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Lintjesregen: acht Koninklijke Onderscheidingen
Vrijdag 24 april jl. reikte burgemeester Weerwind in het gemeentehuis van Velsen acht Koninklijke Onderscheidingen uit.

Onder grote belangstelling van familie en vrienden en in aanwezigheid
van leden van het college van burge-

meester en wethouders werden zeven Velsenaren benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje Nassau en werd
één lid benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau (Niels Schut).
Op de foto staan van links af gezien
naast burgemeester Weerwind de
heren Piet Bakker, Niels Schut, Pe-

Strand schoongemaakt
Zaterdag 24 april jl. hebben
mensen met een lichte beperking het strand schoongemaakt.
Ook deden vrijwilligers in de
zorg mee aan de schoonmaakactie.

De actie was georganiseerd door
KIMO Nederland/België, de Stichting Juttersgeluk in samenwerking
met de gemeente Velsen. Wethouder Robert te Beest, voorzitter KIMO Nederland/België, ontving de
deelnemers met koffie en thee in
het Strandpaviljoen Noordzee op
het Kennemerstrand. KIMO staat
voor schone zee en stranden en benut in dit project in samenwerking
met de Stichting Juttersgeluk de
talenten van mensen met een beperking.
Doordat de zorg van deze mensen
dichter bij de gemeenten is komen
te liggen, is dit initiatief ontstaan.
Het is de bedoeling dat volgend
jaar alle gemeenten langs de kust

van Nederland en België meedoen.
(foto: Ko van Leeuwen)

ter Fronenbroek, Karel Stompé,
Wim van der Pijl, Ron van Rhee, Ton
van Kaam en Willem de Vreugd.
Ook een dame
Het waren niet alleen Velsense heren, die een lintje vanwege hun verdiensten voor de maatschappij kre-

gen opgespeld. Ook is er een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan
Irene Alderliefste uit SantpoortNoord door burgemeester Baltus
van de gemeente Heemskerk. Mevrouw Alderliefste verricht haar
vrijwilligerswerk in Heemskerk en
Beverwijk. (foto: Reinder Weidijk)

Gemeentehuis dicht
tijdens feestdagen
In mei zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis is dan een
aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Vrijdag 1 mei
Maandag 4 mei
Dinsdag 5 mei
Donderdag 14 mei
Vrijdag 15 mei
Maandag 25 mei

Dag van de Arbeid
Verplichte vrije dag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Verplichte vrije dag
Tweede Pinksterdag

Extra avondopenstelling
Dinsdagavond 12 mei tussen 18.00 en 20.00 uur kunt u op afspraak terecht bij Burgerzaken voor het aanvragen van reisdocumenten en rijbewijzen. U kunt voor deze avond alleen een afspraak maken via telefoonnummer 0255-567200 of 140255.
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Schapenscheren op
kinderboerderij Velserbeek
Op zondag 3 mei gaan vanaf
12.00 uur de schapen op de Kinderboerderij Velserbeek weer
met de billen bloot. Ruim veertig
schapen worden er geschoren aan
de Parkweg in Velsen-Zuid. Ze zijn
er van verschillende rassen, zoals: Zwartbles, Swifters, Coburger
Fuchs, Hamshire Down en Ouessant.

Fietsroute ‘Langs bunkers
en forten’ geopend
Zaterdag 25 april jl. hebben de
wethouders Annette Baerveldt
(Velsen), Cecilia van Weel (Beverwijk) en Aad Schoorl (Heemskerk)
de fietsroute ‘Langs bunkers en forten’ al rijdend op de fiets geopend.

De 60 kilometer lange route gaat door
Velsen, Beverwijk, Wijk aan Zee en

Heemskerk langs overblijfselen van
de Stelling van Amsterdam en de Atlantikwall. De fietsroute is gebaseerd
op het fietsknooppuntensysteem en is
verkrijgbaar bij de VVV (Bibliotheek)
en het gemeentehuis. Via de website www.ijmuidenaanzee.nl is de route ook te downloaden. (foto: gemeente Velsen)

BeestenBende-leden
in Velsen van start
De eerste enthousiaste leden van
de BeestenBende in Velsen zijn
van start gegaan. Gekleed in hun
nieuwe felgele outfit en met knijper in de hand hielden de kinderen de eerste opruimronde in
hun wijk.

De BeestenBende is een leefbaarheidsproject bedoeld voor kinderen van 7 tot 11 jaar. Als BeestenBende-lid help je mee om je buurt
schoon te houden. Minimaal één
keer per maand ruimen de kinderen in teams hun eigen wijk op. Elk
team heeft minimaal één volwassen begeleider. De BeestenBende is
door het SBS-programma ‘Het Beste Idee van Nederland’ gekozen bij
de beste zwerfafvaloplossingen van
Nederland. Kijk voor meer informatie op www.mijnbeestenbende.
nl.
Officiële start op 27 mei
Op woensdagmiddag 27 mei wordt
het officiële startsein voor De BeestenBende gegeven door wethouder
Floor Bal op het Kennemerstrand

Ook zullen leerlingen van verschillende scholen, die op de kinderboerderij stage lopen of hebben gelopen
de hoefjes bekappen en diverse kinderactiviteiten organiseren. Verder
zijn er demonstraties schapen drijven met Border Collies in de weide
vlakbij de kinderboerderij. Border
Collies worden al sinds mensenheugenis gebruikt voor het schapendrijven. Naast de kinderboerderij is ook
het speeltuintje en kinderbadje, dat
bij zonnig weer en minimaal 20 graden gevuld wordt met water.
Bezoek ook de stal!
In de stal is er een aparte ruimte,

Keurmerk uitgereikt
De kinderboerderij in Velserbeek
in Velsen-zuid is hygiënisch en
veilig voor wat betreft ziektes, die
van dier op mens overdraagbaar
zijn. Zo blijkt uit het Keurmerk
voor zoönosen dat de Gezondheidsdienst voor Dieren heeft uitgereikt.

Elk jaar wordt de kinderboerderij
gecontroleerd of deze te maken heeft
met ziektes, die van dier op mens
overdraagbaar zijn, de zogeheten zoonosen. Er wordt gekeken of zij er alles aan doet om deze ziektes te voor-

in IJmuiden. Alle BeestenBendeleden en begeleiders zijn deze middag van harte welkom om deel te
nemen aan de activiteiten. Lid worden van De BeestenBende is nog
steeds mogelijk en is gratis voor inwoners van de gemeente Velsen! Ga
daarvoor naar www.mijnbeestenbende.nl/lid-worden.

waar de kinderen onder begeleiding
een konijntje of cavia kunnen aaien
of een kuikentje mogen vasthouden.
Natuurlijk mag een bezoek aan onze lieve minivarkentjes Lola en Bella
en de ezels Dora en Diego niet worden vergeten.

komen. Zo wordt er getoetst op hygiëne, preventieve vaccinaties dierziekten en of er de afgelopen maanden door de dierenarts geen klinische verdenking is vastgesteld of
aangetoond via sectie of ander onderzoek.
De score van de kinderboerderij was
ruim voldoende voor het behalen
van het Keurmerk zoönosen verantwoord bedrijf. Voor het zesde achtereenvolgende jaar is het keurmerk,
dat zichtbaar is opgehangen bij de
ingang, uitgereikt.
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Dodenherdenking 4 mei
Het gemeentebestuur Velsen en het Comité 4 en 5 mei Velsen roepen iedereen op om deel te nemen aan het herdenkingsprogramma
van 4 mei en vanaf 18.00 uur tot zonsondergang de vlag halfstok uit
te hangen als een eerbetoon aan hen, die hun leven gaven voor onze
vrijheid.
11.00 uur Kranslegging Begraafplaats Duinhof in IJmuiden-Oost
Burgemeester Weerwind legt samen met wethouder Annette
Baerveldt en het Comité 4 en 5 mei Velsen een bloemstuk bij
het Indië-monument en een krans bij het herdenkingsmonument
17.45 uur Ontvangst in de burgerzaal van het stadhuis
18.00 uur Herdenking in het stadhuis met toespraken en
muzikale intermezzo’s
18.40 uur Kranslegging Monument Plein 1945
Bloemen en kransen kunnen tussen 16.00 en 17.00 uur
in het stadhuis worden afgegeven.
19.00 uur Herdenkingstocht vanaf Plein 1945 naar
Begraafplaats Westerveld in Driehuis
19.30 uur Aankomst van de herdenkingstocht op begraafplaats
Westerveld
19.35 uur Muzikale bijdrage door het Soli Harmonie orkest en
Zanggroep Voices
20.00 uur Twee minuten stilte, aangekondigd 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 Herdenkingsmonument, gelegenheid tot individuele bloemlegging.
20.15 uur

Einde programma

twitter.com/gemvelsen

Jaarstukken 2014 gereed
Het college van burgemeester
en wethouders heeft de jaarrekening 2014 aan de gemeenteraad aangeboden. Hiermee legt
het college verantwoording af
over de uitvoering van het begrotingsbeleid voor 2014 en de
besteding van de middelen. Het
saldo is positief: € 5 miljoen.

Belangrijke thema’s waren de decentralisaties, de uitwerking van
de Visie op Velsen 2025 en de profilering en positionering van Velsen en de IJmond. Samenwerking
– zowel lokaal als regionaal – was
opnieuw een sleutelwoord.
Decentralisaties
De voorbereiding op de decentralisaties heeft veel aandacht gevraagd: de overkomst van veel taken naar de gemeente op het gebied van langdurige zorg, jeugdhulp en werk per 1 januari 2015.
Waar mogelijk is die voorbereiding
samen met andere gemeenten gedaan.
Kennisrijk werken in Velsen
Daarnaast is hard gewerkt aan de
uitwerking van de Visie op Velsen
2025 ‘Kennisrijk werken in Velsen’. Bedoeling hiervan is onder
andere meer en beter geschoold
personeel in de techniek en de
maakindustrie, meer woningen in
Oud-IJmuiden en meer zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.

Burgemeester en wethouders in gesprek met bewoners

Het college komt naar u toe!
Op 19 mei 2015 brengt het college een bezoek aan Velserbroek
omdat ze graag in gesprek wil
komen met bewoners en ondernemers die iets willen vertellen
over wat ze belangrijk vinden in
hun directe omgeving.

Burgemeester Franc Weerwind
fietst samen met de wethouders
door de wijk van 13.45 uur tot 15.15
uur. Na afloop is er een gezamenlijke afsluiting in Woonzorgcomplex
De Hofstede, Aletta Jacobsstraat
227, 1991 PT Velserbroek. Hierbij
zijn alle bewoners uit Velserbroek
van harte welkom.
Wilt u het college iets laten zien
waar u trots op bent of wil u juist laten zien wat er nog beter kan in uw

wijk? Dan is dit het moment om u
aan te melden via communicatie@
velsen.nl of bellen via 140255. Uit
alle aanmeldingen wordt dan een
keuze gemaakt. Wordt uw aanmelding gehonoreerd dan krijgt u van te
voren bericht. Vergeet dus niet uw
telefoonnummer in uw aanmelding
te zetten!
Op de foto (van Reinder Weidijk)
ziet u van links naar rechts wethouders Ronald Vennik, Annette Baerveldt, burgemeester Franc Weerwind, wethouders Arjen Verkaik,
Robert te Beest en waarnemend gemeentesecretaris Koen Radstake.
Graag tot ziens in Velserbroek!

Speciale vermelding verdient het
werk aan de bereikbaarheid van de
IJmond, voor fietsen, het openbaar
vervoer en met de auto.
Velsen en de IJmond
Er zijn vijf projecten benoemd om
de uitvoering van de Visie tussen
2014 en 2018 nog een extra stimulans te geven. Ze moeten bijdragen aan de ontwikkeling van
‘IJmuiden, Rauw aan Zee’ en aan
citymarketing, aanIJmuiden & de
IJmond als centrum voor groeiende offshore windenergie, de uitstraling van het havenkwartier
Halkade & Oud-IJmuiden, de Kennemerboulevard (kustvisie) en het
Kust Informatie en Innovatiecentrum, en de techniekcampus in de
IJmond. Velsen moet worden herkend als energiek en innovatief.
Samenwerking waar mogelijk
Velsen werkt samen met gemeenten in verschillende regio’s; de
IJmond, Zuid-Kennemerland en
de Metropool Regio Amsterdam,
de MRA. Bestuurlijk is dat vooral te zien in de IJmondcommissie,
met de raadsleden van de IJmondgemeenten. Velsen is samenwerkingspartner samen waar dat nuttig en mogelijk is – met inwoners,
organisaties en bedrijven, lokaal
en regionaal.
Kijk voor meer informatie op www.
velsen.nl.
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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 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 bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, kunt u een afspraak maken
met één van de vakspecialisten via 14 0255.

criminatiezaken 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. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van
18 april 2015 tot en met 24 april
2015 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
Zeeweg 236, bestemmingswijziging
begane grond van winkel naar wonen (24/04/2015) 6370-2015;
Pegasusstraat 41, plaatsen dakkapel
voor- en achterzijde (22/04/2015)
6255-2015;
Moerbergplantsoen 65 B, wij-

zigen
gevel
gymnastieklokaal
(23/04/2015) 6323-2015;
Lange Nieuwstraat 489, plaatsen trapopgang t.b.v. bovenwoning
(22/04/2015) 6246-2015;
Kennemerboulevard 540, aanmeren
crewtenders (22/04/2015) 62742015;
Wijk aan Zeeërweg 22 rd, afwijken
verleende vergunning (22/04/2015)
6280-2015.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Narcissenstraat 1 A, plaatsen balkon
met buitentrap (23/04/2015) 63392015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

Santpoort-Zuid
Kluijskensweg 32, verlengen schutting (22/04/2015) 6265-2015.

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 aanvraag dienen te beslissen, verlengd
met zes weken:

Velserbroek
Geen mededelingen.
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

IJmuiden
Middenhavenstraat 92, plaatsen
tussenvloer (17/02/2015) 34762015.

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 spoedeisende 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
Strandweg ong., wijzigen trapportaal (24/04/2015) 3135-2015;

Kromhoutstraat 54 0001, legaliseren tussenvloer (24/04/2015) 34822015;
Breskensstraat 2, bouwen gasflessenruimte als apart 60 minuten
brandwerend brandcompartiment
in bestaand pand (24/04/2015)
3328-2015;
Gijzenveltplantsoen ong., oprichten 24 hofwoningen (24/04/2016)
w14.000627.

Geen mededelingen.

Driehuis
Hofdijklaan 45 en 47, plaatsen 2 dakkapellen (voorgevel) (23/04/2015)
4689-2015.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
geweigerd
voor:

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Vromaadweg 111, maken dakopbouw (23/04/2015) 3716-2015.

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 40, kappen 2

den opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent
dat zij daardoor formeel niet meer

Sant’elia,J.
Ivanova,S.
Schallinger,P.C.

geb. 13-01-1978
geb. 27-10-1984
geb. 30-08-1987

Voor informatie kunt u terecht bij de
Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken, tel. (0255) 567200.

DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders.

Herdenking verzetsheld
Jan Bonekamp

Groots F-feest

was ook dit team niet meer in te
halen op de ranglijst.
De kers op de taart was voor de
F4 van SVIJ. Moesten nog één
punt halen. En wat doe je dan!
Dan speel je natuurlijk gewoon
op een nul-nulletje. Dat was het
en dat bleef het ook. En daardoor
was ook de F4 kampioen.
Het werd één groot feest met
een echte officiële huldiging op
de balustrade van de Zeewijkse vereniging. Een unicum dat
nooit meer vergeten zal worden.
26 April zal voortaan de herinneringen ingaan bij SVIJ als de dag
van de F-kampioenen!

IJmuiden - Het Comité ter herdenking van de oorlogslachtoffers uit het IJmuidens verzet organiseert op zondag 4 mei, om
20.30 uur, al weer de negende bijeenkomst om stil te staan
bij het graf van Jan Bonekamp
op de Westerbegraafplaats in
IJmuiden.
De herdenking van de IJmuidenaar Jan Bonekamp en de strijd
die hij met velen van zijn tijdgenoten voerde mag een bron
zijn van inspiratie in een tijd van
stormachtige politieke en economische ontwikkelingen. Van
onverdraagzaamheid en intolerantie.
Maar ook een tijd van strijdbare inzet van medewerkers in de
zorg en de schoonmaak. Jongeren die strijden voor volwaardig
werk en inkomen en de illegalen en ontheemden die vechten
voor hun bestaan.
Bij de negende herdenking spreekt, naast de bekende IJmuidens schrijfster Conny Braam, Hugo van Langen (91
jaar). Hugo overleefde de bombardementen in Rotterdam, verhuisde naar Haarlem en sloot
zich daar aan bij het verzet van

geb. 25-11-1987
geb. 05-06-1974
geb. 16-06-1985
geb. 27-12-1978
geb. 19-01-1972
geb. 22-12-1974
geb. 28-11-1988
geb. 13-01-1978
geb. 27-10-1984
geb. 30-08-1987

F1 moest winnen bij concurrent
OG F2 om de titel te veroveren.
Het werd in een titanengevecht
3-4 en na de najaarstitel kon ook
het voorjaarsgedeelte door deze
talentenbak worden bijgeschreven.
De F2 stond er vooraf al goed
voor en had zelfs aan een gelijkspel genoeg. Het won met echter vrij eenvoudig met 2-9 en zodoende werd ook het keurkorps
van de leiders Busman/Pootjes
de terechte kampioen.
De F3 van trainer Jeroen Moreels, won thuis met 6-0 en mede omdat concurrent OG verloor

Araj,I.
Mierzwiński,J.S.
Botyriūtė,Ž.
Niyimpa,E.
Chtouki,L.
Sabhan El,S.
Heese van,M.
Sant’elia,J.
Ivanova,S.
Schallinger,P.C.

in Nederland woonachtig zullen zijn.
Het betreft de volgende personen:

Voor informatie kunt u terecht bij de
Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken, tel. (0255) 567200.
Khannous El,A.
Soğanci,G.
Kloosterhuis,N.D.
Söğutlü,Y.
Kötter,I.A.
Unikauskas,D.
Marićević,M.
Wittebrood,N.S.
Meijer,L.M.E.

geb. 08-06-1971
geb. 01-08-1973
geb. 22-11-1986
geb. 03-02-1979
geb. 14-04-1962
geb. 16-09-1985
geb. 24-05-1969
geb. 31-08-1989
geb. 29-09-1966

IJmuiden - Een unicum voor
voetbalvereniging SVIJ. Wellicht wel een unicum voor welke voetbalvereniging dan ook in
ons land.
Wanneer overkomt het je dat er
maar liefst vier van de vijf F-pupillen team kampioen kunnen
worden. Nog sterker! En dat ook
nog op één en dezelfde dag in
competitieverband!! Dat is nou
wat je noemt een regelrechte;
‘once in a lifetime’.
Afgelopen zaterdag konden
er bij SVIJ vier teams kampioen worden. En alsof het ook zo
moest zijn! Het geschiedde. De

de groep rond Hanny Schaft. De
herdenking voorziet in een uitgebreid cultureel programma.
René Esselman, van het muziekgeschelschap Blueriver uit Beverwijk, brengt het indringende
lied ‘Van jou heb ik niets meer
gehoord’ van Ber en Uut Hulsing, ten gehore. Michel Zorgmelder blaast de The Last Post
en een gelegenheidskoor sluit
de herdenking af met het lied
Joe Hill.
Over Jan Bonekamp schrijft
Conny Braam: “Jan Bonekamp
behoorde tot de onverzettelijksten in de strijd tegen fascisme
en racisme tijdens de bezetting.
Op 21 juni 1944 stierf de IJmuidenaar Jan Bonekamp, 30 jaar
oud, in handen van de Duitsers.”
Evenals in voorgaande jaren
ontvangen de bewoners uit de
straten die in Velsen zijn vernoemd naar verzetslieden elk
een uitnodiging om met anderen stil te staan bij de naamgever van hun straat.
Door uw komst kunt u Jan Bonekamp en de strijd die hij samen met velen anderen voerde,
herdenken. Opdat we niet vergeten!

Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent
dat zij daardoor formeel niet meer
Burgemeester en wethouders
maken bekend dat na uitvoerig
onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer
woonachtig zijn, op het adres
waar zij in de basisregistratie personen van de gemeente Velsen
staan ingeschreven.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders.

Beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Evenementen artikel 2:17 APV
Rabobank Pierloop Velsen, 12 september 2015, start Briniostraat en
finish op Plein 1945 te IJmuiden
(22/04/2015) u15.002524;
Run for Kika, 31 mei 2015, Recreatiegebied Spaarnwoude te VelsenVergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
bomen (23/04/2015) 2978-2015.

Zuid (24/04/2015) u15.002624;
Zorgspecialistloop, 17 mei 2015,
Start-Finishlocatie Telstar Stadion Minister van Houtenlaan 123 te
Velsen-Zuid
(23/04/2015) u15.002004;
Braderie, 24 mei 2015, 25 mei 2015,
31 mei 2015, 7 juni 2015, 14 juni
2015, 21 juni 2015, 28 juni 2015, 5
juli 2015, 12
juli 2015, 19 juli 2015, 26 juli 2015, 2
augustus 2015, 9 augustus 2015,16

augustus 2015, 23 augustus 2015,
30 augustus 2015, Kennemerboulevard te IJmuiden aan Zee
(23/04/2015) u15.002893;
Pinksterjaarmarkt, 25 mei 2015,
Landgoed Duin & Kruidberg, Duin
en kruidbergerweg 60 te Santpoort
(24/04 2015)
u15.002753;
Bourgondisch Santpoort, 30 mei
2015, plein aan de Broekbergerlaan
te Santpoort-Noord (28/04/2015)

Standplaatsen artikel 5:18 APV
Canopusplein, IJmuiden dinsdag en
vrijdag verkoop van kipproducten
(23/04/2015) u15.003280;
Kennemerplein, IJmuiden zondag, verkoop van kipproducten
(23/04/2015) u15.003281.
u15.002754.
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