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Geen nieuwbouw Bosbeek- Nieuwe JOP met gratis
school in groene scheg
WiFi in Velsen-Noord
mogelijk is. Echter, om het gebouw
Het college van B&W richt zich
op renovatie, nieuwbouw of een
combinatie hiervan op de huidige locatie van De Bosbeekschool
in Santpoort-Noord. Zo moet het
gebouw geschikt gemaakt worden voor hedendaags onderwijs.
Wel blijft de locatie Valckenhoeflaan/Bickerlaan (groene scheg)
in beeld als locatie voor tijdelijk huisvesting van de Bosbeekschool.

Dit is de conclusie van het college
na het bekend worden van de laatste
leerlingprognoses en de reacties uit
het participatieproces. Uit de meest
recente prognoses blijkt dat de leerlingaantallen van de Bosbeekschool
zullen dalen tot een dusdanig niveau
dat hergebruik van de huidige locatie

van de Bosbeekschool ook geschikt
te maken voor hedendaags onderwijs zijn er ingrijpende maatregelen
nodig. Hierbij is de keuze tussen een
aantal mogelijkheden, te weten volledige renovatie, volledige nieuwbouw of een combinatie hiervan.
Ook blijkt er weinig tot geen steun
uit de omgeving te zijn voor nieuwbouw in de Groene Scheg.

De varianten worden op korte termijn uitgewerkt. Bij alle varianten
zal er een tijdelijk onderkomen voor
de school gevonden moeten worden voor de duur van de werkzaamheden. De locatie Valckenhoeflaan/
Bickerlaan blijft daarom in beeld als
locatie voor tijdelijke vestiging van
de Bosbeekschool.

OV-taxi is voor iedereen
Wilt u gebruik maken van de OVtaxi? Dat kan zonder tussenkomst
van de gemeente. U heeft niet per
se een pasje nodig. Een telefoontje naar de BIOS-groep is genoeg.

Veel mensen denken dat zij eerst naar
de gemeente moeten voor een pasje, voordat zij gebruik kunnen maken
van de OV-taxi. Dat is echter niet nodig. Iedereen kan direct met de BIOSgroep contact opnemen voor een taxirit. Zij verzorgen het OV-taxivervoer.

De OV-taxi is vooral geschikt voor
mensen met een beperking of die
moeilijk gebruik kunnen maken van
het openbaar vervoer. Maar ook andere mensen kunnen er gebruik van maken.
Wachten op de gemeente is dus niet
nodig, voor het bestellen van een rit
kunt u direct bellen met telefoonnummer 0900-8684 (€ 0,10/min.).
Dit dient u wel uiterlijk een uur van
tevoren te doen.

Donderdag 28 februari om
16.00 uur opent wethouder
Robert te Beest een Jongeren
Ontmoetings Plek (JOP) aan
de Pontweg/Grote Hout- of Koningsweg in Velsen-Noord. Het
is de eerste in Noord-Holland
en de tweede in Nederland met
WiFi-verbinding. Hierdoor kunnen jongeren gebruik maken
van internet rondom de overdekte ontmoetingsplek.

Het initiatief voor deze JOP is
ooit genomen door het wijkplatform Velsen-Noord. Het wijkteam
van Velsen-Noord, dat bestaat uit
vertegenwoordigers van de Stichting Welzijn, politie, woningbedrijf Velsen, woningbedrijf Kennemerhave, AWV Eigen Haard en

de gemeente Velsen, hebben het
initiatief verder uitgewerkt en financieel mogelijk gemaakt. Dankzij de sponsoren Crown van Gelder, Rabobank en Ondernemersvereniging Velsen-Noord kon het
WiFi-abonnement worden gerealiseerd.
De JOP biedt de jeugd een plek
waar ze elkaar droog kunnen ontmoeten, zonder dat het overlast
veroorzaakt voor de wijk; de jongeren moeten er zelf voor zorgen dat de JOP en de omgeving
schoon blijven.
Deze JOP is gebouwd door de firma Marwing bv uit IJmuiden, die
ook de andere JOPs in de gemeente heeft gemaakt.

Kunstwerken Joop Stoop
Op maandag 11 februari 2013 heeft
de gemeente Velsen de kunstwerken van Joop Stoop overgedragen aan het Noord-Hollands Archief.

De afgelopen jaren heeft de gemeente van Joop Stoop vele kunstwerken
mogen ontvangen. De gemeente en
de kunstenaar zijn nu overeengekomen dat de collectie Joop Stoop, de

originele kunstwerken dus, worden
overgedragen aan het Noord-Hollands Archief en de digitale kopieën
aan de kunstenaar.
De overdrachtsakten zijn ondertekend door Joop Stoop en de directeur van het Noord-Hollands Archief Lieuwe Zoodsma, en door Wim
Westerman, wethouder Cultuur, namens de gemeente Velsen.

Bekendmakingen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen.
Hier vindt u mee 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 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur.

dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 0255.

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan
gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken
met één van vakspecialisten via 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 www.bdkennemerland.nl.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 2
februari 2013 tot en met 8 februari 2013 de volgende aanvragen
hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Zwaanstraat 89, plaatsen
dakopbouw
(08/02/2013)
w13.000048; Kennemerstrand 178,
plaatsen zonnepanelen op het dak

(08/02/2013) w13.000046; Lange Nieuwstraat 495, veranderen
winkel
(inpandig)(08/02/2013)
w13.000045.
Velsen-Zuid: Minister van Houtenlaan 58, kappen boom (08/02/2013)
w13.000044.
Santpoort-Noord: Voorplaats 3,
plaatsen dakkapel (achtergevel)
(06/02/2013) w13.000043.
Driehuis:
Driehuizerkerkweg
115, kappen boom (05/02/2013)

w13.000038.
Velserbroek: Spitsaak 71, plaatsen
dakkapel (05/02/2013) w13.000042;
Hofgeesterweg 1, kappen boom
(08/02/2013) w13.000047; Kerkenmaaijerskamp 62, optrekken achtergevel (05/02/2013) w13.000040;
Grote Boterbloem 105, plaatsen
dakkapel (voorgevel)(05/02/2013)
w13.000039.
Velsen-Noord: Pieter Janszstraat 5,
plaatsen overkapping en vervangen
kozijnen(05/02/2013) w13.000041.

Santpoort-Zuid: Geen mededelingen
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.
Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen: Geen mededelingen

Besluiten
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 (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 voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een

voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift
is ingediend. Burgemeester en
wethouders van Velsen hebben
de volgende besluiten genomen
(de datum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

w12.000576.

(08/02/2013), u13.001321.

Santpoort-Zuid: Willem de
Zwijgerlaan 57, plaatsen 8 prefab garageboxen (04/02/2013)
w12.000574; Duinweg of Duivelslaan
12,
kappen
boom
(12/02/2013) w13.000026.

Mandaat verkeersregelaars

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Velserbroek: Geen mededelingen

IJmuiden: Cruiseboulevard 10,
vervangen bestaande hoofdtrap
(08/02/2013) w12.000584; Julianakade, IJmuiderstraatweg, Willebrordstraat en plantsoen, kappen 35 bomen en verplanten 9 bomen (12/02/2013) w13.000019.
Santpoort-Noord: St. Martinstraat 2, vervangen en verhogen carportdak (06/02/2013)

Velsen-Zuid: Geen mededelingen
Velsen-Noord: Geen mededelingen
Driehuis: Geen mededelingen
Verleende APV-vergunningen
Velsen-Zuid: Rijksweg 116, 22,
23 en 24 februari 2013 antiek en
kunstbeurs (artikel 5:22 APV)

De burgemeester van de gemeente
Velsen heeft op 18 december 2012
besloten de bevoegdheid om evenementenverkeersregelaars aan te
wijzen te mandateren aan de teamleider werkeenheid Vergunningen
en de afdelingsmanager Publiekszaken. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.
Het besluit ligt gedurende 12 weken ter inzage bij de receptie van
het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden. Dit besluit wordt ook
gepubliceerd op de website van de
gemeente Velsen: www.velsen.nl.

Bekendmaking Belemmeringenwet privaatrecht
De burgemeester van de gemeente Velsen maakt bekend dat met ingang van donderdag 14 februari 2013
tot en met woensdag 13 maart 2013
de beschikking ingevolge de Belemmeringenwet Privaatrecht houdende oplegging van de plicht tot
het gedogen van de aanleg en instandhouding van de aardgastransportleiding, tracé A-803 (cluster
2) in de gemeenten Haarlemmermeer en Velsen ter inzage ligt in het

gemeentehuis,gevestigd aan Dudokplein 1, 1971 EN te IJmuiden.
Dit betreft het op 5 februari 2013
door de minister van Infrastructuur
en Milieu genomen besluit (beschikking) inzake de toepassing van de
Belemmeringenwet Privaatrecht om
de rechthebbenden de gedoogplicht
op te leggen voor de aanleg en instandhouding van aardgastransportleiding Beverwijk- Wijngaarden, tracé A-803.

De rechthebbenden van de in geding
zijnde kadastrale percelen zijn door
de minister van Infrastructuur en
Milieu schriftelijk in kennis gesteld.
Binnen een maand, nadat het afschrift ter inzage is gelegd, kan ieder die enig recht heeft ten aanzien
van de onroerende zaak, aan het Gerechtshof, binnen het gebied waarvan die zaak gelegen is, vernietiging van de beslissing verzoeken op

grond, dat daarbij ten onrechte is geoordeeld hetzij dat de belangen van
de rechthebbenden ten aanzien van
die zaak redelijkerwijze onteigening niet vorderen hetzij dat in het
gebruik van die zaak niet meer belemmering wordt gebracht dan redelijkerwijze voor den aanleg, de instandhouding, de verandering of de
overbrenging van het werk nodig is.
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Ontwerp-bestemmingsplan Havengebied IJmuiden

Broeder werkte samen met
zangers als Eva Maria Westbroek en Maarten Koningsberger. Tijdens het Grachtenfestival liet hij een groot publiek
kennis maken met een nieuwe
ster aan het operafirmament,
Peter Gijsbertsen. Deze jonge
tenor heeft inmiddels de John
Christie Award gewonnen en
is drievoudig winnaar van het
Internationaal Vocalisten Concours in Den Bosch. Samen laten tenor Peter Gijsbertsen en
pianist Gilbert den Broeder het
publiek de salonsfeer van toen
herbeleven.
Landgoed Duin & Kruidberg is
ook befaamd om zijn gastronomie. Bezoekers aan de zondagmiddag-salons kunnen hun
zondagmiddag verrijken met
een driegangen lunch- (13.00
uur)
of
dinerarrangement
(18.00 uur) in Brasserie DenK
in het Landhuis. Prijs: 32,50 euro inclusief ontvangstaperitief
en kop koffie. Prijs: 72,50 euro,
inclusief driegangen-lunch óf
driegangen-diner, ontvangstaperitief en koffie. Zie ook www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

Popfactory Velsen
IJmuiden - Het Kunstencentrum Velsen heeft een nieuw onderdeel aan zijn muziekafdeling
toegevoegd. Vanaf de maand
maart van dit jaar is het centrum de Popfactory Velsen rijker.
Met de Popfactory Velsen wil het
Kunstencentrum jonge popmuzikanten (van 8 tot en met 18
jaar) een opleiding bieden waarin het spelen in bands en optreden centraal staat. Goede, leuke en breed georiënteerde lessen van inspirerende docenten
leren leerlingen van alle niveaus
hun weg te vinden in de opnamestudio en op het podium. Op
vrijdag 8 maart presenteert de
Popfactory Velsen in het IJmuidense Witte Theater haar docententeam en wordt ook meteen de eerste popband die onder auspiciën van de Popfactory Velsen tot stand kwam, aan
het grote publiek gepresenteerd.
Initiatiefnemer van de Popfactory
Velsen is de aan het Kunstencentrum Velsen verbonden drumdocent Koen van der Wel. Hij zag
om zich heen steeds meer leerlingen die pop- en rockmuziek
leuk vinden en niets liever wilden dan sámen muziek maken.
Maar daarvoor konden zij in Vel-

sen en de regio te weinig terecht.
Achter de schermen vond de
aftrap van de Popfactory Velsen plaats in vorig jaar oktober.
Toen startte er een muzikale pilot
die tot begin maart van dit jaar
loopt en waarin vijf jonge gevorderde cursisten van het Kunstencentrum Velsen bij wijze van
proef hun eigen band gaan vormen. Zij worden op muzikale wijze onder handen genomen door
het
Popfactory-docententeam
dat vijf prominente docenten telt
met uiteenlopende specialismen.
Zij belichten de popsongs van
hun cursisten elk vanuit een andere achtergrond en poetsen op
die manier ook allemaal een andere kant van het talent van hun
leerlingen op. Het docententeam
bestaat uit Jan van der Veen (gitaar), Paul Hofmann (toetsen),
Suus de Groot (zang), Koen van
der Wel (drums) en Jeroen Kiewiet (geluidstechniek/productie). Aan hen én aan de uitverkoren cursisten om van deze eerste Popfactory-band een prachtig paradepaardje te maken dat
onder jonge muzikanten veel navolging zal krijgen.
Zie ook www.kunstencentrumvelsen.nl.

Velserbroek - Woensdag 27 februari start de derde editie van
Velserbroek’s Young Fashion
Designers in Jongerencentrum
de Koe. Dit evenement is een
geweldig succes. Een aantal
meiden liepen vorig jaar in eigen creaties op de catwalk. Ook
dit jaar, in de maanden maart,
april, mei en juni wordt er weer
aan de jurken gewerkt. Dit zal
wekelijks twee en een half uur
zijn op woensdagavond. Ontwerp ook je eigen extravagante jurk. Ben je tussen de 12 en
18 jaar en vindt je het leuk om
hier aan mee te doen? Haal dan
een inschrijfformulier in De Koe.
De kosten zijn 15 euro voor alle werkavonden. Dit is inclusief koffie, thee en een deel van
het materiaal. Meer weten? Bel
023-5491817 of mail naar info@jcdekoe.nl. Zie ook www.jcdekoe.nl.

AV-groep
Kennemerland

Santpoort-Noord - AV-groep
Kennemerland heeft donderdagavond 14 februari de maandelijkse bijeenkomst met audiovisuele presentaties ondersteund met geluid. Aanvang
20.00 uur. Burgemeester Enschedélaan 67.

Klaverjassen

IJmuiden - Zondag 17 februari kan men klaverjassen in Café Kamperduin aan de Bik en
Arnoldkade 12. Aanvang 10.00
uur. Deelnemen bedraagt 8,50
euro per persoon, inclusief
lunch. Meer informatie: 0255534213 of 0255-532196.

IJmuiden voorziet in de vervanging
van (delen van) verschillende oudere bestemmingsplannen die aan ac-

sen en de regio te weinig terecht.
Achter de schermen vond de
aftrap van de Popfactory Velsen plaats in vorig jaar oktober.
Toen startte er een muzikale pilot
die tot begin maart van dit jaar
loopt en waarin vijf jonge gevorderde cursisten van het Kunstencentrum Velsen bij wijze van
proef hun eigen band gaan vormen. Zij worden op muzikale wijze onder handen genomen door
het
Popfactory-docententeam
dat vijf prominente docenten telt
met uiteenlopende specialismen.
Zij belichten de popsongs van
hun cursisten elk vanuit een andere achtergrond en poetsen op
die manier ook allemaal een andere kant van het talent van hun
leerlingen op. Het docententeam
bestaat uit Jan van der Veen (gitaar), Paul Hofmann (toetsen),
Suus de Groot (zang), Koen van
der Wel (drums) en Jeroen Kiewiet (geluidstechniek/productie). Aan hen én aan de uitverkoren cursisten om van deze eerste Popfactory-band een prachtig paradepaardje te maken dat
onder jonge muzikanten veel navolging zal krijgen.
Zie ook www.kunstencentrumvelsen.nl.

Popfactory Velsen

bruari tot en met donderdag 28
maart 2013 ter inzage bij de receptie
van het stadhuis en de centrale bibli-

0255-567200.

IJmuiden - Zondag 17 februari kan men klaverjassen in Café Kamperduin aan de Bik en
Arnoldkade 12. Aanvang 10.00
uur. Deelnemen bedraagt 8,50
euro per persoon, inclusief
lunch. Meer informatie: 0255534213 of 0255-532196.

Santpoort-Noord - Landgoed
Duin & Kruidberg is de locatie voor twee bijzondere muziekprogramma’s. Theater met
een vleug romantiek en nostalgie, maar gebracht door jonge,
gelauwerde talenten als tenor
Peter Gijsbertsen en zangeres
Coosje Smid. Zij brengen een
ode aan twee heerschappen
uit de vorige eeuw: Jacob Theodoor Cremer en Louis Couperus.
In het eerste muziekprogramma ‘Herinneringen aan Landgoed Duin & Kruidberg’ op
zondag 24 februari (15.30 uur)
duikt muziekspecialist Bo van
der Meulen in de rijke geschiedenis van Landgoed Duin &
Kruidberg en haar voormalige
bewoner Jacob Theodoor Cremer (foto). Hij neemt u mee
naar de oorsprong van het
Landgoed, die rijkelijk gevuld is
met herinneringen aan het koloniale verleden, de heimwee
naar Engeland van mevrouw
Cremer-Hogan die opgroeide
in Londen en haar familie hevig mistte en tot slot de salonmuziek die in het begin van de
twintigste eeuw veelvuldig ten
gehore werd gebracht in chique gelegenheden.
De tijd dat het Landgoed bewoond werd door het echtpaar
Cremer was een tijd van feesten en partijen. Deze salonsfeer zal ook herleven tijdens
het muziekprogramma ‘Herinneringen aan Landgoed Duin
& Kruidberg’ in de Cremerzaal
van het Landgoed. De herinneringen worden in de vorm van
prachtige liederen, aria’s en gedichten aan het publiek gepresenteerd door tenor Peter Gijsbertsen en pianist Gilbert den
Broeder. Concertpianist Den

Modemeiden
gezocht

Zondagmiddagsalons
op Duin & Kruidberg

Zondagmiddagsalons
op Duin & Kruidberg

De openingstijden van het stadhuis
zijn op werkdagen van 09.00 uur tot
16.00 uur en donderdagavond van
18.00 tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan
kunt u een afspraak maken met de
behandelend ambtenaar van de afdeling Economische Zaken, Wonen
en Ruimtelijke Ontwikkelingen, tel.
0255-567200.

Indienen van zienswijzen:
Van vrijdag 15 februari 2013 tot en
met donderdag 28 maart 2013 kunt
u een zienswijze indienen op het
plan. Dit doet u door een brief te
richten aan gemeenteraad van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden,
onder vermelding van “zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Havengebied” of via ro@velsen.nl, vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven. Voor het
indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met
de behandelend ambtenaar dhr. Pijpers of de heer Blom, telefoonnummer 0255-567200.

Broeder werkte samen met
zangers als Eva Maria Westbroek en Maarten Koningsberger. Tijdens het Grachtenfestival liet hij een groot publiek
kennis maken met een nieuwe
ster aan het operafirmament,
Peter Gijsbertsen. Deze jonge
tenor heeft inmiddels de John
Christie Award gewonnen en
is drievoudig winnaar van het
Internationaal Vocalisten Concours in Den Bosch. Samen laten tenor Peter Gijsbertsen en
pianist Gilbert den Broeder het
publiek de salonsfeer van toen
herbeleven.
Landgoed Duin & Kruidberg is
ook befaamd om zijn gastronomie. Bezoekers aan de zondagmiddag-salons kunnen hun
zondagmiddag verrijken met
een driegangen lunch- (13.00
uur)
of
dinerarrangement
(18.00 uur) in Brasserie DenK
in het Landhuis. Prijs: 32,50 euro inclusief ontvangstaperitief
en kop koffie. Prijs: 72,50 euro,
inclusief driegangen-lunch óf
driegangen-diner, ontvangstaperitief en koffie. Zie ook www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

Aanleiding
Het bestemmingsplan Havengebied
IJmuiden voorziet in de vervanging
van (delen van) verschillende oudere bestemmingsplannen die aan ac-

Inzage in het plan
Krachtens artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4,
artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht, ligt het ontwerp-bestemmingsplan Havengebied (idn:
NL.IMRO.0453.BP0500HAVENGEBIED1-O001) van vrijdag 15 februari tot en met donderdag 28
maart 2013 ter inzage bij de receptie
van het stadhuis en de centrale bibli-

otheek. Het digitale bestemmingsplan is ook te raadplegen via de gemeentesite www.velsen.nl en www.
ruimtelijkeplannen.nl

IJmuiden - Het Kunstencentrum Velsen heeft een nieuw onderdeel aan zijn muziekafdeling
toegevoegd. Vanaf de maand
maart van dit jaar is het centrum de Popfactory Velsen rijker.
Met de Popfactory Velsen wil het
Kunstencentrum jonge popmuzikanten (van 8 tot en met 18
jaar) een opleiding bieden waarin het spelen in bands en optreden centraal staat. Goede, leuke en breed georiënteerde lessen van inspirerende docenten
leren leerlingen van alle niveaus
hun weg te vinden in de opnamestudio en op het podium. Op
vrijdag 8 maart presenteert de
Popfactory Velsen in het IJmuidense Witte Theater haar docententeam en wordt ook meteen de eerste popband die onder auspiciën van de Popfactory Velsen tot stand kwam, aan
het grote publiek gepresenteerd.
Initiatiefnemer van de Popfactory
Velsen is de aan het Kunstencentrum Velsen verbonden drumdocent Koen van der Wel. Hij zag
om zich heen steeds meer leerlingen die pop- en rockmuziek
leuk vinden en niets liever wilden dan sámen muziek maken.
Maar daarvoor konden zij in Vel-

Waar ligt het plangebied
Het plangebied betreft het gehele havengebied van IJmuiden inclusief de
IJmondhaven en de Seinpostduin.

tualisering toe zijn. De functie van
het gebied is primair bedrijvigheid.
Het bestemmingsplan beoogt een eigentijdse planologische regeling te
geven voor dit plangebied.

Santpoort-Noord - Landgoed
Duin & Kruidberg is de locatie voor twee bijzondere muziekprogramma’s. Theater met
een vleug romantiek en nostalgie, maar gebracht door jonge,
gelauwerde talenten als tenor
Peter Gijsbertsen en zangeres
Coosje Smid. Zij brengen een
ode aan twee heerschappen
uit de vorige eeuw: Jacob Theodoor Cremer en Louis Couperus.
In het eerste muziekprogramma ‘Herinneringen aan Landgoed Duin & Kruidberg’ op
zondag 24 februari (15.30 uur)
duikt muziekspecialist Bo van
der Meulen in de rijke geschiedenis van Landgoed Duin &
Kruidberg en haar voormalige
bewoner Jacob Theodoor Cremer (foto). Hij neemt u mee
naar de oorsprong van het
Landgoed, die rijkelijk gevuld is
met herinneringen aan het koloniale verleden, de heimwee
naar Engeland van mevrouw
Cremer-Hogan die opgroeide
in Londen en haar familie hevig mistte en tot slot de salonmuziek die in het begin van de
twintigste eeuw veelvuldig ten
gehore werd gebracht in chique gelegenheden.
De tijd dat het Landgoed bewoond werd door het echtpaar
Cremer was een tijd van feesten en partijen. Deze salonsfeer zal ook herleven tijdens
het muziekprogramma ‘Herinneringen aan Landgoed Duin
& Kruidberg’ in de Cremerzaal
van het Landgoed. De herinneringen worden in de vorm van
prachtige liederen, aria’s en gedichten aan het publiek gepresenteerd door tenor Peter Gijsbertsen en pianist Gilbert den
Broeder. Concertpianist Den

Burgemeester en Wethouders van
Velsen hebben besloten de gemeenteraad voor te stellen een
nieuw bestemmingsplan vast te
stellen voor het havengebied van
IJmuiden.

Klaverjassen

Santpoort-Noord - AV-groep
Kennemerland heeft donderdagavond 14 februari de maandelijkse bijeenkomst met audiovisuele presentaties ondersteund met geluid. Aanvang
20.00 uur. Burgemeester Enschedélaan 67.

AV-groep
Kennemerland

Velserbroek - Woensdag 27 februari start de derde editie van
Velserbroek’s Young Fashion
Designers in Jongerencentrum
de Koe. Dit evenement is een
geweldig succes. Een aantal
meiden liepen vorig jaar in eigen creaties op de catwalk. Ook
dit jaar, in de maanden maart,
april, mei en juni wordt er weer
aan de jurken gewerkt. Dit zal
wekelijks twee en een half uur
zijn op woensdagavond. Ontwerp ook je eigen extravagante jurk. Ben je tussen de 12 en
18 jaar en vindt je het leuk om
hier aan mee te doen? Haal dan
een inschrijfformulier in De Koe.
De kosten zijn 15 euro voor alle werkavonden. Dit is inclusief koffie, thee en een deel van
het materiaal. Meer weten? Bel
023-5491817 of mail naar info@jcdekoe.nl. Zie ook www.jcdekoe.nl.

Modemeiden
gezocht

de behandelend ambtenaar dhr. Pijpers of de heer Blom, telefoonnummer 0255-567200.

