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Doe mee aan Baantjes Battle
Zwem zo veel mogelijk baantjes 
en help zieke of gehandicapte kin-
deren. Woensdagmiddag 20 ju-
li 2011 is de eerste Baantjes Battle 
van Noord-Holland in zwembad De 
Heerenduinen in IJmuiden. Meld 
je aan vanaf vrijdag 8 juli 2011 op 
www.baantjesbattle.nl, download 
het sponsorformulier en vraag fa-
milie, vrienden en andere mensen 
die je kent om jou te sponsoren. Ben 
je een held? Duik in het water voor 
een ander kind!

Giftige ampullen
In de ochtend van donderdag 30 juni 
2011 zijn op diverse stranden langs 
de Noord-Hollandse kunst ampullen 
met Calcium Carbide aangetroffen. 
Het poeder kan irritatie geven aan de 
huid en/of slijmvliezen (neus, ogen).
Mocht u een buisje zien liggen, 

dan raden wij u aan om eraf te blij-
ven. Houd afstand, pak ze niet op en 
breek ze zeker niet. Bel het alarm-
nummer 112 en meld de vindplek. 
Op www.velsen.nl vindt u advies 
over wat u moet doen als u in contact 
bent gekomen met Calcium Carbide.

Nieuw gezicht hondenbeleid
Dat honden in Velsen aangelijnd 
horen te zijn is bekend en dat de 
hondenpoep moet worden op-
geruimd ook. Minder bekend is 
dat iedereen een opruimmiddel 
(zakje of schep) bij zich hoort 
te hebben. Binnenkort start in 
IJmuiden de actie om daar aan-
dacht voor te vragen.

De gemeente Velsen gaat bij wijze 
van proef tijdelijk houders met plas-
tic zakjes ophangen. In IJmuiden is 
gekozen voor twintig locaties, plus 
het strand van Velsen-Noord. De 
bedoeling is iedereen beter bewust 

te maken van de opruimmiddelen, 
zodat de overlast van hondenpoep 
minder wordt. De houders met plas-
tic zakjes worden in 2012 verplaatst 
naar Velserbroek. 

Eerder dit jaar werden in IJmuiden 
nieuwe borden geplaatst bij de los-
loopplaatsen en kinderspeelplekken 
(waar geen honden mogen komen). 
De nieuwe borden zullen volgend 
jaar ook in de rest van Velsen wor-
den opgehangen. Ook wordt gekeken 
of er nog verbeteringen kunnen wor-
den aangebracht aan de huidige los-
loopplaatsen.

Velserbeek en stadion bereikbaar

Wegwerkzaamheden 
Minister van Houtenlaan
Maandag 11 juli 2011 start de ge-
meente Velsen met onderhouds-
werkzaamheden aan de hoofd-
rijbaan van de Minister van Hou-
tenlaan in Velsen-Zuid. De weg 
wordt dan afgesloten voor door-
gaand autoverkeer. 

Tussen het Pontplein en de Water-
loolaan wordt een omleidingrou-
te aangegeven. Fietsverkeer kan de 
normale route blijven volgen. De ver-
wachting is dat de weg vanaf 22 juli 
weer open is, als de weersomstandig-
heden dit toelaten.

In de week van 11 juli vinden de werk-
zaamheden plaats bij de kruising met 
de Tolsduinerlaan (nabij het tank-
station). Hier wordt een middenge-
leider aangebracht voor een veiliger 
oversteek voor fietsers en voetgan-
gers. De week daarna wordt gestart 

met het vernieuwen van het asfalt.

De wijk Velserbeek en het Tata Steel 
Stadion blijven bereikbaar via het 
Pontplein en de Groeneweg. Het 
tankstation is de eerste week bereik-
baar vanaf de Waterloolaan en voor 
personenauto’s ook via het parkeer-
terrein vanaf de Groeneweg. In de 
tweede week is het tankstation en-
kele dagen overdag slechts via één 
van deze kanten bereikbaar. Het gro-
te parkeerterrein kan de eerste week 
worden gebruikt. In de tweede week 
is dit voor enkele dagen afgesloten. 

Het nieuwe asfalt wordt volgens de 
huidige richtlijnen voorzien van de 
inmiddels bekende dubbele door-
getrokken asstreep. Ter hoogte van 
de Waterloolaan wordt ook een ze-
brapad aangelegd. Zie ook www. 
velsen.nl

Evenementen in Velsen
• Zaterdag 9 juli: 25 Jaar Velserbroek, Beach Party, Villa Westend
• Zaterdag 9 juli: Turn Up The Beach, strand van IJmuiden aan Zee
• Zondag 10 juli: 25 Jaar Velserbroek, Slaperdijk Festival, Villa Westend
• Maandag 11 juli: Start Zwemvierdaagse, Zwembad De Heerenduinen

Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > 
Sport, Toerisme en Vrije Tijd.

Woensdag 22 Juli
14:00-16:00 uur
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Verkeersadvies

Dancefestival op 9 juli
Zaterdag 9 juli is het strand 
van IJmuiden aan Zee het po-
dium voor het nieuwe beache-
vent Turn Up The Beach van Ra-
dio 538. Dit festival vindt plaats 
van 15.00 tot 23.00 uur. Zowel 
met de auto, het openbaar ver-
voer, de fiets of te voet is het eve-
nement goed bereikbaar. De Hee-
renduinweg in IJmuiden wordt 
rond 12.00 uur vanaf de Kruis-
berglaan afgesloten voor ver-
keer. Dit om ervoor te zorgen dat 
bij eventuele calamiteiten een 
vrije ruimte voor hulpverleners 
mogelijk is. 

Op de fiets of lopend
Zorg dat je via de Kennemerboule-
vard komt. Alleen via die route is het 
evenement bereikbaar. Hier is een 
ruime parkeergelegenheid voor fiet-
sen. Let op de aanwijzingen.

Gebracht en/of gehaald
Dan is het verstandig om je te la-
ten afzetten bij de Kiss ‘n Ride. Volg 
hiervoor de borden. Het beste is om 
je hier ook weer op te laten halen. 
Vooral bij het wegrijden is file moge-
lijk, dus hou daar rekening mee.

Met de auto
Borden volgen richting Turn Up The 
Beach. In IJmuiden staan ook ver-
keersregelaars die je naar de dichtst-
bijzijnde parkeerplaatsen zullen lei-
den. Er is uiteraard voldoende par-
keergelegenheid. Parkeer op de aan-
gegeven terreinen. Verkeerd gepar-

keerde auto’s worden zonder par-
don weggesleept! Om te voorkomen 
dat de toegangswegen vollopen, kom 
zo vroeg mogelijk. Op de parkings 
staan herkenningsborden, zodat aan 
het eind van het evenement de au-
to makkelijk terug te vinden is. Een 
parkeerkaart voor de hele dag kost 
10 euro. 

Openbaar vervoer
Plan zorgvuldig je reis van tevoren 
of vraag reisinformatie op via 0900-
9292 (0,70 cent p/m). Na het eve-
nement zijn er beperkte OV-moge-
lijkheden (Turn Up The Beach is 
om 23.00 uur afgelopen). Kun je na 
23.00 uur niet meer met het OV naar 
huis? Je kunt ook een taxi nemen die 
op de taxistandplaats vlakbij staat. 
Tip voor een veilige thuiskomst: zorg 
dat je op tijd vertrekt van Turn Up 
The Beach zodat je op tijd bent voor 
je laatste aansluiting.

Kijk voor meer informatie op www. 
turnupthebeach.nl

Internationaal keurmerk voor hotel

Green Key voor Holiday Inn
Het Holiday Inn IJmuiden ont-
ving dinsdag 5 juli de zilveren 
Green Key uit handen van de 
heer Jan van Run, gedeputeerde 
provincie Noord-Holland. An-
nette Baerveldt, wethouder toe-
risme van de gemeente Velsen, 
was hierbij aanwezig.

De Green Key is het internationa-
le keurmerk voor bedrijven in de 
toerisme- en recreatiebranche, en 
in de markt voor vergader- en con-
greslocaties. Al deze bedrijven zet-
ten zich serieus en controleerbaar 
in voor duurzaamheid, maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen, 

zorg voor het milieu op het bedrijf 
en voor de natuur in hun omgeving. 
De Green Key staat garant voor de 
vrijwillige inzet van de ondernemer 
om meer aan het milieu te doen dan 
de wet- en regelgeving van hem ver-
langt. Middels De Green Key kan 
een bedrijf het duurzame imago van 
de onderneming naar gasten, over-
heden en zakenrelaties communi-
ceren.

De feestelijke uitreiking vond plaats 
tijdens een driedaags internationaal 
congres in IJmuiden met vertegen-
woordigers van Green Key uit diver-
se landen. (foto: Reinder Weidijk)

Regionale samenwerking reddingsbrigades
Op vrijdag 8 juli 2011 onderteke-
nen de Veiligheidsregio Kenne-
merland (VRK) en de zeven lo-
kale reddingsbrigades in de re-
gio Kennemerland een conve-
nant. Namens de reddingsbriga-
de IJmuiden tekent de voorzit-
ter de heer Rozemeijer. Doel van 
de samenwerking is  de voorbe-
reiding op en bestrijding van in-
cidenten op het water en strand 
te versterken.

Met dit convenant treden de vrijwil-
lige reddingsbrigades op als één regi-
onale gesprekspartner voor de VRK. 
Zo ontstaat een uniforme werkwij-
ze tussen de hulpdiensten en de red-
dingsbrigades. Tot voor kort had-
den de reddingsbrigades lokale af-

spraken met gemeenten en werkten 
zij allemaal op eigen wijze. Dit con-
venant zorgt ervoor dat de regionale 
werkwijze van de VRK wordt over-
genomen in de werkafspraken met 
de reddingsbrigades. De afspraken 
in het convenant gaan niet alleen 
over de daadwerkelijke hulpverle-
ning. Ook andere relevante onderde-
len komen aan bod, zoals deelname 
aan projecten en werkgroepen van 
de VRK, de afstemming van plannen 
op het gebied van rampenbestrijding 
en crisisbeheersing en het gezamen-
lijk oefenen. 

De VRK bestaat uit onder meer uit 
Brandweer Kennemerland, GGD 
Kennemerland (incl. GHOR/ambu-
lancezorg) en de gemeenschappelij-

ke meldkamer van brandweer, GGD 
en politie (Meld- informatie- en co-

ordinatiecentrum Kennemerland 
(MICK). (foto: Ko van Leeuwen)
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Voortgangsbericht Oud-IJmuiden
De gemeente Velsen werkt samen met Bouwfonds en de woningcorporaties AWV Eigen Haard en Woningbedrijf Velsen aan de 
herontwikkeling van Oud IJmuiden. In dit voortgangsbericht kijken we naar de stand van zaken van de verschillende bouwpro-
jecten. Daarnaast komen aan de orde het werk aan de openbare ruimte, explosievenonderzoek, het bezoek van de Commissaris 
van de Koningin, de Dag van de Bouw, het Havenfestival en de vernieuwde website. Kortom, er is veel te melden. Dit voortgangs-
bericht geeft de stand van zaken weer tot de zomer 2011.

AWV Eigen Haard
De Vreede (blok 13)
Op vrijdag 8 juli is het appartementen-
gebouw De Vreede in Oud IJmuiden 
feestelijk opgeleverd door AWV Eigen 
Haard. De oplevering van De Vreede is 
een belangrijk moment voor Oud IJmui-
den, want het is het eerste nieuwbouw-
project dat nu is afgerond in deze om-
geving. Voor het eerst kunnen mensen 
zien hoe het nieuwe Oud IJmuiden eruit 
komt te zien. Appartementengebouw De 
Vreede is een robuust gebouw. Het is één 
geheel, maar het lijkt te bestaan uit alle-
maal verschillende panden. Elk met net 
weer een ander type gevel, hoog of wat 
lager, een eigen kleur baksteen en hoge 
ramen. Ze geven De Vreede een voorna-
me uitstraling. Bewoners parkeren hun 
auto op de binnenplaats die grotendeels 
is afgeschermd door een houten dek. De 
Vreede telt 14 koopgarantwoningen en 
20 huurwoningen.

Woningbedrijf Velsen
De Doorbraeck (blokken 4 en 8b)
Dit project bestaat uit twee bouwblok-
ken met elk 26 appartementen, dus 52 in 
totaal. Daarvan zijn er 40 bestemd voor 
de sociale woningmarkt en komen er 12 
op de vrije (huur)woningmarkt. Vanaf 
de derde week van september worden 
de woningen aan de huurders overge-
dragen. De verhuurprocedure is in vol-
le gang. Eerst komen de terugkeerders 
en herhuisvesters aan de beurt en daar-
na degenen die een optie hebben geno-
men op een van de twee clusters. De eer-
ste inschrijfronde was open tot 22 ju-
ni en de belangstelling is groot. Onder 
de optienemers wordt geloot. De ople-
vering loopt door tot eind oktober. Dan 
zullen alle 52 woningen in gebruik zijn. 
Het project kenmerkt zich door twee za-
ken. Uit milieuoverwegingen krijgen al-
le woningen een verwarmingssysteem 
dat met aardwarmte werkt. Een extra 
voordeel is dat deze installatie ’s zomers 
ook voor koeling zorgt. De installatie is 
ook gekoppeld aan zonnecollectoren op 
het dak. Alle woningen verbruiken zeer 

weinig energie.  Voor elke woning is een 
parkeerplaats gereserveerd in de par-
keerkelder die gelijktijdig gebouwd gaat 
worden met het toekomstige bouwblok 
10, dat naast Augusta komt. Tot die tijd 
heeft iedere woning een eigen parkeer-
plek op een afgesloten terrein naast het 
Thalia Theater.

Woningbedrijf Velsen
De Zuydvaerder (blok 8a)
Bouwfonds realiseert de bouw van dit 
complex. Na oplevering neemt Woning-
bedrijf Velsen het gehele bouwblok over. 
Alle 32 woningen worden verhuurd, 
voornamelijk op de vrije woningmarkt. 
Het complex is van dezelfde hoogwaar-
dige kwaliteit als de Doorbraeck. Het 
enige verschil is dat iedere woning een 
eigen verwarmingsketel heeft. Elke wo-
ning krijgt een parkeerplaats op het bin-
nenterrein. De planning is dat de eerste 
tien woningen in december 2011 wor-
den opgeleverd.

Bouwfonds
De Voorwaarts (blok 7)
Op zaterdag 26 maart jl. is de verkoop 
van de blokken 6 en 7 in Oud IJmuiden 

gestart. De feestelijke verkoopmani-
festatie (foto onder) vond plaats in het 
prachtige kerkje aan de Helmstraat in 
IJmuiden. Er stond een maquette van 
het hele project die de totale ontwikke-
ling in Oud IJmuiden goed liet zien. Al-
le woningen waren op tekening te be-
kijken. Na oplevering neemt AWV Ei-

gen Haard dit bouwblok over.  Het was 
een drukke bijeenkomst met circa 200 
bezoekers. Zij lieten zich zowel door 
de makelaars als door Bouwfonds Ont-
wikkeling en AWV Eigen Haard infor-
meren over de nieuwe koopwoningen. 
Het gaat in totaal om 54 woningen: 42 
in blok 6 en 12 in blok 7. De woningty-
pen variëren van bijzondere stadswo-
ningen tot eengezinswoningen met 
tuin of groot terras. De woningen in 
blok 6 worden compleet afgeleverd met 
keuken, sanitair en tegelwerk. Hierin is 
vanzelfsprekend een vrije keuze moge-
lijk. De koopwoningen van blok 7 wor-
den casco opgeleverd. Dat betekent dat 
de toekomstige bewoners zelf de keu-
ken, badkamer en sanitair naar eigen 
voorkeur en budget aan kunnen schaf-
fen. 

De eerste woningen zijn al verkocht. De 
bouw van blok 7 is in december 2010 
gestart; in dit bouwblok komen ook 18 
huurwoningen. Met de bouw van blok 6 
wordt begonnen zodra 70% van de wo-
ningen verkocht is. De verwachting is 
dat daarover dit najaar meer te melden 
is. Meer informatie over de woningen 
is te vinden op www.oudijmuiden.nl. 

Stand van zaken bij de bouwprojecten
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Inrichting openbare ruimte 
Behalve dat er woningen worden ge-
bouwd, wordt er ook aan de openba-
re ruimte gewerkt. Dit betekent bij-
voorbeeld straatverlichting aan-
brengen, stoepen aanleggen en bus-
hokjes plaatsen. Tussen 25 juli en 15 
oktober is de westelijke kant van de 

Oranjestraat aan de beurt, waardoor 
de doorgang van noord naar zuid 
(vanaf de Kanaaldijk richting Hal-
kade) bemoeilijkt wordt. De bus van 
Connexxion wordt omgeleid; de om-
leiding wordt met borden aangege-
ven. Zie ook www.velsen.nl.

Explosievenonderzoek
Oud IJmuiden West ligt in een 
gebied waarvan het algemeen 
bekend is dat het tijdens de 
Tweede Wereldoorlog onder 
vuur heeft gelegen. De kans is 
daardoor groter dat er explosie-
ven liggen.

De gemeente Velsen wil een veili-
ge woonwijk opleveren en wil van 
verdachte locaties een ‘vrij van ex-
plosieven’ verklaring af kunnen 
geven. Historisch onderzoek en 
plaatselijk opsporingsonderzoek 

zijn al gedaan. Dit leverde een gro-
te hoeveelheid verstoringen op in 
de vorm van metaalafval en sloop-
puin. De verklaring ‘vrij van explo-
sieven’ kan dus nog niet afgegeven 
worden. Alle verstoringen moeten 
stuk voor stuk onderzocht worden 
om uit te sluiten dat het om explo-
sieven gaat. Daarover zijn nu ge-
sprekken gaande met het onder-
zoeksbureau en de sloper; het op-
sporingswerk wordt op een later 
moment hervat. Zie ook www.vel-
sen.nl.

Havenfestival 2011
De projectgroep Oud IJmuiden 
is dit jaar te vinden op het Ha-
venfestival op 27 en 28 augus-
tus 2011 met informatie over alle 
bouwprojecten in dit gebied. Het 
thema van het Havenfestival is 
DNA IJmuiden.

De afgelopen jaren is een deel van 
Oud IJmuiden gesloopt en inmid-
dels verschijnt de eerste nieuwbouw. 
Het is nog lang niet klaar, maar het 
begin is er. De deelnemers verwach-
ten dat Oud IJmuiden uit gaat groei-
en tot een bijzondere woonplek, om-
ringd door haven en duinen, met de 
cultuur letterlijk op de hoek. 

Oud IJmuiden is een deel van het 
DNA van IJmuiden. Reden voor de 
projectgroep om aan het festival 
deel te nemen zodat de bezoekers 
kunnen zien hoe mooi Oud IJmui-
den is en gaat worden – zowel de 
woningen als de omgeving. 

Het thema DNA IJmuiden krijgt 
letterlijk vorm op het gebied van 
het Havenfestival. Er komt een 
mooie entreepoort waarop beelden 
te zien zijn van IJmuiden die aan-
sluiten bij het thema. De project-
groep Oud IJmuiden is beide dagen 
te vinden in de tent direct rechts na 
de entree.

Remkes in Oud IJmuiden
De heer J. Remkes, Commissaris van 
de Koningin, bracht donderdag 10 fe-
bruari 2011 een bezoek aan de ge-
meente Velsen. Hij bezocht onder an-
dere de markt op het Velserduinplein 
in IJmuiden, ontmoette een aantal 
gemeenteraadsleden en bezocht ook 
het project Oud IJmuiden. De nieuwe 
commissaris was uiteraard geïnteres-

seerd in de voortgang van de bouw en 
stelde het ook op prijs om met bewo-
ners en leden van het wijkplatform te 
spreken over hun participatie in de 
totstandkoming van deze nieuwe wijk 
van Velsen. Op de foto staat de heer 
Remkes staat vierde van links, naast 
de heer Weerwind, burgemeester van 
Velsen. (foto: Reinder Weidijk)

Drukke Dag van de Bouw
Op zaterdag 28 mei was een van 
de bouwplaatsen in Oud IJmui-
den open voor publiek. Mensen 
konden komen kijken waar Pa-
nagro werkt aan De Doorbraeck, 
De Zuydvaerder, De Voorwaarts 
en blok 6. Het was één van de 220 
bouwlocaties in Nederland waar 
open huis werd gehouden.

De bouw omvat – zoals hierboven 
al beschreven is – zowel koop- als 
huurwoningen, eengezinswoningen 
en appartementen. Alle woningen 
zijn gesitueerd in bijzonder mooie, 
carrévormige complexen. 

Op dit moment – juli 2011 – wordt 
hard gewerkt aan de afronding van 
de gevel van De Doorbraeck. De 

planning is dat voor de vakantie de 
steigers weg kunnen en er een prach-
tig gebouw zichtbaar wordt.

Vooral veel aanstaande huurders 
van de woningen grepen de Dag van 
de Bouw aan om een kijkje te nemen 
in hun toekomstige onderkomen. In 
sommige woningen is de afbouw al 
vergevorderd, was er al getegeld en 
gespoten. Ook het uitzicht op de ha-
ven van Oud IJmuiden werd bewon-
derd. Andere bezoekers kwamen kij-
ken bij de ruwbouw; zij kregen een 
beeld van wat er bij een bouwproject 
komt kijken aan bijvoorbeeld mate-
riaal, stalen kisten en kranen.

Ondanks het slechte weer was de be-
langstelling voor de projecten groot.

Website vernieuwd
Alweer enige tijd geleden is de 
website www.oudijmuiden.nl ge-
lanceerd en zijn de bouwborden 
voor het project geplaatst. Beide 
informatiebronnen waren aan ver-
nieuwing toe. Ook is er een nieu-
we slogan gevonden: Oud IJmui-
den, mijn thuishaven. Andere in-

formatiebronnen over Oud IJmui-
den zijn:

www.velsen.nl
www.bouwfonds.nl
www.awveigenhaard.nl
www.wbvelsen.nl
www.nieuwbouw-velsen.nl
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Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
 
Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur 
en op donderdagavond van  18.00 - 20.00 uur met al uw 
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
 
Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
 
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend. 
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten (0255) 567 200.

Burgerzaken

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 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum, tel. (0255) 567 200. 
 
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keuken-
klacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 tot 14.00 uur) 
E-mail ondernemersloket@velsen.nl 
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 
 
Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon (0255) 567 200
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur. 
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken 
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, 
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen, 
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u 
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk 
riool zit, de gemeente te bellen. 
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de 
politie op 0900-8844. Meer informatie vindt u op de 
website: www.velsen.nl  

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van 
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straat-
reiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenser-
vice van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op 
werk-dagen is de klantenservice bereikbaar van 
08.00 tot 17.00 uur. In het weekend gesloten. 
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 
via www.reinunie.nl of e-mail: 
info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afval-
brengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 
uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 567 200
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
 u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 567 200
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woning-

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan 
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl 
(voor vragen over preventie)

Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.

Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de 
burgemeester en wethouders terecht om te praten 
over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor 
kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot 
het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200, 
e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:

-  Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-
bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel 
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 
Franc Weerwind.

Voor vragen over:

-  Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie-
vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt 
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

-  Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

-  Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, 
openbare werken en project Oud-IJmuiden kunt u 
zich wenden tot wethouder Ronald Vennik

-  Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich 
wenden tot wethouder Robert te Beest

-  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie 
mondiale bewustwording, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project 
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Wim Westerman

 Indeling wijkwethouders:

-  wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; 
IJmuiden-Zuid; Driehuis

-  wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

IJmuiden-West
-  wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; 

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid
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Raadsplein 14 juli 2011

Donderdag 14 juli 2011 vanaf 19.30 uur vergadert de 
gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

Raadsvergadering - aanvang 19.30 uur

Raadzaal

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Actualiteitenuurtje
  -  inspreken inwoners*
  -  vragen raadsleden
3 Vaststellen:
  -  notulen raadsvergadering 9 en 16 juni 
  -  besluitenlijst raadsvergadering 9 en 16 juni
4 Afh andelen:
 Lijst van aan de raad gerichte brieven

Debat, gevolgd door besluitvorming
5 Voorjaarsnota 2011 gemeente Velsen
6  Bezuinigingen Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO)
  PAUZE (circa 21.30-22.00 uur)
 Besluitvorming
7  Ontwerp ontwikkelingsplan Grote Buitendijk / 

Hofgeest
8   Advies commissie Bezwaarschriften inzake het 

bezwaar van de heer N.J.J. Waasdorp, gericht 
tegen het raadsbesluit van 30 september 2010, 
nummer R10.090.

9    Grenscorrectie gemeente Velsen en gemeente 
Beverwijk ter plaatse van stationsgebied 
Beverwijk (kavel Heliomare)

10    Grenscorrectie gemeente Velsen en gemeente 
Beverwijk ter plaatse van Tata Steel IJmuiden B.V.

11    Begrotingswijziging 2011 de Meergroep
12  Begroting 2012 “de Meergroep” en meerjaren-

begroting 2013 - 2016
13 Jaarbegroting en jaarrekening 2010 STOPOIJ
14  Jaarstukken gemeenschappelijke regeling 

Regionaal Historisch Centrum in Noord-
Holland (Noord-Hollands Archief )

15  Bestemmingsplan Wijk aan Zeeërweg - Motorhuis
16  Verklaring van geen bedenkingen Hofgeesterweg 

nabij nr. 28 te Velserbroek
17  Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 

commissieleden 2011
18 Regeling Steunfractieleden
   Sluiting
 
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan 
niet worden ingesproken, wel kan schriftelijk een 
reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingele-
verd – dat kan ook via de mail naar griffi  er@velsen.nl, 
– dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de 
raadsleden doorgestuurd.

* Agendapunt 2:  raadsvergadering – 

‘actualiteitenuurtje’

19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld 
kunnen gedurende 2 minuten een boodschap 
meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in 
te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, 
maar om andere actuele en/of dringende zaken onder 
de aandacht van de raadsleden te brengen.

Aanmelden: telefonisch (0255) 567 502 of via de
mail (griffi  er@velsen.nl) tot uiterlijk 16.00 uur op
de woensdag vóór de raadsvergadering.

Deze inbreng moet wel betrekking hebben op 
onderwerpen waar de raad over gaat of die relevant 
zijn voor de raad.

Ontwerpbestemmingsplan
‘Pleiadenplantsoen’

Burgemeester en wethouders van Velsen zijn voor-
nemens de gemeenteraad voor te stellen een nieuw 
bestemmingsplan vast te stellen voor een gedeelte van 
het Pleiadenplantsoen te IJmuiden.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Pleiadenplantsoen’ 
heeft betrekking op een deel van het Pleiadenplant-
soen te IJmuiden. Het plan betreft een te herstruc-
tureren woningblok ten hoogte van de huisnummers 
1-59. Het plangebied bestaat uit dit woonblok inclusief 
de omliggende tuinen. Het huidige woningblok zal 
gesloopt worden, omdat de woningen verouderd zijn. 
Hiervoor in de plaats komen 28 nieuwe woningen. 
De woningen worden in de koopsector gerealiseerd.

Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
en afdeling 3.4, artikel 3.12 van de Algemene wet 
bestuursrecht, ligt het ontwerpbestemmingsplan 
‘Pleiadenplantsoen’ voor een ieder met ingang van 
8 juli 2011 gedurende zes weken ter inzage. 

Het ontwerpbestemmingsplan en daarop betrekking
hebbende onderzoeken/rapportages zijn in te zien 
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. De receptie is van maandag tot en met 
vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur en op donder-
dagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Eveneens is een 
exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan in te zien 
bij de centrale bibliotheek, Dudokplein te IJmuiden. 
Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen 
op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identifi catie-
nummer van het plan is NL.IMRO.0453.BP0804PLEI-
ADENPLA1-O001.

Gedurende de termijn dat het ontwerpbestemmings-
plan ter inzage ligt, kan een ieder zijn of haar ziens-
wijzen omtrent het ontwerp kenbaar maken. Indien 
u dit schriftelijk doet kunt u de zienswijzen richten 
aan de gemeenteraad van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden. Voor mondelinge zienswijzen 
kunt u een afspraak maken met de heer P. Blom, 
telefoon (0255) 567 200.

Bekendmaking

Mandaat aan de directeur 

van de Openbare 

Bibliotheek Velsen

De Bestuurscommissie Openbare Bibliotheek maakt 
bekend dat zij in haar vergadering van 22 juni 2011 
heeft besloten om:
de directeur de bevoegdheid te verlenen uit naam en 
onder verantwoordelijkheid van de bestuurscom-
missie beslissingen te nemen in het kader van het 
beheer en exploitatie van de bibliotheek, haar bezit en 
haar faciliteiten.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking op 8 juli 2011.

Ter inzage

Het mandaatbesluit ligt gedurende zes weken ter 
inzage bij de balie van het stadhuis, Dudokplein 1 
te IJmuiden en bij de bibliotheek, Dudokplein 16 te 
IJmuiden. Het besluit wordt ook gepubliceerd op de 
website van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl en op 
de website van de bibliotheek: www.bibliotheekvelsen.nl

Bezwaar

Op grond van artikel 7:1 en 6:7 van de Algemene 
wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6 
weken na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij de bestuurscommissie van de bibliotheek.

Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet 
het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn 
ter post worden bezorgd aan het adres Dudokplein 
16, 1971 EP IJmuiden Het is dan bovendien nood-
zakelijk dat het niet later dan een week na afl oop van 
de termijn is ontvangen. Het bezwaarschrift moet 
worden ondertekend en voorzien van:
a.  uw naam en adres;
b.  de dagtekening;
c.   een kopie van het besluit waartegen het bezwaar 

is gericht;
d.  de gronden van het bezwaar.

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunt u de president van de rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening te 
treff en indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 
belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook 
bezwaar heeft aangetekend.

Ondermandaat Centraal Nautisch
Beheer Regionale Havenverordening
Noordzeekanaalgebied

Het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft bij besluit van 6 juli 2010 de secretaris-
directeur aangewezen als havenmeester en bevoegd-
heden van het college uit de Regionale Havenverorde-
ning Noordzeekanaalgebied 2010 gemandateerd aan de 
secretaris-directeur tot het nemen van besluiten, niet 
zijnde het vaststellen van nadere regels, en het geven 
van aanwijzingen op grond van de Regionale havenver-
ordening Noordzeekanaalgebied.

Het college heeft bij besluit van 6 juli 2010 besloten 
dat het de havenmeester is toegestaan om bepaalde 
bevoegdheden, die zich daartoe lenen door te 
mandateren aan de directeur van de Gemeenschappe-
lijke Regeling Centraal Nautisch Beheer. 
Het is gewenst in het kader van de 1-loketgedachte en 
de 24-uursbereikbaarheid van Haven Amsterdam dat 
de directeur CNB de bevoegdheid krijgt om onthef-
fi ngen te verlenen die in en buiten kantoortijden 
worden aangevraagd.

Te bepalen dat de directeur van Centraal Nautisch 
Beheer overeenkomstig de artikelen 10:1, 10:2 en 10:11, 

7 juli 2011
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eerste lid en 10:12 van de Algemene wet bestuurs-
recht bevoegd is tot het nemen van besluiten inzake 
het verlenen van ontheffi  ngen, alsmede het ontvangen 
van meldingen op grond van regels bij of krachtens de 
Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 
gesteld en deze namens hem te ondertekenen, doch 
slechts voor zover het een milieubelang betreft.

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop 
bekendmaking heeft plaatsgevonden.

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 27 juni tot 
en met 1 juli 2011 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning betrekking hebben op een bouwactiviteit, kunnen 
deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand 
(0255) 567 424.

W11.000416  Stationsweg 75 Velsen-Zuid
het verhogen van een berging 
(20/06/2011)

w11.000438  Hofgeesterweg 2 Velserbroek
het oprichten van een woning met 
stal, het slopen van een woning en het 
kappen van 6 bomen (27/06/2011)

w11.000437  Johan Maurits v Nassaulaan 37 
Santpoort-Noord 

   Het kappen van twee bomen 
(27/06/2011)

w11.000441  Havenkade 1 IJmuiden 
(gemeentelijk monument) 

   het vernieuwen en plaatsen van 
reclame (28/06/2011)

w11.000440  Rijksweg 501 Velserbroek
het plaatsen van 56 geschakelde 
units t.b.v. tijdelijke huisvesting 
(28/06/2011)

w11.000439  Linie 17 Velserbroek
het oprichten van een schuur 
(28/06/2011)

w11.000443  Ladderbeekstraat 54 Velsen-Noord
 het veranderen en vergroten van 
de 2e verdieping van een woning 
(29/06/2011)

w11.000442 Westbroekerweg 51 Velserbroek
   vestiging van een (kleine) schoon-

heidssalon (29/06/2011)
w11.000445  Gerard Doustraat 40 IJmuiden

het veranderen van een kantoor-
gebouw in een kinderspeelzaal 
(30/06/2011)

w11.000444  Curaçaostraat 22 Santpoort-Noord
het kappen van 1 pruimenboom 
(30/06/2011)

w11.000447  Helmkruid 1 Velserbroek
het plaatsen van een dakkapel 
voorgevel (01/07/2011)

w11.000446  Wilhelmina Druckerstraat 33 
Velserbroek
het plaatsen van een dakopbouw 
(01/07/2011)

Ontwerpomgevingvergunning en ontwerp-

verklaring van geen bedenkingen Wet

algemene bepalingen omgevingsrecht 

Burgemeester en wethouders van Velsen maken 
bekend dat zij voornemens zijn om voor de onder-
staande aanvragen, een omgevingsvergunning te 
verlenen: 
i10.008717  Burgmeester Weertplantsoen 49-141 

en nrs.153-213 Santpoort-Noord
het oprichten van twee kunstwerken 
langs de gevel nabij de entrees

w11.000039  Keetberglaan ong. IJmuiden
het oprichten van drie woongebouwen 

De aanvragen om omgevingsvergunning hebben 
betrekking op de volgende activiteiten: het bouwen 
van een bouwwerk en het gebruiken van gronden of 
bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan of een 
voorbereidingsbesluit. De aanvragen worden voor-
bereid met de uitgebreide procedure en met toepassing 
van de buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 
2.12 eerste lid sub a onder 3° Wabo. 

De aanvragen, de ontwerpomgevingsvergunningen, 
de ontwerpverklaringen van geen bedenkingen en 
de overige bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 8 juli tot en met 19 augustus 2011 voor eenieder 
ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Uitvoe-
ring. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op 
de website velsen.nl via het menu bekendmakingen/
downloads ontwerpomgevingsvergunning.
 
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan 
eenieder naar keuze mondeling of schriftelijke 
zienswijzen inbrengen tegen zowel de ontwerp-
omgevingsvergunningen als de ontwerpverklaringen 
van geen bedenkingen. Zienswijzen moeten worden 
gericht aan het college van burgemeester en wet-
houders burgemeester en wethouders van Velsen, 
afdeling Vergunningen en Uitvoering, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te 
IJmuiden). De zienswijzen moet uw naam, adres 
en registratienummer bevatten, en gemotiveerd, 
gedateerd en ondertekend zijn. Voor het kenbaar 
maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact 
opnemen met het afdeling Vergunning en Uitvoering, 
telefoon (0255) 567 200.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het de onderstaande besluiten 
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders 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 Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn 
dat de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. 
Een voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen

w11.000239   Concordiastraat 63 Velsen-Noord
het oprichten van een bedrijfsgebouw 
(01/07/2011)

w11.000296  Amsterdamseweg 47 Velsen-Zuid
het oprichten van een aanbouw 
ten behoeve van een badkamer, het 
oprichten van een schuur en het 
legaliseren van een reeds gebouwde 
berging (30/06/2011)

w11.000334  Meervlietstraat 60 Velsen-Zuid
het veranderen van de voorgevel van 
een woning met kantoor (29/06/2011)

w11.000338  Thorbeckelaan 5 Velsen-Zuid
het kappen van 1 berk (29/06/2011)

w11.000339  Wijnoldy Danielslaan 56 
Santpoort-Zuid
het kappen van een boom (29/06/2011)

w11.000341  Anna Reijnvaanstraat 15 Velserbroek
het plaatsen van een dakkapel achter-
gevel (29/06/2011)

w11.000342  Monickendamkade ong. IJmuiden
het oprichten van een bedrijfsgebouw 
(04/07/2011)

w11.000344  Tarweland 17 Velserbroek
het veranderen en vergroten van een 
woning met een erker (04/07/2011)

w11.000345  Platanenstraat 8 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw 
(01/07/2011)

w11.000348  Velserduinweg 300 IJmuiden
het kappen van een conifeer 
(01/07/2011)

w11.000353  Willem de Zwijgerlaan 34
Santpoort-Zuid
het snoeien van 9 bomen (01/07/2011)

w11.000358  Zwanebloembocht 161 Velserbroek
het kappen van een boom (01/07/2011)

w11.000362  Willebrordstraat 18 IJmuiden
het veranderen en vergroten van 
een woning met een dakopbouw 
(04/07/2011)

w11.000364  Tollenslaan 5 Driehuis
het kappen van een boom (01/07/2011)

w11.000369  Fazantenlaan ong. IJmuiden
het kappen van een iep (04/07/2011)

w11.000384  Willem de Zwijgerlaan 56 
Santpoort-Zuid
het kappen van een boom (04/07/2011)

w11.000392  Minister van Houtenlaan 11
Velsen-Zuid
het kappen van 3 bomen (04/07/2011)

w11.000405  Dokter de Grootlaan 11 Santpoort-Noord
het kappen van een populier  
(04/07/2011)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV 
de volgende vergunning verleend voor het organiseren 
van een evenement:
i11.005938  Klompenmakerstraat 17 Velserbroek 

Open dag Move2fi t op 17 juli 2011 en 
18 september 2011 (29 juni 2011).

De burgemeester heeft op grond van artikel 35
Drank- en Horecawet (DHW) ontheffi  ng verleend voor 
de onderstaande dag en locatie:
i11.005749  VTV Wijkeroog Velsen-Noord 

Opendag VTV Wijkeroog op 10 juli 
2011 (28 juni 2011).
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Standplaats

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
een vergunning verleend op grond van art 5:18 voor het 
innemen van een standplaats:

i11.006063  Planetenweg t.o. de Dekamarkt 
IJmuiden
groenten en fruit bestaande stand-
plaats vergroot van 16 m2 naar 25 m2 
met ingang van 1 juli tot en met 
31 december 2011 (28 juni 2011).

i11.004129  Burg. Weertplantsoen, hoek 
Hagelingerweg Santpoort-Noord
bloemen en planten elke zaterdag met 
ingang van 1 augustus tot en met 31 
december 2011 ( 28 juni 2011).

Lucy de Lange bezoekt 
The Voice Company
Santpoort-Noord - Topzange-
res Lucy de Lange treedt zater-
dagavond 9 juli samen met dit 
koor op in de Soli Muziekcen-
trum  aan de Hagelingerweg 325 
in Santpoort-Noord. 
Om alvast wat sfeer te proeven 
bezocht ze de enthousiaste zan-
gers en zangeressen van koor-
dirigent Robert Bakker. Ze was 
enorm onder de indruk, met na-
me vanwege de koorklank en de 
discipline binnen de groep. Het 
concert dat Lucy samen met The 
Voice Company gaat geven heeft 
als thema Songfestival. Veel win-
nende liedjes kunnen opnieuw 
beluisterd worden, vaak in de 
vorm van zeer interessante ar-

rangementen. Tijdens haar be-
zoek heeft ze al voorzichtig wat 
samen met het koor gezon-
gen. Het resultaat was overwel-
digend en belooft veel voor het 
aanstaande concert. Het is zeer 
de moeite waard het optreden bij 
te wonen, dat om 20.15 uur be-
gint. Het publiek zal ook zelf ac-
tief aan de avond kunnen deel-
nemen. 
Er zijn nog kaarten beschikbaar. 
Vooraf reserveren is mogelijk via 
0320 – 244 202, maar ze zijn ook 
op de avond zelf bij de ingang 
van de zaal te koop voor de spe-
ciale kortingsprijs van slechts  
7,50 euro. Dat is met recht voor 
een dubbeltje op de eerste rang.

Velsen-Zuid - De geplande oe-
fenwedstrijd tussen Ankaragücü 
en Telstar op 16 juli gaan niet 
door. Technisch manager Toon 
Beijer heeft hierop een oefenwed-
strijd tegen het befaamde Spor-
ting Lissabon kunnen inplannen.
De wedstrijd tussen de Witte 
Leeuwen en de ploeg uit Portugal 
wordt op 16 juli om 19.00 uur  ge-
speeld in de omgeving van Apel-
doorn. De exacte locatie wordt la-
ter bekend gemaakt.
Sporting Lissabon behoort tot 
de grootste clubs in Portugal en 
is onder andere bekend als op-
leidingsclub van sterspelers 
als Christiano Ronaldo, Luis Fi-
go, Simao, Quaresma en Nani. 
De ploeg wist 22 keer kampioen 
van Portugal te worden en won in 
2008 de Portugese beker. In het 
seizoen 2011/2012 zullen Ricky 
van Wolfswinkel en Stijn Schaars 
deel uitmaken van de selectie van 
Sporting Lissabon. Voor Ricky van 
Wolfswinkel zal de wedstrijd een 
speciale lading hebben, hij komt 
zijn zwager Armand Neeskens te-
gen die in dienst is van Telstar.

Wedstrijd 
Telstar 
Ankaragücü 
afgelast

Santpoort-Zuid - Het jaarlijk-
se van Waalwijk van Doorn open 
toernooi, georganiseerd door de 
tennis vereniging LTC Brederode 
kent ook dit jaar een enorme be-
langstelling.
Ongeveer 570 mensen hadden 
zich voor het hoofdtoernooi in-
geschreven, verdeeld over bijna 
alle categorieën, daarnaast heb-
ben zich een recordaantal van 
180 mensen ingeschreven voor 
het 50+ toernooi dat overdag 
gehouden wordt. 
Het rekening houden met ver-
hinderingen van iedere speler 
is voor de wedstrijdleiding ie-
der jaar weer een uitdaging, zo-
dat niemand teleurgesteld hoeft 
te worden. Er worden in totaal  
meer dan 600 wedstrijden ge-
speeld op het tennispark Groe-
neveen. Hiermee is het Wado 
open, het grootste toernooi in 
het district en één van de grotere 
toernooien in de regio. Dit bete-
kent dat men de gehele week in-
clusief het voorafgaande week-
end van deze tenniswedstrij-
den kunnen genieten. Men kan 
dus op elk moment van de dag 
en in de week op het sportpark 

Groeneveen genieten van spec-
taculair tennisspel. Naar mate de 
week vordert zullen de wedstrij-
den steeds competitiever wor-
den, waarbij de finalepartijen ge-
pland zijn in het weekeinde van 9 
en 10 juli.
Naast de kantine met al haar fa-
ciliteiten staat deze week op het 
terras tevens een tent, waar men  
een drankje, een snack of een 
complete maaltijd kan bestel-
len. Nieuw dit jaar is dat de loka-
le ondernemers een aantal da-
gen de maaltijden voor hun re-
kening nemen. Zo ontstaat er 
een diversiteit van Pizza Kebab, 
Vis uit Santpoort en Only Pas-
ta. Het park ziet er weer ‘toppie 
maar vooral fleurig’ uit met dank 
aan de vele sponsors, en met 
name Groenrijk Joost van Duijn 
en Kwekerij Loef. die tevens ge-
zorgd hebben voor bomen, bloe-
men, en planten.
Wado-open is van 2 tot en met 
10 juli. Tijdens deze week geldt 
een speciale aanbieding om de 
rest van het jaar tegen een sterk 
gereduceerd tarief lid te worden 
van LTC Brederode. Tot ziens op 
het park.

Start vrije verkoop Stadsschouwburg
Velsen - Maandag 4 juli om 
10.00 uur is de vrije kaartver-
koop voor het nieuwe theater-
seizoen van Stadsschouwburg 
Velsen van start gegaan. Van 
maandag 4 tot en met vrijdag 
22 juli en van maandag 15 tot 
en met vrijdag 19 augustus is de 
theaterkassa van 10.00 tot 12.00 
uur geopend. Van maandag 25 

juli tot en met vrijdag 12 augus-
tus is de kassa gesloten. Men 
kan in deze periode alleen on-
line plaatsbewijzen reserveren.
Via de website www.stads-
schouwburgvelsen.nl is het 24 
uur per dag zeven dagen per 
week mogelijk om kaarten te 
bestellen. Er kunnen nog vol-
op kaarten besteld worden voor 

Lezing Velser aardewerk
Santpoort-Zuid - Deze zo-
mer jaar organiseert Stichting 
Santpoort in het kader van haar 
35-jarig bestaan weer een aan-
tal kaarslichtlezingen en daarop 
aansluitende excursies.
Woensdag 13 juli geeft Ton Post-
ma, kenner van het Velser aarde-
werk, een kaarslichtlezing in de 
Ruïne van Brederode. Zondag 17 
juli volgt een rondleiding in Mu-
seum Kennemerland in Bever-
wijk, waar een uitgebreide col-
lectie van dit bijzondere aarde-
werk is te vinden. De lezing is om 

20.00 uur op de Ruïne van Bre-
derode, Velserenderlaan 2, Sant-
poort-Zuid. Vanaf 19.30 uur is er 
inloop met koffie en thee. Lezing 
en entree Ruïne is 5 euro, inclu-
sief consumptie. De rondleiding 
op zondag 17 juli in Museum 
Kennemerland, Westerhoutplein 
1, Beverwijk is om 14.00 uur. En-
tree museum: 1,50 euro. Aan-
melden via www.stichtingsant-
poort.nl onder vermelding van 
naam, telefoonnummer, e-mail-
adres en onderwerp en datum. 
Of bel 023-5382640, voice-mail.

Santpoort-Zuid - Aanstaan-
de zaterdag 9 juli is er in de Bre-
derode Dalton School een boe-
kenbeurs van 10.00 tot 12.30 uur. 
Dit is een mooie gelegenheid 
om voor de zomervakantie ge-
zellig leesvoer of prentenboeken 
in te slaan. De opbrengst van de 
boekenbeurs is bestemd voor 
de herinrichting van het kleuter-
plein van de school. De Bredero-
de Daltonschool is te vinden di-
rect tegenover het station Sant-
poort-Zuid. 

Boekenbeurs

Recordaantal tennissers 
bij Wado Open

toppers als Paul de Leeuw, Bri-
gitte Kaandorp, Javier Guzman, 
Plien & Bianca, Ronald Goe-
demondt en Marc-Marie Huij-
bregts.  Belangstellenden die 
nog graag een theatergids wil-
len ontvangen, kunnen deze 
gratis opvragen via info@stads-
schouwburgvelsen.nl of 0255-
515789 of afhalen in IJmuiden.




