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HOV-bushaltes Hagelingerweg

Inloopavond en inspraak
Vier bushaltes aan de Hagelingerweg worden vervangen door
twee HOV bushaltes bij het Burg.
Weertsplantsoen in SantpoortNoord. De inspraakperiode is op
28 mei begonnen. Op dinsdag 16
juni is de inloopbijeenkomst in
Café De WIldeman.

Als onderdeel van het project HOV
Velsen worden de vier bestaande
bushaltes op de Hagelingerweg vervangen door twee HOV-bushaltes
in de buurt van het kruispunt Burg.
Weertsplantsoen-Hagelingerweg.
Een aantal varianten is met betrokkenen besproken en nu brengt het
college van B&W het voorlopig ont-

werp in de inspraak. De inspraakperiode loopt van 28 mei tot en met 9
juli 2015.
Op dinsdag 16 juni is de inloopbijeenkomst in Café De Wildeman, Hoofdstraat 142 in SantpoortNoord, tussen 17.00 en 20.00 uur. Alle belangstellenden zijn van harte
uitgenodigd om het ontwerp te komen bekijken, vragen te stellen en
opmerkingen mee te geven.
Het ontwerp staat op de website van
de gemeente Velsen: www.velsen.nl/
Meepraten-in-Velsen/Inspraakonderwerpen/HOV-haltes-Hagelingerweg.htm

Het Terras heropend
Op donderdag 11 juni a.s. gaat het
nieuwe Dorpshuis Het Terras open
in Santpoort-Noord. Een gloednieuw pand op de oorspronkelijke plek. Het feest voor jong en oud
begint om 16.00 uur.

Er is lang naar uitgekeken, de opening
van het nieuwe Dorpshuis het Terras.
Na de brand in 2007 zijn de uiteenlopende activiteiten tijdelijk verhuisd
naar andere locaties in SantpoortNoord. Nu is het zover: op donderdag 11 juni wordt het nieuwe dorps-

huis geopend. Stichting Welzijn Velsen en Het Terras verwelkomen jong
en oud in het nieuwe pand op de oude,
vertrouwde plek op Dinkgrevelaan 17.
De feestelijke opening zal om 16.00
uur beginnen en duurt tot ongeveer
18.00 uur. Dan wordt ook duidelijk
waar het nieuwe Dorpshuis het Terras voor staat: een plek voor bewoners uit Santpoort, jong en oud, waar
ze elkaar kunnen ontmoeten en kunnen ontspannen. (illustratie: Bart van
de Putte)

Vergunningen Sail 2015
Van A8 naar A9!
Dagelijks staan er files op de N203
en N246, omdat er geen goede
oost-westverbinding is tussen de
A8 en de A9. Deze verkeersproblemen leiden bovendien tot ernstige
overlast in Krommenie en Assendelft, zoals sluipverkeer, geluidhinder en slechte luchtkwaliteit. Het
project Verbinding A8-A9 zoekt
daar een oplossing voor.

Er worden zeven alternatieven onderzocht om de verbinding te verbeteren. Maar wat de één een prima oplossing vindt, is voor de ander helemaal
niet wenselijk. Er is een artikelenserie gestart, waarin voor- en tegenstanders per alternatief vertellen waarom
dit wel/niet een goed idee is. Zo wordt

duidelijk gemaakt welke verschillende, en soms tegengestelde, belangen
er spelen.
Alternatief 3 is het zogenaamde ‘Golfbaanalternatief’, dat loopt van de A8
rechtdoor naar de A9; het is feitelijk de
kortste verbinding. Een van de voorstanders van dit alternatief is Rijkswaterstaat. De Heemskerkse Golfclub
is tegen. Hun argumenten staan op de
website www.verbindinga8-a9.nl in
woord en beeld (kort filmpje).
De samenwerkende partners zijn de
gemeenten Beverwijk, Heemskerk,
Velsen, Uitgeest, Zaanstad, de stadsregio Amsterdam en de Provincie
Noord-Holland.

Tussen 19 en 23 augustus is het
weer Sail Amsterdam. Op woensdag 19 augustus gaan de grote
zeilschepen naar Amsterdam en
op 23 augustus komen ze weer terug. Voor feestelijkheden op eigen grond of langs het kanaal gelden dan strenge veiligheidseisen.

ten te organiseren? Weet dan dat er
op het gebied van (brand)veiligheid
strenge eisen worden gesteld. Tijdens de Sail In en Sail Out zijn evenementen in de openbare ruimte
langs het Noordzeekanaal niet toegestaan.

De parades met bezienswaardige
grote zeilboten op het Noordzeekanaal zijn een belangrijk onderdeel
van Sail Amsterdam. Tijdens de Sail
In, op woensdag 19 augustus 2015,
varen de zeilschepen in colonne vanuit IJmuiden naar Amsterdam. Op
zondag 23 augustus 2015 varen de
zeilschepen tijdens de Thank You
Parade (Sail Out) door het kanaal
weer terug naar de Noordzee. Voor
de exacte tijden verwijzen wij u naar
de website www.sail.nl.

Tijdens de Sail In op woensdag 19
augustus zijn langs het kanaal in Velsen-Zuid vier standplaatsen aangewezen. Aanvragen voor vergunningen moeten vóór 1 juli 2015 binnen
zijn. Alle benodigde informatie voor
het aanvragen van een gebruiks-, en/
of evenementenvergunning, standplaatsvergunning, ontheffing artikel
35 DHW kunt u vinden via het digitaal loket op de website www.velsen.
nl. Kijk ook bij de Bekendmakingen
van de gemeente Velsen, elders in deze editie van de Jutter/de Hofgeest.

Vergunning aanvragen
Heeft u plannen om langs het Noordzeekanaal op eigen grond activitei-

Voor vragen kunt u terecht bij het
Team Evenementen, tel. 0255567200, of evenementen@velsen.nl.

Infopagina
4 juni 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |

facebook.com/gemeentevelsen |

twitter.com/gemvelsen

22 juni in gemeentehuis Velsen

Pubers en geld: ouderavond
Hoe voorkom ik het eeuwige gezeur van mijn puber over geld? En
hoeveel kleedgeld moet ik geven?
Vraagt u zich dat als ouder ook wel
eens af? Jongeren willen tegenwoordig meedoen aan alle trends.
En dan straks ook nog studeren,
kan je beter lenen of eerst werken
en sparen?

Annemarie van Gaal, bekend van het
TV- programma ‘Een dubbeltje op
zijn kant’, is 22 juni in de gemeente
Velsen. Zij geeft advies over het omgaan met zakgeld en over het nieuwe
leenstelsel voor studiefinanciering.
Daarnaast geeft theatergroep PlayBack door middel van rollenspellen
tips aan ouders voor een goed gesprek
met hun puber over geld.

De ouderavond vindt plaats op maandag 22 juni 2015 in de Burgerzaal van
het stadhuis van Velsen, Dudokplein
1 in IJmuiden. Woont u in de gemeente Velsen en bent u vader/moeder van
een puber in de leeftijd van 14 tot en
met 18 jaar? Dan bent u van harte welkom! De avond start om 19:00 uur en
wethouder Arjen Verkaik verzorgt de
opening. De bijeenkomst sluit om uiterlijk 21.30 uur.
De toegang is gratis en vol is vol! U kunt
zich voor deze avond opgeven door
vóór 17 juni te laten weten met hoeveel
personen u komt via mailadres schuldhulpverlening@velsen.nl. Voor vragen
kunt u contact opnemen met mevrouw
E. Neijssel van de gemeente Velsen, telefoon 0255-567200.

ECO XXI Award
voor duurzaamheid
Blijde gezichten van de wethouders van Velsen, Zandvoort en Castricum. Afgelopen donderdag 28 mei 2015 ontvingen de drie gemeenten de ECO XXI
Award, oftewel De Zilveren Duurzaamheidsprijs van de directeur van FEE
Nederland. De vlag heeft de hele dag op het bordes van het gemeentehuis gewapperd. (foto: Reinder Weidijk)

Wethouder Bal geeft startStart sloop MEBA-gebouw sein voor BeestenBende
Op donderdag 18 juni om 16.30
uur geeft wijkwethouder Robert te Beest het startsein voor
de sloop van het MEBA-gebouw
aan de Wijkermeerweg in VelsenNoord.

De afgelopen jaren heeft het leefbaarheidsproject ‘De Frisse Wind’
al hard gewaaid door Velsen-Noord.
Op dit moment wordt onder andere
de nieuwe Brede School gebouwd en
wordt de omgeving van de Wijkermeerweg opgeknapt.
In 2014 kreeg de gemeente Velsen
de kans om de oude melkfabriek aan

de Wijkermeerweg aan te kopen.
Het pand ligt direct naast de Brede School en maakt een desolate indruk. Eventueel hergebruik is niet
meer aan de orde, daarom zal het
pand worden gesloopt. Aan de kant
van de Wijkermeerweg wordt een
groene zone aangelegd en het perceel zal worden uitgegeven als bedrijfskavel, met een nieuwe inrit aan
de Concordiastraat.
Op donderdag 18 juni 2015 start de
sloop van de oude melkfabriek op
Wijkermeerweg 4. Om 16.30 uur
geeft wethouder Robert te Beest het
startsein. (foto: gemeente Velsen)

Woensdag 27 mei 2015 ging De
BeestenBende officieel van start
op het Kennemerstrand in IJmuiden. Wethouder Floor Bal van de
gemeente Velsen gaf het startsein.
Ruim 30 kinderen gingen op zoek
naar haaieneieren en naar afval in
de duinen.

Wethouder Bal knipte een lint door
dat gemaakt was van zwerfafval.
Daarna ruimden kinderen het strand
op en deden ze een zwerfafval-estafette onder begeleiding van het Pieter Vermeulenmuseum. Ook zochten
de nieuwe leden onder begeleiding
van de Dutch Shark Society naar eikapsels van haaien en roggen op het
strand. En tot slot bekeken de kinderen met Mike Mannaart, medewerker van KIMO (Vereniging van kustgemeenten) naar het gevonden afval
en hoorden zij wat voor gevolgen dit
heeft voor de zee.
De BeestenBende bestaat uit kinderen van de basisscholen De Pleiade,
De Origon en De Zandloper uit de gemeente Velsen. Als BeestenBendelid help je mee om je buurt schoon
te houden. Minimaal één keer per
maand ruimen de kinderen in teams
hun eigen wijk op. Ook doen zij mee

aan speciaal voor hen georganiseerde evenementen. Elk team heeft minimaal één volwassen begeleider.
Wethouder Bal van Wonen, Milieu, Openbare Werken en Groenen Landschapsbeleid: “Wij vinden
het belangrijk om onze inwoners van
jongs af aan bewust te maken van
zwerfafval. De BeestenBende is een
wetenschappelijk bewezen aanpak,
waarbij kinderen echt zelf in actie komen en een positieve invloed hebben
op de leefbaarheid in de gemeente.”
Kinderen van basisscholen uit Velsen kunnen gratis lid worden van De
BeestenBende door zich aan te melden via de website www.mijnbeestenbende.nl. (foto: gemeente Velsen)
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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
23 mei 2015 tot en met 29 mei
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
IJmuiderstraatweg 155, plaatsen
scootertube (28/05/2015) 85242015;
Dokweg ong., plaatsen JOP
((29/05/2015) 8593-2015;

Frans Naereboutstraat 4, handelen in strijd met bestemmingsplan
(detailhandel) (29/05/2015) 88262015;
Kennemerstrand 174, legaliseren
zonwering (29/05/2015) 8677-2015;
Cederstraat 44, plaatsen dakopbouw
(29/05/2015) 8712-2015;
Duinstraat ong., aanleggen 10 parkeerplaatsen (28/05/2015) 85052015.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Terrasweg 43, vestigen ambachte-

lijke brouwerij (25/05/2015) 82262015;
J.T. Cremerlaan 48 en 50, plaatsen
2 dakkapellen (29/05/2015) 87022015;
Burgemeester Weertsplantsoen 8,
legaliseren berging (25/05/2015)
8236-2015.

Velserbroek
Fregat 22, plaatsen dakkapel (voorgevel) en vergroten dakkapel (achtergevel)(29/05/2015) 8704-2015.

Velsen-Zuid
Oude Pontweg 190, plaatsen woonwagen (27/05/2015) 8675-2015.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Eendrachtstraat 30, kappen 7 bomen (28/05/2015) 8538-2015.

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
Zeeweg 207, plaatsen dakopbouw
(29/05/2015) 7320-2015;
Kennemerlaan 63, wijzigen verleende vergunning w14.000438 (gevels)
4881-2015;
Rembrandtlaan 7, plaatsen dakop-

bouw (28/05/2015) 5300-2015;
Dudokplein ong., herinrichten Dudokplein (28/05/2015) 3087-2015;
Gerard Doustraat 29, plaatsen dakopbouw (27/05/2015) 3041-2015.

Santpoort-Zuid
Clarionlaan 3, kappen boom
(27/05/2015) 5029-2015;
Vinkenbaan ong., kappen boom
(28/05/2015) 7446-2015.

Driehuis
Waterloolaan 26, plaatsen dakkapel (voorgevel)(28/05/2015) 50232015.

Velsen-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 33, vergroten kelder (27/05/2015) 5140-2015.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 69, vervangen bestaande erker (02/06/2015) 5134-2015;
Kerkerinklaan 66, plaatsen dakopbouw (02/06/2015) 6515-2015;
Paramaribostraat 68, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(27/05/2015)
4973-2015;
Narcissenstraat 1a, plaatsen balkon
met buitentrap (02/06/2015) 63392015.

Velsen-Noord
Watervlietstraat 37, vergroten woning met dakopbouw (27/05/2015)
5520-2015;
Ladderbeekstraat 72, vergroten berging (28/05/2015) 6170-2015.
Velserbroek
De Zeiler 128, oprichten berging
(27/05/2015) 5418-2015;
Lepelblad 10, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (27/05/2015) 52812015.
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Besluiten (vervolg)
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen artikel 2:17 APV
Sint Nicolaasintocht, 21 no-

vember 2015, Santpoort-Noord
(01/06/2015) u15.002919;
Regatta Ronde om Noord-Holland,
20 juni 2015, Seaport Marina IJmuiden (01/06/2015) u15.003696;

Avondvierdaagse Velsen-Noord, 8
juni t/m 10 juni 2015, Velsen-Noord
(01/06/2015) u15.003327;
Club Beeckestijn, 12 juni 2015,
Landgoed Beeckestijn Velsen-Zuid

(03/06/2015) u15.004056;
Beeckestijn pop, 13 juni 2015, Landgoed
Beeckestijn
Velsen-Zuid
(03/06/2015) u15.003968.

Vergunningaanvragen Sail 2015
In de periode van 19 tot en met 23
augustus 2015 is in onze hoofdstad weer het grote nautisch evenement Sail Amsterdam. De parades met bezienswaardige grote zeilboten op het Noordzeekanaal zijn daar een belangrijk onderdeel van. Tijdens de Sail In,
op woensdag 19 augustus 2015,
varen de zeilschepen in colonne vanuit IJmuiden naar Amsterdam. Op zondag 23 augustus
2015 varen de zeilschepen tijdens
de Thank You Parade (Sail Out)
door het kanaal weer terug naar
de Noordzee. Voor de exacte tijden verwijzen wij u naar de website www.sail.nl.

Mogelijk heeft u plannen om langs
het Noordzeekanaal op eigen grond

activiteiten te organiseren. Weet
dan dat er op het gebied van (brand)
veiligheid strenge eisen worden gesteld. Voorafgaand aan en gedurende
de feestelijkheden rond Sail wordt
in het gebied langs het kanaal streng
toegezien of bedrijven en personen
de vereiste gebruiks-, en/of evenementenvergunningen hebben. Als
dat niet het geval is, kunnen daar
maatregelen voor getroffen worden,
zoals het opleggen van een dwangsom.
Evenementen in de openbare ruimte
langs het Noordzeekanaal tijdens de
Sail in en Sail Out worden niet toegestaan.
Standplaatsen
Tijdens de Sail In op woensdag 19
augustus 2015 zijn langs het ka-

naal in Velsen-Zuid vier standplaatsen aangewezen: één op de parkeerplaats links van de pont en drie
standplaatsen in de omgeving van
de Torenstraat in het gras. Als u een
standplaats wilt innemen, kunt u
een aanvraag voor een standplaatsvergunning indienen door een aanvraagformulier in te vullen via het
digitaal loket op de website van Velsen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Als er meer dan vier aanvragen zijn,
wordt er geloot.
Buiten deze vier standplaatsen zijn
er langs het kanaal geen standplaatsen toegestaan.
Horeca-ondernemers die een buitentap willen plaatsen bij de ei-

gen horeca lokaliteit kunnen hiervoor een ontheffing artikel 35 van de
Drank en Horecawet aanvragen. Alle
benodigde informatie voor het aanvragen van een gebruiks-, en/of evenementenvergunning, standplaatsvergunning, ontheffing artikel 35
DHW, zoals het formulier, de leges
en bijzonderheden kunt u vinden via
het digitaal loket op de website www.
velsen.nl.
Voor vragen kunt u terecht bij
het team evenementen, tel. 0255567200 of evenementen@velsen.nl.
Vergunningaanvragen moeten vóór
1 juli 2015 zijn ingediend. Vergunningaanvragen die na 1 juli 2015
worden ingediend, worden niet meer
in behandeling genomen.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders hebben op 1 juni 2015 besloten om de
naam Het dichterspad vast te stellen voor het voetpad tussen de Waterloolaan en de Valeriuslaan in
Driehuis, de namen Egelantierpad,
Dauwbraampad, Kamperfoeliepad
en Hondsdrafpad vast te stellen voor
de fiets-en voetpaden in het duingebied tussen de Heerenduinweg
en de Ampèrestraat in IJmuiden en

de naam ’t Princenboschpad vast te
stellen voor het fietspad langs het
spoor, vanaf de Kennemergaardeweg
in Santpoort-Noord tot aan de Duinen Kruidbergerweg in Driehuis, alle
conform de bij de besluiten behorende kaarten.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht

binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend
gemaakt 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 van
Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart
kunt u inzien bij de afdeling Informatiemanagement van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden.
U kunt hiervoor een afspraak maken
bij de receptiebalie, of via telefoonnummer 0255 567352.

mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
Burgemeester en wethouders van
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel:

Tulpenstraat 19, 2071 PL SANTPOORT-NOORD

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch for-

is op de website www.velsen.nl te
raadplegen.
8 4 juni 2015

Noord. Hier wordt u in de gelegenheid gesteld het ontwerp in te zien,

naar het college van burgemeester
en wethouders, postbus 465, 1970

Bunkers open op D-Day
IJmuiden - Na het succes van
vorig jaar worden op zaterdag 6
juni, op de historische D-day, de
bunkers langs de Nederlandse kustlijn wederom één dag in
het jaar opengesteld voor het publiek. Van de Zuid-Hollandse eilanden tot aan Den Helder zijn
ruim 30 locaties van bunkers en
andere overblijfselen van de Atlantikwall te bezoeken. In onder
andere Den Haag, Rijswijk, Katwijk, Hoek van Holland en Den
Helder kan het publiek genieten
van diverse rondleidingen, wandelingen en rondvaarten, historische voertuigen, films en acteurs
uitgedost in kleding van toen. De
verborgen verhalen van de Atlantikwall komen tot leven, op plekken die doorgaans beperkt toegankelijk zijn.
In IJmuiden is het Bunkermuseum aan de Badweg 38 opengesteld voor de bezoeker van de
Bunkerdag. Dit museum bestaat
uit zes verschillende bunkers die
tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdeel uitmaakten van de
Duitse kustbatterij Heerenduin. In
Den Helder zijn drie grote bunkers geopend, waarvan één unie-

ke bunker genaamd ‘M219’. In de
hele Atlantikwall staan maar twee
bunkers van dit type. De bunker is
nooit in bedrijf geweest: de oorlog was al geëindigd voordat de
bunkers af waren. Speciaal voor
de Bunkerdag maken vrijwilligers
de bunker weer schoon, zodat die
toegankelijk is voor bezoekers.
De kust van West-Europa veranderde tijdens de Duitse bezetting in 1942 letterlijk in een vesting. Nazi-Duitsland legde in de
Tweede Wereldoorlog een 5000
kilometer lange verdedigingslinie
aan: de Atlantikwall. Ook aan de
Nederlandse kustlijn zijn talloze
bunkers, tankwallen en loopgraven gebouwd, als onderdeel van
deze verdedigingslinie. Voor de
bewoners langs de Nederlandse
kust was de bouw van de Atlantikwall een ingrijpende gebeurtenis. Zo moesten woonwijken in
Den Haag plaats maken voor een
kilometerslange tankgracht en
waren plots zo’n 135.000 inwoners dakloos. Ook in andere Nederlandse kustplaatsen zijn straten gesloopt en waren er grootschalige evacuaties. Zie ook
www.bunkerdag.nl.

Pieken op juiste moment
er 2 teams in niveau 6. De Surfers werden kampioen in poule
B. Zij zijn een geroutineerd team
dat volgend jaar naar de C-jeugd
gaat. Ze wonnen 5 van de 6 sets
en speelden als ware kampioenen. De Orkanen maakten het
iets spannender. In de eerste 2
wedstrijden wonnen ze de eerste set heel dik, maar verloren de
tweede. Uiteindelijk werden ze
op punten net kampioen in de Dpoule. De Beachbabes (niveau 3)
werden helaas geen kampioen,
maar wonnen wel de strijd om
de vijfde en zesde plaats. Zie ook
www.smashingvelsen.nl/jeugd.

Run for KiKa
levert ton op

Cor Langbroek wint
NK freestyle skiën
Velsen - Tijdens de Dutch Cup
Big Air Freestyle skiën in Snowworld Landgraaf (Limburg) is de
14-jarige Cor Langbroek uit Velsen Nederlands kampioen geworden.
,,Mijn grootste hobby is freestyle
skiën, dat doe ik veel in SnowPlanet in Velsen Zuid’’, zegt Cor.
,,Vorige week zondag had ik een
ski- wedstrijd in Landgraaf, een
big air, dat is een grote schans
en daar doe je dan trucs op en
dat wordt dan beoordeeld door
de jury. Het was een erg spannende wedstrijd. In de eerste
run viel ik en kreeg daardoor
weinig punten voor mijn oefening.
Maar gelukkig kwam er nog een

tweede run en telde de heat met
de meeste punten. Voor mij was
het dus alles of niets. In mijn
tweede run deed ik een tweeeneenhalve draai met de landing achterwaarts, dat noem je
een ‘900’ dat is een erg moeilijke truc ik kreeg daar 90 punten
voor hierdoor stond ik eerste!
De deelnemers die na mij kwamen konden dit niet verbeteren en dus werd ik Nederlands
kampioen. Ik ben nog steeds
niet normaal blij dat ik Nederlands kampioen ben!’’
Ik wil graag Bob Brown, Jaimy
Bernards en Reinier Optekamp
bedanken omdat zij mij zo goed
hebben getraind. Ik ben nog op
zoek naar een sponsor.’’

Velsen-Zuid - Bijna 1400 hardlopers, jong en oud, deden vandaag mee met Run for KiKa in
Spaarnwoude en maakten zo het
verschil voor kinderen met kanker. Tot nu toe hebben de deelnemers ruim 106.000 euro sponsorgeld opgehaald. Ook de komende weken komen er nog
sponsorbedragen binnen, dus
het einde is nog niet in zicht.
De Runners hebben vandaag
helaas geen geluk gehad met
het weer, maar het was een
mooie en gezellige dag. De kinderen konden een poging wagen
om door de voetbalgaten heen te
schieten, ze lieten zich schminken en hebben KiKa-handjes
geknutseld in het speciale KiKaFun-park. Alle deelnemers, toeschouwers, sponsors en hoofdsponsor MSD hebben hun
steentje bijgedragen om kinderkanker de wereld uit te helpen!
Team Kanjer Janiek heeft een
fantastische dag beleefd. De
vijfjarige Janiek is in behandeling voor leukemie en dat is de
reden dat haar vader, ooms en
tantes, vrienden en zelfs haar
juf meededen aan Run for KiKa.
Het team heeft al ruim 7500 euro sponsorgeld opgehaald en de
sponsorteller stijgt nog steeds.

Omgaan met ziekte
Haarlem - Ineke Smit Uitvaart organiseert op 10 juni een lezing met de
20-jarige Laura Maaskant. Zij debuteerde eind mei als schrijfster met
haar boek ‘LEEF’. Lauara vertelt in het boek openhartig over hoe het is
om te weten dat ze nooit meer beter zal worden nadat geconstateerd
is dat de kanker, die haar als 15-jarige trof, ongeneeslijk terug is. Een
avond voor iedereen die wil weten hoe om te gaan met een ongeneeslijke ziekte en zorg in de laatste levensfase. De lezing op 10 juni start om
20.00 uur in de Oosterkerk, Zomerkade 165 in Haarlem.

Wij nodigen belangstellenden uit
voor de inloopbijeenkomst op dinsdag 16 juni 2015 van 17.00 tot 20.00
uur in Café-Brasserie De Wildeman, Hoofdstraat 142 te SantpoortNoord. Hier wordt u in de gelegenheid gesteld het ontwerp in te zien,

Schriftelijke reacties kunnen tot
en met 9 juli 2015 worden gestuurd
naar het college van burgemeester
en wethouders, postbus 465, 1970
vragen te stellen en opmerkingen te
geven.

Velsen - Afgelopen zaterdag
vond in Kudelstaart het allerlaatste minivolleytoernooi (6-12
jaar) van dit jaar plaats. Tijdens
dit toernooi ging het om de bekers en de medailles. ’s Ochtends
speelden de oudste kinderen. De
Duikers (niveau 4) waren zaterdag met maar drie spelers (één
te weinig), maar gelukkig wilden
er genoeg kinderen uit de andere teams invallen. Zelfs met deze nieuwe samenstelling speelde het team de sterren van de
hemel en won elke set met ruime cijfers, waardoor ze kampioen werden. Daarnaast speelden

Het college heeft het voorlopig
ontwerp met toelichting ‘Aanbrengen bushaltes Hagelingerweg te Santpoort-Noord’ vrijgegeven voor inspraak. Dit ontwerp
is op de website www.velsen.nl te
raadplegen.
8 4 juni 2015

AL IJmuiden of via het contactformulier op de website o.v.v. inspraak
HOV haltes Hagelingerweg.

Bekendmaking
Bomenkap middenberm Hagelingerweg

In de maand juni zullen de dode en
zeer slechte lindebomen worden ge-

kapt in de middenberm van de Hagelingerweg, Santpoort-Noord.
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