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Visproeverij en QR-codes 
bij Dance en Dutch Valley
In de Jutter/Hofgeest heeft in fe-
bruari van dit jaar een oproep ge-
staan om inwoners en onderne-
mers meer te betrekken bij grote 
publieksevenementen als Dance 
Valley en Dutch Valley. 

Degene die met haar idee het bes-
te aansloot bij de doelstellingen uit 
het gemeentelijke evenementenbe-
leid - onder meer het vergroten van 
de economische spin off en het be-
ter benutten van de promotionele 
waarde van evenementen voor de ge-
meente – was Raina Nijs. Haar idee 
bestond uit een actie waarbij ge-
bruik wordt gemaakt van Facebook, 
Twitter en QR-codes. Daarnaast had 
zij in haar plan ruimte opgenomen 
voor proeverijen van lokale produc-
ten. Dit plan wordt voor een groot 
deel uitgevoerd tijdens beide evene-
menten.

Een promotiestand, bestaande uit 
twee grote driehoeken, verbeeldt 
de sfeer van het strand en de haven 
van IJmuiden. Beide driehoeken 
zijn voorzien van een QR-code. Ook 
loopt er een promotieteam rond met 
attributen die ook voorzien zijn van 
dezelfde QR-code.
Als je deze code met je smartphone 
scant, komt je terecht op de website 
van IJmuiden aan Zee. Vervolgens 
beantwoord je drie vragen waar-
mee je meedingt naar een van de 
twee prijzen: een weekend “Ontdek 
IJmuiden aan Zee” voor 2 personen. 
Het gaat om een overnachting met 
diner, ontbijt en fietsen op het land-
goed van Duin & Kruidberg of een 

overnachting aan het strand bij Ho-
liday Inn met diner, ontbijt en twee 
vrijkaarten voor een bezoek aan het 
Forteiland (aangeboden door PBN). 

Om de festivalgangers ook IJmuiden 
aan Zee te laten proeven, is er tijdens 
beide festivals vanaf 15.00 uur een 
IJmuidense visproeverij die aange-
boden wordt door vishandel Nico 
Waasdorp en de gemeente Velsen. 

Dance Valley, zaterdag 4 augustus
Dance Valley biedt naast een goed-
gevulde Main Stage, dit jaar ook als 
enige festival de ‘slecht-weer-garan-
tie’: als het tijdens het festival lan-
ger dan een uur regent, ontvangen 
de gasten een code met 50% korting 
voor een kaartje in 2013. De volledi-
ge line-up bestaat uit een reeks ijzer-
sterke namen die gaan zorgen voor 
een onvergetelijke editie van dit te-
rugkerend Dance festival.
Locatie: Recreatiegebied Spaarn-
woude, Genieweg 46, Velsen-Zuid.
Check www.dancevalley.com voor 
meer informatie.

Dutch Valley Nederlandse Arties-
ten Festival, zaterdag 11 augustus
Dit jaar is het de 2e versie van Dutch 
Valley, een groot muziekfestival met 
het beste van Nederlandse bodem. 
De artiesten die optreden zijn o.a.: 
Nick en Simon, Rowwen Hèze, DJ 
Daroon, Krystl, Direct, De Jeugd Van 
Tegenwoordig, Gerard Joling en ve-
le anderen. Het muziekfestival vindt 
plaats op het ‘Dance Valleyterrein’. 
Voor meer informatie kijk op: www.
dutchvalleyfestival.nl 

Speelveldje Carolinastraat
Een speelplek in natuurlijke sfeer 
– dat is de bedoeling van het 
speelveldje aan de Carolinastraat 
in Oud-IJmuiden. Het is nog niet 
helemaal af. In september is de 
feestelijke opening.

Gelijk met de herinrichting van de 
openbare ruimte in Oud-IJmuiden 
is ook het oude asfalt speelveld aan 
de Carolinastraat opgeknapt. Het 
veldje is voorzien van een kunstgras-
mat en nieuwe voetbaldoeltjes. 
Samen met AWV Eigen Haard en 
Woningbedrijf Velsen heeft de ge-
meente Velsen naast het trapveld 
een nieuwe speelplek ingericht. Het 
is een uitdagende speelplek in na-
tuurlijke sfeer geworden, die is be-
stemd voor de kleinere kinderen. Sa-
men met het trapveld is er nu een 
speelvoorziening ontstaan voor di-
verse leeftijdsgroepen.

De speelplek is nog niet helemaal 
af. Een aantal kleine aanpassingen 
moet nog worden gedaan. 
Het gras moet bijvoorbeeld nog wor-
den opgeknapt, maar dat kan beter 
later in het seizoen. Dan wordt de 
plek eventjes afgezet.
Het ligt in de bedoeling om het veld-
je in september feestelijk in gebruik 
te nemen. De opening wordt georga-
niseerd door de beide woningcorpo-
raties, Stichting Welzijn en de Ge-
meente Velsen. (foto: gemeente Vel-
sen)

Informatie over verkeersmaatrege-
len zijn te lezen op www.velsen.nl 
Wie na het raadplegen van de web-
sites nog vragen heeft of aanvullen-
de informatie wil, kan bellen met 

het speciale telefoonnummer 020-
4936050 van de organisatie, of een 
e-mail sturen naar info@udc.nl

(Foto; gemeente Velsen)

Rondje stelling op de fiets
Op 1 september 2012  wordt de 
fietstocht “Rondje Stelling” ge-
organiseerd. Deze 170 kilometer 
lange route loopt zoveel mogelijk 
langs de recreatief aantrekkelijke 
fietsverbindingen van de Stelling 
van Amsterdam.

De tocht valt samen met de Stelling-
maand: in de maand september zijn 
alle forten geopend en vinden er tal 
van culturele activiteiten plaats 
rond de Stelling.
De tocht wordt georganiseerd door 
de Uithoornse Wieler Trainings 
Club (UWTC). Inschrijven voor de-
ze tocht kan via www.inschrijven.nl. 
en de kosten voor deze tocht bedra-

gen bij voorinschrijving 6 euro. Bij 
de start wordt een kaart en een his-
torisch overzicht van de Stelling van 
Amsterdam uitgereikt. Meer infor-
matie op www.rondjestelling.nl 
De Stelling van Amsterdam is één 
van de meest bijzondere plekken in 
Nederland. Het gebied is zowel een 
nationaal landschap als één van de 
negen Werelderfgoederen in Neder-
land. Dit betekent dat het monument 
uniek in de wereld is en dezelfde sta-
tus heeft als de Chinese Muur en de 
Piramides van Gizeh. De werelderf-
goedlijst wordt samengesteld door 
de VN-organisatie UNESCO, waar-
door het behoud van Werelderfgoe-
deren van mondiaal belang is.
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Bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij op 
04 juli 2012 de leden van de stem-
bureaus hebben benoemd voor 
de verkiezing van de Tweede Ka-
mer op woensdag 12 september 
2012 en de bevoegdheid tot het 
benoemen van leden van stembu-
reaus te mandateren aan het af-

delingshoofd Publiekszaken en de 
teamleider Burgerzaken. 

Dit besluit treedt in werking de acht-
ste dag na publicatie. Tegen dit be-
sluit kan een bezwaarschrift worden 
ingediend bij het college van burge-
meester en wethouders van de ge-
meente Velsen.

Aanvragen

Ontwerpbesluiten

4 augustus Rommelmarkt                    Kennemerplein, IJmuiden
4 augustus Toeristenmarkt                 Plein 1945, IJmuiden
5 augustus Bunker Museum                Badweg 38, IJmuiden

Meer informatie op www.velsen.nl> sport, toerisme en vrije tijd

Evenementen in Velsen

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

Huygensstraat 30, te IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 

1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien 
bij de receptie Publieke Dienstver-
lening, stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden

Voor informatie kunt u contact 
opnemen met afdeling Publieks-
zaken (0255-567200) 

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning Ontwerp-
besluit omgevingsvergunning – 
uitgebreide voorbereidingspro-
cedure Ontwerpbesluit drank- 
en horecavergunning – openbare 
voorbereidingsprocedure  
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen maken bekend dat 
zij in de periode van 21 juli 2012 tot 
en met 27 juli 2012 de volgende aan-
vragen voor een omgevingsvergun-
ning 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, kun-
nen deze worden voorgelegd aan de 
commissie Stedelijk Schoon Velsen. 
Voor meer informatie over welstand: 
0255-567424.

w12.000344 Wenckebachstraat ong 
Velsen-Noord, Parkweg ong. Velsen-
Zuid, Santpoortse Dreef ong. Sant-
poort-Noord
 het plaatsen van drie mottoborden 
(23/07/2012)
w12.000345 Rijksweg 490 Sant-
poort-Noord, plaatsen dakkapel 
(23/07/2012)
w12.000346 Hagelingerweg 173 
Santpoort-Noord, plaatsen geluids-
chermen om airco-unit op plat dak 

(23/07/2012)
w12.000347 Kieftendellaan 37 Sant-
poort-Noord, vergroten van de eer-
ste verdieping (23/07/2012)
w12.000348 Zeilmakerstraat 15 Vel-
serbroek, vervangen van gevelrecla-
mes (23/07/2012)
w12.000349 Driehuizerkerk-
weg 39 Driehuis, kappen boom 
(23/07/2012)
w12.000350 Corverslaan 2  Velsen-
Noord, uitbreiden papierloods en 
bouwen laadkuil (24/07/2012)
w12.000352 Pegasusstraat 60 
IJmuiden, gedeeltelijk herbouwen 
bedrijfspand tbv tandartsenpraktijk 
(25/07/2012)
w12.000353 Olieweg 6 Velsen-
Noord, plaatsen CO2 tank + buffer-
vat met tappunt tbv koelinstallaties 

vrachtwagens
 (25/07/2012)
w12.000354 Bloemendaalsestraat-
weg 149 te Santpoort-Zuid, het 
plaatsen van een dakkapel (voorge-
vel)(26/07/2012)
w12.000355 Lange Nieuwstraat 493 
IJmuiden, wijzigen begane grond en 
verdiepingen (26/07/2012)
w12.000356 Leeghwaterweg 7 Vel-
sen-Noord, plaatsen losse, ver-
plaatsbare afsluitbare container tbv 
dieselopslag
 (26/07/2012)
w12.000358 Piet Heinstraat 70 
IJmuiden, aanbrengen kapcon-
structie op een bestaande schuur 
(27/07/2012)

Ontwerpbesluit omgevingsver-

Aanvragen (vervolg)

gunning – uitgebreide voorberei-
dingsprocedure Verlenging be-
slistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht voornemens 
zijn voor ondergenoemde activitei-
ten een omgevingsvergunning te 
verlenen: 
W12.000133 Eenhoornstraat 2B te 
IJmuiden, het plaatsen van tijdelijke 
kantoorunits. 
Dit ontwerpbesluit ligt met in-
gang van 3 augustus 2012 geduren-
de zes weken voor een ieder ter in-
zage bij de werkeenheid Vergunnin-
gen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan gedurende de ter-
mijn van terinzagelegging een ieder 
schriftelijke of mondelinge ziens-
wijzen indienen of kenbaar maken 
bij de werkeenheid Vergunningen, 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmui-
den.  

Ontwerpbesluit drank- en horeca-
vergunning – openbare voorberei-
dingsprocedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in het 
kader van artikel 3 van de Drank- 
en Horecawet voornemens zijn voor 
ondergenoemd adres een drank- en 
horecavergunning te verlenen: 
U12.006951 Zuiderkruisstraat 72 te 
IJmuiden. 
Dit ontwerpbesluit ligt met ingang 
van 23 juli 2012 gedurende zes we-
ken voor een ieder ter inzage bij de 
werkeenheid Vergunningen. Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan gedurende de ter-
mijn van terinzagelegging een ieder 
schriftelijke of mondelinge ziens-
wijzen indienen of kenbaar maken 
bij de werkeenheid Vergunningen, 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmui-
den. 

Verlenging beslistermijn

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd 
met zes weken:

w12.000263 Zadelmakerstraat 150 
Velserbroek, het plaatsen van 7 re-
clame-elementen (01/06/2012)  
w12.000271 Sportlaan 7-0085 Sant-
poort-Zuid, het plaatsen van een 
dagverblijf (07/06/2012)
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Besluiten omgevingsvergunning
Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het(de)onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursor-
gaan dat het besluit heeft genomen 
(college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemees-
ter van Velsen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via Di-
giD).In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening wor-

den gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de volgende beslui-
ten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes ver-
meld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

 w12.000165 De Ruyterstraat 107-a 

en 107-b IJmuiden, opnieuw oprich-
ten van twee woningen (26/07/2012)
w12.000182 Bleyenhoevelaan 1 Vel-
sen-Noord, vergroten garage/schuur 
(30/07/2012)
w12.000266 Doelmanstraat 12 Vel-
sen-Noord, starten was- en strijk-
service (25/07/2012)
w12.000268 Eemstraat 25 IJjmui-
den, plaatsen erfafscheiding 
(26/07/2012)
w12.000269 Duin- en Kruidberger-
weg 89 Santpoort-Noord, gebruik 
weiland boer Rutte t.b.v. parkeren op 
16 september
  2012(26/07/2012)
w12.000273 Anna van Burenlaan 

7 Santpoort-Zuid, vervangen aan-
bouw voorzijde en plaatsen serre 
achterzijde
 (24/07/2012)
w12.000307 Minister van Houten-
laan 123 Velsen-Zuid, uitbreiden 
kantine (24/07/2012)
w12.000320 Schoener 4 Velser-
broek, kappen boom (30/07/2012)
w12.000328 De Savornin Lohman-
laan 18 Velsen-Zuid, kappen boom 
(30/07/2012)
w12.000329 Bloemendaalsestraat-
weg 4A Santpoort-Zuid, kappen acht 
bomen (30/07/2012)
w12.000332 Lepelaar 19 Velser-
broek, kappen boom (30/07/2012)

750 euro voor KiKa
IJmuiden - De aktie KiKa in het 
Visserhuis heeft maar liefst 350 
euro opgebracht. Het IJmuider 
zangduo Jan en Jacqueline Zwa-
nenburg zong dit bedrag zondag 
bijeen in het W.F. Visserhuis.  
Het werd een fantastische mid-
dag met een zaal vol gezellige 
mensen en een uitstekende ver-

zorging van hapjes en drankjes 
door de medewerkers en vrijwil-
ligers van het Visserhuis. 
De 350 euro werd gevoegd bij de 
al ontvangen giften van 400 eu-
ro. Totaal is dat 750 euro voor Ki-
Ka, Kinderen Kankervrij. Op de 
foto Jacqueline en Jan met Sjaan 
bewoner van het Visserhuis.

4 augustus wel 150 dj’s
Winnaars mogen gratis 
naar Dance Valley
Velsen - Uit ruim 150 mails 
heeft de redactie van de Jut-
ter en de Hofgeest woensdag-
ochtend de winnaars getrok-
ken van de twee keer twee vrij-
kaarten actie voor Dance Val-
ley dat op zaterdag 4 augustus 
plaatsvindt.

Ilona Sanders uit IJmuiden en 
Tom Otten (woonplaats onbe-
kend) zijn de gelukkigen. Zij 
krijgen allebei twee e-tickets 
toegestuurd. 

Dance Valley vindt zaterdag 
voor de achttiende keer plaats 
in Spaarnwoude. De bezoekers 
hebben de ruime keuze uit 150 
dj’s, waaronder Afrojack, Ax-
well, Ferry Corsten, Roger San-
chez, Tom Harding en House-
quake (Roog/Erick E). 
Het festival duurt van 12.00 tot 
23.00 uur. E-tickets zijn tot za-
terdag 10.00 uur te koop. Aan 
de kassa kost een kaartje 60 
euro. Zie ook www.danceval-
ley.nl.

41 oude Citroëns het schip in
Nog even een harinkje 
happen bij Waasdorp
Velsen - Donderdag 2 augustus 
gaan 41 historische Citroëns van 
vereniging Patan een buitenland-
se rit rijden in Schotland. De auto’s 
met bouwjaren van 1919 tot 1934 
verzamelen donderdag bij de fa-
milie Nijssen op de Biezenweg in 
Santpoort-Noord en zullen daar-
vandaan door Driehuis en over de 
Herenduinweg richting DFDS rij-
den. 
Om een uurtje of drie zullen zij 
een kleine pauze houden bij Nico 
Waasdorp om daar een Hollandse 
harinkje te eten voor zij met zijn al-
len het schip in gaan, richting Ne-
wcastle. 
De rondrit is georganiseerd door  
Oscar en Ellie Hoenderdos uit Vel-
sen en Frans en Thea Tomp uit 
Spanbroek, bestuursleden van 
vereniging P.A.T.A.N. In de jaren 

1919 tot 1934 zijn veel bijzonde-
re automobielen door Ci-troën ge-
bouwd. Er werd in 1919 begonnen 
met type A, deze werden gevolgd 
door de B2, C2, C3, B10, B12, C4, 
AC4, C6, Rosalie, 7UA.
De historische automobielen gaan 
een rit maken, genaamd De Schot-
se Ruit, met een totale afstand 
van 1000 kilometer. De gemid-
delde snelheid van deze auto’s is 
30 tot 35 km per uur en in Schot-
land zal dit gemiddelde wel min-
der worden vanwege de heuvels 
met nogal wat klimmetjes en af-
dalingen. Op 16 augustus komen 
de auto’s weer terug naar Neder-
land. De auto’s kunnen onderweg 
naar de haven en bij Nico Waas-
dorp, aan Halkade 27 in IJmuiden, 
tussen drie en vier uur worden be-
wonderd. Zie ook www.patan.nl.

IJmuiden - Op zaterdag 4 augus-
tus wordt van 9.00 tot 17.00 uur 
weer een gezellige rommelmarkt 
gehouden, de derde van dit jaar. 
Met veel kramen, die vol liggen 
met van alles en nog wat. Wie ook 
zijn overtollige spullen wil verko-
pen kan een kraam huren. Voor 
meer informatie of reserveringen 
voor een kraam kan men contact 
opnemen met telefoonnummer 
0255-533233 of 06-10475023. De 
volgende markten zijn op: 18 au-
gustus en 1 september.

Rommelmarkt
Kennemerplein

Santpoort-Noord - Zondag-
middag even na 15.00 uur kwam 
er een melding binnen dat er 
twee spelende kinderen bij de 
skatebaan aan de Santpoort-
se Dreef waren beroofd van een 
klein geldbedrag door drie jon-
gens. De twee kinderen bleven 
ongedeerd. De politie is direct 
een onderzoek gestart en korte 
tijd later konden er drie verdach-
ten worden aangehouden. Het 
gaat om drie jongens uit Sant-
poort-Noord van 14 en 15 jaar 
oud. Het drietal is overgebracht 
naar een politiebureau voor ver-
hoor. Gezien de leeftijd van de 
verdachten zijn de ouders in 
kennis gesteld van de aanhou-
ding van hun kind.

Jonge rovers

IJmuiden - De riolering van de 
Eikenstraat, Popelstraat en Tuin-
derstraat wordt vervangen. Daar-
naast is er nieuwbouw gekomen 
aan de Zanderstraat. Gelijktijdig 
worden de straten heringericht 
volgens de richtlijnen Duurzaam 
Veilig.

Rode Dorp 




