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Evenementen op 2, 9 en 10 augustus

Dance Valley, Dutch
Valley en Latin Village
Dit jaar zijn er in augustus op het
Velsen Valleyterrein in Spaarnwoude maar liefst drie muziekfestivals. Nieuw dit jaar is Latin Village. Op zaterdag 2 augustus is het
Dance Valley Festival. Een week
later, zaterdag 9 augustus, vindt
het Dutch Valley Festival plaats.
De dag erop het evenement Latin Village, dat vorig jaar in de gemeente Haarlemmerliede werd
gehouden.

Verkeersmaatregelen
Ook dit jaar worden er verkeers- en
veiligheidsmaatregelen getroffen die
de overlast zoveel mogelijk beperken en voorkomen. Net als vorig jaar
blijft de Amsterdamseweg open en
zijn de woningen, bedrijven en woonboten in Spaarnwoude bereikbaar.
Het Tacitustunneltje (fiets- en wandeltunnel) is geslotens tijdens Dance
Valley en Dutch Valley. Het Tacitustunneltje loopt onder de snelweg A9A22 en verbindt de Oostlaan in Velserbroek met de Oostbroekerweg in
recreatiegebied Spaarnwoude. Het
verkeer wordt in goede banen geleid
door Traffic Support Events; een bedrijf met veel ervaring met dit soort
werkzaamheden. Om de parkeerdruk
in Velserbroek zoveel mogelijk te beperken zet Velsen daar gemeentelijke toezichthouders in.
Legitimatieplicht
Voor de drie evenementen zijn diverse maatregelen getroffen. Bij bepaalde punten waar men Spaarnwoude
met de auto binnenkomt, kan om legitimatie worden gevraagd. Dit geldt
alleen voor mensen, die in het gebied
wonen, werken of bedrijven bezoeken.

Gebruik (brom)fietsenstalling
verplicht
Vorig jaar kwamen veel bezoekers
op de (brom)fiets. Daarom worden
er dit jaar twee grote (brom)fietsenstallingen ingericht, waar verplicht
gebruik van moet worden gemaakt.
(Brom)fietsen die buiten de fietsenstalling worden neergezet worden
verwijderd.
Geluidstesten
Op donderdag 31 juli van 16.00 tot
18.00 uur en vrijdag 1 augustus tot
maximaal 15.00 uur is de geluidstest
voor Dance Valley. Op donderdag
7 augustus van 16.00 tot 18.00 uur
en vrijdag 8 augustus tot maximaal
15.00 uur is de geluidstest voor Dutch Valley en Latin Village. Deze tests
kunnen enige overlast geven.
Overlast
De gemeente realiseert zich dat
de evenementen altijd enige 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 en www.
dutchvalleyfestival.com en www.
spaarnwoude.nl en www.latinvillage.nl kunt u alle berichtgeving nalezen. Wie na het raadplegen van de
websites nog vragen heeft of aanvullende informatie wil, kan bellen met
het speciale telefoonnummer 0204936050 van de organisatie, of een
e-mail sturen naar info@dancevalley.com of info@dutchvalleyfestival.com. (foto: Friso Huizinga)

Parkeerschijfzone
Wijkerstraatweg
Op de ventweg voor de winkels
aan de Wijkerstraatweg in VelsenNoord gaat per 28 juli 2014 een
parkeerschijfzone gelden (blauwe zone).

Om de inwoners van Velsen-Noord
tegemoet te komen, biedt de gemeente Velsen een parkeerschijf
aan. Deze is op te halen bij bloemen-

handel Leo Aardenburg. Op is op. De
tijden voor deze zone zijn van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot
18.00 uur. De maximale parkeerduur
is 2 uur. Dit is een proef voor een jaar.
Vanaf 18 augustus zal op het nieuwe parkeerregime worden gecontroleerd. Meer informatie bij de gemeente Velsen via telefoonnummer:
140255. (foto: Reinder Weidijk)

Stuur de antwoordkaart op

Velsen overweeegt tegemoetkoming eigen risico
Per 1 januari 2014 is de regeling Compensatie Eigen Risico (CER) afgeschaft. Dit
heeft het Centraal Administratie Kantoor (CAK) de mensen
schriftelijk laten weten, die in
2013 een dergelijk tegemoetkoming ter compensatie van
het eigen risico zorgverzekering hebben ontvangen. Velsen overweegt de afschaffing
van de CER te verzachten met
een bijdrage.

Antwoordkaart
In de brief van het CAK wordt u
verzocht een antwoordkaart op
te sturen. Met de antwoordkaart
geeft u toestemming aan het
CAK om uw gegevens door te ge-

ven aan de gemeente. Wij als gemeente weten dan dat u in 2013
in aanmerking kwam voor de regeling Compensatie Eigen Risico.
Op dit moment overweegt de gemeente om het financiële leed
van de afschaffing van de CER te
verzachten. Het is daarom van
belang, dat u de antwoordkaart
opstuurt naar het CAK.
Helaas kunnen wij u nu nog niets
vertellen over het beleid en de
vraag of u wel of niet in aanmerking komt voor ondersteuning.
Zodra er meer duidelijkheid is,
informeren wij u (indien mogelijk persoonlijk) hierover.
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Hoofdstraat autovrij
tijdens Dorpsfeest
Van 2 tot en met 9 augustus wordt
het dorpsfeest in SantpoortNoord georganiseerd. In verband
met de festiviteiten zal de Hoofdstraat dan dagelijks vanaf 14.00
uur autovrij zijn.

De winkels zijn gewoon bereikbaar
en open. U kunt gratis parkeren op
het speciale evenementenparkeer-

terrein tegenover de kermis. Ook enkele dagen voor het dorpsfeest is er in
verband met de opbouwwerkzaamheden sprake van enige verkeershinder. Daarom is vanaf woensdag
30 juli het gratis evenementenparkeerterrein (ingang Rijksweg) al geopend. De winkeliers zien u - ook tijdens deze speciale week- graag als
klant tegemoet.

App Dorpsfeest Santpoort
Het Dorpsfeest Santpoort gaat
met zijn tijd mee. Voor de 255ste
editie van de feestweek is een
speciale app voor de mobiele telefoon ontwikkeld.

Daarmee kan de nieuwsgierige
feestganger allerlei info vinden met
betrekking tot het programma en de
diverse locaties. De app ’Dorpsfeest

Santpoort’ is gratis te downloaden
in Google Play en in de AppStore. Als
het programmaatje eenmaal op uw
mobiele telefoon staat, vindt er automatisch een update plaats. Zo blijven niet alleen de hulpverlenende
instanties, maar ook u doorlopend
op de hoogte van de nieuwsberichten en mogelijke programmawijzigingen.

Werk en stageplaatsen
bij bouw Brede School
Opnieuw werkt een bedrijf mee
aan het project Social Return. Dit
keer aannemer Dijkstra Draisma
uit Bolsward, die de Brede School
in Velsen-Noord bouwt. Wethouder Annette Baerveldt was aanwezig bij de ondertekening van
de Social Return overeenkomst.
Hierbij is een langdurig werkzoekende via IJmond Werkt! aan een
baan gekomen en hebben enkele leerlingen dankzij de inzet van
Bouwmensen Kennemerland nu
een stageplek.

De gemeenteraad van Velsen heeft
in 2011 besloten om voor alle aanbestedingen boven de €193.000,

- Social Return als contractvoorwaarden op te nemen. Dit betekent
dat de gemeente Velsen in het contract opneemt dat bij de uitvoering van een opdracht ook mensen
moeten worden ingezet met een
grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen mensen zijn die
een uitkering ontvangen, werkeloos
zijn geworden, maar ook leerlingen
van een vakopleiding die een stageplek zoeken. Ook bij de bouw van de
Waterloozaal in Driehuis en de renovatie van de publiekshal van het
gemeentehuis in IJmuiden werd
gebruik gemaakt van het Social Return project. (foto: Reinder Weidijk)

Tijdens Dorpsfeest Santpoort

Renovatie Velsertunnel
door combinatie Hyacint
Rijkswaterstaat heeft de renovatiewerkzaamheden aan de Velsertunnel definitief gegund aan
de aannemerscombinatie Hyacint.
Hyacint is een combinatie van
aannemers Dura Vermeer, BESIX
en installatiebedrijf SPIE Nederland. De combinatie is bij gunning
ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de tunnel gedurende zeven jaar. De renovatiewerkzaamheden starten voorjaar 2016.

Rijkswaterstaat laat tijdens de renovatie onder meer de doorrijhoogte van de tunnel vergroten, zodat er
minder incidenten plaatsvinden met

te hoge vrachtwagens. Daarnaast
vernieuwt Rijkswaterstaat vrijwel
alle tunneltechnische installaties
zoals het licht en worden de vluchtwegen aangepast. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren,
gaat de tunnel in 2016 negen maanden helemaal dicht. Na de renovatie
kan de Velsertunnel weer tientallen
jaren mee.
Met het totale project is 105 miljoen euro gemoeid. Hierin zitten onder andere de kosten voor de renovatie en de maatregelen om de IJmond
in 2016 bereikbaar te houden. (foto:
Rijkswaterstaat)

Inzameling GFT en papier
Vanwege het dorpsfeest Santpoort kan HVC op dinsdag 5
augustus(ringsteken) en vrijdag 8
augustus (jaarmarkt) in en om het
winkelgebied van de Hoofdstraat
geen GFT (groente, fruit en tuinafval) en oud papier ophalen.

Woont u in een deel van het dorp dat
vanwege de feestelijkheden is afgezet? Breng dan uw minicontainer naar de dichtstbijzijnde clusterplaats buiten het afgezette gebied.
Ingeval er onvoldoende plek is, zien
we oogluikend toe dat containers
dubbel geparkeerd worden.

Evenementen in Velsen
2 augustus
2 t/m 9 augustus
9 augustus
10 augustus

Dance Valley, 12.00 tot 23.00 uur
Dorpsfeest Santpoort
Dutch Valley, 13.00 tot 23.00 uur
LatinVillage Festival, 13.00 uur tot 23.00 uur

Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > Sport,
Recreatie en Cultuur > Toerisme
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Bekendmakingen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen.
Hier vindt u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau
discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

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

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

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

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

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 12
juli tot en met 18 juli 2014 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
De datum van ontvangst is tussen
haakjes vermeld.

IJmuiden
Oosterduinweg 17, vergroten/vernieuwen dakkapel (voorgevel)
(15/07/2014) w14.000325;
Evertsenstraat 2 (rijksmonument),

plaatsen airco-unit (15/07/2014)
w14.000326;
Trompstraat 151, plaatsen erfafscheiding
(14/07/2014)
w14.000322.
Driehuis
P.C. Hooftlaan ong., kappen 2 bomen
(18/07/2014) w14.000332;
P.C. Hooftlaan ong., kappen 3 bomen
(17/07/2014) w14.000330;
Van Maerlantlaan 36, plaatsen dakkapel (13/07/2014) w14.000321.
Santpoort-Noord
Bosbeeklaan ong., kappen boom

(18/07/2014) w14.000333;
Bickerlaan 66, plaatsen
(14/07/2014) w14.000323.

luifel

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Doelmanstraat ong., kappen boom
(17/07/2014) w14.000331;

Reyndersweg 3, oprichten 2 bijgebouwen (17/07/2014) w14.000329;
Reyndersweg 7, oprichten strandpaviljoen (17/07/2014) w14.000328.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.

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

voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Lorentzstraat 6, moderniseren voorgevel (18/07/2014) w14.000252.

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

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen
Santpoort-Noord
Hagelingerweg 76, vergroten woning met dakopbouw (22/07/2014)
w14.000246.

Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 28, vergroten dakkapel (15/07/2014) w14.000240;
Amsterdamseweg 11, renoveren en
uitbreiden rioolwaterzuiveringsin-

stallatie (22/07/2014) w14.000209.
Velsen-Noord
Geen mededelingen
Velserbroek
Geen mededelingen
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Varen met passagiers art. 5.33
APV
Van 15 juli 2014 tot 11 december 2014, varen met passagiers op
de ‘Stad Amsterdam’, door het havengebied en binnenwateren van
de gemeente Velsen (15/07/2014)
u14.007001.

Hagelingerweg 194, 2071 CN Santpoort-Noord
7 24 juli 2014

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs

Burgemeester en wethouders van
Velsen.

Zomers koffieconcert
op Duin & Kruidberg
Santpoort-Noord - Muziekgezelschap Villa met Uitzicht
verzorgt op zondag 24 augustus een swingend koffieconcert genaamd Summertime.
Summertime is een concertprogramma over het leven en werk
van George Gershwin. Wandelend door de wijken van Manhattan neemt Villa met Uitzicht
de luisteraar mee ‘back to the
future’ en komen de componist en zijn werk op het grensvlak van jazz en klassiek tot leven. Met werken uit Gershwin’s
Broadway en concertrepertoire,
gespeeld op fluit en EWI, viool,
altviool en cello.
De ontvangst is om 11.00 uur
met heerlijke koffie en petit
fours. Om 11.30 uur start het
concert in de klassieke Lodewijkkamer. Het concert duurt
ongeveer een uur en na afloop
wordt een historische rondleiding gegeven over Landgoed
Duin & Kruidberg. Kaarten kosten 20,14 euro per stuk en worden verkocht via de receptie van
Landgoed Duin & Kruidberg, telefoonnummer 023-5121800 of
online via www.duin-kruidberg.

nl. Villa met Uitzicht is een collectief van musici en andere uitvoerend kunstenaars. Dit collectief brengt in diverse formaties verschillende programma’s
ten tonele op Landgoed Duin
& Kruidberg. Landgoed Duin
& Kruidberg ligt in SantpoortNoord, even buiten Haarlem en
werd ooit gebouwd in opdracht
van een welgestelde thee- en
tabakhandelaar. De ambiance
en sfeer van het Landgoed geven een extra dimensie aan een
klassiek concert.

RAMP

Felle brand treft
woning in Ruyterstraat
IJmuiden - De brandweer is
dinsdagavond rond tien uuur
met drie voertuigen uitgerukt
voor een woningbrand in de
Ruyterstraat. Bij aankomst van
de hulpdiensten kwamen grote rookwolken uit de achterzijde van de woning. De bewoonster was ondertussen al uit de
woning.
De brand leek snel geblust,
maar een dakspant bleef roken.
Daarom moest de brandweer
een aantal dakpannen verwijderen. Hierna zijn nog wat blus-

werkzaamheden gedaan waarna de brand definitief uit was.
Er is geen sprake van letsel. Wel
zijn enkele woningen tijdelijk
ontruimd.
De woning ligt tegenover het
pand wat op 25 maart 2012
werd getroffen door een explosie. Van de buurtbewoners is
bekend dat sindsdien de schrik
er goed in zit zodra de brandweer de straat in rijd. Nu krijgen
ze opnieuw een gevoelige tik te
verwerken. (foto: Ko van Leeuwen)

Aarzelend klinkt het kloppen
op de buitendeur. De moeder des huizes doet open. Na
een korte mededeling laat
zij zich vallen, de twee vertegenwoordigers van het leger
zwijgen met pijn in hun ogen.
Het is een grote, onberispelijke vrouw, deze moeder. Evenwichtig. ‘Drie zonen van u zijn
gedood’, zeiden ze haar. En
de moeder restte niets anders
dan zich te laten vallen. Los
van de grond, van de aarde,
van de wereld waar een oorlog woedde die drie van haar
vier zonen had afgenomen.
Het is een scène uit de Amerikaanse oorlogsfilm ‘Saving
Private Ryan’ die mijn gedachte vulde toen ik van de
vliegtuigramp in Oost-Oekraine hoorde. Als verslagenheid
woorden overbodig maakt,
als er voor onbegrip geen regels zijn, als verdriet meteen
verdooft en als woede aanvoelt als sterven. Zo moet het
ongeveer voelen, als je hoort
dat een persoon van wie je
houdt nooit meer terugkomt.
Deze ramp raakt ons allemaal. Het is als een olievlek van verdriet; de kringen
in het water breiden zich uit
van naaste familieleden naar
vrienden, bekenden, scholen,
bedrijven en u en ik. Een olievlek van woede; nietsvermoedende vakantiegangers grofweg doodgeschoten. Toevallige reizigers die in vrede leefden maar in een oorlog verzeild raakten, hoog boven
in de lucht, onwetend over
hun lot.
Een olievlek van schaamte.
De kringen in het water breiden zich uit van de barbaarse, laffe uitvoerders naar hogere kringen. Kringen waarin wordt geleid maar niet geleden. Leiders die standhouden, doch niet schijnen te
vallen. Zoals een moeder die
haar drie zonen verloor aan
de oorlog.
Joke van der Zee

Hagelingerweg 194, 2071 CN Santpoort-Noord
7 24 juli 2014
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te
leggen voor het volgende perceel:

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

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

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