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

Tunneltje gesloten
De fiets-en wandeltunnel (Tacitus-
tunneltje), die onder de snelweg A9-
A22 loopt en de Oostlaan in Velser-
broek met de Oosterbroekerweg in 
recreatiegebied Spaarnwoude ver-
bindt, is tijdens de drie evenemen-
ten gesloten. Net als vorig jaar blijft 
de Amsterdamseweg open en zijn 
de woningen, bedrijven en woonbo-
ten in Spaarnwoude bereikbaar. Ver-
keers- en veiligheidsmaatregelen 
zijn nodig om de overlast zoveel mo-
gelijk te beperken en te voorkomen. 
Het verkeer zal door Traffic Support 
Events in goede banen worden ge-
leid. Dat is een bedrijf met veel erva-
ring met dit soort werkzaamheden. 
Om de parkeerdruk in Velserbroek 
zoveel mogelijk te beperken zet Vel-
sen daar gemeentelijke toezichthou-
ders in.

Legitimatieplicht
Voor de drie evenementen zijn diver-
se maatregelen getroffen. Bij bepaal-
de punten waar men Spaarnwoude 
met de auto binnenkomt, kan om le-
gitimatie worden gevraagd. Dit geldt 
alleen voor mensen, die in het gebied 
wonen, werken of bedrijven bezoe-
ken.

Gebruik (brom)fietsenstalling 
verplicht
Vorig jaar kwamen veel bezoekers op 
de (brom)fiets. Daarom worden er dit 
jaar twee grote (brom)fietsenstallin-
gen ingericht, waar verplicht gebruik 
van moet worden gemaakt. (Brom)
fietsen die buiten de fietsenstalling 
worden neergezet worden verwij-
derd.

Geluidstesten
Op donderdag 31 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 7 augustus van 16.00 tot 18.00 uur 
en vrijdag 8 augustus tot maximaal 
15.00 uur is de geluidstest voor Dut-
ch Valley en Latin Village. Deze tests 
kunnen enige overlast geven. 

Overlast
De gemeente realiseert zich dat 
de evenementen altijd enige over-
last voor inwoners  veroorzaken. Zij 
vraagt daar begrip voor. De festivals 
zijn goede reclame voor Velsen, ter-
wijl het voor de duizenden bezoekers 
onvergetelijke evenementen zijn.

Meer informatie
Via www.dancevalley.com en www.
dutchvalleyfestival.com en www.
spaarnwoude.nl en www.latinvilla-
ge.nl  kunt u alle berichtgeving na-
lezen. Wie na het raadplegen van de 
websites nog vragen heeft of aanvul-
lende informatie wil, kan bellen met 
het speciale telefoonnummer 020-
4936050 van de organisatie, of een e-
mail sturen naar info@udc.nl of in-
fo@dutchvalleyfestival.com. (foto: 
Dance Valley)

Kunstwerk publiekshal
Burgemeester en wethouders heb-
ben kunstenaar Rein Jelle Terp-
stra (www.reinjelleterpstra.nl) op-
dracht gegeven om een kunstwerk 
te maken in de publiekshal van 
het gemeentehuis. De vervaardi-

ging, die 5 augustus begint, kan eni-
ge overlast geven voor de bezoekers 
van het gemeentehuis. De bedoe-
ling is dat het kunstwerk 1 septem-
ber is afgerond. Meer info: kunst@
velsen.nl. 

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 te-
lefoon ontwikkeld. 

Met de app 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 au-
tomatisch een update plaats. Zo blij-
ven niet alleen de hulpverlenende 
instanties, maar ook u doorlopend 
op de hoogte van de nieuwsberich-
ten en mogelijke programmawijzi-
gingen.  

Schoonmaken strand
Van 1 t/m 31 augustus ruimt Stich-
ting De Noordzee de héle Noord-
zeekust op. Op 1 augustus start de 
zogeheten Boskalis Beach Clea-
nup Tour in Cadzand. 31 dagen la-
ter eindigt deze op Schiermon-
nikoog. Help je mee?  Op zater-
dag 16 augustus begint de etap-
pe Velsen-Noord/Castricum. Je 
kunt je voor deze dag aanmelden 
bij strandpaviljoen Timboektoe 
in Velsen-Noord. Aanvang: 10.00 
uur. Iedereen is van harte welkom.

Het is natuurlijk ook mogelijk om 
je aan te melden voor een andere 
etappe. Denkbaar is die van Zand-
voort/IJmuiden op vrijdag 15 augus-
tus. Vorig jaar werd samen met 563 
vrijwilligers 6590 kilo afval van het 
strand gehaald. Per dag wordt ge-

middeld 10 tot 12 kilometer strand 
schoongemaakt. Dat kan niet met 
een handjevol mensen! Daar is da-
gelijks de hulp van tientallen deel-
nemers voor nodig. Houd je van een 
fysieke uitdaging, wil je graag samen 
met vele anderen een unieke pres-
tatie neerzetten en heb je zin in een 
gezellige dag op het strand? Meld je 
dan nu aan voor een etappe van de 
Boskalis Beach Cleanup Tour 2014. 
Vele handen maken licht werk. Het 
is ook mogelijk om spontaan naar 
strandpaviljoen Timboektoe (etap-
pe Velsen-Noord/Castricum) of 
strandpaviljoen Thalassa in Zand-
voort (etappe Zandvoort/IJmui-
den) te komen. Meer info en/of digi-
taal aanmelden: www.noordzee.nl/
tour/#sthash.195SAsqz.dpuf.
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Evenementen in Velsen
2 augustus Dance Valley, 12.00 tot 23.00 uur 
2 t/m 9 augustus Dorpsfeest  Santpoort
9 augustus Dutch Valley, 13.00 tot 23.00 uur 
10 augustus LatinVillage Festival, 13.00 uur tot 23.00 uur

Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > Sport, 
Recreatie en Cultuur > Toerisme

Botter/Groninger Tjalk

Opknapbeurt speelplek
De gemeente gaat het speelter-
rein aan de Botter/Groninger Tjalk 
in Velserbroek opknappen. De 
speeltoestellen zijn verouderd en 
worden allemaal verwijderd. De 
speelplek zal opnieuw worden in-
gericht voor kinderen van 2-8 jaar.

Het plan is om nieuwe speeltoestel-

len aan te schaff en. Via www.velsen.
nl  kunt u een tekening en afb eeldin-
gen downloaden, waarop ons voor-
stel staat voor de speeltoestellen.

Heeft u vragen of opmerkingen dan 
kunt u vóór 25 augustus contact op-
nemen met mevrouw L. Kollaard, te-
lefoon 140255 of via info@velsen.nl.

Tijdens Dorpsfeest Santpoort

Hoofdstraat autovrij
Van 2 tot en met 9 augustus wordt 
het dorpsfeest in Santpoort-Noord 
georganiseerd. In verband met de 
festiviteiten zal het winkelgedeel-
te van de Hoofdstraat dan dage-
lijks 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 opbouwwerk-
zaamheden sprake van enige ver-
keershinder. Daarom is vanaf woens-
dag 30 juli het gratis evenementen-
parkeerterrein (ingang Rijksweg) al 
geopend. De winkeliers zien u - ook 
tijdens deze speciale week- graag als 
klant tegemoet.

Inzameling GFT en papier
Vanwege het dorpsfeest Sant-
poort 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 tuin-
afval) en oud papier ophalen.

Woont u in een deel van het dorp dat 
vanwege de feestelijkheden is af-
gezet? Breng dan uw minicontai-
ner naar de dichtstbijzijnde cluster-
plaats buiten het afgezette gebied. 

Ingeval er onvoldoende plek is, zien 
we oogluikend toe dat containers 
dubbel geparkeerd worden.

Speelplek Botter/Groninger Tjalk Velserbroek

herinrichting speelplek

Botter/Groninger Tjalk
Velserbroek

Gemeente Velsen
Mevr. L. Kollaard-Goeman 
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De werkzaamheden aan de IJmui-
derstraatweg zijn in verband met 
de bouwvakvakantie tijdelijk ge-
stopt. Vanaf de start in januari is 
er hard gewerkt. De aanleg van de 
riolering, de weg en het fi etspad 
lopen voor op de planning. Ver-
der is gedeeltelijk het groen aan-
gelegd.

Maandag 18 augustus wordt het 
werk door de fi rma KWS hervat. Dan 
zijn diverse asfaltwerkzaamheden 
ingepland op gedeelten van de Wil-
lebrordstraat, IJmuiderstraatweg en 
De Noostraat.

Vrijdag 29 augustus en maandag 1 

september wordt het asfalt van de 
kruising van De Noostraat hersteld. 
Dit gebeurt ’s avonds na de avond-
spits en duurt tot ongeveer 0.00 uur. 
Donderdag 11 september wordt de 
asfaltdeklaag in één handeling aan-
gebracht vanaf De Noostraat tot het 
BP brandstofstation. Auto’s op de 
parkeervakken langs het werk zijn 
dan niet toegestaan. De aannemer 
zal dit met bebording een paar dagen 
van tevoren nog eens goed aangeven. 

Voor meer info is de uitvoerder van-
af 18 augustus weer bereikbaar in de 
bouwkeet. Deze staat op de IJmui-
derstraatweg tegenover de Nissan 
garage. (foto: Friso Huizinga)

Werkzaamheden worden hervat op maandag 18 augustus

Voortgang herinrichting IJmuiderstraatweg e.o.



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl31 juli 2014

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare 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 bestem-
mingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

gen die daarmee te maken hebben, kunt u een af-
spraak 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 Con-
tact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 

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

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

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 19 
juli tot en met 25 juli 2014 de vol-
gende 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
Frans Naereboutstraat 70, plaat-
sen erfafscheiding (21/07/2014) 
w14.000335;
Texelstraat 45, veranderen bedrijfs-
gebouw (21/07/2014) w14.000334.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedelaan 
13, kappen boom (22/07/2014) 
w14.000336.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Kerkesingel 1, plaatsen groendrager 
(23/07/2014) w14.000340.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Wijkeroogpark, kappen 2 bomen 
(23/07/2014) w14.000339;
Van Rijswijkplantsoen, kappen 2 bo-
men (23/07/2014) w14.000338;
Grote Hout of Koningsweg ong., kap-
pen boom (23/07/2014) w14.000337.

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.

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:

IJmuiden
President Steynstraat ong., oprich-
ten 34 appartementen en 48 wonin-
gen (05/06/2014) w14.000261;
De Olmen 23F, plaatsen glazen pa-
nelen op balkon (07/05/2014) 
w14.000203.

Ontwerpbesluiten -  uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvragen.  Deze aan-
vragen met bijbehorende ontwer-
pomgevingsvergunning en overige 
bijbehorende stukken liggen met in-
gang van 1 augustus 2014 geduren-
de zes weken ter inzage bij de afde-
ling Publiekszaken. Tevens zijn de-
ze stukken digitaal in te zien op de 
website velsen.nl via het menu be-
kendmakingen/ direct naar/ meer 
nieuws/ inzage (ontwerp)beslui-

ten. Tijdens deze periode van terin-
zagelegging, kan eenieder naar keu-
ze mondeling of schriftelijke ziens-
wijzen inbrengen tegen de ontwer-
pomgevingsvergunning. Zienswij-
zen moeten worden gericht aan het 
college van burgemeester en wet-
houders van Velsen, werkeenheid 
Vergunningen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden (bezoekadres Dudok-
plein 1 te IJmuiden). Voor het ken-
baar maken van mondelinge ziens-
wijzen kunt u contact opnemen met 
de werkeenheid Vergunningen, tele-
foon 140255. Het betreft de volgende 
ontwerpbesluiten:

Santpoort-Noord
Duin en Kruidbergerweg 79, brand-
veilig gebruik (w14.000080)

IJmuiden
Orionweg 576, brandveilig gebruik 
(w14.000282)
Eenhoornstraat 2, brandveilig ge-
bruik (w13.000375)

Aanvragen

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) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-

als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester 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 geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning 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
Dudokplein 1, aanpassing in-
deling gebouw A (25/07/2014) 
w14.000283; 
Vlissingenstraat 41-43, wijzi-
gen bedrijfspand (23/07/2014) 
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Besluiten (vervolg)
w14.000284;
Lange Nieuwstraat 751-753, gedeel-
telijk wijzigen gevel (24/07/2014) 
w14.000289;
Zoutmanstraat 1RD, vervangen hek-
werk (23/07/2014) w14.000293

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Schipbroekenweg 27, realiseren 
aanbouw zijgevel (25/07/2014) 
w14.000251;
Paramaribostraat 18, plaatsen dak-
opbouw (24/07/2014) w14.000249;
Hoodstraat 187, kappen boom 
(22/07/2014) w14.000245.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Galle Promenade 45, plaatsen re-
clame-uitingen (22/07/2014) 
w14.000274.

Verleende omgevingsvergunning 
-  uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben voor onderstaand 
project een omgevingsvergunning 
verleend.  De omgevingsvergunning 
en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 1 augustus 2014 ge-
durende zes weken ter inzage bij de 
afdeling Publiekszaken, gemeen-
te Velsen, Dudokplein 1 te IJmui-

den. Tevens is het besluit in te zien 
op www.velsen.nl via het menu: di-
rect naar/ meer nieuws/ besluiten en 
vergunningen en via www.ruimtelij-
keplannen.nl onder NL.IMRO.0453.
OM0020SEINPOSTWEG1-R001. 
Belanghebbenden die een zienswijze 
hebben ingediend tegen de ontwer-
pomgevingsvergunning en belang-
hebbenden die kunnen aantonen dat 
zij dat daartoe redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest, kunnen tegen 
dit besluit binnen een termijn van 6 
weken met ingang van de dag na die 
waarop het besluit ter inzage zijn ge-
legd een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Tevens kunnen zij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank 
Haarlem verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen indien onver-

wijlde spoed, gelet op de betrokken 
belangen, dat vereist. Voorwaarde is 
wel dat ook beroep is ingesteld. Het 
betreft: 

IJmuiden
Seinpostweg 36, plaatsen koelunits 
(tijdelijk)(W14.000023)

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Standplaats artikel 5:18 APV
Vestingsplein, Velserbroek t/o 
Het Polderhuis, branche vis, don-
derdag en zaterdag (28/07/2014) 
u14.007467.

Snuffelmarkt artikel 5:22 APV
Sporthal Zeewijk, Eenhoornstraat 2 
IJmuiden, zondag 30 november van 
09:00 uur tot 15:00 uur (29/07/2014) 
u14.007555.

Beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat na uitvoerig 
onderzoek is gebleken dat on-
derstaande personen niet meer 
woonachtig zijn, op het adres 
waar zij in de basisregistratie 
personen van de gemeente Vel-
sen staan ingeschreven. Hun per-
soonslijst zal daarom worden op-
geschort met als reden: verblijf-
plaats onbekend. Dit betekent dat 
zij daardoor formeel niet meer in 
Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:

Ali Abdulqadir Ahmed Musin                                
 geb. 02-06-1991 
Marinov, A. geb. 02-05-1990
Anjos Gomes Vilela, dos T. 
 geb. 11-02-1959 
Matyó, E. geb. 06-01-1987
Avella Riera, R.A. geb. 08-12-1990 
Meijer, K. geb. 07-02-1970
Bakir, Z. geb. 25-08-1971 
Mors, B. geb. 30-03-1984
Basiri Beyragh, A.  geb. 16-09-1988 
Nannos, I. geb. 17-07-1982
Boulmarouf, A. geb. 21-07-1972 
Nazeef, M. geb. 20-05-1975
Bree, van E. geb. 22-02-1980 
Nijenhuis, S.M. geb. 04-10-1963
Chavez Osorio, J.A.  geb. 03-01-1976 

Nijland, D.T.J. geb. 22-11-1986
Cruijssen, M.E.P.H.J.
 geb. 29-09-1952 
Nomikos, G. geb. 02-09-1957
Czajka, K.D. geb. 04-12-1971 
Omar Ahmed, M. geb. 21-12-1985
Fragkoulias, S. geb. 01-07-1984 
Patty, R. geb. 21-06-1964
Genty, F.B.M. geb. 03-10-1990 
Rolloos, I.M. geb. 23-06-1991
Iliev. D. geb. 16-06-1977 
Stepanova, A. geb. 22-06-1980
Kiliç, A. geb. 07-05-1988 
Wilbie, E geb. 05-04-1969

Voor informatie kunt u terecht bij de 
Publiekszaken, werkeenheid bur-

gerzaken, tel. (0255) 567200.

Bezwaren
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.




