Infopagina
2 oktober 2014

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Stank Wijk een Zeeërweg
en IJmuiderstraatweg
Er zijn de laatste dagen veel
klachten binnengekomen over
stankoverlast rondom de Wijk aan
Zeeërweg en de IJmuiderstraatweg. De gemeente licht graag toe
waar deze stank vandaan komt en
wat er gaat gebeuren.

Bloemen voor De Duindoorn
Ook in 2014 heeft camping De Duindoorn weer een Green Key prijs in de
wacht gesleept. Dit keer de Green Team Award, een prijs die staat voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied van milieuzorg. Op de foto ziet u wethouder Annette Baerveldt die Yvonne Lubbers,
eigenaresse van de camping, van harte feliciteert. (foto: Reinder Weidijk)

Lezing in bieb Velserbroek

‘Positief opvoeden: zelfvertrouwen stimuleren’
Opvoeden doet iedereen op z’n
eigen manier! Maar elke ouder wil
natuurlijk wel dat zijn of haar kind
zelfverzekerd en sociaal vaardig
opgroeit.

Goed communiceren met anderen,
positief denken en zelfstandig worden zijn voorbeelden van vaardigheden die kinderen een grotere kans
van slagen geven op school en in hun
verdere leven. De basis wordt al gelegd in de vroege kinderjaren. Maar
hoe doe je dat dan, zelfvertrouwen
stimuleren van je kinderen? Kun jij
daar hulp bij gebruiken? Het centrum voor Jeugd en Gezin IJmond
biedt ouders (met kinderen tot 12
jaar) deze lezing gratis aan op donderdag 9 oktober van 19.30 tot 21.30
uur in de bibliotheek Velserbroek. Je
kunt je inschrijven via www.cjgactiviteiten.nl of bel 088-9958499. Doe

het snel, want het aantal plaatsen is
beperkt.

De gemeente vervangt momenteel
de riolering in de IJmuiderstraatweg. Bij de kruising met de Spilbergenstraat blijft het oude riool echter
liggen. De riolering ligt hier op circa zes meter diepte en is zeer groot.
Het vervangen van deze riolering is
risicovol. Daarom heeft de gemeente
besloten een nieuwe rioolbuis in de
oude rioolbuis aan te brengen. Deze nieuwe rioolbuis bestaat uit een
kous van glasvezel, die ingevoerd
wordt in de riolering. Na het aanbrengen van de kous zorgt Uv-licht
ervoor dat de kous uithardt. Deze
methode heet relinen.
Stankoverlast
Bij deze klus is het van belang, dat
vooraf het riool goed wordt gereinigd. Om te zorgen dat u tegelijker-

tijd ongestoord water kan blijven afvoeren, wordt het rioolwater langs
het werkgebied gepompt. Zowel bij
het reinigen als bij het lozen van het
verpompte rioolwater komt stank
vrij. De putten liggen immers open.
Afgelopen maandag heeft de gemeente het eerste rioolgedeelte gerelined. Ook de dagen erna vinden
deze werkzaamheden nog plaats.
Doordat de rioolgedeelten allemaal
andere diameters hebben kan dat
niet in één keer worden uitgevoerd.
Als het werk klaar is worden de putten hersteld en bestaat er geen kans
meer op stankoverlast.
Waterslot
Een bijkomend nadeel is, dat het in
de maand september weinig heeft
geregend. Sommige putjes in de
straat, die het regenwater afvoeren
zijn daardoor droog komen te staan.
Het waterslot werkt dan niet. Door
het windstille nazomerweer blijft de
stank langer hangen. De straatkolken zijn inmiddels door de gemeente nagelopen en zo nodig aangevuld
met water.

Waterlelie wordt fietsstraat
De Waterlelie in Velserbroek wordt
een fietsstraat. Deze straat is onderdeel van de hoofdfietsroute
tussen Santpoort-Noord en Velserbroek. Burgemeester en wethouders van Velsen zijn daarom van
mening dat de Waterlelie ingericht
moet worden als fietsstraat, waarbij de woningen aan deze straat uiteraard goed bereikbaar moeten
blijven.

Bredere parkeervakken
Op het voorstel van het gemeentebestuur waren diverse inspraakreacties
van omwonenden binnengekomen.
Hun belangen zijn afgewogen tegen
het algemeen belang om van de Waterlelie een fietsstraat te maken. Wel
heeft de inspraak ertoe geleid, dat de
parkeervakken naar 2.00 meter worden verbreed. Dit gaat overigens ten
koste van de groenstrook. Door deze
wijziging kunnen de bewoners de auto wat verder van de fietsstraat afzetten, wordt de situatie veiliger en is de
straat minder gevoelig voor vandalisme. Een ander voordeel is, dat de

fietsstraat hierdoor iets verder van de
woning af komt te liggen en het trottoir een bredere uitstraling krijgt.
Beklagrecht
De herinrichtingsplannen zijn ter inzage gelegd in het stadhuis gedurende
de inspraakperiode van 17 juni tot 8
september 2014. Alle reacties zijn tijdens de inspraakperiode naar voren
gebracht en puntsgewijs van een antwoord voorzien in een inspraakrapportage. Op basis hiervan heeft het
college besloten. Tot 27 oktober 2014
is het mogelijk schriftelijk beklag te
doen over de inspraakprocedure. Kijk
voor meer info en de volledige situatietekening op www.velsen.nl.
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Onderzoek naar dienstverlening gemeente Velsen
In de periode van 1 oktober tot
en met 31 december 2014 vindt
er een onderzoek plaats naar de
dienstverlening van de gemeente Velsen. Mensen, die in deze periode contact hebben met de gemeente zullen worden gevraagd
om hun ervaringen m.b.t. dit contact te delen. Ook uw spontane
reactie is van harte welkom!

Bezoekers aan de balie, bellers en emailers naar de gemeente, maar ook
bezoekers van onze website ( www.
velsen.nl) krijgen een verzoek om
het enquêteformulier in te vullen.
Leden van het (digitale) Burgerpanel worden eveneens benaderd. De
gemeente hoopt zo een goed beeld te

krijgen van haar dienstverlening, zodat zij nog beter kan inspelen op de
behoeften, wensen en verwachtingen van burgers en ondernemers.
Hebt u in deze periode geen contact
gehad met de gemeente, maar wilt
u toch graag uw mening geven? Dan
nodigen wij u van harte uit om via
onze website www.velsen.nl aan het
onderzoek mee te doen. Op de homepage van de website vindt u een link
naar het enquêteformulier.
Invulling van de vragenlijst gebeurt
anoniem. De resultaten van het onderzoek zullen begin 2015 op de
website www.velsen.nl worden gepresenteerd.

Meld uw evenement aan!
Elk jaar zijn er tientallen evenementen in de gemeente Velsen en
in de regio Kennemerland.

Voor goede coördinatie en voldoende inzet van de hulpdiensten (ambulances, brandweer en politie) wil de
gemeente daar op tijd een overzicht
van hebben: een evenementenkalender. Evenementen die in 2015 gaan
plaatsvinden moeten vóór 17 okto-

ber worden aangemeld. Op www.velsen.nl onder Velsen Actueel staat hoe
u dat kunt doen; daar is ook het aanmeldingsformulier te downloaden.
Dit kunt u mailen naar evenementen@velsen.nl.
Wie geen internet heeft kan het formulier opvragen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Velsen
via telefoonnummer 0255-567200.

Voorlichting aan bedrijfsleven

Voorkom cybercrime!

Actie ‘Stop Woninginbraken’ succesvol
Vanaf 22 september jl.zijn specifieke preventieteams actief in de
gemeente. Medewerkers van ISA
Security geven bewoners informatie over hoe zij hun woning beter
kunnen beveiligen.

In IJmuiden-Noord is de aftrap gegeven. Er worden wijken bezocht waar

Hinder Velsertraverse
Van begin oktober tot begin november 2014 vinden er werkzaamheden plaats rond de Velsertraverse. Overlast voor het
wegverkeer wordt hierbij zoveel
mogelijk beperkt, maar kan niet
volledig worden voorkomen.

Woensdagavond 8 oktober 2014
vindt in het gemeentehuis van
Velsen een congres voor ondernemers, winkeliers en medewerkers over cybercrime plaats. Tijdens dit congres spreekt ex-hacker Stan Hegt uit ervaring en geeft
Marc van der Maarel een presentatie over veilig internetbankieren.
Meld u zich tijdig aan!

derlandse ondernemers zijn de dupe
van cybercrime. Het is een van hun
grootste ergernissen. Pas als het leed
is geleden, worden maatregelen genomen. Het is beter uit voorzorg te
handelen. Vandaar dat het Regionaal
Platform Criminaliteitsbeheersing
Noord-Holland dit congres in het kader van de Week van de Veiligheid
organiseert.

Verkeershinder
De hinder op het verkeersknooppunt op de grens Velsen/Beverwijk
is per locatie op bijgevoegde kaart
weergegeven. Voor alle locaties
geldt dat er altijd 1 rijstrook open
is voor het verkeer. Voor de locaties
1 t/m 3 geldt dat er ’s nachts wordt
gewerkt. Bij de locaties 4 en 5 wordt
overdag gewerkt.

Aanmelden.
U bent vanaf 18.30 uur van harte
welkom in de raadzaal, ingang Plein
1945. Voor koffie en eventueel brood
wordt gezorgd. Graag van tevoren
aanmelden op: www.rpcnoordholland.nl. Tabblad Agenda/congressen.

‘De hacker vertelt’
Ex hacker Stan Hegt spreekt uit ervaring. Hij is bedreven in de wereld
van internet en bezit veel kennis van
computersystemen. Hij laat toehoorders zien hoe makkelijk het is om in
te breken in uw bedrijfsgegevens,
maar geeft ook voorlichting hoe dit
te voorkomen. Side-kick Marc van
der Maarel van Betaalvereniging van
Nederland laat zien hoe u veiling kan
internetbankieren. Voor meer info:
www.velsen.nl > agenda.

Aard werkzaamheden
Op vijf locaties worden dynamische
tekstpanelen geplaatst. Evenals enkele omleidingsborden. Deze worden gebruikt om het verkeer om te
leiden in het geval de Velsertunnel
dicht is. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk in de bermen
uitgevoerd.

Cybercrime onderschat
Omdat ons leven zich meer en meer
digitaal afspeelt, neemt ook de kans
op online criminaliteit toe. Vele Ne-

relatief veel wordt ingebroken. Deze
straten zijn geselecteerd aan de hand
van politiegegevens. Alle bewoners
van deze straten ontvangen een brief
van de gemeente waarin het bezoek
wordt aangekondigd. Tot het einde
van dit jaar zullen er nog acties uitgevoerd worden in IJmuiden-Zuid en
Velserbroek.(foto: Reinder Weidijk)

Inhoud project
De werkzaamheden houden verband met de aanleg van zogeheten

calamiteitenbogen: extra verbindingswegen die het mogelijk maken
via de Wijkertunnel om te rijden
als de Velsertunnel is gestremd. Als
de Wijkertunnel is gestremd, kan
het verkeer via de calamiteitenbogen de Velsertunnel bereiken. Ook
worden zogeheten fotoborden op
de A22 geplaatst. Hierop worden
te hoge voertuigen of ladingen getoond. Op deze manier krijgt de bestuurder van het voertuig op tijd
een waarschuwingssignaal, waardoor veel stremmingen van de Velsertunnel kunnen worden voorkomen.
In opdracht van Rijkswaterstaat
voert de aannemerscombinatie
Ooms Construction bv en Strukton
Verkeerstechnieken bv de werkzaamheden uit.
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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 20
september tot en met 26 september 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
Pruimenboomplein 39 en 49, plaatsen balkonbeglazing (25/09/2014)
w14.000447;
Duinstraat ong., aanleggen 10
parkeerplaatsen
(23/09/2014)
w14.000443;
Kromhoutstraat 54-0004, bouwen
stellage (23/09/2014) w14.000441;
Maasstraat ong., kappen boom

(22/09/2014) w14.000440;
Burgemeester
Rambonnetlaan
ong., kappen boom (22/09/2014)
w14.000439;
Kennemerlaan 63, wijzigen verleende
omgevingsvergunning
(w14.000078 wijzigen voor- en zijgevel)(22/09/2014) w14.000438.
Driehuis
De Genestetlaan18, kappen boom
(26/09/2014) w14.000450.

boom (23/09/2014) w14.000444.
Velsen-Zuid
Dr. Kuyperlaan 9, wijzigen voorgevel, verhogen nok, plaatsen balkon
eerste verdieping en kappen 3 bomen (24/09/2014) w14.000445.
Velserbroek
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 62, kappen boom
(23/09/2014) w14.000442;
Schipbroekenweg 27, kappen boom
(20/09/2014) w14.000437.

Velsen-Noord
Reyndersweg 3, oprichten 2
strandpaviljoens
(25/09/2014)
w14.000448;
Aansluiting A22-N197, realiseren
aansluiting A22-N197 (25/09/2014)
w14.000446.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 5, kappen

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen

giD). 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.

IJmuiden
Diezestraat 16, kappen boom
(30/09/2014) w14.000396;
De Ruyterstraat 130, vergroten 1ste verdieping (25/09/2014)
w14.000414;
Grote Beerstraat 15, plaatsen dakkapel voorzijde en dakkapel achterzijde (24/09/2014) w14.000356;
Oranjestraat ong., oprichten 27
appartementen
(26/09/2014)
w14.000272;
Ir. Justus Dirkstraat ong., oprichten 13 woningen (26/09/2014)
w14.000315.

voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit 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 artikel
3.9. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd
met zes weken:
Santpoort-Noord
Groenelaantje 11, legaliseren verhardingen (20/08/2014) w14.000372.

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 Di-

Verleende
omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 290, legaliseren hekwerk (29/09/2014) w14.000421;
Marowijnestraat 20, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(29/09/2014)
w14.000431;
Schipbroekenweg 27, kappen boom
(30/09/2014) w14.000437.
Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 50, kappen 10
bomen (25/09/2014) w14.000384.
Velsen-Zuid
Van Tuyllweg 24, kappen 2 bomen
(30/09/2014) w14.000433;
‘s Gravenlust 29, plaatsen balkonhek (29/09/2014) w14.000358;
Langs Noordzeekanaal t.h.v. Noor-
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Besluiten (vervolg)
derdorppad, plaatsen 2 infoborden
(26/09/2014) w14.000357.

Wijkeroogpark, kappen 335 bomen
(26/09/2014) w14.000345.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 241, kappen boom
(30/09/2014) w14.000423;

Velserbroek
Klipper 3, plaatsen beschoeiing
(30/09/2014) w14.000359.

Evenementen artikel 2:17 APV

Blokarten, strand IJmuiden aan Zee
in zone 3, (25/09/2014) u14.009164.

1 en 2 november 2014, Open NK

Inventarisatie “Velserbroek” en “IJmuiden Oost”
Burgemeester en wethouders zijn voornemens nieuwe bestemmingsplannen op te stellen voor de woonkern Velserbroek en voor IJmuiden Oost.

Het gebied Velserbroek is gelegen tussen de Grote Buitendijk, de Dammersweg, de Westlaan en de Lange Sloot en de Kamp.

Het plangebied bevat met name woonbebouwing, het scholencluster aan de
Briniostraat en het Stads-park. Het centrumgebied en het HOV-tracé, maken geen deel uit van het plangebied. Voor deze gebie-den is enige tijd gelden
een nieuw bestemmingsplan vastgesteld.
De directe aanleiding om voor deze gebieden een nieuw bestemmingsplan op
te stellen is gelegen in het feit dat:
• de wens bestaat om het aantal bestemmingsplannen waaruit de plangebieden thans in planologisch opzicht zijn opgebouwd te reduceren tot één bestemmingsplan;
• de wens bestaat om de bestaande regels/verbeeldingen te uniformeren en
te globaliseren, zodat er een eenduidige juridische systematiek komt voor
het hele plangebied.
• diverse bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar, waardoor er wettelijk
gezien aanleiding is om ze te actualiseren.
De begrenzing van hierboven genoemde gebieden kunt u bekijken via de website van de gemeente Velsen (www.Velsen.nl). Een kaart van deze gebieden is
tevens in te zien bij de receptie van het stad-huis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Het plangebied kenmerkt zich vooral door de woonbebouwing van de Velserbroek en het winkelcen-trum Velserbroek.
Het gebied IJmuiden Oost is grofweg begrensd door de Kanaaldijk, de Wilgenstraat en de Leeuwerik-laan, de Zeeweg en Heerenduinweg in het zuiden
en de Radarstraat en Grahamstraat.

Inventarisatie initiatieven in het plangebied
Om bij het opstellen van de hierboven genoemde bestemmingsplannen rekening te kunnen houden met toekomstige ontwikkelingen vragen wij iedereen die binnen een periode van 10 jaar hiertoe concrete plannen en ideeën
heeft, deze aan de gemeente kenbaar te maken. Het gaat de gemeente daarbij om fundamentele wijziging in fysieke zin (bijv. slopen en bouwen) maar
het kan ook gaan om een trans-formatie in het gebruik (bijv. van werken naar
wonen).
Het initiatief dient binnen 4 weken na publicatiedatum in het bezit te zijn
van de gemeente Velsen. Vervolgens ontvangt zullen wij de initiatieven beoordelen. In onze reactie zullen wij aangeven of en op welke wijze de voorgestane ontwikkelingen bij het opstellen van het bestemmingsplan meegeno-men zullen worden
Wilt u een initiatief indienen?
U kunt uw initiatief binnen vier weken na publicatiedatum indienen bij het
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden. Vermeld in uw reactie op welk bestem-mingsplan uw initiatief
betrekking heeft. Voor het maken van een afspraak of vragen over vorm en
inhoud van het in te dienen initiatief kunt u contact opnemen met het cluster Ruimtelijke Ordening, 0255 – 567200.
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Aanmelding evenementen 2015

Tenderleerlingen mee
met loodstender

IJmuiden - Leerlingen uit de
tweede klas van het Tendercollege zijn bezig met een project over
IJmuiden. Zij hebben zich verdiept in het ontstaan van IJmuiden, de toeristische trekpleisters,
bijzondere gebouwen en kunstwerken die hier te vinden zijn. De
haven is belangrijk voor IJmuiden, dus werd hier extra aandacht aan geschonken. In de
klas heeft een loods, werkzaam
Velserbroek - Na twee uitover- in de regio IJmond, veel verteld
winningen op rij, kon er worden over zijn werk. De loodsen helgezegd dat het seizoen goed was
begonnen voor Rugbyclub the
Smugglers. Er was dus reden genoeg om deze ‘vibe’ vast te houden. Het eerste obstakel dat in de
weg lag, was vorige zondag Amstelveense RC3. Er was een team Santpoort-Noord - Tijdens de
van zestien man op de been ge- jaarlijkse clubkampioenschapbracht om een overwinning bin- pen van atletiekvereniging Suonen te slepen voor de rugbyclub mi op zondag 5 oktober orgauit Velserbroek. In de eerste paar niseert ChiCoaching een clinic
minuten gebeurde er iets wat er in ChiRunning. De opbrengst van
dit seizoen nog niet was voorgeko- deze clinic wordt gedoneerd aan
men. De Velsenaren kwamen na- ‘Op Weg Naar Een Ton’ voor de
melijk achter te staan, na een snel- bouw van het nieuwe clubhuis
le try van Amstelveen. The Smugg- van AV Suomi. Efficiënt leren
lers leken nog te slapen, maar wa- hardlopen en blessures verminren nu toch duidelijk wakker ge- deren is de insteek van de clischud. Meteen kwam er een sterke nic ChiRunning. Tijdens de clinic
aanval opgang bij the Smugglers,
die uiteindelijk resulteerde in een
try. Vervolgens kwam Amstelveen
weer terug met een try en daarna
weer the Smugglers. Zo bleef het IJmuiden - Elke donderdag kan
de hele wedstrijd door gaan, totdat men bij Willemsbeekweg 4 in
uiteindelijk the Smugglers een rui- IJmuiden tegen materiaalprijs
mere voorsprong konden opbou- fietsbanden laten plakken of anwen. De wedstrijd eindigde in 48- dere kleine reparaties aan een
fiets laten uitvoeren, tegen mate38 voor the Smugglers.
riaalprijs. Dat gebeurt door men-

Clinic ChiRunning Suomi

krijgen de deelnemers een korte uitleg en ervaren de lopers de
ChiRunning hardlooptechniek.
Deze clinic wordt verzorgd door
Marion Meesters en Ans Oudejans van ChiCoaching. De clinic
is van 13.00 tot 14.30 uur en kost
10 euro. Deze is voor iedereen
toegankelijk; je hoeft geen ervaren hardloper te zijn. Meer informatie ChiRunnin: www.loopblessurevrij.nl, ver de clubdag: www.
avsuomi.nl.

Fietsreparaties

sen met een handicap, bij De
Waerden. Dit is een professionele
dienstverlenende organisatie voor
mensen met een handicap. Bij De
Waerden ontstaan steeds meer
initiatieven om cliënten mee te laten doen in hun buurt en wijk.
2 oktober 2014

waarvoor in het jaar 2015 een vergunning wordt aangevraagd.

Krachtmeting voor
the Smugglers

pen de kapitein te varen door de
sluizen en over het Noordzeekanaal naar Amsterdam. Als klap
op de vuurpijl mocht de klas mee
met de loodstender. Aan boord
gingen twee loodsen die aan
boord gebracht moesten worden
en een loods moest worden opgehaald vanaf een schip. Gelukkig was het een rustige zee, zodat de loodsen op de smalle ladder goed over konden stappen.
Het was een bijzonder interessante trip.
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Velsen - Gedeputeerde Staten van
de provincie Noord-Holland gaat
op verzoek van de SP onderzoek
doen naar de haalbaarheid van
nieuw passagiervervoer over water tussen Velsen en Amsterdam.
Daarbij wordt ook gekeken naar
de mogelijkheid van tussenstops
zoals Zaandam Hemhaven en Amsterdam Houthaven. De veerdienst
Fast Flying Ferries werd door de
provincie in 2014 stopgezet omdat het niet rendabel zou zijn. Veel
forensen en toeristen protesteerden daar toen tegen. Gedeputeerde Staten gaat nu onderzoek naar
doen naar de wensen en de kosten van een nieuwe veerdienst.
Voor de zomer van 2015 kan een
aanbestedingstraject starten, maar
het is niet zeker of in 2015 alweer
een veerdienst tussen IJmuiden en
Amsterdam kan starten.

Verlieven, verloven, trouwen

Nieuwe kansen
kanaalboot

evenement(en) aan te melden bij
de Gemeente Velsen, afdeling Pu-

Santpoort-Noord - Tijdens de
jaarlijkse clubkampioenschappen van atletiekvereniging Suomi op zondag 5 oktober organiseert ChiCoaching een clinic
ChiRunning. De opbrengst van
deze clinic wordt gedoneerd aan
‘Op Weg Naar Een Ton’ voor de
bouw van het nieuwe clubhuis
van AV Suomi. Efficiënt leren
hardlopen en blessures verminderen is de insteek van de clinic ChiRunning. Tijdens de clinic

krijgen de deelnemers een korte uitleg en ervaren de lopers de
ChiRunning hardlooptechniek.
Deze clinic wordt verzorgd door
Marion Meesters en Ans Oudejans van ChiCoaching. De clinic
is van 13.00 tot 14.30 uur en kost
10 euro. Deze is voor iedereen
toegankelijk; je hoeft geen ervaren hardloper te zijn. Meer informatie ChiRunnin: www.loopblessurevrij.nl, ver de clubdag: www.
avsuomi.nl.

Clinic ChiRunning Suomi
IJmuiden - Leerlingen uit de
tweede klas van het Tendercollege zijn bezig met een project over
IJmuiden. Zij hebben zich verdiept in het ontstaan van IJmuiden, de toeristische trekpleisters,
bijzondere gebouwen en kunstwerken die hier te vinden zijn. De
haven is belangrijk voor IJmuiden, dus werd hier extra aandacht aan geschonken. In de
klas heeft een loods, werkzaam
in de regio IJmond, veel verteld
over zijn werk. De loodsen hel-

enteren op alle facetten van de
trouwdag. Bruiden kunnen zwijmelen bij de allermooiste trouwjurken en trouwringen terwijl de
mannen zich verdiepen in het
vervoer, de muziek en het trouwpak.
De lat ligt hoog want iedere bruiloft heeft tegenwoordig
zijn eigen inspiratiebron, thema,
of kleur. Pas getrouwde vrienden hebben hoge verwachtingen want “wie organiseert nou
eigenlijk de beste bruiloft waar
iedereen vol bewondering nog
lang over napraat”.
Twenhaar kent zijn pappenheimers. ,,Als de economische
vooruitzichten rooskleuriger zijn
stappen er méér verliefde stelletjes in het huwelijksbootje. Dat
heeft het CBS in de afgelopen
decennia meerdere keren aangetoond.” Alle seinen staan dan
ook op groen; de trouwbranche
maakt zich op voor een feestelijk
jaar met meer bruidsparen die
de perfecte bruiloft willen vieren.
WeddingFair Landgoed Beeckestijn, Rijksweg 130. Workshop maak je eigen weddingmoodboard. Speciaal voor de
trouwbeurs zijn alle locaties die
dag gratis opengesteld. Zie ook
www.weddingfair.nl.

Nieuwe kansen
kanaalboot
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de provincie Noord-Holland gaat
op verzoek van de SP onderzoek
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nieuw passagiervervoer over water tussen Velsen en Amsterdam.
Daarbij wordt ook gekeken naar
de mogelijkheid van tussenstops
zoals Zaandam Hemhaven en Amsterdam Houthaven. De veerdienst
Fast Flying Ferries werd door de
provincie in 2014 stopgezet omdat het niet rendabel zou zijn. Veel
forensen en toeristen protesteerden daar toen tegen. Gedeputeerde Staten gaat nu onderzoek naar
doen naar de wensen en de kosten van een nieuwe veerdienst.
Voor de zomer van 2015 kan een
aanbestedingstraject starten, maar
het is niet zeker of in 2015 alweer
een veerdienst tussen IJmuiden en
Amsterdam kan starten.

Fietsreparaties

pen de kapitein te varen door de
sluizen en over het Noordzeekanaal naar Amsterdam. Als klap
op de vuurpijl mocht de klas mee
met de loodstender. Aan boord
gingen twee loodsen die aan
boord gebracht moesten worden
en een loods moest worden opgehaald vanaf een schip. Gelukkig was het een rustige zee, zodat de loodsen op de smalle ladder goed over konden stappen.
Het was een bijzonder interessante trip.

Velsen-Zuid - Trouwen doe je
met de liefste, de mooiste, de onmisbare. Liefde voor elkaar, het
getuigen van liefdesgevoelens
en het uitspreken van trouwbeloftes voor het oog van familie en
vrienden, zijn nog steeds de belangrijkste redenen om te trouwen. Na het aanzoek volgt een
drukke periode van voorbereidingen en het maken van keuzes. Dan is het handig om een
WeddingFair te bezoeken die ervoor zorgt dat je zoveel bedrijven
op een dag kunt spreken waar je
anders wel twee maanden voor
nodig hebt.
Een bruid mag op een WeddingFair ,,bijzondere bedrijven,
de nieuwste bruidsmode, workshops en speciale aanbiedingen verwachten”, volgens Rob
Twenhaar. Hij organiseert sinds
10 jaar in successie de mooiste
trouwbeurzen.
Dit jubileum viert hij door aan
elke bruid die de beurs bezoekt
een Trouwagenda cadeau te geven.
In het Hoofdhuis, het Koetshuis
en het restaurant op Buitenplaats Beeckestijn aan de Rijksweg kunnen toekomstige echtparen op zondag 5 oktober, tussen 11.00 en 17.00 uur, zich ori-

U wordt verzocht het formulier digitaal op te sturen naar evenementen@velsen.nl

WeddingFair op
Landgoed Beeckestijn

sen met een handicap, bij De
Waerden. Dit is een professionele
dienstverlenende organisatie voor
mensen met een handicap. Bij De
Waerden ontstaan steeds meer
initiatieven om cliënten mee te laten doen in hun buurt en wijk.

WeddingFair op
Landgoed Beeckestijn

Het aanmeldingsformulier kunt u
downloaden van de website van de
gemeente www.velsen.nl. Het for-

Krachtmeting voor
the Smugglers

IJmuiden - Elke donderdag kan
men bij Willemsbeekweg 4 in
IJmuiden tegen materiaalprijs
fietsbanden laten plakken of andere kleine reparaties aan een
fiets laten uitvoeren, tegen materiaalprijs. Dat gebeurt door men-

Verlieven, verloven, trouwen

mulier is te vinden op de startpagina
onder Velsen actueel.

Velserbroek - Na twee uitoverwinningen op rij, kon er worden
gezegd dat het seizoen goed was
begonnen voor Rugbyclub the
Smugglers. Er was dus reden genoeg om deze ‘vibe’ vast te houden. Het eerste obstakel dat in de
weg lag, was vorige zondag Amstelveense RC3. Er was een team
van zestien man op de been gebracht om een overwinning binnen te slepen voor de rugbyclub
uit Velserbroek. In de eerste paar
minuten gebeurde er iets wat er in
dit seizoen nog niet was voorgekomen. De Velsenaren kwamen namelijk achter te staan, na een snelle try van Amstelveen. The Smugglers leken nog te slapen, maar waren nu toch duidelijk wakker geschud. Meteen kwam er een sterke
aanval opgang bij the Smugglers,
die uiteindelijk resulteerde in een
try. Vervolgens kwam Amstelveen
weer terug met een try en daarna
weer the Smugglers. Zo bleef het
de hele wedstrijd door gaan, totdat
uiteindelijk the Smugglers een ruimere voorsprong konden opbouwen. De wedstrijd eindigde in 4838 voor the Smugglers.

2 oktober 2014

bliekszaken, werkeenheid Vergunningen.
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Organisatoren van evenementen
dienen met gebruik van het hiervoor bestemde aanmeldingsformulier vóór 17 oktober a.s. hun
evenement(en) aan te melden bij
de Gemeente Velsen, afdeling Pu-

Velsen-Zuid - Trouwen doe je
met de liefste, de mooiste, de onmisbare. Liefde voor elkaar, het
getuigen van liefdesgevoelens
en het uitspreken van trouwbeloftes voor het oog van familie en
vrienden, zijn nog steeds de belangrijkste redenen om te trouwen. Na het aanzoek volgt een
drukke periode van voorbereidingen en het maken van keuzes. Dan is het handig om een
WeddingFair te bezoeken die ervoor zorgt dat je zoveel bedrijven
op een dag kunt spreken waar je
anders wel twee maanden voor
nodig hebt.
Een bruid mag op een WeddingFair ,,bijzondere bedrijven,
de nieuwste bruidsmode, workshops en speciale aanbiedingen verwachten”, volgens Rob
Twenhaar. Hij organiseert sinds
10 jaar in successie de mooiste
trouwbeurzen.
Dit jubileum viert hij door aan
elke bruid die de beurs bezoekt
een Trouwagenda cadeau te geven.
In het Hoofdhuis, het Koetshuis
en het restaurant op Buitenplaats Beeckestijn aan de Rijksweg kunnen toekomstige echtparen op zondag 5 oktober, tussen 11.00 en 17.00 uur, zich ori-

In verband met planning en afstemming is het van belang om in een
vroeg stadium inzicht te hebben in
het aantal en soort evenementen
waarvoor in het jaar 2015 een vergunning wordt aangevraagd.

Tenderleerlingen mee
met loodstender

downloaden van de website van de
gemeente www.velsen.nl. Het for-

gitaal op te sturen naar evenementen@velsen.nl

