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Zaterdag 2 november v.a. 15.00 uur

Website Velsen even eruit
Op zaterdag 2 november zijn de website en het digitale loket van de ge-
meente Velsen vanaf 15.00 uur niet bereikbaar door onderhoudswerk-
zaamheden. De verwachting is dat het onderhoud rond middernacht is af-
gerond.

Eerste AntiKraakBieb 
staat in Velsen-Noord
Op woensdag 6 november 2013 
opent wijkwethouder Robert te 
Beest de deuren van de allereer-
ste AntiKraakBieb in Nederland 
aan de Noorderlaan 21 in Velsen-
Noord.

De AntiKraakBieb zit tijdelijk in het 
pand aan de Noorderlaan. Wijkbe-
woners kunnen er boeken halen en 
brengen, kennismaken met eReaders 
en eBooks. De AntiKraakBieb is gra-
tis en je hoeft geen lid te zijn om mee 
te doen: een boek brengen = een boek 
halen.
 
Voor bibliotheekleden is de Anti-
KraakBieb een extra service: zij kun-
nen er bestelde bibliotheekboeken 
ophalen en inleveren en er zijn eRea-
ders te huur. Je kan er ook ter plekke 
lid worden. De inwoners van Velsen-
Noord wordt gevraagd om hun ideeën 
en ervaringen te delen met iedereen.

De kosten van deze bibliotheek zijn 
minimaal door tijdelijke behuizing, 
vrijwillige medewerkers, slimme lo-
gistieke oplossingen en een collec-
tie die zichzelf vernieuwt. Initia-
tiefnemers zijn Bibliotheek Velsen, 
IJmond Werkt! en Wooncorpora-

tie Kennemerhave. De bibliotheek 
brengt boeken & kennis in, IJmond 
Werkt! zorgt voor personeel en in-
richting en Wooncorporatie Kenne-
merhave zorgt voor de huisvesting.

Het pand Noorderlaan 21 staat te 
koop. Als het verkocht wordt, ver-
huist de AntiKraakBieb naar een an-
der pand. Niet alleen kennis wordt 
dus gedeeld, maar ook gebouwen.

Afspraken jeugdhulp IJmond
Hoe zorgen de IJmondgemeenten 
er samen voor dat de jeugdhulp 
netjes doorloopt als zij daar in 
2015 verantwoordelijk voor wor-
den? Daar hebben zij – in overleg 
met alle betrokkenen – afspraken 
over gemaakt.

Met ingang van 2015 worden de ge-
meenten verantwoordelijk voor de 
jeugdhulp; dan wordt de nieuwe 
Wet Jeugdhulp van kracht. Vóór 31 
oktober moesten de gemeenten af-
spraken maken met elkaar over hoe 
zij ervoor gaan zorgen dat de conti-
nuïteit van de jeugdhulp is gewaar-

borgd. Dat hebben de vier IJmond-
gemeenten Beverwijk, Heemskerk, 
Uitgeest en Velsen nu gedaan, zo-
als vereist door het rijk. De afspra-
ken zijn tot stand gekomen na over-
leg met betrokken ambtenaren bij de 
vier gemeenten, de aanbieders en in-
stellingen in de jeugdhulp en de fi-
nanciers.

De komst van de jeugdhulp van het 
rijk naar de gemeenten wordt ‘tran-
sitie’ genoemd. De afspraken worden 
nu naar de Transitiecommissie Stel-
sel Jeugd gestuurd, die ze zal beoor-
delen.

Beplanting Kromhoutstraat
Nieuwe planten zijn kwetsbaar. 
Het droge weer dit jaar heeft het 
groen aan de Kromhoutstraat 
geen goed gedaan; wat dood is 
gegaan, wordt vervangen.

Het eerste groeiseizoen voor de be-
planting aan de Kromhoutstraat is 
extreem zwaar geweest. Zowel in het 

voorjaar als in de zomer was het erg 
droog met veel wind. Deze combina-
tie is voor veel jonge beplanting fa-
taal gebleken. De aannemer, die nog 
twee jaar verantwoordelijk is voor 
de vitaliteit van de beplanting, gaat 
eind oktober de dode beplanting ver-
vangen door nieuwe. (foto: gemeen-
te Velsen)

Allerzielen Velsen Verlicht
Op woensdag 6 november wordt 
tussen 19.00 en 22.00 uur op be-
graafplaats Duinhof in IJmuiden 
Allerzielen gevierd. Iedereen die 
zijn dierbaren wil herdenken, is 
van harte welkom.

Allerzielen is van oudsher een ka-
tholieke traditie waarop men over-
ledenen herdenkt, bidt voor over-
ledenen, kaarsen brandt en bloe-
men op een graf plaatst. Dit jaar is 
Begraafplaats Duinhof in IJmui-
den de ontmoetingsplek met licht, 
vuur, klank en kunst als decor. Ie-
dereen die zijn dierbaren wil her-
denken, ongeacht waar zij zijn be-
graven of gecremeerd, is welkom 
op de gemeentelijke begraafplaats 
aan de Slingerduinlaan in IJmui-
den.

Omdat de begraafplaats over onvol-
doende parkeerplaatsen beschikt, 
wordt bezoekers geadviseerd zo-

veel mogelijk per fiets te komen. 
Voor bezoekers met auto’s is er ge-
legenheid tot parkeren op het grote 
parkeerterrein tegenover het stadi-
on van Telstar aan de minister van 
Houtenlaan. Hiervandaan kunnen 
bezoekers te voet of per (OIG) bus-
je naar de begraafplaats. 

Vanaf 18.00 uur komt er een inrij-
verbod voor de Herenlaan vanaf de 
Zeeweg. Bewoners van de Heren-
laan kunnen alleen vanaf de Slin-
gerduinlaan bij hun woning ko-
men. Ook de Slingerduinlaan zal 
die avond afgesloten worden voor 
verkeer met uitzondering van de 
voertuigen van bewoners, fietsers, 
wandelaars, invalide auto’s en OIG 
busjes. Verkeersregelaars ter plek-
ke dragen zorg voor een juiste af-
wikkeling van het verkeer.

Voor meer informatie kijk op www.
allerzielenvelsen.nl.
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Heeft de gemeente uw 
juiste adresgegevens?
‘Voorkom gedoe, kijk het na’ – 
dat is het motto van de landelij-
ke campagne voor een betere re-
gistratie van adresgegevens. De-
ze gegevens die de gemeente van 
u heeft, worden gebruikt door 
verschillende overheidsorganisa-
ties. Van de Belastingdienst tot de 
leerplichtambtenaar. Controleer 
uw gegevens en voorkom gedoe.

Veel overheidsdienstverlening is ge-
baseerd op registratie in de Gemeen-
telijke Basis Administratie. Wie niet 
goed geregistreerd staat – bijvoor-
beeld omdat u vergeten bent een ver-

huizing door te geven – loopt de kans 
diensten als toeslagen en stempas-
sen mis te lopen. U heeft hier zelf een 
belangrijke rol in.

U kunt uw gegevens controleren 
door met uw DigiD in te loggen op 
MijnOverheid. Zijn uw gegevens 
niet juist? Dan kunt u op afspraak bij 
burgerzaken deze gegevens aanpas-
sen. Neem wel uw legitimatie mee. 
Als u tijdig wijzigingen doorgeeft, 
zoals bijvoorbeeld een verhuizing, 
dan voorkomt u hiermee problemen.

Meer informatie www.velsen.nl.

Voorkom woninginbraak
Hoe kunt u inbraak voorkomen? 
Waarom moet u altijd aangifte 
doen? Dat is te horen op een voor-
lichtingsavond in IJmuiden op 
donderdag 12 november in het Ta-
ta Steel Stadion.

De winter staat voor de deur met lan-
ge donkere dagen. Dan is het goed te 
zien of er iemand thuis is of niet. Het 
is een periode waarin inbrekers graag 
hun slag slaan. De gemeente Velsen 
en de politie spannen zich in om wo-
ninginbraken te voorkomen en inbre-
kers op te sporen. Hoe meer mensen 
daaraan meewerken, hoe beter het 
is, en hoe veiliger de wijk wordt. Het 
wijkteam van IJmuiden-Noord en 

-Zuid organiseert een voorlichtings-
avond over de preventie van wonin-
ginbraken. U krijgt te horen hoe be-
langrijk het is om een inbraak (po-
ging) te melden bij de politie en hoe 
dat moet gebeuren. Verder komt er 
een ex-inbreker aan het woord, die 
vanuit zijn ‘vakkennis’ tips geeft over 
de beveiliging van uw woning. Na af-
loop kunt u vragen stellen. 

Iedereen die in IJmuiden woont tus-
sen het spoor en de Velserduinweg / 
Casembroodstraat is van harte wel-
kom. De bijeenkomt is op donder-
dag 12 november 2013 van 19.30 tot 
21.00 uur in het Tata Steel Stadion in 
IJmuiden.

Natuurwerkdag in 
Park Kennemergaarde
Zaterdag 2 november is de Lan-
delijke Natuurwerkdag. Wie die 
dag de handen uit de mouwen 
wil steken, is van harte welkom 
in Park Kennemergaarde in Sant-
poort-Noord.

U gaat samen met groenwerkers 
van de gemeente Velsen de woe-
kerende esdoorn en Amerikaan-
se vogelkers wegzagen; zo wordt 
het oorspronkelijke ontwerp van 
het park weer zichtbaar. De dag be-
gint met het planten van een boom 
op het grasveld waar eerder een ou-
de zieke kastanje stond. Iedereen is 
van harte welkom om het park nog 
mooier te maken dan het al is. Van 
de zijde van het college van burge-
meester en wethouders van Velsen 
is wethouder Westerman er bij.

Om 9.30 uur is de inloop en om 
10.00 uur start het werk. Het pro-

gramma duurt tot 15.00 uur; om 
12.30 uur wordt er gelunchd (zelf 
meenemen).

Het aantal deelnemers is beperkt. 
Aanmelding via http://natuurwerk-
dag.nl/meedoen/locatie/park-ken-
nemergaarde/873. Gereedschap en 
werkhandschoenen zijn aanwezig. 
Trek stevige schoenen en (water-
dichte) werkkleding aan. Voor kof-
fie, thee en soep wordt gezorgd. 

De Vrienden van het Park Kenne-
mergaarde hebben bij de gemeen-
te Velsen een projectplan voor re-
vitalisering van het park ingediend. 
Voor de gemeente aanleiding om 
het park als Pareltje van Velsen te 
erkennen en een nieuw groenbe-
heerplan te maken. Ook heeft Vel-
sen rijkssubsidie aangevraagd voor 
herstel van het monumentale sier-
hekwerk.

Zonnepanelen evenement
Velsen stimuleert het gebruik van 
zonnepanelen in de gemeente. Op 
zaterdag 23 november 2013 gast-
heer van een uniek Route du Soleil 
zonnepanelen evenement in het 
Tata Steel Stadion. Volgende week 
volgt meer informatie in de Jutter/
de Hofgeest.

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 dis-
criminatiezaken, 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 het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerela-
teerde vragen kunt u een afspraak maken met één 
van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze 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.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 19 
oktober 2013 tot en met 25 okto-
ber 2013 de volgende aanvragen 

hebben ontvangen voor een om-
gevingsvergunning op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Badweg 38 C, plaatsen container 
(21/10/2013) w13.000427;
Loggerstraat 19 D, legaliseren ver-
dieping bedrijfshal (22/10/2013) 

w13.000432;
Bik en Arnoldkade 22, gewijzigd 
uitvoeren omgevingsvergunning 
w13.000391 (veranderen woon-
werkpand tot 4 appartementen)
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Burgemees-
ter en wethouders van Velsen of 
Burgemeester van Velsen Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

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

IJmuiden
Lekstraat 20, plaatsen dakopbouw 
(22/10/2013) w13.000309;
Vlissingenstraat ong., oprichten kan-
toor met bedrijfshal (25/10/2013) 
w13.000333;
Vierkante Bos 1, kappen 2 bomen 
(24/10/2013) w13.000377;
Haringkade ong., kappen boom 
(29/10/2013) w13.000409;
Herculesstraat 18, kappen boom 

(24/10/2013) w13.000405;
Eenhoornstraat ong. t.o. nr. 40, kap-
pen 12 bomen (24/10/2013).

Driehuis
Spieghellaan 13, kappen kastanje-
boom (24/10/2013) w13.000385.

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 10, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(25/10/2013) 
w13.000310;
Bosbeeklaan 24, kappen 4 bomen 
(29/10/2013) w13.000410.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 66, kappen boom 
(24/10/2013) w13.000395;
Anna van Saksenlaan 16, kappen 
boom (29/10/2013) w13.000418.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord

Breeaseperhof 39, wijzigen voor-
gevelkozijnen (25/10/2013) 
w13.000369;
Wijkerstraatweg 108, kappen boom 
(24/10/2013) w13.000387;
Zeeuwstraat 2, kappen 4 bomen 
(29/10/2013) w13.000413.

Velserbroek
Ronde Zonnedauw 8, 14, 18 en 22, 
kappen 14 bomen (24/10/2013) 
w13.000389;
De Kamp 79, kappen boom 
(24/10/2013) w13.000392.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Standplaats artikel 5:18 APV
IJmuiden
Kennemerplein ongenummerd, uit-
breiding verkoopdagen eerder afge-
geven vergunning u13.007262, 
verkoop etenswaren (29/10/2013) 
u13.009512.

(22/10/2013) w13.000430.

Velsen-Zuid 
Oosteinderweg 19, maken 
muurdoorbraak (25/10/2013) 
w13.000436;
Amsterdamseweg 10, inrichten 
oefenterrein t.b.v. brandoefenin-
gen Nova College (21/10/2013) 
w13.000425.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 37, plaatsen erker 
(21/10/2013) w13.000428;
Biallosterskilaan 28, kappen boom 
(24/10/2013) w13.000435;
Hagelingerweg 196, plaatsen 2 dak-
kapellen (zijgevel)(21/10/2013) 
w13.000429.

Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan 12, kappen 
boom (25/10/2013) w13.000439;

Bloemendaalsestraatweg 5, kappen 
6 bomen (23/10/2013) w13.000433.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 22, kappen 
boom (23/10/2013) w13.000431.

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 195-

291, kappen 4 bomen (25/10/2013) 
w13.000434.

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.

Aanvragen (vervolg)

Verordening tot 5e wijziging van APV 2009
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming 
van artikel 139 Gemeentewet be-
kend dat de raad van Velsen in 
zijn vergadering van 17 oktober 
2013 heeft besloten:

- de Verordening tot 5e wijziging van 
de gewijzigde Algemene Plaatselijke 
Verordening gemeente Velsen 2009 
vast te stellen.

De belangrijkste wijzigingen in de 
Algemene Plaatselijke Verordening, 
naast de aanpassing van de formu-
lering van een aantal artikelen, zijn:

- het opnemen van de voorwaarden 
waaronder zonder vergunning van 
het college film- en foto-opnamen in 
de openbare ruimte voor andere dan 
privé doeleinden mogen worden ge-
maakt;

- het zo nodig meenemen van de ge-
bruiksvergunning krachtens de 
Brandbeveiligings-verordening in 
een evenementenvergunning;

- het opnemen van een nieuwe af-
deling 8a ter zake van de toegestane 
schenktijden van paracommercië-
le rechtspersonen zoals sportvereni-
gingen, buurthuizen, sociale en cul-

turele instellingen e.d., te weten van-
af 1 uur voor aanvang en tot uiterlijk 
1 uur na afloop van de activiteit die 
wordt uitgeoefend in verband met de 
statutaire doelen van de rechtsper-
soon;

- het verbod voor paracommerciële 
rechtspersonen om alcoholhouden-
de drank te verstrekken tijdens bij-
eenkomsten van persoonlijke aard 
en bijeenkomsten die zijn gericht 
op personen die niet of niet recht-
streeks bij de activiteiten van de des-
betreffende rechtspersoon betrok-
ken zijn.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking 
op 4 november 2013.

Ter inzage
Deze verordening ligt gedurende 
twaalf weken ter inzage bij de recep-
tie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden en nadien bij de afdeling 
Algemene Zaken. De verordening 
wordt ook gepubliceerd op de websi-
te van de gemeente Velsen: www.Vel-
sen.nl
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Raadsvergadering 7 november 2013

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- de breedtebeperking (1,9m) met uit-
zondering van verkeer van bewoners 
op de Wüstelaan te Santpoort, op het 
gedeelte tussen de Velserhooftlaan en 
de Wijnoldy Daniëlslaan, in te trek-
ken door middel van het verwijde-
ren van bord C18 en onderbord ‘m.u.v. 
verkeer van bewoners’, zoals bedoeld 
in bijlage 1 van het Reglement ver-

keersregels en verkeerstekens 1990;

- op de Wüstelaan te Santpoort, op het 
gedeelte tussen de Hoofdstraat en de 
Wijnoldy Daniëlslaan, een inrijver-
bod voor vrachtverkeer met uitzon-
dering van bestemmingsverkeer in 
te stellen door middel van het plaat-
sen van bord C7 en onderbord ‘uit-
gezonderd bestemmingsverkeer’, zo-
als bedoeld in bijlage 1 van het Regle-
ment verkeersregels en verkeerste-
kens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elek-
tronisch is bekend gemaakt in de 
digitale Staatscourant, schriftelijk 
(postbus 465, 1970 AL IJmuiden) 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  

bij het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant. 
Deze advertentie is bedoeld als ex-
tra service.

Donderdag 7 november vergadert 
de gemeenteraad vanaf 19.30 uur 
over de begroting 2014 van Vel-
sen. Locatie: het Tata Steel stadi-
on aan de Minister van Houtenlaan 
123 in Velsen-Zuid.

De agenda voor de Raadsvergadering 
is als volgt:
1. Opening
2. Behandeling begroting 2014 ge-

meente Velsen

In deze begrotingsraad op donder-
dag 7 november 2013 geven de frac-
ties hun oordeel over de begroting en 
lichten ingediende moties en amen-
dementen toe. Tijdens deze raads-

vergadering worden eventuele wij-
zigingen en voorstellen in stemming 
gebracht en stelt de gemeenteraad de 
begroting 2014 definitief vast.

Er kan eventueel schriftelijk een re-
actie worden gegeven. Indien de-
ze tijdig is ingeleverd – dat kan  via 
email: griffier@velsen.nl, - dan 
wordt de reactie vóór de vergadering 
naar de raadsleden doorgestuurd. 

De begroting ligt ter inzage bij de re-
ceptie van het stadhuis, evenals bij 
de bibliotheek aan het Dudokplein te 
IJmuiden en de bibliotheek van Vel-
serbroek aan de Maanbastion.

De raadsvergadering is live te volgen 
via Seaport TV. Een samenvatting 
van de raadsvergadering is terug te 
zien in de week na de vergadering op 
Seaport TV en via uitzending gemist 
op www.seaporttv.nl

De raad heeft in zijn vergadering van 
17 oktober 2013 een besluit genomen 
over de onderstaande onderwerpen:

• Gewijzigde begroting 2013, pri-
maire begroting 2014 en meerja-
renbegroting 2015 tot en met 2018 
“IJmond Werkt!”

• Wijziging Gemeenschappelijke 
Regeling Milieudienst IJmond en 

toetreding gemeente Haarlem en 
provincie Noord-Holland

• Verordening tot de 5e wijziging 
van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening gemeente Velsen 2009

• Begroting 2014 Centraal Nautisch 
Beheer

• Verzoek uitkering Gemeentefonds 
opsporen en ruimen conventione-
le explosieven Tweede Wereldoor-
log

De besluitenlijsten zijn in te zien op 
de website van de gemeenteraad: ht-
tp://raad.velsen.nl
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Horecahuwelijk gesloten
Santpoort-Noord - Na maan-
den van voorbereiding was het 
maandag 21 oktober eindelijk zo 
ver. De trouwdag van Alex Her-
mans en Linda Muller, uitba-
ters van Café Brasserie De Wil-
deman.
Alex haalde zijn bruid ‘s morgens 
in stijl op. Samen met zijn zoons 
Mick en Aidan arriveerde hij in 
de achterbak van een Unimog. 
Na de koffie in het eigen café 
werden er foto’s gemaakt op het 
landje van Scholz en natuurlijk 
bij De Wildeman. Nadat ook de 
bruidstaart was verorberd ver-
trokken de genodigden met een 
oude Engelse bus naar Amster-
dam. Daar werden bij van Dob-
ben heerlijke broodjes kroket en 
ander lekkers gegeten. Daarna 
volgde een rondvaart door Am-
sterdam met gezellige muziek 
van een accordeonist.
Rond 17.00 uur was het gezel-
schap terug in Santpoort en kon 
zich thuis of elders voorbereiden 
op de huwelijksvoltrekking van 
die avond. Daar liep de feestzaal 

van De Wildeman, begeleid door 
een heus draaiorgel, snel vol. 
Om 19.30 uur kwam Linda aan 
de arm van haar vader de zaal 
binnen. Ze droeg een prachtige 
jurk, gemaakt door Martin uit de 
Cronjéstraat naar een idee van 
haarzelf. Ambtenaar van de bur-
gerlijke stand Nol Stuvel maak-
te er een vrolijke boel van, maar 
voltrok het echte huwelijk zeer 
serieus. Na een duidelijk ‘Jaze-
ker’ van Linda en een volmondig 
‘Ja’ van Alex werd het huwelijk 
bekrachtigd door Nol en een ha-
merslag van Mick en Aidan.
Daarna werden enkele cadeaus 
overhandigd door de vaste gas-
ten en de Harddraverijvereniging 
en barstte het feest los onder lei-
ding van de 100% Pretband en 
Steef V. 
De bediening was in goede han-
den bij het bestuur van de Hard-
draverij en hun aanhang. Alex en 
Linda kunnen terugkijken op een 
zeer geslaagde huwelijksdag! 
Dinsdag vertrok het stel, met de 
Unimog, op huwelijksreis.

Santpoort-Noord - Steek een 
kaarsje aan voor wie je mist! Voor 
Alle Zielen is er voor iedereen. Op 
2 november om 19.00 uur is er een 
muzikale en verstillende samen-
komst in de Dorpskerk aan de 
Burgemeester Enschedelaan voor 
al die mensen die de herinnering 
aan een dierbare overledene le-
vend willen houden of gewoon 
de verbinding zoeken met elkaar. 
Er is ruimte voor troost, herinne-
ring en vreugde. Er is ruimte voor 
kunst, muziek, gedichten en stil-
te. Er zal gelegenheid geboden 
worden om een kaarsje te bran-
den.  We zullen in verbondenheid 
zingen en zijn. Met medewerking 
van projectkoor Dorpskerkcan-
torij, onder leiding van dirigen-
te Antje de Wit. Piano- en orgel-
begeleiding door Elina Keijzer. De 
kerk is een half uur voor aanvang 
al geopend. ‘Zingen in de Dorps-
kerk’ is er voor iedereen. Toegang 
is gratis, collecte bij de uitgang. 
Meer informatie: Antje de Wit, 06-
21805104 of symphonia@xs4al.nl. 

Allerzielen
in Dorpskerk

Wild West in IJmuiden
IJmuiden - Zondagmiddag heeft 
de politie een 30-jarige man uit 
IJmuiden aangehouden wegens 
het rijden zonder rijbewijs en 
het veroorzaken van een aanrij-
ding. Zowel de auto als de be-
stuurder werden door een on-
opvallende politieserveuillance 
herkend, omdat het om een man 
gaat die regelmatig zonder rijbe-
wijs rijdt. De politiemedewerkers 
riepen een opvallende politieauto 
op om te assisteren. Nog voordat 
deze auto ter plaatse was, kreeg 
de verdachte in de gaten dat hij 

werd achtervolgd. Hij gaf gas en 
ging er vandoor. Toen de opval-
lende politie ook achter de vluch-
tende auto reed, zette de be-
stuurder zwaailicht en sirene aan 
om het overige verkeer te waar-
schuwden. Op een stopteken re-
ageerde de bestuurder niet. In 
IJmuiden stak de man, zonder 
af te remmen, de kruising van 
de Oranjestraat en de Breesaap-
straat over. Hierbij botste hij te-
gen een bestelbusje. Ook werden 
twee geparkeerd staande auto’s 
geraakt. (foto: Mathijs Kuiper)
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Raadsvergadering 7 november 2013

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- de breedtebeperking (1,9m) met uit-
zondering van verkeer van bewoners 
op de Wüstelaan te Santpoort, op het 
gedeelte tussen de Velserhooftlaan en 
de Wijnoldy Daniëlslaan, in te trek-
ken door middel van het verwijde-
ren van bord C18 en onderbord ‘m.u.v. 
verkeer van bewoners’, zoals bedoeld 
in bijlage 1 van het Reglement ver-

keersregels en verkeerstekens 1990;

- op de Wüstelaan te Santpoort, op het 
gedeelte tussen de Hoofdstraat en de 
Wijnoldy Daniëlslaan, een inrijver-
bod voor vrachtverkeer met uitzon-
dering van bestemmingsverkeer in 
te stellen door middel van het plaat-
sen van bord C7 en onderbord ‘uit-
gezonderd bestemmingsverkeer’, zo-
als bedoeld in bijlage 1 van het Regle-
ment verkeersregels en verkeerste-
kens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elek-
tronisch is bekend gemaakt in de 
digitale Staatscourant, schriftelijk 
(postbus 465, 1970 AL IJmuiden) 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  

bij het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant. 
Deze advertentie is bedoeld als ex-
tra service.

Donderdag 7 november vergadert 
de gemeenteraad vanaf 19.30 uur 
over de begroting 2014 van Vel-
sen. Locatie: het Tata Steel stadi-
on aan de Minister van Houtenlaan 
123 in Velsen-Zuid.

De agenda voor de Raadsvergadering 
is als volgt:
1. Opening
2. Behandeling begroting 2014 ge-

meente Velsen

In deze begrotingsraad op donder-
dag 7 november 2013 geven de frac-
ties hun oordeel over de begroting en 
lichten ingediende moties en amen-
dementen toe. Tijdens deze raads-

vergadering worden eventuele wij-
zigingen en voorstellen in stemming 
gebracht en stelt de gemeenteraad de 
begroting 2014 definitief vast.

Er kan eventueel schriftelijk een re-
actie worden gegeven. Indien de-
ze tijdig is ingeleverd – dat kan  via 
email: griffier@velsen.nl, - dan 
wordt de reactie vóór de vergadering 
naar de raadsleden doorgestuurd. 

De begroting ligt ter inzage bij de re-
ceptie van het stadhuis, evenals bij 
de bibliotheek aan het Dudokplein te 
IJmuiden en de bibliotheek van Vel-
serbroek aan de Maanbastion.

De raadsvergadering is live te volgen 
via Seaport TV. Een samenvatting 
van de raadsvergadering is terug te 
zien in de week na de vergadering op 
Seaport TV en via uitzending gemist 
op www.seaporttv.nl

De raad heeft in zijn vergadering van 
17 oktober 2013 een besluit genomen 
over de onderstaande onderwerpen:

• Gewijzigde begroting 2013, pri-
maire begroting 2014 en meerja-
renbegroting 2015 tot en met 2018 
“IJmond Werkt!”

• Wijziging Gemeenschappelijke 
Regeling Milieudienst IJmond en 

toetreding gemeente Haarlem en 
provincie Noord-Holland

• Verordening tot de 5e wijziging 
van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening gemeente Velsen 2009

• Begroting 2014 Centraal Nautisch 
Beheer

• Verzoek uitkering Gemeentefonds 
opsporen en ruimen conventione-
le explosieven Tweede Wereldoor-
log

De besluitenlijsten zijn in te zien op 
de website van de gemeenteraad: ht-
tp://raad.velsen.nl
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Horecahuwelijk gesloten
Santpoort-Noord - Na maan-
den van voorbereiding was het 
maandag 21 oktober eindelijk zo 
ver. De trouwdag van Alex Her-
mans en Linda Muller, uitba-
ters van Café Brasserie De Wil-
deman.
Alex haalde zijn bruid ‘s morgens 
in stijl op. Samen met zijn zoons 
Mick en Aidan arriveerde hij in 
de achterbak van een Unimog. 
Na de koffie in het eigen café 
werden er foto’s gemaakt op het 
landje van Scholz en natuurlijk 
bij De Wildeman. Nadat ook de 
bruidstaart was verorberd ver-
trokken de genodigden met een 
oude Engelse bus naar Amster-
dam. Daar werden bij van Dob-
ben heerlijke broodjes kroket en 
ander lekkers gegeten. Daarna 
volgde een rondvaart door Am-
sterdam met gezellige muziek 
van een accordeonist.
Rond 17.00 uur was het gezel-
schap terug in Santpoort en kon 
zich thuis of elders voorbereiden 
op de huwelijksvoltrekking van 
die avond. Daar liep de feestzaal 

van De Wildeman, begeleid door 
een heus draaiorgel, snel vol. 
Om 19.30 uur kwam Linda aan 
de arm van haar vader de zaal 
binnen. Ze droeg een prachtige 
jurk, gemaakt door Martin uit de 
Cronjéstraat naar een idee van 
haarzelf. Ambtenaar van de bur-
gerlijke stand Nol Stuvel maak-
te er een vrolijke boel van, maar 
voltrok het echte huwelijk zeer 
serieus. Na een duidelijk ‘Jaze-
ker’ van Linda en een volmondig 
‘Ja’ van Alex werd het huwelijk 
bekrachtigd door Nol en een ha-
merslag van Mick en Aidan.
Daarna werden enkele cadeaus 
overhandigd door de vaste gas-
ten en de Harddraverijvereniging 
en barstte het feest los onder lei-
ding van de 100% Pretband en 
Steef V. 
De bediening was in goede han-
den bij het bestuur van de Hard-
draverij en hun aanhang. Alex en 
Linda kunnen terugkijken op een 
zeer geslaagde huwelijksdag! 
Dinsdag vertrok het stel, met de 
Unimog, op huwelijksreis.

Santpoort-Noord - Steek een 
kaarsje aan voor wie je mist! Voor 
Alle Zielen is er voor iedereen. Op 
2 november om 19.00 uur is er een 
muzikale en verstillende samen-
komst in de Dorpskerk aan de 
Burgemeester Enschedelaan voor 
al die mensen die de herinnering 
aan een dierbare overledene le-
vend willen houden of gewoon 
de verbinding zoeken met elkaar. 
Er is ruimte voor troost, herinne-
ring en vreugde. Er is ruimte voor 
kunst, muziek, gedichten en stil-
te. Er zal gelegenheid geboden 
worden om een kaarsje te bran-
den.  We zullen in verbondenheid 
zingen en zijn. Met medewerking 
van projectkoor Dorpskerkcan-
torij, onder leiding van dirigen-
te Antje de Wit. Piano- en orgel-
begeleiding door Elina Keijzer. De 
kerk is een half uur voor aanvang 
al geopend. ‘Zingen in de Dorps-
kerk’ is er voor iedereen. Toegang 
is gratis, collecte bij de uitgang. 
Meer informatie: Antje de Wit, 06-
21805104 of symphonia@xs4al.nl. 

Allerzielen
in Dorpskerk

Wild West in IJmuiden
IJmuiden - Zondagmiddag heeft 
de politie een 30-jarige man uit 
IJmuiden aangehouden wegens 
het rijden zonder rijbewijs en 
het veroorzaken van een aanrij-
ding. Zowel de auto als de be-
stuurder werden door een on-
opvallende politieserveuillance 
herkend, omdat het om een man 
gaat die regelmatig zonder rijbe-
wijs rijdt. De politiemedewerkers 
riepen een opvallende politieauto 
op om te assisteren. Nog voordat 
deze auto ter plaatse was, kreeg 
de verdachte in de gaten dat hij 

werd achtervolgd. Hij gaf gas en 
ging er vandoor. Toen de opval-
lende politie ook achter de vluch-
tende auto reed, zette de be-
stuurder zwaailicht en sirene aan 
om het overige verkeer te waar-
schuwden. Op een stopteken re-
ageerde de bestuurder niet. In 
IJmuiden stak de man, zonder 
af te remmen, de kruising van 
de Oranjestraat en de Breesaap-
straat over. Hierbij botste hij te-
gen een bestelbusje. Ook werden 
twee geparkeerd staande auto’s 
geraakt. (foto: Mathijs Kuiper)




