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Week van de Eenzaamheid

U kunt er wat aan doen!
Tussen 10 en 12 uur op donderdag 29 september 2016 is iedereen van harte welkom in de Sam
Vlessinghof. Kom erbij, kom elkaar
ontmoeten! Dat is de beste remedie tegen eenzaamheid, het thema van de ochtend. Organisator
is het Sociaal Wijkteam Zee- en
Duinwijk / IJmuiden-West. Inloop
is vrij, aanmelden is niet nodig.

Contact met het college

Werkbezoek aan
Lange Nieuwstraat
Er wordt al maanden gewerkt aan
de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Wat ging daar goed aan en
wat kan er beter? Dat hoort het
college van burgemeester en wethouders graag van bewoners en
winkeliers tijdens een werkbezoek op dinsdag 27 september
2016.

Nu fase 3 is afgerond, bezoekt het
college op dinsdag 27 september
2016 de Lange Nieuwstraat/HOV,
samen met enkele betrokken ambte-

naren. De collegeleden komen graag
in contact met bewoners en winkeliers om te horen hoe die werkzaamheden zijn verlopen.
De wandeling begint om 14.00 uur
bij het gemeentehuis. Vanaf 15.30
uur zijn alle bewoners en winkeliers
van harte welkom in The Coffeeclub
aan de Velserhof om daar met het
college van gedachten te wisselen
over de werkzaamheden. Er wordt
een drankje en een hapje bij geserveerd. (foto: gemeente Velsen)

Velsertunnelrun binnen
kortste keren uitverkocht
Alle kaarten voor de Velsertunnelrun op zondag 27 november
waren binnen de kortste keren
uitverkocht. Vanaf het eerste uur
stroomden de aanmeldingen binnen voor de loop van 7,68 kilometer, die van Rabobank IJmond
Stadion in Velsen loopt tot de
Breestraat in Beverwijk.

en rolstoelgebruikers ook niet meedoen. Het parcours en de helling van
de tunnel aan het begin en het eind
kunnen tot gevaarlijke situaties leiden, aldus Rijkwaterstaat.

Het aantal deelnemers werd eenmalig verhoogd van 5.000 naar
6.000, maar meer mensen kunnen
niet meedoen, vanwege de veiligheid van de deelnemers. Om die reden kunnen skaters, kinderwagens

Initiatiefnemers zijn de gemeenten
Beverwijk en Velsen, en Rijkswaterstaat, de eigenaar van de tunnel. De
organisatie is in handen van SportSupport en SportConnexxion. Meer
info op www.velsertunnelrun.nl.

Wie zich heeft ingeschreven maar
verhinderd is, kan zijn startbewijs
aan iemand anders geven.

Van donderdag 21 september tot
en met zaterdag 1 oktober is het de
Week van de Eenzaamheid. Ook in
Velsen worden dan activiteiten georganiseerd. Dat is geen overbodige luxe, want 25% van onze inwoners zou meer sociale contacten willen hebben, en ruim een kwart daarvan weet niemand om samen dingen
mee te ondernemen (Leefbaarheidsmonitor Velsen 2015).
Zelf aan de slag
Veel mensen voelen zich (wel eens)
eenzaam – bijvoorbeeld omdat ze
werkloos zijn geworden, psychiatrische problemen hebben, chronisch

ziek zijn of worden gepest. Meestal
geven ze dat niet toe, of praten ze er
niet over. Toch kunt u zelf met eenzaamheid aan de slag. Bel eens een
bekende van vroeger op, maak een
praatje met de buren, of ga vrijwilligerswerk doen. Denk niet: dat is niks
voor mij, maar ga aan de slag en kom
erbij!
Tips en trucs voor u
In de Sam Vlessinghof krijgt u praktische tips en trucs van het Sociaal
Wijkteam Zee- en Duinwijk / IJmuiden-West. In de Dwarsligger is eenzelfde soort bijeenkomst. Het Sociaal Wijkteam maakt gebruik van de
Coalitie Erbij, een bundeling van wel
30 organisaties die samenwerken tegen eenzaamheid. Meer informatie:
www.eenzaam.nl.

Is uw buurt veilig en leefbaar?

Heeft u de veiligheidsmonitor al ingevuld?
Heeft u een brief gekregen van
I&O Research om mee te doen aan
de veiligheidsmonitor? Vul hem
dan in! De veiligheidsmonitor is
een onderzoek naar criminaliteit,
onveiligheid, buurtproblemen en
het optreden van gemeente en
politie bij u in de buurt.

Als u uw mening geeft, helpt u de veiligheid en leefbaarheid in Velsen. Dit
vraagt de gemeente aan 3500 willekeurig gekozen inwoners. Velsen
gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek om haar veiligheidsbeleid

onder de loep te nemen. Hoe meer
mensen die zo’n uitnodiging gekregen hebben meedoen, hoe betrouwbaarder het onderzoek is. Wie de
vragenlijst nog niet heeft ingevuld,
krijgt hem binnenkort nogmaals in
de bus. Doe mee!
Het onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau gedaan,
via internet en schriftelijk. In de
loop der jaren is het onderzoek al in
meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd. De resultaten worden in maart 2017 verwacht.
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Van 3 tot 10 oktober

Week van de Opvoeding
Wordt die puber op de bank ooit
volwassen? Wilt u uw kind lekker
een middag laten spelen? Of meer
weten over de kracht van positief
opvoeden? U kunt het allemaal
meemaken in de week van de opvoeding, van 3 tot en met 9 oktober!

Puberexpert Marina van der Wal, bekend van Koffietijd en vrouw.nl, zorgt
op dinsdagavond 4 oktober vanaf
20.00 uur voor een luchtige lezing
‘Puber in huis, hoe hou je het gezellig’
in Het Terras in Santpoort-Noord.
Van der Wal heeft een herkenbaar
verhaal voor ouders die wel eens voor
rotte vis worden uitgemaakt, die gaan
begrijpen dat die zak hooi op de bank
gewoon aan het groeien is en dat kinderen nooit volwassen worden als ze
niet hun eigen fouten mogen maken.
In de pauze en na de lezing is er gelegenheid om vragen te stellen.
Op woensdag 5 oktober staat om

14.00 uur wijkcentrum De Stek in
Velsen-Noord garant voor een middag vol plezier met stormbanen,
springkussens, fietscross parcours,
groot bibberspiraal en meer attributen. Hier kun je naar hartenlust
knutselen, springen, rennen en spelen!
Op woensdag 5 oktober is om 19.30
uur de lezing ‘De kracht van positief
opvoeden’ voor ouders en opvoeders
van kinderen van 0 tot 12 jaar in de
Centrale Bibliotheek in IJmuiden.
U hoort hoe die aanpak helpt bij het
succes van uw kinderen op school
en hun relaties met anderen. De lezing is gratis en er zijn beroepskrachten om u te horen en te adviseren. De
avond duurt tot 21.30 uur.

Nationaal Park Café
Wat doet u het liefst in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland?
Hardlopen, paardrijden, wandelen? Naar markten, concerten of
proeverijen gaan? Moet er wat
anders gebeuren? Laat het weten
in het Nationaal park Café, Paviljoen Noordzee, op woensdag 28
september. Vooraf kunt u mee
met de boswachter.

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland organiseert een gezellige,
actieve avond met muziek, een hapje en een drankje. U bent van harte uitgenodigd om er komen vertellen waarom u zo graag naar het park

gaat, of wat u er mist, wat u er het
mooiste vindt of wat u nog zou willen. Kom langs, stel uw vragen en
praat mee!
Vooraf kunt u mee met boswachter Ruud Luntz naar het Kennemermeer. Hij vertelt wat er zo bijzonder
aan is, welke prachtige bloemen en
planten u er kunt zien. Wilt u mee?
Meld u dan aan via http://www.npzuidkennemerland.nl/10776/nationaal-park-cafe. De rondleiding
begint om 18.45 uur en is gratis.
Op www.np-zuidkennemerland.nl
vindt u het hele programma van de
avond.

Wat is er zo mooi aan
de gemeente Velsen?
Wat is mooi aan Velsen en onze provincie Noord-Holland? En
wat is lelijk ? Daar wil de stichting MOOI Noord-Holland het
graag met u over hebben. Vrijdag
23 september tussen 10.00 uur en
17.15 uur strijkt ‘OVERMOOI’ neer
op Plein 1945 in IJmuiden. Er is
veel te doen en er valt veel te praten. Komt u ook?

In september reist stichting MOOI
Noord-Holland met het evenement
OVERMOOI door onze provincie.
Ook in Velsen leggen ze een enorme
kaart van Noord-Holland neer waarop alles haarscherp te zien is: de polders, duinen, wegen, dijken, steden
en dorpen, maar ook uw eigen woning! Het is de bedoeling dat er met
bewoners, leerlingen van basisscholen, ondernemers, ontwerpers, bestuurders en andere betrokkenen op
een speelse manier wordt gesproken over wat we mooi vinden in onze
provincie. Wat willen we houden en

hoe kunnen we zorgen voor een prettige omgeving, waarin het fijn wonen
is?
MOOI en LELIJK in Velsen
Op vrijdag 23 september strijkt
OVERMOOI neer op Plein 1945 aan
de voet van het prachtige stadhuis
van Velsen. Of vindt u dat juist lelijk? Laat van u horen! Van strandgast tot surfer, van (oud) bewoner tot
bouwer – iedereen is welkom. De dag
wordt spetterend afgesloten met de
prijsuitreiking van de Arie Keppler
Prijs door gedeputeerde Joke Geldhof.
Feest voor iedereen
OVERMOOI is gratis en voor iedereen. Er is van alles te zien en te beleven zoals tentoonstellingen, muziek, catering met lokale producten,
en nog veel meer. Kijk voor het dagprogramma en meer informatie op
www.overmooi.nl. (foto: gemeente
Velsen)

Aloha wint Gaia Green Award
Strandpaviljoen Aloha aan de
IJmuiden Noordpier kreeg maandag 19 september de Gaia Green
Award 2016 – een prijs voor horecabedrijven die duurzaam ondernemen. De voorzitter van Euro-Toques, Ted Janssen, reikte de
prijs uit.

Steeds meer horecabedrijven zien
het belang in van duurzaam ondernemen, en de gasten waarderen dat
ook. De onafhankelijke jury – vertegenwoordigers uit de branche – had
er nog een kluif aan om de echte win-

naar te kiezen. Uiteindelijk koos de
jury voor bedrijven die duurzaamheid het breedst hebben doorgevoerd in de bedrijfsvoering. Strandpaviljoen Aloha Beach blinkt uit in
de duurzame keuzes bij de samenstelling van de menukaart. Zelfs de
plastic rietjes zijn vervangen door
een biologisch afbreekbaar alternatief.
De Gaia Green Awards zijn nieuwe awards voor horecabedrijven die
zich onderscheiden op het gebied
van duurzaam ondernemen.
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Een bestemmingsplan regelt de
bouw- en gebruiksmogelijkheden
van een pand of een perceel. Op dit
moment zijn er verschillende be-
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In het voorontwerp worden enkele
ontwikkelingen mogelijk gemaakt,
bijvoorbeeld bij het Motorhuis, aan
de Dobbiuslaan en aan de Hoofdstraat-Terrasweg. Het plan ligt sinds
vrijdag 9 september ter inzage, met
een aantal kaarten, en kan digitaal
bekeken worden via www.Velsen.nl.
(Actueel / Bestemmingsplannen) en
via ruimtelijkeplannen.nl. (foto: gemeente Velsen)

OPENBARE WERKEN

Van Waterloolaan tot Heerenduinweg

Werk aan de weg
Er zijn ingrijpende werkzaamheden gepland aan de Waterloolaan
(Driehuis), de Zeeweg en de Heerenduinweg (IJmuiden). De vervanging van het asfalt wordt gecombineerd met een aantal andere maatregelen die vooral de veiligheid voor de fietsers moet verbeteren. Het werk staat gepland
voor de zomer van 2017.

Vrijliggende fietspaden, verkeerslichten bij de HOV-oversteek, een
nieuw fietspad langs de busbaan –
het zijn een paar voorbeelden van
maatregelen die worden genomen
om de veiligheid van fietsers ter
plekke te verbeteren. Omdat het asfalt van de Waterloolaan, Zeeweg tot

aan het zwembad aan de Heerenduinweg toch moet worden vervangen, kunnen deze maatregelen mooi
worden meegenomen.
De plannen zijn in een eerder stadium besproken met een klankbordgroep van buurtbewoners. Waar mogelijk zijn hun opmerkingen en suggesties in het ontwerp verwerkt, dat
in de zomer voor inspraak ter inzage
heeft gelegen. De inspraakrapportage en het definitieve ontwerp zijn nu
vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders.
Alle informatie staat op www.velsen.
nl onder Burger / Meepraten in Velsen / Inspraak.

Schooljudo clinics tijdens Nationale Sportweek
Tweeduizend kinderen aan de judo – hoe leuk is dat! Dat gaat op
donderdag 22 en vrijdag 23 september gebeuren tijdens de Nationale Sportweek 2016 in sporthal
Zeewijk in IJmuiden. Er zijn vier
absolute topjudoka’s bij.

Lokale topjudoka Cunnar Kops doet
op donderdag 22 september de aftrap voor de clinics en daarna komt
Linda Bolder uit Velserbroek in actie. Zij werd zevende tijdens de afgelopen Olympische Spelen in Rio de
Janeiro. De derde topper is Neal van
de Kamer: vijfvoudig Nederlands
kampioen en al jarenlang Schooljudo topper. Hij verzorgt vrijdag het
startschot voor de tweede serie clinics. Schooljudo ambassadeur en
Olympische topper Dex Elmont
sluit dit grote feest in IJmuiden af.
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U kunt het voorontwerp inzien en
uw vragen stellen aan de betrokken
ambtenaren. Er wordt geen centrale
presentatie gegeven, omdat het gebied zo divers is.

stemmingsplannen voor het gebied;
daar wil de gemeente één plan van
maken. Bovendien is een aantal van
die plannen al meer dan tien jaar
oud, en bestemmingsplannen worden elke tien jaar herzien. Tijd dus
voor een actueel bestemmingsplan.
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Op maandag 26 september bent
u van harte welkom op een inloopavond over het voorontwerp
van het bestemmingsplan Santpoort-Noord, dat momenteel ter
inzage ligt. Van 19.00 – 21.00 uur
in Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord.
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Inloopavond bestemmingsplan Santpoort-Noord
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De verwachting is dat aan de tien clinics wel 2000 kinderen mee zullen
doen van elf basisscholen in Velsen.
Schooljudo is met meer dan 32.000
deelnemers per jaar het grootste beweegprogramma van Nederland.
En behalve een sportieve activiteit
is het ook goed voor het zelfvertrouwen en weerbaarheid van kinderen.
Schooljudo draait namelijk om zeven waarden: respect, samenwerken, discipline, beheersing, weerbaarheid, vertrouwen en vooral heel
veel plezier.
Schooljudo werd elf jaar geleden opgericht door oud-wereldkampioen
en Olympisch medaillewinnaar Ruben Houkes. De clinics worden voor
de tweede keer georganiseerd. (foto:
2basics)
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Bekendmakingen algemeen
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-aanhuisbladen 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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van
10 september 2016 tot en met 16
september 2016 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
Van Linschotenstraat 15, plaatsen
dakkapel (14/09/2016) 18397-2016;
Casembrootstraat 58, bouwwerk
brandveilig gebruiken (13/09/2016)
18293-2016.
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 5, kappen 3
bomen (14/09/2016) 18457-2016;
Papenburghlaan 26, plaatsen dakkapel (voorgevel)(15/09/2016) 184992016;

Papenburghlaan 7, kappen 4 bomen
(09/09/2016) 18584-2016.
Santpoort-Noord
Schipbroekenweg 27, kappen 3 bomen (15/09/2016) 18534-2016;
Crijnssenstraat 10, plaatsen erker
(13/09/2016) 18317-2016.
Velsen-Noord
Cruquiusweg 3a, aanleggen in- en
uitrit (13/09/2016) 18350-2016.

Velserbroek
Galle Promenade 36 en 40, veranderen 2 winkelunits naar 3 winkelunits
(11/09/2016) 18121-2016.
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.

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. Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning
verleend voor:

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 14, slopen bestaande opslagruimte en oprichten nieuwe wijkpost (14/09/2016)
14583-2016.
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 70, plaatsen
dakkapel (15/09/2016) 14998-2016.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Theatervoorstelling verhalenvisser
vishal D, op 7, 8 en 9 oktober 2016,
Halkade 4 IJmuiden (14/09/2016)
17329-2016;
Overmooi, op 23 september
2016, Plein 1945 te IJmuiden
(14/04/2016) 14839-2016;
Villa’s Taste of Lapland 15 t/m 23
oktober 2016, strand Villa Westend
te Velserbroek (16/09/2016) 166122016.

Inloopavond bestemmingsplan Santpoort-Noord
Op maandag 26 september houdt
de gemeente Velsen een inloopavond over het voorontwerp van
het bestemmingsplan SantpoortNoord, dat momenteel ter inzage
ligt. Belangstellenden zijn tijdens

de inloopavond welkom tussen
19.00 en 21.00 in Dorpshuis Het
Terras, Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord.

Op de inloopavond is er gelegenheid

tot het inzien van het voorontwerp
bestemmingsplan en tot het stellen
van vragen aan de betrokken ambtenaren met betrekking tot uw situatie. Vanwege de diversiteit van het
gebied en verschillende situatie per

perceel zal er geen centrale presentatie worden gehouden.
Het bestemmingsplan regelt per
pand of perceel wat de bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn. Bestem-
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Inloopavond bestemmingsplan Santpoort-Noord
mingsplannen worden elke 10 jaar
herzien. Het betreft een actualiserend bestemmingsplan. In het be-

stemmingsplan worden enkele ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het
voorontwerpbestemmingsplan ligt

sinds vrijdag 9 september ter inzage en kan digitaal bekeken worden
via de gemeentelijke website en via

ruimtelijkeplannen.nl.

Raadsvergadering 29 september 2016
Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 in IJmuiden

Aanvang 19.30 uur
1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering …
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
7 Toelating van een raadslid
8 Verklaring van geen bedenkingen voor uitoefenen dierenartspraktijk in
tuincentrum Ranzijn Tuin & Dier te Velserbroek
9 Nota Bodembeheer regio IJmond
10 Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Spaarnwoude
11 Bedrijveninvesteringszone Havengebied IJmuiden 2017
12 Advies inzake aanwijzing lokale publieke media-instelling
13 Vrijgave budget uit reserves in de Begroting 2016
14 Beheerverordening begraafplaatsen Velsen 2016
15 Rekenkameronderzoek “Afhandeling van meldingen, klachten en bezwaren”
16 Motie 32 van 2016 “Lobby VNG tegen de Wet open overheid”

17 Benoeming lid van de Werkgeverscommissie
18 Benoeming lid van de Regiegroep IJmond
19 Europese aanbesteding accountant
20 Sluiting
*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld bij de griffie kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit
is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan,
maar om andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeenteraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op
onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de gemeenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan kunt u
zich tot woensdag 28 september 2016, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie: 0255-567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl. Bij aanmelding graag het
onderwerp, naam, telefoonnummer en e-mailadres vermelden, zodat de griffie contact kan opnemen als er wijzigingen of andere zaken besproken moeten worden. U ontvangt per e-mail een bevestiging met een uitgebreide uitleg.
De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad: raad.velsen.nl. Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks
te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een
rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl) en hun TV kanaal.

Kapvergunningen
Velserbroek
De Klipper, drie essen (langs het
voetpad naar het bruggetje). De bomen staan al behoorlijkscheef en
zijn daardoor te gevaarlijk als het
gaat stormen.
Groothoefblad (tussen nr. 44 en 45),
een perenboom (prunus). De boom

geeft veel overlast door vruchten(
gladheid en vuil) op het voetpad.
Hogemaad 59 (achterzijde), een
berk. De boom heeft schade aan de
stamvoet en aan de wortels, waar
door de boom instabiel en gevaarlijk
wordt bij harde wind.
De Vliet (t.o. nr. 2), een els. De boom

heeft een ingerotte stamvoet en levert daardoor gevaar op het voet-/
fietspad.
Velsen-Noord
Ladderbeekstraat t.o nr. 174, een
kastanje. De boom wordt te groot
voor de omgeving en het plantsoen.

IJmuiden
Zeeweg ter hoogte van nummer 290,
hier wordt een den gekapt. Deze
boom is na inspectie niet veilig bevonden.

