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Verlichting Velserbroek
defect door blikseminslag
Afgelopen vrijdag heeft een blikseminslag een lichtmast aan de
oprit N208 in Velserbroek getroffen.

Daarbij is de hoofdkabel op het industrieterrein Broekerwerf vernield.
Dit natuurverschijnsel heeft ervoor

gezorgd dat gevestigde bedrijven
daar (Zadelmakerstraat en omstreken) zonder openbare verlichting
zitten.
De reparaties zijn in volle gang. Onderdelen zijn besteld. De gemeente
doet er alles aan om het ongemak zo
snel mogelijk te verhelpen.

Uitreiking JeugdSportPas
Wethouder Annette Baerveldt heeft maandag de eerste brochure over de
JeugdSportPas uitgereikt aan de leerlingen van groep 4 van basisschool De
Vliegende Hollander in IJmuiden. Deze zogeheten JSP is voor het achtste
seizoen gestart in Velsen. Leerlingen van groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs kunnen inschrijven via www.jeugdsportpas.nl. (foto: Ko van Leeuwen)

Nieuwe zeesluis
weer een stap dichterbij
Het ziet ernaar uit dat de sluizen
van IJmuiden legendarisch zullen blijven. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland stellen Provinciale Staten
voor om €56,76 miljoen beschikbaar te stellen voor de nieuwe
zeesluis. Meer sluiscapaciteit betekent betere bereikbaarheid van
de havens in het Noordzeekanaalgebied voor grote zeeschepen
en daardoor economische groei
van de regio. De zeesluis is naar
verwachting in 2019 beschikbaar
voor de scheepvaart.

De huidige Noordersluis dateert uit
1929 en is technisch gezien op termijn aan vervanging toe. Om de
schaalvergroting in de scheepvaart
op te vangen en met het oog op de internationale concurrentiepositie is
vervanging van de zeesluis zeer wenselijk. De zeesluis levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid
van de bedrijven in het Noordzeeka-

naalgebied en het Europese achterland. Daarnaast stelt het college van
Gedeputeerde Staten van NoordHolland het Provinciaal Inpassingsplan Zeetoegang IJmond voor. Dit
plan maakt de aanleg van de nieuwe sluis en andere ingrepen mogelijk. Zoals de aanpassing van de vaarweg en de wijziging van de primaire
waterkering. Er zijn 12 zienswijzen
ingediend waarvan één is overgenomen. Het betreft de roeivereniging
die te dicht op de nieuwe sluis komt
te zitten. De roeivereniging wordt in
overleg verplaatst. Provinciale Staten gaan 22 september 2014 een
besluit over het Provinciale Inpassingsplan nemen.
In het project Zeetoegang IJmond
werkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met de gemeente Amsterdam, het Havenbedrijf Amsterdam NV, de gemeente
Velsen en de provincie Noord-Holland. (foto: Rijkswaterstaat)

Verkeersmaatregelen
Havenfestival IJmuiden
Op zaterdag 30 augustus is
het Havenfestival IJmuiden. De
Trawlerkade wordt langs de Vissershaven van IJmuiden omgetoverd tot festivalterrein. De haven
ligt vol met prachtige schepen,
terwijl er op de wal diverse optredens zijn. Voor het volledige
programma zie: www.havenfestivalijmuiden.nl . Deze wordt ook
uitgedeeld bij de infostand aan
het begin van de Trawlerkade.

Verkeersmaatregelen
Voor de veiligheid van wandelend
en fietsend publiek en voor de juiste toestroom van automobilisten
zijn een aantal verkeersmaatregelen getroffen. Op belangrijke punten staan verkeersregelaars. Parkeren is mogelijk in het Middenhavengebied.
Afsluiting Trawlerkade
De hele Trawlerkade wordt afgesloten voor autoverkeer. Hetzelfde geldt voor alle zijstraten van de
Trawlerkade. Vanaf donderdag 28
augustus worden de diverse podia
opgebouwd op de Trawlerkade. De
organisatie dringt erop aan om hier
alleen voor korte tijd te parkeren.

De afsluitingen en verkeersmaatregelen zijn van kracht op
zaterdag 30 augustus van 11.00
tot 24.00 uur.
Extra informatie voor bedrijven
rond Trawlerkade en Halkade
Bedrijven en bewoners die op 30 augustus toch het evenementengebied
willen bereiken (bestemmingsverkeer), kunnen per mail een ontheffing aanvragen bij de organisatie, info@havenfestivalijmuiden.nl.
Fietsen
Het evenemententerrein is niet toegankelijk voor (brom)fietsers, behalve de ontheffingshouders. Een bewaakte fietsenstalling is te vinden
aan het begin van de Trawlerkade bij
het kantoor van de KNRM.
Openbaar vervoer
Buslijn 74 vanuit Heemskerk en
Beverwijk (via Pontplein, De Noostraat, Lange Nieuwstraat, Marktplein, Kennemerlaan en Oud-IJmuiden) heeft een halte op de Dokweg.
Vanaf hier is het festivalterrein binnen 2 minuten lopend te bereiken.
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Wijkteams in wijkmobiel
Vindt u uw wijk schoon, heel, veilig en sociaal? Woont u er prettig?
Dat wil het wijkteam graag weten en daarom komen ze met een
wijkmobiel naar u toe. Op donderdag 4 september is Velserbroek
aan de beurt.

In een wijkteam zitten politie, stichting Welzijn, jongerenwerkers, wijkplatforms, woningcorporaties en de
gemeente. Zij zetten zich in om alle
wijken van Velsen leefbaar te houden en horen uw suggesties graag.
Met al uw opmerkingen, vragen en
ideeën over de leefbaarheid in de
wijk kunt u bij hen terecht. U krijgt
er een kopje koffie of thee bij.

tiemanager gemeente Velsen, telefoon 0255-567369.

Het wijkteam komt naar u toe op 4 september!
De wijkmobiel
De gemeente Velsen heeft zes wijkteams voor de tien wijken in de gemeente. In deze wijkteams zijn
politie, gemeente, stichting Welzijn, jongerenwerkers, Socius, wijkplatforms en de woningcorporaties
vertegenwoordigd. Met de wijkmobiel willen de wijkteams letterlijk naar u toe komen om met u te
praten over de leefbaarheid in de wijk en of het er schoon, heel, veilig en sociaal is.

Wat?
In de wijkmobiel kunt u informatie vinden en vragen stellen over inbraakpreventie, groenadoptie en
wijkinitiatieven, maar ook over woningcorporaties en welzijnswerk. Bovendien is er in de wijkmobiel
handgereedschap (papierprikkers en schoffels) aanwezig, waarmee zowel de aanwezige
wijkteamleden als buurtbewoners de handen uit de mouwen kunnen steken. Natuurlijk is er
gelegenheid voor een praatje en een kop koffie.
U bent van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan onze wijkmobiel. De mobiele wagen is te
herkennen aan het opschrift Ô wijkteam in de wijkÕ . Wij ontmoeten u graag!

Waar?
De wijkmobiel komt in uw wijk te staan aan het Etta Palmplantsoen in Velserbroek.

Wanneer?
De wijkmobiel komt naar uw wijk op donderdag 4 september van 15.00 tot 17.30 uur.

Op donderdag 4 september 2014
staat het wijkmobiel van 15.00 tot
17.30 uur aan het Etta Palmplantsoen in Velserbroek. Meer informatie of vragen bij Rob Plessius, rela-

Vragen?
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Rob Plessius, relatiemanager gemeente
Velsen, tel. (0255) 567 369

Informatiebijeenkomsten

Herstel kade NAM-terrein
Vanaf september starten de herstelwerkzaamheden aan de kade
van het terrein Grote Hout (NAM
kade) in Velsen-Noord. De gemeente Velsen organiseert dinsdag 2 september 2014 een informatiebijeenkomst voor de bewoners van Velsen-Zuid. Zij worden
in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid verwacht. Inloop start
om 19.30 uur, de bijeenkomst begint om 20.00 uur. Omwonenden
uit Velsen-Noord zijn op woensdagavond 3 september 2014 welkom bij de vergadering van het
Wijkplatform Velsen-Noord in
het Wijksteunpunt Watervliet om
20.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomsten geven
wij samen met de aannemer uitleg
over de werkzaamheden en bijbehorende bouwplanning. Uiteraard

kunt u er ook uw vragen stellen. De
gemeente Velsen heeft aannemersbedrijf Ploegam van den Biggelaar
uit Kerkdriel opdracht gegeven om
de kade van het terrein Grote Hout
(NAM kade) in Velsen-Noord te vernieuwen. Een Europese aanbestedingsprocedure ging hieraan vooraf. Het gaat om een investering van
de gemeente met behulp van subsidie van de provincie. Een vernieuwde kade kan weer voor tientallen jaren goed gebruikt worden. Maar de
investering geeft ook een positieve
impuls aan de bouw en de (haven)
economie. Bij de Europese aanbesteding is bovendien de voorwaarde
van ‘social return’ gesteld. Dit betekent dat mensen binnen dit project
de mogelijkheid krijgen om werkervaring op te doen of een vak te leren.
De verwachting is dat de vernieuwde
kade in juli 2015 opgeleverd wordt.

Buurtbus rijdt nu ook
door Santpoort-Noord
Buurtbus 481 heeft zijn route uitgebreid met Santpoort-Noord.
Het gaat om ‘normaal’ openbaar
vervoer. Alleen wordt er met een
kleinere bus gereden; maximaal
acht passagiers. De bus rijdt van
OverveenBloemendaal-Santpoort-Haarlem- Noord en visa
versa. Volgens de Buurtbusvereniging, Connexxion en de Provincie Noord-Holland proﬁteren
vooral bewoners uit SantpoortNoord van de gewijzigde dienstregeling. Wethouder Annette
Baerveldt heeft vorige week het
nieuwe traject geopend.

Met de buurtbus is inmiddels bijna een jaar ervaring opgedaan. Het
kleinschalige busvervoer kwam
in de plaats van de opgeheven lijn
81. Delen van het gekozen traject
in Santpoort-Zuid hebben echter
zo weinig in- en uitstappers opgeleverd, dat nu is besloten de route enigszins naar het noorden te
verleggen. Daarbij worden station
Santpoort-Noord en de woon- en
winkelgebieden langs de Valckenhoeﬂaan, Burgemeester Weertsplantsoen, Hagelingerweg en Broekbergenlaan aangedaan.

Het uitbreiden van de route in Santpoort-Noord gaat ten koste van de
haltes op de Middenduinerweg en de
Velserhooftlaan en de lus die werd
gereden via de Alberdingk Thijmlaan, Duinlustparkweg en Van Ewijckweg. De route in BloemendaalNoord en Santpoort-Zuid gaat nu
over de Van Dalenlaan, langs station Santpoort-Zuid, via de Duinweg
of Duivelslaan en Brederoodseweg
naar station Santpoort-Noord.
In Overveen is de route door de Vrijburglaan komen te vervallen en rijdt
de buurtbus voortaan over de Willem de Zwijgerlaan (en de Dompvloedslaan) naar Bloemendaal en
verder. Op de halte Brouwerskolkweg bij het Ramplaankwartier kan
voortaan een uur eerder worden opgestapt, namelijk: om 7.09 uur. Bij
het aanpassen van de haltetijden op
de route zijn wijzigingen opgetreden
die enige minuten afwijken van de
voorgaande situatie.
Informatie over de nieuwe dienstregeling van Buurtbus 481 is te vinden
op de website www.buurtbusbloemendaalsantpoort.nl. (foto: Ko van
Leeuwen)

AntiKraakBieb weer open op nieuwe locatie
Woensdag 3 september opent de
AntiKraakBiek haar deuren op het
adres: Schoonoorstraat 6 in Velsen-Noord.
Voorheen zat deze
gratis bieb aan de Noorderlaan. De
nieuwe behuizing ligt dichter bij
het winkelcentrum. Kom snel langs
en kies uit het ruime aanbod van
detectives, kinderboeken, romans

en tijdschriften.

De AntiKraakBieb is een gratis openbare leeszaal, waarbij boeken worden
geruild. Een boek brengen, is een boek
halen. Iedereen is welkom, of je nu
wel of niet lid bent van de bibliotheek.
Heb je een bibliotheekpas? Dan kun je
bij de AntiKraakBieb in de catalogus

zoeken, een e-reader lenen en natuurlijk boeken reserveren, ophalen en inleveren. Ook kun je bij de AntiKraakBieb terecht voor leuke activiteiten
rond voorlezen en knutselen.
De AntiKraakBieb is gratis dankzij de samenwerking van de Bibliotheek Velsen, IJmond Werkt! en wo-

ningbouwcorporatie Velison Wonen.
Heb jij ook een idee of wil je vrijwilliger worden? Laat het ons weten via
info@antikraakbieb.nl of bel tijdens
de openingstijden naar 06-47185678.
Wij zijn open op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 tot
17.00 uur. Meer info: www.facebook.
com/Antikraakbieb
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Bekendmakingen
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 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

gen die daarmee te maken hebben, kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten via
14 0255.

noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

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 Contact Centrum: 14 0255.

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.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 16
augustus tot en met 22 augustus
2014 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Rembrandtlaan 32, wijzigen bestemming zolder (17/08/2014)
w14.000368;
Engelmundusstraat 49, plaatsen 2
dakkapellen (voor- en achtergevel)
(16/08/2014) w14.000367.
Driehuis
Van den Vondellaan 29, kappen
boom (18/08/2014) w14.000371.
Santpoort-Noord

Schipbroekenweg 14, plaatsen dakkapel (18/08/2014) w14.000369;
Groenelaantje 11, legaliseren verhardingen (20/08/2014) w14.000372;
Roos en Beeklaan 4, kappen 15 bomen (21/08/2014) w14.000373;
Bosbeeklaan 2, legaliseren hoekdakkapel (22/08/2014) w14.000374.
Santpoort-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 30, wijzigen zij- en voorgevel (18/08/2014)
w14.000370.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Welstand

Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.
Ontwerpbesluiten - uitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. Deze aanvraag
met bijbehorende ontwerpomgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en overige bijbehorende stukken liggen met
ingang van 25 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn
deze stukken digitaal in te zien op de
website velsen.nl via het menu be-

kendmakingen/ direct naar/ meer
nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze
mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen zowel de ontwerpomgevingsvergunning als de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Zienswijzen moeten worden
gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen,
werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden).
Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255. Het betreft
het volgende ontwerpbesluit:
Santpoort-Noord
Bickerlaan ong., plaatsen tijdelijke
units w14.000118.

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) 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 Burgemeester 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 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 aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend. 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
Loggerstraat 55, veranderen gevel
(25/08/2014) w14.000278;
Trawlerkade 4, 12, 28 en 4e Havenstraat 1, vervangen gevelbeplating
(22/08/2014) w14.000296;
Zeewijkplein 2-252, wijzigen 3 gevelpuien en hoofdentree (20/08/2014)
w14.000304;
Groeneweg 71, plaatsen 6 banieren
(22/08/2014) w14.000306;

Texelstraat 43, plaatsen overkapping
(22/08/2014) w14.000307;
Oosterduinweg 17, vergroten/vernieuwen
dakkapel
(voorgevel)
(20/08/2014) w14.000325.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Sportlaan 7 0033, plaatsen dagverblijf en tuinkas (22/08/2014)
w14.000362.
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Besluiten (vervolg)
Velsen-Zuid
Kerkesingel 1, plaatsen groendrager
(25/08/2014) w14.000340.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.

wege verleend voor:
Amsterdamseweg 12H, inrichten oefenterrein t.b.v. brandoefeningen Nova College (26/08/2014)
w13.000425.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

Velserbroek
Geen mededelingen.
Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
geweigerd
voor:
Frans Naereboutstraat 70, plaatsen erfafscheiding (25/08/2014)
w14.000335.

Evenementen artikel 2:17 APV
30 augustus 2014, Havenfestival, Trawlerkade te IJmuiden
(25/08/2014) u14.007372;
27 september 2014, Zeeweg’s buitenfestival, parkeerplaats Zeeweg/
Tussenbeekseweg
(25/08/2014)
u14.008388.
27 september 2014, Italiaanse markt,
Winkelcentrum Velserbroek te Velserbroek, (26/08/2014) u14.007480

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning van rechts-

Aanwijzing als Rijksmonument
De minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap heeft, gelet op artikel
3 van de Monumentenwet 1988, positief beslist op het verzoek Slingerduinlaan 4 te IJmuiden aan te wijzen
als rijksmonument. De aanwijzing
betreft het aulagebouw van begraafplaats Duinhof.
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene
wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen
zes weken na de dag waarop het aangevallen besluit bekend is gemaakt,
een bezwaarschrift indienen bij het
bestuursorgaan dat het besluit heeft
genomen.
U stuurt het bezwaarschrift, onder
vermelding van ‘bezwaar’ naar: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, t.a.v. DUO, Postbus 606,
2700 ML Zoetermeer. U kunt het ook
faxen naar: 079 - 323 38 87.
De beschikking ligt bij de gemeente
Velsen van 29 augustus t/m 9 oktober 2014 ter inzage.

Aanwijzing als Rijksmonument
De minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap heeft, gelet op artikel 3 van de Monumentenwet 1988,
positief beslist op het verzoek Raadhuisstraat 20 te IJmuiden aan te wijzen als rijksmonument. De aanwijzing betreft het Raadhuis van de gemeente Velsen.
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene
wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen
zes weken na de dag waarop het aangevallen besluit bekend is gemaakt,
een bezwaarschrift indienen bij het
bestuursorgaan dat het besluit heeft
genomen.
U stuurt het bezwaarschrift, onder
vermelding van ‘bezwaar’ naar: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, t.a.v. DUO, Postbus 606,
2700 ML Zoetermeer. U kunt het ook
faxen naar: 079 - 323 38 87.
De beschikking ligt bij de gemeente
Velsen van 29 augustus t/m 9 oktober 2014 ter inzage.

Toepassing Belemmeringenwet Privaatrecht
Corporate Dienst van Rijkswaterstaat namens de Minister van Infrastructuur en Milieu ter inzage
ligt.

Het voornoemd besluit zal met in-

gang van maandag 8 september 2014
voor een periode van veertien dagen
ter inzage liggen op het gemeentehuis van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden.

veel doeken zijn, hoewel veelkleurig en ritmisch geleed, strak
abstract. Maar ook, voor wie ze
erin wil zien, zijn er tal van doeken met gestileerde landschappen, compleet met lucht, horizon en stroken zee of land onderin. Daarin bieden de kleuren zich vaak in patronen van
toon in toon, in toetsstreken met
contrasterende tinten dicht opeen, of met subtiele overgangen
in veelkleurige sluiers. Maar altijd in een van leven zinderende
kleurhuid die lijkt te ademen en
onder het sterk wisselende licht
dat in de imposante, hoge vertrekken binnenvalt, telkens weer
van kleur lijkt te verschieten. Alleen jammer dat er tussen die tamelijk klein formaat doeken niet
enkele de hoogte in strevende,
forse werken zijn te vinden. Dat

zou een perfecte afronding zijn
van deze mooie tentoonstelling.
De tentoonstelling is te zien tot
28 september op woensdag en
vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag en zondag van 10.00
tot 17.00 uur. Entree ruïne: 3 euro. In de weekends is Joanna
Paree veelal aanwezig. Zie ook
www.joannaparee.nl.

Tentoonstelling in
Ruïne van Brederode
meringenwet Privaatrecht, de gedoogbeschikking van 5 augustus

2014, RWS-2014/31649 ten behoeve van de aanleg en instandhouding van de Randstad 380 kV
hoogspanningsverbinding
met
bijkomende werken in de gemeente Velsen op verzoek van de

Santpoort-Zuid - Het snel wisselende buienweer met zijn
machtige wolkenpartijen speelt
momenteel een fascinerend spel
met het licht, in en over de Ruïne van Brederode aan de Velserenderlaan 2. Een ideaal bouwwerk om juist nu te bezoeken:
in de zon heb je een wijds uitzicht vanaf de transen en bij regen kun je dwalen door de imposante ruimtes daaronder.
En het zal wel toeval zijn dat je
juist in dit weertype, in verf, een
verstilde vertaling van dit imposante spel van licht, lucht, wind
en wolken aantreft op de meditatieve schilderijen van Joanna
Paree.
Zij exposeert tot 28 september
schilderijen in olieverf over twee
verdiepingen binnenin die ruïne. Een verstilde vertaling want

bijkomende werken in de gemeente Velsen op verzoek van de

De burgemeester van de gemeente Velsen verklaart dat, ingevolge artikel 4, eerste lid en artikel 2, tweede lid van de Belemmeringenwet Privaatrecht, de gedoogbeschikking van 5 augustus

Velsen-Zuid - De grasvelden
liggen er alweer prachtig bij op
sportpark Schoonenberg.
VV IJmuiden is de gemeente Velsen dan ook dankbaar voor het
automatisch
beregeningssysteem die vorig jaar is aangelegd
en nu al zijn voordelen laat zien.
De selectieteams zijn alweer in
training en menig zweetdruppeltje heeft al gevloeid.
De selectie onder Fred Bisschot
en Rick van Amersfoort zijn al
weken in training en maken een
fitte en gretige indruk zodat het
vertrouwen aan het groeien is.
Ook de selectieteams van de
jeugd zijn alweer volop begonnen. Jeffrey van der Steen gaat
dit jaar met de A1 in de 1e klasse acteren en heeft er alle vertrouwen in om in de midden-

moot moeiteloos mee te draaien. De niet selectieteams zijn
deze week ook weer begonnen
met trainen. 16 augustus was de
opening van het seizoen. Twee
jeugdtrainers van Chelsea en Arsenal hebben een clinic gegeven
voor alle jeugd van de VV IJmuiden. En het enthousiasme spatte er vanaf. Na afloop hebben
beide trainers nog een toelichting gegeven aan de trainers van
IJmuiden over het hoe en waarom. Voor de mini’s staat de eerste training gepland voor 3 september. Mocht je nog een vereniging zoeken ben je welkom
bij VV IJmuiden.
Met name jongens tussen de 12
en 14 jaar en meiden van 9 tot en
met 12 jaar zijn zeer zeker welkom.

Voetbalseizoen
VV IJmuiden van start
Het voornoemd besluit zal met in-

dokplein 1 te IJmuiden.

