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Wijkertunnel ’s avonds
en ’s nachts dicht
De Wijkertunnel (A9) onder het 
Noordzeekanaal is tot begin sep-
tember bijna iedere doordeweek-
se avond en nacht dicht. Rijkswa-
terstaat vernieuwt onder meer de 
verlichting en voert onderhoud 
uit. Verkeer kan omrijden via de 
Velsertunnel. Tijdens SAIL Am-
sterdam 2015 en verschillende 
dancefestivals die periode is de 
Wijkertunnel wel gewoon open.

Sail, Bazaar en festivals
Om ervoor te zorgen dat mensen 
het historische scheepvaartfestival 
SAIL Amsterdam kunnen bezoeken, 
last Rijkswaterstaat in de week van 
SAIL (19 t/m 23 augustus) een pau-
ze van de werkzaamheden in. Bezoe-
kers van de wekelijkse Bazaar in Be-
verwijk kunnen gewoon gebruik ma-

ken van de Wijkertunnel; op zater-
dagen zorgt Rijkswaterstaat ervoor 
dat de tunnel  uiterlijk om 05.00 uur 
weer open is. Ook in de weekenden, 
waarin er regionale festivals zoals 
Awakenings (27 en 28 juni), Dance 
Valley (1 augustus) en Dutch Valley 
(8 augustus) worden georganiseerd, 
zijn de werktijden aangepast.

Tijdelijke extra rijstroken
Tijdens de werkzaamheden maakt 
Rijkswaterstaat de Wijkertunnel te-
vens geschikt voor de tijdelijke twee 
extra rijstroken. Als de Velsertunnel 
in april 2016 negen maanden sluit 
vanwege renovatie, is de Wijkertun-
nel de belangrijkste omleidingsrou-
te. De Wijkertunnel krijgt er dan een 
tijdelijke extra rijstrook bij in beide 
richtingen.

Wandelroute ‘Ontdek Oud 
IJmuiden’ o�  cieel geopend
Zin om te wandelen door Oud 
IJmuiden, terwijl je alles te we-
ten komt over het vissersdorp 
van weleer ? Wethouder Annet-
te Baerveldt heeft afgelopen za-
terdag de wandelroute ‘Ontdek 
IJmuiden’ o�  cieel geopend.

Deze 5,5 km lange wandelroute is ge-
markeerd met 25 panelen die voor-
zien zijn van historische informatie. 
De route is te lopen via de aanwij-
zingen op de borden of door gebruik 

te maken van de brochure Ontdek 
Oud-IJmuiden die voor € 1,50 via de 
website www.ontdekoudijmuiden.nl  
verkrijgbaar is. De wandeling is tot 
stand gekomen met sponsoring van 
bedrijven, gemeente Velsen en de 
stichting Welzijn. 

Op de foto (gemeente Velsen) van 
links naar rechts wethouder  An-
nette Baerveldt en initiatiefneem-
sters Marlenne Schrijver en Agnes 
de Boer.

Budget beschikbaar

Activiteiten Burendag 2015
Zaterdag 26 september is het na-
tionale Burendag. Wilt u ook het 
plantsoen bij u in de buurt opvro-
lijken of een straatfeest organise-
ren? Maak dan nu uw plannen. Het 
Oranje Fonds steunt in samenwer-
king met Douwe Egberts sociale 
initiatieven van buurtorganisaties. 
Zij zijn bereid maximaal 450 euro 
per activiteit bij te dragen.

Geld aanvragen
Het aanvraagformulier en alle voor-
waarden zijn te vinden op www.bu-
rendag.nl. Het Oranje Fonds heeft 
dit jaar 1 miljoen beschikbaar. Dus 
wees er snel bij! 

Een belangrijke voorwaarde is, dat 
de buurtactiviteiten op 25, 26 of 27 
september worden gepland.

Hoe voorkom je als ondernemer 
dat je in fi nancieel zwaar weer te-
rechtkomt? De gemeente Velsen 
en het Instituut Midden-en Klein-
bedrijf (IMK) willen daarbij hel-
pen. Op 2 juli aanstaande is er 
een bijeenkomst in het gemeen-
tehuis. Aanvang: 19.30 uur. Vanaf 
19.15 uur kunt u inlopen in de Bur-
gerzaal aan het Plein 1945. Wet-
houder Annette Baerveldt opent 
de bijeenkomst, die uiterlijk 21.00 
uur eindigt.

155
Als alles goed gaat met je bedrijf, 
staat iedereen in de rij. Maar gaat het 
minder, dan sta je er als ondernemer 
vaak alleen voor. Daarom is ‘155-red-
een-bedrijf ’ opgericht. Ona� anke-
lijk, deskundig en met passie voor 
ondernemers. 155  is een initiatief 
van het IMK, Instituut voor het Mid-
den- en Kleinbedrijf. De gemeente 
Velsen heeft zich hierbij aangeslo-
ten, daarom kunt u– als inwoner van 
Velsen - kosteloos gebruik maken 
van de hulp.

Trek op tijd aan de bel
Het doel van deze informatiebijeen-
komst is om tijdig in gesprek te ko-
men met ondernemers die zich in 
zwaar weer bevinden of fi nancië-

le tegenslagen verwachten. De er-
varing leert, dat veel ondernemers 
te laat (fi nanciële) hulp zoeken uit 
schaamte of onwetendheid. Trek 
daarom op tijd aan de bel. Ook uw 
intermediairs, vrienden en familie 
zijn belangrijke gesprekspartners 
voor IMK. Meer dan 30.000 onder-
nemers in Nederland werden eerder 
met succes geadviseerd en/of bege-
leid door IMK. 

Informatie
Wij stellen het op prijs als u via de 
mail laat weten of u kunt komen; 
binnenlopen kan ook. Aanmelding 
kan via schuldhulpverlening@vel-
sen.nl onder vermelding van ‘ IMK 2 
juli’. Voor vragen kunt u contact op-
nemen met mevrouw E. Neijssel, te-
lefoon 0255-567200. U kunt ook kij-
ken op de site www.155.nl.

Kom naar informatiebijeenkomst!

Gratis advies midden-
en kleinbedrijf Velsen
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Evenementen in Velsen
De zomer is aangebroken en er is weer veel te doen in de gemeente Vel-
sen, zoals:

15 – 19 juli Zomerfestival De Kennemerlaan Leeft 
1 augustus Dance Valley, 12.00 tot 23.00 uur 
8 augustus Dutch Valley, 13.00  tot 23.00 uur   
9 augustus LatinVillage Festival, 13.00 tot 23.00 uur
1 t/m 8 augustus Dorpsfeest Santpoort

Maar er zijn nog veel meer activiteiten! Voor jong en oud. Kijk voor meer 
informatie  www.velsen.nl > Sport, Recreatie en Cultuur > Toerisme.

Sloop MEBA-gebouw
Wethouder Robert te Beest deinst niet terug voor een beetje actie. Afgelo-
pen donderdag nam hij plaats in de kraan en verrichtte de eerste sloophan-
deling van de oude melkfabriek aan de Wijkermeerweg  in Velsen-Noord. ,,Ik 
heb mijn roeping gemist”, grapte de wethouder. In Velsen-Noord is de laatste 
jaren fors geïnvesteerd om de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren. 
De sloop maakt plaats voor groen rondom de Brede School. Bovendien ont-
staat er ruimte voor bedrijfsvoering op deze prachtige locatie aan het  Noord-
zeekanaal. (foto: Ko van Leeuwen)

Van A8 naar A9!
Dagelijks staan er fi les op de N203 
en N246, omdat er geen goede 
oost-westverbinding is tussen de 
A8 en de A9. Deze verkeerspro-
blemen leiden  tot ernstige over-
last in Krommenie en Assendelft, 
zoals sluipverkeer, geluidhinder 
en slechte luchtkwaliteit. Het pro-
ject Verbinding A8-A9 zoekt daar 
een oplossing voor.

Er worden zeven alternatieven on-
derzocht om de verbinding te ver-
beteren. Maar wat de één een prima 
oplossing vindt, is voor de ander he-
lemaal niet wenselijk. Er is een arti-
kelenserie gestart, waarin voor- en 
tegenstanders per alternatief ver-

tellen waarom dit wel/niet een goed 
idee is. Zo wordt duidelijk gemaakt 
welke verschillende, en soms tegen-
gestelde, belangen er spelen.

Alternatief 6: N203 West 
Dit alternatief gaat om Assendelft 
heen en sluit aan op de N203 in 
plaats van rechtstreeks op de A9. De 
omgeving wil dit alternatief wel on-
derzocht hebben, maar wat is het ef-
fect op de forten van de Stelling van 
Amsterdam? De stichting Militair 
Erfgoed Groot Amsterdam voelt er 
in ieder geval niets voor. Op de web-
site www.verbindinga8-a9.nl kunt u 
hun argumenten lezen en bekijken 
via een korte animatie.

Prijsuitreiking 
Ronde om Noord-Holland
Afgelopen zaterdag heeft wethouder Annette Baerveldt de prijsuitreiking 
gedaan van de YSY Ronde om Noord-Holland. Het was de 19e keer, dat deze 
non stop zeilwedstrijd werd gehouden. De toertocht startte vrijdag in Mui-
den en voer over Markermeer, IJsselmeer, Westelijke Wadden en Noord-
zee. Met IJmuiden als eindpunt, waar de zeilers feestelijk werden onthaald 
op het terrein van Marina Seaport. Op de foto (Maarten van Waardenburg) 
staan vanaf links naar rechts wethouder Baerveldt, winnares Lilian Houten-
bos en haar zoon en  mede-bemanningslid.
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De nieuwe Velsertunnel in beeld
Vanaf half april 2016 begint de grootscheepse renovatie van de Velsertun-
nel. De tunnel gaat dan negen maanden helemaal dicht. Rijkswaterstaat ver-
groot de doorrijhoogte , moderniseert de vluchtwegen en vernieuwt vrijwel 

alle tunneltechnische installaties. Hoe ziet dat er uit ? Kijk op onderstaande 
a  eelding of zie www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel.

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 dis-
criminatiezaken, 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 bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

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

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.

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 note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 13 
juni 2015 tot en met 19 juni 2015 
de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Gjertsenstraat 7, plaatsen 2 dak-
kapellen (voor- en achtergevel)
(17/06/2015) 10163-2015;
Keizer Wilhelmstraat 1, aanpassen  
brandscheiding (15/06/2015) 9991-
2015.

Driehuis 
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Kerkweg ong. t.h.v. nr. 69, kappen 
boom (16/06/2015) 10078-2015;
Broekbergenlaan ong., werkzaam-
heden gemeentelijke wegen i.v.m. 
HOV (16/06/2015) 10058-2015;
Spanjaardsberglaan 8, kappen boom 
(14/06/2015) 9907-2015.

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 11, renove-
ren ontvangstgebouw en bemaling 

(16/06/2015) 10051-2015.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 80, onder-
houden en vervangen dak/kapcon-
structie (17/06/2015) 10200-2015.

Velserbroek
Watergentiaan 4, plaatsen dakkapel 
(achtergevel)(17/06/2015) 10263-
2015;
L. Springerstraat 52, wijzigen voor-
gevel inpandige garage (18/06/2015) 
10300-2015;
Betsy Perkstraat 7, plaatsen dakka-
pel (voorgevel) (17/06/2015) 10245-
2015;
Groninger Tjalk 1, plaatsen schuur 
(14/06/2015) 9897-2015.

Velsen-Noord
Westerwijkstraat 16, vergroten wo-
ning (uitbouw begane grond en 1ste 
verdieping)(10/04/2015) 10258-
2015;
Dijckmanstraat 2, verbouwen 
kerk tot woonruimte met kantoor 
(14/06/2015) 9900-2015.

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 arti-
kel 3.9 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht de termijn 
waarbinnen zij op de volgende aan-
vraag dienen te beslissen, verlengd 
met zes weken:

IJmuiden
Middenhavenstraat 22 A, voort-
zetten bedrijfsactiviteiten 
(17/06/2015) 6646-2015;
Middenhavenstraat 22 D, voort-
zetting gebruik gebouw als atelier 
(17/06/2015) 6640-2015;
Middenhavenstraat 22, voortzetten 
bedrijfsactiviteiten (17/06/2015) 
6739-2015;  
Middenhavenstraat 20-1, voort-
zetting gebruik werkplaats 
(17/06/2015) 6618-2015;
Zeeweg 236, bestemmingswijziging 
begane grond van winkel naar wo-
nen (17/06/2015) 6370-2015.

ONTWERPBESLUIT - uitgebrei-
de procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 

voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag. De aanvraag, 
de ontwerpomgevingsvergunning 
en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 29 juni 2015 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de af-
deling Publiekszaken. Tevens zijn 
deze stukken digitaal in te zien op de 
website velsen.nl via het menu meer 
nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten. 
Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan eenieder naar keuze 
mondeling of schriftelijke zienswij-
zen inbrengen tegen zowel de ont-
werpomgevingsvergunning. Ziens-
wijzen moeten worden gericht aan 
het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen, werkeen-
heid Vergunningen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden (bezoekadres 
Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor 
het kenbaar maken van mondelin-
ge zienswijzen kunt u contact opne-
men met de werkeenheid Vergun-
ningen, telefoon 140255.

IJmuiden
Strandweg/Kotterkade ong., oprich-
ten vrieshuis inclusief keurstation/
kantoor  ( 2186-2015).

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) 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.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Radarstraat 157, plaatsen dakop-
bouw (19/06/2015) 7385-2015;
Lange Nieuwstraat 797, verande-
ren gevelpaneel (22/06/2015) 4426-
2015;
Cornwallstraat 10, vernieuwen voor-
gevel (16/06/2015) 5340-2015;
Kennemerstrand 178, plaatsen viski-
osk (19/06/2015) 7415-2015;
Elzenstraat 27, plaatsen dakopbouw 
(17/06/2015) 7146-2015.

Driehuis
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Geen mededelingen. 

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen. 

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 90, plaat-
sen aanbouw (19/06/2015)  5776-
2015;
Kerkplein 7, plaatsen velux dakraam 
(17/06/2015) 7196-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Zwanebloembocht 156, maken uit-
bouw (voorgevel)(19/06/2015) 
6433-2015.
 
Verleende omgevingsvergun-
ning- uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben voor onderstaande 
projecten een omgevingsvergunning 

verleend. 
Belanghebbenden die een zienswijze 
hebben ingediend tegen de ontwerp 
omgevingsvergunning en belangheb-
benden die kunnen aantonen dat zij 
daartoe redelijkerwijs niet in staat 
zijn geweest, kunnen tegen dit be-
sluit binnen een termijn van 6 weken 
met ingang van de dag na die waarop 
dit besluit ter inzage is gelegd een ge-
motiveerd beroepschrift indienen bij 
de rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Te-
vens kunnen zij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Haarlem 
verzoeken een voorlopige voorzie-
ning te tre� en indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belan-
gen, dat vereist. Voorwaarde is wel 
dat ook beroep is ingesteld. 
Tevens kan ook digitaal het beroep- 
en verzoekschrift worden inge-
diend bij genoemde rechtbank via ht-
tp://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. Daarvoor moet u wel beschik-



Infopagina

25 juni 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Besluiten (vervolg)
ken over een elektronische handte-
kening (DigiD). Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 43 - het op-
richten van 2 woningen (na sloop be-
staande bebouwing) , het kappen van 
5 bomen en het splitsen van bestaan-

de uitrit (W14.000266) De omge-
vingsvergunning en de bijbehoren-
de stukken liggen met ingang van 29 
juni 2015 gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Publieksza-

ken, gemeente Velsen, Dudokplein 
1 te IJmuiden. Tevens is het besluit  
in te zien op www.ruimtelijkeplan-
nen.nl onder NL.IMRO.0453.OM-
0025WILLEMDEZWI1-R001.

Bekendmaking Wet geluidhinder
De directeur van Omgevingsdienst 
IJmond maakt namens het dage-
lijks bestuur van de Omgevings-
dienst IJmond bekend dat een be-
sluit is genomen voor het vast-
stellen van hogere waarden voor 
de geluidbelasting in het kader 
van de Wet geluidhinder, voor de 
omgevingsvergunning Willem de 
Zwijgerlaan 43 te Santpoort-Zuid.

Burgemeester en Wethouders van 
Velsen hebben ten behoeve van de 
omgevingsvergunning Willem de 
Zwijgerlaan 43 te Velsen-Zuid, een 
verzoek om vaststelling van hogere 
waarden in het kader van de Wet ge-
luidhinder ingediend bij Omgevings-

dienst IJmond. Het hogere waarden 
besluit heeft betrekking op railver-
keerslawaai.

De bevoegdheid van het college tot 
vaststelling van hogere waarden voor 
de geluidbelasting is gedelegeerd 
aan het dagelijks bestuur van Omge-
vingsdienst IJmond. Het dagelijks 
bestuur heeft de uitoefening van de-

ze bevoegdheid gemandateerd aan 
de directeur van Omgevingsdienst 
IJmond. 

Het besluit tot vaststelling van de ho-
gere waarde voor de geluidbelasting 
ligt met ingang van 29 juni 2015 ge-
durende zes weken, samen met de 
omgevingsvergunning, ter inzage bij 
de receptie van het stadhuis, Dudok-

plein 1 te IJmuiden, op werkdagen 
van 9.00 uur tot 16.00 uur en op don-
derdagavond van 18.00 uur tot 20.00 
uur. Eveneens is een exemplaar van 
het besluit in te zien bij Omgevings-
dienst IJmond, Stationsplein 48b 2 te 
Beverwijk op werkdagen van 9.00 uur 
tot 17.00 uur.

Binnen de bovenstaande termijn 
kunnen belanghebbenden beroep in-
dienen bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA, Den Haag, on-
der vermelding van “Besluit hoge-
re waarden Wet geluidhinder omge-
vingsvergunning Willem de Zwijger-
laan 43 te Santpoort-Zuid”. 

Velsen-Zuid
Genieweg 50 - gedeeltelijke wijzi-
ging van stalgebouw naar kantoor-
ruimten en het oprichten van fi et-

senberging met luifel (w14.000243)
De omgevingsvergunning en de bij-
behorende stukken liggen met in-
gang van 12 juni 2015 gedurende zes 

weken ter inzage bij de afdeling Pu-
bliekszaken, gemeente Velsen, Du-
dokplein 1 te IJmuiden. Tevens is het 
besluit  in te zien op www.ruimtelij-

keplannen.nl onder NL.IMRO.0453.
OM0026GENIEWEG50-R001.
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De directeur van Omgevingsdienst 
IJmond maakt namens het dage-
lijks bestuur van de Omgevings-
dienst IJmond bekend dat een be-
sluit is genomen voor het vast-
stellen van hogere waarden voor 
de geluidbelasting in het kader 
van de Wet geluidhinder, voor de 
omgevingsvergunning Willem de 
Zwijgerlaan 43 te Santpoort-Zuid.

Burgemeester en Wethouders van 
Velsen hebben ten behoeve van de 
omgevingsvergunning Willem de 
Zwijgerlaan 43 te Velsen-Zuid, een 
verzoek om vaststelling van hogere 
waarden in het kader van de Wet ge-
luidhinder ingediend bij Omgevings-

dienst IJmond. Het hogere waarden 
besluit heeft betrekking op railver-
keerslawaai.

De bevoegdheid van het college tot 
vaststelling van hogere waarden voor 
de geluidbelasting is gedelegeerd 
aan het dagelijks bestuur van Omge-
vingsdienst IJmond. Het dagelijks 
bestuur heeft de uitoefening van de-

ze bevoegdheid gemandateerd aan 
de directeur van Omgevingsdienst 
IJmond. 

Het besluit tot vaststelling van de ho-
gere waarde voor de geluidbelasting 
ligt met ingang van 29 juni 2015 ge-
durende zes weken, samen met de 
omgevingsvergunning, ter inzage bij 
de receptie van het stadhuis, Dudok-

plein 1 te IJmuiden, op werkdagen 
van 9.00 uur tot 16.00 uur en op don-
derdagavond van 18.00 uur tot 20.00 
uur. Eveneens is een exemplaar van 
het besluit in te zien bij Omgevings-
dienst IJmond, Stationsplein 48b 2 te 
Beverwijk op werkdagen van 9.00 uur 
tot 17.00 uur.

Binnen de bovenstaande termijn 
kunnen belanghebbenden beroep in-
dienen bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA, Den Haag, on-
der vermelding van “Besluit hoge-
re waarden Wet geluidhinder omge-
vingsvergunning Willem de Zwijger-
laan 43 te Santpoort-Zuid”. 

Velsen-Zuid
Genieweg 50 - gedeeltelijke wijzi-
ging van stalgebouw naar kantoor-
ruimten en het oprichten van fi et-

senberging met luifel (w14.000243)
De omgevingsvergunning en de bij-
behorende stukken liggen met in-
gang van 12 juni 2015 gedurende zes 

weken ter inzage bij de afdeling Pu-
bliekszaken, gemeente Velsen, Du-
dokplein 1 te IJmuiden. Tevens is het 
besluit  in te zien op www.ruimtelij-

keplannen.nl onder NL.IMRO.0453.
OM0026GENIEWEG50-R001.
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Velserbroek - 2 Genera-
tions Beach Edition op zater-
dag 4 juli is volledig uitver-
kocht. Ruim 1,5 week voor 
aanvang van het feest bij Villa 
Westend werd bekend dat al-
le 3.000 tickets weg zijn. Het 
belooft een spectaculaire edi-
tie te worden met een line-up 
die wordt aangevoerd door de 
Edwin Evers Band. Andere ar-
tiesten zijn Heer & Meester, 
DJ Bert & Lady Friends, Char-
ly Luske, Funk Soul Brothers 
en DJ Bas. Binnen, in de Local 
Hero Zaal, draaien 3 House 
DJ’s, DJ Miss Behave en DJ 
Mitchel. Ondertussen is ook 
de gloednieuwe website van 
2 Generations ‘live’ gegaan. 
Hier kun je nu al early bird tic-
kets kopen voor de volgende 
edities van 2 Generations. 

2 Generations 
uitverkocht

Olympic Velsen 
bij AV Suomi

Santpoort-Noord - Op vrij-
dag 19 juni werd Olympic 
Velsen gehouden bij AV Suo-
mi voor basisschool kinderen 
van groep 5. 
Tijdens een atletiekmeer-
kamp moesten de deelne-
mers vier onderdelen afwer-
ken: 40 meter sprint, hoog-
springen, balwerpen en ver-

springen. Bij alle onderdelen 
konden ze punten verdienen 
en uiteindelijk was er een 
eerste, tweede en derde prijs 
voor zowel de jongens als de 
meisjes. ‘s Morgens streden 
de Boekanier, de Origon en 
de Jan Campertschool met 
elkaar, ‘s middags de Hoek-
steen en de Beekvlietschool. 

Harmonieorkest Soli
bij De Luchte

Driehuis - Elk jaar sluit het 
Harmonieorkest van Mu-
ziekvereniging Soli het sei-
zoen af met een buitencon-
cert in de tuin van De Luch-
te. Dit jaar zal dit op dins-
dag 30 juni plaatsvinden. 
Om acht uur trapt het Har-
moniekorkest af met een 
swingende opening van 
Conga del Fuego. 
Daarna volgt er een heel di-
vers programma. Er wor-
den stukken uitgevoerd van 
de werken waarmee het or-
kest in november op con-
cours gaat. 
Dat concourswerken niet 
altijd moeilijk toegankelijk 
voor het publiek hoeven te 

zijn bewijzen Bacchus on a 
blue ridge en Bohemian re-
velry. Behalve deze werken 
staan ook een aantal meer 
bekende stukken op het 
programma zoals Moon-
light Serenade en de Pink 
Panter. 
Kortom een muzikaal en 
swingende avond.
De bewoners van De Luchte 
zullen vanaf hun balkons en 
vanaf stoelen in de tuin ge-
nieten van het programma. 
Het buitenoptreden is ook 
toegankelijk voor andere 
geïnteresseerden. 
Iedereen is van harte wel-
kom om op 30 juni om 20.00 
uur te komen luisteren.




