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Burgerpanel wordt betrokken

Onderzoek Woonvisie 2025
Moeten er meer woningen voor
jongeren in Velsen komen, of juist
voor ouderen? Wilt u uw woning
energiezuiniger maken? Deze vragen staan in het komende onderzoek bij het burgerpanel van Velsen.

De gemeente start deze week een onderzoek onder de leden van het digitaal Burgerpanel Velsen over de
Woonvisie 2025. In de ‘Visie op Velsen 2025’ staat onder andere dat Velsen zich wil ontwikkelen tot een gemeente waarbinnen innovatie en
kennisontwikkeling samen gaan
met werken, ondernemen en onderwijs. Ook wonen, toerisme, recreatie
en sport zijn belangrijke onderdelen.

Om hierop aan te sluiten werkt de gemeente nu aan een Woonvisie 2025.
Over een aantal onderwerpen wil
de gemeente graag de mening horen
van het burgerpanel Velsen. Bijvoorbeeld hoe gedacht wordt over het
bouwen van woningen voor jongeren of juist ouderen in IJmuiden gestimuleerd moet worden. Maar ook
of men bereid is te investeren in het
energiezuiniger maken van de eigen
woning.
Het burgerpanel bestaat uit ruim
2300 inwoners van Velsen, verdeeld
over de zeven woonkernen. De uitslag van dit onderzoek wordt half
april verwacht.

Nationale Boomfeestdag
Op woensdag 20 maart werden in alle zeven woonkernen in Velsen koningslindes geplant ter gelegenheid van de troonswisseling. In Driehuis
werkten de kinderen van basisschool De Toermalijn eendrachtig samen met
burgemeester Weerwind. (foto: Ko van Leeuwen)

Stadhuis gesloten
In maart, april en mei zijn er meerdere feestdagen. Het stadhuis is in
dan een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Vrijdag 29 maart
Maandag 1 april
Maandag 29 april
Dinsdag 30 april
Woensdag 1 mei

Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Verplichte vrije dag
Koninginnedag
Dag van de Arbeid

Gratis compost te halen
Op vrijdag 29 en zaterdag 30
maart is er weer gratis compost
te halen op de wijkpost aan de
Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Santpoort-Zuid. De compost is afkomstig van HVC. Neem een schep,
een vuilniszak of een (krui)wagen
mee.

De kalender gaat richting lente. Nu
is de tijd om de tuin voor te bereiden
op de komst van de nieuwe planten.
Compost – het eindproduct van het
gescheiden groenafval – is daar goed
voor te gebruiken. Door compost
houdt zandgrond vocht beter vast en
zwaardere grond wordt er luchtiger
van.

Bij de wijkpost Santpoort aan de
Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Santpoort-Zuid ligt een grote hoeveelheid
compost klaar. Iedereen kan het gratis ophalen op vrijdag 29 maart tussen 08.00 en 16.00 uur en op zaterdag
30 maart tussen 08:00 en 14.00 uur.
U moet zelf een schep meenemen en
iets om de compost in te doen, zoals
zakken, kruiwagens enzovoorts.
Het is een gratis compostactie van
HVC, die dit al voor het zesde jaar organiseert. De actie wordt gehouden in
alle gemeenten waar HVC werkt. Zo
kunt u als inwoner profiteren van uw
eigen gescheiden GFT afval. (foto: gemeente Velsen)

Velsen Doet NL
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart nam de gemeente Velsen deel aan NL
Doet. Raadsleden, collegeleden en ambtenaren sloegen de handen ineen bij
de Speeltuin in Zeewijk en Scoutinggroep Radboud in Santpoort-Zuid. NL
Doet is de grootste jaarlijkse vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd
door het Oranje Fonds. (foto: Reinder Weidijk)
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Herstel houtwallen Biezen
Op 14 en 15 maart heeft de gemeente Velsen de houtwal hersteld
op een gedeelte langs de Biezenweg. Hiermee is weer een onderdeel uit het Landschapsbeleidsplan afgerond.

In 2012 begon de uitvoering van het
plan. In dat jaar lag het accent op
communicatie met particulieren in
het buitengebied, verbetering van de
landschappelijke impact van de paardenhouderij en op de eerste maatregelen voor de ecologische verbindingszone Driehuis-Spaarnwoude,
het groengebied tussen SantpoortNoord en Driehuis.

len met behulp van een provinciale
bijdrage. In 2013 en 2014 heeft Velsen
budgetten gereserveerd voor de uitvoering van het Landschapsbeleidsplan. Het is de bedoeling dit voort te
blijven zetten en het gehele plan te realiseren en te voltooien.
Meer informatie over het landschapsbeleid vindt u op www.velsen.nl/Bestuur-Organisatie/Beleid /Landschapsbeleid. (foto: Reinder Weidijk)

Langs de Biezenweg en het Spekkenwegje / Groenelaantje ligt een ‘kruis’
van houtwallen dat sterk in kwaliteit
is aangetast. Herstel van deze houtwallen draagt bij aan een doorgaande
ecologische structuur in het gebied.
Op 14 en 15 heeft de gemeente haar
eigen stuk gedaan. Met eigenaren van
andere delen van de houtwal is overleg gaande om hun gedeelte te herstel-

Gymnasium Felisenum
opent nieuwe vleugel
Op vrijdag 15 maart is de nieuwe vleugel van het Felisenum Gynamsium in
Velsen-Zuid geopend. (foto: Ko van Leeuwen)

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 9
maart 2013 tot en met 15 maart
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.

ge Nieuwstraat, Duinpark, Orionweg, Kievitlaan, Zwarte Mierenvlak, JP Coenstraat en Wilgenstraat, kappen diverse bomen (totaal 13) (15/03/2013) w13.000091;
De Tiemenlaan 9, aanpassen entree
(13/03/2013) w13.000087.

w13.000089; Bosbeeklaan 2, kappen 3 coniferen (09/03/2013)
w13.000085.

Velsen-Zuid: Zuiderdorpstraat 4
(rijksmonument), vervangen ramen
in 3 gevels (14/03/2013) w13.000088.

Velserbroek: Geen mededelingen

IJmuiden: Gerard Doustraat, Heerenduinweg, Kanaalstraat, Lan-

Santpoort-Noord: Vlietweg 16, moderniseren drivelane (14/03/2013)

Driehuis: Waterloolaan 18, plaatsen
dakkapel (voorgevel)(13/03/2013)
w13.000086.

Velsen-Noord: Geen mededelingen
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
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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):

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden:

Lange

Nieuwstraat

495, veranderen winkel (inpandig)
(18/03/2013) w13.000045;
Zwaanstraat 89, plaatsen dakopbouw (14/03/2013) w13.000048.

115, kappen boom (19/03/2013)
w13.000038; Duin en Kruidbergerweg ong., kappen 2 bomen
(19/03/2013) w13.000071.

Santpoort-Noord: Voorplaats 3,
plaatsen dakkapel (achtergevel)
(18/03/2013) w13.000043; Schipbroekenweg 8, kappen 2 coniferen
(19/03/2013) w13.000081.

Verleende APV-vergunningen
Evenementen art. APV 2:17:
30 april 2013, viering Koninginnedag, terrein aan de Aagtevonklaan te Driehuis (14/03/2013)
u13.002148; 21 april, Zorgspecialistloop, start-en finishlocatie Minister
van Houtenlaan 123 te Velsen-Zuid
(18/03/2013) u13.001828.

Santpoort-Zuid:
Bloemendaalsestraatweg 7, vergroten dakkapel
(voorgevel)(18/03/2013)
w13.000025;
Bloemendaalsestraatweg 169a, legaliseren bestaande bloemenstal (18/03/2013)
w12.000555.
Velserbroek: Floraronde 289, veranderen schoolgebouw (intern)
(18/03/2013) w13.000036.
Velsen-Zuid: Geen mededelingen
Velsen-Noord: Pieter Janszstraat 5,
plaatsen overkapping en vervangen
kozijnen (15/03/2013) w13.000041;
Rooswijkweg 215, plaatsen hekwerk en groendrager (13/03/2013)
w12.000582.
Driehuis: Driehuizerkerkweg 226,
plaatsen groendrager (15/03/2013)
w13.000024;
Driehuizerkerkweg

Film- en foto opnamen art. APV
2:12: 21 maart 2013, Oud Velsen, Velsen-Zuid (19/03/2013) u13.002934;
24 maart, Sluizencomplex, Steigerweg IJmuiden (19/03/2013)
u13.002935.
Rectificatie
Verleende
omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben voor het onderstaande project een omgevingsvergunning verleend.
De onderstaande
omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang
van 15 maart 2013 gedurende zes
weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Tevens zijn

de besluiten in te zien www.velsen.
nl via het menu bekendmakingen/
downloads omgevingsvergunning en
via www.ruimtelijkeplannen.nl. onder NL.IMRO.0453.OM0005WIJKERSTRAA1-R001. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpomgevingsvergunning en belanghebbenden die
kunnen aantonen dat zij dat daartoe
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken met ingang van de dag na die waarop het
besluit ter inzage is gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Haarlem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld
(de datum van vergunningverlening
is tussen haakjes vermeld). Het betreft: Velsen-Noord, Wijkerstraatweg 178-180 - het verbouwen van
de bestaande panden tot 9 appartementen(= rectificatie voorheen gesteld 11 appartementen), een horecaruimte en een detailhandelruimte
(06/03/2013) w11.000510.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen hebben
besloten:

- een parkeerplaats op de parallelweg van de Wijkerstraatweg, ter
hoogte van nummer 185, formeel
aan te wijzen ten behoeve van een
mobiel pinapparaat op dinsdagen
vanaf 1-6-2013, tussen 8:30-20:00
uur, tot het moment van gereedkomen van de vaste pinvoorziening

van Rabobank in Velsen-Noord,
door middel van het plaatsen van
bord E04 met verklarend onderbord zoals bedoeld in artikel 24d
van het Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de datum waarop het besluit elek-

tronisch is bekend gemaakt in de
digitale Staatscourant, 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 gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie,
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten
plaats in de digitale Staatscourant.
Deze advertentie is bedoeld als extra service.
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Raadsplein 28 maart 2013

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van het
stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en onder-

Hek bloemenwaaijer
Beeckestijn komt terug

opend met het traditionele ochtendgymnastiek. De wedstrijden starten beide dagen om
10.30 uur. De mixedfinale wordt
zondag om 16.00 uur gespeeld,
de vrouwen strijden om 16.30
uur voor de titel en bij de mannen staat de eindstrijd gepland
om 17.00 uur. De prijsuitreiking
volgt direct na de laatste finale.
Het complex van Strawberries is
na 17.00 uur alleen toegankelijk
voor deelnemers met een polsbandje.
De organisatie van het 32ste
Strawberries Easter Tournament
stelt alles in het werk om overlast voor omwonenden te voorkomen. Als u toch hinder ondervindt, dan kunt u bellen met
het clubhuis van Strawberries,
telefoon 0255-511920. Zie ook
www.khc-strawberries.nl.

Hek bloemenwaaijer
Beeckestijn komt terug
Velsen-Zuid - Op dinsdag 2
april komt eindelijk het hek van
de bloemenwaaier terug op
Beeckestijn. Een jaar geleden
stond het hek weg te kwijnen in
de tuinen van het landgoed. De
verf was afgebladderd en het
hout bleek na onderzoek verrot.
Even werd zelfs gevreesd voor
het voortbestaan van het monumentale hekwerk.
Vrijwilligers Martin Koster en Ron
Hop van Natuurmonumenten
hebben het houtwerk echter de

Velsen-Zuid - Club Beeckestijn
brengt dit jaar op vrijdagavond
7 juni weer een uniek programma, deze keer gebaseerd op de
onwaarschijnlijk grote nalatenschap van de muzikale scene uit
New York.
Met Club Beeckestijn wil Beeckestijnpop het muzikale cultureel erfgoed in leven houden en
uit laten voeren door een mix van
professionele en amateurmuzikanten van alle leeftijden. Een
samenwerking van maar liefst
50 professionele en regionale (amateur) muzikanten zal op
7 juni een ode brengen aan de
muziek die New York ons heeft
nagelaten. New York is de rode draad van het programma en
er zal aandacht worden besteed
aan de vele muziekstijlen die in
de stad zijn ontstaan en ontwikkelt. Denk aan de Girl Groups uit
de begin jaren 60, de folkscene
en de singer/songwrites van Tin
Pan Alley, de underground bands
uit de jaren ’60 en ’70, de CBGB’s
scene, de oldschool Hip-Hop uit
de jaren 80 maar ook aan de Jazz
en Blues uit het begin van de vorige eeuw.
Club Beeckestijn wordt op vrijdagavond 7 juni gehouden in de
OXY-tent van het Beeckestijnpop
festival op het landgoed Beeckestijn in Velsen-Zuid.

afgelopen maanden met tomeloze inzet en liefde gerestaureerd
in de werkschuur van landgoed
Nijenburg in Heiloo. Het resultaat
is werkelijk fenomenaal!
Op dinsdag 2 april wil Natuurmonumenten het hek samen met
belangstellenden feestelijk terugplaatsen in de tuin van Beeckestijn. Iedereen die wil genieten
van dit prachtige stuk vakwerk is
vanaf 11 uur van harte welkom.
Zie ook www.natuurmonumenten.nl/beeckestijn.

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van het
stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en onder-

Driehuis - Hockeyclub Strawberries maakt zich op voor de
32ste editie van het Strawberries Easter Tournament. Dit populaire toernooi wordt gehouden op zaterdag 30 en zondag
31 maart. De club verwelkomt
400 hockeyers uit binnen- en
buitenland.
De toernooicommissie wordt
dit jaar voor het eerst bijgestaan door leden van rugbyclub
The Smugglers uit Velserbroek,
waarmee Strawberries al jaren
een warme band heeft. De rugbyers nemen alle bardiensten
voor hun rekening. In ruil hiervoor ontvangt The Smugglers,
een kleine club met 50 leden,
een bijdrage voor de clubkas.
Het recreatieve Strawberries
Easter Tournament wordt zaterdag 30 maart om 10.00 uur ge-

New York op
Beeckestijn?

Website Bosbeekschool

Velsen-Zuid - Club Beeckestijn
brengt dit jaar op vrijdagavond
7 juni weer een uniek programma, deze keer gebaseerd op de
onwaarschijnlijk grote nalatenschap van de muzikale scene uit
New York.
Met Club Beeckestijn wil Beeckestijnpop het muzikale cultureel erfgoed in leven houden en
uit laten voeren door een mix van
professionele en amateurmuzikanten van alle leeftijden. Een
samenwerking van maar liefst
50 professionele en regionale (amateur) muzikanten zal op
7 juni een ode brengen aan de
muziek die New York ons heeft
nagelaten. New York is de rode draad van het programma en
er zal aandacht worden besteed
aan de vele muziekstijlen die in
de stad zijn ontstaan en ontwikkelt. Denk aan de Girl Groups uit
de begin jaren 60, de folkscene
en de singer/songwrites van Tin
Pan Alley, de underground bands
uit de jaren ’60 en ’70, de CBGB’s
scene, de oldschool Hip-Hop uit
de jaren 80 maar ook aan de Jazz
en Blues uit het begin van de vorige eeuw.
Club Beeckestijn wordt op vrijdagavond 7 juni gehouden in de
OXY-tent van het Beeckestijnpop
festival op het landgoed Beeckestijn in Velsen-Zuid.

Vol paastoernooi op
velden Strawberries

• Fun Village
• Kadernota Vastgoedbeheer
• Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Vlietweg 16, Santpoort-Noord
• Beslissing op bezwaren tegen niet ontvankelijkverklaring referendumverzoek
• Voorbereiding perspectiefnota 2013 en begroting 2014

ste maanden hard gewerkt om
een nieuwe website te bouwen.
Na wat technische tegenslag
is de nieuwe website eindelijk
klaar voor gebruik. Nu kan de
school dit belangrijke communicatiemiddel gaan gebruiken.
Zie ook www.bosbeekschool.
nl.

ste maanden hard gewerkt om
een nieuwe website te bouwen.
Na wat technische tegenslag
is de nieuwe website eindelijk
klaar voor gebruik. Nu kan de
school dit belangrijke communicatiemiddel gaan gebruiken.
Zie ook www.bosbeekschool.
nl.

De raad heeft in zijn vergadering van 7 maart 2013 een besluit genomen over de
volgende onderwerpen:

Vol paastoernooi op
velden Strawberries

afgelopen maanden met tomeloze inzet en liefde gerestaureerd
in de werkschuur van landgoed
Nijenburg in Heiloo. Het resultaat
is werkelijk fenomenaal!
Op dinsdag 2 april wil Natuurmonumenten het hek samen met
belangstellenden feestelijk terugplaatsen in de tuin van Beeckestijn. Iedereen die wil genieten
van dit prachtige stuk vakwerk is
vanaf 11 uur van harte welkom.
Zie ook www.natuurmonumenten.nl/beeckestijn.

Santpoort-Noord - Vrijdag
15 maart jl. heeft OBS de Bosbeek uit Santpoort Noord haar
nieuwe website gelanceerd:
www.bosbeekschool.nl. Door
onvoorziene omstandigheden
was in de herfst van 2012 de
website van de basisschool opeens uit de lucht. Er is de laat-

Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl) tot
uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering.

Velsen-Zuid - Op dinsdag 2
april komt eindelijk het hek van
de bloemenwaaier terug op
Beeckestijn. Een jaar geleden
stond het hek weg te kwijnen in
de tuinen van het landgoed. De
verf was afgebladderd en het
hout bleek na onderzoek verrot.
Even werd zelfs gevreesd voor
het voortbestaan van het monumentale hekwerk.
Vrijwilligers Martin Koster en Ron
Hop van Natuurmonumenten
hebben het houtwerk echter de

Website Bosbeekschool

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten
een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere actuele en/of
dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te brengen. Deze inbreng
moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat of die relevant zijn voor de raad.

Santpoort-Noord - Vrijdag
15 maart jl. heeft OBS de Bosbeek uit Santpoort Noord haar
nieuwe website gelanceerd:
www.bosbeekschool.nl. Door
onvoorziene omstandigheden
was in de herfst van 2012 de
website van de basisschool opeens uit de lucht. Er is de laat-

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken, wel
kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd –
dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie vóór de
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

De raadsvergadering is live te volgen via Seaport TV. Een samenvatting van de
raadsvergadering is terug te zien in de week na de vergadering op Seaport TV en
via uitzendinggemist op www.seaporttv.nl

opend met het traditionele ochtendgymnastiek. De wedstrijden starten beide dagen om
10.30 uur. De mixedfinale wordt
zondag om 16.00 uur gespeeld,
de vrouwen strijden om 16.30
uur voor de titel en bij de mannen staat de eindstrijd gepland
om 17.00 uur. De prijsuitreiking
volgt direct na de laatste finale.
Het complex van Strawberries is
na 17.00 uur alleen toegankelijk
voor deelnemers met een polsbandje.
De organisatie van het 32ste
Strawberries Easter Tournament
stelt alles in het werk om overlast voor omwonenden te voorkomen. Als u toch hinder ondervindt, dan kunt u bellen met
het clubhuis van Strawberries,
telefoon 0255-511920. Zie ook
www.khc-strawberries.nl.

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 notulen en besluitenlijst raadsvergadering 7 maart 2013
4 Lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Bestemmingsplan President Steynstraat
6 Voorbereidingsbesluit voor zuidelijke deel van de Curaçaostraat te Santpoort- Noord
7 Verordening Wet inburgering 2013
8 Verordeningen WWB, IOAW en IOAZ
9 Verklaring van geen bedenkingen voor project Velserduinweg 248
10 Algemene subsidieverordening 2013
11 Aanbesteding accountant
12 Bekrachtigen geheimhouding meerjarengrondexploitatie
13 Aanwijzen twee plaatsvervangende leden agendacommissie

liggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl

Driehuis - Hockeyclub Strawberries maakt zich op voor de
32ste editie van het Strawberries Easter Tournament. Dit populaire toernooi wordt gehouden op zaterdag 30 en zondag
31 maart. De club verwelkomt
400 hockeyers uit binnen- en
buitenland.
De toernooicommissie wordt
dit jaar voor het eerst bijgestaan door leden van rugbyclub
The Smugglers uit Velserbroek,
waarmee Strawberries al jaren
een warme band heeft. De rugbyers nemen alle bardiensten
voor hun rekening. In ruil hiervoor ontvangt The Smugglers,
een kleine club met 50 leden,
een bijdrage voor de clubkas.
Het recreatieve Strawberries
Easter Tournament wordt zaterdag 30 maart om 10.00 uur ge-

Op 28 maart 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijdelijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

New York op
Beeckestijn?

zoek
• Voorbereiding perspectiefnota 2013 en begroting 2014

