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Fuse in Felison Terminal
Het Grachtenfestival 2016 kreeg 
afgelopen vrijdag ook een staart-
je in IJmuiden.

Het Noordzeekanaal vormt een 
belangrijke ader tussen Amster-
dam en IJmuiden. Vandaar dat dit 
jaar was besloten de Felison Ter-
minal in te richten als concertzaal 
om ook Velsens publiek mee te la-
ten genieten van dit Amsterdam-
se muziekevenement. Het Jazz-ge-

zelschap Fuse - bekend als de huis-
band van het tv programma Podi-
um Witteman - trad er op. Het op-
treden was onderdeel van een twee-
luik. Eerder op dag vond in de Am-
sterdamse Passenger Terminal een 
klassiek concert plaats. Onder de 
genodigden waren onder meer Vel-
sense vrijwilligers, die het concert 
als een bedankje van de gemeente 
kregen aangeboden. (foto: Reinder 
Weidijk)

Cadeau voor mantelzorgers
Bent u mantelzorger of weet u ie-
mand, die mantelzorger is? Dan 
ligt er een VVV bon van 25 euro 
klaar. Jongeren tot 24 jaar ontvan-
gen een Bol.com-bon. Meldt u aan, 
want de gemeente wil niemand 
vergeten.

Het werk van mantelzorgers is on-
betaalbaar. Mantelzorg is er in alle 
soorten en maten. Dat kan variëren 
van een paar uurtjes tot zeven dagen 
in de week. Mantelzorgers zijn bij-
voorbeeld ( jonge) kinderen, die zor-
gen voor een gehandicapte ouder of 
senioren die zorgen voor hun part-
ner. Maar ook buren, die boodschap-
pen doen en vervoer naar doktersaf-
spraken regelen. Doet u dit zonder 
vergoeding en meer dan vier uur in 
de week en langer dan drie maanden? 
Meldt u aan via www.velsen.nl. 

Antwoordkaart
Ook is het mogelijk een antwoord-
kaart in te zenden. De gemeente ver-

stuurt eind augustus huis-aan-huis 
een brief met meer informatie over 
het mantelzorgcadeau. Bij deze brief 
is een antwoordkaart toegevoegd. 

Informatie en advies
Het werk van mantelzorgers is niet 
alleen zwaar, maar soms ook moei-
lijk te combineren met school of 
werk. We willen mantelzorgers daar-
om óók graag helpen met informa-
tie, ondersteuning en advies. Dat kan 
via Socius. www.socius-md.nl of via 
088-8876900.

Centra voor mantelzorg
De consulenten van Socius kunnen 
informatie geven over praktische za-
ken zoals vergoedingen en toesla-
gen. Ze weten ook de weg naar onder-
steuning als de zorg misschien zwaar 
wordt. Zij kunnen mantelzorgers 
helpen om hun belangrijke werk vol 
te houden. Want ook al zorg je met 
liefde voor een ander, soms is een 
beetje ondersteuning zeer welkom.

Huldiging Matthijs Büchli 
vrijdag in Santpoort
Op  vrijdagmiddag 26 augus-
tus om 16.00 uur is de huldiging 
van baanwielrenner Matthijs 
Büchli op het kermisterrein aan 
de Hoofdstraat in Santpoort-
Noord.   Hij won op 16 augus-
tus 2016 de zilveren medaille op 
de Olympische Spelen in Rio de 
Janeiro op het onderdeel keirin.

Het was een prachtige presta-
tie, waarvoor de gemeente Velsen 
hem graag in het zonnetje wil zet-
ten. Eerder was Büchli in beeld bij 
de gemeente als de Sportman van 
het  Jaar. Die verkiezing won hij in 
2012, 2013 en 2014. In 2009 werd 
hij al Sporttalent van het jaar.

De man uit Santpoort eindigde  in 
een tumultueuze fi nale op de twee-
de plaats achter winnaar Jason 
Kenny (GBR). “Een fantastische 

prestatie van een uniek sporttalent 
uit onze gemeente’’, aldus burge-
meester Frank Dales. 

Kom ook naar het kermisterrein 
in de Hoofdstraat in Santpoort-
Noord en laat Matthijs merken hoe 
bijzonder je zijn prestatie vindt!

Onderzoek evenementen
Een ruime meerderheid vindt het 
belangrijk dat er evenementen in 
de gemeente Velsen worden ge-
organiseerd. De helft van de in-
woners is (zeer) tevreden over het 
aanbod van evenementen. Bijna 
een kwart van de inwoners heeft 
de afgelopen twee jaar weleens 
overlast ervaren. Vooral geluids-
overlast.

Voor de Feestweek Santpoort wor-
den vandalisme (42%) en parkeer-
overlast (31%) relatief vaak ge-
noemd. Dat zijn de belangrijkste 
conclusies uit het onderzoek van 
het Burgerpanel. In totaal hebben 
1.257 inwoners deelgenomen aan 
het onderzoek. Zie voor meer resul-
taten: www.velsen.nl/burger/mee-

prateninVelsen/burgerpanel. Deze 
worden verwerkt in het nieuwe eve-
nementenbeleid.

Burgerpanel
De gemeente Velsen is bezig met een 
nieuw evenementenbeleid en wil 
graag weten hoe inwoners van Vel-
sen over de evenementen denken. 
Zijn er voldoende? Welk type evene-
ment wordt nog gemist? Hoe denken 
de bezoekers over de veiligheid en 
bestaat er overlast? Allemaal vragen, 
die aan het Burgerpanel van Velsen 
zijn voorgelegd. Velsen heeft een di-
gitaal Burgerpanel waar ongeveer 
2200 inwoners van Velsen lid van 
zijn. Zij krijgen 4 tot 6 keer per jaar 
een reeks vragen voorgelegd over di-
verse onderwerpen.



Infopagina

25 augustus 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 13 
augustus 2016 tot en met 19 au-
gustus 2016 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Havenkade 35, verwijderen dakka-
pel en realiseren inpandig balkon 
(17/08/2016) 16399-2016

Santpoort-Zuid
Platvoetstraat 10, wijzigen gevels 
(16/08/16) 16292-2016

Velsen-Noord
Smidt van Gelderstraat 39, plaat-
sen dakopbouw (19/08/2016) 16532-
2016

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.

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 discriminatiezaken, 
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 bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee 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 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 Burgemeester en Wethouders van 
Velsen besloten om vanaf 1 januari 
2014 alle formele bekendmakingen 
van bijvoorbeeld vergunningen, 
beleid en verordeningen te publiceren 
in het elektronisch gemeenteblad. 
De bekendmakingen worden 
ook gepubliceerd in de huis-aan-
huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie 
over de gemeenteraad van Velsen en 
de vergaderingen van het Raadsplein 
is te vinden op: raad.velsen.nl.

Omleiding door renovatie Velsertunnel
Vanaf donderdag 25 augustus 
krijgt het verkeer ’s nachts te ma-
ken met enkele afsluitingen op de 
A9, A22 en N208. Verkeer wordt 
omgeleid. 

25-26 augustus: nachtelijk werk 
A9
In de nachten van donderdag 25 en 
vrijdag 26 augustus krijgt het ver-
keer op de A9 te maken met hin-
der tussen de Wijkertunnel en 
Akersloot. Voor werk aan de verlich-
ting is het nodig, dat op- en afritten 

kort worden afgesloten, gemiddeld 
een half uur. Verkeer wordt dan om-
geleid via de volgende op- en afrit. De 
werkzaamheden vinden plaats tus-
sen 20.00 uur ’s avonds en 05.00 de 
volgende ochtend.

30-31 augustus: nachtafsluitin-
gen bij knooppunt Velsen
In de nacht van dinsdag 30 op 
woensdag 31 augustus zijn meerde-
re verbindingswegen op knooppunt 
Velsen afgesloten tussen 22.00 en 
05.00 uur. 

- De tijdelijke verbindingsweg 
(keerlus) van de A22 vanuit IJmui-
den naar de A9 richting Alkmaar is 
dicht. Verkeer wordt omgeleid via 
knooppunt Rottepolderplein. 

- De verbindingsweg (keerlus) van 
de A9 vanuit Rottepolderplein 
naar de A22 richting IJmuiden is 
dicht. Verkeer wordt omgeleid via 
de afrit Beverwijk-Oost en de zui-
delijke calamiteitenboog.

30-31 augustus: nachtafsluiting 
A22 bij afrit IJmuiden

In de nacht van dinsdag 30 op woens-
dag 31 augustus zijn eveneens de rij-
stroken van de A22 tussen IJmuiden 
en de A9 dicht tussen 22.00 en 05.00 
uur. Verkeer rijdt over de vlucht-
strook langs het werk. De keerlus 
van de N208 naar de A22 is dicht. 
Verkeer vanaf de N208 naar de A22 
wordt via afrit IJmuiden omgeleid 
naar oprit IJmuiden om dan de weg 
te vervolgen naar de A9. Tijdens de 
werkzaamheden wordt het verkeer 
enkele keren voor maximaal 15 mi-
nuten stilgelegd.

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) geduren-
de zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemo-
tiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen (zoals college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 

dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combinatie 
met inloggen via DigiD). In spoedei-
sende gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tussen 

haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Stephensonplein 27, plaatsen dakop-
bouw (22/08/2016) 13011-2016
Diezestraat 21, plaatsen dakkapel 
(23/08/2016) 15785-2016
Platanenstraat 28, plaatsen dakop-

bouw (23/08/2016) 8761-2016

Santpoort-Noord
Antillenstraat 40, plaatsen erker 
(18/08/2016) 13336-2016 
Kruidbergerweg 97, plaatsen dakop-
bouw (18/08/2016) 13492-2016

Santpoort-Zuid 
Bruno Klauwersstraat 5, plaatsen dak-
kapel (18/08/2016) 12811-2016
Wüstelaan 19, kappen boom 
(23/08/2016) 13584-2016
Wüstelaan 19, kappen boom 
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(23/08/2016) 13733-2016

Velsen-Zuid
Rijksweg 136, kappen 180 bomen 
(23/08/2016) 13382-2016

Geweigerde omgevingsvergunning
Nicolaas Beetslaan 5, kappen boom 
(19/08/2016) 11537-2016

Vergunningen Algemene Plaatse-
lijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Sportdag Velserbroek op 3 september 
2016 van 11:00 t/m 16:00 uur. Locatie: 
winkelcentrum Velserbroek/parkeer-
terrein (19/08/2016) 15230-2016

APV artikel 5:18 Standplaatsen
Ster Bastion te Velserbroek, ver-
koop Loempia’s en snacks op zaterdag 
(16/08/2016) 14335-2016

Besluiten (vervolg)

 
14  25 augustus 2016

Santpoort-Zuid - Van 27 au-
gustus tot 22 oktober zijn in ’t 
Brederode Huys prachtige wer-
ken te zien van de kunstenares 
Astri Smits-van Herwaarden. 
In 2001 zijn Astri en haar man 
vanuit Enkhuizen met hun zeil-
boot vertrokken. Via de Atlan-
tische kust, straat van Gibral-
tar naar de Mediterranée. Een 
spannende tocht met telkens 
weer nieuwe indrukken. Inmid-
dels zijn er vele landen bezocht 
zoals Griekenland, Roemenië, 
Kroatië en Turkije. Onderweg 
maakte zij schetsen en foto’s. 
Ontmoetingen op en onder wa-
ter gaven een nieuwe impuls 
aan het schilderen dat ze thuis 
doet in acryl op doek. ,,Kus-
ten inspireren als raakvlakken 
tussen elementen, zijn vaak 
adembenemend mooi in hun 
ruigheid en maken nieuwsgie-
rig naar het land erachter.’’ As-
tri heeft altijd twee kanten ge-
had; de analytische en de ar-
tistieke creatieve. Al jong be-
gon zij naast school met teke-
nen en registreren van al het 
moois om haar heen. Ook tij-
dens haar studie en werkend 
leven als o.a. jeugd-tropenarts 
bleef die lijn doorlopen en hield 
haar in ‘Balans’. In 2004 voltooi-
de zij haar opleiding aan de 
Kunstacademie Haarlem. Astri 
exposeert regelmatig en vindt 
het fijn met haar schilderijen 
mensen te laten wegdromen in 
een andere wereld en hun pro-
blemen even vergeten. Dit laat-
ste is ook het doel van de expo-
sities die ze met de groep art-
sen-Beeldend kunstenaars in 
ziekenhuizen inricht. De expo-
sitie is te bezoeken op dinsdag 
van 13.30 tot 16.00 uur en op 
afspraak (023-5381999).

Expositie 
Astri Smits

IJmuiden - Op zondag 28 
augustus vindt in Sspeeltuin 
Zeewijk het jaarlijkse tobbe-
dansen plaats. Het hek gaat 
om 13.00 uur open. De speel-
tuin is gevestigd aan de Ori-
onweg 700 in IJmuiden.

Tobbedansen

Santpoort-Noord - Dat de 
winkeliersvereniging Puur 
Santpoort de Droomwolk van 
Stichting De Baan een warm 
hart toe draagt is ondertus-
sen wel bekend. In maart van 
dit jaar hebben zij ruim 120 
exemplaren van de glossy 
‘Droom’ voor hen verkocht en 
een banketbakkersdroom la-
ten uitkomen.
Dinsdag 16 augustus hebben 
drie aangesloten winkeliers 
de droom van Esther Albers, 
uit laten komen. Zij droomt 
al tijden van  een make over, 
om er een keer stralend uit te 
zien voor haar man.
Bij Hop & Co werd Esther, 
begeleidt door haar dochter 
Cynthia,  ontvangen alsof zij 
de koningin zelf was. Eerst 
koffie met cake, waarna San-
dra liet zien wat zij voor Es-
ther vooraf al had uitgezocht 
in haar maat. Zo paste Es-
ther eerst een  zomerse witte 
broek met bijpassende top en 
fleurig jasje. Vervolgens een 
blauw/grijze broek met bij-
passend topje en gemêleerd 
jasje en of dit nog niet ge-
noeg was een grijs jurkje met 
legging. De keuze was reu-
ze en Esther begon het wer-
kelijk te duizelen toen zij ook 
nog combinaties ging passen 
van broeken en topjes. Uit-

eindelijk heeft zij in samen-
spraak met haar dochter ge-
kozen voor de blauwe outfit. 
Gehuld in deze nieuwe outfit 
ging zij naar Tjeerd Meinema 
Coiffures, waar kapster Sas-
kia al stond te wachten om 
Ester van en sportieve coupe 
te voorzien.
Geduldig liet Esther haar ha-
ren wassen, knippen en in 
model brengen met een ver-
bluffend resultaat. Van dit al-
les had Esther best trek ge-
kregen en  trakteerde De 
Baan haar op een lekkere
Lunch op het terras van Res-
taurant Boschbeek.
Maar… Een mooi geklede 
vrouw, met prachtig gestylde 
haren voelt zich toch nog een 
beetje ‘naakt’, vandaar dat er 
ook een afspraak gemaakt 
was met Rianne van Schoon-
heidscentrum Annabelle. 
Esther, die normaal weinig tot 
geen make-up gebruikt werd 
hier voorzien van oogscha-
duw, mascara en lippenstift, 
welke paste bij haar nieu-
we outfit. Geheel in stijl werd 
Esther aan het eind van de 
dag in een retro Volkswagen 
Camper thuis gebracht, waar 
haar man haar opwachtte 
met de woorden ,,Ik wist niet 
dat ik met zo’n mooie vrouw 
getrouwd ben.’’

IJmuiden - Atletiekvereni-
ging Suomi bestaat 75 jaar. 
Dit jubileum wordt op za-
terdag 3 september gevierd. 
Ook het prachtige nieuwe 
clubhuis zal dan feestelijk 
worden geopend. 
De feestdag is voor alle le-
den, oud-leden, aanhang, le-
den van Puurfit en genodig-
den van AV Suomi. De at-
letiekvereniging heeft voor 
deze dag een speciaal pro-
gramma samengesteld zo-
dat iedereen zicht thuis voelt. 
Voor de jongste sportieve-
lingen start de feestdag om 
15.00 uur met een obsta-
cle run. Om 16.15 uur volgt 
de officiële opening van het 
nieuwe clubhuis door wet-
houder van de gemeente Vel-

sen Annette Baerveldt. Voor-
malig lid en oud-atlete Ol-
ga Commandeur zal met een 
aantal jeugdleden de nieuwe 
sleutel overhandigen. 
Vervolgens kan vanaf 16.30 
uur tijdens de receptie ge-
proost worden op het 75-ja-
rig bestaan. Veel (oud-)Suo-
mezen zullen elkaar hier tref-
fen om herinneringen op te 
halen. De barbecue wordt om 
18.00 uur aangestoken om 
daarna over te gaan tot een 
daverend feest. Vanaf 20.00 
uur tovert DJ Sax ‘n Float het 
nieuwe clubhuis om in een 
dampende disco. Oftewel 
house in het nieuwe club-
huis! Zie ook www.avsuomi.
nl of stuur een mail naar ju-
bileum@avsuomi.nl.

75-jarig jubileum Suomi

IJmuiden - Moest voorgaan-
de jaren het Zomerfeest van-
wege regen of harde wind 
wel eens naar binnen ver-
plaatst worden, vorige week 
donderdag was het goed toe-
ven in de grote tuin achter 
het complex voor senioren 
aan het Zeewijkplein. Mede-
werkers liepen af en aan met 
parasols, om de mensen een 
plek in de schaduw te bezor-
gen. De bezoekers genoten 

van een hapje en een drank-
je, terwijl Guus van de Berghe 
voor de muzikale omlijsting 
zorgde. Dit waren voorna-
melijk oude Hollandse lied-
jes, die volop meegezongen 
werden. Een enkeling waag-
de zich aan een dansje.  De 
middag werd afgesloten met 
een heerlijke barbecue. De 
mensen hebben genoten en 
gingen tevreden weer huis-
waarts.

Mooi weer tijdens Zomer-
feest senioren Zeewijk




