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Fietsoversteek 
Wenckebachstraat
In de vakantieperiode wordt 
een veiliger fietsoversteek aan-
gelegd over de Wenckebach-
straat in Velsen-Noord. De aan-
leg kan leiden tot enige ver-
keershinder. 

Enige tijd geleden is de Weste-
lijke Randweg Beverwijk (N197) 
aangelegd. Daardoor is het aan-
tal oversteekplaatsen voor fiet-
sers van Velsen naar Beverwijk af-
genomen en is de oversteekplaats 
over de Wenckebachstraat net ten 
westen van de spoorwegovergang 
drukker geworden. Veel mensen 
vinden de oversteek onveilig. 

De toegenomen drukte heeft tot 

gevolg dat fietsers grote risico’s 
nemen, met enige aanrijdingen tot 
gevolg.

De gemeente legt in de vakantie-
periode een veiliger oversteek aan 
met verkeerslichten. Dat kan tus-
sen 13 en 31 augustus tot enige 
verkeershinder leiden. De nieu-
we oversteek komt iets meer naar 
het westen te liggen, dus niet op de 
huidige plek. 

Het is de bedoeling dat dit werk 
klaar is als de kinderen weer naar 
school gaan. Daarna wordt de ou-
de oversteek verwijderd en wor-
den voetpaden en groen aange-
legd.

Laatste loodjes 
Kromhoutstraat
Op maandag 13 augustus start 
de aannemer met het afronden 
van het fietspad langs de Krom-
houtstraat. Op dit moment moe-
ten fietsers die naar het strand 
willen nog gebruik maken van 
de omleiding over de Strand-
weg. Voor de vakantie is de 
Kromhoutstraat voor het gemo-
toriseerd verkeer geopend.

Ook wordt begonnen met de as-
bestsanering onder de huidige rij-

weg tussen de Bronsstraat en de 
Deutzstraat. Deze sanering zal in 
de eerste week van september ge-
reed zijn. Daarna wordt de paral-
lelweg tussen de Deutzstraat en de 
Kaplanstraat aangelegd. Tijdens 
de aanleg van deze parallelweg 
wordt het verkeer van en naar het 
industrieterrein omgeleid. Bedrij-
ven aan de Kromhoutstraat wor-
den nog nader geïnformeerd over 
het verloop van de werkzaamhe-
den.

Kamerlid bezoekt Velsen
Op uitnodiging van wethou-
der Sociale Zaken Arjen Verkaik 
bracht het Tweede  Kamerlid voor 
de VVD de heer Malik Azmani op 
dinsdag 7 augustus een werkbe-
zoek aan de gemeente Velsen.

De heer Azmani werd geïnformeerd 
over de ervaring met de pilot loon-
dispensatie en de aanpak van het 
werk van de IJmond-gemeenten 
en de sociale werkvoorziening De 
Meergroep.

Velsen heeft zich eind 2010 aange-
meld voor deelname aan de lande-

lijke pilot loondispensatie. Loon-
dispensatie houdt in dat de werk-
gever is vrijgesteld van het beta-
len van het minimum-loon als ie-
mand in dienst wordt genomen 
die door een arbeidsbeperking 
minder prestatie kan leveren. De-
ze werknemer ontvangt loon naar 
arbeidsprestatie aangevuld met 
een uitkering.

Op de foto is Tweede Kamerlid Malik 
Azmani in gesprek met de horeca-
medewerkers van De Meergroep die 
werkzaam zijn bij SC Telstar in Vel-
sen-Zuid. (foto: gemeente Velsen)

Op zaterdag 11 augustus wordt 
voor de tweede keer het Dutch 
Valley Festival georganiseerd - 
een festival met Nederlandse ar-
tiesten. Dit festival wordt gehou-
den in Velsen Valley in Spaarn-
woude. 

De Amsterdamseweg wordt niet 
afgesloten; woningen en woonbo-
ten in Spaarnwoude blijven bereik-
baar. Op bepaalde entreepunten in 
Spaarnwoude wordt automobilis-
ten om legitimatie gevraagd. 

Het verkeer wordt in goede banen 
geleid door Traffic Support Events. 
De gemeente zet toezichthouders in 
om de parkeerdruk zoveel mogelijk 
te beperken.

Voor de fietsen wordt een grote stal-
ling ingericht. Gebruik daarvan is 
verplicht. Fietsen buiten de stalling 
worden verwijderd.

Op vrijdag 10 augustus tot maxi-
maal 18.00 uur zal een geluidstest 
plaatsvinden. Gedurende deze uren 
is het mogelijk dat muziek te horen 
is. Dit soort evenementen kan altijd 
tot enige overlast voor inwoners lei-
den. De gemeente vraagt daar be-
grip voor.

Op www.dutchvalleyfestival.nl en 
www.spaarnwoude.nl kunt u al-
le berichtgeving nalezen. Voor aan-
vullende vragen is het telefoonnum-
mer 020-4936060 beschikbaar of 
het mailadres info@udc.nl.

Zaterdag tweede editie 
van Dutch Valley Festival
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10-12 augustus Circus Sijm Velsen-Noord
11 augustus Dutch Valley Velsen Valley
11 augustus Snuffelmarkt Lange Nieuwstraat,
  IJmuiden

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

Evenementen in 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 georga-
niseerd door de Uithoornse Wieler 
Trainings Club (UWTC). Inschrij-
ven voor deze tocht kan via www.in-
schrijven.nl. en de kosten voor deze 
tocht bedragen bij voorinschrijving 6 
euro. Bij de start wordt een kaart en 

een historisch overzicht van de Stel-
ling van Amsterdam uitgereikt. Meer 
informatie 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 werelderfgoedlijst wordt sa-
mengesteld door de VN-organisa-
tie UNESCO, waardoor het behoud 
van Werelderfgoederen van mondi-
aal belang is.

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, ondernemer-
sloket, 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 het bestemmings-
plan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

de vragen kunt u een afspraak 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 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

Bekendmakingen

Aanvragen / besluiten
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 28 
juli 2012 tot en met 3 augustus 
2012 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning op 
grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht hebben 
ontvangen. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld. 
Voor zover de aanvragen voor een 
omgevingsvergunning betrek-
king hebben op een bouwactivi-
teit, kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stede-
lijk Schoon Velsen. Voor meer in-
formatie over welstand: 0255-
567424.

w12.000359 Marie Jungiusstraat 
17 Velserbroek, plaatsen dakka-
pel (achtergevel)(30/07/2012), 
w12.000362 Molenveltlaan 4 Sant-
poort-Noord, verhogen nok, plaat-
sen dakkapel, trappenhuis en erker 
(01/08/2012), w12.000361 Huis te 
Wissenlaan 37 Santpoort-Noord, 
het plaatsen van een terrasover-
kapping (01/08/2012), w12.000360 
Stelling 50 velsen-Zuid, het plaat-

sen van een berging en schutting 
(01/08/2012), w12.000365 Meer-
vlietstraat ong., Lizenstr ong., 
Kaetie ong., Meershoef ong., De 
Ticht ong. Velsen-Zuid het kap-
pen van 12 bomen (03/08/2012), 
w12.000364 Burg. Rambonetlaan 
ong. IJmuiden (t.o. nr. 23), het kap-
pen van een boom (03/08/2012), 
w12.000363 Sieraadstraat ong. 
IJmuiden (t.o. nr. 8), het kappen van 
een boom (03/08/2012)

Ontwerpbesluit omgevingsver-
gunning – uitgebreide voorberei-
dingsprocedure 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in 
het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht voor-
nemens zijn voor ondergenoemde 
activiteit(en) een omgevingsver-
gunning te verlenen:

W12.000108 Velserduinweg 338 
9000 te IJmuiden, het plaatsen van 
een tijdelijke viskiosk “Vis van Ka-
tje”. 

Dit ontwerpbesluit ligt met ingang 

van 10 augustus 2012 gedurende 
zes weken voor een ieder ter inza-
ge bij de werkeenheid Vergunnin-
gen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan gedurende de ter-
mijn van terinzagelegging een ieder 
schriftelijke of mondelinge zienswij-
zen indienen of kenbaar maken bij de 
werkeenheid Vergunningen, (Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoe-
kadres Dudokplein 1 te IJmuiden. 

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9. van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht de ter-
mijn waarbinnen zij op de volgen-
de aanvra(a)g(en) dienen te be-
slissen verlengd met zes weken:

w12.000280 Waterloolaan 5 te 
Driehuis, het oprichten van een gym-
zaal (13/06/2012) Verleende omge-
vingsvergunningen - reguliere pro-
cedure

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
w12.000186 Middenduinerweg 

85 Santpoort-Zuid, het renoveren 
van een veldschuur (02/08/2012), 
w12.000262 Jan Pieterszoon 
Coenstraat 129 IJmuiden, uit-
breiding 2e verdieping woning 
(01/08/2012), w12.000281 Du-
dokplein 1 te IJmuiden, herin-
richting publiekshal (06/08/2012), 
w12.000283 Cruiseboulevard ong. 
IJmuiden, het plaatsen van een in-
fobord (06/08/2012), w12.000286 
Bloemendaalsestraatweg 11 
Santpoort- Zuid, het plaatsen 
van een aanbouw (06/08/2012), 
w12.000311 Floraronde 225 Vel-
serbroek, het kappen van een ceder 
(01/08/2012)

Standplaats
Het college van Burgemeesters en 
Wethouders heeft een vergunning 
verleend op grond van art 5:18 
APV voor het innemen van een 
seizoensstandplaats:

i12.007356, oliebollenkraam op 
dinsdag tot zondag van 15 november 
tot en met 31 december 2012 op het 
plein Broekbergerlaan-Hagelin-
gerweg te Santpoort (31/07/2012)
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Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
In de gemeentelijke basisad-
ministratie persoonsgegevens 
(GBA),(de officiële benaming 
voor de Nederlandse bevolkings-
administratie) zijn persoonsgege-
vens opgenomen van iedereen die 
binnen de gemeente woonach-
tig is. Het gaat hierbij niet alleen 
om uw adresgegevens, maar bij-
voorbeeld ook om gegevens over 
een eventueel huwelijk of geregi-
streerd partnerschap, uw natio-
naliteit, ouders en kinderen. Deze 
gegevens worden veelal automa-
tisch verstrekt aan vele overheids-
instellingen en enkele bijzondere 
maatschappelijke instellingen, zo-
als pensioenfondsen, voor zover 
dat noodzakelijk is voor hun wet-
telijke taken. Deze instellingen, 
die automatisch alle relevante wij-
zigingen 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 ministe-
rie van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties.

De hiervoor bedoelde gegevensver-
strekking voor publiekrechtelijke 
doeleinden kunt u niet voorkomen, 
omdat deze verplicht is voorgeschre-
ven. In enkele gevallen kunnen ech-
ter ook anderen vragen om de over u 
beschikbare gegevens in de basisad-
ministratie aan hen te verstrekken. 
Voor deze verstrekkingen kunt u ge-
heimhouding van uw gegevens ver-
zoeken. Het gaat dan om verstrekkin-
gen aan zogenoemde verplichte der-
den (zoals een curator of advocaat 

die een dagvaarding aan uw adres wil 
uitbrengen), de stichting interkerke-
lijke ledenadministratie (die voor in 
beginsel alle kerkgenootschappen in 
Nederland zorg draagt voor de bij-
houding van de ledenadministratie 
van die kerken) en aan zogenoemde 
vrije derden (niet commerciële in-
stellingen, zoals sport- en muziek-
verenigingen of particulieren).

Bij de gemeente kunt u schrifte-
lijk verzoeken om aan de voornoem-
de instellingen geen gegevens over u 
uit de basisadministratie te verstrek-
ken. 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 gemeen-
te. Binnen enkele weken krijgt u dat 
overzicht dan (kosteloos) thuisge-
stuurd.

Wilt u weten hoe u geregistreerd 
bent in de GBA, dan kunt u (schrif-
telijk met een kopie van uw legitima-
tie) of persoonlijk aan de balie een 
afschrift van uw persoonslijst opvra-
gen. De kosten hiervoor zijn € 6,00.

Het is van groot belang dat de over u 
in de basisadministratie opgenomen 
gegevens juist en actueel zijn. Twij-
felt u daaraan, neemt u dan contact 
op met de afdeling burgerzaken van 
de gemeente: www.velsen.nl , digitaal 
loket of tel: 0255-567200 bereikbaar 
van 09:00 tot 16:00. 
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Veiligheid in de 
buurt en straat 
topprioriteit
Velsen - Op zaterdag 28 juli zijn 
ruim honderd Velsenaren gevraagd 
naar de belangrijkste aandachts-
punten in en voor de gemeente 
Velsen. Onomstotelijk is veiligheid 
in de buurt en op straat de toppri-
oriteit van de Velsenaar in de ca-
tegorie algemene onderwerpen ge-
worden. Op de tweede plaats staat 
jeugd en onderwijs. Als derde ein-
digde sociale zaken, armoede be-
strijding. Verder ook veel aandacht 
voor welzijn en volksgezondheid, 
woonbeleid en verkeer, vervoer en 
milieu. Opvallend weinig aandacht 
voor het onderwerp algemeen be-
stuur van de gemeente. Werken, 
ondernemen, economie scoorden 
daar net iets boven. In de meer 
specifieke en actuele onderwer-
pen bleek het opknappen van het 
winkelcentrum van IJmuiden het 
makkelijk te winnen ten opzich-
te van de tweede plaats, namelijk 
een nieuw winkelcentrum in IJmui-
den. Op de derde plaats eindig-
de royaal Witte Theater met Stads-
schouwburg. Ook het outletcen-
trum Spaarnwoude scoorde aardig, 
alsmede referendum HOV. Maar 
deze laatste kreeg duidelijk geen 
positie in de top 3. Op de websi-
te van Velsen Lokaal kunt u nog de 
hele maand augustus de enquête 
invullen. Half september zullen de 
uitslagen met alle percentages na 
bespreking binnen fractie en be-
stuur worden gepubliceerd. Velsen 
Lokaal zal dan ook haar eigen visie 
geven in relatie tot het huidige par-
tij- programma en al vooruitlopen 
op het programma 2014-2018. Zie 
ook www.velsenlokaal.nl

Drukte op kleedjesmarkt
Santpoort-Noord - Ondanks een 
flinke regenbui was het een drukte 
van belang tijdens de Santpoortse 
kleedjesmarkt. Vrolijke gezichten 
en niet alleen om al het moois wat 
er uitgestald lag, maar ook omdat 
de aller kleinste hun juffie zagen.
Het SKON was aanwezig met een 
kraam waar de kinderen naar har-
telust konden grabbelen, en nog 
wel gratis ook, het magische woord 
wat veel ouders over de streep trok 

om een kijkje te komen nemen. De 
Blauwe Vleermuis, De Blauwe Pan-
da en De Blauwe Bosmuis lieten 
zien hoe vreselijk leuk het is om 
naar de crèche te gaan. Overigens 
op alle drie de locaties zijn nog 
plekken vrij voor kinderopvang. In 
september wordt er bij De Blauwe 
Bosmuis een kraambeurs gehou-
den waar deze drie kinderdagver-
blijven weer acte de présence ge-
ven. (foto: Reinder Weidijk)

IJmuiden - Vrijdag 10 augus-
tus om 11.00 uur speelt Stormvo-
gels A-1 een oefenwedstrijd te-
gen een niet alledaagse tegen-
stander. Clube Atlético do Paraná 
uit Brazilië is hun opponent. Een 
topploeg uit Zuid Amerika op vi-
site bij Stormvogels! Deze oplei-
dingsschool uit Coritiba (Paraná) 

speelt onder andere een interna-
tionaal toernooi bij ODIN ’59 in 
Heemskerk en is bereid gevonden 
voorafgaand aan het toernooi een 
‘friendly match’ te komen spelen 
bij Stormvogels. Geïnteresseer-
den zijn uitgenodigd om naar de-
ze wedstrijd te komen kijken. De 
toegang is gratis.

Brazilianen te gast 
bij Stormvogels

Fraai augustusweer

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek
Rijksweg 287 • Velserbroek • 023 5376190 • www.groenrijkvelserbroek.nl

Heel mooi weer in het vooruit-
zicht. Vooral in het weekend. 
Veel zon ook in de IJmond, tot 
wel 12 uur per dag.

Een solide hogedrukgebied, 
eigenlijk een goed ontwikkel-
de mobiele hogedrukwig komt 
vanaf donderdag pal boven 
Nederland te liggen. We zien 
de huisbarometer oplopen tot 
omstreeks 1027 millibar.

Dit hogedrukgebied bivak-
keert tot en met zondag nog 
nagenoeg bij Nederland 
en bezorgt ons een uitste-
kend weekend, inclusief puik 
strandweer. Wel waait er za-
terdag nog een ‘frisse’ noord-
ooster.

De buien vanaf zee die we 
aan het begin van de week 
volop hadden, zijn nu voor-
lopig uit de lucht. Zo’n door 
voornamelijk buien bepaald 
weerbeeld is trouwens typisch 
voor de Hondsdagen. Die du-
ren volgens de kalenderkli-
matologie van 19 juli tot en 
met 18 augustus en worden 
dus gekenmerkt door regel-
matig regen - en onweersbui-

en bij niet al te povere tempe-
raturen.

Prima weer dus aan het einde 
van deze week met veel zon 
in het westen van Noord-Hol-
land. Eindelijk eens een paar 
droge dagen op rij en een 
temperatuur die geleidelijk 
richting de 23-24 graden uit-
komt in de loop van het week-
end. Later op zondag of rond 
maandag kan er weer een bui 
langszij komen en koelt het 
wat af.

Vrijdag en zaterdagnacht koelt 
het overigens ook flink af: op 
de koudste stekken aan de 
rand van de steden en dorpen 
tot 8-9 graden.

Het vervolg van augustus lijkt 
niet bepaald slecht te zullen 
gaan verlopen en een terug-
keer van het uitermate wissel-
vallige en te koele weer lijkt er 
dan ook niet of nauwelijks in 
te zullen zitten.

Meer via de weerprimeur-
lijn 0900-1234554.

de IJmondiale weerman




