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• Velsen gaat afval op een nieu-
we manier inzamelen, op grond 
van ervaringen in Velserbroek 
en Santpoort. De invoering gaat 
stapsgewijs. Waar nodig leveren 
we maatwerk als het standaard 
systeem niet werkt.

• Elk jaar maken de woningcor-
poraties en de gemeente Velsen 
afspraken over ‘wonen in Vel-
sen’. Die afspraken worden nu 
geactualiseerd voor de nieuwe 
Woonagenda 2018-2022. 

• Veiligheidsregio Kennemerland 
heeft voor Velsen (en de andere 
gemeenten in de veiligheidsre-
gio) een ‘Geactualiseerd repres-
sief dekkingsplan 2017-2018’ 
gemaakt. Er staat in hoe vaak 
onze brandweer binnen de voor-
geschreven opkomsttijden voor-
rijdt.

Meer informatie op www.raad.
velsen.nl. 

Uit het college

Opnieuw keurmerk 
voor kinderboerderij
Q-koorts is een zoönose; een 
ziekte die van dier op mens over-
draagbaar is. Steeds vaker krij-
gen kinder- en zorgboerderijen 
de vraag of zij ook een risico zijn.

Kinderboerderij Velserbeek heeft de 
juiste maatregelen genomen om de-
ze ziekten zoveel mogelijk te voor-

komen en de kans op besmetting te 
beperken. Vandaar dat de Gezond-
heidsdienst voor Dieren (GD) vo-
rige week het Keurmerk Zoönosen 
heeft uitgereikt. De medewerkers 
zijn daar bijzonder trots op. Deze 
toekenning van het keurmerk wordt 
elk jaar opnieuw getoetst. (foto: Ge-
meente Velsen)

Paashaas in Velserbeek
Op beide Paasdagen, zondag 
16 en maandag 17 april, komt de 
paashaas naar de kinderboerde-
rij van Velserbeek (Velsen-Zuid). 
Er zijn allerlei leuke feestelijkhe-
den en veel jonge dieren natuur-
lijk! Kom kijken tussen 12.30 en 
16.30 uur.

kinderboerderij; hij deelt aan de kin-
deren lekkere paaseitjes uit. Ook 
gaat hij wat bijzonders verstoppen 
op de kinderboerderij en wie dat 
vindt, krijgt  een speciale verrassing! 
Wie wil, kan met de paashaas op de 
foto, dat doet hij graag. 
Nieuw leven, oude vrienden
Er is nieuw leven in de kinderboer-
derij: er zijn paaskuikens van een-
den en kippen. En er zijn oude vrien-
den, zoals de ezels Diego en Dora en 
de minivarkens Lola en Bella. Kom 
hen en alle andere dieren begroeten 
en aaien! 
Ook het park Velserbeek toont zich 
op zijn paasbest. De bomen en strui-
ken lopen langzaam uit. En overal in 
het park komen bloemen van bolge-

wasjes tevoorschijn, zoals sneeuw-
klokje, boshyacint, narcis en crocus. 
Er is dus weer van alles te doen en 
te zien aan de Parkweg 5 in Velsen-
Zuid. (foto: gemeente Velsen)

Veilig en gezellig

Vrijmarkten Koningsdag
Bij Koningsdag horen vrijmark-
ten, dus ook in Velsen. Op aller-
lei plekken bieden kinderen en 
volwassenen spontaan hun spul-
letjes aan. De gemeente stelt wel 
een aantal voorwaarden aan dit 
jaarlijkse, koninklijke gebeuren.

Velsen wil hiermee voorkomen dat 
er brandgevaarlijke en onveilige si-
tuaties ontstaan. Maar bovenal is 
het van belang, dat de hulpdiensten 
goed hun werk kunnen doen. Verder 
dienen de voorwaarden de belangen 
van de ondernemers die hun winkel 
willen openen. 

De vrijmarkt tijdens Koningsdag is 
ervoor iedereen, maar niet bedoeld 
voor commerciële doeleinden. Op 
deze manier blijft de Velsense vrij-
markt een veilig en gezellig trefpunt 
van aanbieders en kooplustigen 

en nieuwsgierige voorbijgangers. 
De voorwaarden staan allemaal op 
www.velsen.nl en op de mededelin-
genpagina verder in deze krant. 

Speciale aandacht voor de tape, die 
voor markering van de verkoop-
locaties wordt gebruikt. Dringend 
verzoek om dat tape na afl oop van 
de vrijmarkt weer weg te halen, net 
als het restant van de niet verkoch-
te spullen.
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‘Etensresten zijn
goed voor groen gas’
Groente-, fruit- en tuinafval is al 
een hele mond vol, maar wat er in 
de gft-bak mag is nog veel meer! 
Als  u voortaan ook al uw etens-
resten in deze bak gooit, rijden er 
straks meer auto’s op groen gas 
en maakt HVC compost van wat 
er overblijft.

Wist u dat een oude broodkorst, 
etensresten of een restje vanillevla 
van alles in beweging kan zetten? 
Het gescheiden gft gaat naar de HVC 
vergistingsinstallatie om te vergis-
ten. Tijdens dit vergistingsproces 

gaat het gft in grote bakken en wor-
den er bacteriën bij gedaan. Deze 
breken het gft af, waardoor biogas 
vrij komt. Dit biogas wordt bewerkt 
tot groen gas, wat opnieuw gebruikt 
kan worden om op te koken of auto’s 
op te laten rijden. 

De resten slaat HVC een aantal we-
ken op in een grote loods. Onbruik-
bare delen worden eruit gefi lterd. 
Wat overblijft  is compost, dat op-
nieuw kan worden gebruikt in de ak-
kerbouw of voor uw eigen tuin.

Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit.

Gft wordt 
groen gas, 

daar loopt de 
auto lekker op.

Volle  
gft-bak?

Afvalinzameling Pasen
Tijdens de Pasen zamelt HVC geen huishoudelijk afval in. Ook de afval-
brengstations zijn gesloten. Wanneer uw inzameldag valt op maandag 17 
april, Tweede Paasdag, wordt uw afval op een andere dag opgehaald. Kijk 
daarvoor op de digitale afvalkalender via www.hvcgroep.nl of de HVC af-
val App.

Landelijke stranddagen
De landelijke strand- en beheer-
dersdagen vonden dit jaar op 6 
en 7 april plaats in de gemeente 
Velsen. Verspreid over het strand 
IJmuiden aan Zee en strand 
Noordpier spraken overheid, on-
dernemers, natuurorganisaties en 
andere belanghebbenden over de 
toekomst van het strand.

Op het strand gaan economie en na-
tuur samen. Samenwerking op het 
gebied van schone stranden, natuur-
beheer en kustbescherming is daar-
om heel belangrijk. Hoe om te gaan 
met ondernemerschap en project-
ontwikkeling voor een blijvend aan-
trekkelijke Nederlandse kust? Hoe 
houden we ons strand schoon? Kort-
om veel vragen en antwoorden om 

uiteindelijk te komen tot een geza-
menlijk visie op een goede en duur-
zame toekomst van onze kust.

Organisatie
De landelijke strandbeleids- en be-
heerdersdagen zijn georganiseerd 
door Provincie Noord-Holland, Ge-
meente Velsen, Stichting Neder-
land Schoon, de Blauwe Vlag, Rijks-
waterstaat iov Infrastructuur en Mi-
lieu, KIMO en Strand Nederland. 
Wethouder Robert te Beest sprak als 
voorzitter van het KIMO, een ver-
eniging van gemeenten met gemeen-
schappelijke belangen op en aan de 
Noordzee. Op de foto (Reinder Wei-
dijk) loco-burgemeester Annet-
te Baerveldt, die de aanwezigen van 
harte welkom heette.

Green Key Timboektoe
Tijdens de landelijke stranddagen kreeg strandpaviljoen Timboektoe de 
gouden Green Key uitgereikt. Het gaat om een internationaal keurmerk 
voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zake-
lijke markt. Eerder verkregen strandpaviljoen Aloha en wind- en water-
sportbedrijf Ozlines in Velsen-Noord ook de Green Key. Op de foto (ge-
meente Velsen)v.l.n.r.: Erik van Dijk (directeur Keurmerk Milieu, Veilig-
heid en Kwaliteit KMVK), Jonathan Michielen (eigenaar Timboektoe), 
John Griffi  oen (eigenaar Aloha)

Geen papieren bekeuring 
meer op de voorruit
Wel een papiertje op de voorruit, 
maar geen bekeuring zoals we ge-
wend zijn. Voortaan gaan de Vel-
sense  buitengewoon opsporings-
ambtenaren ‘printerloos’ handha-
ven bij foutparkeren en verkeers-
overtredingen.

Tot nu toe vonden de overtredende 

automobilisten bij terugkomst een 
uitdraai van de bekeuring op hun 
voertuig. Dat wordt binnenkort an-
ders. Dan treff en ze een papiertje op 
hun voertuig aan met de medede-
ling dat er een overtreding is gecon-
stateerd. Degene op wiens naam het 
kenteken staat, krijgt vervolgens be-
richt op het huisadres. 
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Compliment voor 
een oorlogsmonument
Dinsdagavond 11 april 2017 reik-
ten de commissaris van de Koning 
van Noord-Holland Johan Remkes 
en het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
samen het ‘Compliment voor een 
oorlogsmonument’ uit  in de bur-
gerzaal van het gemeentehuis van 
Velsen. De winnaar is de gemeen-
te Heemstede met het Boek van de 
namen samen het Vrijheidsbeeld.

IJmuiden is als plaats van uitreiking 
gekozen, omdat in 2015 ons oorlogs-
monument op Plein 1945 zwaar be-
schadigde tijdens de julistorm. De 
provincie Noord-Holland telt meer 
dan 500 oorlogsmonumenten, die 
herinneren aan de Tweede Wereld-
oorlog en/of oorlogssituaties en vre-
desoperaties daarna. De jury onder 
voorzitterschap van Remkes heeft de 
inzendingen onder meer beoordeeld 

naar de wijze  waarop het monument 
‘levend’ gehouden wordt. De geno-
mineerden waren: de ‘Herdenkings-
stenen Joods Alkmaar’ in Alkmaar, 
het Herdenkingsmonument voor de 
Schaduwcorrectie mei 1995 in Enk-
huizen, het Boek van de namen sa-
men met het Vrijheidsbeeld te Heem-
stede, het Oorlogsmonument voor de 
gefusilleerden bij de Grote Kerk te 
Hoorn en monument Landswerf te 
Medemblik.

Prijs
De winnaar ontving een sculptuur en 
1000 euro ter ondersteuning van de 
activiteiten. De sculptuur is speciaal 
voor de gelegenheid ontworpen door 
de Noord-Hollandse kunstenares 
Marisol Niehof en symboliseert her-
denking en bescherming. (foto: ge-
meente Velsen)

Geluidssignalen HOV-tracé
De gemeente krijgt veel reac-
ties binnen op de geluidssignalen 
bij de overgangen van de nieu-
we busbaan. Deze bellen zorgen 
voor irritaties bij omwonenden. 

Vanwege de veiligheid zijn er naast 
verkeerslichten ook geluidssigna-
len. Dit zodat mensen met slecht 
zicht worden gewaarschuwd dat er 
een bus aankomt. Voor hen is het 
dus ongewenst als deze bellen wor-
den uitgezet.

De provincie heeft, op verzoek van 
de gemeente, het geluid zachter ge-
zet. Er wordt deze week gekeken of 
er ook nog andere oplossingen mo-
gelijk zijn.

Er zijn vooral klachten over de bel 
bij een voetgangersoversteek achter 
de Minister van Houtenlaan. Deze 
oversteek heeft schaarhekken, ver-
keerslichten en een geluidssignaal. 
Hier komt zelden een wandelaar 

maar toch gaat er om de 6 minuten 
een bel. De gemeente en de provin-
cie praten deze week over een op-
lossing die tegemoet komt aan de-
ze klacht, maar ook voldoende vei-
ligheid biedt aan zowel voetgangers 
als de buschauff eurs die over dit tra-
ject rijden. 

Gratis naar de speeltuin
De gemeente Velsen geeft gezin-
nen met een laag inkomen gratis 
toegang tot één van de drie speel-
tuinen in Velsen.

Gratis naar de speeltuin
Heeft  u een laag inkomen (tot 110% 
van het minimum) en een kind(eren) 
onder de 13 jaar? Dan kunt u een aan-
vraag indienen voor een seizoenkaart 
voor één van de drie speeltuinen in 
Velsen: Speeltuin Santpoort, Speel-
tuin Zeewijk of Speeltuin De Veilige 
Haven. Met de seizoenkaart heeft het 
hele gezin toegang tot de speeltuin.

Hoe vraagt u aan?
Ga naar de website van Velsen: www.

velsen.nl. Zoek vervolgens op ‘speel-
tuin’. U leest dan meer informatie en 
u kunt het aanvraagformulier down-
loaden. U kunt ook contact opne-
men met het klant contact centrum 
van de gemeente (tel. 140255). Men-
sen die een uitkering van de gemeen-
te Velsen ontvangen, krijgen het aan-
vraagformulier automatisch thuisge-
stuurd. 

Hoe gaat het verder?
Als u een aanvraag heeft ingediend en 
u voldoet aan de voorwaarden, ont-
vangt u snel daarna een brief met in-
formatie. Met deze brief krijgt u gra-
tis toegang tot één van de drie speel-
tuinen. Dierenopvang IJmuiden

Woensdag 5 april jl. hebben het 
Knaagdierencentrum en het Kerbert 
Dierentehuis in IJmuiden het zoge-
heten Keurmerk Opvang gekregen. 
De Dierenbescherming heeft het ini-
tiatief genomen om een nieuw keur-
merk te ontwikkelen voor de tijdelij-
ke opvang van huisdieren in opvang-
centra (‘het asiel’). Het Keurmerk Op-
vang gaat in eerste instantie over de 
zorg voor honden, katten, konijnen en 
knaagdieren. Het staat garant voor een 
professioneel niveau van dierenwel-
zijn in de bedrijfsvoering. Op de foto 
(gemeente Velsen) v.l.n.r.: Wethouder 
Aad Schoorl (Heemskerk), wethouder 
Haydar Erol (Beverwijk), burgemees-
ter Wendy Verkleij (Uitgeest) en wet-
houder Robert Te Beest (Velsen).
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College in Santpoort
Dinsdag 18 april a.s. fi etst  het 
college van burgemeester en 
wethouders van Velsen door 
Santpoort.

Tijdens hun tocht  bezoeken ze 
verschillende plekken en spre-
ken ze met bewoners en bedrij-
ven. Om 15.00 uur komt het col-

lege bijeen in het Dorpshuis Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 in Sant-
poort-Noord, waar de bestuurders 
ook andere Santpoorters willen 
ontmoeten. Iedereen is van harte 
welkom! Tijdens de fi etstocht gaat 
speciale aandacht uit naar jon-
geren, verkeer en ondernemen in 
Santpoort. 

Samen nadenken over sociale vraagstukken in de IJmond
Gemeenten willen inwoners be-
trekken bij vraagstukken op het 
gebied van zorg en ondersteu-
ning. Zeker nu de gemeenten er 
zoveel taken en verantwoordelijk-
heden bij hebben gekregen, van-
wege de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), de Jeugd-
wet en de Participatiewet. In de 
IJmond gebeurt dat nu door ad-
vies te vragen aan de participatie-
raden (Cliëntenraden en Wmo-ra-
den). Maar de gemeenten én de 
participatieraden vinden die hui-
dige vorm van inspraak onvol-
doende: participatie houdt voor 
ons meer in dan wat we nu doen.

Meer inwoners betrekken
De gemeenten en participatiera-
den willen nog méér inwoners be-
trekken bij de sociale vraagstuk-
ken in de IJmond. We willen aan de 
slag met nieuwe vormen van (be-
woners-) participatie. Meer jonge-
ren die zich laten horen maar ook 
ouderen en mensen met een beper-
king. De inwoners zelf weten vaak 
het beste welke problemen er zijn en 
welke steun of hulp nodig is. Het gaat 
om jong en oud, arm en rijk, mondig 
en minder mondig. Dat daagt ons uit 
om creatief te zijn. De huidige tijd 
daagt gemeenten uit om inwoners 

actief uit te nodigen om zich in te 
zetten voor hun leefomgeving. En dit 
vraagt van gemeenten en bestaan-
de raden om nieuwe werkwijzen toe 
te passen. Daar zijn we in 2017 mee 
aan het oefenen. We willen op di-
verse manieren, in persoonlijke ont-
moetingen, maar ook via de digitale 
snelweg, met de gebruikers van zorg 
en ondersteuning, met hun naasten, 
en met alle inwoners die zich in wil-
len zetten voor een sociale IJmond 
het gesprek aangaan. We willen ge-
bruik maken van de ervaring en ken-
nis in onze gemeenten. En dat doen 
we door alle burgers actief op te roe-
pen om mee te doen. 

Nieuwe vormen van participatie
De participatieraden en de drie ge-
meenten Beverwijk, Heemskerk en 
Velsen gaan samen nieuwe vormen 
van participatie uitproberen. Over 
hun eigen grenzen heen. Los van be-
staande vergaderstructuur en be-
staande cultuur. In januari heeft de 
aftrap van het project ‘vernieuwen 
participatie’ plaats gevonden. Be-
leidsambtenaren jeugd, zorg en par-
ticipatie gaan met leden uit de be-
staande participatieraden in drie 
praktijksituaties (pilots) experi-
menteren met het betrekken van in-
woners bij actuele vraagstukken. We 

gaan ervaringen opdoen en willen 
eind 2017 advies uitbrengen aan de 
colleges van B&W over vormen van 
participatie die voor de IJmond mo-
gelijk zijn. Tussentijds toetsen we of 
we op de goede weg zijn. We willen 
samen leren hoe we de participatie 
vorm geven en wat wel en niet werkt. 

Proefprojecten van start
Er lopen dus drie initiatieven en op 

diverse manieren worden mensen 
uitgenodigd om deel te nemen. Mis-
schien heeft u al een oproep voorbij 
zien komen om mee te praten over 
uw ervaring met een uitkering of een 
zorgvraag. Het doel is de hulp aan in-
woners, van jong tot oud, te verbete-
ren. Wij zien alle inwoners als advi-
seurs over beleid en uitvoering en 
nodigen van harte uit mee te denken 
en te doen.

Gewijzigde openings-
tijden stadhuis Velsen
In  april, mei en juni zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis is 
dan een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Vrijdag 14 april  Goede Vrijdag
Maandag 17 april  Tweede Paasdag
Donderdag 27 april  Koningsdag
Vrijdag 28 april  Verplichte vrije dag
Maandag 1 mei  Dag van de Arbeid  
Vrijdag 5 mei  Bevrijdingsdag
Donderdag 25 mei  Hemelvaartsdag
Vrijdag 26 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 5 juni    Tweede Pinksterdag   

Gewijzigde avondopenstelling
In verband met de feestdagen is er geen avondopenstelling op donderdag 27 
april ( Koningsdag)  en 25 mei ( Hemelvaartsdag). Dat geldt ook voor de don-
derdagavond op 4 mei (Dodenherdenking). In plaats daarvan kunt u terecht 
op de dinsdagen: 25 april, 2 mei en 23 mei. 

Extra openstelling Burgerzaken en Klantcontact Centrum
In verband met de drukte voor o.a. het aanvragen van paspoorten of identi-
teitskaarten zijn de werkeenheden Burgerzaken en Klantcontact Centrum 
extra open op dinsdagavond 18 april en woensdagavond 26 april. 
U kunt op deze avonden terecht tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Burgerzaken 
werkt uitsluitend op afspraak. U kunt voor genoemde avondopenstellingen 
alleen telefonisch een afspraak maken. Het telefoonnummer is 140255 of 
0255-567200.

Burgerbeest blijft gemeente 
en de inwoners verbinden
De gemeente gaat verder met de 
ideeën van de Burgertop. Rem-
co Glas, het Burgerbeest, blijft tot 
maart 2018 de verbinder tussen 
de inwoners van Velsen en de ge-
meente.

Hij zal via de website www.Velsenop-
Koers.nl en ook via de Facebookpagi-
na en Facebookgroep inwoners blij-
ven informeren over wat er met de 
ideeën uit de Burgertop gebeurt. En 
hij gaat helpen om de ideeën waar in-
woners zelf mee aan de slag kunnen, 
verder uit te werken. Volg de web-
site van Velsen op Koers dus om op 
de hoogte te blijven van wat er alle-
maal gebeurt of om eigen ideeën aan 
te dragen.  

Gemeente met ideeën aan de slag
Ook de gemeente pakt de ideeën uit 
de Burgertop op. Een aantal ideeën 
uit de Top 10 van de Burgertop, die ra-
ken aan de toekomst van de gemeen-
te Velsen, hebben een plaats gekregen 
in de Strategische Agenda 2020. Die 
Agenda is woensdag 12 april in de ge-
meenteraad besproken. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om het toeristisch aan-
trekkelijker maken van de gemeente 
of om een fl exibeler en gevarieerder 
woningaanbod. Van de andere idee-
en, waarvan helder is dat de gemeen-
te ermee aan de slag moet, wordt op 

dit moment bekeken of ze in te pas-
sen zijn binnen de werkzaamheden 
van de gemeente.  

Samen op zoek naar een andere 
samenwerking
Een andere omgang tussen inwoners 
en de gemeente. Dat was een belang-
rijke wens die tijdens de Burgertop 
naar worden werd gebracht. Het gaat 
dan om een gemeente die luistert 
naar de inwoners en transparant en 
betrouwbaar is. Die ook ruimte geeft 
aan de inwoners om zelf aan de slag te 
gaan. De gemeente onderschrijft de-
ze wens voor een andere samenwer-
king. Maar dat gaat niet van de ene 
dag op de andere. De ideeën van de 
Burgertop geven de kans om hiermee 
ervaring op te doen, zowel voor de ge-
meente als voor de inwoners. (foto: 
Machiel Kraaij)
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over 
de gemeente Velsen. Hier vindt 
u meer informatie over vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbe-
middeling, bureau discrimina-
tiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken 
en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u 
een vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft 
hiervoor geen netnummer te draai-
en. Uiteraard kunt u ook gewoon 
langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. . 

Het KCC is geopend op maandag 
tot en met vrijdag van 08.00 tot 
17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of 
vragen die daarmee te maken heb-
ben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 
14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op 
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt natuur-

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over dis-
criminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waar-
op u uw melding of klacht kunt no-
teren. Graag deze vervolgens ver-
sturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haar-
lem. Meer informatie op www.bd-
kennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burge-
meester en wethouders van Velsen 
besloten om vanaf 1 januari 2014 
alle vergunningen, beleid en veror-
deningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast 
wordt er ook gepubliceerd op de 
Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen De Jutter en 
De Hofgeest. Het elektronisch ge-
meenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de ver-
gaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.raad.velsen.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 1 
april  2017 tot en met  7 april  2017 
de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Snippenbos ong. Kavel 1, oprichten 
woning (05/04/2017) 9038-2017; 
Snippenbos ong. Kavel 12, oprichten 
woning (05/04/2017) 9035-2017;
Snippenbos ong. Kavel 13, oprichten 
woning (05/04/2017) 9031-2017;  

 
Trompstraat 208, verlengen bestaan-
de liftschacht d.m.v. een dakuitbouw 
(07/04/2017) 9267-2017; 
Kennemerlaan 52 (RD. 0002, 0003, 
0004), legaliseren oprichting 4 ap-
partementen (04/04/2017) 9326-
2017.

Santpoort-Noord
Bonairestraat 37, plaatsen dakop-
bouw (03/04/2017) 8868-2017.
 
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 20, kappen 
boom (02/04/2017) 8698-2017.  

Velserbroek

Hofgeesterweg 3, gedeeltelijke wij-
ziging gebruik agrarische bebou-
wing naar pensionstalling paarden 
(03/04/2017) 8834-2017; 
Mandenmakerstraat 31,  wijzigen ge-
vel (06/04/2017) 9179-2017. 

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 artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvragen die-
nen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Noordersluisweg ong., tijdelijk plaat-
sen  windmast (11/04/2017) 4971-
2017. 

Velsen-Zuid
Heuvelweg 6, Strong Viking Sport-
evenement (11/04/2017) 4298-2017.

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 indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester 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 geval-
len kan een voorlopige voorzie-

ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Boerhaavestraat 6, plaatsen erker en 
dakkapel (6/04/2017)3855-2017;
Snippenbos ong. kavel 2, oprichten 
woning (07/04/2017) 5361-2017;
Snippenbos ong. kavel 3, oprichten 
woning (07/04/2017) 5360-2017;  
Snippenbos ong. kavel 8, oprichten 
woning (07/04/2017) 3293-2017;

Snippenbos ong. kavel 9, oprichten 
woning (07/04/2017) 3297-2017;
Snippenbos ong. kavel 10, oprichten 
woning (07/04/2017) 2798-2017;
Snippenbos ong. kavel 11, oprichten 
woning (07/04/2017) 2800-2017;  
Snippenbos ong. kavel 16, oprichten 
woning (10/04/2017) 6104-2017;
Orionweg 67, dichtzetten inpandig 
balkon (10/04/2017) 6834-2017.
 
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Danielslaan 3, plaatsen 
dakkapel (07/04/2017) 4367-2017. 

Driehuis
Wolff  en Dekenlaan 144, tijde-
lijk plaatsen van opslagcontainers 
(07/04/2017) 3710-2017 
Waterlandweg 2, plaatsen uitbouw 

begane grond en wijzigen kozijnen 
(07/04/2017) 6036-2017(gemeente-
lijk monument)

Velserbroek
Linie 25, aanpassen dakhoogte en 
plaatsen van hekwerk (05/04/2017) 
2014-2017;  
Boeier 15, plaatsen erker met luifel 
(07/04/2017) 3977-2017;  
Zwanebloembocht 172, vergroten 
woning (07/04/2017) 8095-2017. 

APV artikel 2:17 Evenementen

IJmuiden
Kingsday party cafe de Griffi  oen 
op 27-04-2017 van 13:00 t/m 20:00 
uur, locatie: t.h.v. Trompstraat 79a 
te Ijmuiden (op straat en in midden-

Besluiten
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berm) ( 10/04/2017) 5564-2017

APV artikel 2:12 Filmen

IJmuiden
locatie duingebied Ampèrestraat en 
activiteiten zone 3 strand IJmuiden, 
op 14 april 2017 van 10.00 uur tot 
max. één uur na zonsondergang (06-
04-2017) 6816-2017

Omgevingsvergunning – uitge-
breide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij een om-
gevingsvergunning hebben verleend 
voor: 

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg ongenum-
merd (locatie Blekersduin) te Sant-
poort-Zuid, het bouwen van een par-
keergarage, supermarkt met 9 ap-
partementen, een appartementenge-
bouw met 22 woningen en 14 grond-
gebonden woningen inclusief her-
inrichting aangrenzende gronden  
(w14.000598).

Beroep
De omgevingsvergunning met de 
verklaring van geen bedenkingen en 
de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 18 april 2017 gedurende 
zes weken ter inzage bij de afdeling 
Publiekszaken (bezoekadres Dudok-
plein 1 te IJmuiden). Tevens zijn de-

ze stukken digitaal in te zien op de 
website velsen.nl  via het menu Ac-
tueel/inzage (ontwerp)besluiten en 
via www.ruimtelijkeplannen.nl on-
der NL.IMRO.0453.OM0030BLE-
KERSDUIN1-R001.
Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kunnen belanghebben-
den die een zienswijze hebben inge-
diend tegen de ontwerpomgevings-
vergunning en belanghebbenden die 
kunnen aantonen dat zij dat daartoe 
redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest, 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 be-
roepschrift indienen bij de Recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-

lem, sector Bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. 
Tevens kunnen zij de voorzienin-
genrechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem verzoeken 
een voorlopige voorziening te treff en 
indien onverwijlde spoed, gelet op 
de betrokken belangen, dat vereist. 
Voorwaarde is wel dat ook beroep is 
ingesteld. 
Het beroep- en verzoekschrift kan 
ook digitaal worden ingediend bij ge-
noemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daar-
voor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). 
Kijk op de genoemde site voor de 
precieze voorwaarden.

Besluiten (vervolg)

Vrijmarkt Koningsdag 2017
Tijdens Koningsdag is het gebrui-
kelijk dat in de Gemeente Velsen 
vrijmarkten worden gehouden. 
Gelet op de brandveiligheid en 
de belangen van ondernemers die 
hun winkels willen openen, heeft 
het college van Burgemeester en 
Wethouders voor de vrijmarkten 
in IJmuiden en Velserbroek een 
aantal voorwaarden opgesteld. In 
andere dorpskernen zijn vrijmark-
ten ook toegestaan mits dezelf-
de voorwaarden in acht genomen 
worden. Op deze manier hoopt de 
gemeente Velsen dat alle inwo-
ners en ondernemers veel plezier 
beleven aan de vrijmarkten.

In IJmuiden en Velserbroek is de 
vrijmarkt toegestaan op de vol-
gende locaties:

IJmuiden (aangegeven op kaartje)
• Plein 1945. Let op: parkeren op 

Plein 1945 is niet toegestaan. De 
inrit van de Noostraat naar Plein 
1945 wordt afgesloten voor ver-
keer op 26 april vanaf 21.00 uur tot 
27 april 19.00 uur.

• Op de Lange Nieuwstraat, (het ge-
deelte vanaf hoek Plein 1945 tot 
aan hoek Marktplein). Let op: een 
gedeelte van de K. Zegelstraat en 
Velserduinweg wordt afgeslo-
ten voor verkeer op 27 april vanaf 
06.30 uur tot 19.00 uur.

• Marktplein 
Velserbroek

• In het voetgangersgebied van het 
winkelcentrum Velserbroek 

Deelname aan een vrijmarkt is 
toegestaan onder de volgende 
voorwaarden
1. U dient geluidsoverlast te vermij-

den. Houdt u rekening met omwo-
nenden en winkeliers. 

2. Verkoop is niet toegestaan voor de 
ingang van winkels, horecazaken 
en andere bedrijven die een duide-
lijk zichtbare poster hebben opge-
hangen met de tekst: “Op Konings-
dag hier geen vrijmarkt, wij gaan 
open!”.Winkeliers en betrokkenen 
kunnen deze poster verkrijgen in 
het stadhuis bij de receptiebalie 
van het Klant Contact Centrum, 
Dudokplein 1 in IJmuiden.

3. Verkoop vanaf de rijbaan is niet 
toegestaan. Plaatsen mogen inge-
nomen worden vanaf 5 meter van-
af de openbare weg.

4. Aan de voorzijde van de ingeno-
men plaats dient altijd voldoende 
ruimte (minimaal 3,5 meter) vrij te 
blijven voor het doorlaten van po-
litie, brandweer en ambulance. Bij 
van luifels e.d. geldt de vrije breed-
te tussen de uitgeklapte luifels.

5. In verband met de brandveiligheid 
mogen geen goederen, dozen e.d. 
tegen gevels, voor deuren en/of op 
brandkranen worden neergezet.

6. Eventuele materialen die over de 
weg worden opgehangen, dienen 
op een hoogte van minimaal 4,2 

meter te worden gespannen.
7. Commerciële verkoop door de-

tailhandelaren is verboden. Alleen 
verkoop van gebruikte artikelen 
door particulieren is toegestaan. 

8. Er mogen geen alcoholhoudende 
dranken ter verkoop worden aan-
geboden.

9. Er mag niet worden gebakken en 
gebraden door middel van open 
vuur.

10. Er mogen geen tenten, partyten-
ten, kramen, bouwwerken, afdak-
jes e.d. worden geplaatst.

11. Er mogen geen vuurkorven, BBQ’s 
of fakkels worden gebruikt.

12. Er mogen geen kansspelen wor-

den gespeeld.
13. Iedere deelnemer dient na afl oop 

de overgebleven spullen mee te 
nemen of in de daarvoor bestem-
de containers (in IJmuiden) weg 
te werpen en de ingenomen plaats 
weer schoon achter te laten.

14. Alle door de gemeente, politie en/
of brandweer gegeven aanwijzin-
gen moeten direct worden opge-
volgd.

Controle: Op de vrijmarkt zullen con-
troles gehouden worden met betrek-
king tot de opgelegde voorwaarden.
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Vastgesteld bestemmingsplan Binnenhaven
Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat de gemeen-
teraad van Velsen in zijn ver-
gadering van 6 april 2017 het 
bestem�mingsplan “Binnenha-
ven” (idn: NL.IMRO.0453.BP-
0705BINNENHAVEN1-R001) 
heeft vastgesteld. Het ontwerp-
bestemmingsplan “Binnenha-
ven” heeft hieraan vooraf�gaand 
vanaf vrijdag 28 oktober 2016, 
gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage gelegen. Bin-
nen deze termijn zijn zienswijzen 
inge�diend.

Aanleiding
In 2006 is het bestemmingsplan 
Zeeweg terrein e.o. opgesteld. Hier-
door was de ontwikkeling van het 
project ‘De Binnenhaven’ mogelijk. 
In 2012 is het laatste deel van de 
eerste fase opgeleverd en sindsdien 
ligt de ontwikkeling stil. De situa-
tie voor bouwontwikkeling is sinds 
het opstellen van het oorspronke-
lijk programma sterk veranderd. De 
eigenaar van de grond heeft aange-
geven dat het oorspronkelijke pro-
gramma niet haalbaar is en stelt 
voor om de beoogde hoogbouw met 
appartementen aan de Appelboom-
straat te vervangen door 50 grond-
gebonden woningen. Om dit aange-
paste woningbouwprogramma mo-

gelijk te maken is dit bestemmings-
plan opgesteld.

Zienswijzen
In de periode dat het ontwerpbe-
stemmingsplan ter inzage heeft ge-
legen zijn 5 zienswijzen ingediend. 
De reacties gaan met name over de 
ontsluiting van het binnenterrein 
en de realisatie van voldoende par-
keergelegenheid. De reacties heb-
ben niet tot wijzigingen van het be-
stemmingplan geleid. Het college 
stelt de raad voor het bestemmings-
plan vast te stellen. 

Ligging plangebied
Het plangebied is omsloten door 
het park aan de Zeeweg, de Velser-
duinweg, de Appelboomstraat en 

het Appelboompad in IJmuiden.

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ligt het vast-
gestelde bestemmingsplan “Bin-
nenhaven” (idn: NL.IMRO.0453.
BP0705BINNENHAVEN1-R001) 
voor een ieder met ingang van 14 
april 2017 gedurende zes weken ter 
inzage: Gemeentehuis, Dudokplein 
1, IJmuiden; Centrale bibliotheek, 
Dudokplein 16, IJmuiden; digitaal 
raadpleegbaar op www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Beroep
Belanghebbenden die tijdig ziens-
wijzen bij de gemeenteraad ken-
baar hebben gemaakt en belang-
hebbenden die kunnen aantonen 
dat zij redelijkerwijs niet in staat 
zijn geweest tijdig een zienswijze 
bij de gemeenteraad kenbaar te ma-
ken, kunnen beroep indienen. Met 
ingang van de dag nadat het besluit 
ter inzage is gelegd, kan daarte-
gen binnen zes weken beroep wor-
den ingediend bij de Raad van Sta-
te.  Voor zover bezwaren bestaan te-
gen de door de gemeenteraad aan-
gebrachte wijzigingen kan door be-
langhebbenden daartegen even-
eens beroep worden ingediend bin-
nen de hier bovengenoemde ter-

mijn. Hiervoor is een griffi  erecht 
verschuldigd. Het beroepschrift 
dient in tweevoud te worden gezon-
den aan de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afl oop van de genoemde 
beroepstermijn. Het instellen van 
beroep schorst de werking van het 
besluit niet. Belanghebbenden die 
beroep hebben ingesteld kunnen 
verzoeken om een voorlopige voor-
ziening. Indien binnen de termijn 
naast het beroepschrift een verzoek 
om voorlopige voorziening is inge-
diend bij de Voorzitter van de Af-
deling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, treedt het besluit 
niet in werking voordat op het ver-
zoek is beslist.

Beleidsnota en Beleidskaart Archeologie Velsen
Overal in Velsen zijn, onder on-
ze voeten en op plaatsen waar je 
het soms helemaal niet verwacht, 
sporen terug te vinden van een 
eeuwenlange bewoningsgeschie-
denis.

Op basis van de Wet op de Archeo-
logische Monumentenzorg (2007), 
een aanpassing van de Monumen-
tenwet 1988,  de nieuwe Erfgoedwet 
(2016) en door opname van bovenge-
noemde wetgeving in de Wet  ruim-
telijke ordening (Wro), de Wet alge-

mene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) en in de nieuwe Omgevings-
wet (2019),is de relatie archeologie 
en ruimtelijke ordening nog meer 
versterkt. Er heeft een sterke decen-
tralisatie van verantwoordelijkhe-
den voor het archeologisch erfgoed 

plaatsgevonden naar de gemeente.   
De nu opgestelde Beleidsnota Ar-
cheologie Velsen en de Beleidskaart 
Archeologie Velsen(BAV) zijn een 
uitwerking van deze verantwoorde-
lijkheden. 

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

-  een parkeerplaats aan de Dinkgre-
velaan nabij de ingang van buurt-
huis Het Terras te Santpoort-
Noord aan te wijzen als algemene 
gehandicaptenparkeerplaats, door 
middel van het plaatsen van bord 

E6 zoals bedoeld in bijlage 1 van 
het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-

le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant.
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Kapmelding
Bij de Langesloot / geluidswal Vel-
serbroek ( achterzijde PWN kan-

toor ) worden twee wilgen gekapt. 
De bomen zijn te groot en minder vi-

taal geworden en vormen een gevaar 
voor de gebouwen op het PWN ter-

rein.

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
IJmondcommissie 18 april 2017
Locatie IJmondcommissie: gemeentehuis Beverwijk, Stationsplein 48, 
1948 LC Beverwijk. Aanvangstijd 19.30 uur

Wat doet de IJmondcommissie?
De gemeenteraadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen bespreken 
de raadsvoorstellen over regionale onderwerpen in de IJmondcommissie. 
Daarna nemen de raadsleden in de drie afzonderlijke raadsvergaderingen 
over deze raadsvoorstellen een besluit. U bent van harte welkom de vergade-
ring van de IJmondcommissie bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op 
de publieke tribune van de raadzaal in Beverwijk.

Inspreken 
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffi  e: 
0255 567502 of via de mail: griffi  e@regioijmond.nl met vermelding van on-
derwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffi  e neemt dan nog 
contact met u op. 

Agenda
• Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving om-

gevingsrecht gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen. De wet Ver-
gunningverlening, Toezicht en Handhaving is in 2016 in werking getreden. 
Deze wet legt de basis voor de omgevingsdiensten en heeft tot doel om het 
Toezicht en de Handhaving van het omgevingsrecht beter te organiseren. 

• Toekomst IJmond Samenwerking. Voor de versterking en intensivering 
van de samenwerking van de drie gemeenten Beverwijk, Heemskerk en 
Velsen wordt een aantal maatregelen voorgesteld. Dit alles om de maat-
schappelijke eff ecten voor de inwoners en bedrijven in de IJmond te verbe-
teren.

Raadsvergadering 11 mei 2017
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden. Aanvangs-
tijd 19.30 uur

Agenda
Hamerstukken (hierover vindt geen debat plaats)
• Verkeersstructuur centrum IJmuiden. De verkeersstructuur in en rond 

het centrum van IJmuiden gaat onder andere om de snelheden op Van 
Poptaplantsoen, Kennemerlaan, Oosterduinplein, Oosterduinweg, Mer-
wedestraat en Spaarnestraat.

• Verklaring van geen bedenkingen oprichten 3 appartementen Lange 
Nieuwstraat, blok D ongenummerd te IJmuiden. Voor het toevoegen van 
drie appartementen in het appartementengebouw blok D op het perceel 
Lange Nieuwstraat ongen. te IJmuiden is een aanvraag omgevingsvergun-
ning ingediend. Dit bouwplan is in strijd met de toegestane bouwhoog-
te van respectievelijk 2 en 5 meter in het bestemmingsplan Lange Nieuw-
straat NW.

• Nota Dierenwelzijn Velsen. De nota Dierenwelzijn Velsen is aangepast. In 
de afgelopen periode is er een grote stap gezet in de goede samenwerking 

van verschillende instanties voor het welzijn van dieren. De aangepas-
te nota beschrijft nieuwe onderwerpen (bijen, botulisme, voeren van een-
den/vogels en vismigratie) en de noodzaak van educatie, voorlichting en de 
samenhang tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld.

• Strategische Agenda. In 2011 is de Visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk Wer-
ken’ vastgesteld. Het is nu tijd voor een Strategische Agenda 2020 die in-
speelt op actuele maatschappelijke vraagstukken. Inwoners en partners 
hebben meegedacht en zijn met ideeën gekomen voor de Strategische 
Agenda 2020.

• Proces en ambitie Kustvisie. De Kustvisie richt zich op het gebied rond 
de jachthaven Seaport Marina. Bij vaststelling van het ambitiedocument 
heeft de raad verzocht om inwoners en partners te betrekken bij het opstel-
len van een ontwikkelplan voor dit gebied. Het ontwikkelplan is de basis 
voor een nieuw bestemmingsplan. De raad beslist of KondorWessels Vast-
goed het ontwikkelplan samen met Marina Seaport IJmuiden, Kennemer-
strand NV en de gemeente Velsen gaat opstellen.

• Aanwijzing accountant . De gemeenteraad wijst een nieuwe accountant 
aan voor de controle van de jaarstukken.

Bespreekstukken (hierover vindt debat plaats)
• Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving om-

gevingsrecht gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen. De wet Ver-
gunningverlening, Toezicht en Handhaving is in 2016 in werking getreden. 
Deze wet legt de basis voor de omgevingsdiensten en heeft tot doel om het 
Toezicht en de Handhaving van het omgevingsrecht beter te organiseren. 

• Toekomst IJmond samenwerking. Voor de versterking en intensivering van 
de samenwerking van de drie gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen 
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Gemeenschappelijke regeling ReinUnie
Op 21 maart 2017 heeft het colle-
ge van Burgemeester en Wethou-
ders van Velsen besloten:

1. De gemeenschappelijke regeling 
ReinUnie te wijzigen conform bij-
gevoegd wijzigingsbesluit en deze 
daags na publicatie in werking te 
laten treden;

2. Wethouders F. Bal en R. Vennik 

aan te stellen als lid van het alge-
meen bestuur van ReinUnie;

3. Wethouder  A. Verkaik aan te wij-
zen als vervanger van F. Bal en R. 
Vennik.

Samenvatting:
De gemeenschappelijke regeling 
ReinUnie (GR RU) wordt geactua-
liseerd vanwege wijzigingen in de 

Wet Gemeenschappelijke Rege-
lingen. De belangrijkste wijzigin-
gen zijn het toetreden van het col-
lege tot de GR RU en het uittreden 
van de raad. Andere wijzigingen be-
treff en de samenstelling en bevoegd-
heden van het algemeen en het da-
gelijks bestuur. Er wordt tevens van 
de gelegenheid gebruik gemaakt om 
een aantal technische aanpassingen 

te doen op basis van de nieuwe wet-
telijke voorschriften.

Inwerkingtreding
De tweede wijziging van de gemeen-
schappelijke regeling ReinUnie 2010 
is in werking getreden één dag later 
dan nadat deze op 28 maart 2017 in 
de Staatscourant is gepubliceerd.
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Stormvogels organiseert 
sponsorloop voor KiKa

IJmuiden - Op woensdag 
19 april 2017 organiseert 
IJVV Stormvogels een spon-
sorloop. Deze sponsorloop 
is voor KiKa (stichting tegen 
Kinder Kanker) en voor de 
jeugd van IJVV Stormvogels.
KiKa zal het geld gebruiken 
om bij zieke kinderen de ge-
nezingskans te verhogen, de 
behandeling te beter te ma-
ken en de gevolgen van de 
behandeling te verminderen. 
Ook wordt een nieuw kinder-
ziekenhuis gebouwd speciaal 
voor kinderen met kanker, 
zodat zieke kinderen goed 
worden behandeld en hope-
lijk weer snel beter worden. 
Een gedeelte van het opge-
haalde geld gaat ook naar 
de voetbalvereniging IJVV 
Stormvogels. Zij gebruiken 
het geld voor meer activitei-
ten en meer materiaal voor 
de jeugd om de voetbal nog 
leuker en beter te maken.
Er wordt gelopen in rondjes 
van resp. 150 tot 300 meter, 
afhankelijk van de leeftijd van 

de kinderen. Er zijn ook nog 
leuke prijsjes te winnen, voor 
de kinderen die het meeste 
geld hebben opgehaald. 
Er wordt gestart in twee 
groepen: De guppen: tot 6 
jaar en E-junioren: 8-10 jaar 
(17.00 uur). De F-junioren: 
6-8 jaar) en D-junioren: 10-
12 jaar (18.00 uur).
Er kunnen nog kinderen 
meedoen. Sponsorformu-
lieren zijn op te halen bij 
de voetbalvereniging IJVV 
Stormvogels of op te vragen 
bij Erica Beentjes. Erica is te-
vens de contactpersoon voor 
deze sponsorloop. Voor vra-
gen is zij te bereiken op 06-
52533754. Bekendmaking 
van de opbrengst en win-
naars zal plaatsvinden om 
6 mei 2017 om 16.30, waar-
na een familietoernooi zal 
plaatsvinden bij de club. 
Kortom: een mooi initiatief 
vanuit de voetbalvereniging 
IJVV Stormvogels voor het 
goede doel KiKa!! Kom in ac-
tie en doe mee!

Witte Tijgers Dschen Dui 
gaan weer voor goud

Santpoort - Na een aan-
tal maanden geen wed-
strijden waren 9 april van-
uit de NPSB  open kampi-
oenschappen. Naast de Ne-
derlandse verenigingen was 
ook Duitsland in groten ge-
tale vertegenwoordigd. De 
poules waarin de Dschen 
Dui vechters waren inge-
deeld waren goed gevuld.
Brian-Ray Alonso-Gomez 
had de coaching weer voor 
zijn rekening genomen om 
de twee strijders naar goud 
te leiden. Peter Schutten, 
de stijlleider van Dschen 
Dui, was aanwezig als wasit 
(scheidsrechter).
Robin Vogel moest zijn eer-
ste partij doorkomen om 
door te stoten naar de vol-
gende twee, en Melissa Ver-
burgt had het uitzicht op 
twee partijen. Robin mocht 
het spits afbijten, hij was 
zeer gedreven, wat resul-
teerde in een mooie over-
winning. Zijn tweede van die 
dag was niet anders dus hij 
stond weer in de finale.Me-
lissa’s eerste partij viel jam-

mergenoeg uit dus kon ze 
zich opmaken voor de finale, 
en ook zij zette alles op alles 
om de gouden plak binnen 
te halen. Na drie zeer span-
nende rondes ging de winst 
met een minimaal punten-
verschil van drie toch naar 
Melissa. Vlak daarna kon 
Robin beginnen aan zijn fi-
nale. Het zou spannend wor-
den omdat in de vorige wed-
strijden toch wat kleine bles-
sures waren ontstaan. Maar 
na twee rondes vol aan de 
bak moest zijn tegenstan-
der het opgeven en met een 
technische KO ging ook hier 
de winst naar Robin.
De oogst van deze dag was 
naast diverse kneuzingen en 
pijntjes toch mooi twee gou-
den plakken, en weer een 
voldaan en trots gevoel.
Op 21 mei zijn de Neder-
landse kampioenschappen 
in Hoogeveen, en in Haar-
lem op 11 juni een open 
Senie-festival. Dus hope-
lijk daarover later meer po-
sitief nieuws. Zie ook: www.
dschendui.nl.

Santpoort-Noord – Zon-
dag 11 juni houdt Bridge-
club De Jump een benefiet-
drive, waarvan de opbrengst 
ten goede komt aan Inloop-
huis Kennemerland, een in-
stelling die advies, hulp en 
ondersteuning biedt aan ie-
dereen die met kanker te 
maken heeft of heeft gehad 
en daarmee een belangrijk 
steunpunt in onze samenle-
ving is.
De bridgeclub, die al 70 jaar 
bestaat, maar sinds vorig 
jaar in Santpoort is gehuis-
vest, wil op deze manier een 
donatie aan het Inloophuis 
doen. Voor u als bridger een 
leuke en gezellige bridge-
middag met lekkere hapjes 
tussendoor. Voor het Inloop-
huis een financieel steuntje 
in de rug.
Er worden zeven rondes ge-
speeld met elk vier spel-
len met meesterpunten vol-
gens de NBB schaal. De in-
schrijving sluit bij maximaal 
48 paren. Er wordt zondag 
11 juni gespeeld in Velser-
hooft, Valckenhoeflaan 18, 
Santpoort-Noord. Zaal open 
vanaf 12.15 uur,  aanvang 
drive om 13.00 uur. Het in-
schrijvingsgeld bedraagt 15 
euro per persoon. Aanmel-
ding door middel van over-
boeking op rekeningnum-
mer NL77ABNA0644545550 
ten name van IJBC De Jump 
met graag een e-mail naar 
info@dejump.nl met daar-
in de namen van beide spe-
lers, een telefoonnummer en 
het NBB bondsnummer (in-
dien lid) en tenslotte de ge-
wenste speelsterkte: A, B of 
C. Voor meer informatie zie 
www.dejump.nl, E-mail: in-
fo@dejump.nl.

Benefietdrive 
bij De Jump

Bottelier net naast podium
IJmuiden - Van donderdag 6 
april tot en met zondag 9 april 
werd het Pieter van den Hoog-
enband zwemstadion omge-
doopt tot decor van de Eindho-
ven Swim Cup. Ook gold deze 
wedstrijd als het NK voor se-
nioren. Lars Bottelier viel twee 
keer net naast het podium op 
de 800m en 1500m vrije slag. 
Voor Lars begon het toernooi 
op vrijdag met de 800m vrije 
slag. In de rechtstreekse fina-
le zag hij zijn goed opgebouw-
de race beloond worden met 

een ruim persoonlijk record 
van bijna 5 seconden. Ook be-
haalde hij hiermee een vierde 
plaats. Op de laatste dag van 
het toernooi, zwom Lars ook 
naar de ‘ondankbare’ vierde 
plaats, dit keer op de 1500m 
vrije slag. Weliswaar wist Lars 
zijn persoonlijk record van 
amper een maand geleden 
nogmaals aan te scherpen 
naar 16:15.82. Ferry Weert-
man, de Olympisch Kampioen 
op de 10 km van Rio, zwom 
naar het goud toe.
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Voor méér lokaal nieuws uit de regio!zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl




