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Gemeente telefonisch
bereikbaar via 14 0255
De gemeente Velsen heeft een 
nieuw verkort algemeen tele-
foonnummer: 14 0255. Dit num-
mer is gemakkelijk te onthou-
den. Het is een 6-cijferig tele-
foonnummer: 14 + het netnum-
mer van de gemeente. Dus 14 
0255  zonder extra nul of net-
nummer ervoor. Iedereen kan 
het 6-cijferige telefoonnummer 
14 0255 nu al bellen in plaats 
van het oude telefoonnummer 
0255-567200.
 
Waarom 14 0255?
14 0255 (14+ het netnummer 0255) 
is gemakkelijk te onthouden. Het 
is de bedoeling dat alle gemeenten 
in Nederland straks eenzelfde te-
lefoonnummer hebben: In Amster-
dam is dat bijvoorbeeld via 14 020, 
in Den Haag via 14 070 en in Velsen 
dus nu via 14 0255. Dit is een stap 
naar een betere dienstverlening 
van de gemeente. 

Hoe bel ik 14 0255?
Het is een 6-cijferig telefoonnum-
mer zonder extra nul of netnummer 
ervoor. Dit geldt ook wanneer u mo-
biel belt.
  
Waarvoor kan ik 14 0255 
bellen?
Voor al uw vragen aan de gemeen-
te Velsen kunt u bellen met 14 0255. 
Als u een paspoort nodig heeft, een 
vergunning of een uitkering wilt 

aanvragen, iets wilt melden aan de 
gemeente of een medewerker wilt 
spreken. 
 
Op welke tijden is 14 0255 
bereikbaar?
Het nieuwe telefoonnummer 14 
0255 is 5 dagen per week bereik-
baar, van 9.00 uur tot 17.00 uur.
 
Ik bel met 14 0255.  Wie krijg ik 
dan aan de telefoon?
Als u belt met 14 0255, dan krijgt 
u een medewerker van het Klant-
ContactCentrum (KCC) van de ge-
meente Velsen aan de lijn. Zij be-
antwoorden in principe alle vragen 
en registreren uw melding, zodat u 
niet meer hoeft te worden doorver-
bonden. Maar als het nodig is, dan 
verbindt het KCC u gewoon door 
met de juiste persoon.

Welke telefoonnummers 
vervangt 14 0255?
Het 14 0255 nummer vervangt in 
principe alle telefoonnummers van 
de gemeente Velsen. Er is één tele-
foonnummer dat niet door 14 0255 
vervangen wordt: die van  Zwem-
bad De Heerenduinen. Dit nummer 
blijft 0255- 531888.

Meer informatie
Kijk op www.velsen.nl voor meer 
informatie over het nieuwe verkor-
te algemeen telefoonnummer: 14 
0255.

Parkeren Dutch Valley
Deze maand vinden er in het 
recreatieschap Spaarnwoude 
twee muziekfestivals plaats. 
Afgelopen zaterdag 6 augustus 
2011 was het de buurt aan het 
Dance Valley Festival. Zaterdag 
13 augustus wordt het Dutch 
Valley Festival georganiseerd. 
Dit is een festival met artiesten 
van Nederlandse bodem.

De weersomstandigheden zijn de 
afgelopen dagen niet optimaal ge-
weest. Dit heeft er toe geleid dat na 
het Dance Valley Festival van afge-
lopen zaterdag een aantal parkeer-
velden in recreatiegebied Spaarn-
woude niet meer bruikbaar is. De 

gemeente Velsen heeft daarom sa-
men met de organisator en hulp-
diensten gezocht naar een alterna-
tieve parkeerlocatie. Deze locatie 
is gevonden op het terrein aan de 
Oostlaan in Velserbroek. 

De aanvoerroute is via het recre-
atiegebied Spaarnwoude en na 
afl oop van het festival zal het 
verkeer via de Grote Buitendijk 
en De Kamp Velserbroek verlaten. 
Het verkeer wordt in goede banen 
geleid door Tra�  c Support Events. 
Dit bedrijf heeft veel ervaring met 
de inzet van verkeersregelaars bij 
evenementen.

Amerikaanse vogelkers 
verwijderd uit duingebied
Maandag 15 augustus 2011 wordt 
in opdracht van Natuurmonu-
menten gestart met het op gro-
te schaal weghalen van de Ame-
rikaanse vogelkers in Duin en 
Kruidberg. Natuurmonumenten 
laat deze boomsoort verwijde-
ren omdat hij alles overwoekert 
in grote delen van het gebied. Er 
komt voor terug een bloemrijk 
duingrasland met duinviooltjes, 
kleine pimpernel en duinhage-
dissen. 

Vanaf augustus tot en met novem-
ber 2011 zullen motorzagen te ho-
ren zijn. Het hele duingebied van 
Herenduinen, Midden-Herenduin 
en Duin en Kruidberg, wordt in op-
dracht van Natuurmonumenten ver-
wijderd van alle dikke zaaddragen-
de Amerikaanse vogelkersen. De ja-

ren daarna zullen de kleinere exem-
plaren aangepakt worden. In 2012 
zullen er ook kleine stukken ge-
plagd worden. Hierbij wordt de bo-
venlaag met daarin veel zaden weg-
geschraapt. Vanuit de nieuwe ‘scho-
ne’ situatie krijgen duinplanten een 
nieuwe kans. Eind 2015 moet alle 
Amerikaanse vogelkers verwijderd 
zijn. Daarna is het een kwestie van 
bijhouden door nieuwe zaailingen 
niet groot te laten worden. 

Meer informatie is te vinden op 
www.natuurmonumneten.nl/duin-
herstel. In september en oktober 
zullen excursies georganiseerd wor-
den, waarbij u met de boswachter 
van Natuurmonumenten gaat kijken 
bij de werkzaamheden en u ook een 
beeld krijgt van het gewenste eind-
resultaat.

Ondanks de weersomstandigheden was Dance Valley Festival 2011 geslaagd 
(foto: Friso Huizinga)
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Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de 
burgemeester en wethouders terecht om te praten 
over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor 
kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden 
tot het bestuurssecretariaat, telefoon 14 0255, 
e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:

-  Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-
bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel 
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 
Franc Weerwind.

Voor vragen over:

-  Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie-
vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt 
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

-  Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

-  Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openba-
re werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich 
wenden tot wethouder Ronald Vennik

-  Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich 
wenden tot wethouder Robert te Beest

-  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie 
mondiale bewustwording, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project 
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Wim Westerman

 Indeling wijkwethouders:

-  wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; 
IJmuiden-Zuid; Driehuis

-  wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

IJmuiden-West
-  wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; 

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur 
en op donderdagavond van  18.00 - 20.00 uur met al uw 
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.

Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
 
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend. 
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten 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 elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum, tel. 14 0255. 
 
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keuken-
klacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 tot 14.00 uur) 
E-mail ondernemersloket@velsen.nl 
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken 
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, 
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen, 
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u 
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk 
riool zit, de gemeente te bellen. 
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de 
politie op 0900-8844. Meer informatie vindt u op de 
website: www.velsen.nl  

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van 
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straat-
reiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werk-
dagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 tot 
17.00 uur. In het weekend gesloten. 
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 
via www.reinunie.nl of e-mail: 
info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afval-
brengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 
uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
 u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woning-

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan 
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl 
(voor vragen over preventie)

Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
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Verstrekkingen uit de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens

In de gemeentelijke basisadministratie persoons-
gegevens (GBA),(de offi  ciële benaming voor de 
Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoons-
gegevens opgenomen van iedereen die binnen de 
gemeente woonachtig is. Het gaat hierbij niet alleen 
om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om 
gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd 
partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. 
Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt 
aan vele overheidsinstellingen en enkele bijzondere 
maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, 
voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke
taken. Deze instellingen, die automatisch alle 
relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen 
aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct op 
de uit de basisadministratie verkregen informatie. 
Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, 
wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties.

De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor 
publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, 
omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele 
gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de 
over u beschikbare gegevens in de basisadministratie
aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekkingen 
kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken.
Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde 
verplichte derden (zoals een curator of advocaat die 
een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen), de 
stichting interkerkelijke ledenadministratie (die voor 
in beginsel alle kerkgenootschappen in Nederland zorg
draagt voor de bijhouding van de ledenadministratie 
van die kerken) en aan zogenoemde vrije derden (niet 
commerciële instellingen, zoals sport- en muziek-
verenigingen of particulieren).

Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken om 
aan de voornoemde instellingen geen gegevens over 
u uit de basisadministratie te verstrekken. Nadat 
de gemeente uw verzoek heeft verwerkt ontvangt u 
daarvan een bevestiging.

Wilt u overigens weten aan wie in het afgelopen jaar 
over u gegevens zijn verstrekt uit de basisadministratie,
dan kunt u daarvan (schriftelijk met een kopie van uw 
legitimatie) een overzicht opvragen bij de gemeente. 
Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht dan 
(kosteloos) thuisgestuurd.
Wilt u weten hoe u geregistreerd bent in de GBA, dan 
kunt u (schriftelijk met een kopie van uw legitimatie)
of persoonlijk aan de balie een afschrift van uw 
persoonslijst opvragen.
De kosten hiervoor zijn € 6,00.
Het is van groot belang dat de over u in de basis-
administratie opgenomen gegevens juist en actueel 
zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u dan contact op met 
de afdeling burgerzaken van de gemeente: 
www.velsen.nl , digitaal loket of tel: 14 0255 bereikbaar
van 09.00 tot 16.30 uur. 

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 

maken bekend dat zij in de periode van 1 augustus
 tot en met 5 augustus 2011 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 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, kunnen deze worden voorgelegd aan 
de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer 
informatie over welstand: (0255) 567 424.

w11.000514 Molenstraat 13 Santpoort-Noord 
 (gemeentelijk monument) 
 revisie van de reeds verleende 
 vergunning (BP-251-2007)
 (01/08/2011)
w11.000526  Velserdijk 64 Velsen-Zuid 
  het kappen van een conifeer   
 (02/08/2011)
w11.000525  Kanaalstraat 65 IJmuiden 
  het wijzigen van de voorgevel   
 (02/08/2011)
w11.000524  Waterviolier 12 Velserbroek 
  het plaatsen van een erfafscheiding  
 (02/08/2011)
w11.000523  Engels Gras, Kamgras, Haverland,  
 Helmkruid en Zwanebloembocht  
 Velserbroek, Velserdijk Velsen-Zuid 
  het kappen van 30 bomen op diverse  
 locaties (02/08/2011)
w11.000521  Broekbergenlaan 24 Santpoort-  
 Noord 
  het vergroten van de 2e verdieping  
 van een woning (02/08/2011)
w11.000519  Willemsbeekweg 78 G IJmuiden 
  het vergroten van de kinderopvang 
 naar maximaal 15 kinderen   
 (02/08/2011)
w11.000518  Stelling 54 Velsen-Zuid 
  het plaatsen van een opslagruimte  
 (02/08/2011)
w11.000517  Frogerstraat 6a en 6a rd IJmuiden  
 (gemeentelijk monument) 
  het renoveren van een gemeentelijk  
 monument (02/08/2011)
w11.000516  Sportlaan 7 0024 Santpoort-Zuid 
  het oprichten van een tuinhuisje  
 (02/08/2011)
w11.000530  De Savornin Lohmanlaan 6 Velsen- 
 Zuid 
  het kappen van een boom   
 (03/08/2011)
w11.000529  Eendrachtsstraat 30 Velsen-Noord 
  het saneren van asbesthoudende  
 onderdelen uit de electraruimte   
 (03/08/2011)
w11.000528  De Zeiler 64 Velserbroek 
  uitbreiding woonhuis aan voorzijde  
 met een berging (03/08/2011)
w11.000527  Kromme Mijdrechtstraat 51   
 IJmuiden 
  het kappen van een boom   
 (03/08/2011)
w11.000531  Olieweg ong. Velsen-Noord 
  het oprichten van een vrieshuis   
 (04/08/2011)
w11.000534  Zandhaver 34 IJmuiden 
  het oprichten van een berging/garage  
 (05/08/2011)

w11.000533  Rijksweg 116 Velsen-Zuid 
 (rijksmonument) 
  aanvraag gebruiksvergunning voor  
 landgoed Waterland (05/08/2011)
w11.000532  Louise de Colignylaan 64 Santpoort- 
 Zuid 
  het kappen van een eik (05/08/2011)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Velsen maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn 
vergunning te verlenen voor ondergenoemde 
activiteiten. De ontwerpomgevingsvergunning 
ligt gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering: van 12 augustus tot 
23 september 2011. 
Gedurende de termijn van inzage kan een ieder 
schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen 
of kenbaar maken bij de afdeling Vergunningen 
en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. Uw ziens-
wijzen dient voorzien te zijn van uw naam en adres, 
de datum, het ontwerpbesluit waarop de zienswijzen 
betrekking heeft en de redenen van uw zienswijzen. 
De activiteiten betreff en:

w11.000326  Duin en Kruidbergerweg 6 Driehuis
   het in oude staat herstellen van het  
  Columbarium V

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders 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 Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
 Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn 
dat de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. 
Een voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben 
de volgende besluiten genomen (de datum van 
vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen

w11.000263  Eendrachtsstraat 191 Velsen-Noord 
  het plaatsen van tijdelijke   
 kantoorunits (02/08/2011)
w11.000293  Westlaan 41 Velserbroek 
  het oprichten van een opslagruimte  
 tbv zeilschool (02/08/2011)
w11.000352  Sluiseiland ong. IJmuiden 
  het oprichten van afmeerpalen en  
 een loopbrug (05/08/2011)
w11.000370  Kennemerlaan 15 IJmuiden 
  het vergroten van een bovenwoning  
 (04/08/2011)
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w11.000395  Westbroekerweg 22 Velserbroek 
  veranderen en vergroten van de   
 voorgevel van een woning   
 (02/08/2011)
w11.000409  Kerkerinklaan 62 Santpoort-Noord 
  het veranderen en vergroten van een 
 woning met een dakopbouw   
 (05/08/2011)
w11.000411  Clarionlaan 12 Santpoort-Zuid 
  het veranderen en vergroten van een 

woning met een uitbouw (04/08/2011)
w11.000421  Siriusstraat 13 IJmuiden 

  het veranderen en vergroten van een  
 woning met een erker (02/08/2011)
w11.000427  Herenlaan 1 IJmuiden 
  het verwijderen van een asbest-
 houdend dak van een tuinhuisje   
 (08/08/2011)
w11.000432  Ladderbeekstraat ong. Velsen-Noord 
  het kappen van 3 bomen (01/08/2011)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV 
de volgende vergunning verleend voor het organiseren 

van een evenement:

i11.004337  Trawlerkade en Vissershaven 
 IJmuiden 
 Havenfestival op 27 en 28 augustus  
 2011 (04/08/2011)
i11.001164 gemeente Velsen 
 Pierloop Velsen op 10 september  
 2011, (04/08/2011)
i10.008609   jachthaven Seaport Marina 
 Hiswa te water  van 6 tot en met 
 11 september 2011 (09/08/2011)
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Heemskerk - Golflessen volgen 
en spelen tegelijk? Dat kan op de 
Heemskerkse Golfclub. Binnen-
kort start de Heemskerkse Golf-
school weer een aantal golfcur-
sussen onder begeleiding van de 
ervaren PGA professionals. Als u 
eens wilt ervaren of golf ook een 
sport voor u is, dan kunt u zich 
inschrijven voor de cursus ‘Ken-
nismaken met golf.’ 
Heeft u al eens een balletje ge-
slagen en wilt u uw golfvaardig-
heidsbewijs halen, dan biedt de 
golfschool de GVB cursus aan. 
Door de deskundige begeleiding 
van de PGA professionals is het 
GVB slagingspercentage van de 
cursisten erg hoog. Het examen 
wordt afgenomen op de baan 
van de Heemskerkse Golfclub.
Daarnaast kan men ook bij de 
Heemskerkse Golfschool terecht 
voor een opfriscursus, teneinde 
weer eens uw handicap te spe-
len, of liever nog te verbeteren. 
Kom langs bij de Heemskerkse 

Golfclub of neem een kijkje op 
de website: www.heemskerks-
egolfschool.nl. Daar is informa-
tie en tarieven te vinden van de 
Heemskerkse Golfschool en kunt 
u zich inschrijven voor een cur-
sus. 
Als u uw les in de praktijk wilt 
brengen, dan kan dat op de PAR 
3-Hoek. Een 9 holes baan, met 
een lengte van ruim 1.100 meter. 
Hier kunt u zonder GVB spelen. 
Op de PAR 3-Hoek van de golf-
club kunt u in vrijwel alle geval-
len binnen het uur spelen, dus 
weken van te voren reserve-
ren is niet nodig! Een bijkomend 
voordeel is dat u bij de golf-
club gratis kunt parkeren, en na 
uw rondje golf heerlijk kunt ge-
nieten van een hapje en drank-
je in het gezellige restaurant of 
op het prachtige terras met uit-
zicht over de 18 holes champi-
onship course. De Heemskerkse 
Golfclub is te vinden direct aan 
de afslag A9.

Sporten bij ‘Ook voor Jou’
Regio - Stichting ‘Ook Voor 
Jou’ vindt het erg belangrijk 
dat er aan de kinderen tijdens 
de (naschoolse) opvang veel 
bewegingsactiviteiten aan-
geboden worden. Voor kin-
deren is sport en beweging 
een uitlaatklep en het is ge-
woon erg gezond. Ook kun-
nen veel kinderen die van de 
opvang gebruik maken niet 
terecht op de reguliere sport-
clubs, vanwege hun beper-
king. Op deze manier kunnen 
zij toch sporten. Daarnaast is 
sport een zeer geschikt mid-
del om (sociale) vaardighe-
den aan te leren. 

Een aantal jaar geleden heeft de 
Stichting op de zaterdagen een 
tijd lang gesport bij Sportschool 
De Meer in Beverwijk onder lei-
ding van een fysiotherapeut. 
Dit was een groot succes. He-
laas was het voor de fysiothera-
peut, die dit op vrijwillige basis 
deed, niet meer te combineren. 
Sinds het stoppen hiervan is de 
stichting gaan zoeken naar een 

alternatief. Dit bleek nog niet zo 
makkelijk. Heel blij zijn ze dan 
ook dat ze zijn benaderd door 
Nancy Eeltink. Nancy is perso-
nal trainer en verzorgt onder an-
dere groepslessen. Zij gaat elke 
woensdagmiddag, met ingang 
vanaf 29 juni, met de kinderen 
sport en bewegingsactivitei-
ten ondernemen. Deze activitei-
ten zullen veelal buiten plaats-
vinden, maar zullen bij slechte-
re weersomstandigheden in een 
gymzaal in Wijk aan Zee of in 
het gebouw van Stichting ‘Ook 
Voor Jou’ gegeven worden. Zie 
ook www.nancyeeltink-perso-
naltraining.nl. 
Stichting ‘Ook Voor Jou’ wil kin-
deren met een beperking de 
mogelijkheid bieden om hier 
aan deel te nemen op de woens-
dagmiddag. Aan het sporten 
zijn geen extra kosten verbon-
den dus betaalt men alleen een 
dagdeel opvang via PGB.
De sportactiviteiten zullen bin-
nen de reguliere woensdag-
middagopvang van Stichting 
‘Ook Voor Jou’ vallen. Dit be-

treft een vaste tijd van 13.00 
tot 16.30 uur. Kinderen die ge-
bruik maken van de naschool-
se opvang op woensdagmiddag 
kunnen ook deelnemen, mits 
zij tot 16.30 uur kunnen blijven. 
Om 13.00 uur zullen de kinde-
ren met elkaar een broodje eten 
en dit even laten zakken. Van-
af 14.00 uur gaan ze met Nan-
cy sporten. 
Hoe lang er wordt gesport zal 
per keer bepaald worden, want 
dit hangt erg af van de activi-
teit. Na afloop drinken ze nog 
wat met elkaar, kunnen de kin-
deren zich omkleden en zullen 
ze om 16.30 uur weer terug zijn 
bij het pand van stichting ‘Ook 
Voor Jou’ aan de Diezestraat 18 
in Beverwijk. 
De activiteit is er voor de kinde-
ren die nu al op de woensdag-
middag komen, maar zeker ook 
voor kinderen die nog niet op 
woensdagmiddag komen, maar 
hier graag aan mee zouden wil-
len doen. 
Zie ook www.ookvoorjou.com of 
bel 0251-208238.

Heemskerkse Golfschool
Maak kennis met golf

Over de kop geslagen
Regio – De politie kreeg in de 
nacht van dinsdag op woensdag 
omstreeks 01.10 uur een melding 
van een auto op zijn kop op de 
Zijweg in Overveen. De agen-
ten troffen de auto wel aan maar 

geen inzittenden. De politiemen-
sen hebben de bestuurder op-
gespoord en hem in zijn woning 
in Haarlem aangehouden. De 
42-jarige verdachte had een ge-
broken sleutelbeen opgelopen.




