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Thuismentoren gezocht!
School’s cool IJmond zoekt enthousiaste vrijwilligers die thuismentor willen zijn voor brugklassers. Dat kunnen ook werknemers uit bedrijven zijn.

School’s cool verbindt thuismentoren aan leerlingen in de brugklas, die door persoonlijke omstandigheden een groter risico lopen op
schooluitval. Dat kan een moeilijke thuissituatie zijn of een taalachterstand. Met één tot twee uur begeleiding per week maken de vrijwilligers voor deze leerling een wereld
van verschil. Voor komend schooljaar worden in Velsen, Beverwijk
en Heemskerk nog vrijwilligers gezocht.
De stap van de basisschool naar de
brugklas is voor sommige leerlingen te groot. De thuismentoren van
School’s cool helpen hun pupillen
daarmee. De begeleiding duurt ongeveer anderhalf jaar, thuis. Zij let-

ten erop dat de leerling lekker in
zijn vel zit en voldoende tijd aan zijn
huiswerk besteedt. Zij geven tips en
adviezen, en oefenen met zelfstandig leren. Het is regel dat altijd een
van de ouders thuis is.
School’s Cool zoekt ook bedrijven
en ondernemers, die hun werknemers willen stimuleren om dit vrijwilligerswerk (deels) in de baas
zijn tijd te doen. Het kan een mooie
vorm zijn van lokaal betrokken,
maatschappelijk ondernemen.
Interesse? Of wilt u meer informatie? Zie dan www.schoolscoolijmond.nl of bel met Sophie Bekker
(023) 539 26 64.

Regeling versoepeld

Gemeente Velsen
helpt bij extra kosten
Meerkosten door beperking of
chronische ziekte en een minimum inkomen ? Voor mensen in
deze situatie bestaat in Velsen
een tegemoetkoming. De regeling
bestond al, maar deze is nu makkelijker en voor nog meer mensen aan te vragen. Dat kan vanaf
1 april dit jaar.

Mensen met een minimum inkomen, die voor extra kosten kwamen te staan door hun beperking of
chronische ziekte konden al een tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente. In 2017 is het maximum bedrag € 285.
Het college van burgemeester en
wethouders van gemeente Velsen
heeft op 24 januari 2017 besloten om
die regeling makkelijker en ruimer
te maken. Dat betekent dat het voor
inwoners van Velsen makkelijker is
om te laten zien dat zij aan de voorwaarden voldoen. Bovendien komen
nu ook inwoners in aanmerking die
een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben van het UWV en met

Intentieovereenkomst getekend

Ontwikkeling Hofgeest
De gemeente Velsen heeft samen met Holleman Santpoort
Bouwgroep bv en BPD Ontwikkeling een overeenkomst getekend
om te kijken of deelgebied Hofgeest in Velserbroek ontwikkeld
kan worden. De wens om de Grote Buitendijk/Hofgeest te ontwikkelen bestaat al langer.

In 2016 zijn er diverse gesprekken
geweest met de ontwikkelende partijen Holleman Santpoort Bouwgroep B.V. en BPD Ontwikkeling bv.
Hun plannen zijn nu zover uitgewerkt dat ze kunnen worden getoetst
aan de kaders die de raad heeft meegegeven. Op 26 januari 2017 hebben
de gemeente Velsen en de ontwikkelend partijen dan ook de intentie-

overeenkomst getekend. Het doel
daarvan is om de afspraken over deze toetsing vast te leggen. Als de toetsing is afgerond, neemt de gemeente een besluit over de mogelijke vervolgstappen. Op de foto (Reinder
Weidijk) staan vanaf Martijn Hemmer BPD Ontwikkeling BV, Ronald
Vennik wethouder gemeente Velsen en Cees van der Horst, Holleman
Santpoort Bouwgroep BV.
Op 11 december 2014 besloot de raad
dat het deelgebied Grote Buitendijk
voorlopig niet zou worden ontwikkeld en dat het deelgebied Hofgeest
nog steeds kan worden ontwikkeld
als er wordt voldaan aan het ontwerp
ontwikkelplan van maart 2011 en het
raadsbesluit van 11 december 2014.

pensioen gaan of zijn gegaan. Behalve als zij de tegemoetkoming arbeidsongeschikten al van het UWV
krijgen, dan krijgen ze hem niet ook
nog een keer van de gemeente.
De nieuwe regels gelden voor aanvragen over 2017 en verder. Aanvraagformulieren staan vanaf 1 april
2017 op www.velsen.nl. Wie de tegemoetkoming in 2016 heeft ontvangen, krijgt het aanvraagformulier in
april 2017 in de brievenbus. (foto: gemeente Velsen)

Zaterdag 28 januari 2017 avond was in het Polderhuis Velserbroek de 27e
editie van het wereldberoemde ‘Rabobank Stratenteams Velserbroek zaalvoetbaltoernooi’. Sportwethouder Annette Baerveldt trapte de finale af. De
winnaar was De Floraronde. (foto: Reinder Weidijk)
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Bijzondere bijstand
Wie bijzondere bijstand krijgt,
moet sinds 1 januari 2017 voor een
paar vergoedingen zelf een aanvraag doen. Dat is nieuw. Voor andere vergoedingen gold het al.

De gemeente Velsen gaat iets anders werken met een aantal regelingen uit de bijzondere bijstand. Het
gaat om de vergoedingen voor sociaal-culturele activiteiten, sport en
cultuur voor kinderen en om de indi-

viduele inkomenstoeslag. Voor deze
regelingen moet u vanaf 2017 altijd
een aanvraag doen. Voor andere vergoedingen gold dat al.
Iedereen in de bijzondere bijstand
die bij de gemeente bekend is, krijgt
er een nieuwsbrief over thuisgestuurd, met uitleg over alle veranderingen. Hij staat ook op onze website:
zoek op www.velsen.nl op ‘Nieuwsbrief bijzondere bijstand’.

Niet er vlakbij parkeren

Ruimte bij de containers
Trots op IJmuiden

Stuur je filmpje in!
Woon je in de gemeente Velsen?
Ben je trots op je woonplaats?
Maak een kort filmpje waarin je
vertelt waar jij trots op bent.

Stuur het filmpje vóór 20 februari
naar info@telstarthuisindewijk.nl
en maak kans op twee kaarten voor
de voetbalwedstrijd Telstar-FC Den
Bosch op vrijdag 24 februari! Daar-

naast ontvang je tijdens de wedstrijd
een IJmuiden-sjaal!
Disclaimer
Door een filmpje in te sturen geef je
RTV Seaport toestemming om het
beeldmateriaal rechten vrij te gebruiken, bewerken en verspreiden ten behoeve van citymarketing
IJmuiden.

Een volle container als je je afval kwijt wilt – hoe irritant is dat!
Soms komt dat omdat mensen
hun auto er vlakbij parkeren, zodat HVC er niet bij kan. Zet uw auto dus alstublieft ergens anders
neer.

Het gebeurt dagelijks. Auto’s die voor
afvalcontainers staan wanneer die
moeten worden geleegd. Kijk maar
naar de foto: zo kan HVC er niet goed
bij. En wat is het gevolg? De container wordt niet geleegd en omwonenden kunnen hun afval niet meer
kwijt. Dat leidt tot grote ergernis.
Dat wil de gemeente Velsen graag
helpen voorkomen. Daarom dus dit
dringende verzoek: houd de plek vrij

om de containers heen. Dat geldt
trouwens ook voor de plek waar u
uw eigen minicontainer neerzet (de
groene tegels op de stoep). Zet er
geen auto’s voor! Denk niet: ze tillen de container wel over de auto
heen. Dat kan niet altijd, en bovendien moeten HVC medewerkers zich
houden aan strikte regels voor veiligheid en arbeidsomstandigheden.
Dat moeten we respecteren.
We hebben in Velsen tot nu toe nog
geen formeel parkeerverbod op dagen dat containers worden geleegd.
Velsen wil zo min mogelijk verbodsborden plaatsen. Kunnen wij rekenen op uw medewerking en begrip?
(foto: gemeente Velsen)

Digitale brievenbus van de overheid

Meld u aan voor de online Berichtenbox
De Berichtenbox is een digitale
brievenbus, waarin allerlei overheidsinstanties digitale post
voor u klaarzetten. Velsen gaat
dat in februari ook doen. Als u
zich uiterlijk woensdag 8 februari aanmeldt, krijgt u uw WOZbeschikking en aanslagen 2017
digitaal.

De Berichtenbox is een digitale
brievenbus, waarin allerlei overheidsinstanties digitale post voor
u klaarzetten. Velsen gaat dat in februari ook doen. Als u zich uiterlijk woensdag 8 februari aanmeldt,

krijgt u uw WOZ-beschikking en
aanslagen 2017 digitaal.
Hoe boekt u een vakantie, koopt
u kleding en betaalt u rekeningen? Vaak digitaal, waarschijnlijk. Overheidsinstanties versturen
ook steeds meer post digitaal, onder andere via de Berichtenbox van
Mijn Overheid. Velsen gaat daar in
februari ook gebruik van maken.
Meld u aan!
In februari krijgt u van de gemeente Velsen de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen (riool,

hondenbelasting, huisvuil ophalen
en meer), samen met de WOZ-beschikking (de waarde van uw huis/
pand op 1 januari 2016). Velsen
gaat die post digitaal versturen via
de Berichtenbox aan wie zich daar
uiterlijk woensdag 8 februari voor
heeft aangemeld. Kijk op www.
mijn.overheid.nl; daar staat hoe dat
moet, en de meest gestelde vragen.
In de Berichtenbox staat alles overzichtelijk en veilig bij elkaar. Post
raakt niet meer zoek. U kunt op er
alle uren van de dag (en nacht) en
vanaf elke plek (woonkamer, werk-

kamer, trein) naar kijken en ermee
aan de slag. In de toekomst wil Velsen steeds meer post digitaal gaan
versturen.
Wilt u eerst oefenen of meer weten over de digitale overheid? Informeer bij de bibliotheek van Velsen naar het inloopspreekuur Klik
& Tik voor wie niet met computers uit de voeten kan, en naar de
cursus Digisterker over de digitale overheid. Bel 0255 525353 of
kijk op www.bibliotheekvelsen.nl.
Maak het uzelf makkelijk en doe
nog meer digitaal!
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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, u hoeft
hiervoor geen netnummer te draaien. 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 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
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 Contact Centrum voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert
meldingen of klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014
alle vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast
wordt er ook gepubliceerd op de
Infopagina van de gemeente 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: www.raad.velsen.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 21
januari 2017 tot en met 27 januari 2017 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
Kennemerstrand 800, vernieuwen
toegangspad , plaatsen toiletunit
(24/01/2017) 2002-2017;
Lagersstraat 36 en 38, plaatsen opbouw (24/01/2017)2008-2017;
Orionweg ong., plaatsen tijdelijke
noodmast (27/01/2017) 2319-2017.
Velsen-Noord
Reyndersweg 1, aanleggen boardwalk, aanbrengen terreinverharding
(27/01/2017) 2182-2017.
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 21, kappen
(27/01/2017) 2338-2017

boom

Velserbroek
Linie 25, aanpassen dakhoogte, plaatsen hekwerk (24/01/2017)
2014-2017
Driehuis
Feithlaan 4, vervangen dakkapel
(22/01/2017) 1853-2017
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:
IJmuiden
Cepheusstraaat, verbouwen opvanghuis (30/01/2017) 24998-2016
Driehuis
Nicolaas Beetslaan 4, realiseren
14 waterwoningen (27/01/2017)
24652-2016
Nicolaas Beetslaan 4, realiseren 24
parkappartementen en 3 penthouses
(27/01/2017) 24690-2016
Nicolaas Beetslaan 4, realiseren 10
woningen inclusief parkeerkelder
(27/01/2017) 24668-2016
Santpoort-Noord
Molenstraat 13, plaatsen terrasoverkapping (26/01/2017) 24711-2016
ontwerpbesluit- uitgebreide procedure
Ontwerp-omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning
te verlenen voor:
IJmuiden
Lange Nieuwstraat, blok D, ongen.
(tussen het Marktplein en de Vecht-

straat) - oprichten van drie appartementen (nummer 690-2017)
De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning, de ontwerpverklaring
van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van
2 februari 2017 gedurende zes weken
ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de website velsen.
nl via het menu Actueel/inzage (ontwerp)besluiten
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar keuze
mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen zowel de ontwerpomgevingsvergunning als de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Zienswijzen moeten worden
gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen,
werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden).
Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.
Ontwerpbesluit - Hogere waarden Wet geluidhinder omgevingsvergunning project “Lange Nieuwstraat blok D te IJmuiden”.
Burgemeester en Wethouders van
Velsen hebben ten behoeve van de
aanvraag
omgevingsvergunning
Lange Nieuwstraat, blok D, ongen.
(tussen het Marktplein en de Vechtstraat) - oprichten van drie appartementen , een verzoek om vaststelling van een hogere waarde in het ka-

der van de Wet geluidhinder ingediend bij Omgevingsdienst IJmond.
Het hogere waardenbesluit heeft betrekking op industrielawaai en wegverkeerslawaai. De bevoegdheid van
het college tot vaststelling van hogere waarden is gedelegeerd aan het
algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond.
De directeur van Omgevingsdienst
IJmond, gemandateerd bevoegd namens genoemd algemeen bestuur,
maakt bekend dat er een ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarde voor de geluidbelasting is
genomen.
Het ontwerpbesluit tot vaststelling
van de hogere waarde ligt met ingang
van 2 februari 2017 gedurende zes
weken, samen met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning project
“Lange Nieuwstraat blok D te IJmuiden”, ter inzage bij de balie van het
gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1 1971 EN te IJmuiden en bij
Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen
van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Gedurende de termijn van de tervisielegging kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel mondeling
zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar
gemaakt worden bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940
AH Beverwijk, onder vermelding van
“Zienswijze ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder omgevingsvergunning Lange Nieuwstraat, Blok D te IJmuiden”.
Voor mondelinge zienswijzen kunt u
telefonisch een afspraak maken met
Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer 0251-263863.
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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
alleen in combinatie met inloggen
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voor-

zieningenrechter 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 omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Snippenbos kavel 14, oprichten woning (27/01/2017) 24691-2016;
Snippenbos kavel 17, oprichten woning (27/01/2017) 24693-2016;

Snippenbos kavel 18, oprichten woning (27/01/2017) 24692-2016;
Snippenbos kavel 19, oprichten woning (27/01/2017) 24694-2016;
Snippenbos kavel 23, oprichten woning (30/01/2017) 24689-2016.
Velsen-Zuid
‘s Gravenlust 37B, wijzigen voorgevel
(27/01/2017) 25864-2016.
Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 7, kappen
boom (26/01/2017) 1543-2017.
Velserbroek
Galle Promenade 45, samenvoegen
3 winkels tot 1 winkel (27/01/2017)
24703-2016.

Geweigerde
ningen

omgevingsvergun-

Velsen-Noord
Concordiastraat 84, wijziging op een
reeds verleende vergunning (uitvoering en gebruik loods) (24/01/2017)
19056-2016
IJmuiden
Rondweg ong., overkappen 8 parkeerplaatsen (27/01/2017) 251722016
APV artikel 5:18 Standplaatsen
Velserbroek
Mobiele verkoopwagen voor broodjes en lunch - vanaf maart 2017 - Zadelmakerstraat en Klompenmakerstraat (25/01/2017) 22102-2016

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel:

Platanenstraat 27, 1971 NJ IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs

elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Bekendmaking beleidsregel en overige regelingen
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij in
vergadering 24 januari 2017 hebben besloten:

• De beleidsregel Short Stay tijdelijke werknemers Velsen 2017 in
werking te laten treden op de eerste dag na deze bekendmaking.

• De beleidsregel Short Stay tijdelijke werknemers Velsen 2017 vast te
stellen;

Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking
op 3 februari 2017.

Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is
gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen
op www.Velsen.nl . Tevens ligt de regeling 12 weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein
1 te IJmuiden. Deze verordening

wordt ook gepubliceerd op de website www.overheid.nl.

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij in de
vergadering van 24 januari 2017
hebben besloten op grond van de
Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2016:

• Nadere regels tegemoetkoming
meerkosten 2017 gemeente Velsen
vast te stellen
• Nadere regels tegemoetkoming
meerkosten 2017 gemeente Velsen
in werking te laten treden op de dag
volgend op bekendmaking
• Per gelijke datum Nadere regels Te-

gemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale
problemen 2016 gemeente Velsen
in te trekken
Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking op 3 fe-

bruari 2017
De integrale tekst is gepubliceerd in
het elektronisch gemeenteblad van
de gemeente Velsen en wordt ook gepubliceerd op de website www.overheid.nl

POWERED BY
G E M E E N T E V E LS E N

Deze sportkrant is een uitgave van Sportloket Velsen

Evenementenkalender
4 februari

Jeugdcross competitie
www.avsuomi.nl

5 februari

Nationaal Park
Winterwandeling
www.np-zuidkennemerland.nl

10 februari

Discozwemmen
www.zwembadvelsen.nl

23 februari

Sportinstuif, Velserbroek
www.sportloketvelsen.nl

Tennispark Velserbeek

• www.sportloketvelsen.nl • www.zwembadvelsen.nl

Februari 2017

Film
buurtsportcoaches
Wat doen de buurtsportcoaches in
Velsen eigenlijk allemaal? Dit kun je
zien in het nieuwe filmpje dat op
www.velsenbeweegt.nl staat.

Sport- en beweegaanbod volwassenen
én ouderen op website
Sportloket!

Op landgoed Velserbeek in Velsen- Zuid ligt
tennispark Velserbeek. Het tennispark beschikt
over 2 schitterend gelegen gravelbanen inclusief
kleedruimte met douche. De banen zijn van 1 april
tot en met 1 oktober in gebruik. De prijs per uur is
relatief laag, vanaf €13,- per uur kunt u al gezellig
met z’n tweeën of vieren tennissen. Kosten voor
een geheel seizoen bedragen €198,-. Wenst u voor
09:00 uur gebruik te maken van de baan dan krijgt
u het daltarief van €98,- toegewezen.
Heeft u interesse in het huren van een baan op tennispark Velserbeek? Neem dan contact op met de
afdeling Sportzaken tel: 0255-567666 of mail naar
sportzaken@velsen.nl Om u aan te melden kunt u ook
het aanvraagformulier via sportloketvelsen.nl invullen.

Voorjaarsvakantie
Wie durft er tussen de tanden van deze vrolijke nijlpaard te duiken? Vanaf 18 t/m 26 februari ligt hij in het
wedstrijdbad van zwembad De Heerenduinen.
In de voorjaarsvakantie op maandag tot en met vrijdag
is er extra recreatief zwemmen van 10.00-16.30 uur.
Let op: het banenzwemmen op de maandag komt te
vervallen.

Sportloket Velsen heeft voor alle volwassenen én
ouderen het gehele sport- en beweegaanbod bij de
verschillende sportverenigingen in de gemeente in
kaart gebracht.
Dit aanbod is nu eenvoudig te vinden op onze website
www.sportloketvelsen.nl onder de kop sportverenigingen. Middels een zoekfilter kun je gemakkelijk dat
aanbod inzien, wat voor jou toegankelijk is. Kom in
beweging en neem een kijkje op de website!
Heeft u nog vragen, naam gerust contact op tel 0255567666 of mail naar mpunt@velsen.nl

SportInstuif Polderhuis
23 februari 2017
Donderdag 23 februari vindt de volgende SportInstuif
plaats in het Polderhuis, in Velserbroek. Deze sportieve
dag is voor kinderen van de groepen 4 t/m 8. De SportInstuif duurt van 10.00 tot 15.00 uur en kost €3,50- p.p.
Inschrijven kan via www.jeugdsportpasvelsen.nl

Meer naamsbekendheid?
Vergroot uw naamsbekendheid met een reclamedoek of -bord in onze sportaccommodaties.
• Voor bedrijven, organisaties, scholen en
sportverenigingen
• Sporthallen Zeewijk, IJmuiden Oost ,
Het Polderhuis en zwembad De Heerenduinen
• Meer dan 600.000 bezoekers per jaar
• Ondersteuning van de Velsense sport
Vraag naar de mogelijkheden !
0255-567666 of sportzaken@velsen.nl

Sportief kinderpartijtje? Huur eens een gymzaal: 0255-567666

• sportzaken@velsen.nl

Wij zijn ook te volgen via:

