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Werkzaamheden
Waterloolaan Driehuis
Maandag 24 juli a.s. wordt gestart met de werkzaamheden aan
de wegen vanaf de rotonde bij
het IJspaleis in Driehuis tot aan
het zwembad de Heerenduinen
in IJmuiden.

Pardonverzoek Irakese moeder

Burgemeester ontvangt
steunbetuigingen
Donderdag 13 juli jl. nam burgemeester Frank Dales steunbetuigingen van leerlingen van de basisschool De Origon in ontvangst.
Met de burgemeester pleitten zij
voor een pardonvergunning voor
een Irakese moeder van drie Nederlandse kinderen van 1,4 en 12
jaar.

Haar man is eveneens Nederlander. Het gezin heeft in het verleden
in Velsen gewoond. Nu wonen ze
in Zwolle. De moeder zou op basis
van bestaande wet- en regelgeving
gedwongen zijn om terug te keren
naar het steeds gevaarlijk wordende
Zuid-Irak. Met als gevolg, dat het gezin uit elkaar valt.
Deze schrijnende situatie is voor de
burgemeester reden geweest om samen met de burgemeester van Zwolle een pardonvergunning te vragen

aan staatssecretaris Dijkhoﬀ (veiligheid en justitie).Niet zolang geleden
heeft het Europese Hof uitgesproken, dat niet-Europese ouders van
Europese kinderen een verblijfsvergunning zouden kunnen krijgen, als
dat in het belang is van het kind. Deze uitspraak lijkt kans te bieden op
een legaal verblijf in Nederland. Wat
zeker helpt zijn de steunbetuigingen van de kinderen van De Origon,
zo liet burgemeester Frank Dales de
basisschoolleerlingen weten. “Jullie
actie kan het verschil maken”, aldus
de betrokken burgervader.

Tussen 24 juli en 20 augustus wordt
er gewerkt aan de Waterloolaan,
een nieuwe rotonde op de huidige kruising Zeeweg/Minister van
Houtenlaan/Waterloolaan en een
verbetering van de rotonde Driehuizerkerkweg bij het IJspaleis. Het
doorgaand autoverkeer wordt omgeleid. Dit geldt ook voor de buslijnen 286 en 3. Fietsers en bromﬁetsers kunnen overigens gewoon
langs de werkzaamheden rijden.
Vanaf zondag 20 augustus zijn de
rotondes open voor alle weggebruikers.
Groot onderhoud van deze wegen
biedt de gelegenheid om meteen de
verkeersveiligheid op deze route te
verbeteren. De verwachting is dat
het verkeer hierdoor beter kan doorrijden en er minder onveilige situa-

ties ontstaan. Ook komen er vrij liggende ﬁetspaden bij de rotondes en
worden bushaltes verplaatst. Om te
zorgen dat de afsluiting zo kort mogelijk duurt, wordt er gewerkt tussen 07.00 en 21.00 uur (maandag tot
en met zaterdag).
Fase 2 en 3
Na 20 augustus volgen direct asfalteringswerkzaamheden aan de Zeeweg (fase 2) en een stukje van de
Heerenduinweg (fase 3). Deze zijn
dan afgesloten voor het autoverkeer.
Kijk voor meer informatie op www.
velsen.nl bij werkzaamheden. Dit
project is mede tot stand komt
met ﬁnanciële steun van Provincie
Noord-Holland.
Oproep/tip
Oproep aan weggebruikers om
te gaan ﬁetsen of de bus te nemen tijdens de werkzaamheden. Automobilisten worden
aangeraden om, indien mogelijk, buiten de spits te reizen.

Uit het college

Burgemeester Dales zal de steunbetuigingen doorsturen aan staatssecretaris Dijkhoﬀ om zijn eerder gedane verzoek te ondersteunen. Ook
de Irakese gemeenschap maakt zich
hard om de familie in Nederland te
houden (foto: Reinder Weidijk)

Evenementen in Velsen
Er valt komende weken weer veel te doen, te zien en te beleven in
Velsen. Sportief, educatief of gewoon leuk. We hebben een paar
evenementen voor u op een rijtje gezet.

Tot en met 23 juli
Zomerfestival.IJmuiden, Kennemerlaan/Kennemerplein, IJmuiden
23 juli
Koﬀerbakmarkt, parkeerplaats bij Sporthal Zeewijk, IJmuiden
Zie voor meer informatie en de volledige evenementenkalender
vvvijmuidenaanzee.nl.

• De basisscholen De Zeﬁer in
IJmuiden en Parnassia in Santpoort-Noord groeien zo hard dat
de gebouwen te klein worden voor
alle leerlingen, komend schooljaar 2017-2018. Daarom neemt
de Zeﬁer een ruimte in gebruik

bij buurtcentrum de Dwarsligger in IJmuiden en de Parnassiaschool bij de Hospice in Santpoort-Noord.
Meer informatie: raad.velsen.nl.
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Tien tips van de politie
Helaas komt het nog regelmatig
voor dat auto’s worden gestolen
of worden opengebroken.

U kunt zelf het nodige doen om de
kans op diefstal van uw auto of spullen uit de auto zo klein mogelijk te
maken. Tien tips op een rijtje:

Inspraak verbinding A8-A9
Het afgelopen jaar is onderzoek
gedaan naar het verbeteren van
de route tussen de A8 en de A9.
Op de resultaten van de planstudie is nog altijd inspraak mogelijk.

Inspraakperiode
De inspraakperiode is vanwege de
zomervakantie verlengd. Tot en met
zondag 1 oktober 2017 is het nog mogelijk om een zienswijze in te dienen. Hoe dat in zijn werk gaat, leest
u op www.VerbindingA8-A9.nl. Op
deze website kunt u alle onderzoeksrapporten en de bijbehorende toelichting op het besluit downloaden.
De stukken zijn eveneens in te zien
bij de provincie Noord-Holland, de
Vervoerregio Amsterdam en in het
gemeentehuis van Velsen.
Onderzoeksresultaten
Uit de planstudie blijkt dat het Golfbaan- en Heemskerkalternatief de
beste oplossingen zijn om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied tussen de A8 en A9 te verbeteren. Het Nul-plusalternatief lost de
leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen onvoldoende op. Het
Golfbaan- en het Heemskerkalter-

natief scoren gelijkwaardig qua oplossend vermogen en eﬀecten op de
omgeving, maar de kosten van het
Heemskerkalternatief zijn circa 200
miljoen euro hoger dan die van het
Golfbaanalternatief. Hierdoor heeft
het Golfbaanalternatief als enige
een positieve kosten-batenverhouding. Er volgt nog een nader onderzoek naar de mogelijkheden om bij
het Golfbaanalternatief de geluidseﬀecten op de wijk Broekpolder te
verminderen. De uitkomsten hiervan worden betrokken bij het besluit
over het deﬁnitieve voorkeursalternatief.
Vervolg procedure
De ingediende zienswijzen worden
in een ‘Nota van Beantwoording’
van een reactie voorzien. In deze nota wordt toegelicht in hoeverre de
zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot aanpassingen. Eind dit jaar
nemen Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland een besluit over een
deﬁnitief voorkeursalternatief op
basis van alle (aanvullende) onderzoeken en adviezen. Daarna wordt
het in februari 2018 voorgelegd aan
Provinciale Staten.

Per abuis
Per abuis stond vorige week in het artikel over de nieuwe, oranje container voor plastic, blik en pakken afval , dat de GFT-container (groente-,
fruit- en tuinafval en etensresten) eens in de vier weken wordt geleegd.
Dat moet zijn eens in de twee weken.

• Sluit altijd uw auto af; ook als u bijvoorbeeld snel iets uit huis wil pakken.
• Zet uw auto, als u deze verlaat, altijd op het stuurslot.
• Heeft u geen ingebouwde radio?
Haal deze er dan uit.
• Laat geen waardevolle spullen in de
auto achter.
• Laat het dashboardkastje openstaan. Dan laat u zien dat u geen
waardevolle spullen verbergt.
• Parkeer uw auto op een verlichte
parkeerplaats.
• Heeft u een stationcar? Dek dan de
lege laadruimte niet af . U laat hiermee zien, dat u niets verborgen wil
houden.
• Registreer de voorwerpen die u in
de auto heeft liggen. Mochten de-

ze dan gestolen worden, dan kunt
u bij aangifte een goede omschrijving geven van het voorwerp. Dat
maakt de kans groter dat het wordt
teruggevonden. De gegevens van de
voorwerpen kunt u noteren op een
registratiekaart. Die registratiekaart is te verkrijgen via www.politie.nl.
• Met bijvoorbeeld een handremslot,
alarmsysteem,
startblokkeersysteem en wielklemmen maakt u het
lastiger voor inbrekers.
• Haal bij het politiebureau een gele waarschuwingskaart. Op deze
kaart staat de tekst ‘Let op! Op advies van de politie heb ik géén waardevolle spullen in mijn auto liggen.’

Zomercampagne
.IJmuiden van start
IJmuiden en omgeving worden
steeds bekender. Deze zomer is
de campagne .IJmuiden van start
gegaan om het imago van IJmuiden op te poetsen en de gemeente Velsen beter op de kaart te zetten.

Cameraploegen
U bent ze vast wel tegengekomen:
de cameraploegen, die stil stonden
bij de bijzondere plekken van Velsen. Zo is er geﬁlmd bij Tata Steel,
in de vroege ochtend bij de visafslag,
in Nationaal Park Zuid-Kennemerland, bij de zeesluis en in woonbuur-

ten. De ﬁlmpjes worden gebruikt
voor commercials ter promotie van
onze gemeente en zijn te zien op AT5
en RTV-NH. Ook het Zomerfestival
.IJmuiden is aangegrepen om Velsen
onder de aandacht te brengen van
het grote publiek. Vorige week trof u
in deze krant een special aan, dat liet
zien wat Velsen allemaal te bieden
heeft op het gebied van wonen, werken en recreëren. De festivalkrant is
ook af te halen bij diverse hotspots in
Amsterdam en Haarlem.
Alles over citymarketing is te vinden
op: www.ijmuiden.nl.
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Reddingsbrigade
Nederland bestaat 100 jaar
In verband met het honderd jaar
bestaan van de Nederlandse Reddingsbrigade bracht burgemeester Dales vrijdag 14 juli jl. een bezoek aan de IJmuider Reddingsbrigade (IJRB).

Ruim zeventig personen waren naar
de post aan de Kennemerboulevard
gekomen om het feest mee te vieren. Aan burgemeester Dales de eer
om twee nieuwe boten, die bestaande boten vervangen, te overhandigen. Ook heeft de burgemeester een
oorkonde uitgereikt aan Erica Haasnoot, die tien jaar lid is van de IJmuider Reddingsbrigade. Tevens overhandigde Dales een aantal EHBO diploma’s en deelde hij Proeven van
Bekwaamheid uit aan de vrijwillige
redders van de IJRB, die zich in hun

vrije tijd belangeloos inspannen om
Velsen op en rond het water veiliger
te maken.
100 jaar
Op 17 september 1917 richtten vijf
reddingsbrigades (Den Bosch, Amsterdam, Haarlem, Den Haag en Breda) de Nederlandse Bond tot het
Redden van Drenkelingen op. Met
het oprichten van een landelijke
koepel kwamen er uniforme richtlijnen voor zwemmend redden. Sinds
1952 is deze organisatie Koninklijk.
Reddingsbrigade Nederland telt 166
aangesloten reddingsbrigades met
totaal 23.000 leden.
Op de foto (gemeente Velsen) burgemeester Dales met voorzitter Hans
Rozemeijer van IJRB.

Nieuwe bewoners
Van den Vondellaan
Maandag 17 juli jl. kwam wethouder Ronald Vennik een kijkje nemen bij de
drie bouwrijpe kavels aan de Van den Vondellaan in Driehuis. In maart 2016
ging de verkoop van de gemeentelijke kavels van start. Op de foto (Reinder
Weidijk) wethouder Vennik met de toekomstige bewoners van de villa’s. Zij
schreven zich in voor het project Pionieren in IJmuiden.

Bekendmakingen algemeen
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, u hoeft
hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon
langskomen bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis. .

Het KCC is geopend op maandag
tot en met vrijdag van 08.00 tot
17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of
vragen die daarmee te maken hebben, kunt u een afspraak maken
met één van de vakspecialisten via
14 0255.
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt natuur-

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert
meldingen of klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014
alle vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast
wordt er ook gepubliceerd op de
Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen De Jutter en
De Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.raad.velsen.nl.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 8 juli 2017 tot en met 14 juli 2017 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
De Noostraat 69, aanleg kabels en leidingen t.b.v. openbaar telecommunicatienetwerk (10/07/2017) 182292017;
Oosterduinweg 35, plaatsen dakopbouw (10/07/2017) 18348-2017;
Lijsterlaan 7, plaatsen dakkapel
(12/07/2017)18594-2017;
Lijsterlaan 7, herstel en uitbreiden
garage (13/07/2017) 18719-2017;
Lijsterlaan 7, vervangen aanbouw
(13/07/2017) 18714-2017.

Velsen-Noord
Stratingplantsoen 101, plaatsen vredespaal (10/07/2017) 18321-2017.
Santpoort-Noord
Huis te Wissenlaan 17, kappen boom
(10/07/2017) 18297-2017;
Hagelingerweg 132C, wijzigen bedrijfspand in twee appartementen
(12/07/2017) 18637-2017;
Wulverderlaan 3, renoveren entree
school (14/07/2017) 18892-2017.
Velserbroek
Fregat
76,
oprichten
schuur
(08/07/2017) 18106-2017;
Fregat
75,
oprichten
schuur
(11/07/2017) 18475-2017;
Botter 35, realiseren invalidenlift
(13/07/2017) 18771-2017.
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
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 aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes weken:
IJmuiden
Grevelingenstraat 13, plaatsen glazen overkapping (13-07-2017) 135332017.
Velsen-Zuid
Genieweg 36 en 38, gebruiken weiland voor parkeren, aanleggen 2 pontonbruggen, realiseren in-/uitrit /op

de N202
(project tijdelijk ten behoeve van
evenementen) (13/07/2017) 110842017.
Driehuis
Wolﬀ en Dekenlaan 1. plaatsen 4
noodlokalen (tijdelijk) (17/07/2017)
14418-2017.
Velsen-Noord
Witte Hekweg 68, oprichten opslagloods (17/07/2017) 14375-2017.
Ingetrokken aanvragen
vingsvergunning

omge-

Velserbroek
Fregat 78, plaatsen warmtepomp
(17/07/2017) 17882-2017.

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 Haar-

lem, 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
IJmuiden
Kennemerlaan 162, verkleinen en
verhogen uitbouw (11/07/2017)
12852-2017;
De Olmen 25 J, plaatsen balkonbeglazingssysteem
(13/07/2017)
13036-2017;
Stolstraat 16, plaatsen dakkapel
(17/07/2017) 13715-2017.
Driehuis
P.C. Hooftlaan 52, plaatsen dakkapel

(17/07/2017) 13799-2017.

(17/07/2017) 13306-2017.

Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 23, inpandige constructieve doorbraak (17/07/2017)
14185-2017.

Santpoort-Noord
Paramaribostraat 42, legaliseren erfafscheiding (12/07/2017) 110882017.

Velsen-Noord
Geelvinckstraat: 70, 76-86, 90, 9496, 100-112, 95, 105-109, 113-117,
127-135 en.
Heirweg: 95, 105-109, 113-117, 127135 en.
Ladderbeekstraat: 89-99, 105-117,
121,127-129 en.
Schoonoordstraat :2-4, 8-32, 36-38,
42, 1-3, 7, 13-23, 27-29, 33-39, 43 en .
Wijkeroogstraat: 176-178, 182-184,
188-190, 194-198, 202-218, vervangen gevelkozijnen, aanpassen goot
en dakranddetails, aanbrengen buitendeur in de berging (13/07/2017)
13524-2017;
Olieweg 1C, uitbreiden laaddock

Velserbroek
Galle Promenade 45, plaatsen drie
vlaggenmasten (13/07/2017) 97612017.
Ingetrokken
standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
IJmuiden
standplaatsvergunning voor de wekelijkse verkoop van vis van woensdag t/m vrijdag aan de Planetenweg t.o. de Dekamarkt ter hoogte van huisnummer 74 te IJmuiden
(17/07/2017) 18396-2017.
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Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken hierbij
bekend dat per 1 januari 2017 en per 1 oktober 2017 de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Velsen (CAR/VAR) is gewijzigd/zal wijzigen.

De wijzigingen zijn conform de door het Landelijk Overleg Gemeentelijke
Arbeidsvoorwaarden (LOGA) voorgestelde wijzigingen zoals aangekondigd
in de circulaire van 7 juni 2017 (ECWGO/U201700464) met als onderwerp

“Technische wijzigingen CARUWO”.
Ter inzage
De tekst van de wijziging van de verordeningen en de nieuwe regeling is in
het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd. Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is ook in te zien bij de balie van het stadhuis. De wijzigingen in de verordening worden ook gepubliceerd op www.overheid.nl. Het
besluit tot wijziging treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Beleidsregels gebiedsverbod en meldingsplicht

Feest op De Beekvliet

er een einde aan een bijzonder en feestelijk jaar voor De
Beekvliet. Wat dertig jaar geleden begon als een klein
schooltje met elf leerlingen in
een noodlokaal, is uitgegroeid
tot de grootste school van Velserbroek. Een basisschool die
zelfs gevonden wordt door
enige tientallen kinderen uit
Driehuis, Haarlem, IJmuiden
en Santpoort.
Het jubileum is uitgebreid gevierd met een kleurwedstrijd,
een posteractie, een prachtig jubileumalbum, twee voorstellingen in de Stadsschouwburg en tot slot met dit spetterende eindfeest. De kinderen hebben nu bijna vakantie, maar zullen zich dit speciale schooljaar nog lang blijven IJmuiden - ,,Of ik nog een
herinneren.
leuk kinderuitje wist, vroegen ze me van basisschool
De Plataan. Kom maar naar
de winkel, zei ik meteen’’, aldus Jaap Waasdorp van Visspecialist De Dolfijn aan de
Halkade.
Ome Jaap en Ella maakten
er een waar kinderfestijn van
voor de 28 kids die met de
bus van Vrienden van VelsenNoord gezellig op bezoek
kwamen. Hij vertelde vol enthousiasme over zeeduivel en
kibbeling, maakte een visje
schoon en beloofde iedereen
een ‘toverijsje’ als ze in ieder
geval zouden proeven van de
kibbeling en de patatjes. Dat

Iedereen geniet bij
Visspecialist De Dolfijn

bleek geen probleem, want
iedereen eindigde het feest
met een heerlijk ijsje. En van
betaling wilde Jaap niks weten. ,,Dit is toch genieten’’,
zo lacht de ‘gezelligste man
van Nederland’. De kinderen waren helemaal ingenomen met ‘ome Jaap’ en zijn
vis’ De complimentjes waren
niet van de lucht voor Jaap.
,,Ik vind u zo lief’’, zei een van
de kinderen bij het afscheid.
Donderdag werd het nog
eens dunnetjes overgedaan
met een groep mensen met
een beperking. Ook daar
scoorde Jaap met zijn gezelligheid en zijn vis een hoog
rapportcijfer.

Feest op De Beekvliet
voor een verbod kan worden opgelegd;
2.7De20
wijziging
juli 2017 in werking te laten treden daags na publicatie.

overheid.nl.

leukste techniekproefjes ervaren. Op de andere locatie
kon in het lokaal van juf Michelle gedanst worden. Zij zal
zich het komende jaar storten
op het opzetten van het theater-dans-specialisme van de
school en nam daarop nu alvast een klein voorschot.
Ondertussen werden in het
kraampje van Rinus Otte honderden hamburgers gebakken. In het kraampje verderop waren ook de hotdogs niet
aan te slepen en bij de suikerspin- en popcornkraampjes
stonden de kinderen in de rij
voor al het lekkers. Met het
heerlijke weer was een koel
ijsje natuurlijk ook niet verkeerd dus ook daar was voor
gezorgd.
Met het jubileumfeest kwam
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eens dunnetjes overgedaan
met een groep mensen met
een beperking. Ook daar
scoorde Jaap met zijn gezelligheid en zijn vis een hoog
rapportcijfer.

Op vrijdagmiddag vier uur was
het team er klaar voor. Vrolijke muziek van de DJ klonk
uit de speakers en de school
stroomde als snel vol nieuwsgierige leerlingen, ouders en
opa’s en oma’s. Met springkussens, een stormbaan,
speurtocht en wat al niet meer
aan buitenactiviteiten op de
twee schoolpleinen hebben
de 500 kinderen en hun familieleden zich vrijdagmiddag en
-avond prima vermaakt.
Binnen in de school was er
natuurlijk ook van alles te
doen. Zo konden de kinderen hun talenten en geluk beproeven bij een talentenjacht,
werd er geschminkt, cake versierd, geknutseld en een lokaal leek haast wel een kinderboerderij met hooibalen en
schattige diertjes om te aaien.
Uiteraard konden de specialismen van de school niet ontbreken; de school heeft een
uitgebreid techniekprogramma, dus techniekjuf Annelies
liet de kinderen en ouders de

er een einde aan een bijzonder en feestelijk jaar voor De
Beekvliet. Wat dertig jaar geleden begon als een klein
schooltje met elf leerlingen in
een noodlokaal, is uitgegroeid
tot de grootste school van Velserbroek. Een basisschool die
zelfs gevonden wordt door
enige tientallen kinderen uit
Driehuis, Haarlem, IJmuiden
en Santpoort.
Het jubileum is uitgebreid gevierd met een kleurwedstrijd,
een posteractie, een prachtig jubileumalbum, twee voorstellingen in de Stadsschouwburg en tot slot met dit spetterende eindfeest. De kinderen hebben nu bijna vakantie, maar zullen zich dit speciale schooljaar nog lang blijven IJmuiden - ,,Of ik nog een
herinneren.
leuk kinderuitje wist, vroegen ze me van basisschool
De Plataan. Kom maar naar
de winkel, zei ik meteen’’, aldus Jaap Waasdorp van Visspecialist De Dolfijn aan de
Halkade.
Ome Jaap en Ella maakten
er een waar kinderfestijn van
voor de 28 kids die met de
bus van Vrienden van VelsenNoord gezellig op bezoek
kwamen. Hij vertelde vol enthousiasme over zeeduivel en
kibbeling, maakte een visje
schoon en beloofde iedereen
een ‘toverijsje’ als ze in ieder
geval zouden proeven van de
kibbeling en de patatjes. Dat

Velserbroek - Een feestje
organiseren voor pakweg
1000 mensen, dat was de
opdracht voor het team en
de ouderraad van De Beekvliet om het 30-jarig bestaan van de school te vieren. Een hele klus, maar
het eindresultaat was meer
dan geslaagd!
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1. de Beleidsregels gebiedsverbod en meldingsplicht Velsen 2016 te wijzigen door in artikel 2:1 lid 1 aan feitentabel 2 ‘Huisvredebreuk / lokaalvredebreuk’ (artikel 138 Wetboek van Strafrecht) toe te voegen als feit waarvoor een verbod kan worden opgelegd;
2.7De20
wijziging
juli 2017 in werking te laten treden daags na publicatie.

Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Tevens ligt de regeling 12 weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze regeling wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.
overheid.nl.
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Burgemeester van Velsen maakt bekend dat hij op 11 juli 2017 heeft besloten:

Iedereen geniet bij
Visspecialist De Dolfijn

