Infopagina
21 juli 2011

Stafafdeling Communicatie | 0255 567200 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Dance en Dutch Valley
In augustus vinden er in het
recreatieschap Spaarnwoude
twee muziekfestivals plaats.
Op zaterdag 6 augustus 2011 is
het alweer de 17e keer tijd voor
het Dance Valley Festival. Een
week later, zaterdag 13 augustus, wordt voor de eerste keer
het Dutch Valley Festival georganiseerd. Dit is een festival
met artiesten van Nederlandse bodem.
Beide muziekfestivals vinden
plaats in de zogenaamde Velsen
Valley in Spaarnwoude – wat vroeger het evenemententerrein was.
Ook dit jaar worden er verkeers-

en veiligheidsmaatregelen getroffen die de overlast zoveel mogelijk
moet beperken en voorkomen. De
Amsterdamseweg wordt niet afgesloten. Wel kan er om legitimatie en adres van bestemming worden gevraagd. Het verkeer wordt
in goede banen geleid door Traffic
Support Events; dit bedrijf heeft
veel ervaring met de inzet van verkeersregelaars bij evenementen.
De berichtgeving nalezen kan op:
www.velsen.nl
www.dancevalley.com
www.dutchvalleyfestival.nl
www.spaarnwoude.nl

Ontdek de IJdijkenroute!
Op vrijdag 8 juli 2011 is een nieuwe historische route over de IJdijken officieel gelanceerd in
Amsterdam. Via bordjes zijn
vanaf nu op de smartphone boeiende verhalen te lezen over de
geschiedenis van de IJdijken en
haar omgeving. Op vrijdag 15 juli is het westelijke deel van deze route in Spaarndam geopend
door wethouder Wim Westerman van de gemeente Velsen en
burgemeester Bert Bruijn van
de gemeente Haarlemmerliede &
Spaarnwoude.

Jeugd scoort bij gemeente
Twee voetbaldoeltjes en nieuwe belijning van het speelveldje aan de Crijnssenstraat in
Santpoort-Noord: dit verzoek
hebben achttien enthousiaste kinderen - van zeven tot vijftien jaar - gedaan bij de gemeente Velsen. Wethouder Wijkgerichte Dienstverlening Robert
te Beest was erg enthousiast
over dit bewonersinitiatief en
heeft met plezier toegestemd.
De kinderen hebben hun ideeën op
tekening gezet en samen met de afdeling Wijkbeheer zijn de plannen
verder uitgewerkt. Intussen zijn
de doeltjes geplaatst en is de be-

lijning aangebracht. Er wordt veel
gebruik gemaakt van de speellocatie. De kinderen zijn er hartstikke
blij mee zo lieten zij de gemeente
onlangs weten.
De gemeente Velsen juicht bewoners- of wijkinitiatieven erg
toe. Heeft u een idee die de kwaliteit van de woon- en leefomgeving
verbetert en/of de verhoudingen
binnen een wijk en tussen bewoners versterkt, dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie.
Wilt u meer weten over een wijkof bewonersinitiatief kijkt u dan
op www.velsen.nl. (foto: Gemeente Velsen)

Wat is de IJdijkenroute?
De IJdijken zijn ‘bakens van herinnering’ in het landschap en zijn vaak
nog goed te zien. De IJdijken lopen
van Monnickendam tot Beverwijk
aan de noordkant, en van Muiden tot
Velsen aan de zuidkant. De eerste fase van de IJdijkenroute strekt zich
uit vanaf de Jodenbreestraat in Amsterdam naar het Pontplein in Velsen. Vanaf het najaar 2011 wordt de
route richting Muiden, Monnickendam en Beverwijk verlengd.

Wat is een QR code?
De bordjes van de IJdijkenroute
zijn voorzien van een QR (Quick
Response) code. Deze codes kunnen worden gescand met een
smartphone, waarna de bezoeker
toegang krijgt tot de mobiele website van de route. Op deze website
komen verhalen van de IJdijken tot
leven, is algemene informatie te lezen en is de route te volgen. Op 24
locaties langs deze nieuwe route
zijn de bordjes met de codes te vinden.
Grootschalige samenwerking
De IJdijkenroute is het resultaat
van samenwerking tussen de provincie Noord-Holland, de gemeentes Velsen en Haarlemmerliede
& Spaarnwoude, de Amsterdamse stadsdelen Centrum, West en
Nieuw-West, de Dienst Ruimtelijke Ordening en diverse musea en
archieven. Vind alles over de route op www.ijdijkenroute.nl. Alle verhalen zijn ook terug te lezen
op www.oneindignoordholland.nl.
(foto: Ko van Leeuwen)

Evenementen in Velsen
• Vrijdag 22 juli t/m donderdag 28 juli: Feestweek IJmuiden
• Zaterdag 23 juli t/m vrijdag 29 juli: Huttenbouw IJmuiden
• Maandag 25 juli t/m donderdag 28 juli: Huttenbouw Velserbroek
• Zaterdag 30 juli t/m zaterdag 6 augustus: Dorpsfeest Santpoort
Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl >
Sport, Toerisme en Vrije Tijd.
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Resultaten Burgerpanel bekend

Communicatie Velsen
De leden van het burgerpanel
Velsen geven de gemeente een
ruime voldoende voor de leesbaarheid van stukken. De website van de gemeente Velsen
wordt vaak bezocht, 71% van
de bezoekers vindt ook wat ze
zoekt. Het gemeentelijke Burgerjaarverslag is slechts bij
22% van de panelleden bekend.
Dit zijn enkele conclusies uit
het onderzoek naar de kwaliteit van de gemeentelijke communicatie onder het digitaal
Burgerpanel Velsen.
De gemeente wilde weten hoe
de informatie van en over de gemeente ontvangen en gewaardeerd
wordt. De vragen gingen onder andere over de leesbaarheid van teksten in diverse publicaties en de
kwaliteit van de website.
De gemeentelijke Infopagina en
Bekendmakingen krijgen een 7
als rapportcijfer. De website van
de gemeente komt daar vlak in de
buurt met een 6,8. De brieven die
leden van het burgerpanel van de
gemeente krijgen vinden ze begrijpelijk en het taalgebruik krijgt een

7,4. Van het bestaan van een burgerjaarverslag is slechts 22% op de
hoogte; het aantal lezers daarvan is
dus zeer beperkt.
Ook is aan leden van het panel gevraagd of en hoe sociale media een
rol kan spelen bij gemeentelijke
communicatie. Ongeveer 31% van
het burgerpanel vindt het gebruik
van social media door de gemeente wenselijk (van de actieve gebruikers zelfs 46%). Dit mag echter niet ten koste gaan van andere
vormen van communicatie omdat
immers niet iedereen de beschikking heeft over computer of smartphone.
Naast de positieve waardering zijn
er ook bruikbare suggesties en kritische opmerkingen genoemd. Bijvoorbeeld over de beperkte vindbaarheid van informatie op de
website en het onvoldoende reageren op klachten of meldingen.
Door dit onderzoek is duidelijk
geworden waar de gemeente aan
moet werken om de communicatie
nog verder te versterken. Zie ook
www.velsen.nl.

Vissen op afval
De schipper en zijn bemanning
van vissersboot GO 26 heeft de
Fishing for Litter Award 2010
ontvangen uit handen van wethouder Wim Westerman (voorzitter KIMO Nederland en België). Deze prijs werd vrijdag 15
juli 2011 uitgereikt aan het schip
wat de meeste afval heeft opgevist uit de Noordzee.
Acht schepen uit de haven van
IJmuiden nemen deel aan dit project, waar zwerfafval uit de Noordzee/Waddenzee in big-bags aan land

wordt gebracht en verwerkt. Hierdoor wordt de vervuiling op zee teruggedrongen en de visgronden en
stranden schoner.
‘Fishing for Litter’ is een project van
KIMO Nederland en België, een vereniging van kustgemeenten voor
de veiligheid en het milieu van de
Noordzee en haar kuststreken. Aan
het ‘Fishing for Litter’ project nemen in totaal 104 schepen uit 12 havens deel waardoor jaarlijks meer
dan 440.000 kg afval uit zee wordt
verwijderd. (foto: Reinder Weidijk)

Speciaal voor toeristen

Folder ‘Going Dutch’
Het Amsterdam Toerisme &
Congres Bureau (ATCB) heeft in
opdracht van de gemeente Velsen de brochure ‘Going Dutch’
gemaakt. Wethouder toerisme
Annette Baerveldt heeft vrijdag 15 juli 2011 het eerste exemplaar van deze brochure overhandigd aan de Kapitein van
de ms King of Scandinavia van
DFDS.

Wethouder Annette Baerveldt heeft samen met Melanie Pruis-Obel
(ATCB) het eerste exemplaar van de nieuwe brochure overhandigd aan
kapitein Andreas Kristensen van de ms King of Scandinavia van DFDS

De brochure geeft informatie over
winkelen, Nederlandse producten,
bezienswaardige plekken in de gemeente Velsen en Nederland. Daarnaast bevat de brochure nuttige
tips, adressen en kaarten voor automobilisten. Dit stimuleert dat de
uitgave bewaard wordt gedurende
de reis. Verschillende ondernemers
hebben in deze uitgave hun bedrijf

laten opnemen. Ook worden de belangrijkste evenementen onder de
aandacht gebracht.
Buitenlandse passagiers die op de
Felison Terminal arriveren, willen snel naar hun eindbestemming.
Ook op de terugreis wijzen borden
naar de terminal. Daardoor loopt de
middenstand toch een stukje omzet
mis. Het beter inspelen op de groeiende groep passagiers van de ferries en cruises is een van de speerpunten uit de Economische Agenda
2011-2014 van de gemeente Velsen.
In opdracht van de gemeente Velsen heeft ATCB de brochure ‘Going
Dutch’ gemaakt. Dankzij de samenwerking met DFDS worden deze
brochures nu aan boord en in Engeland onder de passagiers verspreid.
(foto: ATCB)
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Voortgang projecten verbetering leefkwaliteit Velsen-Noord

Frisse wind in Velsen-Noord
Voorwoord
Velsen-Noord heeft mij verrast.
Ik ontmoet hier bewoners
die zich in grote onderlinge
verbondenheid inzetten om
de leefbaarheid in hun dorp te
verbeteren. Ook de gemeente,
mijn vier collega-wethouders,
de burgemeester en ik werken
daar hard en van harte aan mee.
Een project dat de leefkwaliteit
van Velsen-Noord vol raakt en
hier goed wordt gevoeld, is de
Brede School. De behoefte aan een
multifunctioneel centrum, waarin
plaats voor een basisschool (De
Triangel) en tal van andere sociale
en maatschappelijke activiteiten, is
groot – en daarmee essentieel voor
een gezonde woonomgeving.
De leefbaarheid staat of valt ook
met het sportpark Rooswijk, dat
we in een fonkelnieuwe jas gaan
steken, zo gaan opschudden dat
weer een zone ontstaat waarvoor
het bedoeld is: om lekker te sporten
en te recreëren, voor meisjes en
jongens, voor jong en oud. En het
is menens. Vanuit de gemeente
en provincie Noord-Holland zijn
miljoenen euro’s beschikbaar
gesteld om van de brede school en
Rooswijk een succes te maken.

Het gekoesterde woongenot
hopen we in de nabije toekomst
ook te beleven op het terrein van
de Schouw. Daar gaat een frisse
wind waaien, met als uiteindelijk
resultaat een wijk waar iedereen
zich welkom zal voelen.
Maar de bloem in het knoopsgat
van Velsen-Noord is het
Wijkeroog-plantsoen. Bijna
letterlijk, want het wordt een
opgeknapt park met groen- en
waterpartijen, een park als groene
long van de wijk. Het is nu zomer
2011. Over een kleine drie jaar, als
mijn ambtstermijn als wethouder
erop zit, is de aanpak van VelsenNoord geen agendapunt meer.
Dan is de inhaalslag die we nu
met z’n allen maken voltooid en is
het proces van herstructurering
voortvarend in gang gezet. Dan
wonen de Velsen-Noorders in
een buurt waarop ze trots zijn en
waar het goed vertoeven is. Dan
heeft Velsen-Noord een grote stap
voorwaarts gemaakt en kan het
zich meten met menige wijk in
Velsen.
Robert te Beest, project- en
wijkwethouder Velsen-Noord

Brede school
De gemeenteraad heeft op 16 juni jl. belangrijke besluiten genomen over de nieuwe brede
school in Velsen-Noord. Zo nemen gemeente en provincie
Noord-Holland de financiering
voor hun rekening - waarmee
de weg vrij is om de school daadwerkelijk te bouwen.
Daarnaast heeft de raad de Heirweg
bij de Mel aangewezen als de beste locatie voor een brede school. Er
bestaan goede parkeermogelijk-heden, terwijl de omgeving met het
herinrichten van de groenstrook
een frisse uitstraling zal krijgen. Bovendien leent de locatie zich uitstekend voor een samenwerking met
De Mel en Wijksteunpunt Watervliet.
De functies die in de school een plek
krijgen, zijn van meerwaarde voor
het onderwijs én de wijk. In de plannen is ruimte voor uiteenlopende
activiteiten, van logopedie, maatschappelijk werk en buitenschoolse opvang tot een peuterspeelzaal,
consultatiebureau, inlooppunt voor
het Centrum voor Jeugd en Gezin,
en een huiskamer voor ouderbetrokkenheid en taallessen. Na een
zorgvuldige selectie hebben de gemeente en de Stichting Fedra (voor
bijzonder basisonderwijs, waaronder de Triangel valt) een architect

gekozen: GAJ Architecten uit Arnhem (www.gaj.nl).
Voortgang
Loopt alles volgens planning, dan
is begin 2012 gestart met de noodzakelijke bestemmingplanprocedure en vervolgens het verlenen van
vergunningen. In de loop van 2013,
zo is de verwachting, gaat de eerste
paal de grond in, waarna de school
in 2015 de oplevering kan beleven.
Bewoners kunnen tijdens het proces op verschillende momenten gebruikmaken van het recht op inspraak
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Bedrijven
Parkeren Wijkerstraatweg
Het onderzoek naar het oplossen
van de parkeer-problemen in het
centrum is in overleg met de betrokken ondernemers verplaatst
naar de tweede helft van 2011.

Herstructurering bedrijven
Wijkermeerweg
Nu de gemeenteraad besloten heeft
een nieuwe brede school te realiseren op de plek van de huidige Mel,
is de wens de bedrijvenstrook aan
de Wijkermeerweg te herstructureren, urgenter. De bedrijven moeten
bereikbaar worden vanaf de nieuwe Concordiastraat zodat de Wijkermeerweg is te veranderen in
een fietspad en er een betere (groene) scheiding tussen de bedrijven
en de woonkern (vooral de nieuwe
school) ontstaat. De voorbereidingen vinden plaats in samenwerking
met de betrokken bedrijven en de
provincie. Naar verwachting is er in
de tweede helft van 2011 meer duidelijkheid over aanpak en uitvoering van het project.

Bedrijventerrein De Grote Hout
De woonkern van Velsen-Noord en
de nabijgelegen industrie zijn historisch en economisch met elkaar
verbonden. Industrieterrein De
Grote Hout en de woonkern liggen
pal naast elkaar, slechts gescheiden
door een smalle groenstrook. Hoewel ze elkaar nodig hebben, bestaat
er ook spanning tussen het verhogen van de leefkwaliteit in het dorp
en de ontwikkeling van De Grote
Hout tot een economisch sterk bedrijventerrein. Daarom zetten gemeente én bedrijfsleven zich samen in om - passend binnen de geldende randvoorwaarden - beide
ambities te realiseren.
Voortgang
De gemeente kan slechts tot op zekere hoogte sturen in de voortgang van genoemde projecten, omdat ook externe (markt)partijen,
financiële en economische factoren hierin een grote rol spelen. Ten
aanzien van de aanpassingen van
de Wijkermeerweg zal nog dit jaar
meer duidelijkheid komen over de
mogelijkheden, waarna er een concrete planning wordt gemaakt.

Sportpark Rooswijk
Op 16 juni jl. is de gemeenteraad
niet alleen akkoord gegaan met
de plannen en het schetsontwerp
voor het toekomstige sportpark
Rooswijk, ook heeft zij geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering ervan.

een deel van de huidige en sterk verouderde barakken aan de achterzijde
van het park te slopen. Het programma van eisen en het schetsontwerp
is in nauw overleg met de (sport)gebruikers van het sportpark tot stand
gekomen.

In het eerste ontwerp is te zien dat
de sportverenigingen zo veel mogelijk bij elkaar komen te liggen, waardoor er een ‘groene rondgang’ om de
sportclubs ontstaat. Ook bestaat het
voorstel om het huidige clubhuis van
de voetbalvereniging uit te breiden
en te delen met de hand-, honk- en
softbalverenigingen.

Voortgang
De komende maanden staan in het
teken van een verdere uitwerking
van het schetsontwerp van het hele park. Tijdens deze ontwerpfase vindt er overleg plaats met het
wijkplatform. Volgens de planning
is eind 2011 het definitieve ontwerp
gereed en zullen de werkzaamheden
medio 2012 starten. De officiële opening van het nieuwe park staat in de
loop van 2013 op de agenda.

Het gezamenlijk gebruik van één,
groter clubhuis maakt het mogelijk
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Groen en openbare ruimte
verwijk, Heemskerk en Uitgeest en
de provincie Noord-Holland mee aan
de realisatie van dit plan.
Herstructurering openbare
ruimte Gildenbuurt
Jaarlijkse vervangt de gemeente Velsen circa drie kilometer riool. Dit jaar
worden bijna al deze vervangingsmeters ingezet in de Gildenbuurt in Velsen-Noord. Tegelijkertijd is het hier
aanwezige straatprofiel aan vernieuwing toe. Verder krijgen beide zijden
van de Gildenlaan en Schulpweg bomen om zo twee doorgaande bomenlanen te creëren. De nieuwe inrichting maakt de wijk veiliger en voorkomt sluipverkeer naar de Velsertraverse. Begin 2012 is het werk gereed.
Wijkeroogplantsoen
In oktober wordt het Wijkeroogplantsoen feestelijk geopend. Een verlengde beek, vermenging van zoet en brak
water, vijvers, verschillende soorten
beplantingen en zitplekken: het Wijkeroogplantsoen heeft een heuse metamorfose ondergaan. De historische
Scheybeeck is nieuw leven ingeblazen en is ‘verlengd’ door het plantsoen. De beek heeft een betonnen
profiel gekregen met natuurlijke plasdraszones eromheen. Uiteindelijk
wordt het water op het Noordzeekanaaluitgeslagen. Daarnaast wordt er
brak water vanuit het kanaal het gebied ingebracht met de bedoeling de
natuur te verrijken. De uitwisseling
van het water verloopt via een vishevel. De herinrichting van het plantsoen is onderdeel van het Groen- en
Waterplan, een serie groenprojecten in de IJmond, die deze sterk verstedelijkte regio groener moet maken
voor bewoners en recreanten. Behalve de gemeente Velsen werken Be-

Rollantplantsoen
Het Rollantplantsoen aan de Grote Hout- of Koningsweg is op 11 mei
jl. officieel geopend door de wethouders Robert te Beest en Ronald Vennik. Samen met de broertjes Sjoerd
en Jorrit Strik, wonend om de hoek
aan de Grote Hout- of Koningsweg,
knipten zij ballonnen los, die aan het
picknickbankje bevestigd waren. Het
ontwerp van het Rollantplantsoen is
samen met de buurtbewoners verwezenlijkt.
Voortgang
Nog dit jaar zal het geplande muurtje op de groenwal verrijzen, waarna het plantsoen zijn voltooiing heeft
bereikt. Er staan op het terrein nog
een tweetal gebouwtjes van nutsbedrijven. Zodra de alternatieve voorzieningen op het bedrijfsterrein De
Grote Hout zijn aangelegd, verdwijnen deze twee gebouwtjes. Naar verwachting zal dat in de loop van 2012
gebeuren.

Verkeer
Weren vrachtverkeer
Een belangrijke doelstelling van de
gemeenteraad is het verkeer-veiliger maken van Velsen-Noord - ondermeer door het zoveel mogelijk
weren van vrachtverkeer in de wijk.
Begin 2010 is deherstructurering
van de Pontweg gereedgekomen. Het
vracht-verkeer rijdt nu niet meer via
het dorp, maar via de nieuwe Staalhavenweg naar het bedrijventerrein De Grote Hout. Niet alle vrachtwagenchauffeurs echter volgen de
nieuwe route of ze vertrouwen op
hun navigatiesysteem (waarin nog
de oude route). Hierdoor verdwalen bijna dagelijks vrachtwagens in
het dorp. Met de ANWB zijn afspraken gemaakt over het aanpassen en
waar nodig verplaatsen van de bebording op de Wenckebachstraat. Is
dit klaar, dan zal op de website van
de gemeente een nieuwe routekaart
verschijnen. Ook de bedrijven op
De Grote Hout krijgen hierover bericht, zodat zij bezoekende vrachtwagens de juiste instructies kunnen
geven. Naar verwachting zal in de
loop van 2012 nagenoeg alle overlast
van vrachtverkeer in het dorp tot het
verleden behoren.
Fiets- en voetgangersbrug over
de Velsertunnel aan de Wijkermeerweg
Alle noodzakelijke vergunningen en
procedures om de fiets- en voetgangersbrug over de Velsertunnel aan
de Wijkermeerweg te realiseren, zijn
doorlopen. Het werk is aanbesteed
en de brug-elementen zijn klaar voor
plaatsing door een telescoopkraan
die opereert vanuit de tunnelinrit.
Het project duurt enkele maanden
langer dan voorzien; vanaf eind 2011
kunnen fietsers en voetgangers veilig oversteken.

Oversteek Wenckebachstraat
Uit onderzoek (zie ook het vorige
voortgangsbericht) is gebleken dat
fietsers de oversteek over de Wenckebachstraat als onveilig ervaren.
Ook is de drukte toegenomen als gevolg van de aanleg van de Westelijke
Randweg. Om de veiligheid te verhogen, zal de oversteek naar verwachting ongeveer honderd meter worden verplaatst en voorzien van verkeerslichten. Bij de aanpak van het
Sportpark Rooswijk wordt al rekening gehouden met de nieuwe oversteek - die ook de verbinding tussen
de woonkern en de sportaccommodatie moet verbeteren.
Voortgang
De doelstelling het vracht-verkeer zo
veel mogelijk teweren uit de kern zal
in 2012 zijn gerealiseerd. Dat geldt
ook voor de oversteek voor langzaam
verkeer over de Wenckebachstraat
en over de Velsertunnel aan de Wijkermeerweg.
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at
Parkw eg
ra
rpstr.
PontMiddendo ofdbuurtstr.
dat kan en het zal de leefkwaliteit in de directe om- er- st LagersHo tr.
plein
rps
Zuiderdo
Velsergeving ten goede komen. De eigenaar van De Schouw at
Kuyperlaan
lein
Programmalijst
Frisse
Wind
in
Velsen-Noord
wil meewerken. Om woningbouw mogelijk te maHieronder treft u in tabelvorm het programma. De nummers van de lijst voortgang van de projecten sterk vereenvoudigd weer. Een project als
ken, moet eerst het bestemmingsplan veranderd
corresponderen met de nummers op de kaart. Zo ziet u in één oogopslag de Brede School kent voordat de eerste paal de grond ingaat een lange
worden. Dat gebeurt in verschillende stappen, waarvoorbereidings- en proceduretijd, terwijl voor een project als de grondwelke projecten er in uw directe omgeving in voorbereiding (blauw), in
van de eerste het opstellen van een startdocument
uitvoering (grijs) of al gerealiseerd (groen) zijn. Let op, de tabel geeft de uitgifte Grote Hout weer een lange uitvoeringstijd geldt.
is, ofwel een pakket eisen waaraan de toekomstige
ontwikkeling moet voldoen. Een conceptexemplaar
Project
Gereed
Project
Gereed
daarvan, ‘Locatie de Schouw’, is inmiddels door het
1
25
Aanleg Rollantplantsoen
2011
Onderzoek naar de haalbaarheid van het verplaatsen van het Gildenspoor
college goedgekeurd en heeft van 1 december 2010
2
26
Herinrichting pleintje Geelvinckstraat / Melklaan
Onderzoek naar verplaatsing entree Nuon (relatie met nr. 25)
n.v.t
tot en met 12 januari 2011 ter inzage gelegen. In die
3
27
Planontwikkeling stationsgebied Beverwijk (voormalig Ankie's hoeve)
2012*
Afsluiten tunneltje Melkpad
periode is ook een inloopbijeenkomst georganiseerd
4
28
Terugdringen van wateroverlast
Herinrichting Wijkeroogplantsoen
om omwonenden en andere geïnteresseerden te in5
29
Vervanging (gedeeltelijk) riolering en parkeren Van Kalkarstraat en omstreken
Herinrichting volkstuinen en omgeving
formeren over de plannen. Reacties op het concept,
6
30
Rioleringswerkzaamheden tussen Melklaan en Meerweidenlaan
Aanleg nieuwe brug naar Wijkeroogpark
n.v.t.
onder andere van de woningcorporaties in VelsenAanpassen startdocument (bestemmingsplanprocedure) locatie de Schouw
7
Rioleringswerkzaamheden tussen Melklaan, Wijkerstraatweg en Wijkeroogstraat
31
2011*
Noord, en de daarop volgende gesprekken zijn aann.a.v. participatietraject
8
Herinrichting en vervanging riolering Gildenbuurt
2012
leiding nog eens kritisch te kijken naar het woning32
Oplevering woningen Geelvinckstraat (awv Eigen Haard i.s.m. Bouwfonds)
9
Herinrichting Grote Hout of Koningsweg (zuidelijk deel)
2012
bouwprogramma zoals dat in het startdocument is
33
Oplevering woningen Ladderbeekstraat (awv Eigen Haard i.s.m. Bouwfonds)
10
Herprofilering van de Staalhavenweg
opgenomen. Ook de stagnatie van de woningmarkt
Onderzoek mogelijkheden herstructurering woningvoorraad in samenwerking
34
2011*
11
met corporaties (niet als nummer op de kaart)
Aanpassing kruispunt van de Concordiastraat en de Pontweg
en de nieuwe gemeentelijke woonvisie, die op dit
12
Aanleg van het tweede deel van de Concordiastraat
Opstellen startdocument (bestemmingsplanprocedure) Brede School i.s.m.
moment wordt opgesteld, zijn reden het start-docu35
2011*
gebruikers (programma, ontwerp, exploitatie)
13
Reconstructie Basisweg
2011
ment eventueel aan te passen. Met de corporaties is
36
Herstructurering Sportpark Rooswijk
2013
14
Onderzoek verbeteren routering te hoog vrachtverkeer (Wrakkenweg)
2011
overeengekomen voor de verschillende bouwloca37
Realiseren weekmarkt
15
Ontsluiting naar Van Gelder Recycling (nieuwe Corverslaan)
ties in Velsen-Noord een woningmarkt-onderzoek
38
Herinrichting Stratingplantsoen inclusief speelvoorziening
16
uit te voeren. Deze studie zal ook worden gebruikt
Herinrichting van de Pontweg
39
Plan herstructurering Wijkermeerweg en bedrijfsaneringen
2011*
voor de genoemde woonvisie.
17
Herinrichting van de Wijkerstraatweg nabij Rollantplantsoen
2012

Voortgang
Naar verwachting wordt in de tweede helft van
2011 het startdocument met de beantwoording van
de participatiereacties ter besluitvorming voorgelegd aan het college en vervolgens aangeboden aan
de gemeenteraad. Keurt de raad het startdocument
goed, dan kan de bestemmingsplanwijziging van de
Schouw van start gaan om de ontwikkeling van woningen mogelijk te maken.
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Samenwerking corporaties
Een even belangrijke als complexe uitdaging in
Velsen-Noord is deverbetering van de bestaande woningvoorraad. Wat de situatie er niet gemakkelijker op maakt, is de terugval in de woningverkoop. Het eerste kwartaal van dit jaar liet zelfs het
slechtste resultaat zien sinds het begin van de economische crisis. Ook legt nieuwe Europese wetgeving beperkingen op aan de corporaties bij de verhuur van woningen en de bouw van nieuwe projecten. Vooral in Velsen-Noord, waar veel huurwoningen staan, moet daarom zorgvuldig gekeken worden naar kansen voor herstructurering. Die opgave pakt de gemeente samen met de woningcorporaties op. Bij herstructurering gaat het niet alleen om
nieuwe woningen, maar ook om de woonomgeving en die is straks sterk verbeterd. Ook het besluit van
de gemeenteraad een brede school aan de Heirweg
te bouwen draagt daaraan bij. De school is niet alleen belangrijk voor gezinnen met kinderen, ook de
huidige schoollocaties komen over enkele jaren vrij
voor woningbouw.
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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 donderdagavond 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 bestemmingsplan, 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 keukenklacht:
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

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 rampenbestrijding, 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.
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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 straatreiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice
van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werkdagen 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 afvalbrengstation ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation 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

Voor vragen over:

- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatievergunningen, 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 dienstverlening, lokale seniorenagenda, handhaving en
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich
wenden tot wethouder Robert te Beest

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en
Vrijwilligerswerk:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere 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 officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort,
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.
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 woningtoewijzing 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 elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site
voor de precieze voorwaarden.

- 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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Publicatie beslissingen ingevolge
artikel 48 en 83 wet GBA
w11.000466
Burgemeester en wethouders maken bekend dat na
uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande
personen niet meer woonachtig zijn, op het adres
waar zij in de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens van de gemeente Velsen staan
ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom worden
opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend.
Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in
Nederland woonachtig zullen zijn.
Het betreft de volgende personen:
Albertsz,L.Q
geb.31-08-1989
Asenov,V.
geb.13-12-1986
Ayalew Mesﬁn, H.
geb.30-07-1978
Bölükbaş,M.
geb.01-01-1968
Çalişkan,M.
geb.20-06-1977
Harfst,H.A.
geb.06-09-1967
Herkes,M.
geb.26-04-1966
Hong,Y.
geb.08-07-1967
Ilo,M.A.O.
geb.09-05-1982
Janson,J.A.
geb.30-01-1967
Koning de,J.M.
geb.26-10-1973
Kwiatkowski,M.
geb.02-08-1973
Makrytskaya,I.P.
geb.20-09-1967
Mostafa,A.E.K.A.
geb.28-10-1957
Mussie Mulugeta
geb.05-09-1980
Nobelen van, M.
geb.28-09-1969
Reyes Mata,B.E.
geb.29-06-1989
Simonyan,S.
geb.07-03-1951
Villanueva Garcia-Dyer,A.J
geb.11-05-1984.
Vrede,M.M.
geb.14-06-1984
Wadowski,M
geb.17-01-1979.
Westhoff,R.M.
geb.27-06-1966

w11.000467

w11.000468

w11.000469

w11.000470

w11.000471

w11.000472

w11.000473

w11.000474

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienstverlening, afd burgerzaken, tel. (0255) 567 200.

w11.000475

Bezwaren

w11.000476

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het college van burgemeester en wethouders.

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning

w11.000477

het plaatsen van een dakopbouw
(12/07/2011)
Rijksweg 116 Velsen-Zuid
(rijksmonument) materieel, opslag
hooi en educatieve ruimtes het
oprichten van een beheersgebouw
met 6 paardenboxen, kantine,
wc’s, wasruimte, opslag materieel,
opslag hooi en educatieve ruimtes
(13/07/2011)
Jacob Catslaan 7 Driehuis
het plaatsen van een dakkapel
voorgevel (13/07/2011)
Vlietweg 20 Santpoort-Noord
aanvraag gebruiksvergunning Bastion
hotel (14/07/2011)
Eyndenhoefflaan 15 Santpoort-Noord
het kappen van een boom
(14/07/2011)
Van Lenneplaan 16 Driehuis
het veranderen en vergroten van
de 1ste verdieping van een woning
(15/07/2011)
Waterloolaan 1 Driehuis
het slopen van een clubgebouw, het
kappen van een aantal bomen en
het oprichten van een clubgebouw
(15/07/2011)
Sluisplein 80 IJmuiden
het plaatsen van gevelreclame
(15/07/2011)
Hagelingerweg 70 Santpoort-Noord
het plaatsen van een dakopbouw
(15/07/2011)
Hagelingerweg 68 B Santpoort-Noord
het plaatsen van een dakopbouw
(15/07/2011)
Kruidbergerweg 28 Santpoort-Noord
het plaatsen van een erker
(15/07/2011)
Willemsbeekweg 26 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(15/07/2011)
Heerenduinweg 1 IJmuiden
nieuwbouw wasgedeelte met 3 wasboxen met overkapping en vervangen
luifel boven afgiftepunt motorbrandstoffen, omkleuring van Q8 naar
Tango en het gedeeltelijk slopen van
bestaande washal/verkoopruimte

Ontwerpbesluiten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 11 juli tot
en met 15 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 omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit,
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: (0255) 567 424.

Ontwerpbesluit archeologische monumentenvergunning

w11.000464

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning – uitgebreide
voorbereidingsprocedure

w11.000465

Kieftendellaan 2 Santpoort-Noord
het kappen van een boom
(11/07/2011)
Van Wassenaerstraat 26 IJmuiden

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, Halbe Zijlstra, is voornemens
monumentenvergunning te verlenen voor:
Amsterdamseweg 10 Velsen-Zuid
Sloop en nieuwbouw van een zoutloods van de Reinunie
en een ontgraving voor het saneren van de bodem
op het perceel met de kadastrale aanduiding Velsen
C-2330.

Burgemeester en wethouders van Velsen maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor ondergenoemde activiteiten.
W11.000396

W11.000387

Driehuizerkerkweg 123 Driehuis
het oprichten van 10 noodlokalen
voor een periode van 1,5 jaar
Stephensonstraat 20 IJmuiden
het in gebruiknemen of gebruiken
van een bouwwerk met het oog op de
brandveiligheid

De bovengenoemde ontwerpmonumentenvergunning
en ontwerpomgevingsvergunningen liggen gedurende
zes weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en
Uitvoering: van 22 juli tot 2 september 2011.
Gedurende de termijn van inzage kan een ieder
schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen
of kenbaar maken bij de afdeling Vergunningen en
Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. Uw zienswijzen
dient voorzien te zijn van uw naam en adres, de
datum, het ontwerpbesluit waarop de zienswijzen
betrekking heeft en de redenen van uw zienswijzen.
Verlenging beslistermijn

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:
w11.000365

w11.000383

Driehuizerkerkweg 130 0001
Driehuis
het oprichten van een berging
Wulverderlaan 1 Santpoort-Noord
het verbouwen van een woning tot
hospice

Rectificatie

In de krant van 16 juni 2011 onder het kopje
“ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning “ staat vermeld; W11.000397 Valeriuslaan
21 Driehuis het veranderen en vergroten van een
woonhuis, dit had moeten zijn W11.000397
Valeriuslaan 12 Driehuis het veranderen en vergroten
van een woonhuis.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende bij 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 vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

Mededelingen

21 juli 2011
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Verleende omgevingsvergunningen

w11.000368

Het college van burgemeester en wethouders van
Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:

w11.000371

i10.008695

w11.000315

w11.000327

w11.000357

w11.000360

w11.000363

Trompstraat ong.(vml. Hoogeberg)
IJmuiden
het oprichten van een appartementencomplex (14/07/2011)
Rijksweg 243 A Velserbroek
het slopen van een wijkpost en het
oprichten van een tijdelijke wijkpost
(18/07/2011)
Genieweg 50 Velsen-Zuid
het vergroten van het restaurant
(boerderij Zorgvrij) en het wijzigen
van de voorgevel (18/07/2011)
Hoofdstraat 189 Santpoort-Noord
het plaatsen van een dakopbouw
(14/07/2011)
Dirk Hartoghstraat 22 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(12/07/2011)
Parkweg ong. Velsen-Zuid
het plaatsen van een reclamebord
(15/07/2011)

w11.000374

w11.000382

w11.000394

Houtmanstraat ong. IJmuiden
het kappen van een iep (18/07/2011)
Sluisplein 80 IJmuiden
het plaatsen van gevelreclame
(18/07/2011)
Driehuizerkerkweg 200 Driehuis
het wijzigen van de voorgevel van een
woning (18/07/2011)
Kerkweg 42 Santpoort-Noord
het kappen van een boom
(19/07/2011)
Goeman Borgesiuslaan 11 Velsen-Zuid
het kappen van een boom
(18/07/2011)

i11.006851

i11.006880

i11.006447

Evenementen

De burgemeester van Velsen heeft op grond van
artikel 2:17 APV de volgende vergunning verleend
voor het organiseren van een evenement:
i11.003081

Diverse locaties Santpoort
Dorpsfeest Santpoort op 30 juli tot en
met 6 augustus 2011 (14/07/2011).

Hannie Spronk
toernooi
Driehuis - Dit jaar wordt de zesde editie van het Hannie Spronk
toernooi gehouden bij RKVV
Velsen in Driehuis. De speeldata zullen zijn donderdag 11 augustus en zondag 14 augustus.
Ook dit jaar hebben de vier regionale verenigingen hun deelname bevestigd: Velsen, Terrasvogels, VSV en Stormvogels.
De hectische periode van overschrijvingen is voorbij en de eerste selecties gaan beginnen met
hun voorbereiding op het seizoen 2011/2012. Alle teams komen graag met hun nieuwe selecties naar het Hannie Spronk
toernooi om deze aan het regionale IJmondpubliek te tonen.
De wedstrijden zijn als volgt ingedeeld op donderdag 11 augustus: om 18.45 uur zullen de
teams van Velsen en Terrasvogels tegen elkaar uitkomen. Na
deze wedstrijd zal de wedstrijd
VSV en Stormvogels plaatsvinden om 20.30 uur. Zoals ieder
jaar spelen de winnaars en de
verliezers tegen elkaar op zondag 14 augustus. VSV kan vanwege het trainingskamp pas om
circa 14.30 uur spelen. Dit betekent automatisch dat de andere wedstrijd om 12.45 zal beginnen.
Na de wedstrijden op zondag
zal muziek van diverse artiensten zijn om het feest gezellig af te ronden. De organisatie,
bestaande uit Herman Berg en
Marcel Looij, hoopt het publiek
en de spelers deze dagen met
zonnig weer te kunnen ontvangen. De toegang is gratis.

De burgemeester van Velsen heeft op grond van
artikel 35 Drank- en Horecawet ontheffing verleend
voor de onderstaande dag en locatie:

Fietsen voor Leven van Nils Lips

6100 euro voor
Stichting de Opkikker
IJmuiden - Vorige week vrijdag heeft IJmuidenaar Nils Lips
de opbrengst van zijn actie Fietsen voor Leven overhandigd aan
Stichting de Opkikker in Almere. Hij heeft een prachtig bedrag van 6100 euro bij elkaar
gebracht voor deze stichting die
ernstig zieke dag een prachtige
dag bezorgt. Nils fietste 11 juni
een van de zwaarste tochten die
bestaan: Les Trois Ballons, een
rit over 205 km met 4300 hoogtemeters!
Nils vertelt: ,,Zaterdag 11 juni
heb ik de Trois Ballons daadwerkelijk gefietst. Het was een zware tocht, ondanks mijn uitgebreide voorbereidingen en conditie. Vanaf de start was het slecht
weer. Kou en slagregens hebben

mij de eerste uren parten gespeeld. Na anderhalf uur moest
ik in een afdaling uitwijken voor
iemand anders waardoor ik zelf
hard ten val kwam. Over mijn
hele rechterzijde had ik diepe
schaafwonden, kleding en fiets
waren zwaar beschadigd. Na
een moment van bezinning heb
ik toch besloten om mijn tocht
te vervolgen. Ik voelde mij mede
gesteund door al de mensen die
mij vanuit IJmuiden met hun donaties op weg gestuurd hebben.
Na een uur hervond ik mezelf
weer. Het merendeel van de
tocht bestond uit beklimmingen
maar ik merkte dat ik door mijn
val in de afdalingen erg voorzichtig moest doen.
Jammer was dat ik met een
groep van 30 man door de orga-

Pan&Cook Kennemerboulevard 322
IJmuiden
Feestweek IJmuiden op 22 juli en 28
juli 2011 (12/07/2011)
Het Zandhuis te Kennemerboulevard
330 IJmuiden
Feestweek IJmuiden op 22 juli en 28
juli 2011 (11/07/2011).
IJmuiden aan Zee te Kennemerboulevard 404 IJmuiden
Feestweek IJmuiden op 22 juli en 28
juli 2011 (12/07/2011)

Drank en Horeca

Burgemeester en wethouders hebben op grond van
artikel 3 Drank- en Horecawet de volgende vergunning verleend:
i11.006854

Kennemerboulevard 322 IJmuiden
uitoefenen van een horecabedrijf,
verzonden (12 juli 2011)

nisatie een verkeerde route gewezen kreeg, wat resulteerde in
een omweg met een extra beklimming en een half uur verloren tijd.
Door mijn val en de omweg heb
ik helaas mijn eigen richttijd van
rond de 8 uur niet gehaald, maar
het was nog steeds een acceptabele tijd voor een ‘gouden resultaat’ in mijn leeftijdscategorie.
In 9 uur 15 heb ik uiteindelijk het
prachtige bedrag van 6100 euro
bijelkaar gefietst voor Stichting
de Opkikker. Een geweldig resultaat waar ik op voorhand niet
op durfde te hopen.
Vrijdag 15 juli ben ik naar Almere geweest om dit bedrag te
overhandigen aan Stichting de
Opkikker. Ook zij waren verrast
door de hoogte van dit bedrag.
We werden daar ontzettend leuk
ontvangen door de oprichter van
Stichting de Opkikker. Ook werden we uitgenodigd om in september als gast aanwezig te zijn
op een Opkikkerdag, om met eigen ogen te zien wat deze stichting voor goeds doet voor door
ziekte getroffen gezinnen.
Deze stichting is zo blij met alle donaties, ze kunnen echt niet
bekend genoeg worden. Velen
hebben het mogelijk gemaakt
om dit grote bedrag te kunnen
doneren, graag wil ik onder andere de volgende bedrijven bedanken: Bannink Accountants,
Autobedrijf Schweitzer, Grillbar
Amon-Ra, Sportcentrum Velsen/Santpoort, Slagerij Bert van
der Linden, De Gevel BV Velserbroek, Dasia Wielersport, Bas vd
Pol en Albatros Banden.
Buiten deze bedrijven ook grote dank voor familie en vrienden,
en zelfs volkomen vreemden die
een donatie hebben gedaan.’’

Nieuw OV
Chipkaart
oplaadpunt
IJmuiden - Vanaf heden is er
een derde OV Chipkaart oplaadpunt in IJmuiden. Het oplaadpunt is te vinden bij Shop de Formule aan Lange Nieuwstraat 196
in IJmuiden, aan de Zuid Arcade.
Met dit derde punt is er in west
IJmuiden eindelijk ook een locatie waar bus- en treinpassagiers
terecht kunnen. Shop de Formule kent bovendien al jarenlang
heel ruime openingstijden, van
maandag tot en met vrijdag van
5.45 tot 18.00 uur en op zaterdag
van 7.00 tot 17.00 uur. Uiteraard
kan men hier ook de anonieme OV Chipkaarten aanschaffen, kostprijs 7,50 euro, exclusief
het bedrag dat men oplaadt voor
het reizen. Uiteraard kan men bij
Shop de Formule terecht voor
eventuele uitleg over het gebruik
van de OV Chipkaart.

Stelling van
Amsterdam
Regio - Zondag 24 juli om 14.00
uur houdt Peter Schat in luchtoorlogmuseum ‘Fort Veldhuis’
een lezing over de Stelling van
Amsterdam. Aan de hand van
foto’s neemt Peter bezoekers
mee door de geschiedenis van
de Stelling. Locatie: Genieweg 1
in Heemskerk. Toegang 2,50 euro, kinderen van 8 tot 12 jaar 1,50
euro, kinderen jonger dan 8 jaar
en houders van een veteranenpas gratis toegang. Fort Veldhuis
is open van 10.00 tot 17.00 uur.

