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Dancefestival in IJmuiden aan Zee

Turn Up The Beach
Zaterdag 12 juli 2014 is het strand
van IJmuiden aan Zee voor de
derde keer het podium voor het
strandevenement ‘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
evenemententerrein te voet bereikbaar. Er wordt een fietsenstalling
ingericht voor de uitkijkpost van de
IJmuider Reddingsbrigade. Op de
Badweg staan borden met verwijzingen daarnaar.
Gebracht en/of gehaald
Halen en brengen kan het beste bij
de Kiss & Ride, volg de borden. 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 au-

to’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.
Afsluiting Heerenduinweg
De Heerenduinweg in IJmuiden
wordt op zaterdag 12 juli rond 12.00
uur vanaf de Kruisberglaan afgesloten voor verkeer om ruimte te maken voor hulpverleners bij eventuele
calamiteiten. Het evenement is vanaf deze zijde niet bereikbaar voor bezoekers. Meer informatie: www.turnupthebeach.nl. (foto: Friso Huizinga)

Activiteiten Burendag 2014
Op 27 september is het nationale Burendag. Wilt u ook het plantsoen bij u in de buurt opvrolijken
of een straatfeest te organiseren?
Maak dan nu uw plannen. Oranje
Fonds steunt sociale initiatieven
en is bereid maximaal 500 per activiteit euro bij te dragen.

Het aanvraagformulier en alle voorwaarden zijn te vinden op www.burendag.nl. Het Oranje Fonds heeft
dit jaar 1 miljoen beschikbaar. Dus
wees er snel bij! Een belangrijke
voorwaarde is, dat de buurtactiviteiten op 26, 27 of 28 september worden gepland.

Opknapbeurt Edisonplein
Het speelterrein aan het Edisonplein in IJmuiden wordt vernieuwd. Omwonenden, waaronder ouders en kinderen waren uitgenodigd om hierover mee
te praten. Zij konden kiezen tussen een natuurlijk en kleurrijk ontwerp. Helaas was de belangstelling niet groot. Op basis van de reacties is gekozen voor
een natuurlijke aanleg met houten speeltoestellen. De opknapbeurt van het
speelterrein staat gepland voor september 2014. Meer info: www.velsen.nl >
zoeken op Edisonplein.

Herstel kade NAM-terrein
De gemeente Velsen heeft aannemersbedrijf Ploegam van
den Biggelaar uit Kerkdriel
opdracht gegeven om de kade van het terrein Grote Hout
(NAM kade) in Velsen-Noord te
vernieuwen. Een Europese aanbestedingsprocedure ging hieraan vooraf. De verwachting is
dat het werk in juli 2015 klaar is.

Het gaat om een investering van
de gemeente met behulp van subsidie van de provincie. Een vernieuwde kade kan weer voor tientallen jaren goed gebruikt worden.
Maar de investering geeft ook een
positieve impuls aan de bouw en
de (haven)economie. Bij de Europese aanbesteding is bovendien
de voorwaarde van ‘social return’
gesteld. Dit betekent dat er binnen dit project mensen de mogelijkheid krijgen om werkervaring
op te doen of een vak te leren.
De aannemer is al begonnen met
de voorbereidingen. Hij maakt
een planning en bestelt de benodigde materialen. Het duurt een
paar maanden voordat de werkzaamheden buiten aan de kade
zullen starten. Het gaat om het

plaatsen van een nieuwe damwand in het water voor de bestaande kade. Daarna wordt deze damwand verankerd in het terrein en komt er een nieuwe bestrating achter de kade. Bij het
vernieuwen van de kade worden
ook voorzieningen gemaakt om
walstroom aan te kunnen leggen.
Het werk aan de kade gebeurt in
twee fasen. De ene helft van de kade wordt vernieuwd en de andere
helft wordt gebruikt voor het afhandelen van schepen. Wij verwachten dat de vernieuwde kade
in juli 2015 opgeleverd wordt.
Begin september organiseert de
gemeente drie informatiebijeenkomsten voor de bewoners van
Velsen-Noord, de bewoners van
Velsen-Zuid en de bedrijven in
de directe omgeving van de kade. Hiervoor zullen in augustus de
uitnodigingen worden verstuurd.
In het najaar, als de werkzaamheden in volle gang zijn, kunnen omwonenden en raadsleden ook een
kijkje komen nemen op de bouwplaats. Dit zal ruim van te voren
bekend worden gemaakt.
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Evaluatie Burgerpanel
Een goede manier om invloed uit
te oefenen. Dat is de mening van
een ruime meerderheid van het
Burgerpanel Velsen na onderzoek
over het functioneren van het burgerpanel zelf. Wel zou het panel
graag willen zien, wat precies de
invloed is op de beslissingen en
beleidsvoornemens van de gemeente.

De gemeente Velsen is begin oktober 2010 begonnen met de opzet van
een digitaal Burgerpanel. Dit is een
groep van ongeveer 2100 inwoners,
die 4 tot 6 keer per jaar een reeks
vragen krijgt voorgelegd. Over bijvoorbeeld de gemeentelijke bezuinigingen, Bibliotheek Velsen en het
winkelcentrum in IJmuiden. Kortom: Een extra communicatiemiddel
om mensen te betrekken bij het beleid en het bestuur van de gemeente.
Nu is ook onderzocht wat de leden
van het burgerpanel eigenlijk zelf
vinden van de manier waarop zij betrokken worden bij gemeentelijke
onderwerpen. Een ruime meerderheid (91%) meent dat het Burgerpanel Velsen een goede aanvulling is op

bestaande inspraakmogelijkheden.
Niet alleen het aantal keren dat ze
gevraagd worden, maar ook de kwaliteit van de vragen wordt gewaardeerd. Over de rapportages, die na
elk onderzoek gepubliceerd worden,
is het panel eveneens tevreden.
Wel is voor bijna twee derde van de
leden niet (helemaal) duidelijk wat
de gemeente Velsen met de onderzoeksresultaten doet. Het merendeel heeft er wel vertrouwen in, dat
de onderzoeksresultaten worden
verwerkt, maar ziet zijn werk graag
terug in beleid of beslissingen.

Evenementen in Velsen
12 juli
16 – 20 juli
2 t/m 9 augustus

Turn Up The Beach, IJmuiden
Zomerfestival, Kennemerlaan, IJmuiden
Dorpsfeest Santpoort

Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > Sport,
Recreatie en Cultuur > Toerisme

Verkeershinder festival
Woensdag 16 juli t/m zondag 20
juli 2014 zal het Zomerfestival De
Kennemerlaan Leeft in IJmuiden
plaatsvinden.

Verder suggereerde het panel om
ook thema’s als HOV, openbaar vervoer, dierenbeleid, buurt- en verkeersveiligheid, locaties voor kinderen en jongeren, bereikbaarheid van
de gemeente (infrastructuur), onderhoud van groen, handhaving en
toerisme te onderzoeken.

Gedurende deze periode zal de Ken-

Deze evaluatie staat, net als alle onderzoeken van het burgerpanel Velsen, op de website van de gemeente
Velsen: www.velsen.nl > Meepratenin-Velsen > Burgerpanel

Het opstellen van groot materieel
vereist dat daar ruimte voor vrijgemaakt wordt. Dit gebeurt op het
grasveld en fiets/voetpad langs de
rijbaan van de Parkweg. Doordat rij-

nemerlaan geheel of gedeeltelijk
zijn afgesloten voor verkeer. Parkeren zal ook niet altijd mogelijk zijn.
Alternatieve locaties om te parkeren
zijn het Velserduinplein en het Oosterduinplein.

Werk aan de weg
Er wordt hard gewerkt aan de riolering in de Stationsweg (IJmuiden/Velsen-Zuid).

stroken worden versmald ondervindt het gemotoriseerde verkeer
enige hinder. Op fiets en voetpaden
langs de Parkweg worden in putten
werkzaamheden uitgevoerd. Fietsers en voetgangers worden langs de
werkruimte geleid. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken.

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.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

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

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

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en
verordeningen te publiceren in het elektronisch
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.velsen.nl.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 28
juni tot en met 4 juli 2014 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Zoutmanstraat 1RD, vervangen hekwerk (27/06/2014) w14.000293
Kromhoutstraat 54 0005, Legalisatie opslagvloer (30/06/2014)
w14.000295
Trawlerkade 4, 12, 28 en 4e Havenstraat 1, vervangen gevelbeplating
(30/06/2014) w14.000296
Zuidelijke en noordelijke havendammen
(indicatief ),
renove-

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg
167a,
bouw parkeergarage, winkelruimte, appartementen (04/07/2014)
w14.000302
Brederoodseweg 17, Kappen boom
(04/07/2014) w14.000303

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

ren havenlichten (03/07/2014)
w14.000300
Zeewijkplein 2-252, wijzigen gevelpuien (04/07/2014) w14.000304
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Aanvragen (vervolg)
Velserbroek
Waterwegbree 3, Waterwegbree 3
w14.000294
Schoener 51, plaatsen carport
(04/07/2014) w14.000301

Langemaad 35, plaatsen dakkapel
voorgevel (02/07/2014) w14.000298
Velsen-Noord
Lijndenweg 6a, Plaatsen 2 vlaggen-

masten (04/07/2014) w14.000299
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning be-

trekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.

Ontwerpbesluit - uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor
de onderstaande aanvraag.

Deze aanvraag met bijbehorende ontwerpomgevingsvergunning,
de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en overige bijbehorende

stukken liggen met ingang van 11 juli 2014 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 schrif-

telijke zienswijzen inbrengen tegen zowel de ontwerpomgevingsvergunning als de ontwerpverklaring
van geen bedenkingen. 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 ken-

baar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met
de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255. Het betreft de volgende
ontwerpbesluiten:

IJmuiden
Vleetstraat 40, plaatsen luifel
(04/07/2014) w14.000200
Peperkers 55, plaatsen balkonbeglazing (3/07/2014) w14.000220
Monnickendamkade ong, Realisatie boatlanding IJmondhaven
(07/07/2014) w14.000250
Heerenduinweg ong. kappen dode
kastanje(01/07/2014) w14.000262
S.P. Kuijperplantsoen ong. kappen
boom (01/07/2014) w14.000263
Dinkelstraat 1, plaatsen dakkapel
voorgevel (04/07/2014) w14.000277

w14.000210
Anna van Burenlaan 11, kappen 3 bomen (01/07/2014) w14.000247
Van Dalenlaan 154, plaatsen dakkapel (07/07/2014) w14.000254

Evenementen art. APV 2:17

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 132a te VelsenNoord, het legaliseren van een woonstudio (w13.000296)

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende
besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende bij het
(de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van
verzending van het besluit een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en
wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden), dan wel langs
elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Burg Enschedelaan 66, sloop en
nieuwbouw Bosbeekschool
(01/07/2014) w14.000116
Dinkgrevelaan
3,
plaatsen
dakkapellen(voor- en achtergevel(03/07/2014) w14.000206
Marowijnestraat 3, kappen boom
(01/07/2014) w14.000248
Kerkerinklaan 2, kappen boom,
(01/07/2014
) w14.000273
Rijksweg 236, Plaatsen twee bouwwerken tbv hooiopslag (01-07-2014)
w14.000090
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 14, plaatsen kozijn
(03/07/2014) w14.000204
Bloemendaalsestraatweg 15b, veranderen
woning
(07/07/2014)

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 60 kappen
4 bomen (01/07/2014) w14.000275
Velsen-Noord
Hoflaan ong. kappen 16 bomen
(03/07/2014
) w14.000264
Velserbroek
Langemaad ong, kappen boom verwijderen stobbe
(01/07/2014)
w14.000260
Verlengen beslistermijn
Kanaalstraat 170, wijzigen bestemming wonen naar rouwcentrum
(30/04/2014) w14.000198
Oosterduinweg 6, gebruiken bijgebouw tbv aan huis gebonden beroep
(30/04/2014) w14.000199
Amsterdamseweg 11, renoveren en
uitbreiden rioolwaterzuiveringsinstallatie (10/05/2014) w14.000209
Trawlerkade ong.plaatsen damwand
(23/05/2014) w14.000242
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

2 augustus 2014, Dance Valley, het
terrein van de uitzichtheuvel en omliggende terreinen in deelgebied
Oosterbroek van het recreatiegebied
Spaarnwoude te Velsen-Zuid, verzonden 7 juli 2014 U14.005797)
9 augustus 2014, Dutch Valley, het
terrein van de uitzichtheuvel en omliggende terreinen in deelgebied
Oosterbroek van het recreatiegebied Spaarnwoude te Velsen-Zuid
(u14.005977)
10 augustus 2014, Latin Village,
het terrein van de uitzichtheuvel
en omliggende terreinen in deelgebied Oosterbroek van het recreatiegebied Spaarnwoude te Velsen-Zuid
(u14.001750)
2 augustus 2014 tot en met 9 augustus 2014, Dorpsfeest Santpoort, op
diverse locaties in Santpoort, verzonden op 7 juli 2014 (u14.006016)
2 augustus 2014 tot en met 9 augustus 2014, Dorpsfeest Santpoort (Horeca), Hoofdstraat in Santpoort, verzonden op 7 juli 2014 (u14.006034)
16 juli 2014 tot en met 20 juli 2014,
Zomerfestival, Kennemerlaan en
omgeving in IJmuiden, verzonden
op 8 juli 2014 (u14.006299)
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Wijziging Verordening Leerlingenvervoer
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken met inachtneming
van artikel 198 van de Gemeentewet bekend dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 26 juni
2014 heeft besloten:

- tot vaststelling van de “Verordening Leerlingenvervoer gemeente
Velsen 2014”.
- tot het intrekken van de “Verordening Leerlingenvervoer Gemeente
Velsen 2012”.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking
één dag na publicatie.

Ter inzage
De verordening is in te zien via de
website van de gemeente Velsen:
www.velsen.nl

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

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

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

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

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

Pleiadenplantsoen 14, 1973 BV
IJmuiden

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

Verkeersmaatregel

Na een vlot lopende prijsuitreiking vielen de druppels regen alweer uit de lucht. 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 deze vrijwilligers
nog gezellig napraten en konden rustig de afgelopen week
doornemen en genieten van een
drankje en een hapje.
Van maandag tot en met vrijdag overdag is het Wado 50 gespeeld, Zij werden alleen bij de
start geplaagd door het weer,
maar konden de dagen daarna genieten van warm weer en
mooie tenniswedstrijden. Dit
wordt traditioneel op vrijdag afgesloten met een feestje.

lijk om alle elftallen van senioren tot de kabouters van een
compleet nieuw tenue te voorzien, dat bovendien gratis beschikbaar wordt gesteld. Nieuwe leden die zich voor 1 oktober 2014 aanmelden zullen ook
een gratis tenue ontvangen.
Het spreekt voor zich dat het
bestuur van FC Velsenoord zeer
blij is dat de sponsoring voor
de komende drie jaar is geregeld en dat de hele vereniging
hiervan profiteert middels een
compleet nieuw tenue.
Het nieuwe tenue zal door de
selectie worden gepresenteerd
tijdens het Ken Phelen Betonboringen BV sponsortoernpooi,
wat dit jaar zal plaatsvinden op
het totaal vernieuwde sportpark Rooswijk van FC Velsenoord op dinsdag 12 augustus
en vrijdag 15 augustus.
De aanvang is op beide dagen
19.00 uur en de deelnemende teams zijn dit jaar naast de
organiserende vereniging Wijk
aan Zee, Jong Hercules en VV
IJmuiden.

Na een vlot lopende prijsuitreiking vielen de druppels regen alweer uit de lucht. 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 deze vrijwilligers
nog gezellig napraten en konden rustig de afgelopen week
doornemen en genieten van een
drankje en een hapje.
Van maandag tot en met vrijdag overdag is het Wado 50 gespeeld, Zij werden alleen bij de
start geplaagd door het weer,
maar konden de dagen daarna genieten van warm weer en
mooie tenniswedstrijden. Dit
wordt traditioneel op vrijdag afgesloten met een feestje.

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch for-

Velsen.

dit jaar tijdens het 11e Van Waalwijk van Doorn Open, gastheer
voor ruim 700 deelnemers en het
publiek kon genieten van circa
500 wedstrijden gedurende de
gehele week.
Het blijft een uitdaging om met
alle verhinderingen rekening te
houden, en dit is dan ook in bijna alle gevallen gelukt. De week
werd gekenmerkt door een goede sfeer op het park, ook doordeweeks was het tot laat gezellig
op de baan.
De neusje van de zalm waren dit
jaar in de Heren Enkel 3de wedstrijd tussen Casper Mantje Jairo Seur, waarbij Casper won in 3
sets 6-4, 3-6, 6-3, en in dames 5
won Evelyne Tuijp van Emely van
der Werf met 6-2 6-2.

Velsen-Noord - Het bestuur
van FC Velsenoord heeft vorige week contracten ondertekend met verschillende nieuwe
shirtsponsors. De vierdeklasser
heeft met Ken Phelen Betonboringen BV de nieuwe hoofdsponsor voor de komende drie
seizoenen vastgelegd.
Daarnaast zijn er zes subsponsoeren vastgelegd en dat
ook voor een periode van drie
jaar. De subsponsoren zijn:
SB Groep Verzekeringen, Post
Staalbouw, Notelle Bar, Ab Geldermand Sport, IJmond Personeelsdiensten en Scholten Reclame.
Deze sponsors zullen dus de
komende drie seizoenen terug
te vinden zijn op het shirt en
broek van FC Velsenoord.
Nadat IJmond Personeelsdiensten had aangegeven zich terug te willen trekken als hoofdsponsor bleek het heel lastig te
zijn om een vervanger hiervoor
te vinden. Vandaar dat er voor
deze constructie is gekozen.
Hierdoor is het ook moge-

lijk om alle elftallen van senioren tot de kabouters van een
compleet nieuw tenue te voorzien, dat bovendien gratis beschikbaar wordt gesteld. Nieuwe leden die zich voor 1 oktober 2014 aanmelden zullen ook
een gratis tenue ontvangen.
Het spreekt voor zich dat het
bestuur van FC Velsenoord zeer
blij is dat de sponsoring voor
de komende drie jaar is geregeld en dat de hele vereniging
hiervan profiteert middels een
compleet nieuw tenue.
Het nieuwe tenue zal door de
selectie worden gepresenteerd
tijdens het Ken Phelen Betonboringen BV sponsortoernpooi,
wat dit jaar zal plaatsvinden op
het totaal vernieuwde sportpark Rooswijk van FC Velsenoord op dinsdag 12 augustus
en vrijdag 15 augustus.
De aanvang is op beide dagen
19.00 uur en de deelnemende teams zijn dit jaar naast de
organiserende vereniging Wijk
aan Zee, Jong Hercules en VV
IJmuiden.

Wado Open: een succesvolle week

Santpoort-Noord - LTC Brederode heeft een gezellig en sportief open toernooi gehad. Het
was een grandioze week, waarbij zondag alle finale partijen net
vóór de regen gespeeld waren.
De prijsuitreiking, met wat spetters, verliep op tijd en volgens
plan.
Hieraan voorafgaand werd Evelien van Mourik in het ‘zonnetje’
gezet, omdat zij dit jaar stopt met
competitie spelen, en zich onder
andere toe gaat leggen op het
overdragen van kennis en ervaring in de vorm van trainster.
Evelien is in haar tennis loopbaan, jong oranje, master titel
in 2000, altijd de vereniging LTC
Brederode trouw gebleven.
Het tennispark Groeneveen was
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Velsen-Noord - Het bestuur
van FC Velsenoord heeft vorige week contracten ondertekend met verschillende nieuwe
shirtsponsors. De vierdeklasser
heeft met Ken Phelen Betonboringen BV de nieuwe hoofdsponsor voor de komende drie
seizoenen vastgelegd.
Daarnaast zijn er zes subsponsoeren vastgelegd en dat
ook voor een periode van drie
jaar. De subsponsoren zijn:
SB Groep Verzekeringen, Post
Staalbouw, Notelle Bar, Ab Geldermand Sport, IJmond Personeelsdiensten en Scholten Reclame.
Deze sponsors zullen dus de
komende drie seizoenen terug
te vinden zijn op het shirt en
broek van FC Velsenoord.
Nadat IJmond Personeelsdiensten had aangegeven zich terug te willen trekken als hoofdsponsor bleek het heel lastig te
zijn om een vervanger hiervoor
te vinden. Vandaar dat er voor
deze constructie is gekozen.
Hierdoor is het ook moge-

Wado Open: een succesvolle week

dit jaar tijdens het 11e Van Waalwijk van Doorn Open, gastheer
voor ruim 700 deelnemers en het
publiek kon genieten van circa
500 wedstrijden gedurende de
gehele week.
Het blijft een uitdaging om met
alle verhinderingen rekening te
houden, en dit is dan ook in bijna alle gevallen gelukt. De week
werd gekenmerkt door een goede sfeer op het park, ook doordeweeks was het tot laat gezellig
op de baan.
De neusje van de zalm waren dit
jaar in de Heren Enkel 3de wedstrijd tussen Casper Mantje Jairo Seur, waarbij Casper won in 3
sets 6-4, 3-6, 6-3, en in dames 5
won Evelyne Tuijp van Emely van
der Werf met 6-2 6-2.
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Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch for-
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Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel:
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