Infopagina
19 februari 2015

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Wethouder overhandigt rapport

Betere opslag huisvuil
aan boord vissersboten

Rondleiding langs
natuurprojecten in Velsen
Velsen is een groene gemeente en
daar is ze maar wat trots en zuinig
op. In de afgelopen weken zijn diverse groenprojecten in onze gemeente gerealiseerd. Het gaat om
het herstel van een monumentale
laan en andere ingrepen in Santpoort, die de natuurwaarde versterken.

Gisterochtend hebben medewerkers van de gemeente, de aannemers
en een ecoloog een aantal genodigden rondgeleid en hun werk toegelicht. Milieuwethouder Floor Bal was
een van de enthousiaste ooggetuigen. Op de Velserenderlaan in Santpoort-Zuid zijn, mede op initiatief
van de Historische Kring Velsen, oude groepjes bomen vervangen door
lindes, zodat er net als in vroegere tijden weer een strakke lindelaan ontstaat. Verder zijn delen van de oevers
van Schipbroekerbeek en Bosbeek in

Santpoort-Noord natuurvriendelijker gemaakt. Daar heeft houten beschoeiing plaats gemaakt voor grondtaluds. Uiteindelijk zullen bloemrijke
vegetaties op de vlakkere oevers ontstaan, die ook een fraai beeld opleveren. Hiervan profiteren onder andere
vlinders en libellen, vogels, vleermuizen en amfibieën. Op de foto is te zien
hoe de Bosbeek in het Burgemeester Rijkenspark in Santpoort natuurvriendelijker wordt gemaakt.
Aan het einde van de Biezenweg met
de kruising met de Rijksweg en in de
meest noordelijke punt van het gebied de Biezen zijn twee paddenpoelen aangelegd. Een paddenpoel
biedt ideale omstandigheden voor de
voortplanting van kikkers, padden en
salamanders. Ook voor sommige andere dieren, zoals libellen, zijn poelen een geschikte leefomgeving. (foto:
Ben Kruijsen)

Speciale Infopagina over
gemeentelijke belastingen
De gemeente zorgt voor een
goed leef-, woon- en werkklimaat in Velsen. Zij vat haar taken als het ophalen van huisvuil,
aanleg en onderhoud van riolering, onderhoud van groen en
straatverlichting dan ook serieus op.

Deze diensten worden onder meer

betaald uit de opbrengst van de gemeentelijke belastingen. In de editie van de Infopagina van 26 februari 2015 treft u de Belastingspecial
aan. Daarin kunt u alles lezen over
de gemeentelijke belastingen. Tarieven, maar ook informatie over
de wijze van betalen, kwijtschelding en het indienen van bezwaarschriften.

De proef met gebruik van stevige big bags van 70x70x70 cm
voor het gescheiden opslaan van
huisvuil aan boord van de vissersschepen is succesvol gebleken.
Minder zwerfaval op de kade en
daardoor minder afval in het water betekent immers een schoner milieu. Dat meldt het onderzoeksrapport van het KIMO, de
vereniging van kustgemeenten in
Nederland en België. Nadere uitwerking wordt onderzocht.

Afgelopen vrijdag heeft wethouder
Robert te Beest, voorzitter van KIMO Nederland en België, het rapport overhandigd aan Zeehaven
IJmuiden en de schippers van GO
22 en GO 26. Deze vissersboten van
de familie Lokker uit Goedereede
hebben hun thuisbasis in IJmuiden.
De gebroeders Lokker werkten mee
aan het onderzoek. Zo ook Zeehaven IJmuiden, die eveneens positief
is over de proef. Voorkomen wordt,
dat meeuwen de plastic vuilnis zakken opentrekken en het zwerfafval

op de kade bij de visafslag dan wel
in het water belandt. Ook afvalinzamelaar Bek en Verburg werkte mee
aan het onderzoek. Dit bedrijf voert
de big bags met een kleine kraanwagen af. Dat is eenvoudiger dan het afvoeren van losse vuilniszakken. Alle
partijen zijn tevreden over de wijze
van opslag en afvoer van het afval,
dat aan boord wordt geproduceerd.
Afval op zee, vooral plastic is een
wereldwijd probleem. KIMO werkt
al jaren aan de bestrijding van afval op zee. Samen met vissers vist zij
afval uit de Noordzee en brengt dit
aan land. Ook zet KIMO zich in voor
duurzame afvalverwerking, een betere opslag van huisvuil op vissersschepen en een goede afvoer in havens. Het onderzoek maakt deel
uit van de Green Deal Visserij voor
een Schone Zee dat op 20 november
2014 op het forteiland in IJmuiden
door 18 deelnemers is ondertekend.
Op de foto is wethouder Te Beest te
zien aan boord van het vissersschip.
(foto: Reinder Weidijk)
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Informatieavond

Resultaten onderzoek
grondwater Velsen-Noord
Donderdag 19 februari a.s. bent u
van harte welkom op de informatieavond over de resultaten van
het grondwateronderzoek in Velsen-Noord. Deze avond wordt gehouden in het wijkcentrum De MelWatervliet, Doelmanstraat 34 in
Velsen-Noord. Aanvang 19.30 uur.

dels bekend en zijn beschikbaar. Het
complete rapport is te downloaden
op Waterloket via www.velsen.nl,
Kies daarbij voor het thema ‘grondwater’. Daarnaast ligt er een papieren versie ter inzage in het gemeentehuis en in het wijkcentrum De MelWatervliet.

Tijdens de bewonersavond op 2 april
2014 over het hoge grondwaterpeil
in Velsen-Noord is toegezegd om onafhankelijk onderzoek te doen. Het
door Wareco Ingenieurs uitgevoerde onderzoek richt zich op de ernst,
omvang en oorzaken van grondwateroverlast. De resultaten zijn inmid-

De gemeente heeft samen met de
Actiegroep Droge Kelders VelsenNoord gewerkt aan de opzet en de
uitvoering van het onderzoek. Ook de
GGD Kennemerland en de woningcorporaties Stichting Woningbedrijf
en Velison Wonen hebben belangrijke bijdragen geleverd.

Vanaf maandag 23 februari 2015
kunnen weggebruikers op en rondom de Velsertraverse de komende twee maanden tussen 06.00
en 18.00 uur meer (langzaam rijdend) vrachtverkeer verwachten.
De vrachtwagens vervoeren zand
voor de herinrichting van de Velsertraverse. Het fietspad in het
Wijkeroogpark wordt vanwege de
werkzaamheden deels afgesloten.
Fietsers en voetgangers worden
ter plaatse omgeleid.

constructie wordt de bestaande oprit naar de A22 (richting Alkmaar)
verplaatst en legt de provincie een
aparte afrit en bypass aan voor het
verkeer vanuit de Velsertunnel naar
de Parallelweg in Beverwijk. Daarnaast krijgt het verkeer vanuit Beverwijk richting Alkmaar een aparte, rechtstreekse oprit naar de A22.
Deze aanpak is nodig voor een betere doorstroming op de Velsertraverse, waardoor de luchtkwaliteit verbeterd wordt.

Herinrichting Velsertraverse
Vanaf medio 2015 gaat de provincie
de Velsertraverse bij Beverwijk herinrichten. Bij deze grootschalige re-

Meer informatie
Meer informatie over de reconstructie Velsertraverse is te vinden op
www.infoN197Velsertraverse.nl.

Kinderen basisscholen
Wegens zandtransporten
enthousiast voor atletiek Hinder Velsertraverse
Bewegen is niet alleen gezond,
maar ook leuk. In het project
Athletic Movements worden kinderen van de Velsense basisscholen gestimuleerd om aan atletiek
te doen. Vorige week donderdag
12 februari is mede onder belangstelling van Velsense wethouder
sportzaken Annette Baerveldt en
gedeputeerde Elvira Sweet het
startschot gegeven voor deze
campagne, die op maar liefst 80
basisscholen in Noord-Holland is
uitgezet.

31 kinderen van de Santpoortse
Bosbeekschool zaten er voor klaar
in de sporthal van het Polderhuis in

Velserbroek. Sporten onder leiding
van Roseanne Dekker van atletiekvereniging Suomi. Maar ook oudEuropees kampioen (2006) op de
800 meter, Bram Som, liet zien hoe
leuk sporten is. Ademloos keken ze
toe hoe fit deze beroemdheid is en
hoe snel hij kan rennen.
10 basisscholen uit de gemeente Velsen zijn met de groepen 4 gestart. Onder leiding van atletiekvereniging Suomi uit Santpoort hebben ze onder schooltijd kennis gemaakt met atletiek. Na school is het
mogelijk om bij Suomi gratis proeftrainingen te doen. (foto: Gemeente Velsen)

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 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, kunt u een afspraak maken
met één van de vakspecialisten via 14 0255.

criminatiezaken 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
09.00 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 Dis-
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken
bekend dat zij in de periode van
7 februari 2015 tot en met 13 februari 2015 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
Strandweg / Kotterkade ongenummerd, oprichten vrieshuis inclusief
keurstation/kantoor (13/02/2015)
2186-2015;
Leonarduskade ong., plaatsen tijdelijke loods (11/02/2015)
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Genieweg 46 en 46A, verbouw stalgebouw en oprichten fietsenstalling
(13/02/2015) 2196-2015;
Buitenhuizerweg 2, plaatsen mobiele
zwembadoverkapping
(09/02/2015) 1934-2015.

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 9, vervangen damwand
(13/02/2015) 2187-2015.
Velserbroek
Floraronde 250, plaatsen rookkanaal ((08/02/2015) 1889-2015.
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 59, plaatsen dakkapel voorzijde (10/02/2015) 19932015.
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
aanvra(a)g(en) dienen te beslissen
verlengd met zes weken:
IJmuiden
Zeewijkplein ong., herontwikke-

len winkelcetrum Zeewijkplein
(25/12/2014) w14.000631;
President Steynstraat ong., oprichten 4 grondgebonden woningen
(30/12/2015) w14.000636;
Platanenstraat 50, vervangende nieuwbouw Vellesan College
(30/12/2014) w14.000633;
Gijzenveltplantsoen ong., oprichten
van 24 hofwoningen (24/12/2014)
w14.000627;
Willemsplein 2-14, Pres. Steynstraat 2-10 en S.P. Kuyperplantsoen 72-78, oprichten 14 gezinswoningen en 6 starterswoningen
(19/12/2014) w14.000623;
Breesaapstraat ong. en Frogerstraat
ong., oprichten 20 eengezinswoningen (19/12/2014) w14.000621.
Velsen-Zuid
Kerkesingel 11-13, restauratie gevel
(23/12/2014) w14.000629.
ONTWERPBESLUIT uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. De aanvraag,
de ontwerpomgevingsvergunning,
de ontwerpverklaring van geen be-

denkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 februari 2015 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 meer nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze
mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen zowel de ontwerp omgevingsvergunning als de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen, afdeling Publiekszaken 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 afdeling Publiekszaken werkeenheid Vergunningen,
telefoon 140255.
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 43 – oprichten 2 woningen en kappen 5 bomen
W14.000266

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 voorzieningen-

rechter van de rechtbank NoordHolland, 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:

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 21, uitbreiding
achtergevel
(13/02/2015)
w14.000609;
Van Dalenlaan ong., plaatsen 2
fietsenstallingen
(11/02/2015)
w14.000615;
Wüstelaan 19, uitbreiding woning
(16/02/2015) w14.000625.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

IJmuiden
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Driehuis
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene
Plaatselijke Verordening
Filmen artikel 2:12 APV
18 februari 2015, van 19:00 uur tot
24:00 uur Minister van Houtenlaan ter hoogte Total tankstation,
verkeersmaatregelen tijdens de opnamen tussen de Waterloolaan en
Groeneweg u15.001042 (10/02/
2015).
Rectificatie
In de publicatie van 12 februari 2015
onder de kop ONTWERPBESLUIT
stond dat de Dinkgrevelaan 32 in
Santpoort-Zuid is gelegen. Dinkgrevelaan ligt in Santpoort-Noord. Het
ontwerpbesluit is digitaal in te zien
op de website velsen.nl via het menu
meer nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten.

sen-Noord.

.nl

Belangstellenden zijn tijdens de in-

voorontwerp bestemmingsplan en tot
het stellen van vragen. Tijdens de inloopavond kunnen geen inspraakre-

www.

of perceel wat de bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn. Bestemmingsplannen worden elke 10 jaar herzien.

ontwerp bestemmingsplan ligt sinds
6 februari ter visie en is digitaal te bekijken via de gemeentelijke website.

Herbeleef de 18e
eeuw op Beeckestijn

Eveline
leidt rond
Velsen - Lijkt het je het leuk om
eens met een andere blik naar
de bieb te kijken? Meld je dan
aan voor een rondleiding door
Eveline! Tijdens de rondleiding
vertelt Eveline uitgebreid over de
collectie, de wijze waarop materialen ingedeeld zijn en de catalogus. Natuurlijk is er volop
ruimte voor vragen! De rondleiding wordt afgesloten met een
kop koffie of thee in Leescafé Dudok. Zie ook www.bibliotheekvelsen.nl.

Klootschieten
Velsen-Zuid – Zaterdag was
het voor zestien klootschieters van Full Speed weer mogelijk om in Spaarnwoude te
gooien. Het weer was prachtig, voor de tijd van het jaar. Ingrid was ook aanwezig, dankzij haar inspanning won haar
team. Team 4 met Ton, Dirk, Elly en Ingrid werd eerste met 79
schoten en 23 meter. Team 2
met Ineke, Willem, Harm en Albert, werd tweede met 79 – 21.
Team 3 met Jan St., Bertie, Lia
en Bertus werd derde met 80 –
29. Team 1 met Linda, Ina, Jan
Sch. en Nico, werd vierde met
83 – 21. Komende zaterdag 21
februari is er PK gooien. Zaterdag 14 maart is er kienavond en
zaterdag 28 maart is het Paaseiertoernooi. Genoeg te beleven
dus bij de klootschieters. Voor
informatie bel Harm Jongman
via 0255-514780 of Ton Boot via
0255-510085 of mail naar: snelboot@planet.nl.

Maak kennis
met handbal

Smashing raast door
IJmuiden - Afgelopen zaterdag vond alweer het vijfde volleybaltoernooi van het seizoen
voor kinderen tot 12 jaar plaats.
Bij de jeugd zijn er per leeftijd
verschillende niveaus, waardoor
je het volleybal in stapjes aanleert. SMV de Orkanen speelde
nu voor het eerst het hoogste niveau 6, nadat ze de vorige keer
kampioen werden in de hoogste
poule van niveau 4. Het was even
wennen en in de eerste set stonden ze meteen 8-0 achter. Gelukkig lieten ze zich hierdoor niet
van de wijs brengen en won-

nen ze de set alsnog met 20-13.
Daarna herpakte de tegenstander (de uiteindelijke winnaar)
zich weer en won de tweede set.
De tweede tegenstander werd
ingemaakt met ruime cijfers. De
laatste wedstrijd was een lastige, de eerste set werd met ruime cijfers verloren. De tweede
set, leek ook die kant op te gaan,
maar door het enthousiasme van
het team werd het toch nog gelijk (21-21). Uiteindelijk eindigden ze op de tweede plek. De
SMV Surfers en de SMV Beachbabes werden allebei derde.

Te zien op Seaport TV

Sounds from a
forgotten valley

Velsen - ‘Sounds from a forgotten valley’ is het gefilmde verhaal van dokter Rigzin Tondup uit
Ladakh en het IJmuidense echtpaar Ton en Mariëlla Klooster.
Een filmdocumentaire van Hans
Becker. Verteller: Paul Witteman.
Dagen achtereen was Rigzin
Tondup te voet onderweg naar de
bergbewoners en nomaden voor
het geven van medische hulp.
‘Zonder jeep is dit niet te doen’,
zo liet hij zich ontvallen. Ton en
Mariëlla waren daar zo door getroffen dat zij na terugkeer in Nederland een inzamelingsactie
startten.
Ton Klooster: ,,In korte tijd hadden we voldoende geld opgehaald om een jeep voor Rigzin
Tondup te kopen, zodat hij en zijn
patiënten normaal vervoer had-

den.” En dat was nog maar het
begin. De Haarlemse filmmaker Hans Becker en diens zoon
en cameraman Colin besloten
het echtpaar te vergezellen tijdens een van hun bezoeken aan
het berggebied voor het maken
van een documentaire. Ze troffen er een heel andere wereld.
Een klein team van professionals,
onder wie Paul Witteman, heeft
belangeloos medewerking verleend aan de film. Voor het bekostigen van materialen heeft
de gemeente Velsen een bijdrage verstrekt uit het subsidiefonds
Maatschappelijke Participatie en
Bewustwording. Deze documentaire is te zien zaterdag 21 februari om 14.00 uur en zondag 22 februari eveneens om 14.00 uur via
SeaportTV. Duur 60 minuten.

Het bestemmingsplan regelt per pand
of perceel wat de bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn. Bestemmingsplannen worden elke 10 jaar herzien.
acties worden ingediend. Dit kan via
de inspraakprocedure.

IJmuiden - Op zaterdag 21 februari houdt handbalvereniging
HCV ’90 uit Velsen-Noord een
kennismakingsdag voor handbal in sporthal IJmuiden-Oost in
IJmuiden. Tussen 14.30 en 16.30
uur zijn er trainers van de vereniging aanwezig om met kinderen
tussen 4 en 12 jaar handbalspelletjes en wedstrijdjes te spelen.
Adres: Tiberiusplein 6, IJmuiden.
Zie ook www.hcv’90.nl.

Velsen-Zuid - Van 5 maart tot
en met 31 mei is op Buitenplaats Beeckestijn de tentoonstelling Rede en Rijkdom te
zien, over het leven op Beeckestijn in de 18e eeuw. Destijds was
Beeckestijn in bezit van de familie Boreel, een invloedrijke regentenfamilie uit Amsterdam.
Het was een plaats om in de zomer de stank van de stad te ontvluchten. Belangrijke sociale en
politieke banden werden aangehaald op de buitenplaats en
beïnvloedden het Amsterdamse
politieke toneel. De Amsterdamse elite werd regelmatig uitgenodigd voor een diner op Beeckestijn of er werden feesten georganiseerd.
Met portretten en brieven van
de familie Boreel en bruiklenen
uit verschillende collecties, laten
wij de 18e eeuw op Beeckestijn
herleven. De brieven geven ons
inzicht in het gedachtegoed van
de familie ten tijde van de Verlichting.
De dinerkamer wordt speciaal
voor deze tentoonstelling geheel in stijl ingericht met 18e
eeuwse objecten om de bezoeker een kijkje te geven in het alledaagse leven van de bewoners. Wat stond er op het menu voor de familie Boreel en hoe

zag zo’n gedekte tafel eruit?
Concept en styling van deze kamer worden verzorgd door Ruud
van der Neut, antiquair, stylist
en publicist. Hij brengt de eetkamer weer tot leven met flonkerende glazen en 18e eeuws
porselein, waarbij het lijkt alsof
de bewoners net van tafel zijn
gelopen.
Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door het
Prins Bernhard Cultuurfonds
Noord-Holland, de J.C. Ruigrok Stichting, de P.W. Janssen’s
Friesche Stichting en de Gemeente Velsen.

D-jeugd HCV’90 kampioen
Velsen-Noord - De D-jeugd
van HCV’90 is op afgelopen
zondag ongeslagen kampioen
geworden.
Dit team speelt al heel wat jaren samen en zoals u ziet is
Willem de vaste keeper. Volgend seizoen moeten deze
meiden naar de C jeugd. Bij
handbal is het niet toegestaan
om in de C jeugd met een gemengd team te spelen. Willem
gaat daarom helaas het volgend seizoen dit team verlaten.

De meiden zoeken nu naar een
meisje van 12, 13 of 14 jaar die
het leuk vindt om te keepen en
die handbal leuk vindt. Maar
misschien weet je nog niet zeker of je handbal leuk vindt,
kom dan een keer met de meiden mee trainen om te kijken of
je het wat vindt. Er is op 21 februari een handbal instuif voor
kinderen van 4-12 jaar. Deze
instuif is van 14.30 tot 16.30 uur
in Sporthal IJmuiden-Oost. Zie
ook www.hcv90.nl.

www.

loopavond welkom tussen 19.00 en
20.30 in Wijkcentrum De Mel-Watervliet, aan de Doelmanstraat 34. Er
is gelegenheid tot het inzien van het
voorontwerp bestemmingsplan en tot
het stellen van vragen. Tijdens de inloopavond kunnen geen inspraakre-

www.

.nl
Belangstellenden zijn tijdens de in-

.nl

Op dinsdag 3 maart houdt de gemeente Velsen een inloopavond
vanwege het nieuwe bestemmingsplan voor het woongebied van Velsen-Noord.

Het betreft een actualiserend bestemmingsplan. In het bestemmingsplan
worden enkele (toekomstige) ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt sinds
6 februari ter visie en is digitaal te bekijken via de gemeentelijke website.

Inloopavond bestemmingsplan ‘Velsen-Noord’
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