
Infopagina

27 maart 2014 Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Dag van de Leerplicht
Om te leren heb je boeken nodig. 
Evenals uitleg op school. Hierover 
waren de leerlingen van groep 8 
van vijf bassischolen in Velsen het 
van harte eens. Op 20 maart j.l. 
was het ‘De Dag van de Leerplicht’. 
De drie Velsense leerplichtambte-
naren bezochten een aantal basis-
scholen om de leerlingen te over-
tuigen van het nut en de noodzaak 
van leren. En met succes. De leer-
lingen voelden zich bevoorrecht 
om op school te mogen zitten.

De eerste Leerplichtwet stamt uit 
1900 en zorgde ervoor dat kinderen 
tot 12 jaar niet meer in de fabrieken 
hoefden te werken, maar naar school 
mochten. Leerplicht geldt voor alle 
kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Ben 
je jonger dan achttien jaar en heb je 
(nog) geen diploma? Dan ben je ver-
plicht een diploma te halen. Dat heet 
kwalificatieplicht. Dit is een onder-
deel van de leerplicht. Tijdens de in-
formatieles werd aan de kinderen 

een aantal stellingen voorgelegd. Een 
van de stellingen luidde: ‘Op straat 
leer je veel meer dan uit de boeken’. 
Hierop volgde discussie met als al-
gemene conclusie, dat leerplicht ook 
leerrecht betekent. En dat een Ne-
derlands kind blij mag zijn om zolang 
op school te mogen zitten. Want le-
ren betekent immers zicht op werk 
en een betere positie in de samenle-
ving. 

Ook was er gelegenheid om vragen 
te stellen aan de leerplichtambtena-
ren. Op de vraag of zij vroeger wel 
eens gespijbeld hebben bleef het ant-
woord uiteraard uit. Verder waren de 
leerlingen benieuwd naar de origi-
neelste spijbelsmoes en of de amb-
tenaren wel eens met de Koning heb-
ben gesproken. Op de foto luiste-
ren de leerlingen van basisschool De 
Duinroos in Velserbroek aandachtig 
naar leerplichtplichtambtenaar Na-
thelie Schmidt. (foto: Reinder Wei-
dijk)

Expositie gemeentehuis
Demissionair wethouder Wim 
Westerman opent woensdag 2 
april om 15.00 uur de expositie 
over het verbouwde gemeente-
huis in Velsen. Deze wordt in de 
Centrale Bibliotheek aan het Du-
dokplein in IJmuiden gehouden. 
U bent van harte welkom! 

De expositie bestaat uit foto’s van de 
bouw van het gemeentehuis in 1963-
1965 en foto’s van de renovatie die 

in 2013-2014 plaats vond. Het con-
trast van de bouw ruim 50 jaar gele-
den en de huidige situatie maken de 
expositie zeer uniek. Stichting Du-
dok in Velsen en Fotokring Polder-
licht hebben foto’s ter beschikking 
gesteld voor deze expositie. 

De expositie is in april en mei te be-
zichtigen in de Centrale Bibliotheek 
in IJmuiden. Daarna is hij op ande-
re plaatsen in Velsen te zien.

Werk voorlopig gegund

Renovatie Velsertunnel
Rijkswaterstaat heeft de reno-
vatiewerkzaamheden aan de  
Velsertunnel voorlopig gegund 
aan de aannemerscombinatie  
Hyacint. Het gaat om een samen-
werkingsverband van aannemers  
Dura Vermeer, BESIX en instal-
latiebedrijf SPIE Nederland. De 
eerste voorbereidingen voor de  
renovatie van de Velsertunnel - zo-
als maken van het ontwerp - gaan 
dit jaar van start. Eind 2016 is het 
werk naar verwachting afgerond.

Deze zomer wordt bekend of Hya-
cint definitief de opdracht krijgt. Dit 
is afhankelijk van een juiste uitleg 
van de contracteisen door de aanne-
mer. Deze wordt vervolgens ook ver-
antwoordelijk voor het onderhoud 
van de tunnel gedurende zeven jaar.

Noodzaak renovatie
De Velsertunnel is bijna 60 jaar oud 
en toe aan een grote renovatie. Rijks-

waterstaat laat onder meer de door-
rijhoogte van de tunnel vergroten, 
zodat er minder incidenten plaats-
vinden met te hoge vrachtwagens. 
Het komt nu regelmatig voor dat de-
ze vast komen te zitten in de tunnel, 
met veel verkeersoverlast als gevolg. 
Daarnaast vernieuwt Rijkswater-
staat onder meer de ventilatie, het 
blussysteem en de verlichting. Ook 
worden de vluchtwegen aangepast. 

Verkeershinder 
De complexe operatie brengt for-
se verkeershinder met zich mee. Zo 
zal de tunnel in 2016 voor langere 
tijd moet worden afgesloten. Rijks-
waterstaat beseft hoe belangrijk het 
is om de bereikbaarheid van de eco-
nomisch sterke IJmondregio tijdens 
de werkzaamheden op peil te hou-
den. Daarom is in de aanbestedings-
fase veel nadruk gelegd op een werk-
wijze die de hinder voor de omgeving 
beperkt.

Rooien in Spaarnwoude
TenneT is onlangs gestart met de 
voorbereidende werkzaamheden 
voor het rooien van struiken en 
bomen langs het fietspad tussen 
de Heuvelweg en de Valleiweg 
in recreatiegebied Spaarnwoude. 
Tot eind maart wordt er gesnoeid 
en gemaaid. Daarna zullen er bo-
men worden gerooid om plaats te 
maken voor twee hoogspannings-
masten.

In verband met het aankomend 
broedseizoen wordt het rooien van 
struiken en bomen in deze periode 
uitgevoerd. Om de veiligheid van re-
creanten en voorbijgangers te bor-
gen is het gebied afgezet met linten. 

Mogelijk zal het fietsverkeer hier-
van oponthoud ondervinden. De fir-
ma Heijmans Beton- en Waterbouw 
B.V. voert de werkzaamheden uit na-
mens TenneT.

De werkzaamheden vinden plaats 
omdat TenneT later dit jaar start 
met de aanleg van de nieuwe 380kV 
hoogspanningsverbinding tussen 
Bleiswijk en Beverwijk. Nadat de 
realisatie van de hoogspannings-
verbinding is afgerond zal TenneT 
TSO B.V het gebied weer herstellen. 
Op welke termijn deze herstelwerk-
zaamheden plaatsvinden is nu nog 
niet bekend. Voor meer informatie: 
www.randstad380kv.nl.
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Wet maatschappelijke ondersteuning

Ervaringen nieuwe werken
Sinds 1 januari 2013 gaat de ge-
meente anders om met aanvra-
gen voor een Wmo-voorziening. 
Er wordt nu meer uitgegaan van 
de hulpvraag van de burger in 
plaats van de voorziening die de 
gemeente ‘in het assortiment’ 
heeft. Daarnaast worden bur-
gers meer gestimuleerd om hun 
beperking met eigen mogelijk-
heden op te lossen. Na ruim een 
jaar maakt de gemeente de ba-
lans op.

De nieuwe werkwijze betekent on-
der andere dat de gemeente meer bij 
mensen thuis op gesprek gaat. Het 
blijkt dat de meeste mensen deze 
persoonlijke betrokkenheid erg op 
prijs stellen. Vaak blijkt ook wel dat 
een andere, meer passende oplos-
sing wordt gevonden dan eerder ge-
dacht en dat een voorziening van de 
gemeente niet nodig is.

De nieuwe werkwijze gaat ook over 
het zoeken naar oplossingen in de ei-
gen omgeving. Bijvoorbeeld met in-
zet van familie, vrienden en buren. 
De ervaring leert dat de eigen om-
geving van mensen soms wel, maar 
lang niet altijd uitkomst biedt. Daar-
naast leidt de landelijke tendens van 
bezuinigingen tot groeiende onvre-
de en onrust bij burgers, waardoor 
praten over de eigen mogelijkheden 
soms lastig is. Toch wordt in het ge-
sprek altijd overeenstemming be-
reikt en een passende oplossing ge-
vonden.

Terugkijkend is de gemeente blij met 
deze nieuwe manier van werken en 
vooral met het persoonlijke contact 
met de burger. Dit najaar wordt een 
klanttevredenheidsonderzoek ge-
daan. Het college heeft de gemeente-
raad op 4 maart jl. geïnformeerd over 
de nieuwe werkwijze.

NL Doet: noeste arbeid
Soppen, poetsen en boenen, knip-
pen, zagen en snoeien. Het is alle-
maal gebeurd op NL Doet in Vel-
sen. Een impressie van twee klus-
sen: bij de ruïne van Brederode en 
bij De Binnenhaven.

Vrijdag 21 en zaterdag 22 maart 2014 
was het NL Doet. De dagen waarop in 
heel Nederland vrijwilligers de han-
den uit de mouwen steken voor goe-
de doelen. Ook in Velsen waren op 
verschillende locaties mensen aan de 
slag. Raadsleden, burgemeester, col-
legeleden, ambtenaren en andere en-
thousiastelingen waren op zater-
dag actief bij de Ruïne van Bredero-
de. Daar werden de toegangspoort, de 
verschillende bruggen en meerdere 
bankjes ontdaan van algengroei. 

Bij De Binnenhaven aan de Zeeweg in 
IJmuiden is ook hard gewerkt. Hier is 
een natuurlijke speelplek aangelegd 
samen met buurtbewoners, bestuur-
ders en medewerkers van de gemeen-
te Velsen. Hoek Hoveniers, project-

ontwikkelaar Synchroon en Zorgba-
lans verleenden eveneens hun mede-
werking. Er is gesnoeid en opgeruimd 
en een picknicktafel gebouwd. Op-
vallend zijn de banken, die uit boom-
stammen zijn gemaakt. Evenals de 
kruipgangen en hutten van wilgentak-
ken. 

Het parkje was direct een suc-
ces. Zodra de vrijwilligers de laat-
ste hand hadden gelegd aan het pro-
ject, stroomden de kinderen toe om 
er te spelen. Het idee was oorspronke-
lijk van Maurice Bok, bewoner van de 
Appelboomstraat. Hij was ontzettend 
blij met het resultaat dat met zoveel 
mensen in een paar uur werd behaald. 
Binnenkort komen er nog speeltoe-
stellen bij en worden er bloemen ge-
zaaid. Gras voor een trapveldje is al in-
gezaaid. Een deel van het grote terrein 
wordt binnenkort bestemd voor hon-
den, zodat de speelplek vrij blijft van 
hondenpoep. Al met al een dag waar 
alle betrokkenen met tevredenheid op 
terugkijken. (foto: Ko van Leeuwen)

Nieuwe rioolpersleiding
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier legt een nieuwe 
rioolpersleiding aan. Deze loopt 
van het rioolgemaal aan de Pol-
derweg in Velsen-Noord naar de 
afvalwaterzuivering aan de Am-
sterdamseweg in Velsen-Zuid. 
De aannemer, firma Westvoort, 
start met de werkzaamheden op 
7 april a.s. Verwacht wordt, dat 
het werk in juli klaar is. 

In verband met de werkzaamhe-
den komt op het bedrijventerrein 
van Schram op de hoek Basisweg 
/ Wijkermeerweg een boorinstal-
latie te staan. Vanuit deze locatie 
wordt een boring onder het Noord-
zeekanaal gemaakt. Vervanging van 
de persleiding is noodzakelijk. De 
bestaande rioolpersleiding heeft 
te weinig capaciteit; er kan te wei-
nig water doorstromen. Vanwege 
het maken van de boringen en het 
feit dat de leiding eerst wordt uit-
gelegd in watergangen zal het ver-
keer geen of nauwelijks hinder on-
dervinden van de werkzaamheden. 
Wel zal er hinder zijn voor wande-
laars rondom de vijver met vishevel 
bij de Concordiastraat.

Op dit plaatje ziet u het volledige 
tracé van de nieuwe persleiding. 
Voor meer info: www.velsen.nl > 
Loketten > Waterloket > Riool en 
www.hhnk.nl > Werk in de buurt > 
Velsen-Noord.

Boekje over heropening
Ter gelegenheid van de renovatie 
van het gemeentehuis heeft de ge-
meente Velsen een boekje uitgege-
ven. In ‘Velsen en de verstilling in 
Dudok’ zijn diverse verhalen, gedich-
ten en een sprookje opgenomen. Ge-
schreven door bekende Velsenaren 
zoals Conny Braam,  Ellen Heijme-
rikx, Arie Koomen en Katja Schoon-
dergang. Maar ook een wetenschap-
pelijk verhaal over Dudok en zijn vi-
sie op de architectuur. De Stichting 
Dudok in Velsen en de Fotokring Pol-
derlicht tekenen voor prachtig beeld-
materiaal. Het resultaat mag er zijn. 
Het boekje ontroert, is met humor en 
met liefde voor Velsen geschreven. 
De bundel is vanaf vandaag voor 10 

euro te koop bij de Centrale Biblio-
theek in IJmuiden en de bibliotheek 
in Velserbroek (foto: Piet Roos).



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl27 maart 2014

Even voorstellen

De 33 gezichten 
van de nieuwe 
gemeenteraad Annette Baerveldt

D66Velsen
Hülya Kat
D66Velsen 

Els Zorgdrager-van Laar 
D66Velsen

Henk Wijkhuisen
D66Velsen

Sander Smeets
D66Velsen

Marc Hillebrink 
D66Velsen

Marianne Vos-Vester
Velsen Lokaal

Peter Stam
Velsen Lokaal

Verkiezingen Gemeenteraad 2014
Op 19 maart is door 51,22 % van de 
stemgerechtigde inwoners van Vel-
sen een stem uitgebracht voor de 
verkiezing van de raadsleden. De of-
ficiële uitslag is op 21 maart vastge-
steld door het centraal stembureau:

  D66Velsen   6 zetels 
  Velsen Lokaal  6 zetels
  VVD  4 zetels
  LGV  4 zetels 
  PvdA  3 zetels
  SP  3 zetels
  CDA  3 zetels
  Forza!IJmond  2 zetels
  GroenLinks  1 zetel
  ChristenUnie  1 zetel
  ZEN  0 zetels

Zevenentwintig  raadsleden zijn met voor-
keurstemmen gekozen. Dit wil zeggen dat 
zij meer dan 205 stemmen hebben gekre-
gen die zij nodig hebben voor een zetel. Het 
is de partij ZEN voor de tweede keer niet 
gelukt om in de raad te komen. De nieu-
we partij Forza! IJmond neemt deel aan de 
nieuwe raad met twee zetels. Het resultaat 
van de verkiezingen ziet er als volgt uit:

Opkomst: 51,22%
Kiesdeler: 27075 : 33 = 820,45 (het aan-
tal uitgebrachte stemmen gedeeld door het 
aantal beschikbare raadszetels).
Voorkeursdrempel: 25%  = 205,11 (het 
minimum aantal voorkeursstemmen dat 
iemand moet hebben voor een raadszetel).
De kandidaten die gekozen en benoemd 
zijn en waarvan de geloofsbrieven in orde 

zijn bevonden, worden tijdens de openbare 
raadsvergadering van donderdag 27 maart 
geïnstalleerd, aanvang 19.30 uur in het ge-
meentehuis Velsen.

Op woensdag 26 maart hebben twintig 
raadsleden die niet terugkeren in de Vel-
sense gemeenteraad afscheid genomen tij-
dens een openbare raadsvergadering. 

De volgende raadsleden keren voorals-
nog niet terug: Henny Langendijk, Rob van 
den Brink, Paul de Bruijn en Andries Kout-
hoofd van de VVD, Karel Ockeloen, Pau-
lien van Bodegraven, Rodrigo Cruz Linde, 
Ben Hendriks en Sander Meinema van de 
PvdA, Martin Gregoire, Tineke van Om-
bergen en Lieneke Teske van Velsen Lo-
kaal, Arjen Uytendaal van D66 Velsen, 
Gerard Vosse van de LGV, Gert Jan van 
der Hulst en Dicky Sintenie van het CDA, 
Ernst Merhottein en Reina de Haan van 
Fractie Merhottein, Frits Vrijhof van de SP 
en Frits Korf van de ChristenUnie. 

Na de coalitieonderhandelingen worden 
de nieuwe wethouders benoemd. De va-
catures die dan in de raad ontstaan, wor-
den opgevuld door de kandidaten die als 
eerstvolgende op de lijst van gekozen kan-
didaten staan. Naar verwachting zullen de 
wethouders en de nieuwe raadsleden op 
16 april of 15 mei door de raad worden be-
noemd. 

De definitieve uitslag per kandidaat, par-
tij en stemdistrict staat op www.velsen.nl.  
(foto’s: Reinder Weidijk)

D66Velsen 1  Annette Baerveldt  2585
D66Velsen 3  Hülya Kat   642
D66Velsen 4  Els Zorgdrager-van Laar  295
D66Velsen 2  Henk Wijkhuisen   264
D66Velsen 5  Sander Smeets   254
D66Velsen 6  Marc Hillebrink   100
Velsen Lokaal 1  Marianne Vos-Vester  1857
Velsen Lokaal 8  Peter Stam   491
Velsen Lokaal 3  Johan van Ikelen   369
Velsen Lokaal 4  Süleyman Çelik   342
Velsen Lokaal 7  Bram Diepstraten  301
Velsen Lokaal 2  Nathánaël Korf   218
VVD 1  Arjen Verkaik   1499
VVD 4  Tilly Mastenbroek-Wesseling 298
VVD 2  Jeroen Verwoort   185
VVD 3  Bas Hageman   203
LGV 1  Leo Kwant   783
LGV 3  Piet van Deudekom  639
LGV 2  Floor Bal   376
LGV 9  Sige Bart   316
PvdA 1  Ronald Vennik   1207
PvdA 7  Ahmet Karateke   406
PvdA 5  Marianne Poen   324
SP 1  Robert van Koten   1417
SP 2  Mireille Koedijker  465
SP 3  Gerko Buist   49
CDA 1  Robert te Beest   1183
CDA 2  Annekee Eggermont  297
CDA 3   Cees Sintenie   279
Forza! IJmond 1  Beryl Dreijer   692
Forza! IJmond 2  Sander Scholts   128
GroenLinks 1  Wim Westerman   834
ChristenUnie 1  Leen de Winter   611

Gemeenteraad

Politieke partij Nr.  Gekozen kandidaten  Aantal
       stemmen
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Johan van Ikelen
Velsen Lokaal

Süleyman Çelik
Velsen Lokaal

Bram Diepstraten
Velsen Lokaal

Nathánaël Korf
Velsen Lokaal

Arjen Verkaik
VVD

Tilly Mastenbroek-
Wesseling VVD

Jeroen Verwoort
VVD

Bas Hageman
VVD

Leo Kwant
LGV

Piet van Deudekom
LGV

Floor Bal
LGV

Sige Bart
LGV

Ronald Vennik
PvdA

Ahmet Karateke
PvdA

Marianne Poen
PvdA

Robert van Koten
SP

Mireille Koedijker
SP

Gerko Buist
SP

Robert te Beest
CDA

Annekee Eggermont
CDA

Cees Sintenie
CDA

Beryl Dreijer
Forza! IJmond

Sander Scholts
Forza! IJmond

Wim Westerman
GroenLinks

Leen de Winter
ChristenUnie

Gemeenteraad
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over ver-
gunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, ondernemerslo-
ket, 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 bestem-

mingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-
gen die daarmee te maken hebben, kunt u een 
afspraak maken met één van de vakspecialisten 
via 14 0255.

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 Con-
tact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-

lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Bur-
gemeester en Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendma-
kingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en 
verordeningen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook 
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jut-
ter en de Hofgeest.  Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl.

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 15 
maart tot en met 21 maart 2014 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Bik- en Arnoldkade 25 en 27, plaat-
sen 2 dakopbouwen (20/03/2014) 
w14.000124; 

Egmondstraat 8, veranderen gevels 
(19/03/2014) w14.000121;
Heidestraat 2 en 4, slopen van Heide-
straat 2 en nieuwe kopgevel en tuin-
muur Heidestraat 4 (17/03/2014) 
w14.000117.

Driehuis 
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Bickerlaan ong. plaatsen tijdelijke 
units (nieuwbouw Bosbeekschool)
(17/03/2014) w14.000118;
Hoofdstraat 167, vergroten 1e ver-

dieping (18/03/2014) w14.000120.

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 9, oprichten berging 
(18/03/2014) w14.000119.

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 35, plaat-
sen groendrager (20/03/2014) 
w14.000123.

Velserbroek
Kerkenmaaijerskamp 43, plaatsen 
dakkapel (voorgevel)(19/03/2014) 
w14.000122.

Velsen-Noord
Noorderbuitenkanaal, verhogen 
overslagcapaciteit (21/03/2014) 
w14.000125. Noorderbuitenkanaal 

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Aanvragen

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) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals colle-
ge van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening wor-
den gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-

ziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzendda-
tum van het besluit is tussen haak-
jes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Lagersstraat 60, plaatsen dakkapel en 
vergroten begane grond (19/03/2014) 
w14.000025;
Loggerstraat 17 A en 17 B, aanbren-
gen tussenverdieping in 2 bestaan-
de bedrijfsgebouwen (25/03/2014) 
w14.000036;
Kennemerplein 21, veranderen voor-
gevel (24/03/2014) w14.000088.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 118, kappen boom 
(20/03/2014) w14.000097;
Wüstelaan ong., kappen boom 
(25/03/2014) w14.000109;
Santpoortse Dreef ong., kappen 6 bo-
men (24/03/2014) w14.000100;
Santpoortse Dreef ong., kappen 4 bo-
men (20/03/2014) w14.000076.

Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan 1, kappen boom 
(20/03/2014) w14.000087.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Schulpweg ong., kappen boom 
(20/03/2014) w14.000084.

Velserbroek
L. Springerstraat 120 t/m 132, ver-
vangen trap naar entree (24/03/2014) 
w14.000053;

Zwanebloemplantsoen ong., kappen 
boom (25/03/2014) w14.000111.

Evenementen art. 2:17 APV
21 mei, 2 juli en 27 augustus 2014 
Haarlem Nightskate, start- finishloca-
tie Vestingplein te Velserbroek. Op 13 
augustus en  20 september 2014 
doorkruist de Haarlem Nightska-
te gemeente Velsen (18/03/2014) 
u14.002298;
18 mei, Zorgspecialistloop, start-fi-
nishlocatie Minister van Houtenlaan 
123 te Velsen-Zuid (18/03/2014) 
u14.001790;
17 mei 2014, Van Delden Mode straat-
voetbal toernooi, Plein 1945 te IJmui-
den (19/03/2014) u14.002197;
26 april 2014, Koningsdag Driehuis, 
veld aan de Aagtevonklaan te Driehuis 
(20/03/2014) u14.001661;
9 juni 2014, Pinksterjaarmarkt, tuin 
van Landgoed Duin & Kruidberg, 
Duin & Kruidbergerweg te Santpoort-
Noord (24/03/2014) u14.001499.
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Rectificatie toepassing belemmeringwet privaatrecht
De burgemeester van de gemeen-
te Velsen maakt bekend dat de 
hoorzitting, te houden op het 
stadhuis van de gemeente Be-
verwijk, Stationsplein 48 in Be-
verwijk, gepland op donderdag 3 
april 2014 om 10.30 uur niet door-
gaat.

Deze hoorzitting is naar aanleiding 
van het verzoek van Tennet TSO 
B.V. aan de minister van Infrastruc-
tuur en Milieu om aan de rechtheb-
benden de gedoogplicht op te leggen 
voor de aanleg en instandhouding 
van een 380 kV-hoogspanningsver-
binding tussen Beverwijk en Zoeter-

meer (Bleiswijk) op grond van de Be-
lemmeringenwet Privaatrecht.

De rechthebbenden van de kadastra-
le percelen worden hiervan schrifte-
lijk in kennis gesteld.

Zodra een nieuwe datum voor de 
hoorzitting is gepland, zal dit op-
nieuw bekend worden gemaakt en 
de rechthebbenden van de kadastra-
le percelen worden hiervan schrifte-
lijk in kennis gesteld.

Beleidsregel horecasanctiebeleid 2014
De burgemeester van Velsen 
maakt met inachtneming van ar-
tikel 139 Gemeentewet bekend 
dat hij op 25 maart 2014 met ge-
bruikmaking van artikel 3 Drank- 
en Horecawet,  artikel 2:22 van 
de gewijzigde Algemene Plaatse-
lijke Verordening gemeente Vel-
sen 2009 en artikel 4:81 Algeme-

ne wet bestuursrecht de beleids-
regel Horecasanctiebeleid ge-
meente Velsen 2014 heeft vast-
gesteld.

De onderhavige beleidsregel geldt 
voor elk openbare inrichting ex ar-
tikel 2:19 APV die horecabedrijf is 
ongeacht het tijdstip waarop de ex-

ploitatie ervan dagelijks wordt be-
eindigd. Dit betreft zowel de zoge-
naamde paracommerciële rechts-
personen - (sport) verenigingen, 
buurthuizen e.d. met een kantine - 
als de commerciële horecabedrij-
ven.

Inwerkingtreding
De beleidsregel treedt in werking 
op de vierde dag na die van deze be-
kendmaking, derhalve op 31 maart 
2014. De beleidsregel kunt u te-
rugvinden op de website van de ge-
meente Velsen: www.velsen.nl on-
der Regelingen & Verordeningen 
van Velsen.

Mandaat Milieudienst IJmond
De burgemeester van Velsen 
maakt ingevolge artikel 3:42 Al-
gemene wet bestuursrecht be-
kend dat hij bij besluit van 11 
maart 2014 onder voorwaarden 
mandaat heeft verleend aan de 
secretaris-directeur van de Milieu-
dienst IJmond om namens hem te 
besluiten op verzoeken tot bijzon-
dere toestemming voor het laden 
en lossen van gevaarlijke stoffen 

(m.n. vuurwerk) als bedoeld in het 
ADR alsmede kennisgevingen in 
het kader van ADR te behandelen.

De secretaris-directeur van de Mi-
lieudienst IJmond is tevens bevoegd 
verklaard ondermandaat te verlenen 
aan de onder zijn verantwoordelijk-
heid werkzame teamleiders en seni-
or medewerkers.
De secretaris-directeur van de Mi-

lieudienst IJmond heeft overeen-
komstig artikel 10:4, lid 1 van de Al-
gemene wet bestuursrecht inge-
stemd met de mandaatverlening.
Tevens heeft hij ondermandaat ver-
leend aan de onder zijn verantwoor-
delijkheid werkzame teamleiders en 
senior medewerkers.

Inwerkingtreding
Het (onder)mandaat gaat in werking 
op 28 maart 2014.

Ter inzage
Het mandaatbesluit ligt voor een-
ieder ter inzage in een mandaatre-
gister bij de afdeling Algemene Za-
ken op het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Mandaatbesluit Expatcenter
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 11 februari 
2014 besloten om voor de duur van 
de overeenkomst mandaat te ver-

strekken aan medewerkers Dienst-
verlening Immigratie D van de ge-
meente Amsterdam en medewer-
kers Consulent Burgerzaken van de 

gemeente Amstelveen die werkzaam 
zijn bij het Expatcenter. Het besluit 
treedt daags na publicatie in wer-
king. Het mandaatbesluit ligt voor 

een ieder ter inzage bij de balie van 
het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Bijzondere toestemming ADR gemeente Velsen
De burgemeester van Velsen,

Overwegende dat,

Door burgemeester en wethou-
ders van gemeente Velsen voor haar 
grondgebied een routering gevaar-
lijke stoffen is vastgesteld op grond 
van de Wet vervoer gevaarlijke stof-
fen (Wvgs). Bij besluit van 25 maart 

2008 is aan de secretaris-directeur 
van Milieudienst IJmond mandaat 
verleend tot het verlenen van onthef-
fingen van deze routeringen op grond 
van artikel 22 jo. artikel 9 tweede tot 
en met het vierde lid van de Wvgs;
Op grond van bijlage 1 van de Rege-
ling vervoer over land van gevaarlijke 
stoffen (VLG) de bepalingen van het 
Europese ADR (Accord Européen 

relatif au transport international des 
marchandises Dangereuses par rou-
te) ook in Nederland gelden. Naast 
ontheffing op grond van artikel 22 jo. 
artikel 9 tweede tot en met het vierde 
lid van de Wvgs, indien een routering 
gevaarlijke stoffen is vastgesteld, zijn 
op grond van het ADR nog twee si-
tuaties mogelijk waarin aan de bur-
gemeester toestemming moet wor-

den gevraagd of kennis gegeven moet 
worden van het laden of lossen van 
gevaarlijke stoffen.
In de praktijk voorgaande voorna-
melijk zal voorkomen bij het laden 
en lossen van vuurwerk. Een verzoek 
zal vaak bestaan uit een verzoek tot 
ontheffing van de routering voor ver-
voer van gevaarlijke stoffen over an-
dere dan de daarvoor aangewezen 
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Bijzondere toestemming ADR gemeente Velsen
wegen, indien een routering is vast-
gesteld, en een verzoek tot toestem-
ming of een kennisgeving van het la-
den en lossen. Op dit moment liggen 
zowel de bevoegdheid tot het nemen 
van een besluit op een verzoek tot 
bijzondere toestemming, alsmede de 
behandeling van een kennisgeving in 
dit kader bij mij;
Mede gezien de ervaring die bij Mi-
lieudienst IJmond bestaat ten aan-
zien van ontheffingsverlening in het 
kader van de Wet vervoer gevaarlijke 
stoffen voor gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen en de nauwe 
verwevenheid daarmee van bijzon-
dere toestemming en kennisgeving 
in het kader van het ADR ik het wen-
selijk acht om de secretaris-direc-
teur van Milieudienst IJmond man-
daat te verlenen tot het nemen van 
besluiten op aanvragen voor bijzon-
dere toestemmingen, alsmede om 

hem op te dragen de kennisgevingen 
die in dat kader worden gedaan te be-
handelen;

BESLUIT:
voor zover het zijn bevoegdheden be-
treft:

1. Te bepalen dat de secretaris-di-
recteur van Milieudienst IJmond, 
overeenkomstig artikel 10:2, 10:3 
en 10:11 eerste lid van de Algeme-
ne wet bestuursrecht, bevoegd 
is om in zijn naam en onder zijn 
verantwoordelijkheid te beslui-
ten op verzoeken tot bijzonde-
re toestemming als bedoeld in het 
ADR, Hoofdstuk 7.5 voorschrift 
7.5.11 (CV1) en Hoofdstuk 8.5 voor-
schrift S1 (4) en/of deze namens 
hem te ondertekenen;

2. De secretaris-directeur van Mi-
lieudienst IJmond op te dragen en 

te besluiten als bedoeld in 1. voor te 
bereiden en uit te voeren, alsmede 
kennisgevingen als bedoeld in het 
ADR, Hoofdstuk 7.5 voorschrift 
7.5.11 (CV1) en Hoofdstuk 8.5 voor-
schrift S1 (4) te behandelen;

3. Te bepalen dat de secretaris-direc-
teur van Milieudienst IJmond kan 
besluiten dat de onder zijn verant-
woordelijkheid werkzame team-
leiders en senior medewerkers 
eveneens gerechtigd zijn de on-
der 1. en 2. genoemde besluiten te 
nemen en/of te ondertekenen dan 
wel de zaken daarin genoemd te 
behandelen;

4. Te bepalen dat van de machtiging 
besluiten te nemen geen gebruik 
mag worden gemaakt indien het 
betreft:

a. Zaken die afwijken van gevoerd 
en/of vastgesteld beleid;

b. Beslissingen omtrent nadeelcom-

pensatie en schadevergoedingen 
ten gevolge van rechtmatige res-
pectievelijk onrechtmatige be-
sluitvorming of financiële com-
pensatie anderszins;

c. Beslissingen op bezwaar- en be-
roepschriften.

5. De secretaris-directeur op te dra-
gen zorg te dragen voor het be-
heer van archiefbescheiden ver-
band houdende met de uitvoering 
van het in dit mandaat- en machti-
gingsbesluit gestelde;

6. Te bepalen dat dit besluit geldt 
voor onbepaalde tijd;

7. Te bepalen dat dit besluit in wer-
king treedt op de eerste dag vol-
gende op de dag waarop bekend-
making heeft plaatsgevonden.

Aldus vastgesteld op 11 maart 2014
De burgemeester voornoemd,
F.M. Weerwind
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Odd Fellows knappen 
tuin op tijdens NL Doet
IJmuiden - Zaterdag hebben een 
tiental leden van de IJmondloge 
van de Velsense Odd Fellows, in 
het kader van NLdoet.nl van het 
Oranjefonds, vrijwilligerswerk ver-
richt. Zij hebben deze dag de tuin 
opgeknapt van het Thomashuis 
aan de Kon. Wilhelminakade in 
IJmuiden. In het Thomashuis wor-
den kinderen verzorgd met een 
verstandelijke beperking. 
Ondanks de nu en dan vallende 
regen is er veel werk verricht.  De 
1.80 meter hoge heg rondom de 
tuin werd gesnoeid, het gras ge-
maaid, het straatwerk werd met 
een hogedrukspuit onkruidvrij ge-
maakt en de tuinmeubels werden 
schoon geboend. Ten slotte werd 
al het afval afgevoerd.  Na een 
aantal uren hard werken was de 
klus in de namiddag geklaard en 

was iedereen blij, zowel de bewo-
ners van het Thomashuis als ook 
de vrijwilligers van de IJmondloge. 
De Velsense Odd Fellows hebben 
in 2012 ook al financiële onder-
steuning verleend aan het Tho-
mashuis. Odd Fellows voelen zich 
door hun sociale opdracht zeer 
betrokken bij de hulpbehoevende 
medemens. 
Donderdag 3 april zetten de Odd 
Fellows van de IJmondloge (voor 
mannen) vanaf 19.30 uur hun 
deuren wijd open, om belang-
stellenden van koffie en informa-
tie te voorzien. Graag van te vo-
ren aanmelden via Harm Bouma, 
06-53698497, info@ollerton.nl; G. 
Stet, 06-53378768, gerard@job-
joost.nl of B. Wellink, 06-38758203, 
bewell58@telfort.nl. Zie ook www.
oddfellows-velsen.nl.

Velsen - Heeft u onlangs de 
aanslagen voor de water-
schaps- en gemeentelijke be-
lastingen weer ontvangen of 
heeft u nog aanslagen die u 
nog niet heeft betaald? En twij-
felt u of u misschien recht heeft 
op kwijtschelding? De For-
mulierenbrigade Velsen kan u 
hierbij helpen! De Formulieren-
brigade Velsen kan samen met 
u kijken of u mogelijk in aan-
merking komt voor kwijtschel-
ding van de belastingen. Ook 
bieden de consulenten van de 
Formulierenbrigade Velsen, in-
dien gewenst, hulp bij het in-
vullen van de aanvraag. Ver-
der kunnen zij u informe-
ren over andere voorzienin-
gen waar u mogelijk recht op 
heeft. Om een afspraak te ma-
ken met de Formulierenbriga-
de Velsen, belt u met telefoon-
nummer 088-8876900. Dit tele-
foonnummer is bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag van 
09.00 tot 17.00 uur. U kunt ook 
een afspraak via de e-mail ma-
ken. Stuur dan een e-mail naar 
formulierenbrigadevelsen@so-
cius-md.nl. De Formulieren-
brigade Velsen is gevestigd in 
gebouw Waterstaete, Dokweg 
27a te IJmuiden. De Formulie-
renbrigade Velsen houdt, in sa-
menwerking met Stichting Wel-
zijn Velsen, ook spreekuur in 
Watervliet, Doelmanstraat 34, in 
Velsen-Noord. Dit spreekuur is 
iedere vrijdagochtend van 9.00 
tot 12.00 uur. Het spreekuur is 
uitsluitend op afspraak. 

Formulieren-
brigade

Pieter Vermeulen in 
teken van Museumkids
Driehuis - Woensdag 2 april 
staat bij het Pieter Vermeulen 
Museum, net als bij 98 andere 
musea in Nederland, alles in het 
teken van Museumkids! In deze 
eerste editie, georganiseerd door 
de museumvereniging, worden 
bij deelnemende musea extra 
activiteiten voor kinderen aange-
boden. Bij het PVM kun je naast 
een bezoek aan de leuke nieu-
we tentoonstelling ‘Lentekrie-
bels en zomerzon!’ voor maar 1 
euro bovenop de entreeprijs re-
plica’s van kikkers of hagedis-
sen maken. Er zijn meer tafels 
ingericht waar je vanalles kunt 
doen. Bouke Bloemsma zal kin-
deren door een microscoop la-

ten zien hoe een bij zijn neus 
snuit. Bij een andere tafel wor-
den kleine beestjes beter beke-
ken en er is ook een museum-
kidstafel. Kinderboekenschrij-
ver en illustrator Harmen van 
Straaten schreef speciaal voor 
alle bezoekertjes  die deze dag 
naar het museum komen het 
verhaal: Een lege lijst. Bij dit ver-
haal mogen kinderen een kunst-
werk maken. Wie een foto van 
zijn kunstwerk upload op de site 
van www.museumkids.nl maakt 
kans op een boekenpakket van 
Harmen van Straaten. Het mu-
seum is om 13.00 uur geopend 
en vanaf 13.15 uur staan de ex-
tra activiteiten klaar.

IJmuiden - De politie is op zoek 
naar getuigen van een aanrijding 
vorige week woensdag op de 
Lange Nieuwstraat, die plaats-
vond tussen 19.30 en 19.45 uur. 
Bij deze aanrijding raakte een 
16-jarige inwoonster van IJmui-
den lichtgewond. 
Het 16-jarige meisje reed op de 
bromfiets over de Lange Nieuw-
straat en werd aangereden door 
een bestuurster van een zilveren 
personenauto. Naast de bestuur-
ster zat een man die uitstapte na 
de aanrijding. 
Door de aanrijding was het meis-
je met de bromfiets gevallen en 
liep zij letsel op aan haar been 
en hand. De man die uit de auto 

was gestapt, liep echter weer te-
rug naar de auto, waarop de auto 
wegreed over de Lange Nieuw-
straat, in de richting van het ge-
meentehuis. 
De politie is op zoek naar men-
sen die getuige zijn geweest 
van deze aanrijding op de Lan-
ge Nieuwstraat en/of die meer 
kunnen vertellen over deze zil-
veren auto, waarvan de bestuur-
ster een vrouw met blond haar 
was en de man vermoedelijk een 
Pool. 
De politie heeft 1 getuige ge-
sproken die de aanrijding heeft 
gezien. Heeft u iets gezien? Belt 
u dan s.v.p. met de politie in Vel-
sen via 0900-8844 (lokaal tarief)

Verlaten plaats ongeval
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Bijzondere toestemming ADR gemeente Velsen
wegen, indien een routering is vast-
gesteld, en een verzoek tot toestem-
ming of een kennisgeving van het la-
den en lossen. Op dit moment liggen 
zowel de bevoegdheid tot het nemen 
van een besluit op een verzoek tot 
bijzondere toestemming, alsmede de 
behandeling van een kennisgeving in 
dit kader bij mij;
Mede gezien de ervaring die bij Mi-
lieudienst IJmond bestaat ten aan-
zien van ontheffingsverlening in het 
kader van de Wet vervoer gevaarlijke 
stoffen voor gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen en de nauwe 
verwevenheid daarmee van bijzon-
dere toestemming en kennisgeving 
in het kader van het ADR ik het wen-
selijk acht om de secretaris-direc-
teur van Milieudienst IJmond man-
daat te verlenen tot het nemen van 
besluiten op aanvragen voor bijzon-
dere toestemmingen, alsmede om 

hem op te dragen de kennisgevingen 
die in dat kader worden gedaan te be-
handelen;

BESLUIT:
voor zover het zijn bevoegdheden be-
treft:

1. Te bepalen dat de secretaris-di-
recteur van Milieudienst IJmond, 
overeenkomstig artikel 10:2, 10:3 
en 10:11 eerste lid van de Algeme-
ne wet bestuursrecht, bevoegd 
is om in zijn naam en onder zijn 
verantwoordelijkheid te beslui-
ten op verzoeken tot bijzonde-
re toestemming als bedoeld in het 
ADR, Hoofdstuk 7.5 voorschrift 
7.5.11 (CV1) en Hoofdstuk 8.5 voor-
schrift S1 (4) en/of deze namens 
hem te ondertekenen;

2. De secretaris-directeur van Mi-
lieudienst IJmond op te dragen en 

te besluiten als bedoeld in 1. voor te 
bereiden en uit te voeren, alsmede 
kennisgevingen als bedoeld in het 
ADR, Hoofdstuk 7.5 voorschrift 
7.5.11 (CV1) en Hoofdstuk 8.5 voor-
schrift S1 (4) te behandelen;

3. Te bepalen dat de secretaris-direc-
teur van Milieudienst IJmond kan 
besluiten dat de onder zijn verant-
woordelijkheid werkzame team-
leiders en senior medewerkers 
eveneens gerechtigd zijn de on-
der 1. en 2. genoemde besluiten te 
nemen en/of te ondertekenen dan 
wel de zaken daarin genoemd te 
behandelen;

4. Te bepalen dat van de machtiging 
besluiten te nemen geen gebruik 
mag worden gemaakt indien het 
betreft:

a. Zaken die afwijken van gevoerd 
en/of vastgesteld beleid;

b. Beslissingen omtrent nadeelcom-

pensatie en schadevergoedingen 
ten gevolge van rechtmatige res-
pectievelijk onrechtmatige be-
sluitvorming of financiële com-
pensatie anderszins;

c. Beslissingen op bezwaar- en be-
roepschriften.

5. De secretaris-directeur op te dra-
gen zorg te dragen voor het be-
heer van archiefbescheiden ver-
band houdende met de uitvoering 
van het in dit mandaat- en machti-
gingsbesluit gestelde;

6. Te bepalen dat dit besluit geldt 
voor onbepaalde tijd;

7. Te bepalen dat dit besluit in wer-
king treedt op de eerste dag vol-
gende op de dag waarop bekend-
making heeft plaatsgevonden.

Aldus vastgesteld op 11 maart 2014
De burgemeester voornoemd,
F.M. Weerwind
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Odd Fellows knappen 
tuin op tijdens NL Doet
IJmuiden - Zaterdag hebben een 
tiental leden van de IJmondloge 
van de Velsense Odd Fellows, in 
het kader van NLdoet.nl van het 
Oranjefonds, vrijwilligerswerk ver-
richt. Zij hebben deze dag de tuin 
opgeknapt van het Thomashuis 
aan de Kon. Wilhelminakade in 
IJmuiden. In het Thomashuis wor-
den kinderen verzorgd met een 
verstandelijke beperking. 
Ondanks de nu en dan vallende 
regen is er veel werk verricht.  De 
1.80 meter hoge heg rondom de 
tuin werd gesnoeid, het gras ge-
maaid, het straatwerk werd met 
een hogedrukspuit onkruidvrij ge-
maakt en de tuinmeubels werden 
schoon geboend. Ten slotte werd 
al het afval afgevoerd.  Na een 
aantal uren hard werken was de 
klus in de namiddag geklaard en 

was iedereen blij, zowel de bewo-
ners van het Thomashuis als ook 
de vrijwilligers van de IJmondloge. 
De Velsense Odd Fellows hebben 
in 2012 ook al financiële onder-
steuning verleend aan het Tho-
mashuis. Odd Fellows voelen zich 
door hun sociale opdracht zeer 
betrokken bij de hulpbehoevende 
medemens. 
Donderdag 3 april zetten de Odd 
Fellows van de IJmondloge (voor 
mannen) vanaf 19.30 uur hun 
deuren wijd open, om belang-
stellenden van koffie en informa-
tie te voorzien. Graag van te vo-
ren aanmelden via Harm Bouma, 
06-53698497, info@ollerton.nl; G. 
Stet, 06-53378768, gerard@job-
joost.nl of B. Wellink, 06-38758203, 
bewell58@telfort.nl. Zie ook www.
oddfellows-velsen.nl.

Velsen - Heeft u onlangs de 
aanslagen voor de water-
schaps- en gemeentelijke be-
lastingen weer ontvangen of 
heeft u nog aanslagen die u 
nog niet heeft betaald? En twij-
felt u of u misschien recht heeft 
op kwijtschelding? De For-
mulierenbrigade Velsen kan u 
hierbij helpen! De Formulieren-
brigade Velsen kan samen met 
u kijken of u mogelijk in aan-
merking komt voor kwijtschel-
ding van de belastingen. Ook 
bieden de consulenten van de 
Formulierenbrigade Velsen, in-
dien gewenst, hulp bij het in-
vullen van de aanvraag. Ver-
der kunnen zij u informe-
ren over andere voorzienin-
gen waar u mogelijk recht op 
heeft. Om een afspraak te ma-
ken met de Formulierenbriga-
de Velsen, belt u met telefoon-
nummer 088-8876900. Dit tele-
foonnummer is bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag van 
09.00 tot 17.00 uur. U kunt ook 
een afspraak via de e-mail ma-
ken. Stuur dan een e-mail naar 
formulierenbrigadevelsen@so-
cius-md.nl. De Formulieren-
brigade Velsen is gevestigd in 
gebouw Waterstaete, Dokweg 
27a te IJmuiden. De Formulie-
renbrigade Velsen houdt, in sa-
menwerking met Stichting Wel-
zijn Velsen, ook spreekuur in 
Watervliet, Doelmanstraat 34, in 
Velsen-Noord. Dit spreekuur is 
iedere vrijdagochtend van 9.00 
tot 12.00 uur. Het spreekuur is 
uitsluitend op afspraak. 

Formulieren-
brigade

Pieter Vermeulen in 
teken van Museumkids
Driehuis - Woensdag 2 april 
staat bij het Pieter Vermeulen 
Museum, net als bij 98 andere 
musea in Nederland, alles in het 
teken van Museumkids! In deze 
eerste editie, georganiseerd door 
de museumvereniging, worden 
bij deelnemende musea extra 
activiteiten voor kinderen aange-
boden. Bij het PVM kun je naast 
een bezoek aan de leuke nieu-
we tentoonstelling ‘Lentekrie-
bels en zomerzon!’ voor maar 1 
euro bovenop de entreeprijs re-
plica’s van kikkers of hagedis-
sen maken. Er zijn meer tafels 
ingericht waar je vanalles kunt 
doen. Bouke Bloemsma zal kin-
deren door een microscoop la-

ten zien hoe een bij zijn neus 
snuit. Bij een andere tafel wor-
den kleine beestjes beter beke-
ken en er is ook een museum-
kidstafel. Kinderboekenschrij-
ver en illustrator Harmen van 
Straaten schreef speciaal voor 
alle bezoekertjes  die deze dag 
naar het museum komen het 
verhaal: Een lege lijst. Bij dit ver-
haal mogen kinderen een kunst-
werk maken. Wie een foto van 
zijn kunstwerk upload op de site 
van www.museumkids.nl maakt 
kans op een boekenpakket van 
Harmen van Straaten. Het mu-
seum is om 13.00 uur geopend 
en vanaf 13.15 uur staan de ex-
tra activiteiten klaar.

IJmuiden - De politie is op zoek 
naar getuigen van een aanrijding 
vorige week woensdag op de 
Lange Nieuwstraat, die plaats-
vond tussen 19.30 en 19.45 uur. 
Bij deze aanrijding raakte een 
16-jarige inwoonster van IJmui-
den lichtgewond. 
Het 16-jarige meisje reed op de 
bromfiets over de Lange Nieuw-
straat en werd aangereden door 
een bestuurster van een zilveren 
personenauto. Naast de bestuur-
ster zat een man die uitstapte na 
de aanrijding. 
Door de aanrijding was het meis-
je met de bromfiets gevallen en 
liep zij letsel op aan haar been 
en hand. De man die uit de auto 

was gestapt, liep echter weer te-
rug naar de auto, waarop de auto 
wegreed over de Lange Nieuw-
straat, in de richting van het ge-
meentehuis. 
De politie is op zoek naar men-
sen die getuige zijn geweest 
van deze aanrijding op de Lan-
ge Nieuwstraat en/of die meer 
kunnen vertellen over deze zil-
veren auto, waarvan de bestuur-
ster een vrouw met blond haar 
was en de man vermoedelijk een 
Pool. 
De politie heeft 1 getuige ge-
sproken die de aanrijding heeft 
gezien. Heeft u iets gezien? Belt 
u dan s.v.p. met de politie in Vel-
sen via 0900-8844 (lokaal tarief)

Verlaten plaats ongeval




