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Wandelaars vergapen 
zich aan Velsertunnel
Duizenden bezoekers wandelden 
zondag voor het eerst door de 
vernieuwde Velsertunnel. In een 
opperbeste sfeer kregen zij alle 
ins en outs van de tunnel te zien.

Al in de vroege ochtenduren ston-
den de eerste mensen klaar om het 
evenemententerrein te betreden. De 
tunnel zou eigenlijk het hele week-
end open zijn voor het publiek, maar 
vanwege het slechte winterweer 
(code oranje) was de eerste van de 
twee publieksdagen afgelast. Be-
zoekers van zaterdag waren daarom 
ook op zondag van harte welkom. Dit 
was onder meer mogelijk dankzij de 
extra inzet van hulpdiensten en ver-
keersregelaars. Ook zijn er duizend 
extra fi etsenrekken geregeld.

Familie-uitje
“We zijn heel blij met de reacties 
van de mensen”, zegt omgevingsma-
nager Ilkel Taner. “De sfeer was heel 
goed, iedereen was enthousiast. Veel 
mensen maakten er een heus fami-
lie-uitje van, met kinderen, opa’s en 
oma’s. Het is prachtig om te zien hoe 
betrokken mensen uit de regio zijn 
met de Velsertunnel.” 

Veel interesse
In totaal zijn hebben zo’n tiendui-
zend mensen de tunnel bezocht. In 
de westbuis konden zij onder meer 
tientallen foto’s van de renovatie be-

kijken. Ook stond zwaar bouwma-
terieel uitgestald dat tijdens de re-
novatie was gebruikt. Maar de tun-
nel zelf maakte toch het meeste los. 
De bezoekers vroegen de aanwezi-
ge Rijkswaterstaatmedewerkers de 
oren van het hoofd. Over de werking 
van de nieuwe ventilatie, de vlucht-
ruimtes en het e� ect van een grotere 
doorrijhoogte van de tunnel. 

Heropening weersa� ankelijk
Maandagmorgen 16 januari, vóór 
het begin van de spits, gaat de tun-
nel weer open. Wel is deze datum af-
hankelijk van het weer. Bij extreem 
winterweer kunnen de noodzakelij-
ke voorbereidingen niet plaatsvin-
den en schuift de opening op. ( foto: 
Ton Borsboom Fotografi e)

Nieuwjaarstoespraak
burgemeester Dales
“Dank allen. Mijn vrouw en ik heb-
ben onze komst naar Velsen als 
een warm bad ervaren”, aldus 
burgemeester Frank Dales in zijn 
nieuwjaarstoespraak van 9 janua-
ri jl. Tegelijk sprak hij de wens uit, 
dat statushouders, die in onze ge-
meente komen wonen op eenzelf-
de warm welkom kunnen rekenen.

Toekomst
“De weg voorwaarts is de enige weg 
die we gaan, maar wel lessen trek-
kend uit alle verdriet en verderf, 
waarmee velen in de wereld vorig 
jaar te maken kregen”, liet hij de be-
zoekers weten. Hoopvol was hij ge-
stemd over de toekomst van onze ei-
gen Velsense  gemeenschap. “Vel-
sen is immers een mooie gemeen-
te waar veel goede dingen gebeuren.  
Met focus en enthousiasme wordt 
gewerkt aan een interessant IJmui-
den met een avontuurlijk kust, ener-
giek Velsen en de IJmond als inno-
vatieve regio. Duurzaamheid en vei-
ligheid zijn daarin belangrijke the-
ma’s”. De gemeente wil het niet al-
leen doen, maar legt graag haar oor 
te luister bij de inwoners en organi-
saties. Zo zal er zaterdag 11 februa-
ri bij wijze van experiment een bur-
gertop worden gehouden. Evenals 
een Velsens Forum op woensdag 8 
februari a.s. Het gemeentebestuur 
zal de adviezen meewegen bij de uit-
eindelijke opstelling van de Strategi-
sche Agenda 2020. 

Financieel gezond
Verder wees de burgemeester er-
op, dat Velsen een gezonde fi nan-

ciële huishouding heeft. De begro-
ting is meerjarig sluitend en er zijn 
voldoende reserves om risico’s op 
te kunnen vangen. Uiteraard zal het 
oog waakzaam moeten blijven, gelet 
op de nieuwe ontwikkelingen zoals 
de Brexit, de komende Tweede Ka-
merverkiezingen en het aanstaande 
nieuwe leiderschap van de USA.

IJmond
“Samenwerken is een groot goed”, al-
dus de burgemeester. Zo is wel geble-
ken bij de veranderingen in de zorg, 
jeugdhulp en op het gebied van werk 
en inkomen. De gemeente is sinds 1 
januari 2015 verantwoordelijk voor 
al deze zaken. IJmondgemeenten en 
zorgverleners gingen zij aan zij. “Het 
is van groot belang om te blijven sa-
menwerken aan een e� ectief en be-
taalbaar netwerk van zorg en onder-
steuning, waarin de vraag van inwo-
ners centraal staat”. 

Veiligheid
Dank ging ook uit naar de brandweer 
en de politie. “Mede dankzij hen heb-
ben Velsenaren het voorrecht elke 
dag in een veilige omgeving te kun-
nen werken, recreëren en wonen”. 
Namens de gemeenteraad en het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders wenst hij een ieder alle goeds 
voor 2017. 

Op de foto (Dennis Gouda) burge-
meester Dales en zijn echtgeno-
te Marieke Verhagen in gesprek tij-
dens een gezellige nieuwjaarsbijeen-
komst, die  rapper Demi Baltus om-
lijstte met prachtige gedichten.

Tunneltorens in ander licht
De Velsertunnel baadt komende week elke nacht in een ander licht. Tot aan 
de heropening op maandag 16 januari kun je van zonsondergang tot zonsop-
gang van het lichtkunstwerk genieten.( Foto: Ko van Leeuwen)
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Laatste fase reconstructie Lange Nieuwstraat gestart
Maandag 9 januari 2017 is de 5e 
en laatste fase van de werkzaam-
heden reconstructie Lange Nieuw-
straat begonnen. Het gaat over het 
deel van de Lange Nieuwstraat met 
het kruispunt Plein 1945 (tussen De 
Noostraat en de Willemsbeekweg). 
De werkzaamheden duren tot eind 
maart 2017 en worden, in opdracht 
van de gemeente Velsen, uitge-
voerd door BAM Infra Wegen.

Wat gaat er gebeuren?
De kruising Plein 1945/Lange Nieuw-
straat/Zeeweg is tijdelijk afgeslo-
ten. Na afl oop van de werkzaamhe-
den heeft de Lange Nieuwstraat één 
nieuw wegprofi el met vrij liggende 
fi etspaden, vanaf de rotonde Plane-
tenweg tot aan Plein 1945. Bij de krui-
sing worden verkeerslichten aange-
bracht zodat fi etsers en voetgangers 
hier veilig kunnen oversteken naar de 
J.P. Troelstraweg. Ook de HOV-bus 
steekt hier straks de weg over. Dit is 
niet mogelijk voor het overige auto-
verkeer.

Verkeersmaatregelen
Op de kruising is tijdens de werk-
zaamheden geen autoverkeer mo-
gelijk. Het doorgaande autoverkeer 
wordt zoveel mogelijk omgeleid via 

de Heerenduinweg. De 
omleidingen worden met 
borden aangegeven. Fiet-
sers en bromfi etsers wor-
den via de omliggende 
wegen omgeleid. Ook dit 
wordt met bebording aan-
gegeven. Het is wel moge-
lijk voor voetgangers om 
langs het werk te lopen en 
de woningen en winkels 
te bereiken. 

De volgende verkeers-
maatregelen gelden sinds 
9 januari 2017:
• Het inkomende verkeer 

richting centrum/win-
kels komende vanaf de 
Stationsweg wordt om-
geleid via de De Noo-
straat, Raadhuisstraat 
en Kalverstraat.

• Het doorgaande ver-
keer komende vanaf de Stationsweg 
wordt omgeleid via de Stationsweg, 
Minister Van Houtenlaan en Hee-
renduinweg.

• Het uitgaande verkeer vanuit Zee-
wijk wordt zoveel mogelijk omge-
leid via de Planetenweg / Gijzen-
veltplantsoen en Heerenduinweg, 
Verkeer vanaf de rotonde Lange 

Nieuwstraat kan ook via de Merwe-
destraat richting de Heerenduinweg 
rijden.

• Verkeer richting Marktplein en 
Kennemerlaan kan via de Spaar-
nestraat rijden.

Openbaar vervoer Connexxion
Tijdens de werkzaamheden worden 

de lijndiensten van Connexxion om-
geleid. Dit geldt voor de buslijnen 3, 
74, 75 en 82. Meer informatie over 
busomleidingen en tijdelijke bushal-
tes kunt u vinden op www.connexxi-
on.nl of www.connexxion.com. Voor 
eventuele vragen over het openbaar 
vervoer kunt u bellen naar telefoon-
nummer 0255-547964.

Mogelijke samenwerking 
Pieter Vermeulen Museum
De gemeente Velsen en het be-
stuur van het Pieter Vermeu-
len Museum zijn in overleg over 
deelname van het museum aan 
kustcentrum BRAK! IJmuiden. In 
de intentieovereenkomst zullen 
de uitgangspunten worden ver-
meld voor mogelijke samenwer-
king om dit nieuwe centrum in 
IJmuiden aan Zee te kunnen rea-
liseren en te exploiteren.

Beide partijen zien na veelvuldig 
overleg in het afgelopen jaar vol-
doende gezamenlijke doelstellin-
gen en aanknopingspunten om de 
samenwerking rond BRAK! IJmui-
den verder te onderzoeken. De ver-
wachting is dat de intentieovereen-
komst begin 2017 gesloten kan gaan 
worden. 

Samenwerking
Vanaf het sluiten van de inten-
tieovereenkomst wordt het Pie-
ter Vermeulen Museum één van 
de strategische partners in BRAK! 
IJmuiden. Na de intentieovereen-

komst volgt eventueel een samen-
werkingsovereenkomst en pas met 
het sluiten van die samenwerkings-
overeenkomst verbinden partijen 
zich defi nitief aan BRAK! en aan el-
kaar.

Pieter Vermeulen
Voor het Pieter Vermeulen Muse-
um is het van belang dat voldaan 
wordt aan de doelstelling om de be-
wustwording van kinderen over na-
tuur, milieu en landschap te vergro-
ten. Maar ook het stimuleren van 
natuur- en milieuvriendelijk ge-
drag gericht op een duurzame sa-
menleving. Het behoud van de na-
tuurhistorische collectie m.b.t. het 
westelijk kustgebied weegt voor het 
museum eveneens zwaar. Het stre-
ven van beide partijen is om het Pie-
ter Vermeulen Museum zodanig in 
het kustcentrum BRAK! te integre-
ren dat dit recht doet aan het unieke 
erfgoed van Pieter Vermeulen bin-
nen een vernieuwend en spraakma-
kend kustcentrum BRAK! IJmui-
den.

Berichtenbox: meld u aan!
De Berichtenbox is een digitale 
brievenbus, waarin allerlei over-
heidsinstanties digitale post voor 
u klaarzetten. Velsen gaat daar in 
februari ook gebruik van maken. 
Meld u aan voor de Berichtenbox! 
Veilig, overzichtelijk en betrouw-
baar alle informatie bij elkaar.

Vakanties boeken, kleding kopen en 
rekeningen betalen - we doen steeds 
meer digitaal. Overheidsinstanties 
versturen ook steeds meer post digi-
taal, onder andere via de Berichten-
box van Mijn Overheid. Velsen gaat 
daar ook gebruik van maken. Meld 
u aan!

In februari krijgt u van de gemeen-
te Velsen de aanslagen voor de ge-
meentelijke belastingen (riool, hon-
denbelasting, huisvuil ophalen en 
meer). Ook de WOZ-beschikking 
zit erbij, oftewel de waarde van uw 
huis/pand op 1 januari 2016. Velsen 
wil die post graag digitaal versturen 
via de Berichtenbox. Dat kan alleen 
als u zich daarvoor aanmeldt. U gaat 
naar www.mijn.overheid.nl (link is 
external) en meldt u aan met uw Di-
giD (dat heet ‘account activeren’). U 

kunt aangeven of u een e-mail wilt 
hebben als er post in uw berichten-
box zit. Dan krijgt u een mailtje om te 
controleren of het e-mailadres klopt. 
Vanaf dat moment krijgt u post van 
de overheid in uw persoonlijke Be-
richtenbox. Daar staat alles over-
zichtelijk en veilig bij elkaar. U kunt 
op alle uren van de dag (en nacht) en 
vanaf elke plek (woonkamer, werk-
kamer, trein) uw post bekijken en er-
mee aan de slag. 

In de toekomst wil Velsen steeds 
meer post digitaal gaan versturen. 
Op www.mijn.overheid.nl staat meer 
informatie, en staan de meest gestel-
de vragen. U kunt ook de gemeente 
bellen via 140255 (zonder netnum-
mer) of via 0255 567200. 

Wilt u eerst oefenen of meer weten 
over de digitale overheid? Dan kan 
de bibliotheek van Velsen u helpen. 
Er is een inloopspreekuur Klik & Tik 
voor wie niet met computers uit de 
voeten kan, en een cursus Digister-
ker als u meer wilt weten over de di-
gitale overheid. Bel de bibliotheek 
0255 525353 of kijk op http://www.
bibliotheekvelsen.nl.
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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.

Rectifi catie: strandtaxi
De strandtaxi is er voor ieder-
een, maar vanaf 1 januari 2017 is 
hij gratis voor wie een Wmo-in-
dicatie heeft voor een rolstoel 
of scootmobiel.

De gemeente vindt het belangrijk 
dat het strand voor iedereen toe-
gankelijk is – ook voor mensen in 
een rolstoel of scootmobiel. Ieder-
een kon al - tegen een kleine ver-
goeding - gebruik maken van de 
strandtaxi die dagelijks tussen 9 en 
6 uur over het strand van IJmui-
den rijdt. Nieuw is, dat de strand-
taxi met ingang van 1 januari 2017 

gratis is voor wie een Wmo-indica-
tie heeft voor een rolstoel of scoot-
mobiel.

De taxi haalt u op bij één van de 
strandopgangen en zet u af bij de 
vloedlijn. Ook kan hij u weer opha-
len. U kunt de strandtaxi reserve-
ren via 0653197825 of per mail via 
post@paviljoennoordzee.nl.

Heeft u andere vragen of wilt u 
meer informatie? Neem dan con-
tact op met de gemeente op 0255 
567200 en vraag naar de afdeling 
Wmo.

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 win-
naars worden bekendgemaakt op 
het Sportgala op vrijdag 10 maart 
2017 in het Thalia Theater. 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 website van 
www.sportgalavelsen.nl of stuur 
een e-mail naar sportgala@vel-
sen.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 categorieën: 
Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, 
Talent, Master en Gehandicapte 
Sporter. Een deskundige jury bepaalt 
wie de winnaars zijn. De prijsuitrei-
king vindt plaats op vrijdag 10 maart 
2017 in het Thalia Theater in IJmui-
den. De presentatie van het Sport-
gala is in handen van Frank Snoeks, 
sportverslaggever bij Studio Sport.

Wie kunnen genomineerd worden?
- De individuele sporters die lid zijn 

van een Velsense vereniging; dat 
mag een niet-Velsenaar zijn die 
lid is van een Velsense vereniging 
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-Velsen-
se leden.

Aan welke criteria moet de nomina-
tie voldoen?
a) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij 

een Nederlands kampioenschap 
van een toernooi of wedstrijden-
reeks.

b) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij 
een Europees kampioenschap.

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 vergelijkbaar ni-
veau 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.

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 sportga-
la@velsen.nl Voor vragen kunt u ook 
bellen met Simon de Weers, afdeling 
Sportzaken gemeente Velsen: 06-
28302505. 

Op de foto: Amine Abaidi, sportta-
lent 2015.
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Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 31 
december 2016 tot en met 6 janu-
ari 2017 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 6,  kappen boom 
(05/01/2017) 495-2017.

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, plaatsen buitenbar 
(6/01/2017) 571-2017.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 33, kappen boom 
(05/01/2017) 530-2017. 

Santpoort-Zuid
Zinneveltlaan 32, plaatsen dakkapel 
(02/01/2017) 62-2017;
Brederoodseweg 6, kappen  boom 
(02/01/2017) 48-2017.  

Velserbroek
L. Zocherplantsoen 23, uitbouwen 
woning (04/01/2017) 378-2017.

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:

IJmuiden
Middenhavenstraat 26, vervangen 
bedrijfshal (10/01/2017) 23239-
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
Lange Nieuwstraat ong., oprichten 
27 woningen en ruimte voor kan-
toor/detailhandel en/of dienstverle-

ning(03/01/2017) 13896-2016;
Visseringstraat 1, wijzigen voorgevel 
(05/01/2017) 24897-2016.

Driehuis
Park Schoonenberg ong., kappen 3 
bomen (04/01/2017) 25087-2016; 
Park Schoonenberg ong., kappen 
boom (04/01/2017) 25092-2016. 

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, plaatsen speeltoe-
stel (05/01/2017) 23826-2016.

Santpoort-Zuid
Velserenderlaan ong., kappen 7 bo-
men (04/01/2017) 25073-2016;
Louise de Colignylaan ong. , kappen  

2 bomen (04/01/2017) 25093-2016;
Middenduinerweg ong., kappen 1 
boom (05/01/2017) 25089-2016;  
Wüstelaan 19, plaatsen damwand 
(05/01/2017) 20774-2016.

Santpoort-Noord
Park Kennemergaarde,  kappen 3 bo-
men (05/01/2017) 25075-2016;
Middenduinerweg 40, kappen boom 
(06/01/2017) 24422-2016 .

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen

IJmuiden
Briniostraat 12, plaatsen videowall 
(06/01/2017) 24173-2016.
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IJmuiden - Woensdag-
avond 4 januari werden 
op de nieuwjaarsrecep-
tie twee vrijwilligers van 
het KNRM-station Johan-
na Louisa in het zonnetje 
gezet. 
Tiny Hermans was als red-
dingwinkelhoudster tot 
2008 bezig met in- en ver-
koop van KNRM-artike-
len. Toen een einde kwam 
aan de reddingwinkelacti-
viteiten van de KNRM, was 
zij als helper aan de wal 
betrokken bij ontvangs-
ten en het havenfestival 
van het PR-station Johan-
na Louisa. De medaille die 
door het hoofd operatio-
nele dienst Riemert Mo-
leman werd uitgereikt is 
een bekroning op 25 jaar 
vrijwilligster KNRM. Rie-

kelt de Boer is in 1992 be-
gonnen als opstapper op 
de reddingboot van IJmui-
den, de Johanna Louisa. 
Hij heeft op drie redding-
boten gevaren, de Johanna 
Louisa, de Christien en de 
Koos van Messel en is hij 
bij vele reddingsacties be-
trokken geweest. Een actie 
op het Engelse gebied valt 
hierbij op, de Christien was 
op proefvaart en verleende 
nabij Lowestoft assistentie 
aan een Engels vaartuig. 
Riekelt de Boer is sinds 
2010 weer terug bij zijn 
eerste reddingboot de Jo-
hanna Louisa, nu als reser-
ve schipper en als lid van 
de plaatselijke commissie. 
Aan Riekelt de Boer werd 
de bronzen legpenning uit-
gereikt.

IJmuiden - Het IJHmuse-
mentsorkest geeft op 15 ja-
nuari weer haar traditione-
le concert in de Burgerzaal 
van het Stadhuis te Velsen. 
Een traditie moet je koes-
teren. Dirigent Theo Blee-
ker en het IJHmusements-
orkest hebben ook in dit 
nieuwe jaar weer prachti-
ge stukken op de lessenaar 
staan om het nieuwjaars-
concert dat vol zit met mu-
zikale hoogstandjes en ver-
rassingen te doen slagen. 
Het orkest zal een diversi-
teit aan muziek ten geho-
re brengen. Zij zullen het 
publiek op een feestelijke 
en muzikale manier enter-
tainen. Het concert begint 
om 12.00 uur. Zaal open om 
11.30 uur. Entree gratis.  

Concert 
IJmuider 

Harmonie
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Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 31 
december 2016 tot en met 6 janu-
ari 2017 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 6,  kappen boom 
(05/01/2017) 495-2017.

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, plaatsen buitenbar 
(6/01/2017) 571-2017.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 33, kappen boom 
(05/01/2017) 530-2017. 

Santpoort-Zuid
Zinneveltlaan 32, plaatsen dakkapel 
(02/01/2017) 62-2017;
Brederoodseweg 6, kappen  boom 
(02/01/2017) 48-2017.  

Velserbroek
L. Zocherplantsoen 23, uitbouwen 
woning (04/01/2017) 378-2017.

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:

IJmuiden
Middenhavenstraat 26, vervangen 
bedrijfshal (10/01/2017) 23239-
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
Lange Nieuwstraat ong., oprichten 
27 woningen en ruimte voor kan-
toor/detailhandel en/of dienstverle-

ning(03/01/2017) 13896-2016;
Visseringstraat 1, wijzigen voorgevel 
(05/01/2017) 24897-2016.

Driehuis
Park Schoonenberg ong., kappen 3 
bomen (04/01/2017) 25087-2016; 
Park Schoonenberg ong., kappen 
boom (04/01/2017) 25092-2016. 

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, plaatsen speeltoe-
stel (05/01/2017) 23826-2016.

Santpoort-Zuid
Velserenderlaan ong., kappen 7 bo-
men (04/01/2017) 25073-2016;
Louise de Colignylaan ong. , kappen  

2 bomen (04/01/2017) 25093-2016;
Middenduinerweg ong., kappen 1 
boom (05/01/2017) 25089-2016;  
Wüstelaan 19, plaatsen damwand 
(05/01/2017) 20774-2016.

Santpoort-Noord
Park Kennemergaarde,  kappen 3 bo-
men (05/01/2017) 25075-2016;
Middenduinerweg 40, kappen boom 
(06/01/2017) 24422-2016 .

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen

IJmuiden
Briniostraat 12, plaatsen videowall 
(06/01/2017) 24173-2016.
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