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Wethouders, raadsleden en een medewerkster van de gemeente Velsen luis-
teren naar de instructie van de activiteitenbegeleidster van Verpleeghuis 
Velserduin. In het kader van NL Doet bereidden zij op 20 maart jl. een High 
Tea voor.  Later op de middag begeleidden de vrijwilligers de bewoners vanaf 
hun kamer naar de feestelijke locatie. Op de foto staan van links naar rechts 
Annekee Eggermont, Leen de Winter, Cees Sintenie, Robert te Beest, Ro-
mana Zwanenburg, Ronald Vennik en Marianne Kors. Burgemeester Franc 
Weerwind ontbreekt op de foto omdat hij niet in de gelegenheid was bij de 
voorbereiding aanwezig te zijn. Tijdens het theefeestje van hartige hapjes en 
zoete lekkernijen schonk  de burgervader de nodige kopjes thee in en maakte 
hij een praatje met de dankbare gasten. (foto: Reinder Weidijk)  

Start werkzaamheden 
Lange Nieuwstraat
Op de Lange Nieuwstraat in 
IJmuiden is gestart met het weg-
halen van de plastic overkapping 
tussen de puien van de winkels 
en de tegenover gelegen kiosken.  
Het zijn voorbereidingen op de 
grootschalige  veranderingen van 
de Lange Nieuwstraat. 

Na de zomer starten de werkzaam-
heden die ongeveer een jaar zullen 
duren. In die periode wordt in fases 
de gehele Lange Nieuwstraat aange-
pakt waarbij begonnen wordt bij de 
rotonde aan het Moerbergplantsoen.  
Zo wordt hier nieuwe riolering aan-
gelegd, komen er aan twee kanten 
vrij-liggende fietspaden.  Volgens de 
planning wordt begin 2016 gestart 
met de verandering van het winkel-
gebied aan de Lange Nieuwstraat.

Nadat de overkapping is verwijderd 
worden de luifels/winkelpuien her-

steld. Dan zal ook de (licht)reclame 
worden teruggeplaatst. Naar ver-
wachting duren deze werkzaamhe-
den 8 weken. (foto: Gemeente Vel-
sen)

Wethouder plant kastanje
Wethouder Floor Bal besteed-
de op 18 maart jl. feestelijke aan-
dacht aan de nationale boom-
plantdag. Samen met de leerlin-
gen van groep 6 van de Vliegende 
Hollander plantte hij een tamme 
kastanje en opende hij de nieuwe 
kruidentuin van de school.

Ook de wijk werd niet vergeten. Met 
de bewoners van de Casembroot-
straat en de Wijk aan Zeeërweg wer-
den sierkersen geplant. 

De nationale boomfeestdag stond dit 
jaar in het teken van ‘Bomen & Wa-
ter’. Zonder water is er  geen leven. 
In een gezonde natuur spelen bo-
men een belangrijke rol, omdat zij 
met hun wortels de grond vasthou-
den. Bovendien zorgen ze in onze 
volgebouwde steden ervoor dat het 
overtollig hemelwater wordt opge-
nomen. Kortom: het planten van bo-
men zorgt voor goede waterberging 
en waterbeheersing. (foto: Ko van 
Leeuwen)

KWS Infra bv gaat dinsdag de de-
finitieve asfalt deklagen en belij-
ning aanbrengen op het fietspad 
naast de IJmuiderstraatweg.

Woensdag 1 april gaat de aannemer 
het laatste gedeelte van de IJmui-
derstraatweg, tussen het BP-sta-
tion en de kruising met de Kenne-
merlaan asfalteren. Om deze werk-
zaamheden aan de rijbaan uit te 
kunnen voeren, wordt dit gedeelte 
van de IJmuiderstraatweg van 6.00 

uur tot 18.00 uur afgesloten. 

Verzocht wordt om alle voertuigen 
op een andere locatie te parkeren. 
Voor de auto’s die toch op de par-
keerplaatsen staan en onze werk-
zaamheden dusdanig belemmeren 
geldt een wegsleepregeling. De zij-
straten worden afgesloten en be-
waakt door verkeersregelaars. Wij 
hopen op uw begrip en proberen de 
overlast zoveel als mogelijk te be-
perken.

High Tea dankzij NL Doet

IJmuiderstraatweg op
1 april gedeeltelijk dicht
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Rondleiding gemeentehuis
Wat zijn nou typische ‘Dudok-
details’ in het gerenoveerde ge-
meentehuis van Velsen? Wie dat 
wil weten, kan zich aanmelden 
voor een rondleiding. Op zater-
dag 11 april staat er weer een ron-
de gepland.

De renovatie (2014) van het ge-
meentehuis (het gedeelte dat archi-
tect Dudok heeft ontworpen) is aan-
leiding geweest om met de rondlei-
dingen te starten. Er zijn ondertus-
sen drie rondleidingen geweest, een 
in september en november 2014 én 
een in februari 2015. Wegens succes 
wordt er nog één voor de zomerva-
kantie gepland, zaterdag 11 april. De 
1e rondleiding start om 10.30 uur bij 
de ingang van het gemeentehuis aan 
Plein 1945 te IJmuiden en duurt on-
geveer een uur. 
De rondleiding is bedoeld voor zo-
wel individuele geïnteresseerden als 
groepen. Is dit iets voor uw school, 
bedrijf of club? Onder leiding van 
een lid van de Dudokstichting loopt 
u door het stadhuis. U wordt gewe-
zen op de details die typisch zijn 
voor de architect Dudok en de re-

novatie die het gebouw heeft onder-
gaan. Voor iedere bezoeker is er na 
afloop een wandelroute ‘Een wande-
ling door het IJmuiden van Dudok’ 
beschikbaar.
Het aantal deelnemers per rondlei-
ding is beperkt. Wilt u zeker zijn van 
een plekje? U kunt zich tot donder-
dag 9 april a.s. aanmelden via Com-
municatie@velsen.nl 

Leerplichtambtenaren
nemen kijkje in de klas
Je bent pas stoer als je niet spij-
belt. Dat meent het merendeel van 
de leerlingen van groep 8 van ze-
ven basisscholen in Velsen. In het 
kader van de Dag van de Leerplicht 
kwamen de leerlichtambtenaren 
naar de klas. Met succes overtuig-
den zij de kinderen, dat leren op 
school van groot belang is voor hun 
ontwikkeling.

Leerlingen voelen zich bevoorrecht 
om op school te mogen zitten. Dat 
bleek niet alleen tijdens het bezoek 
van de drie leerplichtambtenaren aan 
basisscholen De Triangel, De Origon, 
De Vuurtoren en Het Kompas. Maar 
ook uit hun reacties op stellingen, die 
waren uitgezet op diverse basisscho-
len. ‘Als je spijbelt hoor je bij de popu-
laire leerlingen’, was daar een voor-
beeld van.
 
Dag van de Leerplicht
Vorige week donderdag was het de 
Dag van de Leerplicht. Onze drie leer-

plichtambtenaren trokken erop uit 
om de leerlingen van groep 8 te wij-
zen op het nut en de noodzaak van het 
onderwijs. Er werd aandachtig geluis-
terd naar het ontstaan van het recht 
op onderwijs. Vroeger moesten kin-
deren werken in de fabrieken of op het 
land. Pas toen in 1900 de Leerplicht-
wet kwam, stopte de kinderarbeid in 
Nederland. De wet 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. Daarbij moet wel opgemerkt wor-
den, dat 16 en 17-jarigen, die nog geen 
startkwalificatie (minimaal HAVO of 
MBO niveau 2 diploma) hebben be-
haald ook onder de Leerplichtwet val-
len.

Op de foto luisteren de leerlingen van 
De Triangel in Velsen-Noord aan-
dachtig naar de leerplichtplichtamb-
tenaren Nathelie Schmidt en Janneke 
Hoekstra. (foto: Reinder Weidijk)

Afgelopen zaterdag was het startmoment van de verkoop van de wonin-
gen in fase 5a in het Stadspark IJmuiden. Ondanks  het slechte weer was 
het best druk. Veel mensen waren geïnteresseerd in de eengezinswonin-
gen en hadden zich al verdiept in het plan en de bouwnummers. Volgende 
week maandag sluit de inschrijving. Meer info:  www.stadspark-ijmuiden.
nl. (foto: Hans van Wijk)

Bij wijkpost Santpoort-Zuid

Gratis compost scheppen
Het voorjaar staat weer voor de 
deur. Tijd om de tuin een opknap-
beurtje te geven. 

Een laagje compost zorgt daar-
bij voor de nodige voeding voor de 
plantjes. Kom naar de wijkpost Sant-
poort-Zuid en schep gratis uw com-
post! 

Wijkpost
Bij de wijkpost Santpoort-Zuid aan 

de Wijnoldy Daniëlslaan 53 kan ie-
dereen gratis compost afhalen op de 
volgende dagen:

- Vrijdag 27 maart tussen 08.00 en 
16.00 uur

- Zaterdag 28 maart tussen 08.00 en 
14.00 uur

Zelf scheppen!
Graag zelf uw schep meenemen, 
maar ook zakken, kruiwagens etc.

Stadspark IJmuiden

Veel interesse voor fase 5a
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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 dis-
criminatiezaken, 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 bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee 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 Contact 
Centrum: 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 note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 14 
maart  2015 tot en met 20 maart  
2015 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Geen mededelingen. 

Driehuis 
Valeriuslaan 80, wijzigen erker 
(17/03/2015) 3942-2015;
Kriemhildestraat 2, kappen boom 

(17/03/2015) 4003-2015;
Van Maerlantlaan 12, oprichten ga-
rage (18/03/2015) 4076-2015.
 
Santpoort-Noord
Duin en Kruidbergerweg ong., ge-
bruik weiland als parkeerterrein 
op 20 juni 2015 (19/03/2015) 4124-
2015;
Duin- en Kruidbergerweg 89, ge-
bruik weiland tijdens de Pink-
sterjaarmarkt op 25 mei 2015 
(20/03/2015) 4231-2015;
Dinkgrevelaan 17, bouwen in af-
wijking verleende vergunning 
(17/03/2015) 3970-2015.

Velsen-Zuid

Amsterdamseweg 14, oprichten 
wijkpost (16/03/2015) 3907-2015.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht de termijn 
waarbinnen zij op de volgende aan-
vraag dienen te beslissen, verlengd 
met zes weken:

IJmuiden
Kruitenstraat 7 en 19, verbouwen 
van kantoorpand tot shortstay ho-
telkamers en wijzigen kozijnen  
(23/01/2015) 1108-2015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Bur-
gemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
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 aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Bik en Arnoldkade 21-22, wijzi-
gen van twee appartementen naar 
vier appartementen (24/03/2015) 
w14.000571;

Wijk aan Zeeërweg 13, plaatsen dak-
opbouw (24/03/2015) 1196-2015;
Scheldestraat 91-93, uitbreiden 2e 
verdieping en toevoegen woning 
(18/03/2015) 1802-2015.

Driehuis
Tollenslaan 14, vervangen dakkapel 
voorzijde (24/03/2015) 1784-2015;
Nicolaas Beetslaan ong., kappen 
boom (24/03/2015) 2875-2015.

Santpoort-Noord
Molenstraat 11, kappen boom 
(24/03/2015) 2961-2015;
Wüstelaan 100, kappen boom 
(24/03/2015) 3522-2015.

Santpoort-Zuid 
Louise de Colignylaan 12, kappen 2 
bomen (24/03/2015) 2914-2015;
Brederoodseweg 102, kappen boom 

(24/03/2015) 2589-2015.

Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 2, plaatsen mo-
biele zwembadoverkapping 
(24/03/2015) 1934-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Floraronde 52, plaatsen dakkapellen 
voor- en achtergevel (19/03/2015) 
1761-2015;
Broekerdreef 140, plaatsen nieu-
we belettering en reclame op gevel 
(19/03/2015) 1501-2015;
Fregat 18, plaatsen dakkapel op voor-
dakvlak (24/03/2015) 2737-2015. 

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening
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Evenementen artikel 2:17 APV

Boerenmarkt, 14 en 15 mei 2015, 
Spekkenwegje 8 te Santpoort-Noord 
(17/03/ 2015) u15.001329;
Koningsdagviering,  27 april 2015, 

plantsoen Van Tuylweg in Velsen 
Zuid (19/03/2015) u15.001560;
Strandzesdaagse 29 en 30 juli 2015, 
aankomst en vertrek in IJmuiden, 
overnachting bij SVIJ, Planeten-
weg 271 te IJmuiden( 23/03/ 2015) 
u15.001126;

Koningsdagviering, 27 april 2015, 
veld Aagtevonklaan in Driehuis 
(23/03/ 2015) u15.001622;
Kofferbakmarkt, 20 september 
2015 (in plaats van 27 september 
2015), Velserduinplein in IJmuiden 
(23/03/2015);

Bevrijdingsfeest, 5 mei 2015, Plein 
1945 in IJmuiden (23/03/2015) 
u15.001882.

Besluiten (vervolg)

Vergaderingen gemeenteraad woensdag 1 april 2015
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

1. raadzaal
19.30 - 21.00 uur  Klachtenbehandeling in het sociaal domein en de meer-

waarde van een gemeentelijke en/of regionale Ombuds-
man functie voor cliënten

  Alle cliëntenorganisaties en cliënten worden uitgenodigd 
voor deze sessie om mee te praten over het onderwerp.

2. Schoonenbergzaal 
19.30 – 21.00 uur  Prestatieafspraken Wonen Velsen 2015-2016 ‘Duurzaam 

verbinden’

Pauze

3. raadzaal
21.30 - 23.00 uur  Kaderstellende notitie HVC

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeen-
teraad: raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later 
tijdstip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen 
van de sessies vanuit de overige vergaderzalen.

Inspreken tijdens de Carrousel:
Over de agendapunten kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt 
u zich tot uiterlijk dinsdag 31 maart 2015 tot 16.00 uur aanmelden bij de 
raadsgriffie, tel. 0255 567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl. Over de on-
derwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden 
gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar griffie@
velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden 
doorgestuurd. 

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het ge-
meentehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abon-
neren op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te 
mailen naar raadsplein@velsen.nl.
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Velsen-Zuid – Vorige week za-
terdag was er PK gooien voor de 
klootschieters van Sportvereni-
ging Full Speed. Hierbij kan men 
kijken hoe elke speler individu-
eel kundiger is geworden, of wat 
minder, en dat kan aanpassen. 
Het weer was prima, toch vie-
len er een paar spatjes. Veel bal-
len gingen in de sloot en de drie-
tandige hark was niet goed af-
gesteld, te vlak er moet een kuil-
tje inzitten anders rolt de bal er-
uit. Volgende keer beter. Nico 
werd eerste met 24 schoten en 
9 meter. Tweede Dirk 24–3. Der-
de Jan St. 27–72, vierde Lia 27–8, 
vijfde Sander 28–5, zesde Dries 
30–32, zevende Ina 30–5, acht-
ste  Ton 34–14. Allemaal onder 
hun mogelijkheden, maar Lia 
liep in het begin gelijk met Ni-
co. Dat was sensatie, en hope-
lijk kunnen de anderen het na-
doen, want dan wordt het span-
nend! Op de agenda staat zater-
dag 28 maart het Paaseiertoer-
nooi. Voor alle deelnemers is er  
een doos eieren en een choco-
ladefiguur. Zondag 19 april is het 
Astrid van Gerven open toernooi 
met hapjes en een loterij met 
mooie prijzen. Meer weten? Bel 
Harm Jongman 0255-514780 of  
e-mail Ton Boot via snelboot@
planet.nl.

Klootschieten

Visonline sponsor 
van SVIJ MD2

IJmuiden - De meiden van het zo enthousiaste en succesvolle SVIJ 
MD2 hebben een kledingsponsor gevonden. Marlon en Samantha 
Rijbroek van het bedrijf Visonline uit IJmuiden hebben de speelsters 
van dit elftal geheel in het nieuw gestoken. Supertrots werd zaterdag 
voor het eerst in het splinternieuwe tenue gespeeld. Het team van 
Dennis en Stefan traint twee maal per week en speelt op zaterdag de 
competitiewedstrijden. Veel meiden uit dit team zijn ook nog zondag-
ochtend te vinden bij de SVIJ Voetbalschool, waar ze hun techniek ko-
men  verbeteren. Dankzij de sponsoring heeft het team nu een fan-
tastisch tenue.

‘Via Crucis’ en Pianotrio 
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - De pianist 
Pieter Grimbergen en de historicus 
Erik Lips verzorgen op vrijdag 27 
maart om 20.00 uur een program-
ma waarin de Via Crucis (De Kruis-
weg) van Liszt centraal staat. 
Na een korte introductie over de 
kruiswegstatie door Erik Lips wor-
den de 14 tableaus van de lijdens-
weg zoals Liszt die heeft getoonzet 
gespeeld. Tussendoor draagt Erik 
Lips gedichten voor van Marinus 
van den Berg ‘Lijdensweg voor on-
gelooflijken’. Deze teksten trekken 
de lijdensweg van Jezus naar het 
heden in wereldlijk opzicht. 
De pianist Sergey Smirnov, de cel-

list Dimitri Tsypkin en de violist Ar-
tiom Shishkov zijn op zondag 29 
maart om 15.00 uur als trio te gast 
in ‘t Mosterdzaadje. Studievrien-
den uit Minsk die in het buitenland 
aan een prachtige carrière bouwen 
en bij gelegenheid naar elkaar af-
reizen voor een concert. Uitge-
voerd wordt ‘De Seizoenen’ van 
Tsjaikovsky en een stuk van de po-
pulaire jonge Russische componist  
Pavel Karmanov. ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, telefoon 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang is 
de zaal open. Toegang vrij, een bij-
drage in de onkosten wenselijk. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.
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