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Zaterdag 18 augustus van 13.00 tot 23.00 uur
Dutch Valley in Spaarnwoude

Zondag 19 augustus van 11.00 tot 23.00 uur
Latin Village in Spaarnwoude

Zondag 19 augustus van 11.00 tot 16.00 uur
Meerijden op de miniatuurspoorbaan in Velsen-Zuid

Kijk voor de volledige evenementenkalender op www.vvvijmuidenaanzee.nl.

Evenementen in Velsen

Dit jaar zijn er in augustus op het Vel-
sen Valleyterrein in Spaarnwoude ver-
schillende grote muziekfestivals. Op za-
terdag 11 augustus 2018 was het Dance 
Valley Festival. Deze week, zaterdag 18 
augustus 2018, vindt het Dutch Valley 
Festival plaats. De dag erop, 19 augus-
tus 2018 het evenement: Latin Village. 
Op 15 september vindt een ander nieuw 
evenement plaats. Daarover later meer. 
U leest hier praktische informatie over 
Dutch Valley en Latin Village.

Veiligheids- en verkeersmaatregelen 
De fi ets-en wandeltunnel (Tacitustunnel-
tje), die onder de snelweg A9-A22 loopt 
en de Oostlaan in Velserbroek met de Oos-
terbroekerweg in recreatiegebied Spaarn-
woude verbindt, is tijdens de evenementen 
gesloten. Net als voorgaande jaren blijft de 
Amsterdamseweg open en zijn de wonin-
gen, bedrijven en woonboten in Spaarn-
woude bereikbaar. Het verkeer wordt door 
Tra�  c Support Events in goede banen ge-
leid. Dit bedrijf heeft veel ervaring met dit 
soort werkzaamheden. Ook werken de or-
ganisatoren samen met gemeentelijke toe-
zichthouders om parkeerdruk in Velser-
broek te beperken.

Bewoners en bedrijven
Voor mensen die in het gebied wonen, wer-
ken of bedrijven bezoeken is het goed om te 
weten dat  bij bepaalde punten waar men 
Spaarnwoude met de auto binnenkomt,  om 
legitimatie kan worden gevraagd. 

 (brom)fi etsenstalling verplicht
Er worden dit jaar twee grote (brom)fi et-
senstallingen ingericht, waar verplicht ge-
bruik van moet worden gemaakt. (Brom)
fi etsen die buiten de fi etsenstalling worden 
neergezet worden verwijderd.

Geluidstesten
Op donderdag 16 en vrijdag 17 augustus 
vanaf 12.00 uur zijn de geluidstesten voor 
Dutch Valley en Latin Village. Deze ge-
luidstesten duren maximaal 3 uur. Deze ge-
luidstesten kunnen enige overlast geven. 

Overlast
De gemeente realiseert zich dat de evene-
menten overlast kunnen veroorzaken. Sa-
men met de organisator en vele adviseurs 
wordt geprobeerd om  deze overlast zo veel 
mogelijk te beperken. Voor duizenden be-
zoekers geeft  het bijwonen van een van 
deze evenementen onvergetelijke ervarin-

gen. Ook zijn de evenementen goed voor 
de gemeente Velsen en voor het recreatie-
schap Spaarnwoude. 

Meer informatie
Via www.dutchvalleyfestival.nl,  www.
spaarnwoude.nl en www.latinvillage.nl  

kunt u alle berichtgeving nalezen. Wie na 
het raadplegen van de websites nog vragen 
heeft of aanvullende informatie wil, kan 
tijdens de evenementen bellen met het spe-
ciale telefoonnummer 020-4936050 van 
de organisatie, of een e-mail sturen naar 
info@udc.nl. (foto: Friso Huizinga)

Evenementen op 18 en 19 augustus 2018
Informatie over Dutch Valley en Latin Village

Er valt komende weken weer veel te doen, te zien en te beleven in Velsen. Spor-
tief, educatief of gewoon leuk. We hebben een paar evenementen voor u op een 
rijtje gezet.

Aan de buitengevel van sporthal IJmui-
den Oost hangen sinds begin augustus 6 
banieren. Op deze Wall of Fame staan de 
afbeeldingen van topsporters uit Velsen. 
We zijn trots op deze sporters; ze zijn Ne-
derlands kampioen, Europees kampioen 
of winnaar van een Olympische medaille. 
De Wall of Fame is een eerbetoon aan hen.

In maart van dit jaar zijn de namen van de 
sportkampioenen bekend gemaakt tijdens 

ons jaarlijkse sportgala in het Thalia Thea-
ter. De banieren met hun a� eeldingen zul-
len één jaar zichtbaar zijn aan de gevel van 
sporthal IJmuiden Oost. 

De Wall of Fame wordt jaarlijks vernieuwd 
met portretten van topsporters uit Velsen 
die hun prijzen hebben gewonnen op een NK, 
EK, WK of Olympische Spelen of een grote 
rol hebben gespeeld in de sportwereld. (foto: 
gemeente Velsen)

Eerbetoon voor kampioenen

Bedankt

In de afgelopen weken zijn er weer 
 gezellige dorpsfeesten geweest in 
 Velsen-Noord,  Driehuis en Santpoort. 
Ook was er het  Zomerfestival in IJmuiden. 
En op 22 september volgt nog Buren-
buitendag in Velserbroek.

We zijn trots op onze inwoners die het telkens 
weer voor elkaar krijgen om deze geweldige 
evenementen te organiseren. Door de inzet van 
veel vrijwilligers, de lokale ondernemers als 
sponsoren en de medewerking van onze eigen 
mensen worden er feesten georganiseerd waar 
veel mensen blij van worden. Er zit veel energie 
in Velsen. Dat is wel duidelijk. 
Dank daarvoor en geniet nog even na van deze 
heerlijke zomer.

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Velsen
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook 
gewoon langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is 

geopend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 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 na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland.
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 4 augustus tot en met 10 
augustus 2018 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Pegasusstraat 69, plaatsen dakopbouw 
(07/08/2018) 10967-2018
Kompasstraat 74rd, wijzigen opgang twee 
bestaande bovenwoningen (07/08/2018) 
11008-2018  

Santpoort-Noord
Wulverderlaan 2, kappen boom 
(06/08/2018) 10926-2018    
Huis te Wissenlaan 17, kappen boom 
(08/08/2018) 11056-2018    

Burgemeester Enschedélaan 42, kappen 
boom (09/08/2018) 11131-2018    

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 38, vervangen 
dakkapel (voorzijde) (07/08/2018) 11024-
2018    
Jagtlustlaan 12, plaatsen dakkapel 
(08/08/2018) 11070-2018    
Harddraverslaan 4, maken muurdoorbraak 
tussen woonkamer en keuken (07/08/2018) 
11020-2018    
Brederoodseweg 81, kappen 8 bomen 
(09/08/2018) 11140-2018 

Velsen-Noord
Van Diepenstraat 44, kappen 4 bomen 
(09/08/2018) 11138-2018    

Velserbroek
Zandaak 56, plaatsen dakkapel (09/08/2018) 
11126-2018    

Velsen-Zuid
Van Tuyllweg 4, plaatsen 3 dakkapellen 
(08/08/2018) 11033-2018    
Spaarnwoude, links van Valleiweg ter 
hoogte van A9, vervangen brug nr 604 
(10/08/2018) 11191-2018    

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
Siriusstraat 18, plaatsen erker en verplaat-
sen van de entree (10/08/2018) 8276-2018     
Siriusstraat 20, plaatsen erker en verplaat-
sen van de entree (10/08/2018) 8275-2018     

Santpoort-Zuid
Weiland ten zuiden van de Van Dalenlaan en 
ten oosten van de Bloemendaalsestraatweg 
4, verplaatsen bedrijf (07/08/2018) 5260-
2018

Velsen-Zuid 
Genieweg ong. (Spaarnwoude), afwijken be-
stemmingsplan voor een eendaags popmu-
ziekfestival (10/08/2018) 
8274-2018

Ingekomen aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:17 

Driehuis
Jaarlijkse straatbarbecue De Genestetlaan 
op 15 september 2018 van 17.00 t/m 24.00 
uur (07/08/2018) 10987-2018

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening 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 aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Ahornstraat 34, plaatsen dakopbouw 
(07/08/2018) 9625-2018
Zwaanstraat 35, vergroten dakopbouw 
(07/08/2018) 9958-2018
Schiplaan 2a, gebruiksvergunning brand-
veilig gebruik (07/08/2018) 4402-2018

Driehuis
Driehuizerkerkweg 57, plaatsen aanbouw 

(09/08/2018) 5952-2018 (gemeentelijk mo-
nument)

Velsen-Noord
Reyndersweg 2, tijdelijk en seizoensgebon-
den plaatsen van 4 palen voor 2 volleybal-
velden (5 jaar, tot en met september 2022) 
(07/08/2018) 5909-2018

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 8, plaatsen dakkapel (voor-
gevel) (07/08/2018) 10369-2018
Antillenstraat 8, plaatsen dakopbouw 
(09/08/2018) 9784-2018

Santpoort-Zuid
Pieter Weijstraat 1 t/m 7, Albert Glasstraat 
1 t/m 7, kopersopties Blekersduin (uitbouw, 
dakkapel) (07/08/2018) 6594-2018  
Zinneveltlaan 14, vergroten dakkapel 

(09/08/2018) 10520-2018

Velserbroek
De Sluistocht 16, plaatsen uitbouw en plaat-
sen berging (09/08/2018) 10372-2018

Verleende evenementenvergunningen 
APV artikel 2:17 

IJmuiden 
American Day op 19 augustus 2018 van 
13.00 tot 18.00 uur, locatie: Paviljoen Noord-
zee (09/08/2018) 8829-2018

Velsen-Zuid
51e jaarmarkt en kindervrijmarkt, loca-
tie: Kerkplein en Torenstraat op 29 sep-
tember 2018 van 09.00 uur tot 16.30 uur 
(09/08/2018) 5482-2018
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