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Afsluiting afritten N197
Van vrijdag 5 februari (20.00
uur) tot en met maandag 8 februari (05.00 uur) krijgt verkeer
richting Beverwijk te maken met
afsluitingen.

Voor verkeer uit Haarlem is de afrit direct na de tunnel richting Be-

verwijk, Rode Kruis en Tata Steel
dicht. De afrit richting Meubelboulevard, Bazaar en De Pijp is wel
open. Voor verkeer uit de richting
Alkmaar is afrit 2c Beverwijk Centrum, Velsen Noord, Tata dicht. De
omleiding wordt aangegeven met
gele borden.

Toekomstvisie detailhandel

Bijdrage voor uiterlijke
verbetering bedrijfspanden Middenhavengebied
Bent u eigenaar of huurder van
een bedrijfspand op het bedrijventerrein Middenhavengebied?
En hebt u plannen om de gevel
of uw voorterrein te verbeteren?
Misschien komt u dan wel in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming uit het Beeldkwaliteitfonds Middenhavengebied.
Deze bijdrage kan oplopen tot
wel € 25.000, -!

Een representatief pand vormt het
visitekaartje van uw bedrijf. Een
mooie gevel en een verzorgd voorterrein zijn weliswaar grote investeringen, maar leveren ook veel op. Uw
klanten en personeel waarderen het,
de vastgoedwaarde stijgt en daarmee ook uw pensioenvoorziening of
rendement. En mocht u uw bedrijfspand willen verkopen of verhuren,
dan werken een gerenoveerde buitenzijde en verzorgd voorterrein zeker in uw voordeel.

Tot 30 september 2016 is het mogelijk tot wel 25% van uw investeringskosten terug te krijgen in de vorm
van een financiële bijdrage van de
gemeente Velsen uit het Beeldkwaliteitfonds Middenhavengebied. De
bijdrage kan oplopen tot een maximum bedrag van € 25.000, -. Het
beeldkwaliteitfonds is opgericht met
financiële steun van de provincie
Noord-Holland. De gemeente heeft
SADC gevraagd de uitvoering van het
beeldkwaliteitfonds te begeleiden.
Op de website www.projectbureauherstructurering.nl/fondsen/
bkf-middenhavengebied staat alle
informatie. Mocht u vragen hebben,
stuur dan een mail aan info@projectbureauherstructurering.nl. Telefonisch kunt u contact opnemen met
Frank Voorbergen (06 16281178)
van SADC of Michel van Wijk (0255
567435) van de gemeente Velsen.(foto: gemeente Velsen)

Ruim zestig belangstellenden bezochten maandagavond 1 februari
jl. de bijeenkomst In de raadszaal
van Beverwijk over de Structuurvisie Detailhandel IJmond. Vrijwel
alle winkelgebieden in de IJmond
waren vertegenwoordigd. Ook
gemeentebestuurders bezochten
de informatiebijeenkomst.

Eigenaren, winkeliers, winkeliersverenigingen en brancheorganisaties uit Beverwijk, Heemskerk en
Velsen konden na een inleiding van
CityWorks, die het rapport heeft opgesteld, reageren op het concept. Zij
stelden vragen over de uitwerking
van de toekomstvisie. Ook werden
er zorgen geuit over de ontwikke-

ling van de detailhandel in de regio.
Inzet van de Structuurvisie Detailhandel IJmond is een krachtige winkelstructuur, met een focus op kansrijke centra, minder vierkante meters winkelvloeroppervlak, meer regionale afstemming en meer samenwerking.
De reacties vanuit het publiek worden meegenomen in de afweging
voordat een definitieve visie wordt
opgesteld. Ook is het rapport voor
advies naar de Provincie NoordHolland gestuurd. Op de foto (Reinder Weidijk) reageert winkelier P.
Geels van de Zuid Arcade op de toelichting van Ronald van Velzen van
CityWorks.

Groen talud voor HOV bij
Minister van Houtenlaan
Het talud van de HOV aan de Minister van Houtenlaan zal worden beplant met wintergroen. Een
combinatie van onder meer hulst,
meidoorn en liguster. De bewoners van de Minister van Houtenlaan, die aan de snelle busbaan
wonen, hebben zaterdag 30 januari in meerderheid voor deze beplanting gekozen.

De gemeente Velsen stelde hiervoor
drie verschillende groenpakketten
samen. Tijdens een bijeenkomst op
het ketenterrein van Heijmans konden de bewoners, voordat zij hun
stem uitbrachten, vragen stellen

aan een groenexpert van de gemeente Velsen. 34 bewoners maakten gebruik van de mogelijkheid om een
stem uit te brengen. Een opkomst
van ruim 56%.
Na het tellen van de stemmen maakte wethouder Ronald Vennik bekend
dat de keuze was gevallen op ‘Wintergroen’. Een combinatie van hulst,
meidoorn, rode en gele kornoelje, liguster en venijnboom. De bewoners
konden ook kiezen voor ‘Bessen &
Vruchten’ en ‘Kleurvariatie’. Als alle werkzaamheden aan de busbaan
klaar zijn zal er worden geplant. De
gemeente Velsen draagt zorg voor
het beheer en onderhoud.
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Gemeente zoekt 100 deelnemers

Wie wil er 100 dagen lang
al zijn afval scheiden?
De gemeente Velsen is op zoek
naar 100 mensen, die gedurende 100 dagen al hun afval ( 100
%) willen scheiden. Velsen doet
mee aan dit zogeheten 100-100100 project, omdat zij ervan overtuigd is dat afvalscheiding beter
is voor het milieu. Wist u dat gemiddeld 90% van de lege blikjes,
pakken en plastic verpakkingen
kan worden hergebruikt?

Resultaat onderzoek Inspectie van
Veiligheid en Justitie

Afhandeling gasstoring in
Velsen-Noord goed verlopen
De afhandeling van de gasstoring,
waarbij vorig jaar ruim 1200 huishoudens van Velsen-Noord zonder gas kwamen te zitten, is goed
verlopen. Bewoners werden voldoende en eenduidig ingelicht.
Ook de communicatie tussen Liander, de Veiligheidsregio Kennemerland en de gemeente Velsen
verliep naar wens. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek naar de gasstoring in Velsen-Noord.

Vorige week woensdag nam de Velsense burgemeester Amy Koopmanschap het rapport van de Inspectie van Veiligheid en Justitie in ontvangst. De burgemeester van Velsen

had namelijk om een evaluatie gevraagd. Dit om te leren van het incident. Daarbij werd een water- en
gasleiding geraakt als gevolg van
bouwwerkzaamheden. Netbeheerder Liander was sindsdien dagenlang bezig met het schoonmaken van
de leiding.
Behalve conclusies heeft de inspectie in het rapport ook een aantal aanbevelingen gedaan. Een daarvan is
om van tevoren goede afspraken te
maken op het gebied van crisisorganisatie. Op de foto (Ko van Leeuwen)
de heer Gertjan Bos, hoofd van de inspectie Veiligheid en Justitie, die het
rapport overhandigt aan burgemeester van Velsen Amy Koopmanschap.

Kun je blijvend
hergebruiken?
Is recycling eindig? Kan het
proces van hergebruik eindeloos doorgaan? Dat is een
vraag, die de gemeente deze
week kreeg voorgelegd.

Een goede vraag, vonden wij, die
een duidelijk antwoord verdient.
Metalen kunnen steeds opnieuw
gebruikt. Dat geldt dus ook voor
het aluminium in de zuivelpakken. Voor papier ligt het wat an-

ders. De vezels in het papier kunnen ‘opraken’, waardoor papier
ongeveer zes keer kan worden
hergebruikt. Plastic kent vele toepassingen en daarom verschillende levensduren en beperkingen. Zo zal In verband met voedselveiligheid plastic voor de voedselindustrie aan een extra kwaliteit moeten voldoen. Ook kan de
kleur niet uit het plastic worden
gehaald.

Deelnemers kunnen zich aanmelden vóór 15 maart op www.100-100100.nu. Zij gaan ervaren hoe eenvoudig het is afval te scheiden en
hoe je restafval zo klein mogelijk
kan laten zijn. De100-100-100 campagne maakt binnen gemeente Velsen onderdeel uit van het project
‘Meer Waarde Uit Afval’. We richten
ons daarmee de komende tijd op het
uitrollen van maatregelen, die allemaal gericht zijn op het verbeteren

van afvalscheiding en hergebruik.
Thuis
Afvalscheiding is alleen mogelijk als
we thuis ons afval apart houden en
daardoor het gescheiden afval opnieuw gebruikt kan worden. Van
het grootste deel van ons plastic, papier, blik, drankenpakken en groente-tuin-en fruitafval worden weer
nieuwe producten gemaakt. Ook
kunnen we zelf onze totale hoeveelheid afval flink terugdringen. Bijvoorbeeld door bewust boodschappen te doen. In 100-100-100 ervaren
de deelnemers hóe.
Lukt het in de gemeente Velsen om
met minstens 100 huishoudens, 100
dagen, 100% afval te scheiden en
veel minder restafval over te houden? We gaan het proberen! De
zoektocht naar 100 deelnemers is
begonnen. Iedereen kan meedoen!
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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.

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

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.

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.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 23
januari 2015 tot en met 29 januari 2016 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning
hebben ontvangen op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
M.K. Hofstedestraat 43, plaatsen
dakkapel (28/01/2016) 1792-2016;
Celsiusstraat 47, plaatsen dakopbouw (28/01/2016) 1729-2016;
Kennemerlaan 30, kappen boom
(26/01/2016) 1555-2016;
3e Havenstraat 3, wijzigen bestemming naar wonen (22/01/2016)
1581-2016;
De Wetstraat 1, plaatsen 2 warmte-

pompen (26/01/2016) 1587-2016.
Driehuis
Duin- en Kruidbergerweg 1 A,
plaatsen
fietsenstalling/berging
(28/01/2016) 1702-2016.
Santpoort-Noord
Huis te Wissenlaan 56, plaatsen dakkapel (voorgevel) (1/02/2016) 19212016;
J.T. Cremerlaan 8, kappen boom
(29/01/2016) 1794-2016;
Kerkweg 86 en 88, plaatsen dakopbouw (26/01/2016) 1590-2016.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Duin- en Kruidbergerweg ong., handelen in strijd bestemmingsplan/ge-

bruik stuk weiland als parkeerterrein (28/01/2016) 1738-2016;
Willem de Zwijgerlaan 29, kappen
boom (29/01/2016) 1965-2016;
Duinweg of Duivelslaan 22,kappen
boom (28/01/2016) 1772-2016.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Rooswijkweg 216, interne verbouwing/groot onderhoud (28/01/2016)
1719-2016.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit 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 waarbinnen zij op de volgende aanvragen
dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 74, realiseren
zorginstelling (29/01/2016) 182222015;
Rijksweg 349, oprichten verkoopruimte (29/01/2016) 18759-2015.
IJmuiden
Ruysdaelstraat 2, plaatsen overhead
deur (29/01/2016) 19034-2015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders
van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht 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 Burgemeester
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt al-

leen in combinatie met inloggen
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie
Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende
omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en

wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Geen mededelingen.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 35, vergroten woning
met uitbouw (28/01/2016) 187862015;
Broekbergenlaan 49, wijzigen 2 gevels (28/01/2016) 19259-2015;
Huis te Wissenlaan 56, plaatsen
dakkapel (voorgevel) (01/02/2016)

1921-2016.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Rijksweg 118 (rijksmonument),
vergroten woning met aanbouw
(28/01/2016) 17714-2015.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Westbroekerweg 43, vergroten woning (28/01/206) 19056-2015.
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Besluiten (vervolg)
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Kofferbakmarkten,
Velserduin-

plein te IJmuiden op 20 maart, 17
april, 22 mei, 26 juni, 31 juli, 28 augustus, 25 september en 16 oktober
2016 (01/02/2016) 19835-2015;
Rommelmarkten, Kennemerplein

te IJmuiden op 7 mei, 4 juni, 9 juli, 16 juli (in combinatie met jaarmarkt Zomerfestival), 6 augustus,
27 augustus en 3 september 2016
(29/01/2016) 19757-2015;

Kofferbakmarkten, Plein 1945 te
IJmuiden op 23 april, 28 mei, 18 juni, 23 juli, 13 augustus en 17 september 2016 (29/01/2016) 197582015.

Sessies gemeenteraad Velsen op 11 februari 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Sessie 1: Raadzaal
19:30 – 21:00 uur:

Evenementen in Spaarnwoude

Sessie 2: Schoonenbergzaal
19.30 – 21:00 uur:
Zesde wijziging Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst IJmond
De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad, raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijd-

stip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de
sessies vanuit de overige vergaderzalen.
Inspreken tijdens de Sessie:
Bij de sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 10 februari 2016 tot 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie,
tel. 0255 567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl. Over de onderwerpen die op
de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar griffie@velsen.nl, - dan wordt
de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Vastgesteld wijzigingsplan Van den Vondellaan
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het wijzigingsplan ‘Van den Vondellaan AMW
Driehuis’, in hun vergadering van
26 januari 2015 hebben vastgesteld.

In het kader van de pilot “Kleinschalig Opdrachtgeverschap” (KO) worden op verschillende locaties bouwkavels ontwikkeld. Hier kunnen particulieren hun eigen woning bouwen. Eén van de locaties betreft de
locatie Van den Vondellaan / AMW
(Algemeen Maatschappelijk Werk)
in Driehuis. Het plangebied is gelegen aan de Van den Vondellaan, ter
hoogte van de rotonde met de Driehuizerkerkweg.
Met het wijzigingsplan worden 3

woningen mogelijk gemaakt. In het
bestemmingsplan Driehuis en Velsen-Zuid is reeds de wijzigingsmogelijkheid opgenomen. Met het wijzigingsplan wijzigt het college het
bestemmingsplan zodat het project
kan worden uitgevoerd.
Het vastgestelde wijzigingsplan Van
den Vondellaan AMW Driehuis met
identificatienummer
NL.IMRO.0453.WP0902AMWDRIEHUIS1-R001, ligt met ingang
van 5 februari 2016, gedurende zes
weken voor een ieder ter visie bij
de receptie van het stadhuis aan het
Dudokplein 1 te IJmuiden. Tijdens
werkdagen kunnen belangstellenden het plan inzien
Tevens is het plan in te zien bij de

centrale bibliotheek te IJmuiden,
tijdens de gebruikelijke openingstijden. Inzage is ook mogelijk via de
website van de gemeente: www.velsen.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de termijn dat het plan
ter visie ligt kan beroep bij de Raad
van State worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig zienswijzen op het ontwerp-wijzigingsplan
bij het College kenbaar hebben gemaakt, dan wel door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten geen zienswijzen op het ontwerp-wijzigingsplan
bij het College kenbaar hebben gemaakt. Hiervoor is een griffierecht
verschuldigd. Het beroepschrift

dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA ‘s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het
wijzigingsplan treedt in werking
daags na afloop van de genoemde
termijn van terinzagelegging. Het
instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld
kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de
termijn naast het beroepschrift een
verzoek om voorlopige voorziening
is ingediend bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit
niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Gewijzigde Afvalstoffenverordening Velsen 2009
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken met inachtneming
van artikel 139 Gemeentewet bekend dat de raad van Velsen in
zijn vergadering van 26 november
2015 heeft besloten:

-de gewijzigde Afvalstoffenverordening Velsen 2009 vast te stellen;
-de gewijzigde Afvalstoffenverordening Velsen 2009 in werking te laten
treden op de vierde dag na bekendmaking;

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking
op 4 februari 2016.
Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektro-

nisch gemeenteblad van de gemeente
Velsen. Tevens ligt de verordening 12
weken ter inzage bij de receptie van
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze verordening wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.velsen.nl.

wordt gekapt. Dit moet zijn aan de

Playing for Success
nu ook voor groep 6

Valencia Voetbalkamp
ook dit jaar bij SVIJ
IJmuiden - Voor het tweede achtereenvolgende jaar
krijgt de jeugd van IJmuiden
en omgeving de kans om
een geweldige voetbalweek
te beleven. Primera Divisionclub Valencia CF stuurt trainers van de jeugdopleiding
naar SVIJ!
In Spanje staat Valencia CF
bekend om de goede jeugdopleiding. Geen enkele andere club leverde meer Internationals aan het Spaanse team in de afgelopen 15
jaar. Sterren als Jordi Alba, David Villa, Juan Mata
en David Silva zijn klinkende voorbeelden van de succesvolle jeugdopleiding. Het
Valencia CF Voetbalkamp is
van 4 tot en met 6 augustus
op het complex van SVIJ. Het

voorgaande kamp werd een
groot succes en Valencia besloot om de trainingsweek
wederom bij SVIJ te organiseren. Dus ook in 2016 is de
club in IJmuiden partner van
Valencia en behoort daarmee tot een select groepje
vaste partners van Valencia.
De Valencia voetbalweek is
een 3-daagse trainingsweek
voor jeugdspelers (j/m) van 6
tot en met 14 jaar van elk niveau onder leiding van officiële Valencia CF jeugdtrainers. De kinderen worden ingedeeld op leeftijd en niveau,
zodat ieder kind op zijn/haar
eigen niveau kan trainen. De
Valencia CF trainers worden
geassisteerd door Nederlandse UEFA gecertificeerde
en ervaren trainers die allen

een opleiding hebben genoten van Valencia CF. Het aantal deelnemers is gelimiteerd,
zo is iedereen verzekerd van
voldoende aandacht, ook van
de Spaanse trainers.
De deelnemers ontvangen
van partner Adidas een Valencia CF trainingstenue, bestaande uit shirt, short, sokken, Valencia CF-diploma,
Valencia CF-bdon, 3 dagen
top training door de échte
Spaanse Valencia trainers,
training, structuur en discipline als op de jeugdacademie van Valencia, lunch,
drinken, gezonde tussendoortjes en vers fruit. Deelname kost 150 euro (betaling in twee termijnen mogelijk). Zie ook www.valenciavoetbalkamp.nl.

Velsen-Zuid - Ruim een
jaar geleden is Playing for
Success in de IJmond van
start gegaan. Inmiddels hebben al veel kinderen hun
weg gevonden naar het leercentrum in het stadion van
Telstar.
Tot nu toe was het speelse
naschoolse programma toegankelijk voor leerlingen uit
de brugklas en uit groep 7
en 8 van het basisonderwijs.
Nu start in februari de eerste groep voor leerlingen uit
groep 6. Het programma van
Playing for Success is bestemd voor kinderen die om
verschillende redenen een
steuntje in de rug kunnen
gebruiken.
Door het doen van allerlei sport-, spel- en leeractiviteiten in de WOW-omgeving van het stadion van SC
Telstar wordt er gewerkt aan
hun zelfvertrouwen, concen-

tratie, motivatie en het samenwerken. De leerlingen
komen tien middagen, op
een vaste dag in de week, na
schooltijd naar het leercentrum toe. De aanpak Playing for Success blijkt doeltreffend te zijn: als kinderen lekkerder in hun vel zitten, zullen de schoolprestaties ook verbeteren. Landelijk onderzoek toont aan dat
de resultaten bij de leeftijdsgroepen tussen 10 en 14 jaar
erg hoog zijn. Voor Playing
for Success reden om groep
6 als doelgroep aan het programma toe te voegen.
Aanmelding van leerlingen
verloopt via het onderwijs.
Als u denkt dat uw kind ook
voor Playing for Success in
aanmerking komt, neem dan
contact op met zijn haar of
school.
Zie ook www.facebook.com/
PlayingforSuccessIJmond.

Vorige week is per abuis vermeld, dat
er aan de achterkant van de flat aan
het Georgebos nr: 75-83 een boom
wordt gekapt. Dit moet zijn aan de

achterzijde van de woning Georgebos 84 in IJmuiden.

Rectificatie
Het sportpark is gelegen aan de Wolff en Dekenlaan / Driehuizerkerweg te
Driehuis. Het gaat om voornamelijk elzenbomen, die in een rij zijn geplant en
als natuurlijk windscherm dienen. Rooien is noodzakelijk om de singel vitaal
en veilig te houden. Om dezelfde reden zal er ook gesnoeid worden.
De gemeente Velsen maakt bekend dat er 55 bomen worden gekapt in
de windsingel langs sportpark RKKV Velsen te Driehuis.( zie tekening)

Kappen bomen
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