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Weerwind opent Dorpsfeest
Burgemeester Franc Weerwind 
heeft afgelopen vrijdagavond het 
256ste Dorpsfeest Santpoort in de 
po� ertjeskraam geopend. Een bij-
zondere editie, omdat de burge-
meester 9 september a.s. vertrekt 
naar de gemeente Almere. Voor-
zitter Bas Kuntz van Harddraverij 
Vereniging Santpoort en Omstre-
ken bedankte hem voor zijn inzet. 
Vele geschenken vielen de burge-
meester ten deel. Met een duikbril 
als meest opmerkelijke cadeau.

O�  cieel was hij met vakantie, maar 
burgemeester Weerwind ging graag 
in op de uitnodiging om het Dorps-
feest Santpoort  2015 te openen. Het 
was een van zijn laatste ‘optredens’ in 
de gemeente Velsen. In 2009 vierde 
Weerwind, nog maar pas burgemees-
ter en in historische kledij gestoken, 
het 250-jarig jubileum van de Hard-
draverijvereniging mee. 

Duikbril
‘Ken het verleden, dan begrijp je het 
heden en ben je in staat goede beslis-
singen te nemen voor de toekomst’. 
Dat is een veelgehoorde uitspraak 

van de Velsense burgemeester. Alme-
re is groot. De stad is niet alleen drie 
keer groter dan Velsen, maar heeft 
ook zes keer zoveel water. Reden 
voor voorzitter Kuntz hem een duik-
bril mee te geven om buiten de dij-
ken te gaan duiken om zo de historie 
van zijn nieuwe gemeente te verken-
nen. De oorsprong van Almere ligt 
immers in het water. Almere werd in 
1976 voor het eerst bewoond, terwijl 
in Velsen tekenen van bewoning zijn 
van 3500 jaar voor Christus. 

Aart Aartsfonds
Burgemeester Weerwind was zicht-
baar in zijn sas met dit ludieke ge-
baar. Hij dankte het actieve harddra-
verijbestuur voor de prettige samen-
werking. Ook memoreerde hij secre-
taris Aart Aarts, die eind 2013 plot-
seling is overleden. Een gewaardeerd 
bestuurslid met een sociaal gedach-
tegoed. De burgemeester riep de ge-
nodigden op om te doneren aan het 
Aart Aartsfonds. Doel van dit fonds is 
een bijdrage leveren aan de kwaliteit 
van leven, saamhorigheid en welzijn 
in het dorp Santpoort. (foto: Reinder 
Weidijk)

Beperkte overtocht kanaal
In verband met SAIL 2015 vaart 
woensdag 19, donderdag 20 en 
vrijdag 21 augustus slechts één 
pont.

Vanwege de grote drukte op het 
Noordzeekanaal tijdens de SAIL-
In Parade op woensdag 19 augustus 
zal deze bovendien niet volgens een 
dienstregeling varen. De pont zal 

afvaren naar inzicht van de schip-
per. 

Op donderdag 20 en vrijdag 21 au-
gustus vaart de veerboot volgens de 
oude dienstregeling. Dit betekent 
dat de pont tussen 7.00-9.00 uur en 
tussen 15.00-17.00 uur ieder kwar-
tier vaart en gedurende de rest van 
de dag om de 20 minuten.

Dutch Valley/ Latin Village
Aanstaande zaterdag vindt het 
Dutch Valley Festival plaats op 
het Velsen Valleyterrein in Spaarn-
woude. De dag erop, 9 augustus 
2015,  het evenement Latin Villa-
ge.

Veiligheids- en verkeers-
maatregelen 
De fi ets-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 twee evenemen-
ten gesloten. Net als vorig jaar blijft 
de Amsterdamseweg open en zijn de 
woningen, bedrijven en woonboten 
in Spaarnwoude bereikbaar. Deze 
zijn nodig om de overlast zoveel mo-
gelijk te beperken en te voorkomen. 
Het verkeer wordt door Tra�  c Sup-
port Events in goede banen geleid. 
Dit bedrijf heeft veel ervaring met 
dit soort werkzaamheden. Om de 
parkeerdruk in Velserbroek zoveel 
mogelijk te beperken zet Velsen daar 
gemeentelijke toezichthouders in.

Legitimatieplicht voor 
bewoners en bedrijven
Voor de evenementen zijn op dit ge-
bied diverse maatregelen getrof-
fen. Bij bepaalde punten waar men 
Spaarnwoude met de auto binnen-
komt, kan om legitimatie worden ge-
vraagd. Dit geldt alleen voor mensen, 
die in het gebied wonen, werken of   
bedrijven bezoeken. 

Gebruik (brom)fi etsenstalling 
verplicht
Vorig jaar kwamen veel bezoekers 
op de (brom)fi ets. Daarom worden 
er dit jaar twee grote (brom)fi etsen-
stallingen ingericht, waar verplicht 
gebruik van moet worden gemaakt. 
(Brom)fi etsen die buiten de fi etsen-
stalling worden neergezet worden 
verwijderd.

Geluidstesten
Op donderdag 6 augustus van 16.00 
tot 18.00 uur en vrijdag 7 augustus 
tot maximaal 15.00 uur is de geluid-
stest voor Dutch Valley en Latin Vil-
lage. Deze tests kunnen enige over-
last geven. 

Overlast
De gemeente realiseert zich dat de 
evenementen altijd overlast voor in-
woners  veroorzaakt. Zij vraagt daar 
begrip voor. De festivals zijn goede 
reclame voor Velsen, terwijl het voor 
de duizenden bezoekers onvergete-
lijke evenementen zijn.  

Meer informatie
Via www.dutchvalleyfestival.com en 
www.spaarnwoude.nl en www.latin-
village.nl kunt u alle berichtgeving 
nalezen. Wie na het raadplegen van 
de websites nog vragen heeft of aan-
vullende informatie wil, kan bellen 
met het speciale telefoonnummer 
020-4936050 van de organisatie, of 
een e-mail sturen naar info@udc.nl.  

Het alom bekende Dance Valley is zaterdag vlekkeloos verlopen. (Foto: Friso 
Huizinga). 
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Advies: laat de auto staan

Activiteiten en drukte rondom SAIL
Van 15 tot en met 23 augustus 2015 staat de gemeen-
te Velsen voor de 9e keer in het teken van SAIL Am-
sterdam 2015. Nieuw dit jaar is PreSail IJmond, die al 
op 15 augustus begint. In dit evenement is het Haven-
festival opgenomen. Vanwege de verwachte drukte 
worden verschillende (verkeers)maatregelen geno-
men door de gemeente Velsen. Hulpdiensten hebben 
uiteraard toegang tot het Noordzeekanaalgebied.

SAIL Amsterdam 2015
Woensdag 19 augustus en zondag 23 augustus is het 
Noordzeekanaal tussen IJmuiden en Amsterdam het de-
cor voor de in- en uittocht van SAIL Amsterdam 2015. 
Traditioneel komen veel mensen spontaan kijken naar 
deze in- en uittocht van de prachtige tall ships over het 
Noordzeekanaal. Bezoekers worden geadviseerd zoveel 
mogelijk met de (ov)fi ets, het openbaar vervoer of lopend 
naar het Noordzeekanaal te komen. Rondom het Noord-
zeekanaal zijn beperkte voorzieningen aanwezig zoals 
toiletten en drinkwater. Wij adviseren u om zelf drinkwa-
ter mee te nemen. Meer info: www.sail.nl.

PreSail IJmond
Voorafgaand aan de SAIL-In Parade wordt in IJmuiden 

de PreSail IJmond georganiseerd. Dit evenement bestaat 
uit het Havenfestival op 15 en 16 augustus en de PreSail 
op 18 augustus. Voor het programma en de verkeersmaat-
regelen op deze dagen kijkt u op www.presailijmond.nl. 
(foto’s: Ko van Leeuwen)

Gemeente 
Velsen
gewoon
bereikbaar
De gemeente is tijdens de Pre-
Sail en de SAIL In en SAIL Out 
(ook op zaterdag en zondag) 
te bereiken op telefoonnum-
mer 140255.

Het gemeentehuis is geduren-
de de PreSail (18 augustus) en de 
Sail In (19 augustus) tijdens kan-
tooruren gewoon geopend (8.30 
tot 17.00 uur).

Bij calamiteiten kunt u bellen 
met de politie 0900-8844 of in 
echte noodgevallen 112.



Infopagina

6 augustus 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Verkeersmaatregelen Havenfestival (15 & 
16 augustus)
Tijdens het Havenfestival bestaat het festi-
valterrein uit de Trawlerkade en de zijstraten 
daarvan in het middenhavengebied van IJmui-
den. Het festivalterrein wordt afgezet voor au-
toverkeer. En er kan worden geparkeerd in de 
Middenhavenstraat en in de ten zuiden daar-
van gelegen straten in het (midden)havenge-
bied. Volg de borden en de instructies van de 
verkeersregelaars.

Verkeersmaatregelen maandag (17 augus-
tus)
Op de maandag na het Havenfestival is er geen 
festivalprogramma. In principe zijn er daarom 
geen verkeersmaatregelen gepland. Wij ver-
wachten, omdat er al tall ships aanwezig zijn, 
toch veel kijkers. Bij grote drukte worden er 
mogelijk dezelfde maatregelen genomen als tij-
dens PreSail (zie hieronder). 

Verkeersmaatregelen PreSail (18 augus-
tus)
Tijdens PreSail op 18 augustus worden, naast 
de Trawlerkade, ook de Halkade en het Sluis-
plein bij het festivalterrein betrokken. Veel be-
zoekers lopen of fi etsen dan van de Trawlerka-
de naar de Halkade of vice versa. Daarom wordt 
op de tussenliggende Dokweg (het deel tussen 

de rotonde Halkade en de rotonde Haringkade) 
voor autoverkeer eenrichtingverkeer ingesteld 
in zuidelijke richting. De kans dat voetgangers 
en fi etsers in confl ict komen met autoverkeer is 
zo aanzienlijk kleiner. 

Tevens wordt de Halkade vanaf 11:00 uur ge-
deeltelijk afgesloten voor autoverkeer. Bootrei-
zigers voor de ferry naar Newcastle worden via 
de Margadantstraat naar de boot verwezen. 

Autoverkeer dat vanuit het havengebied IJmui-
den wil verlaten wordt omgeleid via de Dokweg, 
het Pleiadenplantsoen, de Kruisberglaan en de 
Heerenduinweg. Volg de borden en de instruc-
ties van de verkeersregelaars.

Verkeersmaatregelen SAIL-In Parade 
(Sail In) en SAIL Thank You Parade (Sail 
Out) (19 & 23 augustus)
Diverse wegen langs het Noordzeekanaal wor-
den gedurende Sail In (van 7:00-16:00 uur) en 
Sail Out (van 10:00-22:00 uur) afgesloten:
• Kanaaldijk (tussen Kerkstraat en Pontplein)
• De Geul;
• Kop van de Haven;
• Pontplein (alleen voetgangers en fi etsers wor-

den toegelaten op de pont. Voor gehandicap-
te bezoekers is er een parkeervoorziening. De 
kruising blijft toegankelijk voor autoverkeer);

• Het dorp Oud-Velsen inclusief aanliggende 
woonwijk;

• De Amsterdamseweg (N202) ten oosten van 
de afslag A22 (zowel Spaarnwoude via de 
Laaglandersluisweg als de HVC blijven be-
reikbaar);

• Het sluizencomplex (wordt eerder afgesloten: 
vanaf dinsdag 18-8 20:00 uur t/m woensdag 
19-8 16:00 uur. Zondag 23-8 afgesloten van 
10:00-22:00 uur);

De genoemde afsluitingstijden zijn onder voor-
behoud en kunnen indien nodig worden aange-
past. De omleidingsroute van en naar het ha-
vengebied van IJmuiden is het zelfde als tijdens 
PreSail. Verkeer verwijzen we via de Dokweg, 
het Pleiadenplantsoen, de Kruisberglaan en de 
Heerenduinweg. 

Bewoners van woningen en bedrijven die in af-
gesloten gedeelten van Velsen liggen krijgen 
een brief en een doorlaatbewijs (onthe�  ng) zo-
dat zij met de auto hun huis of pand kunnen be-
reiken.

Alle verkeersmaatregelen die ingesteld worden 
tijdens de evenementen van 15 t/m 23 augustus 
2015 en de bijbehorende plattegronden kunt u 
ook vinden op de websites: www.velsen.nl en 
www.presailijmond.nl.

Verkeersmaatregelen PreSail IJmond en SAIL
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Naast de wetten en verordeningen die normaal 
gesproken gelden, zijn er tijdens SAIL een aan-
tal aanvullende regels die gebaseerd zijn op 
de Verordening Sail 2015. De verordening Sail 
2015 is volgens de wettelijke voorschriften ge-
publiceerd in het elektronisch gemeenteblad 
van Velsen en op www.velsen.nl.

Het gebruik van drones
Vanuit het oogpunt van veiligheid is het vliegen 
met drones tijdens Sail voor zowel privé als zake-
lijk gebruik niet toegestaan. Zo mag er op grond 
van de Regeling modelvliegen en Regeling op af-
stand bestuurde luchtvaartuigen niet gevlogen 
worden boven mensenmenigten, aaneengesloten 
bebouwing, waterwegen en industrie- en havenge-
bieden. Voor het zakelijk gebruik van drones is een 
certifi caat vereist. Het certifi caat kan men aanvra-
gen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport 
van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Overnachten
Op grond van artikel 4:26 van de Algemene Plaat-

selijke Verordening van de gemeente Velsen is het 
niet toegestaan om te overnachten in campers, ca-
ravans of tenten buiten de reguliere kampeerter-
reinen. Er zijn binnen de gemeente Velsen ver-
schillende campings waar u wel kunt kamperen. 
Meer informatie kunt u vinden op www.vvvijmui-
denaanzee.nl.

Vaarregels
SAIL Amsterdam vindt plaats van 19 tot en met 
23 augustus 2015. Als u tijdens SAIL wilt varen, 
houdt u dan rekening met de vaarregels die gel-
den. Er zijn verschillende maatregelen getro� en 
om het scheepvaartverkeer tijdens SAIL veilig te 
laten verlopen. Zo is er eenrichtingsverkeer op het 
Noordzeekanaal, zijn er stremmingen, snelheids-
beperkingen van maximaal 6 kilometer per uur en 
geldt er een aanmeerverbod langs het Noordzee-
kanaal en op het IJ. Ook is het van belang dat men 
stuurboordwal (rechts) vaart. 

Tijdens de SAIL In op woensdag 19 augustus 2015 
geldt van 10:00 tot 17:00 uur een verplichte vaar-

richting van IJmuiden naar Amsterdam op het 
Noordzeekanaal, het IJ en de IJhaven (Oranjeha-
ven). Het is niet toegestaan tegen deze vaarrich-
ting in te varen, te kruisen of in te halen. Op zondag 
23 augustus 2015 is de SAIL Out en is de verplichte 
vaarrichting omgekeerd.

De sluizen van IJmuiden zijn op 19 augustus 2015 
tijdens de SAIL In gestremd voor overige scheep-
vaart. Op zondag 23 augustus van 19:00 tot 22:00 
uur zijn de sluizen van IJmuiden, met uitzondering 
van de Zuidersluis en Kleine sluis, gestremd in ver-
band met het vertrek van de tall ships.
Meer informatie over de vaarregels tijdens SAIL is 
te vinden op www.sail.nl en www.velsen.nl. 

Standplaatsen
Tijdens SAIL 2015 zijn langs het kanaal in Velsen-
Zuid vier standplaatsen aangewezen: één op de 
parkeerplaats links van de pont en drie standplaat-
sen in de omgeving van de Torenstraat in het gras. 
Buiten deze vier standplaatsen zijn er langs het ka-
naal geen tappunten of standplaatsen toegestaan.

Overige regels en maatregelen SAIL

Kijken naar de Sail In en Sail Out op andere plaatsen langs het Noordzeekanaal
Met het oog op de verwachte drukte in de gemeente Velsen en de beperkte parkeergelegenheid  publiceren wij ook een overzicht van het gehele Noordzee-
kanaalgebied. Op deze overzichtskaart zijn ook parkeerplaatsen e.d. aangegeven.
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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, bureau dis-
criminatiezaken, ondernemersloket, 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 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, 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 
08.30 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier 
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 25 
juli 2015 tot en met 31 juli 2015 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
Marconistraat 8 en 10, optrekken 
dak (27/07/2015) 12432-2015.

Driehuis 
Driehuizerkerkweg 94, kappen 
boom (20/05/2015) 2766-2015.

Santpoort-Noord
Kruidbergerweg 22, verande-
ren zijgevel (vergroten kozijn)
(30/07/2015) 12632-2015;
Santpoortse Dreef ong., realise-
ren spooronderdoorgang HOV tracé 
(30/07/2015) 12627-2015;

Velsen-Zuid
Oude Pontweg 2, uitvoeren grond-
onderzoek en leggen kabels 
(28/07/2015) 12507-2015.

Santpoort-Zuid
Rusburglaan 19, plaatsen dakop-
bouw (achtergevel) en dakkapel 
(voorgevel)(28/07/2015) 12513-

2015;
Anna van Burenlaan 16, kappen 2 
bomen (25/07/2015) 12303-2015.
Duinlustparkweg 41, kappen boom 
(29/07/2015) 12583-2015.

Velserbroek
Rijksweg 287, wijzigen bestemming 
(uitoefenen dierenartspraktijk)
(27/07/2015) 12571-2015.
 
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 arti-
kel 3.9 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht de termijn 
waarbinnen zij op de volgende aan-
vraag dienen te beslissen, verlengd 
met zes weken:

Driehuis
Driehuizerkerkweg 4, vergroten 
woning met uitbouw (29/07/2015) 
9635-2015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
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). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 

rechtbank Noord-Holland, loca-
tie 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 omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Middenhavenstraat 70, vernieuwen 
voorgevel en dichtbouwen binnen-
plaats (03/08/2015) 9842-2015.

Driehuis
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Geen mededelingen. 
 
Santpoort-Zuid 
Bloemendaalsestraatweg 70, ver-
bouwen woon/winkelpand tot 3 ap-
partementen (03/08/2015) 9596-
2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Platformweg 3, plaatsen loading 
dock en herinrichten parkeerplaats-
voorzieningen (29/07/2015) 5913-
2015.
 

Velserbroek
Geen mededelingen. 

Vergunningen Algemene 
Plaatselijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Run2day Velserbroekloop 2015, 
start en fi nish Polderhuis op 28 
augustus 2015 (28/07/2015) 
u15.005312;
Personeelsevenement Sail inn op 
19 augustus 2015, Wijkermeerweg 
7 te Velsen-Noord (29/07/2015) 
u15.004988.
Pre Sail IJmond, met het Havenfes-
tival op 15 augustus en 16 augustus 
2015, op de Trawlerkade te IJmui-
den en de Pre Sail op 18 augustus 
2015 op de Trawlerkade, de Halkade, 
Kop van de Haven en Sluisplein te 
IJmuiden (05/08/2015) u15.004532;
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Sail In-evenement bij Rijkswa-
terstaat op 19 augustus 2015, op 
het sluizencomplex te IJmuiden 
(05/08/2015) u15.005703;

Sail In-evenement voor genodig-
den op 19 augustus 2015, aan ka-
de bij terrein Daalimpex-Klooster-
boer te Velsen Noord (05/08/2015) 

u15.005737;
Jubileumfeest op 22 augus-
tus 2015 op terrein van Klooster-
boer te Velsen Noord (05/08/2015)  

u15.005712.

Besluiten (vervolg)

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Spaarnwoude
Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat de gemeenteraad 
van Velsen in zijn vergadering van 
25 juni 2015 het bestemmingsplan 
“Spaarnwoude” gewijzigd (idn: 
NL.IMRO.0453.BP1100SPAARN-
WOUDE1-R001) heeft vastge-
steld. Het ontwerp-bestemmings-
plan “Spaarnwoude” heeft hier-
aan voorafgaand vanaf vrijdag 16 
januari 2015, gedurende zes we-
ken voor een ieder ter inzage ge-
legen. Binnen deze termijn zijn 
zienswijzen ingediend.

Het plangebied betreft het Recrea-
tiegebied Spaarnwoude voor zover 
dit binnen de gemeente Velsen ligt. 
Dit met uitzondering van de Zuider-
scheg en Fort Benoorden Spaarn-
dam  

Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ligt het vast-
gestelde bestemmingsplan “Spaarn-
woude” voor een ieder met ingang 
van vrijdag 7 augustus 2015 ter inza-
ge. Het vastgestelde bestemmings-
plan en daarbij behorende stukken 
zijn in te zien bij de receptie van het 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. De receptie is van maandag tot 
en met vrijdag geopend van 09.00 
uur tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 uur tot 20.00 uur. 
Een exemplaar van het vastgestelde 
bestemmingsplan is tevens in te zien 
bij de centrale bibliotheek te IJmui-
den gedurende de gebruikelijke ope-
ningstijden. Het bestemmingsplan 
is ook te raadplegen op www.ruimte-
lijkeplannen.nl. 

Belanghebbenden die tijdig ziens-
wijzen bij de gemeenteraad ken-
baar hebben gemaakt en belangheb-
benden die kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest tijdig een zienswijze bij de ge-
meenteraad kenbaar te maken, kun-
nen beroep indienen. Met ingang 
van de dag nadat het besluit ter in-
zage is gelegd, kan daartegen binnen 
zes weken beroep worden ingediend 
bij de Raad van State. 
Voor zover bezwaren bestaan te-
gen de door de gemeenteraad aan-
gebrachte wijzigingen kan door be-
langhebbenden daartegen eveneens 
beroep worden ingediend binnen de 
hier bovengenoemde termijn. Hier-
voor is een gri�  erecht verschuldigd. 
Het beroepschrift dient in tweevoud 
te worden gezonden aan de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA 
‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in wer-
king daags na afl oop van de  beroeps-
termijn. Het instellen van beroep 
schorst de werking van het besluit 
niet. Belanghebbenden  die beroep 
hebben ingesteld kunnen verzoeken 
om een voorlopige voorziening. In-
dien binnen de termijn naast het be-
roepschrift een verzoek om voorlo-
pige voorziening is ingediend bij de 
Voorzitter van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van Sta-
te, treedt het besluit niet in werking 
voordat op het verzoek is beslist.

Rectifi catie voorbereidingsbesluit Woongebruik
Op 9 juli 2015 is de bekendmaking betref-
fende het voorbereidingsbesluit Woonge-
bruik IJmuiden Oost en Santpoort-Noord 
gepubliceerd in de Jutter en Hofgeest. Ook 
had dezelfde tekst op die dag in de Staats-
courant moeten verschijnen. Per abuis is 
deze niet in de Staatscourant gepubli-
ceerd. Vanwege de inwerkingtreding van 
het voorbereidingsbesluit wordt de tekst 
opnieuw gepubliceerd in zowel de Jutter 
en Hofgeest en in de Staatscourant.

Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruim-
telijke ordening bekend dat de gemeente-
raad van Velsen in zijn vergadering van 11 ju-
ni 2015 heeft besloten dat een bestemmings-

plan wordt voorbereid voor het oostelijk deel 
van IJmuiden en Santpoort-Noord. 

Het besluit treedt daags na publicatie in wer-
king. Dit besluit ziet er op dat het verboden is 
een woning anders te gebruiken dan bewoning 
door één huishouden.. Vanaf heden ligt het 
voorbereidingsbesluit ter inzage bij de bij de 
afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Du-
dokplein 1 te IJmuiden. 

Tevens is het besluit in te zien op www.vel-
sen.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl met 
kenmerk NL.IMRO.0453.VB0001WOONGE-
BRUIK1-R001. Wettelijk is bepaald dat tegen 
het voorbereidingsbesluit geen bezwaar en be-
roep kan worden ingesteld. 
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In de basisregistratie personen 
(BRP), (de o�  ciële benaming voor 
de Nederlandse bevolkingsadmi-
nistratie) zijn persoonsgegevens 
opgenomen van iedereen die bin-
nen de gemeente woonachtig is.

Het gaat hierbij niet alleen om uw 
adresgegevens, maar bijvoorbeeld 
ook om gegevens over een eventu-
eel huwelijk of geregistreerd part-
nerschap, uw nationaliteit, ouders 
en kinderen. Deze gegevens worden 
veelal automatisch verstrekt aan vele 
overheidsinstellingen en enkele bij-
zondere maatschappelijke instellin-
gen, zoals pensioenfondsen, voor zo-
ver dat noodzakelijk is voor hun wet-
telijke taken. Deze instellingen, die 
automatisch alle relevante wijzigin-
gen in uw persoonsgegevens krijgen 
aangeleverd, baseren hun beslissin-

gen vaak direct op de uit de basisad-
ministratie verkregen informatie. 
Welke informatie aan deze instanties 
wordt verstrekt, wordt bepaald door 
het Ministerie van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties.

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 verstrekkingen aan 
zogenoemde verplichte derden (zoals 
een curator of advocaat die een dag-

vaarding aan uw adres wil uitbren-
gen), de stichting interkerkelijke le-
denadministratie (die voor in begin-
sel alle kerkgenootschappen in Ne-
derland zorg draagt voor de bijhou-
ding van de ledenadministratie van 
die kerken) en aan zogenoemde vrije 
derden (niet commerciële instellin-
gen, zoals sport- en muziekvereni-
gingen of particulieren).

Bij de gemeente kunt u schriftelijk 
verzoeken om aan de voornoemde in-
stellingen geen gegevens over u uit de 
basisregistratie te verstrekken. Na-
dat de gemeente uw verzoek heeft 
verwerkt ontvangt u daarvan een be-
vestiging.

Wilt u overigens weten aan wie in het 
afgelopen jaar over u gegevens zijn 
verstrekt uit de basisregistratie, dan 

kunt u daarvan (schriftelijk met een 
kopie van uw legitimatie) een over-
zicht opvragen bij de gemeente. Bin-
nen enkele weken krijgt u dat over-
zicht dan (kosteloos) thuisgestuurd. 
Wilt u weten hoe u geregistreerd 
bent in de BRP, dan kunt u (schrifte-
lijk met een kopie van uw legitima-
tie) of persoonlijk aan de balie een af-
schrift van uw persoonslijst opvra-
gen. De kosten hiervoor zijn € 6,45. 
Het is van groot belang dat de over u 
in de basisregistratie opgenomen ge-
gevens juist en actueel zijn. Twijfelt 
u daaraan, neem dan contact op met 
de afdeling Publiekszaken, werkeen-
heid Burgerzaken van de gemeente 
voor een afspraak.

Tel: 0255-567200 bereikbaar van 
09:00 tot 16:00 of via www.velsen.nl, 
het digitaal loket. 

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
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Tiende Hannie Spronk 
toernooi bij RKVV Velsen
Driehuis -  Nu het voetbal-
seizoen tegen het einde loopt 
maakt RKVV  Velsen zich op 
voor het nieuwe seizoen. De 
eerste krachtmetingen in de 
IJmond zijn te zien op donder-
dag 13 en zondag 16 augus-
tus. Velsen, Terrasvogels, VSV 
en Stormvogels strijden dan 
om de Hannie Spronk bokaal 
op de altijd gezellige voetbal-
velden van RKVV Velsen. 
Ook dit jaar is RKVV weer het 
decor voor het Hannie Spronk 
toernooi. Door de jaren heen 
zijn er diverse generaties die 
aan dit toernooi hebben mee-
gedaan, maar wie is Hannie 
zal de huidige generatie zich 
afvragen? Hannie runde een 
groentezaak in Velserbroek. 
Kwam uit een gezin waar de 
groente de hoofdmoot voer-
de. Geen gekkigheid gewoon 
kwaliteit wint altijd, zo ook in 
het veld. Zwarte Copa Mun-
dial voetbalschoenen, win-
naarsmentaliteit, geen zeikerd 
maar wel in het bezit van een 
gouden techniek. 
Hannie heeft zijn sporen ver-
diend bij Velsen en Stormvo-
gels, was altijd een graag ge-
zien persoon want Hannie was 
gewoon Hannie. Totdat het 
noodlot toesloeg. Er groeide 
wat in zijn hoofd wat niet goed 
bleek te zijn. Hij mocht helaas 
maar 37 worden. Tot het laatst 
heeft hij nog geprobeerd om 
op zijn hoogst haalbare ni-

veau te voetballen. Daar waar 
de doktoren zeiden niet meer 
te ballen en zeker niet te kop-
pen sloeg hij dat in de wind 
want mooier dan een balletje 
trappen was er voor hem niet 
bij! Juist door deze mentaliteit, 
gedrevenheid en gezelligheid 
was Hannie niet zozeer een 
cult-held maar een fijn mens.  
Omdat het meer dan 10 jaar 
is geleden dat Hannie over-
leed en dit jaar de tiende edi-
tie van het Hannie Spronk 
toernooi is, worden de toppers 
die ook het eerste jaar heb-
ben meegedaan weer opge-
trommeld, om op zondag 7 te-
gen 7 te spelen. Oudgedien-
den van Stormvogels, Velsen, 
VSV, Terrasvogels en de vrien-
den van Hannie zullen tijdens 
dit toernooi present zijn. Ou-
derwetse kleedkamer humor, 
techniek en zwarte voetbal-
schoenen zijn de ingrediën-
ten voor een succesvol toer-
nooi. Het toernooi begint om 
10.30 uur als opmaat voor de 
finales van het Hannie Spronk 
toernooi. Publiek is uiteraard 
van harte welkom. Donderdag 
13 augustus speelt om 18.45 
Velsen tegen VSV en om 20.30 
uur Stormvogels tegen Ter-
rasvogels. Zondag 16 augus-
tus vanaf 10.30 uur Good-Old 
Hannie Spronk toernooi. Van-
af  14.00 uur wordt gespeeld 
om de derde en vierde plaats 
en de finale. 

Velsen - Speciaal voor kinde-
ren van 6 tot 18 jaar, met ouders 
met een minimuminkomen, 
heeft de gemeente Velsen een 
regeling om een vergoeding te 
krijgen voor de noodzakelijke 
aanschaf van een fiets. Dat kan 
eenmaal per leeftijdscatego-
rie. Kinderen van 12 tot 18 jaar 
kunnen jaarlijks een 10-baden-
kaart voor het zwembad krij-
gen. Zij kunnen samen met u 
kijken of u mogelijk in aanmer-
king komt voor deze tegemoet-
koming. Ook bieden de consu-
lenten van de Formulierenbri-
gade Velsen, indien gewenst, 
hulp bij het invullen van de aan-
vraag. Verder kunnen zij u infor-
meren over andere voorzienin-
gen waar u mogelijk recht op 
heeft. Om een afspraak te ma-
ken met de Formulierenbriga-
de Velsen, belt u met telefoon-
nummer 088-8876900, dat kan 
van maandag tot en met vrijdag 
van 09.00-17.00. U kunt ook een 
afspraak via e-mail maken. via: 
formulierenbrigadevelsen@so-
cius-md.nl. De Formulierenbri-
gade Velsen is gevestigd bij So-
cius Maatschappelijk Dienst-
verleners in gebouw ‘Water-
staete’, Dokweg 27a. Formulie-
renbrigade Velsen houdt, in sa-
menwerking met Stichting Wel-
zijn Velsen, ook spreekuur in 
Watervliet, Doelmanstraat 34, in 
Velsen-Noord. Dit spreekuur is 
iedere vrijdagochtend van 9.00 
tot 12.00. Het spreekuur is uit-
sluitend op afspraak. 

Formulieren-
brigade

Velsen - De doelstelling van 
Bridgevereniging Velsen is 
dat alle leden er voor hun 
plezier bridgen en niet in de 
eerste plaats voor de punten. 
Daarom is de sfeer op deze 
club ontspannen en gezellig. 
Heeft u deze zomer deelge-
nomen aan de zomeravond-
bridge dan kent u dat gevoel.  
De vereniging heeft de tra-
ditie om per avond de num-
mers 1 en 2 van iedere wed-
strijdlijn uit te nodigen voor 
de finaleavond van het zo-
merbridge. Dat is dit jaar op 
dinsdagavond 25 augustus. 
Die avond wordt dus alleen 
op uitnodiging gespeeld. 
Het nieuwe bridgeseizoen 
start op 1 september 2015 en 
wordt op 31 mei 2016 afge-

sloten. Er wordt op de dins-
dagavonden vanaf 19.30 uur 
gespeeld in het gebouw Vel-
serhooft te Santpoort–Noord, 
ingang Valckenhoeflaan. Per 
avond worden zes rondes 
gespeeld. Naast 5 competi-
tierondes worden in de loop 
van het jaar vijf keer een lad-
derwedstrijd gespeeld. Ver-
der staan de kerstdrive, de 
strijd om de Nel Klein bokaal 
en een eind drive op het pro-
gramma. 
Zie voor de wedstrijdkalend: 
http://www.nbbclubsites.nl/
club/6035/kalender/383630.  
U kunt zich als bridgepaar 
bij het secretariaat aanmel-
den: R. Muetstege via  0251-
252211 of bvvelsen1@gmail.
com.




