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Eikenspintkever
velt jonge eikenbomen
Vele jong aangeplante eiken in de 
gemeente zijn aangetast met de 
Eikenspintkever. In Velsen gaat 
het vooral om de eikenbomen op 
het Gijzenveltplantsoen en het 
Moerbergplantsoen. Om verdere 
besmetting tegen te gaan moe-
ten daarom dode en ernstig aan-
getaste exemplaren helaas wor-
den gerooid en geruimd.

De eikenspintkever is een klein 
beestje, dat zich onder de bast van 
verzwakte eiken nestelt en daar gan-
gen graaft en eitjes legt. En dat doet 
deze kever het liefst in eiken, die 
door droogte, verplanten of snoei 
verzwakt zijn. Alle goede zorgen van 
de gemeente  zoals water geven en 
goed geprepareerde groeiplaats en 
plantgat ten spijt.

Een externe specialist gaat een on-
derzoeksrapport opstellen. In sa-
menspraak met de deskundige is 

besloten dode of sterk verzwakte 
exemplaren alvast te rooien en af te 
voeren. Dit is vrijdag 1 augustus ge-
beurd. De besmetting is verspreid 
over heel Velsen. Behalve Gijzen-
veltplantsoen en Moerbergplant-
soen zijn ook de eiken in de Minister 
van Houtenlaan, Heerenduinweg en 
Velserduinweg getroffen. (foto’s: Ge-
meente Velsen)

Rotonde Santpoort klaar
Afzonderlijke fietspaden, bete-
re doorstroming van het open-
baar vervoer, optimale verlichting 
en overzichtelijker verkeerssitua-
tie. Dat is het resultaat van drie-en 
halve week keihard werken en juis-
te planning. De gemeente is blij, 
dat de werkzaamheden aan de ro-
tonde Hagelingerweg/Santpoortse 
Dreef in Santpoort-Noord succes-
vol zijn verlopen. Met complimen-
ten aan aannemingsbedrijf KWS en 
de nutsbedrijven. En ook dank aan 
Connexxion, die akkoord ging met 
een bus route met obstakels.

De gemeente is zich bewust van de 
overlast, die de reconstructie teweeg 
heeft gebracht voor omwonenden, 
aanliggende bedrijven en alle ande-
ren, die dagelijks gebruik maken van 
de verkeersader Hagelingerweg. Zo 
moest het brom/fietsverkeer, de lijn-
diensten en de hulpdiensten langs het 
werk rijden en werd het autoverkeer 
omgeleid. Omdat de rotonde een be-
langrijke schakel is in de wegenstruc-
tuur tussen Driehuis, Santpoort-
Noord, Santpoort-zuid, Velserbroek 

en de N208 is het belang dat deze op-
timaal functioneert. Reconstructie 
was nodig, zeker met het oog op de 
veilige van de hordes scholieren, die 
hier dagelijks langs fietsen. Ook zijn 
er bij de rotonde zogenoemde opvang-
lichten geplaatst, zodat het autover-
keer tijdelijk kan worden stopgezet 
om lijnbussen vrij baan te geven. Ver-
der is van de gelegenheid gebruik ge-
maakt om de gasleidingen te vervan-
gen, nieuwe lichtmasten te plaatsen 
en de rijbanen vanaf de rotonde tot 
aan de fly-over opnieuw te asfalteren. 
Voor een betere doorstroming van het 
verkeer zijn bovendien vanaf de N208 
extra rijstroken gemaakt bij de afsla-
gen van en naar Velserbroek. 

Om de overlast zo min mogelijk te la-
ten zijn, is er continu gewerkt van 
maandag t/m zaterdag van 7.00 tot 
22.00 uur. Het werk is in opdracht van 
de gemeente uitgevoerd. Zij kijkt met 
volle tevredenheid terug op het werk, 
dat in goede harmonie en met mee-
denken van alle partijen tot een goed 
einde is gebracht. (foto: Gemeente 
Velsen)

Fiets-en wandeltunneltje 
gesloten tijdens festivals
Het fiets-en voetgangerstunneltje, 
dat onder de snelweg A9-A22 loopt 
en de Oostlaan in Velserbroek met 
de Oosterbroekerweg in recreatie-
gebied Spaarnwoude verbindt, is 
tijdens Dutch Valley en Latin Vil-

lage op zaterdag 9 en zondag 10 au-
gustus gesloten. Net als vorig jaar 
blijft de Amsterdamseweg open 
en zijn de woningen, bedrijven en 
woonboten in Spaarnwoude be-
reikbaar.

Evenementen in Velsen
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
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Dorpsfeest Santpoort

Hoofdstraat autovrij
In verband met het Dorpsfeest 
Santpoort is het winkelgedeelte 
van de Hoofdstraat tot en met 9 
augustus vanaf 14.00 uur autovrij.

De winkels zijn gewoon bereikbaar 

en open. U kunt gratis parkeren op 
het speciale evenementenparkeer-
terrein tegenover de kermis (ingang 
Rijksweg). 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 vrijdag 8 au-
gustus (jaarmarkt) in en om het 
winkelgebied van de Hoofd-
straat geen GFT (groente, fruit 
en tuinafval) en oud papier op-
halen.

Woont u in een deel van het dorp 
dat vanwege de feestelijkheden is 
afgezet? Breng dan uw minicontai-
ner naar de dichtstbijzijnde clus-
terplaats buiten het afgezette ge-
bied. In geval er onvoldoende plek 
is, zien we oogluikend toe dat con-
tainers dubbel geparkeerd worden.

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 26 
juli tot en met 1 augustus 2014 de 
volgende 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
Andromedastraat 12, plaatsen erker 

(27/07/2014) w14.000342.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 53, kappen boom 
(30/07/2014) w14.000344.

Velsen-Zuid

Geen mededelingen.

Velserbroek
Zocherplantsoen, kappen boom 
(01/08/2014) w14.000348;
Tureluur ong., kappen boom 
(01/08/2014) w14.000347;
Rosa Manusstraat ong., kappen 
boom (01/08/2014) w14.000346.

Velsen-Noord
Wijkeroogpark, kappen 335 bomen 
(01/08/2014) w14.000345;

Rooswijkweg 217, vergroten be-
drijfshal (30/07/2014) w14.000343.

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.

Aanvragen

Werk aan de weg in 
Velsen-Noord
Vanaf maandag 11 augustus wordt 
de Wijkeroogstraat opnieuw be-
straat. Het betreft het  gedeelte 
tussen de Wijkerstraatweg en de 
Geelvinckstraat.  De werkzaamhe-
den zullen ongeveer vier weken 
gaan duren.

De gemeente Velsen heeft een aantal 
jaren geleden in de Wijkeroogstraat 
het riool vervangen en ook de rijbaan 
herstraat. Vrachtwagens, die door 
hun hoogte niet door de Velsertun-
nel kunnen, moeten over deze straat 
rijden. Daardoor is er schade aan de 
rijbaan ontstaan. 

Voor de duur van de werkzaamhe-

den zullen deze vrachtwagens met 
behulp van bebording worden omge-
leid. Daarbij zal de woonkern zoveel 
mogelijk worden ontzien.

De firma De Bie Wegenbouw voert 
deze werkzaamheden uit. Geduren-
de die periode moeten de auto’s bui-
ten het werkterrein worden gepar-
keerd. De bewoners worden ver-
zocht ook het huisvuil buiten het 
werkterrein te zetten. Wie dat echt 
niet zelf kan, kan de hulp inroepen 
van het personeel van de aannemer. 
De gemeente probeert de overlast 
van de werkzaamheden zoveel mo-
gelijk te beperken. Meer informatie: 
0255-567200.
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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 voor-
zieningenrechter van de recht-

bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Meidoornstraat 26, veranderen 
berging tot garage (31/07/2014) 
w14.000276;
Kromhoutstraat 54 0005, Lega-
lisatie opslagvloer (30/07/2014) 
w14.000295;

Amstelstraat 7, plaatsen kozijn 
(29/07/2014) w14.000312.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Kerkweg 48A, oprichten garage/ber-
ging (31/07/2014) w14.000268.

Santpoort-Zuid 
Willem de Zwijgerlaan 26, plaatsen 
van een dakkapel op de voorgevel 
(30/07/2014)

Velsen-Zuid
Meervlietstraat 34, isoleren kap 
(29/07/2014) w14.000287.

Velsen-Noord
Rooswijklaan ong., kappen 36 bomen 
(29/07/2014) w14.000259.

Velserbroek
Geen mededelingen.

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 1973 XT IJmuiden, zondag 30 no-
vember van 09:00 uur tot 15:00 uur 
(29/07/2014) u14.07555;
Tenniscentrum IJmuiden, Dok-
weg 42-45 IJmuiden, zondag 1 no-
vember van 09:00 uur tot 16:30 uur 
(29/07/2014) u14.007742.
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Donderdag 
7 augustus

Dorpsfeest Santpoort. Zie 
voor volledig programma in 
de krant van vorige week (31 
juli). 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Zomeren op 
de Buitenplaats’, hedendaag-
se follies in de stijltuinen. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekrie-
bels en zomerzon!’. Doe ten-
toonstelling voor kinderen en 
volwassen van alle leeftijden 
over de natuur om ons heen 
in deze vrolijke jaargetijden.

Vrijdag 
8 augustus

Dorpsfeest Santpoort. Zie 
voor volledig programma in 
de krant van vorige week (31 
juli).
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Zomeren op 
de Buitenplaats’, hedendaag-
se follies in de stijltuinen. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 

uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de schilderijen 
van Anton de Roo zien. Ten-
toonstelling ‘Zware Jongens’. 
Expositie ‘Jut & Jullie’.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekrie-
bels en zomerzon!’. Doe ten-
toonstelling voor kinderen en 
volwassen van alle leeftijden 
over de natuur om ons heen 
in deze vrolijke jaargetijden.

Zaterdag 
9 augustus

Dorpsfeest Santpoort. Zie 
voor volledig programma in 
de krant van vorige week (31 
juli).
Snuffelmarkt op Plein 1945. 
Van 09.00 tot 16.00 uur.
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ’Zome-
ren op de Buitenplaats’, he-
dendaagse follies in de stijl-
tuinen. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Workshop schilde-
ren in de open lucht door Lot-
tie Buit met rondleiding en 
luxe picknick. Van 11.00 tot 
16.0 uur. Opgeven via lottie-
buit@planet.nl. rondleiding in 
het weekend op afspraak. Zie 
www.buitenplaatsbeecekstijn.

nl voor arrangementen.
Dutch Valley in Spaarnwou-
de. Van 13.00 tot 23.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de schilderijen 
van Anton de Roo zien. Ten-
toonstelling ‘Zware Jongens’. 
Expositie ‘Jut & Jullie’.
Zomerexpositie van de 
Haarlemse Gosia Bolwijn 
Wiese in de Engelmundus-
kerk. Geopend van 13.00 tot 
16.00 uur.
Verhalen in de Bosbeek-
schuur, tegenover molen 
De Zandhaas in Santpoort-
Noord. Tussen 14.00 en 16.00 
uur begint elk half uur een 
nieuw verhaal, soms zelfs met 
muziek. Zie ook www.molen-
dezandhaas.

Zondag 10 augustus

Kofferbakmarkt van 8.00 tot 
16.00 uur op de Dorpsweide 
van Wijk aan Zee. Meer info: 
www.kofferbakmarktwijkaan-
zee.nl
Braderie op de Kennemer-
boulevard IJmuiden aan Zee. 
Van 11.00 tot 18.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Zomeren op 
de Buitenplaats’, hedendaag-
se follies in de stijltuinen. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Latin Village in Spaarnwou-
de. Van 12.00 tot 23.00 uur. 
Zie ook www.latinvillage.nl.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de schilderijen 
van Anton de Roo zien. Ten-
toonstelling ‘Zware Jongens’. 

Expositie ‘Jut & Jullie’.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekrie-
bels en zomerzon!’. Doe ten-
toonstelling voor kinderen en 
volwassen van alle leeftijden 
over de natuur om ons heen 
in deze vrolijke jaargetijden.
Zomerexpositie van de 
Haarlemse Gosia Bolwijn 
Wiese in de Engelmundus-
kerk. Geopend van 13.00 tot 
16.00 uur.

Maandag 11 augustus

Speliadeweek tot en met 15 
augustus bij Speeltuin Sant-
poort. Geopend van 13.30 tot 
17.30 uur.
Vleemuisexcursie op Land-
goed Elswout. Zie ook www.
np-zuidkennemerland.nl.

Dinsdag 12 augustus

Feestweek Beverwijk tot en 
met 17 augustus. Met onder 
andere vandaag start van de 
kermis. 
Kledingbeurs in Het Kruis-
punt in Velserbroek. Van 10.00 
tot 12.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekrie-
bels en zomerzon!’. Doe ten-
toonstelling voor kinderen en 
volwassen van alle leeftijden 
over de natuur om ons heen 
in deze vrolijke jaargetijden.

Woensdag 13 augustus

Feestweek Beverwijk tot en 
met 17 augustus. Met van-
daag onder andere kermis, 

ringsteken.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de schilderijen 
van Anton de Roo zien. Ten-
toonstelling ‘Zware Jongens’. 
Expositie ‘Jut & Jullie’.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekrie-
bels en zomerzon!’. Doe ten-
toonstelling voor kinderen en 
volwassen van alle leeftijden 
over de natuur om ons heen 
in deze vrolijke jaargetijden. 
14.00-16.00 uur: zomerknuts-
selen inloop; schilderij, ket-
ting of rups. Kosten 1,- boven-
op de entreeprijs.
Kindervertelmiddag met 
prinsessenverhalen, van 14.00 
tot 16.00 uur, voor kinderen 
van 4 tot 8 jaar. Opgeven: car-
la_schut@hotmail.com
Softbalinterland op Sport-
park Rooswijk in Velsen-
Noord. Het duel begint om 
19.00 uur.

Donderdag 
14 augustus

Feestweek Beverwijk tot en 
met 17 augustus. Met onder 
andere vandaag harddraverij. 
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekrie-
bels en zomerzon!’. Doe ten-
toonstelling voor kinderen en 
volwassen van alle leeftijden 
over de natuur om ons heen 
in deze vrolijke jaargetijden.




