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Vrijmarkten op 30 april
Bij Koninginnedag horen vrij-
markten – ook in Velsen.

Op allerlei plekken bieden kinde-
ren en volwassenen hun spulletjes 
aan. De gemeente stelt daar een 
aantal voorwaarden aan om er-
voor te zorgen dat er geen brand-
gevaarlijke en onveilige situaties 
ontstaan en dat ook de hulpdien-
sten goed hun werk kunnen doen.

Ook aan de belangen van onder-
nemers die hun winkels willen 

openen wordt gedacht. De vrij-
markt tijdens Koninginnedag is 
bedoeld voor kinderen en vol-
wassenen en niet bestemd voor 
commerciële doeleinden. Daar-
om heeft de gemeente een aantal 
voorwaarden opgesteld, zodat de 
vrijmarkt voor iedereen een leuke 
belevenis wordt.

De voorwaarden staan allemaal op 
de homepage van www.velsen.nl 
onder Actueel en bij de Bekend-
makingen elders in deze krant.

Burgerzaken extra open
Op de avond van dinsdag 7 en 
dinsdag 21 mei kunt u op afspraak 
terecht bij Burgerzaken – voor 
een nieuw paspoort of identiteits-
kaart bijvoorbeeld.

De vakantietijd komt eraan. Dat be-
tekent meer aanvragen van paspoor-

ten en identiteitskaarten. Daarom 
is Burgerzaken twee avonden ex-
tra open in mei: op dinsdag 7 mei 
en dinsdag 21 mei. Tussen 18.00 en 
20.00 uur kunt u terecht op afspraak, 
die u telefonisch moet maken (niet 
via de website). Het nummer is 
140255 of 0255-567200.

Zaterdag 4 mei 2013

Dodenherdenking
Het gemeentebestuur Velsen en 
het Comité 4 en 5 mei Velsen roe-
pen iedereen op om deel te ne-
men aan het herdenkingspro-
gramma van 4 mei en vanaf 18.00 
uur tot zonsondergang de vlag 
halfstok uit te hangen als een eer-
betoon aan hen, die hun leven ga-
ven voor onze vrijheid.

11.00 uur Kranslegging Begraaf- 
plaats Duinhof in IJmuiden-Oost. 
Burgemeester Weerwind legt sa-
men met een aantal wethouders en 
het Comité 4 en 5 mei Velsen een 
bloemstuk bij het Indië-monument 
en een krans bij het herdenkings-
monument.

17.45 uur Ontvangst in de R.K. Lau-
rentiuskerk aan het Fidelishof 30 in 
IJmuiden.

18.00 uur Herdenking in de kerk 
met toespraken, optredens en muzi-
kale intermezzo’s.

18.45 uur Kranslegging Monument 
Plein 1945. Bloemen en kransen 

kunnen tussen 16.00 en 17.00 uur in 
de R.K. Laurentiuskerk worden af-
gegeven.

19.00 uur Herdenkingstocht vanaf  
Plein 1945 naar Begraafplaats Wes-
terveld in Driehuis.

19.30 uur Aankomst van de herden-
kingstocht op begraafplaats Wester-
veld.

19.35 uur Muzikale bijdrage door 
de IJmuider Harmonie en de Zang-
groep Voices.

20.00 uur Twee minuten stilte, aan-
gekondigd door de Taptoe.

20.02 uur Zang; alle aanwezigen 
zingen het eerste en zesde couplet 
van het Wilhelmus.

20.05 uur Kranslegging en aanvang 
defilé langs het Herdenkingsmonu-
ment, gelegenheid tot individuele 
bloemlegging.

20.15 uur Einde programma.

Het afval van 30 april
Win een prijs met een oud elek-
trisch apparaat! Lever deze appa-
raten in na de vrijmarkt van Konin-
ginnedag bij de milieustraat aan 
de Amsterdamseweg voor herge-
bruik. Voor de eerste honderd ‘in-
leveraars’ ligt een prijs klaar.

Heeft u na de vrijmarkt van Konin-
ginnedag nog elektrische apparaten 
of kapotte spaarlampen over? Gooi 
ze dan niet weg, maar lever ze in op 
de milieustraat aan de Amsterdam-
seweg. Daar worden de bruikbare 
materialen eruit gehaald en opnieuw 
gebruikt. Dat doet de gemeente Vel-
sen samen met Wecycle – een lande-
lijke organisatie die de inzameling 
van apparatuur verzorgt en demon-
teert voor hergebruik.

De eerste honderd inleveraars krij-
gen een ‘bag to the future’-tas van 
gerecycled materiaal en er worden 
500 kaarten uitgedeeld waarmee u 
kans hebt op een leuk uitje voor het 
hele gezin. 

HVC en Velsen zetten op 30 april een 
aantal grote afvalcontainers aan de 
zijstraten van de Lange Nieuwstraat 
voor alle spullen die niet verkocht 
zijn tijdens de vrijmarkt. Voor ou-
de elektrische apparaten komt een 

aparte gele plastic bak voor wie niet 
naar de Amsterdamseweg gaat. 

De gemeente Velsen vindt herge-
bruik heel belangrijk. Door herge-
bruik worden grondstoffen behou-
den waar apparaten van gemaakt 
zijn; zo zijn er minder grondstoffen 
nodig uit de natuur en komen scha-
delijke stoffen niet in het milieu te-
recht. Kleine elektrische apparaten 
worden voor meer dan 75% gerecy-
cled en spaarlampen zelfs meer dan 
90%. Kijk ook op www.wecylcle.nl.

HVC en gemeente Velsen

van HVC aan de Amsterdamseweg

Lintjesregen in Velsen
Vrijdag 26 april is de dag van de 
lintjesregen. Ook in Velsen wordt 
een aantal inwoners in het zonne-
tje gezet voor hun jarenlange in-
zet op divers gebied. SeaportTV 
zendt dit vanaf 28 april een aan-
tal keren uit. 

De uitreiking van de Koninklijke on-
derscheidingen wordt uitgezonden 

vanaf zondagavond 28 april om 19.00 
en 23.00 uur door SeaportTV. De 
herhalingen worden dagelijks uitge-
zonden tot en met vrijdag 3 mei om 
09.00, 13.00, 19.00 en 23.00 uur. Op 
www.velsen.nl kunt u vanaf 27 april 
lezen waarom de gedecoreerden in 
aanmerking zijn gekomen voor een 
onderscheiding. (foto: Gemeente 
Velsen)
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Elektronisch gemeenteblad
De bekendmaking van verorde-
ningen, vergunningen, beleid van 
onze gemeente etc. staat weke-
lijks in de Jutter/de Hofgeest. 
Vanaf 1 januari 2014 stelt een 
nieuwe wet dat deze bekendma-
kingen digitaal gedaan moeten 
worden.

De officiële bekendmakingen van de 
gemeente Velsen staan elke week in 
de Jutter/de Hofgeest. Vanaf 1 janu-
ari 2014 worden ze ook digitaal via 
het elektronisch gemeenteblad ge-
publiceerd. Velsen onderzoekt via 
inspraak en evaluatie of publica-
tie in de Jutter/de Hofgeest op ter-
mijn kan worden stopgezet. Dat ge-
beurt alleen als er voldoende draag-
vlak voor is.

Uit de inspraak en evaluatie zou 
kunnen blijken dat een (korte of lan-
ge) overgangsperiode met de Jutter/
de Hofgeest gewenst is of dat er ex-
tra maatregelen nodig zijn voor ‘di-

gibeten’ (mensen die niet zo handig 
zijn met computers). Of misschien 
is het voldoende dat er een verkor-
te versie van de bekendmakingen in 
de Jutter/de Hofgeest staat met een 
verwijzing naar de formele publica-
ties in de elektronische versie.

Misschien heeft u al gemerkt dat 
we op 5 april 2013 gestart zijn met 
een proef met het digitale gemeen-
teblad. Zo kunnen de Velsenaren al-
vast ervaring opdoen met de digitale 
variant naast de papieren versie in 
de Jutter/de Hofgeest. Verder kunt 
u na de zomer gebruik maken van 
een gratis e-mailservice. Wanneer u 
zich daarvoor aanmeldt, krijgt u een 
e-mail als er besluiten worden ge-
nomen over uw directe woonomge-
ving. Daarnaast vindt u op verschil-
lende plekken een uitdraai van het 
elektronisch gemeenteblad, bijvoor-
beeld bij de balie van het stadhuis en 
bibliotheek. Een overzicht van alle 
locaties staat op www.velsen.nl.

Schoonmaakactie
In mei 2013 is de Binnenhaven in 
IJmuiden aan de beurt voor een 
schoonmaakactie. Simone Bonten-
bal roept Velsenaren op om haar 
te helpen.

Op zaterdag 25 mei tussen 13.00 en 
15.00 uur wordt het terrein van de 
Binnenhaven schoongemaakt, het 
voormalige Zeewegziekenhuister-
rein. De organisatie is wederom in 
handen van Simone Bontenbal (van 
de  succesvolle schoonmaakactie op 
het strand). Ditmaal helpen Johan 
Zwakman en Fred Tromp van het 
wijkplatform IJmuiden-Zuid mee. 
Nadat de bouwwerkzaamheden op 
het terrein eind 2012 klaar waren, 

heeft dit wijkplatform ervoor gezorgd 
dat het achtergebleven bouwmateri-
aal werd weggehaald. Toch ligt er nog 
veel zwerfvuil en puin. Vooral tussen 
de struiken en bomen van het kleine 
parkje in de hoek achter de viskraam 
van Kaatje ziet het er smerig uit.

Voor de actie van 25 mei worden ma-
terialen geregeld, zoals prikkers, 
handschoenen en vuilniszakken. De 
gemeente helpt mee door het vuil di-
rect na de schoonmaak af te voeren. 
Alle hulp is van harte welkom. Op-
geven graag via een email naar hoe-
hetookkan@live.nl. Op de Face-
book-pagina www.facebook.com/ 
hoehetookkan staat meer informatie.

HOV en de Troelstraweg
Tussen de Briniostraat en de Zee-
weg in IJmuiden komt deelpro-
ject 6 van HOV Velsen. Het voor-
lopig ontwerp is vastgesteld, dat 
na de inspraak is aangepast.

Op dinsdag 16 april heeft het col-
lege van B&W het voorlopig ont-
werp voor deelproject 6 HOV Vel-
sen vastgesteld, dat loopt over de 
P.J. Troelstraweg tussen de Brinio-
straat en de Zeeweg in IJmuiden. 

Op het ontwerp dat is vrijgegeven 
voor inspraak zijn veel reacties ont-
vangen, vooral over verkeersveilig-

heid, parkeerruimte en geluid. On-
derdelen van het ontwerp zijn aan-
gepast. De weg wordt als 30 km ge-
bied ingericht en de fietsstroken 
aan beide zijden van de weg wor-
den verbreed. Bij het kruispunt met 
de Briniostraat komen waarschu-
wingslichten om verkeersdeelne-
mers te attenderen op het busver-
keer en er komen extra parkeervak-
ken.

In de inspraakrapportage worden 
alle reacties beantwoord of  toege-
licht. De volledige inspraakrappor-
tage staat op www.hovvelsen.nl.

Woonvisie Velsen 2025
De woonvisie Velsen 2025 heeft 
als ondertitel ‘Samen werken aan 
een aantrekkelijke stad’. Daarin 
wordt rekening gehouden met so-
ciale en economische ontwikke-
lingen. In mei komt de visie in de 
gemeenteraad.

De gemeente heeft een nieuwe 
woonvisie opgesteld die aansluit op 
de gemeentebrede ‘Visie op Velsen 
2025’. In deze woonvisie geeft de ge-
meente aan hoe we van 2013 naar 
de gewenste woonsituatie in 2025 
komen en wie daarvoor nodig zijn. 
Naast de ontwikkelingen uit de Visie 
op Velsen 2025, zoals de verstedelij-
king van IJmuiden, gaat de woonvi-
sie ook in op bijvoorbeeld de vergrij-
zing van de bevolking en de woon-
vraag die dat met zich meebrengt. 
Ook duurzaamheid en de relatie met 
de regio zijn belangrijke onderwer-
pen.

De gemeente is zich bewust dat de 
uitvoering van deze woonvisie niet 
op alle punten direct opgepakt kan 
worden door de economische cri-
sis en de onzekerheid op de woning-
markt. De titel van de woonvisie 
geeft aan hoe de gemeente gezamen-
lijk de schouders er onder wil zetten. 
Door samenwerking te zoeken met 
verschillende partijen en te stimule-
ren waar dat kan, wil de gemeente de 
doelstellingen uit de woonvisie be-
reiken. De woonvisie – te vinden op 
www.velsen.nl – wordt in mei in de 
gemeenteraad besproken.

Als onderdeel van deze discussie 
zijn aan het burgerpanel Velsen vra-
gen gesteld om  inzicht te krijgen 
over hoe de inwoners denken over 
het toekomstig wonen in Velsen. De 
uitkomsten daarvan staan elders in 
deze Infopagina en ook op www.vel-
sen.nl. (foto: Gemeente Velsen)

Burgerpanel Woonvisie
De gemeente Velsen is bezig met 
een ‘Visie op wonen 2025’- moe-
ten er meer woningen komen 
voor jongeren of voor ouderen, 
bijvoorbeeld. Het digitale Bur-
gerpanel van Velsen kreeg hier 
ook vragen over.; de uitkomsten 
van dit onderzoek zijn nu binnen. 

Van de 2330 leden van het Bur-
gerpanel hebben er 1260 gerea-
geerd. Daaruit blijkt onder ande-
re dat 74% van de respondenten 
vindt dat het verhuizen tussen de 
regio’s (en de gemeenten) IJmond, 
Haarlem en Amsterdam makkelij-
ker moet worden. Daarnaast vindt 
56% dat IJmuiden en Velsen-Noord 
zich vooral moet richten op voorzie-
ningen voor jongeren, studenten en 
starters, zoals woningen, winkels, 
restaurants en cafés. Tot slot is 59% 

bereid om extra te investeren om 
de eigen woning energiezuiniger te 
maken.

Naast de antwoorden op de vragen 
zijn er honderden reacties, menin-
gen, suggesties en opvattingen bin-
nengekomen uit alle delen van de 
gemeenten. Velen schreven over de 
‘gaten van IJmuiden’ en de gebrek-
kige mogelijkheden voor doorstro-
ming naar andere woningen. Andere 
opmerkingen gingen over de wens 
om verschillende leeftijden te heb-
ben in de wijken en over de effecten 
van verkeer en openbaar vervoer op 
de aantrekkingskracht van Velsen.

De uitkomsten van het burgerpa-
nel worden gebruikt in de discussie 
over de woonvisie en zijn terug te 
vinden op www.velsen.nl.
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Stadhuis is dicht op...
In april en mei zijn er meerdere feestdagen. Het stadhuis is in dan 
een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Maandag 29 april  Verplichte vrije dag
Dinsdag 30 april  Koninginnedag
Woensdag 1 mei  Dag van de Arbeid
Donderdag 9 mei  Hemelvaartsdag 
Vrijdag 10 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 20 mei   Tweede Pinksterdag

Het Terras komt dichterbij
De nieuwbouw van Het Terras met appartementen is weer een stapje dich-
terbij gekomen. Wethouder Robert te Beest (midden) heeft daar 23 april 
2013 een overeenkomst voor getekend, samen met de heer van Zijll, direc-
teur Pré Wonen (rechts), en de heer Stubbé, interim bestuurder bij Brede-
rode Wonen (links). Volgens planning start de bouw nog dit jaar en is het 
Dorpshuis in 2014 gereed voor gebruik. (foto: Reinder Weidijk)

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u mee informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bu-
reau 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 het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerela-
teerde vragen kunt u een afspraak maken met 
één van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten 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 www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 13 
tot en met 19 april 2013 de vol-
gende aanvragen hebben ontvan-
gen voor een omgevingsvergun-
ning op grond van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. 
De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden
Kennemerstrand 174, plaatsen tijde-
lijke tent (17/04/2013) w13.000149.

Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 8, kappen populier 
(18/04/2013) w13.000150;
Minister van Houtenlaan ong., kap-
pen boom (16/04/2013) w13.000146.

Santpoort-Noord
Dinkgrevelaan ong., oprichten 
buurthuis en 11 appartementen 
(19/04/2013) w13.000152; 
Berglaan 7, plaatsen groendrager 
(18/04/2013) w13.000151.

Driehuis

Geen mededelingen

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 56, vergroten woning met  
uitbouw (achtergevel)(19/04/2013) 
w13.000153;
Wüstelaan 68, gebruiken bijgebouw 
ten behoeve van bed and breakfast 

(17/04/2013) w13.000148.

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.

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen
Geen mededelingen
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Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursor-
gaan dat het besluit heeft genomen 
(college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemees-
ter van Velsen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische 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 president van 
de rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan al-

leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. Burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben de volgen-
de besluiten genomen (de datum 
van vergunningverlening is tussen 
haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden
Heidestraat 47, kappen boom 
(18/04/2013) w13.000139.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 43, in gebruik nemen ga-
rage bij woonhuis als werkruimte 
(18/04/2013) w13.000029;
Santpoortse Dreef ong., kappen boom 
(17/04/2013) w13.000118.

Santpoort-Zuid
Olga von Gotschlaan 7, kappen boom 
(17/04/2013) w13.000133;
Brederoodseweg 62, vervangen dakka-
pellen (17/04/2013) w13.000083.

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Parkweg ong., kappen 2 bomen 
(17/04/2013) w13.000137.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Driehuis
Nicolaas Beetslaan ong., kappen 23 
bomen (plantsoen)(17/04/2013) 
w13.000117.

Evenementen art. 2:17 APV 
26 mei 2013, Run2Day Pim Mulier-
loop, start- en finishlocatie Sportpark 
Groeneveen, route loopt door de ge-
meente 
Velsen (18/04/2013) u13.003183;
10 tot en met 13 juni 2013, avondvier-
daagse door Velsen Noord, start en fi-
nish bij wijkcentrum De Mel. Op 13 
mei 
afsluiting in tent op Stratingplantsoen 
(17/04/2013) u13.003407;
19 mei 2013, Dag van het park, rondom 
kinderboerderij Park Velserbeek, Vel-
sen Zuid (18/04/2013) u13.002790;
9 tot en met 12 mei 2013, fair Bijzon-
der Beeckestijn, landgoed Beeckestijn, 
Velsen Zuid (18/04/2013) u13.003130; 
20 mei 2013, Pinksterjaarmarkt 
op Landgoed Duin & Kruidberg te 
Santpoort-Noord (18/04/2013) 
u13.003475.

Vrijmarkt Koninginnedag 2013
Tijdens Koninginnedag is het ge-
bruikelijk dat in de Gemeente Vel-
sen 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 inwoners 
en ondernemers veel plezier bele-
ven aan de vrijmarkten. 

In IJmuiden en Velserbroek is de 
vrijmarkt toegestaan op de volgende 
locaties

IJmuiden (zie ook het 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 29 april vanaf 21.00 uur 
tot 30 april 19.00 uur.

• Op de Lange Nieuwstraat, (het 
gedeelte vanaf hoek Plein 1945 
tot en met het gedeelte C&A). Let 
op: een gedeelte van de K. Zegel-
straat en Velserduinweg wordt 
afgesloten voor verkeer op 30 
april vanaf 06.30 uur tot 19.00 
uur.

• Marktplein 

Velserbroek
 In het voetgangersgebied van het 
winkelcentrum. 

Deelname aan een vrijmarkt is toe-
gestaan onder de volgende voorwaar-
den
1. U dient geluidsoverlast te vermij-

den. Houdt u rekening met om-
wonenden en winkeliers. 

2. Verkoop is niet toegestaan voor 
de ingang van winkels, horecaza-
ken en andere bedrijven die een 
duidelijk zichtbare poster heb-
ben opgehangen met de tekst: ‘Op 
Koninginnedag hier geen vrij-
markt, wij gaan open!’.Winke-
liers en betrokkenen kunnen de-
ze poster verkrijgen in het stad-
huis bij de receptiebalie van het 
Klant Contact Centrum, Dudok-
plein 1 in IJmuiden.

3. Verkoop vanaf de rijbaan is niet 
toegestaan. Plaatsen mogen in-
genomen worden vanaf 5 meter 
vanaf 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 
politie, brandweer en ambulance. 

5. In verband met de brandveilig-
heid mogen geen goederen, dozen 
e.d. tegen gevels, voor deuren en/
of op brandkranen worden neer-
gezet.

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. Al-
leen verkoop van gebruikte arti-
kelen door particulieren is toege-
staan. 

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 af-

loop de overgebleven spullen mee 
te nemen of in de daarvoor be-
stemde containers (in IJmuiden) 
weg te werpen en de ingenomen 
plaats weer schoon achter te la-
ten.

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

Controle
Op de vrijmarkt zullen controles ge-
houden worden met betrekking tot 
de opgelegde voorwaarden.



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl25 april 2013

Voorbereidingsbesluit Curaçaostraat te Santpoort-Noord
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken ingevolge artikel 3.7 
van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad van 
Velsen in zijn vergadering van 28 
maart 2013 heeft besloten dat een 

bestemmingsplan wordt voorbe-
reid voor het zuidelijke deel van de 
Curaçaostraat te Santpoort-Noord. 

Het besluit treedt daags na publi-
catie in werking. Vanaf heden ligt 

het voorbereidingsbesluit ter inza-
ge bij de bij de afdeling Publieksza-
ken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 
te IJmuiden. Tevens is het besluit in 
te zien op www.velsen.nl en via www.
ruimtelijkeplannen.nl met kenmerk 

NL.IMRO.0453.VB1501CURACAO-
STRA1-O001. 

Wettelijk is bepaald dat tegen het 
voorbereidingsbesluit geen bezwaar 
en beroep kan worden ingesteld. 

Velsen-Zuid - Manege Hip-
pisch Centrum Velsen hield ook 
dit jaar een grootse dressuur-
dag, gesponsord door Ruiter-
sportzaak Epplejeck in Heems-
kerk. Er schreven zich maar 
liefst 50 deelnemers in die een 
FNRS proef reden vanaf F1 t/m 
F11. Pensionruiters: 1. Anne-
mieke Birtwistle met Solitaire in 
de F6 proef 217 punten; 2. El-
len Schoone met Crivilli F6 proef 
213 punten. Gedeelde derde: Iris 
van der Laan met Junior en Sid-
ney Kruup met Junior (213 pun-
ten). F7 tot en met F12 mane-
gepony’s en paarden: 1. Cher 
Udo  met Lukas met 217 pun-
ten; 2. Isabelle Wakkers met Pe-
notti in de F7 met 216 punten; 3. 
Maartje Hanenburg en Kiss Me 
met 214 punten; 4. Cassey Stam 
en Dizzy in de F9 proef met 213 

punten. 
F3 t/m F6 manegepony’s en 
paarden: 1. Kayleigh Snijder met 
Penotti in de F4 met 220 pun-
ten; 2. Barbara Zwanenburg met 
Lukas in de F5 met 218 pun-
ten; 3. Sharita Lowies en UK  F3 
proef met 216 punten; 4. Esmee 
Hamers en Penotti met 215 pun-
ten. Senioren: 1. Conny Kruup 
met Paddy in de F9 met 221 
punten; 2. Wanda Schouten en 
La Paz in de F9 met 214 punten; 
3. Karin Elsendoorn met Lukas 
in de F5 met 213 punten; 4. Jo-
se Groenevelt met 211 punten.
F1 en F2 jongste jeugd: 1. Nyn-
ke Rommers met Zorro in de 
F2 proef met 225 punten; 2. 
Seth Huizinga en Diva in de F1 
en 3. zus Freeke Huizinga met 
Dizzy in de F1 met 222 pun-
ten, evenals Charlotte Hanen-
burg met Red Rabbit; 4. Isa Smit 
met 222 punten. De beste rui-
ters van de ochtend en de beste 
ruiters van de middag maakten 
kans op mooie prijzen beschik-
baar gesteld door Ruitersport-
zaak Epplejeck en de wisselbe-
kers: Nynke Rommers F2 proef 
laag met 225 punten op de pony 
Zorro. En Kayleigh Snijder met 
de pony Penotti werd de trot-
se winnares in de F4 proef met 
220 punten. Beide mogen de 
wisselbekers een jaar mee naar 
huis nemen. Voor de uitslagen 
van de succesvolle dressuur-
wedstrijd zie www.hippischcen-
trumvelsen.nl. Zondag 28 april 
vindt de voorronde/selectiedag 
plaats van de FNRS Zitcompe-
titie 2013. 
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SP bijeenkomst
Zorgen over afschaffing 

huishoudelijke hulp
IJmuiden - In een volgepakt Se-
niorencentrum op het Zeewijk-
plein deelde maandag 22 april Vi-
va! voorzitter Lucien van Ruth, sa-
men met SP Kamerlid Renske Le-
ijten, zijn zorgen over de mogelij-
ke gevolgen wanneer het regeer-
akkoord ongewijzigd wordt door-
gezet. Het is in zijn ogen buiten-
gewoon  inconsequent en onver-
standig om gelijktijdig zowel in de 
intramurale zorg als de extramura-
le zorg te snijden. Van Ruth her-
kent zich ook niet in de beeldvor-
ming waarop het voorgestelde be-
leid een antwoord zou moeten zijn. 
,,Het beeld dat de kosten de pan 
uit stijgen door de vergrijzing is 
een mythe”, aldus Van Ruth. ,,De 
ouderenzorg beslaat slechts 18% 
van de totale zorgkosten.” Hij her-
kent zich ook niet in de voorstelling 
van zaken als zou de ouderenzorg 
gebukt gaan onder een (te) grote 
overhead. ,,Bij ons is die overhead 
16%”, aldus Van Ruth. ,,En dat ligt 
aanmerkelijk veel lager dan in veel 
andere sectoren, zoals ook die van 
de overheid.” Hij stelt vast dat met 
de hele decentraliseringoperatie 
enorm veel kosten gemoeid zijn 
met de lokale beleidsontwikkeling, 
waar ruim vierhonderd gemeen-
ten elk het wiel opnieuw moeten 
uitvinden. Als gevolg van de ver-
schuiving van het collectief dra-
gen van de kosten naar de ‘eigen 
verantwoordelijkheid’, voorziet Van 
Ruth een toekomst waarin oude-
ren meer kans lopen op verwaar-
lozing en in eenzaamheid komen 
te overlijden.  

De kritische opmerkingen van Van 
Ruth kregen bijval van het SP Ka-
merlid Renske Leijten. De decen-
traliseringsoperatie is bedoeld 
om de gevolgen van de vergrij-
zing bij de gemeenten neer te leg-
gen. Daarop verlangden die ge-
meenten op hun beurt een ‘re-
gelarme’ bijdrage vanuit het rijk, 
dat zij naar eigen inzichten mo-
gen aanwenden. Geld dat nu uit-
gespaard wordt door met de aan-
besteding van de thuiszorg ver 
onder het CAO-loon te werken, 
wordt aan lantarenpalen besteed. 
Leijten verwacht overigens niet dat 
het regeerakkoord ongewijzigd zal 
worden doorgezet. ,,Door de acties 
van de comités Wijzijndethuiszorg 
en de ABVA KABO FNV ligt nu de 
vraag voor of aan het sociaal ak-
koord, dat onlangs tussen werkge-
vers, werknemers en het Kabinet is 
gesloten, nog een zorgparagraaf 
wordt toegevoegd, en wat daar-
in geregeld gaat worden. De bon-
den gaan in elk geval niet akkoord 
met een dreigend ontslag van nog 
weer 100.000 medewerkers in de 
thuiszorg”, aldus Leijten, die het 
publiek alvast opriep om zich voor 
te bereiden op 8 juni, wanneer er 
opnieuw een massa demonstratie 
staat gepland voor het behoud van 
de thuiszorg.
In Kennemerland werken oude-
renbonden, vakbonden, zorgwer-
kers en politieke partijensamen 
om de afbraak van de AWBZ zorg 
ongedaan te maken. Samen zullen 
zij bij gemeenten aandacht vragen 
voor hun zorgen.

HCV Epplejeck 
dressuurwedstrijd

Ruud Kuipers 
hoofdtrainer 
VV IJmuiden

IJmuiden - Voor komend sei-
zoen heeft VV IJmuiden Ruud 
Kuipers aangesteld als hoofd-
trainer en heeft daarmee de 
gedroomde opvolger van ver-
trekkend trainer David Zonne-
veld. Met het aanstellen van 
Ruud Kuipers wordt het ge-
richte beleid van interne door-
stroom binnen de vereniging 
nog maar eens onderstreept. 
Sinds enkele jaren voert VV 
IJmuiden een succesvol jeugd-
beleid, waarbij elk jeugdteam 
wordt getraind door een gedi-
plomeerd trainer. 

Velsen - Dankzij de financiële 
bijdrage van de gemeente Velsen 
kan het Gehandicapten Beraad 
Velsen weer een scootmobielcur-
sus. In het dagelijks verkeer blij-
ken nogal wat haken en ogen 
aan het gebruik van de scootmo-
biel te kleven. Het vraagt voor de 
gebruiker  de nodige behendig-
heid en verkeerskennis om veilig 
door drukke verkeersgebieden te 
rijden. De scootmobielcursus be-
staat uit drie lessen met een the-
oretisch en praktijkdeel en wordt 
gegeven bij Rijschool Post aan de 
Dokweg in IJmuiden. De eerste 
cursus start op woensdag 15 mei, 
de tweede op maandag 10 juni.  
Bij inschrijving betaalt u 5 euro 
(welke u bij het volbrengen van 
de cursus terugkrijgt). Inschrij-
ven enf info via instructeur John 
Schoor: schoor2005@hetnet.nl.

Scootmobiel-
cursus

IJmuiden - Zondag 9 juni is 
het derde Watertoren Festival 
voor iedereen die een keer to-
neel wil spelen of regisseren. 
Het maakt niet uit of je jong, oud, 
geel, blank, mooi, lelijk, ervaren 
of onervaren bent. Als je wilt to-
neelspelen of regisseren is dit je 
kans. Het festival begint zondag 
9 juni om 10.00 uur in het Water-
torenpark tussen J.P. Coenstraat 
en Wijk aan Zeeërweg in IJmui-
den. Er zijn geen kosten verbon-
den aan deelname. De deelne-
mers worden om 10.00 uur tij-

dens de koffie in groepen van 4 
à 5 man verdeeld. Iedere groep 
krijgt een regisseur toegewezen. 
Deze gaat samen met de groep 
aan de hand van een thema een 
theaterstuk van circa 15 minu-
ten maken. Het stuk wordt van-
af 15.30 uur zo’n drie keer uitge-
voerd voor publiek, afhankelijk 
van het weer en de opkomst van 
publiek. Er wordt voorzien in een 
simpele lunch. Inschrijven kan 
via het formulier Watertoren Fes-
tival 2013 op de site www.vee-
king.nl of bel 06-12699110.

Watertoren Festival
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