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Velsertunnel weer open!
Na negen maanden afsluiting is de 
Velsertunnel vanaf maandag weer 
open. De renovatie van de 60-jari-
ge snelwegtunnel is geheel volgens 
planning verlopen. Zowel binnen de 
tijd als binnen het budget. Minister 
Schultz van Haegen van Infrastruc-
tuur en Milieu toonde zich bij de 
openingsceremonie bijzonder ver-
heugd over dit megaproject van 110 
miljoen euro. 

Ook de gemeente Velsen neemt haar 
petje af voor Rijkswaterstaat en al-
le partijen die hiermee bezig zijn ge-
weest. Aanneemcombinatie Hyacint 
blijft nog zeven jaar verantwoordelijk 
voor het onderhoud van de tunnel. Om 
de spits niet in de weg te zitten open-
den de slagbomen om 5.00 uur, waar-
door het verkeer vrij baan kreeg. Later 
die ochtend gaf de minister o�  cieel 
het startschot en reed een bonte stoet 
van meer dan zestig oldtimers door de 
tunnel om de heropening te vieren. 
 
Regio bleef bereikbaar
De regio bleef ondanks de afsluiting 
goed bereikbaar. Minister Schultz van 
Haegen van Infrastructuur en Milieu 
daarover: “Negen maanden lang heeft 
het verkeer over tijdelijke routes ge-
reden. Veel weggebruikers hebben het 
roer omgegooid en meden de spits. 
De regio bleef daardoor bereikbaar en 
daar kunnen we met zijn allen trots op 
zijn. De Velsertunnel is stipt volgens 
planning helemaal gemoderniseerd en 
kan nu weer jaren mee.”
 
14 duizend ton asfalt
In negen maanden tijd is de Velser-
tunnel van binnen compleet gemo-
derniseerd. Daarvoor waren onder 
meer 420 kilometer nieuwe kabel, 14 

duizend ton asfalt en 22 duizend li-
ter verf nodig. Bijna alle tunnelinstal-
laties, zoals de ventilatie en het ca-
merasysteem zijn gemoderniseerd of 
compleet vervangen. Tussen de twee 
tunnelbuizen zijn vijf nieuwe veilige 
ruimtes gebouwd en de doorrijhoog-
te van de Velsertunnel is met 12 centi-
meter vergroot. Met het vergroten van 
de doorrijhoogte is de verwachting dat 

het aantal stremmingen door te hoge 
vrachtwagens daalt. 
 
Werk aan de weg
Speciaal voor de renovatie had Rijks-
waterstaat in de IJmond in totaal 12 
kilometer aan tijdelijke wegen aange-
legd. Tot en met het voorjaar is Rijks-
waterstaat met tussenpozen bezig om 
het oorspronkelijke wegennet te her-
stellen. Zo zijn er komende weken ver-
schillende nachtelijke afsluitingen op 
de A22. 

Op de foto hierboven (Voog Beeld en 
Tekst) v.l.n.r. Jan Hendrik Dronkers, 
directeur-generaal Rijkswaterstaat, 
Ton van der Scheer, voorzitter van de 
Haven- en Ondernemersvereniging 
IJmond en Ronald Vennik, wethou-
der ruimtelijke ordening en verkeer 
Velsen en Nancy Scheyven, directeur 
netwerkmanagement van Rijkswater-
staat West Nederland-Noord in een 
vraaggesprek. Op de foto links: burge-
meester Frank Dales in gesprek met de 
heer Jan Hendrik Dronkers van Rijks-
waterstaat.

Geen netnum-
mer nodig om 
gemeentehuis 
te bellen
Voor alle duidelijkheid wijzen 
wij u erop, dat het algemeen te-
lefoonnummer van het gemeen-
tehuis 140255 is. U hoeft dus 
geen netnummer te draaien!

Het gemeentehuis is geopend van: 
maandag tot en met vrijdag van 
08:00 tot 17:00 uur. Op donderdag: 
van 8:00 tot 20:00 uur.

Afspraak voor bezoek
De afdeling Burgerzaken werkt 
uitsluitend op afspraak. Via www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken om uw paspoort 
aan te vragen, rijbewijs te verlen-
gen etc. Uiteraard kunt u ook bel-
len voor een afspraak. 

Bellen voor informatie
Kunt u iets niet vinden of heeft u 
een vraag? U kunt elke werkdag 
van 08.30 uur tot 17.00 uur bellen 
met het Klant Contact Centrum. 
Tel:140255 ( let op: geen netnum-
mer )

Digitaal loket 
even uit de 
lucht
Aanstaande vrijdag 20 janua-
ri a.s. zal er tussen 16 en 18 uur 
een update worden uitgevoerd 
door de leverancier van het di-
gitaal loket.

Dat houdt in dat uw virtuele balie 
voor alle vragen over producten en 
diensten van de gemeente Velsen 
tijdelijk niet beschikbaar is. Nor-
maal gesproken kunt u  hier 24 uur 
per dag terecht om bijvoorbeeld 
uw verhuizing doorgeven of een 
uittreksel BRP (BasisRegistratie 
voor Persoonsgegevens) - voor-
heen GBA - aanvragen.
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Wie worden de Velsense 
sportkampioenen van 2016?
De gemeente Velsen vraagt ieder-
een om kandidaten voor te dragen 
voor de titel van Velsense Sport-
man, Sportvrouw, Sportploeg, Ta-
lent (tot 18 jaar), Master (vanaf 40 
jaar) en Gehandicapte Sporter van 
het jaar 2016. De winnaars worden 
bekendgemaakt op het Sportga-
la op vrijdag 10 maart 2017 in het 
Thalia Theater. Bent u en kent u ie-
mand die - of een team - aan on-
derstaande voorwaarden voldoet? 
Geef deze sporter(s) dan vóór 25 
januari 2017 op via de aanmeld-
knop op de website 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 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 komen 
en lid zijn van een team dat niet uit 

Velsen komt; de sporter wordt dan 
individueel genomineerd.

- 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 van de 
afdeling Sportzaken: 06-28302505. 

Op de foto: sportwethouder Annet-
te Baerveldt met de kampioenen van 
2015. 

Voorkom inbraken!
Op donderdag 26 januari 2017 
a.s. houdt het wijkteam Zee- en 
Duinwijk  in IJmuiden een zoge-
heten voetstappenactie. Buurt-
bewoners worden van harte uit-
genodigd om samen met de po-
litie, medewerkers van Woning-
bedrijf Velsen en Velison Wonen, 
gemeente Velsen, Stichting Wel-
zijn en het Wijkplatform Zee- en 
Duinwijk op zoek te gaan naar in-
braakgevoelige woningen.

Een inbraak of een insluiping is zo 
gebeurd. Een openstaand raampje, 
een slecht sluitende achterdeur of 
verouderd hang- en sluitwerk zijn 
geen probleem voor een dief. En 
eenmaal binnen gaat hij razendsnel 
te werk. Een tas, laptop, autosleu-
tels en bijbehorende auto, sieraden 
of camera zijn zo verdwenen. 

De wijkagenten Jerry Ramdayal en 
Mark van Eijk laten in woningen 
waarvan bijvoorbeeld een raam of 
deur openstaat, een papieren wit-

te voet achter met de tekst: ‘Deze 
schoenafdruk had van een insluiper 
kunnen zijn’.

Het wijkteam wil met deze actie de 
bewoners bewust maken van de in-
sluipmogelijkheden van de wonin-
gen en/of berging. Extra beveiliging 
zal het aantal inbraken nog verder 
terugdringen. Het is belangrijk dat 
buurtbewoners bese� en, dat zij zelf 
woninginbraken kunnen voorko-
men door hun woning goed te be-
veiligen. Tips vindt u op internet op 
bijvoorbeeld www.politiekeurmerk.
nl

Aanmelden
De inspectie begint om donder-
dag 26 januari a.s. om 18.45 uur bij 
Wijkcentrum Zeewijk, Zeewijk-
plein 260  te IJmuiden en duurt 
tot ca. 21.30 uur. Geïnteresseerden 
kunnen zich opgeven bij wijkagent 
Jerry Ramdayal (email: jerry.ram-
dayal@kennemerland.politie.nl). 
(foto: gemeente Velsen)

Kom… in beweging!

Gezondheidsbeurs voor 40+
Gezond en fi t ouder worden? Bent 
u op zoek naar leuke beweegac-
tiviteiten, die goed bij u passen? 
Wilt u weten hoe fi t u bent? Voor 
alle 40+ers uit de gemeente Vel-
sen organiseert Stichting Welzijn 
Velsen met partners de Gezond-
heidsbeurs Velsen. Deze wordt 
gehouden in Sporthal Zeewijk  op 
zondag 29 januari van 9.30 uur 
tot 13.30 uur.

Dertig deelnemende organisaties 
zullen aanwezig zijn om u gratis te 

voorzien van onderzoek, advies, in-
formatie en/ of korting op het gebied 
van medisch en zorg, sport en fi t-
ness, beauty en verzorging, eten en 
drinken. 

Niemand minder dan Olga Com-
mandeur van het tv programma ‘Ne-
derland in beweging’ zal een sportie-
ve workshop verzorgen. Ook dragen 
een aantal sportverenigingen uit de 
gemeente Velsen een sportieve acti-
viteit bij, dus trek comfortabele kle-
ding aan en kom langs!
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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 vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbe-
middeling, bureau discrimina-
tiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken 
en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u 
een vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft 
hiervoor geen netnummer te draai-
en. Uiteraard kunt u ook gewoon 
langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. . 

Het KCC is geopend op maandag 
tot en met vrijdag van 08.00 tot 
17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of 
vragen die daarmee te maken heb-
ben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 
14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op 
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt natuur-

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over dis-
criminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waar-
op u uw melding of klacht kunt no-
teren. Graag deze vervolgens ver-
sturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haar-
lem. Meer informatie op www.bd-
kennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burge-
meester en wethouders van Velsen 
besloten om vanaf 1 januari 2014 
alle vergunningen, beleid en veror-
deningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast 
wordt er ook gepubliceerd op de 
Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen De Jutter en 
De Hofgeest. Het elektronisch ge-
meenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de ver-
gaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.raad.velsen.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 7 
januari 2017 tot en met 13 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.

IJmuiden
Bloemstraat ong., plaatsen keten-
park (9/01/2017) 649-2017;
Lange Nieuwstraat ong., oprichten 3 
woningen (9/01/2017) 690-2017; 
Kievitlaan 10, kappen 2 bomen 
(10/01/2017) 891-2017;
Zwaanstraat 10, plaatsen erker 

(10/01/2017) 1250-2017.  

Velsen-Noord
Kraandrijverstraat 43, oprichten in-
richting (10/01/2017) 858-2017. 

Santpoort-Noord
Johan Maurits van Nassaulaan 17, 
plaatsen een erker (9/01/2017) 699-
2017;   
Paramaribostraat 72, kappen boom 
(10/01/2017) 863-2017.      

Santpoort-Zuid
Rijksweg 96, kappen 6 bomen 
(10/01/2017) 824-2017;
Charlotte de Bourbonlaan 20, plaat-
sen dakkapel (12/01/2017) 1058-
2017;

Middenduinerweg 80, plaatsen loods 
voor agrarisch gebruik (12/01/2017) 
1061-2017. 
 
Velserbroek
Kleermakerstraat ong., oprichten 
hotel /restaurant /casino/parkeer-
terrein/ waterpartij (12/01/2017) 
1062-2017. 

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
Trawlerkade 98-100, niet-haven-
gebonden bedrijfsactiviteiten 
(16/01/2017)21462-2016
Cruiseboulevard 10, wijzigen ge-
bruik Felison terminal (16/01/2017) 
6837-2016.

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 Burgemees-
ter en wethouders van Velsen of 
Burgemeester 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.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Willebrordstraat 13, oprichten 
schuur (11/01/2017) 21731-2016.

Velsen-Noord
Grote- Hout of Koningsweg 126, 
schilderen buitenhoutwerk, reno-
veren dakbedekking/goten/gevels 
(11/01/2017) 
20586-2016. 

Santpoort-Zuid
Middendorpstraat 1, veranderen 
buitenschilderwerk (13/01/2017) 
22980-2016.

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 124, plaatsen er-
ker (13/01/2017) 24569-2016; 
Frans Netscherlaan 12, aanbren-
gen camoufl ageplaten (13/01/2017) 
24320-2016;
Dinkgrevelaan 19, plaatsen dakka-
pel, vergroten raamopeningen voor-
gevel (13/01/2017) 24575-2016;
Dinkgrevelaan 21, plaatsen dak-
kapel, raamkozijnen (13/01/2017) 
24572-2016. 

Velserbroek
Meubelmakerstraat 9a, plaatsen 
tussenvloer (13/01/2017) 24432-
2016 .

Besluiten
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Geweigerde omgevingsvergun-
ning

Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 7, kappen boom 
(13/01/2017) 25695-2016.

APV artikel 5:18 Standplaatsen
Canopusplein,  wo t/m za, 20 m2, 
bloemen en planten (11/01/2017) 
26194-2016.

APV artikel 2:12 Filmen

IJmuiden
Opname tv serie Van God Los 
Zuidelijke Havendam/Zuid-
pier te IJmuiden 14-02-2017 (uit-
wijk 19-02-2017) 07.00-19.00 
uur(10/01/2017)26205-2016.

Velsen-Noord
Opname Smeris; seizoen 3. Wij-
kerstraatweg 55, op 16 janua-
ri 2017 van 07.00 - 20.00 uur en 
17 januari 2017 van 07.00 - 03.00 
uur(13/01/2017)1022-2017.

Besluiten (vervolg)

Kennisgeving anterieure overeenkomsten
De gemeente heeft op 14 decem-
ber 2016 en 21 december 2016 een 
drietal anterieure overeenkom-
sten van grondexploitatie geslo-
ten, zoals bedoeld in artikel 6.24 
Wro. Het gaat om  drie  plangebie-
den, te weten: Motorhuis te Sant-
poort-Noord, Brederoodseweg te 
Santpoort-Zuid en  Hillegonds-
wegje 14 te Velserbroek.

De navolgende kadastrale percelen 

maken deel uit van de locatie Motor-
huis te Santpoort-Noord: gemeen-
te Velsen, sectie F, nummers 9219, 
8858, 8081 en 7355. De overeen-
komst heeft betrekking op de reali-
satie van tien twee onder één kapwo-
ningen, maar ook de aanpassing van 
de openbare ruimte.

De locatie Brederoodseweg te Sant-
poort-Zuid omvat de kadastrale per-
celen: gemeente Velsen, sectie F, 

nummers 9201, 9204, 9205, 9203 en 
9202. De overeenkomst heeft betrek-
king op de realisatie van drie vrij-
staande woningen met bijbehorende 
gezamenlijk toegangsweg en groen.

De locatie Hillegondswegje 14 te Vel-
serbroek is kadastraal bekend onder 
nummer: gemeente Velsen, sectie 
E nummer 1464. De overeenkomst 
heeft betrekking op de realisatie van 
een (reguliere) woning.

Een zakelijke beschrijving van de 
inhoud van de overeenkomsten ligt 
vanaf 23 januari 2017 tot en met 
5 maart 2017 ter inzage op het ge-
meentehuis, Dudokplein 1 in IJmui-
den. Het gemeentehuis is geopend 
van maandag tot en met vrijdag van 
08.00 uur tot 17.00 uur. Op donder-
dag van 08.00 uur tot 20.00 uur. Be-
zwaar of beroep tegen genoemde 
overeenkomsten is niet mogelijk.
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Reactie op publicatie over komst Eritreers
Met  verbazing  lazen wij de 
publicatie ‘Omgeving Toricel-
listraat tegen komst Eritree-
ers’. Wij vinden dat de heer 
Broek hier bezig is met het 
aanpraten van angst. 
Zijn stelling dat niet wordt ge-
luisterd naar bewoners maakt 
hij niet geheel duidelijk. Het 
moet bekend zijn dat het ne-
men van besluiten is voorbe-
houden aan Burgemeester en 
Wethouders. Men moet hier-
bij het algemene belang af-
wegen tegen andere belan-
gen. Als dit onvoldoende  ge-
beurt dan kan de burger dit 
bij verkiezingen laten blijken. 
Wellicht worden hier de be-
grippen luisteren en beslissen 
door elkaar gehaald. Stand-
punten van andere politici 
doen er niet toe.
Ook stelt hij dat jongeren 
plaats moeten maken voor 
Eritreeërs. Feit is dat de op-
heffi ng door het RIWB K/AM 
van de locatie reeds in maart 
2016 plaatsvond en niet tot 
gevolg heeft gehad dat men 
geen huisvesting meer had. 
Ook geeft hij aan dat men 
van alleenstaanden  last zou 
hebben. Waarop hij dit ba-

seert? Hier voedt hij angst-
gevoelens die soms in de sa-
menleving aanwezig zijn. Hij 
stelt gezinnen te accepteren. 
Voor hen speelt dan opvang 
in de regio niet?

Het klopt dat in Eritrea geen 
oorlog woedt. Hij verdiept 
zich blijkbaar niet in de fei-
telijke situatie en is het hem 
ontgaan dat volgens de Ne-
derlandse Wet mensen asiel 
kunnen krijgen als na onder-
zoek blijkt dat men bang kan 
zijn voor vervolging. Volgens 
de VN is er in Eritrea sprake 
van misdaden tegen de men-
selijkheid en heerst er een 
helse dictatuur, zonder vrijhe-
den die in een beschaafd land 
bestaan. Kritiek wordt niet 
getolereerd. Critici lopen het 
risico slachtoffer te worden 
van marteling,verdwijning etc. 
Er is  geen persvrijheid en re-
ligieuze minderheden worden 
vervolgd. Eritrea wordt  het N 
Korea van Afrika genoemd.
Velen verlaten Eritrea me-
de op grond van de met har-
de hand gehandhaafde mi-
litaire dienstplicht die soms 
duurt tot de 50 jarige leeftijd. 

Dienstweigeraars en  familie 
worden zwaar gestraft. Kin-
deren met mindere schoolre-
sultaten worden soms direct 
‘verbannen’ naar het leger.
Er zijn 350.000 mensen uit 
Eritrea op de vlucht (cijfers 
UNCHR), waarvan in de 1e 8 
maanden van 2016 1.579 hier 
asiel aan hebben gevraagd. 
80 procent verblijft in de re-
gio (onder andere Ethiopie 
en Sudan), maar daar is men 
niet welkom en is men slacht-
offer van mishandeling, bero-
ving en verkrachting. Ook vin-
den ontvoeringen plaats door 
mensensmokkelaars. Voor ve-
len rest niet anders via een 
helse tocht een weg te vinden 
naar Europa. Velen sterven.
Het argument statushouders 
niet te huisvesten omdat er al 
zo weinig Nederlands  wordt 
gesproken in de buurt is on-
zinnig. Wij ronden af met dat 
wij begrip hebben voor de 
onzekerheden, maar vinden 
niet dat door oneigenlijke ar-
gumenten vluchtelingen huis-
vesting moet wordt ontzegt.

Jan Visser en Jan Zomerdijk, 
IJmuiden

‘De Stemming 5’ 
bijgeboekt in schouwburg

Velsen - Op woensdag 15 
maart 2017 vinden de Twee-
de Kamerverkiezingen plaats 
en mag Nederland weer naar 
de stembus. Alle reden voor 
de vijfde verkiezingsconfe-
rence van Freek de Jonge. Op 
donderdag 26 januari (20.15 
uur) staat hij in de Stads-
schouwburg Velsen met ‘De 
Stemming 5’.
Na De Stemming 1 t/m 4 in 
2002, 2006, 2010 en 2012 zal 
Freek, gebruikmakend van 
de in ons zo zwaarbevoch-
ten vrijheid van meningsui-
ting, wederom de aanloop 
naar de verkiezingen aan-
grijpen om de staat van het 
land te duiden en de stem-

ming te peilen. Vanaf novem-
ber zal De Peiling de start zijn 
van een reeks voorstellingen 
welke, beïnvloed door de ac-
tualiteit, vanaf januari zullen 
uitmonden in De Stemming 
5. De statistieken tonen aan: 
De peiling zorgt voor de juis-
te stemming bij de verkiezing 
en de stemming bij de verkie-
zing voor de onjuiste peiling!
De laatste voorstellingen van 
Freek de Jonge behoren tot 
de beste die hij ooit maakte. 
Prijs: 28,50 euro, inclusief 
pauzedrankje en garderobe
Meer informatie en reserve-
ren: www.stadsschouwburg-
velsen.nl en tel. 0255-515789. 
(foto: ANP)
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Geweigerde omgevingsvergun-
ning

Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 7, kappen boom 
(13/01/2017) 25695-2016.

APV artikel 5:18 Standplaatsen
Canopusplein,  wo t/m za, 20 m2, 
bloemen en planten (11/01/2017) 
26194-2016.

APV artikel 2:12 Filmen

IJmuiden
Opname tv serie Van God Los 
Zuidelijke Havendam/Zuid-
pier te IJmuiden 14-02-2017 (uit-
wijk 19-02-2017) 07.00-19.00 
uur(10/01/2017)26205-2016.

Velsen-Noord
Opname Smeris; seizoen 3. Wij-
kerstraatweg 55, op 16 janua-
ri 2017 van 07.00 - 20.00 uur en 
17 januari 2017 van 07.00 - 03.00 
uur(13/01/2017)1022-2017.

Besluiten (vervolg)

Kennisgeving anterieure overeenkomsten
De gemeente heeft op 14 decem-
ber 2016 en 21 december 2016 een 
drietal anterieure overeenkom-
sten van grondexploitatie geslo-
ten, zoals bedoeld in artikel 6.24 
Wro. Het gaat om  drie  plangebie-
den, te weten: Motorhuis te Sant-
poort-Noord, Brederoodseweg te 
Santpoort-Zuid en  Hillegonds-
wegje 14 te Velserbroek.

De navolgende kadastrale percelen 

maken deel uit van de locatie Motor-
huis te Santpoort-Noord: gemeen-
te Velsen, sectie F, nummers 9219, 
8858, 8081 en 7355. De overeen-
komst heeft betrekking op de reali-
satie van tien twee onder één kapwo-
ningen, maar ook de aanpassing van 
de openbare ruimte.

De locatie Brederoodseweg te Sant-
poort-Zuid omvat de kadastrale per-
celen: gemeente Velsen, sectie F, 

nummers 9201, 9204, 9205, 9203 en 
9202. De overeenkomst heeft betrek-
king op de realisatie van drie vrij-
staande woningen met bijbehorende 
gezamenlijk toegangsweg en groen.

De locatie Hillegondswegje 14 te Vel-
serbroek is kadastraal bekend onder 
nummer: gemeente Velsen, sectie 
E nummer 1464. De overeenkomst 
heeft betrekking op de realisatie van 
een (reguliere) woning.

Een zakelijke beschrijving van de 
inhoud van de overeenkomsten ligt 
vanaf 23 januari 2017 tot en met 
5 maart 2017 ter inzage op het ge-
meentehuis, Dudokplein 1 in IJmui-
den. Het gemeentehuis is geopend 
van maandag tot en met vrijdag van 
08.00 uur tot 17.00 uur. Op donder-
dag van 08.00 uur tot 20.00 uur. Be-
zwaar of beroep tegen genoemde 
overeenkomsten is niet mogelijk.
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