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Feest Oranjeveld veilig

Koningsdag Driehuis
De vlag kan uit! De viering van
Koningsdag op het Oranjeveld
in Driehuis gaat zaterdag 26
april gewoon door.

Twijfels over de afgifte van de vereiste vergunning zijn weggenomen. Uit nader onderzoek en na
een goed gesprek met de Oranje Vereniging Driehuis is de veiligheid van de bezoekers van het
feestterrein aan de Aagtevon-

klaan gegarandeerd. Burgemeester Franc Weerwind betreurt voorbarige en onterechte nieuwsgeving
dat het feest zou moeten worden
afgelast. ‘Dat was jammer, maar
ik ben nu zeer verheugd dat we in
goed gesprek zijn en blijven met
het organiserend comité. We hebben immers samen de verantwoordelijkheid voor een mooi feest, dat
ook veilig is.’ En dat gaat er dus komen.

Wisseling van de wacht
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart is een tijd van
komen en gaan aangebroken. Op
woensdag 26 maart werd in de
volle raadszaal afscheid genomen
van de vertrekkende raadsleden.

Gemeentehuis heropend
Afgelopen woensdag 26 maart heeft Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Margriet der Nederlanden het gerenoveerde gemeentehuis heropend. De
Prinses was enthousiast over de renovatie en de feestelijkheden rondom de
openingsceremonie. Burgemeester Franc Weerwind heette haar welkom,
terwijl demissionair wethouder Wim Westerman het hoge bezoek rondleidde door het monumentale gebouw van architect W.M. Dudok. (foto: Reinder
Weidijk)

Feestdagen gesloten
In april, mei en juni zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis
is dan een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Vrijdag 18 april
Maandag 21 april
Donderdag 1 mei
Vrijdag 2 mei
Maandag 5 mei
Donderdag 29 mei
Vrijdag 30 mei
Maandag 9 juni

Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Dag van de Arbeid
Verplichte vrije dag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Verplichte vrije dag
Tweede Pinksterdag

Bijzondere aandacht was er voor
drie raadsleden: Dicky Sintenie, Tineke van Ombergen en Frits Korf
kregen een Koninklijke onderscheiding. Ze zijn lid geworden in de Orde van Oranje- Nassau. De raad nam
afscheid van Henny Langendijk, Rob
van den Brink, Paul de Bruijn en Andries Kouthoofd van de VVD, Karel
Ockeloen, Paulien van Bodegraven,
Rodrigo Cruz Linde, Ben Hendriks
en Sander Meinema van de PvdA,
Martin Gregoire, Tineke van Ombergen en Lieneke Teske van Velsen
Lokaal, 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 de fractie
Merhottein, Frits Vrijhof van de SP

en Frits Korf van de ChristenUnie.
Op 27 maart werden de nieuwe
raadsleden geïnstalleerd. Op de foto
het jongste raadslid Sander Smeets,
D66 Velsen (22 jaar). (foto’s: Reinder
Weidijk)
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Oproep voor deelname
aan Nationale Sportweek
Sporten en bewegen is vooral gezond en leuk. Dit jaar vindt de Nationale Sportweek plaats van 19
tot en met 26 april. De gemeente
roept sportverenigingen, sportbonden, bedrijven, onderwijsinstellingen en alle andere sportaanbieders op om hier aandacht
aan te besteden. Te denken valt
aan clinics, toernooien en demonstraties dan wel open trainingen.

De Nationale Sportweek wordt georganiseerd door NOC*NSF. Het is
een unieke kans om uw vereniging
en de sport onder een breed publiek
in de schijnwerpers te zetten. U kunt

de activiteiten t/m maandag 7 april
digitaal via een deelnameformulier
op www.sportloketvelsen.nl aanmelden. Voor vragen kunt u tijdens
kantooruren contact opnemen met
Kick de Groot, telefonisch via 0255567659 of per email via kgroot@velsen.nl.
Het eerste weekend van de sportweek valt samen met Pasen en zaterdag 26 april is het Koningsdag.
Aangeraden wordt de activiteiten te
plannen op dinsdag tot en met vrijdag. Deze worden dan vervolgens op
de website van de afdeling Sportzaken geplaatst.

Strand opruimdag
Op zaterdag 22 maart 2014 heeft een groep van ongeveer 30 mensen vuil opgeruimd uit de duinen rond het Kennemerstrand. De vele vuilniszakken gingen in de HVC-container. De Beach Inn leverde een consumptie, wat de vrijwilligers erg waardeerden. De activiteit kwam voort uit NL Doet. (foto: H.
Miltenburg)

Gratis compost te halen
bij wijkpost Santpoort
Op vrijdag 4 april is er weer gratis compost te halen op de wijkpost aan de Wijnoldy Daniëlslaan
53 in Santpoort-Zuid. De compost
is afkomstig van HVC, het afval-,
grondstoffen- en energienutsbedrijf.

Bij de wijkpost Santpoort aan de

Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Santpoort-Zuid ligt een berg compost
klaar. Iedereen kan het gratis ophalen op vrijdag 4 april tussen 08.00
en 16.00 uur. U moet zelf een schep
meenemen en zakken of kruiwagens
om de compost in te doen. (foto: gemeente Velsen)

Extra openstelling
publieksbalie gemeentehuis
Woensdag 30 april - tussen 18.00
uur en 20.00 uur - is de publieksbalie van de gemeente open. U
kunt dan op afspraak terecht voor
paspoorten, huwelijken, rijbewijzen etc. Voor deze avond is het
slechts telefonisch mogelijk een
afspraak te maken. Telefoonnummer: 140255 of 0255-567200.

De vakantietijd komt eraan. Dat betekent extra aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten. Vandaar deze extra avondopenstelling.
Bovendien komt deze avond in de

plaats voor donderdag 1 mei. Op de
Dag van de Arbeid is het gemeentehuis gesloten (zie voorpagina).
Per 1 mei worden de openingstijden
van Burgerzaken verruimd. Voor
paspoorten, rijbewijzen, huwelijken,
etc. kunt u dan - uiteraard ook op afspraak - al om 8.00 uur terecht in
plaats van 9.00 uur.
In vergelijking met omliggende gemeenten heeft de gemeente Velsen
de ruimste openstelling. (foto: gemeente Velsen)
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Bekendmakingen
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 bestem-

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

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.

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.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 22
maart tot en met 28 maart 2014
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
Wijk aan Zeeërweg 79, plaatsen dakopbouw (26/03/2014) w14.000136;
Reigersbossenlaan 16, plaatsen uitbouw, erfafscheiding, toegangsportaal
en
dakkapel(24/03/2014)
w14.000129.
Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Middenduinerweg 1, kappen 5 bomen (24/03/2014) w14.000128;
Roos en Beeklaan 22, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(28/03/2014)
w14.000137;
Molenstraat 11, kappen boom
(25/03/2014) w14.000132;
Duin en Kruidbergerweg 52-60
(rijksmonument), uitbreiden parkeervoorziening
(25/03/2014)
w14.000131;
Anemonenstraat 20, kappen boom
(26/03/2014) w14.000135;
J.T. Cremerlaan 8, verwijderen
draagmuur en veranderen uitbouw
(25/03/2014) w14.000133.
Santpoort-Zuid
Olga von Gotschlaan 9, kappen 2 bomen (24/03/2014) w14.000130.

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 19, kappen
2 bomen (24/03/2014) w14.000127.
Velserbroek
De Zeiler 138, oprichten berging
(28/03/2014) w14.000141;
De Zeiler 136, oprichten berging
(28/03/2014) w14.000140;
De Zeiler 158, oprichten fietsenberging (28/03/2014) w14.000139;
De Zeiler 150, oprichten fietsenberging (28/03/2014) w14.000138;
Oostlaan ong., aanleggen calamiteitenboog tussen de A9 en A22
(26/03/2014) w14.000134;
Klipper 5, veranderen voorgevel garage (23/03/2014) w14.000126
Velsen-Noord
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.
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:
Velsen-Zuid
Oude Pontweg 128, plaatsen van
een woonwagen (06/02/2014)
w14.000050.

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 spoedeisen-

de gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, 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:

IJmuiden
Zuiderkruisstraat 72, plaatsen ballenhok (25/03/2014) w14.000035;
Breskensstraat 2, vergroten bedrijfsgebouw (28/03/2014) w14.000043;
Bik- en Arnoldkade 22, vergroten
twee bovenwoningen (31/03/2014)
w14.000044;
Kastanjestraat 26, kappen boom
(28/03/2014) w14.000045;
Trompstraat 142, plaatsen dakopbouw (27/03/2014) w14.000063;
Egmondstraat 8, veranderen gevels
(28/03/2014) w14.000121.

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 196, vervangen trapopgang (26/03/2014) w14.000056;
Duin en Kruidbergerweg 91, kappen
boom (27/03/2014) w14.000077;
Hagelingerweg ong., kappen 33 bomen (28/03/2014) w14.000074;
Terrasweg 56, vergroten 1ste verdieping (27/03/2014) w13.000522.

Driehuis
Geen mededelingen.

Velserbroek
Grote Buitendijk 20, plaatsen erker
(27/03/2014) w14.000029.

Santpoort-Zuid
Velsen-Zuid
Velsen-Noord
Geen mededelingen.

sieprotocol vastgesteld.

De kern van de aanpak is het vroeg-

de toekomst) te voorkomen. Bij overschrijdingen wordt er altijd en snel
een reactie naar de dader gegeven.

niet gegarandeerd is. Bij strafbare
feiten neemt de gemeente als werkgever het initiatief om aangifte te

schade. De Ondernemingsraad heeft
ingestemd met het agressieprotocol.

BC Velserbroek zoekt
nieuwe biljarters

Velsen
toeristisch
beter op kaart

Heel veel diploma’s
Velsen - Afgelopen zondag werd
er bij de VerserZwemVereniging
afgezwommen voor de diploma’s
A, B en C.
Voor de derde maal op rij dat er in
het voorjaar afgezwommen werd
scheen de zon uitbundig en was
de temperatuur navenant.
Binnen liep de temperatuur nog
een paar graden hoger op vanwege de spanning bij de aanwezige kinderen en toeschouwers.
Ondanks dat de vereniging voor
het eerst met toegangskaartjes is
gaan werken was de tribune verantwoord gevuld. Deze maatregel
van toegangregulatie was noodzakelijk vanwege de veiligheid. In
het verleden was het niet vreemd
dat er meer dan 240 personen op
de tribune aanwezig waren. Dit is
verboden.
Als er een calamiteit voordoet
dan zijn de uitgangen vanaf de
tribune niet berekend op dit soort
grote aantallen. Vandaar deze
niet fijne maatregel.
Desalniettemin verliep het afzwemmen zeer geordend en waren de resultaten ook zeer goed.
Voor het A diploma slaagden:

Arlette Burgersdijk ,Rayn Barmou, Levi Oudt, Djanilla Jakobsen, Niels van der Veen, Tamar
Out, Senn Koster, Greta Gallyas,
Tirza Sloot, Quinty Beentjes, Jamie Medendorp, Jaimy Maas,
Sven K. van Vark, Evy F. Raaphorst, Seth van der Molen, Charlotte M.S. de Wilde, Stijn A. Hageman, Zeger Komduur, Jarno van
Leeuwen, David van Veldhuizen,
Britt Schuring, Thijs van der Lugt,
Jaron Basjes, Maud Timmer, Stef
Nobels.
Voor het B diploma slaagden:
Tom Jonk, Joris Burger, Chris
Zwart, Udo Koppen, Iwan Kok,
Mike Elburg, Amy van der Meer,
Lotte Jager, Samet Aridag, Senna
Moreels, Luna Kok, Teun Kloosterman, Thijs Koolhaas, Jeroen
Schager, Finn Stolk, Ryan Diependaal, Jonas Stegemeijer. En
voor C: Dennis Suikerbuik, Michael Snikkenburg, Ilona E. Monsieurs, Sanne N. Koffeman, Emma
Jager, Laura C. Stolk, Lisa J. Stolk,
Zon van de Zuidwind, Phil Duin,
Annabel H.M. ten Boom, Senna J.
Smalbil, Ronja Bakker, Isabel Kerpershoek, Ivar Molenaar.

Velserbroek - Mooie bal, goed
gespeeld. Zo klinkt het vaak in
de biljartzaal van woon- en zorgcentrum de Hofstede in Velserbroek. De club bestaat in september 25 jaar en is ooit begonnen als BC de Delta. Acht
jaar geleden is men verhuisd
naar Huis ter Hagen, maar helaas moest de club daar in verband met een reorganisatie van
het zorgcentrum het veld ruimen.
Gelukkig kon de club na wat
speurwerk weer terecht in de
Hofstede, waar men een prachtige locatie tot haar beschikking

heeft! Op maandag en donderdagmiddag spelen de leden hier
zomer- en wintercompetitie met
de spelsoorten libre en bandstoten.
De gezellige seniorenclub is
aan uitbreiding toe en kan nog
enkele nieuwe leden plaatsen.
Lijkt het u leuk om te komen biljarten? Ga dan eens een kijkje nemen vanaf maandagmiddag 7 april of donderdagmiddag
10 april. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met L. Zwanenburg via 0255-531218.

Oude ‘indianen’ gezocht
Het Indianendorp was gelegen
tussen de Noorderlaan (VelsenNoord) en Van Gelder Papierfabriek. De noodwoningen waren
bestemd voor het personeel, dat
werkzaam was bij de omliggende industrie. Een heerlijk rustig
dorp, waar het fijn wonen was.
Helaas kwam hier een eind aan,
doordat er een haven moest komen en ook de PEN wilde gaan
uitbreiden.
Nu zijn we op zoek naar mensen
die daar gewoond hebben vanaf
± 1946 tot de tijd dat de woningen werden afgebroken.
Enkele namen van toen: Rous,
Korf, Klooster, Zoon, Balkema,
Siebers, Postuma, Schelvis, Dominecus, Lebbemeijer, Krab,
Van der Heide, Hof, Van de Luik,

tijdig grenzen stellen aan normoverschrijdend gedrag om escalatie (in
de toekomst) te voorkomen. Bij overschrijdingen wordt er altijd en snel
een reactie naar de dader gegeven.

De dienstverlening wordt stilgelegd
als de veiligheid van medewerkers
niet gegarandeerd is. Bij strafbare
feiten neemt de gemeente als werkgever het initiatief om aangifte te

Velsen – Het aantal bezoekers
van de website www.ijmuidenaanzee.nl is in 2013 met 57 procent gegroeid tot ruim 82.000
bezoekers. Bijna een vijfde van
de bezoekers kwam uit het buitenland. Amsterdam Marketing
doet de laatste jaren de ‘toeristische marktbewerking’ voor onze
gemeente. In opdracht van Velsen gebeurde dat in 2013 deels
gericht op de digitale mogelijkheden. Zo werd een landelijke
VVV app ontwikkeld die ook de
toeristische gegevens van Velsen
aanbiedt als men in de buurt is.
Maar Velsen is ook te vinden op
Facebook en Twitter. Toch blijft
hier het aantal volgers beperkt:
Twitter telde 402 volgers en Facebook kende 500 ‘likes’ in 2013.
Amsterdam Marketing post op
deze media actuele toeristische
informatie. Informatie wordt
vooral gericht op dagjesmensen
die de regio Amsterdam bezoeken, maar ook verblijfsbezoekers worden opgezocht. En ook
voor DFDS passagiers die aankomen in IJmuiden is informatie
goed verkrijgbaar. Internationale
promotie gebeurde via de campagne Amsterdam Bezoeken,
Holland Zien, waarbij ook IJmuiden aan Zee aanhaakte met de
karakters ‘Wind Water Beach’ en
‘Dutch Dunes’. Naast adverteren in diverse media heeft Amsterdam Marketing ook de VVV
dienstverlening en het VVV
Agentschap in de bibliotheek in
IJmuiden verzorgd. Naast de informatiezuil uit 2012 is er nu ook
een zuil genaamd Uitpunt waar
men regionale uitgaansmogelijkheden kan vinden.

Vink enz. Ik ben nieuwsgierig of
er voldoende animo is voor een
eventuele reünie.
Bent u geïnteresseerd en gemotiveerd? Neem dan a.u.b. contact met mij op. Heeft u nog foto’s van die tijd? Zou u deze dan
willen uitlenen (gegarandeerd
retour).
Ik doe dit niet alleen, maar in
samenwerking met de Vrijwilligersbibliotheek Velsen-Noord.
Het lijkt ons (fam. Schelvis) ontzettend leuk om na zo’n 55 jaar
nog eens de families van toen te
ontmoeten. De streefdatum voor
de reünie is 7 juni.
Ik hoop op heel veel reacties.
J. Schelvis, IJmuiden, telefoon
0255-515682 of 06-22426131

De kern van de aanpak is het vroegVoor het veilig uitoefenen van de
publieke taak is een nieuw agressieprotocol vastgesteld.

doen bij de politie en ondersteunt de
medewerker bij het verhalen van de
schade. De Ondernemingsraad heeft
ingestemd met het agressieprotocol.

Agressieprotocol vastgesteld
Evenementen art. 2:17 APV
26 april 2014, viering Koningsdag, plein, straat en grasveld thv
de kruising Hoofdstraat en Broekbergenlaan te Santpoort Noord
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

(26/03/2014) u14.002614;
26 april 2014, viering Koningsdag,
voor Café de Grote Hout aan de Grote Hout of Koningsweg in VelsenNoord (31/03/2014).
14 december 2014, Mountainbike
strandrace Noordwijk-IJmuidenNoordwijk, strand IJmuiden aan

Standplaats art. 5:18 APV
strandbibliotheek periode 3 juli tot
17 augustus 2014 van woensdag tot
zondag (27/03/2014) u14.003135;
informatiekraam levensbeschouwelijke aard, zaterdag 12 april 2014, ter
Zee (31/03/2014) u14.002490;

hoogte van Lange Nieuwstraat 465
IJmuiden (01/04/2014).

Besluiten (vervolg)
Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

3 april 2014

Infopagina
8

3 april 2014

