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Evenementen in Velsen
De zomer is aangebroken en er is weer veel te doen in de gemeente 
Velsen, zoals:

15 t/m 19 juli Zomerfestival De Kennemerlaan Leeft 
1 augustus Dance Valley, 12.00 tot 23.00 uur 
1 t/m 8 augustus Dorpsfeest Santpoort
8 augustus Dutch Valley, 13.00 tot 23.00 uur   
9 augustus LatinVillage Festival, 13.00 tot 23.00 uur

Maar er zijn nog veel meer activiteiten! Voor jong en oud. Kijk voor meer 
informatie  www.velsen.nl > Sport, Recreatie en Cultuur > Toerisme.

Special Sports Experience
Zumba, aikido, rolstoeldansen: 
het kan allemaal op zondag 30 
augustus 2015, tijdens de sportie-
ve informatiemarkt, speciaal voor 
mensen met een verstandelijke 
en/of lichamelijke beperking. Al 
meer dan 20 sportverenigingen 
en instanties hebben zich aange-
meld.

Sportaanbieders uit heel Noord-
Holland komen naar het Pim Mulier 
Sportpark in Haarlem die dag, even-
als de sportbonden van gymnastiek 
(KNGU) en wielrennen (KNWU). 
U maakt er als bezoeker kennis met 
bekende en onbekende sporten, en 
kunt meedoen aan demonstraties en 

sportclinics. En u kunt er alles vra-
gen over wat er kan op het gebied van 
aangepast sporten in de regio.

Meer informatie
Verenigingen en instanties kunnen 
zich nog aanmelden voor deze dag. 
Voor aanmelding of vragen kunt u 
terecht bij sse2015@sportservice-
noordholland.nl of bij tel. 023 – 557 
59 37. 

Aanmelden niet nodig
Organisatoren zijn Sportservice 
Noord-Holland en SportSupport, sa-
men met de Dirk Kuyt Foundation 
en de Provincie Noord-Holland. Ook 
de gemeente Velsen doet mee.

Informatiebijeenkomst volgt

Constructie Ruïne
van Brederode stabiel
Het waterpeil in de slotgracht van 
de Ruïne van Brederode heeft 
geen e� ect op de constructie van 
het voormalige kasteel in Sant-
poort-zuid, deze is stabiel. Dat 
blijkt uit een onderzoek dat het 
hoogheemraadschap van Rijnland 
en het Rijksvastgoedbedrijf, de ei-
genaar van de Ruïne, hebben laten 
uitvoeren.

Informatiebijeenkomst
De afgelopen maanden is relatief wei-
nig neerslag gevallen. Dit is terug te 
zien in lage waterpeilen en soms zelfs 
het geheel droogvallen van sloten en 
duinrellen in de binnenduinrand. De 
Ruïne van Brederode ligt in de bin-
nenduinrand, waar de bodem zandig 
is en het grondwaterpeil relatief laag 
is. Het is in dit gebied normaal dat de 
grondwaterstand en daarmee ook het 
waterpeil fl uctueren. Door het dro-
ge weer zakt ook het waterpeil van de 
slotgracht van de Ruïne van Bredero-
de. 

Bij de gemeente Velsen en de ge-

meente Bloemendaal zijn door de ge-
meenteraad vragen gesteld over het 
e¡ ect hiervan op de Ruïne. De zorg is 
dat het lage waterpeil in de slotgracht 
de constructie van de ruïne aantast. 
Woensdag 8 juli 2015 spraken wet-
houder Floor Bal (Velsen), wethou-
der Richard Kruijswijk (Bloemen-
daal), hoogheemraad Sjaak Langeslag 
(hoogheemraadschap van Rijnland) 
en een medewerker van het Rijks-
vastgoedbedrijf over deze kwestie. 

Rijnland ziet geen mogelijkheden om 
in dit gebied water in te laten en kan 
het dalen van het waterpeil en droog-
vallen van sloten niet voorkomen. 
Maar de constructie van de ruïne is 
stabiel, zo hebben  onderzoekers vast-
gesteld. 

Besloten is om na het zomerreces 
een informatiebijeenkomst te orga-
niseren. Daarbij zal het niet alleen 
gaan om de situatie rondom de Ruïne, 
maar ook over hoe het hele watersy-
steem in de binnenduinrand functio-
neert. 

Gratis naar de speeltuin
Lekker naar de speeltuin? Dat kan 
voor iedereen. De gemeente Vel-
sen geeft gezinnen met een laag 
inkomen gratis toegang tot één 
van de drie speeltuinen in Velsen.

Gratis naar de speeltuin
Hebt u een laag inkomen (tot 110% 
van het minimum) en een kind onder 
de 13 jaar? Dan kunt u een aanvraag 
indienen voor een seizoenkaart voor 
één van de drie speeltuinen in Vel-
sen. Speeltuin Santpoort, Speeltuin 
Zeewijk of Speeltuin De Veilige Ha-
ven in IJmuiden. Met de seizoen-
kaart heeft het hele gezin toegang tot 
de speeltuin.

Hoe vraagt u aan?
Ga naar de website van Velsen: www.
velsen.nl. Kies dan voor ‘digitaal lo-
ket’ en zoek vervolgens op ‘gratis 
spelen’. U leest dan meer informatie. 
Ook kunt u het aanvraagformulier 
downloaden. Bellen met het Klant 

Contact Centrum van de gemeente 
(tel. 140255) is natuurlijk ook mo-
gelijk. Let op! Mensen die een uitke-
ring van de gemeente Velsen hebben 
hoeven niet te reageren; zij krijgen 
persoonlijk bericht.

Hoe gaat het verder?
Als u een aanvraag hebt ingestuurd 
en u voldoet aan de voorwaarden, 
ontvangt u snel daarna een brief met 
informatie. Met deze brief krijgt u 
een pasje bij de speeltuin, waarmee 
u dit seizoen gratis toegang heeft. 

Het is normaal dat de grond-
waterstand en daarmee ook 
het waterpeil fl uctueren. 
(foto’s: Gemeente Velsen)
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Evenementen op 1, 8 en 9 augustus

Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village
Dit jaar zijn er in augustus op het 
Velsen Valleyterrein in Spaarn-
woude drie muziekfestivals. Op 
zaterdag 1 augustus 2015 is het 
Dance Valley Festival. Een week 
later, zaterdag 8 augustus 2015, 
vindt het Dutch Valley Festival 
plaats. De dag erop, 9 augustus 
2015 het evenement Latin Villa-
ge.

Veiligheids- en 
verkeersmaatregelen 
De fi ets-en wandeltunnel (Taci-
tustunneltje), die onder de snel-
weg A9-A22 loopt en de Oostlaan 
in Velserbroek met de Oosterbroe-
kerweg in recreatiegebied Spaarn-
woude verbindt, is tijdens de drie 
evenementen gesloten. Net als vo-
rig jaar blijft de Amsterdamseweg 
open en zijn de woningen, bedrij-
ven en woonboten in Spaarnwoude 
bereikbaar. Het verkeer wordt door 
Tra�  c Support Events in goede ba-
nen geleid. Dit bedrijf heeft veel er-
varing met dit soort werkzaamhe-
den. Om de parkeerdruk in Velser-
broek zoveel mogelijk te beperken 
zet Velsen daar gemeentelijke toe-
zichthouders in.

Legitimatieplicht voor 
bewoners en bedrijven
Voor de drie evenementen zijn op 
dit gebied diverse maatregelen ge-
tro� en. Bij bepaalde punten waar 
men Spaarnwoude met de auto bin-
nenkomt, kan om legitimatie wor-
den gevraagd. Dit geldt alleen voor 
mensen, die in het gebied wonen, 
werken of   bedrijven bezoeken. 

Gebruik (brom)fi etsenstalling 
verplicht
Vorig jaar kwamen veel bezoekers 
op de (brom)fi ets. Daarom worden 
er dit jaar twee grote (brom)fi et-
senstallingen ingericht, waar ver-
plicht gebruik van moet worden ge-
maakt. (Brom)fi etsen die buiten de 
fi etsenstalling staan, worden ver-
wijderd.

Geluidstesten
Op donderdag 30 juli van 16.00 tot 
18.00 uur en vrijdag 1 augustus tot 
maximaal 15.00 uur is de geluids-
test voor Dance Valley. Op donder-
dag 6 augustus van 16.00 tot 18.00 
uur en vrijdag 7 augustus tot maxi-
maal 15.00 uur is de geluidstest 
voor Dutch Valley en Latin Villa-

ge. Deze tests kunnen enige over-
last geven. 

Overlast
De gemeente realiseert zich dat de 
evenementen altijd overlast voor 
inwoners  veroorzaken. Zij vraagt 
daar begrip voor. De festivals zijn 
goede reclame voor Velsen, terwijl 
het voor de duizenden bezoekers 
onvergetelijke evenementen zijn.  

Meer informatie
Via www.dancevalley.com, www.
dutchvalleyfestival.com, www.
spaarnwoude.nl, www.latinvillage.
nl kunt u alle berichtgeving nale-
zen. Wie na het raadplegen van de 
websites nog vragen heeft of aan-
vullende informatie wil, kan bel-
len met 020-4936050 of een e-
mail sturen naar info@udc.nl.(foto: 
Friso Huizinga)

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 dis-
criminatiezaken, 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 bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

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

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
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 note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 4 
juli 2015 tot en met 10 juli 2015 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-

recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Moerbergplantsoen 1, wijzigen 
woonbestemming naar woonbe-
stemming met onzelfstandige woon-
ruimte (06/07/2015)

11359-2015;
Loggerstraat 100, oprichten variant-
hal (06/07/2015) 11411-2015;
Kromhoutstraat 54-0027, legali-
seren tussenvloer (04/07/2015)  
11257-2015.

Driehuis 
Da Costalaan 10, kappen boom 
(07/07/2015) 11438-2015;
Jacob Catslaan 20, kappen 2 bomen 
(05/07/2015) 11263-2015.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen. 
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Aanvragen (vervolg)
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 12 H, plaatsen 2 
leslokalen op bestaande leslokalen 
(10/07/2015) 11636-2015;
Buitenhuizerweg 18, plaatsen uit-
bouw (05/07/2015) 11283-2015;
Oosteinderweg 7, slopen, terug-
plaatsen en vergroten berging 
(04/07/2015) 11237-2015.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Roggeland 12, plaatsen tuinhuis 
(7/07/2015) 11450-2015.

Velsen-Noord
Reyndersweg ong., verplaatsen ca-
lamiteitenvoorraad stortsteen 
(10/07/2015) 11642-2015.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Ontwerpbesluit drank- en 
horecavergunning 
De Burgemeester van Velsen maakt 
bekend dat hij het voornemen heeft 
een drank- en horecavergunning te 
verlenen voor het uitoefenen van 
een paracommercieel horecabedrijf: 
Stichting Het Kraaktheater geves-
tigd aan de Nicolaas beetslaan 4 te 
Driehuis. Het ontwerpbesluit drank- 
en horecavergunning ligt met ingang 
van 13 juli 2015 gedurende zes we-
ken ter inzage bij Afdeling Publieks-
zaken werkeenheid Vergunnin-
gen. Tevens zijn deze stukken digi-
taal in te zien op de website velsen.

nl via het menu meer nieuws/inza-
ge (ontwerp)besluiten. Tijdens de-
ze periode van terinzagelegging, kan 
eenieder naar keuze mondeling of 
schriftelijke zienswijzen inbrengen. 
Zienswijzen moeten worden gericht 
aan het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen, afdeling Pu-
bliekszaken werkeenheid Vergun-
ningen, Postbus 465,1970 AL IJmui-
den, bezoekadres Dudokplein 1 te 
IJmuiden. Voor het kenbaar maken 
van mondelinge zienswijzen kunt 
u contact opnemen met de afdeling 
Publiekszaken werkeenheid Ver-
gunningen, telefoon 140255.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Bur-
gemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-

gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Sparrenstraat 46, transformeren 
voormalige Adelbertuskerk tot wo-
ningen (13/07/2015) 7803-2015;
James Wattstraat 2, plaatsen aan-
bouw (08/07/2015) 6721-2015.

Driehuis
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan ong., kappen boom 
(13/07/2015) 9424-2015;
Hoofdstraat ong., wijzigen gebruik 
terreinen t.b.v. Dorpsfeest Santpoort 

2015 (10/07/2015) 4396-2015
 
Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen. 

Velsen-Zuid
Oosteinderweg  5, uitbreiden wo-
ning begane grond (13/07/2015) 
9389-2015.

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 7, plaatsen hekwerk 
(13/07/2015) 9655-2015;
Lijndenweg 16, verbouwen distri-
butiecentrum (10/07/2015) 5835-
2015.

Velserbroek
Geen mededelingen. 

Vergunningen van rechtswege
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning van rechts-
wege verleend voor: 

IJmuiden
Platanenstraat ong., het kappen van 
4 bomen (09/07/2015) 11017-2015.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Dance Valley, 1 augustus 2015, op 
het terrein van de uitzichtheuvel 
en omliggende terreinen in deelge-
bied Oosterbroek van het recreatie-
gebied Spaarnwoude te Velsen-Zuid 
(15/07/2015) u15.004778;
Dutch Valley, 8 augustus 2015, op 
het terrein van de uitzichtheuvel 
en omliggende terreinen in deelge-
bied Oosterbroek van het recreatie-
gebied Spaarnwoude te Velsen-Zuid 
(15/07/2015) u15.004790;
Latin Village, 9 augustus 2015, op 
het terrein van de uitzichtheuvel 
en omliggende terreinen in deelge-
bied Oosterbroek van het recreatie-
gebied Spaarnwoude te Velsen-Zuid 
(15/07/2015) , u15.004793

Raadsplein 18 en 25 juni 2015
De gemeenteraad van Velsen heeft in de raadsvergadering van 18 en 25 
juni 2015 een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

• Perspectiefnota 2015 Velsen – algemene beschouwingen
• Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden 

2015
• Kunstencentrum Velsen
• Vaststellen van de verordening Sail 
• Impulsprojecten Visie op Velsen

• Bestemmingsplan Spaarnwoude
• Jaarrekening en Jaarverslag 2014 Velsen
• 1e Bestuursrapportage 2015
• Perspectiefnota 2015 Velsen –Debat

Voor meer informatie over deze genomen besluiten kijk op de website van de 
gemeenteraad: www. raad.velsen.nl/Documenten/raadsbesluiten of bekijk 
het videoverslag van de vergadering van 18 en 25 juni.
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Verkeersmaatregel 1
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- de geslotenverklaring voor motor-
voertuigen geldend op de Kwee-
kensteinsweg ten noordoosten van 
de Kapelweg te Driehuis uit te brei-
den met het deel van de Kweeken-
steinsweg ten zuidwesten van de 
Kapelweg en de Kapelweg, door 
middel van het verplaatsen van het 
bord met de code C12 naar de hoek 
Van Lenneplaan/Kweekensteins-

weg zoals bedoeld in bijlage 1 van 
het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990;

- de geslotenverklaring voor motor-
voertuigen geldend op de Kweek-
ensteinsweg en de Kapelweg te 
Driehuis uit te zonderen voor land-
bouwvoertuigen, door middel van 
het ophangen van het onderbord 
met de code OB55 op de hoek Van 
Lenneplaan/Kweekensteinsweg 
zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-

ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscou-
rant. Deze advertentie is bedoeld als 
extra service.

Verkeersmaatregel 2
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- twee algemene gehandicaptenpar-
keerplaatsen aan te wijzen op het 
parkeerterrein nabij buitenplaats 
Beeckestijn aan de (westzijde van 
de) Rijksweg te Velsen-Zuid, door 
middel van het plaatsen van bor-

den met de code E6 zoals bedoeld 
in bijlage 1 van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 
1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-

nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscou-
rant. Deze advertentie is bedoeld als 
extra service.
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Santpoort - Vrijdag 7 augus-
tus  krijgt de dag van de tra-
ditionele jaarmarkt tijdens 
Dorpsfeest Santpoort er een 
nieuw evenement bij: Sant-
kamp. Van 15.00 tot 17.00 
uur zal op de Weyman Wei-
de dit nieuwe spel kinderen 
en ouders samenbrengen. 
Samenwerking, helpen en 
aanmoedigen staan daarbij 
centraal. 

Het bestuur van de Harddrave-
rij Vereniging werd aan het be-
gin van dit jaar benaderd door 
Miranda Schoorl. Zij ziet in 
haar dagelijks werk in het ba-
sisonderwijs dat het niet van-
zelfsprekend is dat ouders en 
kinderen makkelijk met elkaar 
communiceren en goed kun-
nen samenwerken. Om die sa-
menwerking te stimuleren be-
dacht ze een nieuw evenement 
voor het Dorpsfeest Santpoort: 
Santkamp! 
Dit spel is bedoeld om de sa-
menwerking tussen ouder en 
kind te stimuleren. Ze moeten 
namelijk als duo een parcours 

met hindernissen afleggen, ter-
wijl in de naastgelegen baan 
een ander ouder/kind-duo ook 
voor de winst gaat.  
Denk daarbij aan onderdelen 
als kruiwagen lopen, toren van 
blikken bouwen, aan elkaar 
gekoppeld hindernis springen, 
kind op de rug bij ouder, met 
twee planken naar de overkant, 
pont-trekken en samen door 
een hoepel. Wie van alle duo’s 
uiteindelijk de snelste tijd neer 
weet te zetten wint deze eer-
ste editie van Santkamp. Voor 
de deelnemers zijn er leuke 
prijsjes te winnen, want naast 
fraaie bekers vallen er ook vrij-
kaartjes voor de kermis te ver-
dienen!
Het evenement is bedoeld voor 
(stief)ouders met kinderen in 
de leeftijd van 8 tot en met 12 
jaar. Er kunnen maximaal 60 
duo’s deelnemen. Vooraf in-
schrijven kan via de website 
www.dorpsfeest-santpoort.nl. 
Leden hebben voorrang. Prijs 
deelname:  1 euro per duo. 
Meer informatie:   miranda-
schoorl@gmail.com.

Tiende Burendag
Velsen - Zaterdag 26 septem-
ber houden Douwe Egberts 
en het Oranje Fonds de tien-
de editie van Burendag. Inmid-
dels hebben bijna 2.500 buur-
ten in Nederland zich al aange-
meld, waarvan 361 uit Noord-
Holland. Burendag is een feest 
waarop buren gezellig samen 
komen onder het genot van 
een goede kop koffie en iets 
goeds doen vóór, in of mét de 
buurt. Dit jaar gaf Koning Wil-
lem-Alexander het startsein 
voor de tiende editie van Bu-
rendag. Inschrijven voor Buren-
dag en een bijdrage van maxi-

maal 450 euro  voor de activi-
teit aanvragen kan via www.bu-
rendag.nl.
Ronald van der Giessen, direc-
teur van het Oranje Fonds: ,,Wij 
weten inmiddels dat Burendag 
het startpunt is voor veel mooie 
dingen, ook de rest van het 
jaar. Daarom hopen we dat zo 
veel mogelijk buurten meedoen 
met deze jubileumeditie en zich 
aanmelden via www.buren-
dag.nl. Ter ondersteuning van 
de activiteiten heeft het Oran-
je Fonds dit jaar 1,5 miljoen eu-
ro beschikbaar.”   
Floor Hesselmans, marketing 

manager van Douwe Egberts: 
,,Tien jaar geleden signaleer-
de D.E dat er meer behoefte 
was aan het contact met bu-
ren. Daarop zijn we ingespeeld 
met  Burendag. Destijds deden 
er 300.000 mensen mee, nu is 
de dag uitgegroeid tot een lan-
delijk fenomeen, dat afgelo-
pen jaar ruim 1 miljoen deelne-
mers telde. Het is werkelijk ver-
bazingwekkend wat er kan ge-
beuren tijdens het drinken van 
een kopje koffie. En dat zien we 
zeker ook op Burendag terug! 
Wij zijn blij dat wij hier met on-
ze koffie een ‘warme’ bijdrage 
aan kunnen leveren.’’
In 2006 organiseerde Douwe 
Egberts de eerste editie van 
Burendag. Het Oranje Fonds 
sloot als medeorganisator aan 
in 2008. Sinds 2006 werden al 
zo’n 20.000 burendagactivitei-
ten georganiseerd. Het afge-
lopen jaar deden ruim 1 mil-
joen mensen mee. De gedach-
te is dat buurten leuker, socia-
ler en veiliger worden als buren 
elkaar ontmoeten. Het Oran-
je Fonds zorgt voor meer be-
trokkenheid in ons Koninkrijk 
en fijn samen leven begint in 
je eigen buurt. Douwe Egberts 
nodigt buren uit om, onder het 
genot van een heerlijke kop 
koffie, contact te leggen met 
hun buren en initiatieven te be-
denken en uit te voeren die hun 
buurt nog leuker maken.

Dorpsfeest Santpoort
Santkamp: nieuw spel 
voor ouders en kinderen
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Verkeersmaatregel 1
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- de geslotenverklaring voor motor-
voertuigen geldend op de Kwee-
kensteinsweg ten noordoosten van 
de Kapelweg te Driehuis uit te brei-
den met het deel van de Kweeken-
steinsweg ten zuidwesten van de 
Kapelweg en de Kapelweg, door 
middel van het verplaatsen van het 
bord met de code C12 naar de hoek 
Van Lenneplaan/Kweekensteins-

weg zoals bedoeld in bijlage 1 van 
het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990;

- de geslotenverklaring voor motor-
voertuigen geldend op de Kweek-
ensteinsweg en de Kapelweg te 
Driehuis uit te zonderen voor land-
bouwvoertuigen, door middel van 
het ophangen van het onderbord 
met de code OB55 op de hoek Van 
Lenneplaan/Kweekensteinsweg 
zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-

ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscou-
rant. Deze advertentie is bedoeld als 
extra service.

Verkeersmaatregel 2
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- twee algemene gehandicaptenpar-
keerplaatsen aan te wijzen op het 
parkeerterrein nabij buitenplaats 
Beeckestijn aan de (westzijde van 
de) Rijksweg te Velsen-Zuid, door 
middel van het plaatsen van bor-

den met de code E6 zoals bedoeld 
in bijlage 1 van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 
1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-

nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscou-
rant. Deze advertentie is bedoeld als 
extra service.
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