sportkampioenen van 2016?
De gemeente Velsen vraagt ie-
dereen om kandidaten voor te 
dragen voor de titel van Velsen-
se Sportman, Sportvrouw, Sport-
ploeg, Talent (tot 18 jaar), Master 
(vanaf 40 jaar) en Gehandicapte 
Sporter van het jaar 2016.

De winnaars worden bekendge-
maakt op het Sportgala op vrijdag 
10 maart 2017 in het Thalia The-
ater. Bent u en kent u iemand die 
- of een team - aan onderstaande 
voorwaarden voldoet? Geef deze 
sporter(s) dan vóór 25 januari 2017 
op via de aanmeldknop op de web-
site van www.sportgalavelsen.nl of 
stuur een e-mail naar sportgala@
velsen.nl

Elk jaar kiest de gemeente Vel-
sen haar sportkampioenen en wor-
den andere sporters in het zonne-
tje gezet. Wie een kandidaat kent, 
mag hem of haar of een heel team 
voordragen. Er zijn zes categorie-
en: Sportman, Sportvrouw, Sport-
ploeg, Talent, Master en Gehandi-
capte Sporter. Een deskundige ju-
ry bepaalt wie de winnaars zijn. De 
prijsuitreiking vindt plaats op vrij-
dag 10 maart 2017 in het Thalia 
Theater in IJmuiden. De presenta-
tie van het Sportgala is in handen 
van Frank Snoeks, sportverslagge-
ver bij Studio Sport.

Wie kunnen genomineerd wor-
den?
• De individuele sporters die lid 

zijn van een Velsense vereniging; 
dat mag een niet-Velsenaar zijn 
die lid is van een Velsense ver-
eniging of een Velsenaar die lid is 
van een niet-Velsense vereniging.

• Teamsporters die uit Velsen ko-
men en lid zijn van een team dat 
niet uit Velsen komt; de sporter 
wordt dan individueel genomi-
neerd.

• Hele teams, als het een Velsens 
team is, inclusief alle niet-Vel-
sense leden.

Aan welke criteria moet de no-
minatie voldoen?
a) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden 

bij een Nederlands kampioen-
schap van een toernooi of wed-
strijdenreeks.

b) Als je 1e, 2e of 3e bent gewor-
den bij een Europees kampioen-
schap.

c) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden 
bij een Wereldkampioenschap.

d) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden 
bij een Wereldbekerwedstrijd.

e) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden 
bij een Europacupwedstrijd.

f ) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden 
bij een wedstrijd van vergelijk-
baar niveau als de punten onder 
b) tot en met e).

g) Als je een individuele sportprijs 
hebt gewonnen van een o�  ciële 
sportbond.

h) Als je een individuele sportprijs 
hebt gewonnen tijdens een inter-
nationaal toernooi.

Aanmelden
Nominaties moeten vóór 25 janu-
ari 2017 worden doorgegeven via 
de aanmeldknop op de website van 
www.sportgalavelsen.nl Ook kunt 
u de nominaties mailen naar sport-
gala@velsen.nl Voor vragen kunt u 
ook bellen met Simon de Weers, af-
deling Sportzaken gemeente Vel-
sen: 06-28302505.
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Gemeente Velsen bijna Hartveilig!
Een dierbare verliezen door een 
hartaanval, helaas hebben veel 
mensen daar ervaring mee. Wan-
neer hulp in de buurt is, wordt dit 
risico kleiner. Daar wordt nu hard 
aan gewerkt, Velsen is bijna Hart-
veilig! Door een netwerk van vrij-
willigers en AED’s op te bouwen, 
kan er binnen zes minuten hulp 
verleend worden en dat is heel 
belangrijk voor de overlevings-
kans!

Sinds een jaar werkt Velsen eraan 
om de acute hulp bij een hartstil-
stand te verbeteren. Daarom is Vel-
sen aangesloten op het landelij-
ke netwerk Hartveilig Wonen. We 
zijn goed op weg om een ‘Hartveili-
ge gemeente’ te worden. Er zijn nog 
wel extra vrijwillige burgerhulpver-
leners en AED’s nodig om overal in 
Velsen op tijd hulp te kunnen geven. 
Een AED is een Automatische Ex-
terne Defi brillator, een draagbaar 
apparaat dat helpt bij het reanime-
ren. We spreken Annette Baerveldt 
(wethouder gezondheidzorg ge-
meente Velsen) en Kees Gerrits (ei-
genaar van Café Middeloo in Drie-
huis) over dit onderwerp.

Goed gevoel
‘Ik zie in de openbare ruimte steeds 
meer AED’s buiten hangen. Dat 
geeft een goed gevoel,’ aldus Annet-
te Baerveldt. Ze beseft heel goed 
hoe belangrijk een project als Hart-
veilig Wonen is voor een gemeente. 
Zelf heeft ze haar broer verloren aan 
hartfalen, een AED had hem mis-
schien kunnen redden. 

AED houders van het eerste uur
Dat besef geldt ook voor Kees Ger-
rits, eigenaar van Café Middeloo in 

Driehuis. Hij verloor zijn vader aan 
hartfalen. Nu ruim een jaar verder 
gaat het gelukkig goed met de fami-
lie Gerrits en hebben ze de draad 
weer volop opgepakt. ‘Na het overlij-
den van mijn vader hebben we heel 
veel mensen in de zaak gehad. Je 
kunt daardoor je verhaal kwijt. We 
voelden ons echt gesteund.’ Met hun 
AED doet Middeloo ook iets terug. 
Ze zijn AED houders van het eerste 
uur. Eerst in het café zelf, maar nu 
ook eentje aan de gevel. 

In dienst van Driehuis
‘We zijn benaderd of we een AED 
kast aan de muur wilden en heb-
ben heel snel ja gezegd. Nu de kast 
aan de muur hangt staat deze meer 
in dienst van Driehuis. Dat is de be-

langrijkste motivatie geweest, echt 
voor het dorp. Het is zo belangrijk 
dat er op verschillende plekken één 
hangt en deze 24 uur per dag be-
schikbaar is,’ aldus Kees. 

Het netwerk van Velsen is bijna 
compleet, maar AED kasten en vrij-
willigers die kunnen reanimeren of 
dit willen leren, zijn nog steeds erg 
welkom. ‘Ik ben pas tevreden als 
we een volledig netwerk in Velsen 
hebben, voor iedere kern dus ook 
in Driehuis’, zo stelt Annette Baer-
veldt. Met name in Driehuis, IJmui-
den en Velsen-Zuid zijn er nog te-
kort burgerhulpverleners. Annet-
te roept op ook mee te doen, ‘Goed 
voorbeeld doet goed volgen: dus heb 
je binnen een AED hangen, neem 

contact op! En ben je hulpverlener 
of wil je er een worden: we hebben je 
nodig, meld je aan!’

Gemeenschappelijk doel
Kees vindt het gemeenschappelijke 
doel van Hartveilig Wonen ook be-
langrijk, ‘Het is altijd goed om aan 
zoiets mee te doen. Wil je het, doe 
het! Het hoort er ook een beetje bij, 
zeker in onze gemeente met alle 
woonkernen. Dat is wat anders dan 
een stad, je bent er meer voor elkaar, 
het is ons kent ons’. 

Kijk voor meer informatie over 
Hartveilig Wonen op www.hartvei-
ligwonen.nl of de Facebookpagina 
van Hartveilig Wonen Velsen. (foto: 
Reinder Weidijk)

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl 
is hét startpunt voor al uw 
vragen over de gemeente 
Velsen. Hier vindt u meer 
informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft 
u een vraag? Bel dan 14 0255 of 
kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC 

is geopend op maandag tot en met 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 
tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke 
vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt 
u een afspraak maken met één van 
de vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op 
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van 08.30 tot 17.00 uur bellen met 

het Klant Contact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over 
discriminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis kunt u 
een formulier krijgen waarop u uw 
melding of klacht kunt noteren. Dit 
formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland 
in Haarlem. Meer informatie op 
www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het 
college van Burgemeester en 

Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle 
formele bekendmakingen van 
bijvoorbeeld vergunningen, beleid 
en verordeningen te publiceren in 
het elektronisch gemeenteblad. 
De bekendmakingen worden 
ook gepubliceerd in de huis-aan-
huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Het elektronisch gemeenteblad 
is te vinden op www.velsen.nl. 
Informatie over de gemeenteraad 
van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.
velsen.nl.
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Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 24 
december 2016 tot en met 30 de-
cember 2016 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Eksterlaan 20, verbouwen klas-
lokaal tot woning (27/12/2016) 
26073-2016.

Velsen-Noord
Coymansstraat 10, wijzigen gebruik 
naar bedrijf (29/12/2016) 26350-
2016.  

Santpoort-Noord
Terrasweg 60, uitbreiden woning 

(29/12/2016) 26262-2016.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 19, plaatsen damwand 
(29/12/2016) 20774-2016.

Aanvragen

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 

465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 

ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Orionweg ong., plaatsen anker 
(27/12/2016) 18777-2016. 

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 124, plaatsen dak-
kapel (27/12/2016) 25423-2016.  

Velsen-Zuid
Velserbeek 5, kappen 45 bomen 

(27/12/2016) 23878-2016.
  
APV artikel 2:17 Evenementen

IJmuiden
Ko� erbakmarkt parkeerter-
rein sporthal Zeewijk en ba-
sisschool Zefi er april t/m juli 
2017(29/12/2016)23767-2016;
Snuff elmarkten Lange Nieuwstraat 
27-5, 10-06, 15-07, 12-8, 16-09, (02-
01-2017)23261-2016.

De gemeente heeft de tarieven en algemene voorwaarden van de ge-
meentelijke sportaccommodaties voor 2017 vastgesteld. Er zijn drie re-
gelingen: de Regeling sportterreinen 2017-2018; de Regeling sporthal-
len en gymlokalen 2017-2018 en de Regeling zwembad De Heerendui-
nen 2017.

De volledige regelingen zijn te vinden op de websites www.overheid.nl: loka-
le wet en regelgeving, www.sportloketvelsen.nl (sport & gemeente > sport-
accommodaties in Velsen) en www.zwembadvelsen.nl (algemeen > huisre-
gels).

Overzicht  van de meest gangbare tarieven (type- en drukfouten voorbehou-
den).

Zwembad De Heerenduinen m.i.v. 1 januari 2017
Losse baden:
- Kinderen 0 en 1 jaar    gratis
- 16 jaar en ouder    € 5,10
- Onder 16 jaar    €  4,70
- Daluren    € 4,70

Meerbadenkaarten:
- 10 baden- kaarten             (prijs van) 9 losse baden + 1 bad gratis
- 25 baden- kaarten           (prijs van) 20 losse baden + 5 baden gratis
- 50 baden- kaarten            (prijs van) 35 losse baden + 15 baden gratis

Zwemles:
- Maandkaart kinderen 2x per week, 30 min./45 min. € 47,50 / 71,25
- Maandkaart volwassenen 1x per week  € 38,25
- Losse les    € 11,00

Sportterreinen 2017-2018 m.i.v. 1 juli 2017
- Voetbalveld    €   3.926,00
- Kunstgrasveld voetbal    € 11.778,00
- Kunstgrasveld hockey    €   7.240,64
- Honk- softbalveld    €   3.140,00
- Kor� alveld    €  3.140,00
- Handbalveld    €   2.361,00
- Rugbyveld    €   3.140,00
- Atletiekcomplex    € 13.570,00

Sporthallen 2017-2018 m.i.v. 1 juli 2017
- Plaatselijke sportverenigingen vast gebruik, per uur €  45,00
- Competitie gebruik, per uur    €  57,00
- Overige gebruikers, per uur    €  51,00

Gymzalen 2017-2018 m.i.v. 1 juli 2017
- Seizoentarief plaatselijke sportverenigingen, per uur €   10,75
- Plaatselijke sportverenigingen losse uren  €   14,50
- Seizoentarief overige gebruikers, per uur  €   12,30
- Overige gebruikers losse uren   €   18,70

Regelingen sportaccommodaties 2017
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Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat het colle-
ge in zijn  vergadering van 20 december 2016 op grond van de regi-
onale Havenverordening NZKG 2012 en Havenreglement 2012 de vol-
gende vier vrijstellingsbesluiten heeft  vastgesteld voor de periode tot 
en met 31 december 2018:

1. Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamheden baggervaartuigen;
2. Vrijstellingsbesluit bunkercontrolelijst kotters;
3. Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamheden grote vissersschepen 

(vriestrawlers);

4. Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamheden vissersschepen voor 
de Noordzee- en kustvisserij,

De vrijstellingsbesluiten treden in werking  op de eerste dag na bekendma-
king.

Ter inzage
De tekst van de vrijstellingsbesluiten zijn in het elektronisch gemeenteblad 
gepubliceerd. Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is ook in te 
zien bij de balie van het stadhuis.

Vrijstellingsbesluiten Havenverordening en -reglement

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VRK
Op grond van artikel 26, lid 3 van 
de Wet gemeenschappelijke re-
gelingen maakt het college van 
burgemeester en wethouders van 
Velsen bekend dat de Gemeen-
schappelijke Regeling Veilig-
heidsregio Kennemerland is ge-
wijzigd na besluitvorming door de 

colleges en raden van Beverwijk, 
Bloemendaal, Haarlem, Haarlem-
merliede & Spaarnwoude, Haar-
lemmermeer, Heemskerk, Heem-
stede, Uitgeest, Velsen en Zand-
voort.

De regeling is verplicht op grond van 

artikel 9 Wet veiligheidsregio’s. De 
regeling is gewijzigd zodat voldaan 
wordt aan de nieuwe Wet gemeen-
schappelijke regelingen en de Wet 
veiligheidsregio’s.

De integrale tekst van de regeling 
is gepubliceerd in de Staatscourant 

met nr. 67267 uitgegeven op 7 de-
cember 2016. Deze regeling wordt 
ook gepubliceerd op de website 
www.overheid.nl.

De regeling treedt in werking per 1 
januari 2017.

5 januari 20179
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2. Vrijstellingsbesluit bunkercontrolelijst kotters;
3. Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamheden grote vissersschepen 

(vriestrawlers);

4. Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamheden vissersschepen voor 
de Noordzee- en kustvisserij,

De vrijstellingsbesluiten treden in werking  op de eerste dag na bekendma-
king.

Ter inzage
De tekst van de vrijstellingsbesluiten zijn in het elektronisch gemeenteblad 
gepubliceerd. Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is ook in te 
zien bij de balie van het stadhuis.

Vrijstellingsbesluiten Havenverordening en -reglement

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VRK
Op grond van artikel 26, lid 3 van 
de Wet gemeenschappelijke re-
gelingen maakt het college van 
burgemeester en wethouders van 
Velsen bekend dat de Gemeen-
schappelijke Regeling Veilig-
heidsregio Kennemerland is ge-
wijzigd na besluitvorming door de 

colleges en raden van Beverwijk, 
Bloemendaal, Haarlem, Haarlem-
merliede & Spaarnwoude, Haar-
lemmermeer, Heemskerk, Heem-
stede, Uitgeest, Velsen en Zand-
voort.

De regeling is verplicht op grond van 

artikel 9 Wet veiligheidsregio’s. De 
regeling is gewijzigd zodat voldaan 
wordt aan de nieuwe Wet gemeen-
schappelijke regelingen en de Wet 
veiligheidsregio’s.

De integrale tekst van de regeling 
is gepubliceerd in de Staatscourant 

met nr. 67267 uitgegeven op 7 de-
cember 2016. Deze regeling wordt 
ook gepubliceerd op de website 
www.overheid.nl.

De regeling treedt in werking per 1 
januari 2017.
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10.000ste bezoeker 
Zee- en Havenmuseum IJmuiden - Vorige week 

dinsdagmiddag bleek dat de 
6-jarige Bart Fröger uit IJmui-
den de 10.0000ste bezoeker 
was van het jaar 2016.
Bart en zijn vader Wil werden 
in het museumcafé opge-
wacht door bijna het voltal-
lig bestuur. Helen Smit deed 
uit de doeken dat het een 
bijzonder moment was: Bart 
was namelijk de 10.000ste 
bezoeker van dit jaar. Voor 
het Zee- en Havenmuse-
um dat buiten de vakanties 
slechts drie middagen per 

week open is, is dit een ge-
weldige prestatie. Het mooie 
bezoekersaantal werd mede 
gehaald dankzij de vele ac-
tiviteiten, zoals de motoren-
draaimiddag, film- en verha-
lenmiddagen, boeiende ten-
toonstellingen en de intro-
ductie van de Museumkaart.
Bart bleek een echte fan van 
het museum, omdat hij het zo 
leuk vindt om ,,dingetjes te 
kunnen en te mogen doen, 
zoals de seinsleutel op zol-
der waar je morsetekens mee 
kunt seinen en het mooie uit-

zicht uit de toren.’’ Bart maakt 
ook graag de speurtochten 
en is trots op zijn diploma’s. 
Vader Wil bleek in het verle-
den als leerling-stuurman op 
de voormalige school te heb-
ben gezeten. Het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan. 
Bart kreeg voor thuis een 
mooie bos bloemen mee en 
het spannende jeugdboek 
De Geest van het Zee- en 
Havenmuseum, wat ter plek-
ke door de schrijver van het 
boek, Cees de Baare, werd 
gesigneerd.

Rabobank weer hoofd-
sponsor stratenteams

Velserbroek - Stichting 
Stratenteams Velserbroek 
brengt buren, jong en oud, 
in beweging. Met een verbin-
dende kracht die veel verder 
gaat dan voetbal alleen. Want 
dit zaalvoetbalevenement be-
tekent veel voor de socia-
le leefsfeer in Velserbroek en 
dat ondersteunt Rabobank 
IJmond  van harte. 
Rabobank IJmond is een on-
derscheidende bank die een 
positieve bijdrage levert aan 
wonen, werken en recreë-
ren in onze regio. Wat speelt 
er in de IJmond op het ge-
bied van wonen en leefbaar-
heid, zorg en welzijn? En wat 
zijn de mogelijkheden om de 
regio verder te versterken?  
Daarom is Rabobank IJmond 
al jaren hoofdsponsor van dit 
mooie toernooi. De ingredi-
enten van dit burentoernooi 
zijn enthousiasme, sportivi-
teit, strijd én een goede sfeer. 
Zoals de initiators Rob Tou-
sain en Peter Geldof zeggen, 
gaat het hier om ‘straatbuil-
ding’. 
Dit evenement brengt buurt-
bewoners uit Velserbroek bij 
elkaar in een ongedwongen 
sfeer. In een sportieve om-
geving strijden zij met én te-
gen elkaar, waarbij meedoen 
natuurlijk belangrijker is dan 
winnen. En als je weet dat 

aan het einde van het toer-
nooi nog een mooie cheque 
voor het goede doel wordt 
overhandigd dan maakt het 
de keuze compleet. 
L. Brownstraat  is dit jaar de 
titelverdediger. Of zij weer 
winnen? De andere stra-
ten staan op scherp en laten 
zich niet verrassen. Het wordt 
weer een spannende strijd 
met wat nieuwe gezichten. 
De voorrondes zijn op vrij-
dag 20 en zaterdag 21 janu-
ari. De finaledag is op zater-
dag 28 januari
Informatie over tijden en pro-
gramma is terug te vinden 
op de Facebook-pagina van 
Stichting Stratenteams Vel-
serbroek.




