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Nachtelijke verkeers-
hinder op A22 en N208
In de nacht van 30 juni op 1 juli 
is er verkeershinder op de N208 
en de A22 bij de Velsertunnel. Dit 
is nodig om portalen te verwijde-
ren voor renovatie of om gereno-
veerde portalen terug te plaatsen. 
Ook wordt gewerkt aan de hoog-
tedetectie voor de Velsertunnel.

Van donderdag op vrijdag
Tussen 22.00 en 05.00 uur wordt er 
gewerkt ten zuiden van de Velser-
tunnel. Het verkeer dat vanuit Haar-
lem gebruik wil maken van de tijde-
lijke verbindingsweg (keerlus) naar 
de A22 en A9/Wijkertunnel wordt 
enkele keren stilgelegd voor maxi-
maal 15 minuten. Hetzelfde geldt 
voor verkeer dat vanaf IJmuiden 
naar de A9/Wijkertunnel rijdt.

Rijdt u in deze nacht op de A9 en wilt 
u naar de N208 (Haarlem-Noord, 
Velserbroek, Santpoort), dan kunt u 
geen gebruik maken van de nieuwe 
verbindingsweg (keerlus) ten zuiden 
van de Velsertunnel. U wordt omge-
leid via de afrit IJmuiden, N202 en 
Rijksweg naar de N208.

Onderdeel van renovatie tunnel
De Velsertunnel is bijna 60 jaar oud 
en krijgt momenteel groot onder-
houd. De renovatie vindt niet alleen 
in de tunnel plaats. Ook op de wegen 
naar de tunnel is Rijkswaterstaat 
aan het werk. Zo vernieuwen we cir-
ca 20 portalen boven de weg waar 
elektronische verkeersborden, ca-
mera’s en routeborden aan hangen. 
De portalen worden gedemonteerd 
en gerepareerd. (foto: RWS)

College op werkbezoek
Op dinsdag 21 juni jl. fi etsten bur-
gemeester en wethouders door 
Zee- en Duinwijk. Daar maakten 
ze kennis met een drietal projec-
ten, gericht op verbetering van de 
gezondheid in de wijk.

Projecten
Het betrof een plan om door gezond 
eten en veel te bewegen de jeugd ge-
zonder te maken en een project dat 
nieuwe methoden zoekt om eenza-
me ouderen te verleiden om naar 
de ‘soos’ te komen. Ook het idee van 
‘welzijn op recept’ kreeg de verdien-
de aandacht. Bij dit project gaat het 

niet om het bestrijden van medische 
klachten, maar om het tegengaan 
van stressfactoren. Dat komt im-
mers ook de gezondheid ten goede.

Het college eindigde in buurtcen-
trum De Dwarsligger, waar bewo-
ners uit Zee-en Duinwijk vragen 
stelden over onder meer het parke-
ren in de wijk. Alle aanwezigen wer-
den verrast door de heerlijke hapjes, 
die een aantal vrijwilligers had ge-
maakt. Als beloning wilden de jon-
gedames graag met de burgemees-
ter op de foto.(foto: gemeente Vel-
sen)
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Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude kiest voor
gemeente Haarlemmermeer
De gemeenteraad van Haarlem-
merliede en Spaarnwoude heeft 
op dinsdagavond 28 juni 2016 
gekozen voor de gemeente Haar-
lemmermeer als fusiepartner. De 
keuze was vrijwel unaniem.

De raadsleden van Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude spraken hun 
waardering uit voor alle drie de fu-
siekandidaten: Amsterdam, Haar-
lemmermeer en Velsen. Uiteinde-
lijk kozen 10 van de 11 raadsleden 
voor fusie met gemeente Haarlem-
mermeer.
 
Het college van Velsen feliciteert 

Haarlemmerliede en Spaarnwou-
de met het nemen van dit besluit, en 
ook Haarlemmermeer wordt gefeli-
citeerd met haar uitverkiezing. 

Natuurlijk is Velsen een beetje te-
leurgesteld. In de raadsbehandeling 
van Haarlemmerliede en Spaarn-
woude werd immers ook gezegd dat 
Velsen een uitstekende fusiepart-
ner zou zijn geweest.
 
Velsen kijkt uit naar de toekomsti-
ge samenwerking met haar nieuw te 
ontstane buurgemeente en heeft al-
le vertrouwen in een goede samen-
werkingsrelatie.
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Meer zuilen met
historische informatie
Misschien heeft u al opgemerkt 
dat in de gemeente Velsen sta-
len zuilen  zijn geplaatst. Het zijn 
nog ‘lege’ zuilen van cortenstaal, 
die binnenkort worden voorzien 
van een paneel met historische in-
formatie over de plek waar ze ge-
plaatst zijn.

In navolging van de route ‘Ontdek 
Oud-IJmuiden’ en het wandelpad 
langs de oude spoorlijn plaatst de ge-

meente op vijftien bijzondere plek-
ken een vergelijkbare zuil. Elke kern 
van de gemeente Velsen beschikt 
straks over een aantal informatiezui-
len. De locaties vallen allemaal bin-
nen het wandelnetwerk. 

De zuilen zijn tot stand gekomen in 
samenwerking met de stichting Ver-
halen Verbinden. Op de foto (ge-
meente Velsen) een vergelijkbare zuil 
langs de oude spoorlijn in IJmuiden.

Voorkom meeuwenoverlast
Meeuwen horen bij IJmuiden, 
maar zorgen ook voor overlast. De 
beste preventie is minder zwerfaf-
val op straat.

Vooral in het voorjaar en in de zo-
mermaanden kunnen meeuwen veel 
overlast veroorzaken.  Ze krijsen, be-
vuilen de straat en pikken een brood-
je uit je hand als je niet uitkijkt. Een 
gemeente kan daar niet zoveel aan 
doen. Meeuwen worden beschermd 
door de Flora- en Faunawet.  Het is 
verboden de eieren te rapen, uit het 
nest te halen, te beschadigen of te 
vernielen.  Er mogen ook geen nes-
ten verwijderd worden en  meeuwen 
mogen niet met opzet worden ver-
ontrust. Daardoor is het lastig voor 
de gemeente om de overlast goed te-
gen te gaan.

Meeuwen horen wel bij een plaats 
als IJmuiden met haven en zee, maar 
het zou fi jn zijn als er minder over-
last was. Een beproefde methode: 
laat minder (zwerf )afval op straat 
achter.

Wat kunt u doen?
• Meeuwen niet voeren
• Afval in de afvalbak gooien
• Afvalbakken goed afsluiten en vuil-

niszakken niet op straat zetten
• Afval zo kort mogelijk voor de op-

haaltijd langs de weg zetten
• Broedplaatsen voorkomen door 

een net op uw dak te leggen of dra-
den te spannen. Dit mag alleen als 
er nog geen nest aanwezig is op uw 
dak.

• Een bedrijf inschakelen dat gespe-
cialiseerd is in het aanbrengen van 
nestwerende materialen (website:  
Nederlandse Vereniging van Plaag-
dierenmanagement Bedrijven)

Nieuw speeltoestel in 
zwembad De Heerenduinen
Kom naar het zwembad! Niet al-
tijd zin om te zwemmen? Geen 
punt, het is er ook leuk spelen. 
Het oude speelhuisje in zwembad 
De Heerenduinen is vorige week 
vervangen door een gloed nieuw 
exemplaar. En…met een mooie 
wagen voor de deur!

Via een klimwand of trappetje kun-

nen de kleintjes naar boven komen 
om vervolgens via de glijbaan naar 
beneden te zoeven. De auto in cabri-
olet uitvoering kan door meerdere 
kinderen worden bestuurd en heeft 
uitstekende vering. 

De toestellen zijn geplaatst op kunst-
gras waardoor er veilig gespeeld kan 
worden. (foto: gemeente Velsen)

Zwem4daagse: mis ‘t niet!
Van 4 t/m 8 juli is het weer zwem-
4daagse in zwembad De Heeren-
duinen.

Er kan gestart worden tussen 18.15 
uur en 20.00 uur. Van de vijf avon-
den moeten er vier worden gezwom-
men. Op het terrein zijn diverse acti-
viteiten zoals doelgooien, touwtrek-
ken, voetballen en is er een grabbel-
ton. Kortom: een leuke week, mis het 
niet!

Programma
In het doelgroepenbad is maandag 
een loopmatwedstrijd, woensdag 
snorkelen en donderdag een water-
poloclinic onder leiding van VZV.

Woensdag staat Sander van der Lugt 
van RKVV Velsen onder de lat bij de 
penaltybokaal. 

Donderdag:  bootcamp van 18.30-
19.15 uur.

Vrijdag: hobbymarkt en uitreiking 
medailles met muzikale omlijsting 
van de Damiateband.

Inschrijven
Inschrijven kan bij de receptie van 

het zwembad. De kosten bedragen € 
9,00 pp met medaille en € 7,50 zon-
der medaille. Kinderen die zich via 
JeugdSportPas óf school opgeven 
kunnen voor € 5,00 komen zwem-
men! Bij de ingang ontvangen de kin-
deren een strippenkaart om aan de 
activiteiten deel te kunnen nemen. 

Alle deelnemers zijn verplicht een 
zwemdiploma te hebben. Kinderen 
die bij ons op B- of C les zitten heb-
ben gratis toegang (zij dienen zich 
wel in te schrijven). Er kan zowel 
binnen als buiten gezwommen wor-
den.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 18 
juni 2016 tot en met 24 juni 2016 
de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kanaalstraat 25, realiseren balkons 
en dakterras (23/06/2016) 12090-
2016;
Lange Nieuwstraat 751, plaatsen 
dubbelzijdig logo (20/06/2016) 
11694-2016;
Tuindersho� e 4 en 12, kappen 2 bo-
men (22/06/2016) 11941-2016;
Havenkade 35, vergroten 2e verdie-

ping (22/06/2016) 12018-2016;
Radarstraat 133, vergroten berging 
(20/06/2016) 11723-2016.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Genieweg 42, plaatsen oranjerie 
(20/06/2016) 11765-2016.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Hofgeesterweg 3, veranderen en 
vergroten stal (21/06/2016) 11832-

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 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor 
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee 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 08.30 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 noteren. Dit formulier 
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken 

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

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.

Bekendmakingen algemeen

Welstandsnota 2015

Bouwplannen, wat mag?
Ik heb bouwplannen, wat mag? 
Het kan zijn dat uw bouwwerk 
dient te voldoen aan ‘redelijke ei-
sen van welstand’. In dat geval zal 
uw bouwplan bijvoorbeeld moe-
ten passen in de omgeving. De ge-
meente Velsen heeft deze eisen 
opgenomen in de Welstandsnota 
2015. Deze kunt u gemakkelijk di-
gitaal nalezen.

Apps
Welke welstandscriteria zijn pre-
cies van toepassing op uw bouw-
plan? Met gebruikmaking van de ap-
plicaties ‘Welstandsnota in het kort’ 
en de ‘Uitgebreide welstandstoets op 
basis van het stroomschema’ kunt u 
het antwoord eenvoudig digitaal op-
vragen. Zoek op www.velsen.nl onder 
het kopje ‘veel gestelde vragen’: ik heb 
bouwplannen, wat mag? Uiteraard 
kunt u op de site van de gemeente ook 
de volledige Welstandsnota 2015 na-
lezen. De app. ‘Welstandsnota in het 
kort’ is voor algemeen geïnteresseer-
den, die de Welstandsnota 2015 op 
hoofdlijnen willen doorlopen. En wel 
interactief, als een verhaal met kaart-

materiaal en foto’s. Met de applicatie 
‘uitgebreide welstandstoets op basis 
van het stroomschema’ kunnen in-
dieners per adres bepalen wat de gel-
dende welstandscriteria zijn.

Aanbouwen, erkers etc.
Voor veel voorkomende objecten zo-
als aanbouwen, erkers, garages, ge-
velwijzingen, dakkapellen, dakop-
bouwen, erfafscheidingen, installa-
ties, rolluiken, dakramen, panelen, 
collectoren en reclame zijn zogehe-
ten objectcriteria opgesteld. Het gaat 
daarbij om relatief eenvoudige en 
meetbare eisen, die de initiatiefne-
mer vooraf zoveel mogelijk duidelijk-
heid geven of het bouwwerk voldoet. 
(foto: gemeente Velsen)

Subsidieregeling opwek-
ken duurzame energie
Bent u het zat om onnodig veel 
geld uit te geven aan energie-
belasting? Dan is dit het mo-
ment om in actie te komen. Ga 
voor een duurzame woning, 
die eigen energie opwekt. 
Hoe? Het gemeentelijk Duur-
zaam Bouwloket helpt u ver-
der!

Zonnepanelen
Woningbezitters die overwegen 
zonnepanelen te plaatsen kun-
nen voor gratis en ona¢ ankelijk 
informatie en advies terecht op 
de site www.duurzaambouwlo-
ket.nl/zonnepanelen. Hier kunt 
u zien of uw woning geschikt is, 
welke lokale uitvoerende bedrij-
ven betrouwbaar zijn, maar ook 
hoe het zit met de btw-terugga-
ve over de aanschaf en installatie 
van zonnepanelen. 

Is uw dak niet geschikt of vindt u 
zonnepanelen niet mooi passen? 
Neem dan contact op met het 

Duurzaam Bouwloket om te kij-
ken of er een energie coöperatie 
actief is in uw gemeente en wel-
ke andere mogelijkheden er zijn.

Subsidie 
Op dit moment is het extra inte-
ressant om maatregelen toe te 
passen voor het opwekken van 
duurzame energie. Er is name-
lijk een landelijke ‘ISDE subsi-
dieregeling’ van kracht voor het 
plaatsen van warmtepompsyste-
men, zonneboilers, hout(pellet)
kachels en hout gestookte bio-
massaketels. 

Bent u benieuwd hoe deze subsi-
dieregeling er uit ziet en hoe u de-
ze aan moet vragen?  Doe dan de 
energiesubsidie check via www.
duurzaambouwloket.nl/subsi-
dieregelingen of neemt contact 
op per mail info@duurzaam-
bouwloket.nl of telefoon 072-743 
39 56. De adviseurs van het Duur-
zaam Bouwloket helpen u verder!
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Aanvragen (vervolg)
2016;
Waterviolier 2 en 4, samenvoegen 
standplaatsen (21/06/2016) 11857-
2016;
Johanna Westerdijkstraat 27, 
vergroten woning met uitbouw 

(22/06/2016) 12000-2016.

Velsen-Noord
Geelvinckstraat 89, vergroten 2e ver-
dieping (23/06/2016) 12302-2016.

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.

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
Eksterlaan 8, gewijzigd uitvoe-
ren dakconstructies dakkapellen 
(23/06/2016) 10747-2016;
Kromhoutstraat ong., oprichten 
weegbrug (27/06/2016) 9165-2016;
Edisonstraat 5, wijzigen 2 kozijnen 
in voorgevel (27/06/2016) 11132-
2016.

Velsen-Zuid
Meervlietstraat 56, plaatsen dak-
kapel (zijgevel) (27/06/2016) 8745-
2016.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 35, plaatsen erker, 
vergroten dakkapel, uitbreiden eer-
ste verdieping en wijzigen draag-
constructie tweede verdieping 
(24/06/2016) 7674-2016; 
Duin- en Kruidbergerweg 63, kappen 
boom (24/06/2016) 9219-2016.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Corverslaan 2, verplaatsen en aan-
passen overkapping (27/06/2016) 
3613-2016.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een om-

gevingsvergunning geweigerd voor: 

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 56, kappen boom 
(27/06/2016) 10374-2016.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Open Nederlandse kampioenschap 
Blokarten 2016 strand IJmuider-
slag, 5 november 2016 t/m 6 no-
vember 2016 10:00 t/m 17:00 uur 
(21/06/2016) 8621-2016;
Italiaanse avond Festa Sera Ita-
ly op plein Hoofdstraat t.h.v. huis-
nummer 214 te Santpoort-Noord, 
1 en 2 juli 2016 17:00 t/m 23.00 uur 
(23/06/2016) 11224-2016;
2Generations Beach edition, Vil-
la Westend, Westlaan 41 te Velser-
broek, 2 juli 2016 16:00 tot 24:00 uur 
(24/06/2016) 8350-2016.
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Watervrienden IJmuiden 
sluit seizoen af

IJmuiden - Met een record-
aantal afzwemmers op 23 ju-
ni en een recordaantal deel-
nemers tijdens de jaarlijkse 
buitenzwemwedstrijd op 25 
juni heeft WVIJ het zwemsei-
zoen op mooie wijze afgeslo-
ten. Tijdens de laatste zwem-
avonden op 28 en 30 juni 
wordt het seizoen officieel 
worden beëindigd met het 
traditionele familiezwemmen 
voor de leszwemmers en de 
eindeseizoensborrel voor de 
volwassen zwemmers. 
Op 23 juni zat de tribune 
bomvol met ouders en an-
dere familieleden van de 45 
afzwemmende  kinderen. 
Het was warm in het zwem-

bad, dus aan het eind van het 
vlekkeloos verlopen diploma-
zwemmen sprongen naast de 
kinderen ook een groot aan-
tal lesgevers opgelucht het 
water in om te gaan water-
trappelen, én om af te koe-
len! Natuurlijk was iedereen 
geslaagd!
Coördinator Sonja Mol was 
bijzonder blij met het gro-
te aantal C-zwemmers: 15 
stuks, een goed teken want 
pas met het volledig zwem-
ABC is een kind echt veilig in 
het water. Van deze 15 kinde-
ren gaan er zeven door met 
zwemmen bij WVIJ. Na het 
halen van hun wedstrijdbre-
vetten, kunnen zij zich aan-

sluiten bij de wedstrijdploeg. 
En wie weet doet een aantal 
in 2017 ook mee aan IJmui-
den Buiten, de jaarlijkse bui-
tenzwemwedstrijd die WVIJ 
in de Heerenduinen organi-
seert. 
Met ruim 190 deelnemers 
haalde het evenement een 
recordaantal deelnemers 
naar IJmuiden. Ook nu liet 
het weer zich van de bes-
te kant zien, met geregeld 
een zonnetje. En hoewel de 
IJmuidenaren goed hun best 
hebben gedaan en een groot 
aantal medailles binnenhaal-
den, ging ook dit zesde jaar 
de Piet Wullaert Wisselbokaal 
mee naar Almere.
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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
Eksterlaan 8, gewijzigd uitvoe-
ren dakconstructies dakkapellen 
(23/06/2016) 10747-2016;
Kromhoutstraat ong., oprichten 
weegbrug (27/06/2016) 9165-2016;
Edisonstraat 5, wijzigen 2 kozijnen 
in voorgevel (27/06/2016) 11132-
2016.

Velsen-Zuid
Meervlietstraat 56, plaatsen dak-
kapel (zijgevel) (27/06/2016) 8745-
2016.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 35, plaatsen erker, 
vergroten dakkapel, uitbreiden eer-
ste verdieping en wijzigen draag-
constructie tweede verdieping 
(24/06/2016) 7674-2016; 
Duin- en Kruidbergerweg 63, kappen 
boom (24/06/2016) 9219-2016.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Corverslaan 2, verplaatsen en aan-
passen overkapping (27/06/2016) 
3613-2016.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een om-

gevingsvergunning geweigerd voor: 

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 56, kappen boom 
(27/06/2016) 10374-2016.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Open Nederlandse kampioenschap 
Blokarten 2016 strand IJmuider-
slag, 5 november 2016 t/m 6 no-
vember 2016 10:00 t/m 17:00 uur 
(21/06/2016) 8621-2016;
Italiaanse avond Festa Sera Ita-
ly op plein Hoofdstraat t.h.v. huis-
nummer 214 te Santpoort-Noord, 
1 en 2 juli 2016 17:00 t/m 23.00 uur 
(23/06/2016) 11224-2016;
2Generations Beach edition, Vil-
la Westend, Westlaan 41 te Velser-
broek, 2 juli 2016 16:00 tot 24:00 uur 
(24/06/2016) 8350-2016.
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