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Burgerzaken gesloten
Maandag 22 augustus is Burgerzaken gesloten. Op deze dag wordt 
gewerkt aan een nieuw bevolkingsregistersysteem. Met als gevolg dat 
u straks vanuit huis nog makkelijker uw zaken digitaal kan regelen. 

Vanaf dinsdag 23 augustus kunt u gewoon weer  – weliswaar op  af-
spraak –   terecht op Burgerzaken.  Excuses voor het ongemak. Voor 
alle andere zaken is het gemeentehuis gewoon open.

Burgemeester Dales opent 
Dorpsfeest Santpoort

WK Modelbootvaren
Maandagavond opende burge-
meester Frank Dales het Wereld 
Kampioenschap Modelbootvaren 
op de modelbootvijver De Ven in 
Spaarnwoude. 

Dit spectaculaire evenement wordt 
georganiseerd door de Dutch Model-
boat Federation onder auspiciën van 
de wereldbond IMBRA.
De openingshandeling bestond uit 

het hijsen van de Nederlandse vlag. 
Behalve Nederland als gastland, wa-
ren nog 32 verschillende landen ver-
tegenwoordigd. Europese deelne-
mers, maar ook uit de USA, Nieuw 
Zeeland en China. De hoge snelhe-
den, die worden gehaald maken de 
hobby zo spectaculair. Dit evene-
ment duurt tot en met 11 augustus. 
Toegang is gratis.
(foto: Reinder Weidijk) 

Burgemeester Frank Dales heeft 
afgelopen vrijdagavond het 
257ste Dorpsfeest Santpoort in 
de po� ertjeskraam geopend. Een 
bijzondere editie, omdat de pof-
fertjeskraam dit jaar op het ver-
nieuwde kermisterrein stond. 

Burgemeester Dales ging graag in 
op de uitnodiging van de Harddra-
verijvereniging om het Dorpsfeest 
Santpoort 2016 te openen. Het was 
zijn eerste optreden op dit jaarlijk-
se feest. Hij bedankte in zijn toe-
spraak het bestuur en de honder-
den vrijwilligers voor het organise-
ren van maar liefst 40 evenemen-
ten. Ook sprak hij zijn waardering 
uit voor het meedenken. Zowel over 
de herinrichting van het kermister-
rein als het daarmee samenhangend 
verkeer. 

Wonen in Santpoort
Dank ging ook uit naar de kermis-

exploitanten. Dankzij de pacht en 
de gelden van de sponsoren zijn al-
le evenementen gratis toegankelijk .
Met als een van de hoogtepunten de 
Oldtimerdag op zaterdag 6 augus-
tus. Verder bracht de burgemees-
ter het nieuws naar buiten, dat hij 
in Santpoort-Noord een huis heeft 
gekocht. Hij verheugt zich erop om 
hier straks te wonen. 
 
Het is voor de 257ste keer, dat het 
bestuur van de Harddraverijvereni-
ging Santpoort en Omstreken een 
prachtige evenementenweek orga-
niseert. Ook bestaat de Vereniging 
Santpoort en Omstreken 80 jaar. 
Vijf jaar geleden kreeg zij de Ko-
ninklijke Erepenning uitgereikt. 

Op de foto (Reinder Weidijk) bur-
gemeester Dales met rechts Bas 
Kuntz, voorzitter van de Harddra-
verij Vereniging Santpoort en Om-
streken.

Evenementen in Velsen
De zomer is aangebroken en er is weer veel te doen in Velsen. Zoals:

 Tot en met  6 augustus: Dorpsfeest  Santpoort
13 augustus: Dance Valley, Spaarnwoude - 12.00 tot 23.00 uur 
20 augustus: Dutch Valley, Spaarnwoude - 13.00  tot 23.00 uur   
21 augustus: Latin Village Festival, Spaarnwoude - 13.00 uur tot 
23.00 uur
 
Maar er zijn nog veel meer activiteiten! Voor jong en oud. Kijk voor 
meer informatie  www.vvvijmuidenaanzee.nl 
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Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes 
weken na de dag van verzen-
ding van het besluit een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij 
het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals colle-
ge van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende ge-

vallen kan een voorlopige voor-
ziening 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, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

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

IJmuiden
Acaciastraat 14, plaatsen dakop-
bouw (29/07/2016) 11373-2016;
Trompstraat 47, plaatsen dak-
opbouw en dakkapel (voorgevel)
(28/07/2016) 13909-2016;
Sparrenstraat 46, wijzigen voorma-
lige Adelbertuskerk naar twee wo-
ningen, plaatsen kozijnen en dak-
terras (27/07/2016)
10937-2016.
Havenkade 35, vergroten 2e verdie-
ping (22/07/2016) 12018-2016;
Keetberglaan 302, wijzigen gevels 
en kapvorm, uitbouwen met (on-
derkeldering) garage en interne 
verbouwing woning (25/07/2016) 
8302-2016;
Egmondstraat 10, plaatsen tijde-
lijke kantoorruimte en berging 

(25/07/2016) 12474-2016;
Keizer Wilhelmstraat 1, legaliseren 
brandcompartimenten en gelijk-
waardige oplossingen (22/07/2016) 
12355-2016.
Deutzstraat 1 A, oprichten bedrijfs-
hal (22/07/2016) 7125-2016.
 
Driehuis
Hofdijklaan 19 A, plaatsen dakkapel 
(01/08/2016) 12725-2016.

Santpoort-Noord
Fresiastraat 2, plaatsen 6 opslag-
containers (29/07/2016) 6948-
2016;
Kerkerinklaan 14, plaatsen dakop-
bouw (26/07/2016) 10723-2016;
Stuyvesantstraat 10, plaatsen dak-
kapel (27/07/2016) 13064-2016;

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 23 
juli 2016 tot en met 29 juli  2016 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht. 
De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden
Kruisbeeklaan 9, plaatsen serre 
(29/07/2016) 15159-2016;
Banjaertstraat 14 en 16, wijzigen be-
drijfsruimte in 5 appartementen 
(23/07/2016) 14655-2016.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 41, plaatsen tijdelij-
ke stacaravan (26/07/2016) 14877-
2016;
Willem de Zwijgerlaan 70, plaatsen 
dakkapel (28/07/2016) 14998-2016.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

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 waarbin-
nen zij op de volgende aanvragen die-
nen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Radarstraat 133, vergroten berging 

(28/07/2016) 11723-2016;
Casembrootstraat 58, plaatsen 3 lo-
kalen, dakkapel en vervangen kozij-
nen (28/07/2016) 9972-2016.

Santpoort-Noord
Frans Netscherlaan 13, vervangen 
bestaande dakkapel door grotere dak-
kapel gedeeld met buren huisnr. 11 
(26/07/2016) 10182-2016;
Frans Netscherlaan 11, vervangen 
dakkapel door grotere gedeelde dak-
kapel en interne verbouwing begane 
grond (26/07/2016) 10181-2016; 
Curaçoustraat 14, plaatsen dakop-
bouw (26/07/2016) 10769-2016;
Westerhoevelaan 19, plaatsen 2 dak-
kapellen (28/07/2016) 10241-2016.

De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over de 
gemeente Velsen. Hier vindt u meer 
informatie over vergunningen, bur-
gerzaken, buurtbemiddeling, bu-
reau discriminatiezaken, onderne-
mersloket, openbare ruimte, socia-
le 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 08.30 

tot 17.00 uur en op donderdagavond 
van 18.00 tot 20.00 uur. Voor inhou-
delijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of 
vragen die daarmee te maken heb-
ben, kunt u een afspraak maken met 
één van de vakspecialisten via 14 
0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op af-
spraak. Via onze website www.vel-
sen.nl kunt u 24 uur per dag een af-
spraak maken. U kunt elke werkdag 
van 08.30 tot 17.00 uur bellen met het 

Klant Contact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert mel-
dingen of klachten over discrimina-
tie. Bij het Klant Contact 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 Discrimi-
natiezaken Kennemerland in Haar-
lem. Meer informatie op www.bd-
kennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het col-

lege van Burgemeester en Wethou-
ders van Velsen besloten om vanaf 1 
januari 2014 alle formele bekendma-
kingen van bijvoorbeeld vergunnin-
gen, beleid en verordeningen te pu-
bliceren in het elektronisch gemeen-
teblad. De bekendmakingen wor-
den ook gepubliceerd 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: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen
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Besluiten (vervolg)
Curacaostraat 10, vergroten 2e ver-
dieping (26/07/2016) 8303-2016.

Santpoort-Zuid 
Louise de Colignylaan 36, plaat-
sen raam in voorgevel 3e verdieping 
(02/08/2016) 10820-2016;

Willem de Zwijgerlaan 61, aan-
leggen horecaterras (26/07/2016) 
10642-2016.

Velsen-Zuid
Oosteinderweg 38, plaatsen dakka-
pel (27/07/2016) 13743-2016.

Velsen-Noord
Reyndersweg ong., aanleggen wan-
delpaden (27/07/2016) 7114-2016.
Concordiastraat/Kraandrijver-
straat ong., oprichten bedrijfsge-
bouw (25/07/2016) 7787-2016.

Velserbroek
Hélène Mercierstraat 18, legalise-
ren carport (29/07/2016) 10528-
2016;
Linie 35 9000, vervangen dakbe-
dekking (29/07/2016) 11201-2016.

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

Een parkeerschijfzone (maximaal 2 
uur) in te stellen op de ventweg van 
de Wijkerstraatweg (ter hoogte van 
huisnummer 121 t/m 167a) te Vel-
sen-Noord, geldende op maandag 
t/m zaterdag van 9:00 uur t/m 20:00 

uur, door middel van het plaatsen 
van de verkeersborden E10 en E11 
zoals bedoeld in bijlage 1 van het Re-
glement verkeersregels en verkeers-
tekens 1990 en onderbord “ma t/m 
za 9–20h”.

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 IJmuiden. 
Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant.
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Kitesurf marathon
voor een gezond hart
Regio - In september of ok-
tober vindt op afroep de al-
lereerste kitesurf ultramara-
thon ‘Hoek tot Helder’ plaats. 
De organisator Kite 4 Chari-
ty is een stichting die zich in 
zet om geld op te halen voor 
de Hartstichting. Met de-
ze 130 km lange ultramara-
thon van Hoek van Holland 

tot Den Helder zamelen zij 
geld in voor onderzoek naar 
het eerder herkennen van 
hart- en vaatziekten. De kite-
surf marathon van Hoek van 
Holland tot Den Helder be-
slaat in totaal 130 km aan 
gure en klotsende Noord-
zee. Het is een volle dag op 
zee langs Nederlands meest 

iconische stranden: Kijk-
duin, Scheveningen, Noord-
wijk, Zandvoort, Bergen aan 
Zee, Egmond en als eindstop 
Den Helder. Zodra de wind 
het toelaat, wordt deze kite-
surf marathon afgeroepen in 
een weekend in september of 
oktober 2016. Zie ook www.
hoektothelder.nl.

Grachtenfestival vaart 
af naar IJmuiden

IJmuiden - Het Amster-
damse Grachtenfestival 
houdt op vrijdag 19 augus-
tus om 17.00 uur voor het 
eerst een concert in IJmui-
den. Ensemble Fuse treedt 
dan op in de Felison Ter-
minal. Aanleiding voor het 
concert is het feit dat Ko-
ning Willem I 200 jaar ge-
leden de basis tekende 
voor het huidige Noord-
zeekanaal. Het optreden 
duurt een uur. De toegang 
bedraagt 10 euro.
“Kan het niet zo, heren?”, 
vroeg koning Willem I aan 
zijn ministers, en trok met 
een potlood een rechte 
streep van de hoofdstad 
naar IJmuiden. En daar-
mee was de basis voor het 
Noordzeekanaal gelegd. 
Het duurde weliswaar nog 
enkele decennia voordat 
met de werkzaamheden 
werd begonnen, maar zon-
der potloodstreep was het 
er misschien nooit van ge-
komen. Twee eeuwen later 
vindt het Grachtenfestival 
dit een reden het Noord-
zeekanaal af te varen, rich-
ting IJmuiden.
Ensemble Fuse kan als 
geen ander muzika-
le bruggen slaan en gen-
res met elkaar laten ver-
smelten. De musici komen 

uit de klaassieke muziek, 
jazz, pop en improvisatie. 
In hun universum hoor je 
Bartók als nooit tevoren, 
klinkt latin-jazz, prachti-
ge Berlijnse minimal en is 
Bach een rockster! Sinds 
2013 is Fuse een graag ge-
ziene gast bij het Grach-
tenfestival en veel mensen 
zullen de groep kennen 
van het NPO2 programma 
Podium Witteman. Fuse is 
voor ieder wat wils en een 
spetterende formule die je 
live gezien moet hebben. 
Op het programma staan 
werken van Dave Brubeck, 
Nils Frahm, Béla Bartók en 
Johan Sebastiaan Bach.
Naast het concert in IJmui-
den staat ook het concert 
op vrjjdag 19 augustus om 
12:00 uur in het teken van 
200 jaar Noordzeekanaal. 
In de Passenger Termi-
nal Amsterdam treedt dan 
het Jeugdorkest Neder-
land op. 
In 2016 vindt het Grach-
tenfestival plaats van 12 
tot en met 21 augustus en 
telt het festival meer dan 
250 concerten op 90 lo-
caties in Amsterdam, Mui-
den, Ouderkerk aan de 
Amstel en IJmuiden. Voor 
kaarten:  www.grachten-
festival.nl




