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Kansenonderzoek IJmond
Pak de IJmondiale vraagstukken gezamenlijk op als IJmondgemeenten. Dat adviseert Twijnstra & Gudde in hun kansenonderzoek, waarvan de resultaten
nu zijn bekendgemaakt.

De Ring stap dichterbij
Bouwbedrijf Pellikaan gaat het
project De Ring in IJmuiden bouwen, waar sporthal Zeewijk, basisschool De Zandloper en peuterspeelzaal Humpie Dumpie onder
vallen. Donderdag 4 juli ondertekenden de partners de overeenkomst daarvoor.

De Stichting Bijzonder Basisonderwijs Velsen en de gemeente Velsen
hebben de opdracht gegeven voor
nieuwbouw van sporthal Zeewijk,
basisschool De Zandloper en peuterspeelzaal Humpie Dumpie, een brede
school. Deze drie faciliteiten vormen
samen De Ring. Uit de aanbesteding
kwam bouwbedrijf Pellikaan uit Tilburg als beste uit de bus. Dit bedrijf
heeft veel ervaring met ontwerpen
en bouwen van projecten zoals De
Ring. Zij zijn al in overleg met diverse lokale bedrijven over hun rol in de

uitvoering. Omwonenden en belanghebbenden worden uitgenodigd voor
een informatieavond over de ontwikkeling van De Ring en om reacties te
verzamelen voor het definitieve ontwerp.
De Stichting Bijzonder Basisonderwijs Velsen, bouwbedrijf Pellikaan en
de gemeente Velsen ondertekenden
de overeenkomst. Als alles volgens
plan verloopt, kan de Brede School
in de eerste helft van 2015 in gebruik
worden genomen.
Op de foto vanaf links: mevrouw Loek
Timmer van Stichting Welzijn Velsen, Fré van Geldorp, afdelingshoofd
Sportzaken, Leo Wijker, voorzitter
bestuur stichting BBV, wethouder
Annette Baerveldt en Roy Pellikaan,
directeur van het gelijknamige bouwbedrijf. (foto: Reinder Weidijk)

Voor welke opgaven staan we als
gemeenten Beverwijk, Heemskerk,
Uitgeest en Velsen de komende jaren die kans bieden voor regionale
samenwerking en hoe kunnen deze
worden gerealiseerd? In opdracht
van de vier IJmondgemeenten
heeft het organisatieadviesbureau
Twijnstra & Gudde gekeken naar
de opgaven waar de IJmond voor
staat, de sterktes en zwaktes van de
vier gemeenten en de samenwerking in de IJmond, de randvoorwaarden voor IJmondiale samenwerking en wat er voor nodig is om
de kansen voor samenwerking in
de IJmond te benutten.
De vijf grootste opgaven voor
IJmond zijn versterking van de
economie, verbetering van de
luchtkwaliteit, verbetering van de
bereikbaarheid en de mobiliteit,
doorontwikkeling van de woningvoorraad en de instandhouding van
regionale voorzieningen. Willen
de vier gemeenten deze opgaven –

die de gemeentegrenzen overstijgen – goed kunnen oppakken dan
moeten ze nauw met elkaar samenwerken. Die samenwerking moet
gebaseerd zijn op een gezamenlijke visie voor de IJmond (wat gaan
we wanneer doen) en samenwerkingsstrategie (hoe gaan we dat
doen). De ontwikkelingskansen die
de Metropoolregio Amsterdam en
het Noordzeekanaalgebied bieden,
moeten zeker benut worden en de
ambtelijke krachten moeten worden gebundeld.
Het is belangrijk dat de vier gemeenten daarbij elkaars belangen
kennen en respecteren. De samenwerking moet voor alle partners
van toegevoegde waarde zijn en
vertrouwen wekken, aldus het onderzoeksrapport.
De stuurgroep Kansenonderzoek
Regionale Samenwerking IJmond
heeft het kansenonderzoek aan de
leden van de gemeenteraden van
Beverwijk, Heemskerk, uitgeest en
Velsen aangeboden. De stuurgroep
bestaat uit de burgemeesters van
deze vier IJmondgemeenten. Naar
verwachting spreken de vier gemeenteraden na de zomer over de
inhoud van het rapport.

Opbrengst Sunrise Shoppen Visie Noordzeekanaalmaken krijgt. Meer informatie op
www.inloophuiskennemerland.nl.
(foto: Gemeente Velsen)
gebied 2040 vastgesteld
De actie van 4 juli voor het Inloophuis Kennemerland heeft
€ 120 opgeleverd.

Tussen 08.00 en 10.00 uur konden
vroege vogels zich in zwemkleding
melden op de weekmarkt in IJmuiden. Bakkerij Het Stoepje en Holland Kaascentrum doneerden 20%
van de aankopen in die twee uur aan
Inloopcentrum Kennemerland. De
actie werd samen met Zwembad De
Heerenduinen georganiseerd. Op de
foto de dames Buitenhek die zich
sportief hadden aangekleed. Wel onder een jas, want het was fris die ochtend.
Het inloophuis Kennemerland aan
de Wulverderlaan 51 in SantpoortNoord is bedoeld voor iedereen die
in zijn of haar leven met kanker te

Op donderdag 4 juli heeft de gemeenteraad van Velsen de Visie
Noordzeekanaalgebied 2040 met
algemene stemmen vastgesteld.

De vaststelling van de visie is de basis voor een sterkere regionale aanpak van de ontwikkelingen tot 2040
die de gemeentegrenzen zullen overschrijden op het gebied van economie, groen en wonen.
De visie is tot stand gekomen in
samenwerking met de gemeenten
Amsterdam, Beverwijk, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Velsen,
Zaanstad, de provincie Noord-Holland en het Rijk.

Voor Velsen is de handhaving van
de Houtrakpolder als waardevol natuur- en recreatiegebied steeds een
heel belangrijk uitgangspunt geweest. Daarom is unaniem een
amendement aangenomen waarin
de raad uitspreekt dat de eventuele
voorbereiding van een mogelijke uitbreiding van het havengebied in het
noordelijk deel van de Houtrakpolder pas na 2020 mag worden gestart.
Zo moet eerst worden onderzocht of
de huidige havens zoals de Coen- en
de Vlothaven nieuwe ontwikkelingen kunnen toelaten voordat de recreatieve functie van de Houtrakpolder mogelijk wordt veranderd in havengebied.
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Dancefestival Turn Up The Beach in IJmuiden aan Zee
Zaterdag 13 juli is het strand
van IJmuiden aan Zee voor de
derde keer het podium voor
het beachevent ‘Turn Up The
Beach’ van radio 538. Dit festival vindt plaats van 13.00 tot
23.00 uur.

Op de fiets of lopend
Vanaf de Kennemerboulevard is
het evenementterrein te voet bereikbaar. Er wordt een fietsenstalling ingericht voor de uitkijkpost van de IJmuider Redding
Brigade. Op de Badweg staan borden met verwijzingen daarnaar.
Gebracht en/of gehaald
Halen en brengen kan het beste bij de Kiss ’n Ride, volg de bor-

den. Vooral bij het wegrijden is file mogelijk; bezoekers worden gevraagd daar rekening mee te houden.
Met de auto
Er staan borden richting Turn Up
The Beach. In IJmuiden staan
verkeersregelaars om bezoekers
naar de dichtstbijzijnde parkeerplaatsen te leiden. Er is voldoende parkeergelegenheid. Verkeerd
geparkeerde auto’s worden weggesleept. Verzoek is om zo vroeg
mogelijk te komen zodat de toegangswegen niet vollopen. Op de
parkings staan herkenningsborden, zodat bezoekers hun auto na
afloop makkelijk terug kunnen
vinden. Een parkeerkaart voor de

hele dag kost 10 euro.
Openbaar vervoer
Via 0900-9292 (70 cent p/m)
is reisadvies voor het openbaar vervoer te verkrijgen. Op
www.ov9292.nl kan dat ook. Na
het evenement zijn er beperkte
OV-mogelijkheden; bus 82 rijdt
tot 23.04 uur. Wie deze bus neemt,
moet op tijd van het evenement
vertrekken. Op de Kennemerboulevard zijn taxi’s te krijgen.

eventuele calamiteiten. Het evenement is vanaf deze zijde niet
bereikbaar voor bezoekers.
Kijk voor meer informatie op
www.turnupthebeach.nl.

Afsluiting Heerenduinweg
De Heerenduinweg in IJmuiden
wordt op zaterdag 13 juli rond
12.00 uur vanaf de Kruisberglaan
afgesloten voor verkeer, om ruimte te maken voor hulpverleners bij

Bekendmakingen
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.

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 het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken met één
van vakspecialisten via 14 0255.

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

Burgerzaken werkt uitsluiten 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
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 29
juni 2013 tot en met 5 juli 2013 de
volgende aanvragen hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Tuindersstraat 132, plaatsen uitbouw
op bestaande uitbouw (02/07/2013)
w13.000239.
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 17, plaatsen
dakkapel (03/07/2013) w13.000240.
Santpoort-Noord
Voorplaats 31, plaatsen dakkapel
(05/07/2013) . w13.000241.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen
Velserbroek
Geen mededelingen
Velsen-Noord
Geen mededelingen
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.
Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen
Geen mededelingen.
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel

3.9. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvra(a)g(en)
dienen te beslissen verlengd met zes
weken:
Velsen-Zuid
De Ven 2, het plaatsen van een opslagcontainer (15/05/2013) w13.000173.
Santpoort-Noord
Dinkgrevelaan ongenummerd, het
oprichten van een buurthuis en
11 appartementen (19/04/2013)
w13.000152.
Ontwerpbesluit - weigering omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het voornemen hebben de omgevingsvergunning te weigeren voor de onderstaande aanvraag. Het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen met ingang
van 15 juli 2013 gedurende zes weken

ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal
in te zien op de website velsen.nl via
het menu bekendmakingen/ direct
naar/ meer nieuws/ inzage (ontwerp)
besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerpweigering.
Zienswijzen moeten worden gericht
aan het college van burgemeester en
wethouders van Velsen, werkeenheid
Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden (bezoekadres Dudokplein
1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt
u contact opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.
Het betreft het volgende ontwerpbesluit:
Velserbroek
Linie 2a – innemen ligplaats voor een
woonschip
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Besluiten

dioze week met een zonnig finale weekend. LTC Brederode was
gastheer voor ruim 700 deelnemers en het publiek kon genieten van zo’n 600 wedstrijden gedurende de gehele week.
In de hoogste categorie waren in
de gemend dubbel 3 Eveline van
Mourik en Las Kappen de winnaar, in de Heren dubbel 3 pakten
Sven Haver en Casper Mantje de
eerste prijs en in de Heren enkel
was het wederom Cas-per Mantje (van LTC Brederode) die op het
hoogste podium mocht staan.
Na het dankwoord meldde Van
Waalwijk van Doorn, als hoofdsponsor, dat er volgend jaar een
elfde Wado-open komt. En dat
is in deze tijd zeer welkom. Het
grootste toernooi binnen het district komt mede tot stand door de
sponsoren en de inzet van de vele vrijwilligers. Na afloop van het
toernooi bleven de vrijwilligers
gezellig napraten en konden zij
rustig de afgelopen week doornemen en genieten van een warm
buffet.

Beukenstraat 36, plaatsen dakopbouw (04/07/2013) w13.000186;
Breesaapstraat 54, vergroten ca-

stond hij nog onder contract.
Daarom ben ik nu zo blij dat het
ons wel gelukt is. Met zijn snelheid voorin is hij een absolute aanwinst voor Telstar’’, aldus
Marcel Keizer.
Van Mieghem zegt erg blij te zijn
met zijn transfer: ,,Ik ben heel blij
met deze overstap. Ik denk dat
ik onder deze trainer veel kan
leren, en daardoor een betere voetballer worden. Daarnaast
moet ik gewoon weer minuten
maken en bij Telstar kan dat. Ik
wil belangrijk worden voor de
ploeg.’’

Velsen – In verband met de opkomst van de sociale media heeft
de gemeente Velsen zich in 2012
vooral geprofileerd via kanalen als
Facebook en Twitter. Dit leverde
echter wat tegenvallende resultaten op. Voor IJmuiden aan Zee
is een apart Facebook en Twitterkanaal gereliaseerd, ook gekoppeld aan www.ijmuidenaanzee.
nl. Er zijn momenteel 392 like en
192 volgers. In 2012 is de website vernieuwd en gekoppeld aan
de landelijke VVV database, het
aantal bezoekers is sindsdien met
27 procent gestegen ten opzichte van 2011, naar 51.970 unieke
bezoekers. Marketing richt zich
vooral op dagjesmensen uit de regio en verblijfsbezoekers uit Nederland en Duitsland en reizigers
van DFDS. Daarbij ligt het zwaartepunt meestal op evenementen in Velsen. Ook is internationaal aan promotie gedaan, via de
campagne Amsterdam Bezoeken,
Holland Zien. IJmuiden aan Zee
wordt dan neergezet als ‘Wind
Water Beach’ en ‘Dutch Dunes’.
Verder is het VVV Agentschap in
IJmuiden, in de bibliotheek, versterkt met een VVV zuil en toeristische informatie in de Coffee Corner op de begane grond. Ook is in
de recreatiekrant van Noord-Holland een pagina opgenomen voor
IJmuiden aan Zee. In Amsterdam
is geadverteerd in de krant Echo
en de folder Ontdek IJmuiden aan
Zee is daar verspreid. De brochure Going Dutch is opnieuw aan
boord van DFDS neergelegd. Toch
zijn in 2012 minder potentiële bezoekers bereikt, omdat minder is
ingezet op media met een groot
potentieel bereik. Bereik via sociale media zou effectiever zijn.

voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, loca-

boom (08/07/2013) w13.000230.

De 24-jarige aanvaller komt
transfervrij over van Heracles Almelo en tekent een contract wat
hem voor een jaar aan Telstar zal
binden.
Marcel Keizer is content met de
nieuwe aanwinst: ,,Als technische staf zijn wij erg blij met het
feit dat we Daryl binnen hebben
kunnen halen. Wij wilden Daryl al langer hebben maar toen

Santpoort-Noord - Tennisvereniging LTC Brederode kende
dit jaar een aantal jubilea. Park
Groeneveen bestaat 25 jaar, dus
er is al 25 jaar een open toernooi
waarvan tien jaar het makelaarskantoor van Waalwijk van Doorn
de hoofdsponsor is.
Redenen genoeg om er een feestje van te maken. Voorzitter Hans
Demmers overhandigde Reinout van Waalwijk van Doorn een
maquette van het eigen clubgebouw ‘Wado Open Home’, met
een prachtig gegraveerde glasplaat die beiden een mooi plekje op het park krijgen ter herinnering aan deze tiende keer. Als
cadeau aan publiek, sponsors en
deelnemers gaven Milco Riepma en Jimmy Demmers, beiden
meervoudig Nederlands kampioen, een demonstratie trampoline springen. Een spectaculair gezicht om op baan 5 iemand met
een driedubbele salto huizenhoog
boven je uit te zien springen.
Wado-Open kende een succesvol
open toernooi, het was een gran-

Tiende Wado-Open:
een prachtig jubileum

Velsen-Zuid - Daryl van
Mieghem komt per direct de
selectie van Telstar versterken.

Tiende Wado-Open:
een prachtig jubileum

Promotie op
sociale media

Open dag volkstuinen

Velsen – In verband met de opkomst van de sociale media heeft
de gemeente Velsen zich in 2012
vooral geprofileerd via kanalen als
Facebook en Twitter. Dit leverde
echter wat tegenvallende resultaten op. Voor IJmuiden aan Zee
is een apart Facebook en Twitterkanaal gereliaseerd, ook gekoppeld aan www.ijmuidenaanzee.
nl. Er zijn momenteel 392 like en
192 volgers. In 2012 is de website vernieuwd en gekoppeld aan
de landelijke VVV database, het
aantal bezoekers is sindsdien met
27 procent gestegen ten opzichte van 2011, naar 51.970 unieke
bezoekers. Marketing richt zich
vooral op dagjesmensen uit de regio en verblijfsbezoekers uit Nederland en Duitsland en reizigers
van DFDS. Daarbij ligt het zwaartepunt meestal op evenementen in Velsen. Ook is internationaal aan promotie gedaan, via de
campagne Amsterdam Bezoeken,
Holland Zien. IJmuiden aan Zee
wordt dan neergezet als ‘Wind
Water Beach’ en ‘Dutch Dunes’.
Verder is het VVV Agentschap in
IJmuiden, in de bibliotheek, versterkt met een VVV zuil en toeristische informatie in de Coffee Corner op de begane grond. Ook is in
de recreatiekrant van Noord-Holland een pagina opgenomen voor
IJmuiden aan Zee. In Amsterdam
is geadverteerd in de krant Echo
en de folder Ontdek IJmuiden aan
Zee is daar verspreid. De brochure Going Dutch is opnieuw aan
boord van DFDS neergelegd. Toch
zijn in 2012 minder potentiële bezoekers bereikt, omdat minder is
ingezet op media met een groot
potentieel bereik. Bereik via sociale media zou effectiever zijn.

Daryl van Mieghem
nieuwe aanwinst Telstar

Evenementenvergunning – art.
2:17 APV
Plein Stadsschouwburg Velsen te
IJmuiden 14 juli 2013, akoestische
jamsessie, (03/07/2013) u13.006106;
Omgeving Kennemerlaan te IJmuiden 17 juli t/m 21 juli 2013, zomerfestival, (10/07/2013) u13.005534.

een makreel/palingrokerij. En
wat dacht u van een oliebol in de
zomer?
De activiteitencommissie verzorgt weer de loterij met vele
mooie prijzen. De opbrengst van
de loterij is voor sociale culturele
activiteiten op het terrein. De loten zijn verkrijgbaar in de kantine en bij de kraam met de prijzen. Op het toch al gezellige terras zal als extra de hele dag de
muziek worden verzorgd door
De Wico’s, en dat alleen al is een
bezoek waard.
U vindt VTV Wijkeroog vanaf
Beverwijk: Via de overweg Velsen Noord in. Aan het einde van
de Wijkerstraatweg de Wijkermeerweg op (bij de kerk linksaf,) over de tunnelput eerste weg
links. Voor meer informatie: 0651713926 of 06-13506675 of kijk
op www.vtvwijkeroog.nl.

een makreel/palingrokerij. En
wat dacht u van een oliebol in de
zomer?
De activiteitencommissie verzorgt weer de loterij met vele
mooie prijzen. De opbrengst van
de loterij is voor sociale culturele
activiteiten op het terrein. De loten zijn verkrijgbaar in de kantine en bij de kraam met de prijzen. Op het toch al gezellige terras zal als extra de hele dag de
muziek worden verzorgd door
De Wico’s, en dat alleen al is een
bezoek waard.
U vindt VTV Wijkeroog vanaf
Beverwijk: Via de overweg Velsen Noord in. Aan het einde van
de Wijkerstraatweg de Wijkermeerweg op (bij de kerk linksaf,) over de tunnelput eerste weg
links. Voor meer informatie: 0651713926 of 06-13506675 of kijk
op www.vtvwijkeroog.nl.

Driehuis
Geen mededelingen.

Daryl van Mieghem
nieuwe aanwinst Telstar

dioze week met een zonnig finale weekend. LTC Brederode was
gastheer voor ruim 700 deelnemers en het publiek kon genieten van zo’n 600 wedstrijden gedurende de gehele week.
In de hoogste categorie waren in
de gemend dubbel 3 Eveline van
Mourik en Las Kappen de winnaar, in de Heren dubbel 3 pakten
Sven Haver en Casper Mantje de
eerste prijs en in de Heren enkel
was het wederom Cas-per Mantje (van LTC Brederode) die op het
hoogste podium mocht staan.
Na het dankwoord meldde Van
Waalwijk van Doorn, als hoofdsponsor, dat er volgend jaar een
elfde Wado-open komt. En dat
is in deze tijd zeer welkom. Het
grootste toernooi binnen het district komt mede tot stand door de
sponsoren en de inzet van de vele vrijwilligers. Na afloop van het
toernooi bleven de vrijwilligers
gezellig napraten en konden zij
rustig de afgelopen week doornemen en genieten van een warm
buffet.

Velsen-Noord - Volkstuinvereniging Wijkeroog zet haar deuren weer open en wel op 14 juli vanaf 11.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom op het
complex. Ingeklemd tussen het
Noordzeekanaal, de industrie en
Velsen-Noord ligt dit terrein met
260 tuinen in deze groene long
van de IJmond. welke erg wordt
gewaardeerd.
Het startpunt van de open dag
is op het plein bij de kantine Het
Praathuis, daar is een plattegrond verkrijgbaar. Met de kaart
in de hand kunt u de tuinen bekijken. Op het plein bij het Praathuis is een creatieve markt, er
zijn onder andere kraampjes met
zelfgemaakte kaarten, schilderijen, bloemschikken enz. Daarnaast zijn er ook stands op het
plein om de inwendige mens te
versterken, zoals de viskraam en

Velserbroek
Zwanebloembocht 227, kappen
boom (08/07/2013) w13.000230.

Santpoort-Noord - Tennisvereniging LTC Brederode kende
dit jaar een aantal jubilea. Park
Groeneveen bestaat 25 jaar, dus
er is al 25 jaar een open toernooi
waarvan tien jaar het makelaarskantoor van Waalwijk van Doorn
de hoofdsponsor is.
Redenen genoeg om er een feestje van te maken. Voorzitter Hans
Demmers overhandigde Reinout van Waalwijk van Doorn een
maquette van het eigen clubgebouw ‘Wado Open Home’, met
een prachtig gegraveerde glasplaat die beiden een mooi plekje op het park krijgen ter herinnering aan deze tiende keer. Als
cadeau aan publiek, sponsors en
deelnemers gaven Milco Riepma en Jimmy Demmers, beiden
meervoudig Nederlands kampioen, een demonstratie trampoline springen. Een spectaculair gezicht om op baan 5 iemand met
een driedubbele salto huizenhoog
boven je uit te zien springen.
Wado-Open kende een succesvol
open toernooi, het was een gran-

Open dag volkstuinen

Santpoort-Zuid
Kopslaan 9, plaatsen 2 aanbouwen (voor en achter)(02/07/2013)
w13.000180;
Sportlaan 3, vergroten kantine
(04/07/2013) w13.000049.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Velsen-Noord - Volkstuinvereniging Wijkeroog zet haar deuren weer open en wel op 14 juli vanaf 11.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom op het
complex. Ingeklemd tussen het
Noordzeekanaal, de industrie en
Velsen-Noord ligt dit terrein met
260 tuinen in deze groene long
van de IJmond. welke erg wordt
gewaardeerd.
Het startpunt van de open dag
is op het plein bij de kantine Het
Praathuis, daar is een plattegrond verkrijgbaar. Met de kaart
in de hand kunt u de tuinen bekijken. Op het plein bij het Praathuis is een creatieve markt, er
zijn onder andere kraampjes met
zelfgemaakte kaarten, schilderijen, bloemschikken enz. Daarnaast zijn er ook stands op het
plein om de inwendige mens te
versterken, zoals de viskraam en

IJmuiden
Keetberglaan 13, plaatsen dakkapel
(04/07/2013) w13.000183;
Beukenstraat 36, plaatsen dakopbouw (04/07/2013) w13.000186;
Breesaapstraat 54, vergroten ca-

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Parkweg ongenummerd, kappen 3
esdoorns (08/07/2013) w13.000237.

Velsen-Zuid - Daryl van
Mieghem komt per direct de
selectie van Telstar versterken.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

fe en appartementen (03/07/2013)
w13.000171;
Texelstraat 43, aanbrengen twee luifels (08/07/2013) w13.000126.

stond hij nog onder contract.
Daarom ben ik nu zo blij dat het
ons wel gelukt is. Met zijn snelheid voorin is hij een absolute aanwinst voor Telstar’’, aldus
Marcel Keizer.
Van Mieghem zegt erg blij te zijn
met zijn transfer: ,,Ik ben heel blij
met deze overstap. Ik denk dat
ik onder deze trainer veel kan
leren, en daardoor een betere voetballer worden. Daarnaast
moet ik gewoon weer minuten
maken en bij Telstar kan dat. Ik
wil belangrijk worden voor de
ploeg.’’

tie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
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
verzenddatum van het besluit is
tussen haakjes vermeld):

De 24-jarige aanvaller komt
transfervrij over van Heracles Almelo en tekent een contract wat
hem voor een jaar aan Telstar zal
binden.
Marcel Keizer is content met de
nieuwe aanwinst: ,,Als technische staf zijn wij erg blij met het
feit dat we Daryl binnen hebben
kunnen halen. Wij wilden Daryl al langer hebben maar toen

Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande
besluit(en) gedurende zes weken
na de dag van verzending van het
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, loca-

Promotie op
sociale media

festival, (10/07/2013) u13.005534.

