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Informatiepaneel
wandelnetwerk onthuld
Donderdag 26 november heeft 
Annette Baerveldt, wethouder 
Toerisme & Recreatie, een van de 
startpanelen van het wandelnet-
werk Midden-Kennemerland ont-
huld. Deze handeling vond plaats 
bij het station Driehuis.

Afgelopen maanden is hard gewerkt 
aan het bewegwijzeren van de ver-
schillende routes. In Velsen worden 
in totaal 14 startpanelen geplaatst en 
is straks circa 130 km bewegwijzerd. 
De routes kunnen vrijwel vanuit de 
huisdeur worden gestart. Ze leiden 
door de mooiste stukjes van Velsen. 
De wandelaar kan zelf zijn route be-

palen door een bepaalde kleur te kie-
zen. 

Provincie
Binnen Noord-Holland zijn ver-
schillende wandelnetwerken gerea-
liseerd. De provincie streeft ernaar 
om de hele provincie van een wan-
delnetwerk te voorzien.  Het tota-
le wandelnetwerk Midden-Kenne-
merland – bestaande uit Velsen, Be-
verwijk en Heemskerk – zal in het 
voorjaar 2016 o�  cieel worden ge-
opend. Het wandelnetwerk wordt 
deels gesubsidieerd door de provin-
cie Noord-Holland. (foto: Recreatie 
Noord-Holland)

Bewonersavond
grondwateronderzoek
Op woensdag 16 december 2015 or-
ganiseert de gemeente weer een be-
wonersavond over het grondwater-
onderzoek in Velsen-Noord. De bij-
eenkomst vindt plaats in het Wijk-

centrum De Stek, Heirweg 2 in Vel-
sen-Noord. Aanvang: 19.30 uur. De 
gemeente gaat dan in gesprek met 
bewoners over de grondwaterover-
last en de te nemen maatregelen.

Velsertunnel deze week
gedeeltelijk afgesloten
In verband met reparatie is de 
Velsertunnel  tot en met vrijdag 
4 december afgesloten voor ver-
keer richting IJmuiden/Haarlem 
tussen 20.00 uur en 05.00 uur. 
Verkeer wordt omgeleid via de 
calamiteitenbogen en de Wijker-
tunnel. Voor verkeer in de rich-
ting Beverwijk blijft de tunnel be-
schikbaar.

Zuidelijke calamiteitenboog 
overdag niet meer open
In de afgelopen weken is calamitei-
tenboog ten zuiden van de Wijker-

tunnel 24 uur per dag open geweest 
om de verkeershinder door het werk 
aan de Velsertraverse te verlichten. 

De provincie Noord-Holland heeft 
de werkzaamheden ten oosten van 
de A22 afgerond waardoor ook de 
hinder zal afnemen. Om die reden 
wordt de calamiteitenboog vanaf 1 
december weer volgens normaal ge-
bruik ingezet; als het verkeer voor 
de Velsertunnel vaststaat vanwege 
een (ernstig) ongeluk of als de tun-
nel in zuidelijke richting is afgeslo-
ten vanwege onderhoud.

Statushouders naar 
Missiehuis in Driehuis
De gemeente Velsen wil vanaf 
april 2016 een groep van maximaal 
80 statushouders gaan huisvesten 
in het Missiehuis in Driehuis.

Naast het huisvesten van statushou-
ders in sociale huurwoningen en ge-
meentelijke panden biedt het Mis-
siehuis meer mogelijkheden om aan 
de taakstelling om statushouders te 
huisvesten te (blijven) voldoen. Maar 
ook om statushouders tijdelijk te 
huisvesten, die in afwachting zijn van 
een woning in een andere gemeente 
uit de regio (wachtkamer). Ook kan 
hierdoor de instroom van statushou-
ders op de sociale woningmarkt in 
Velsen meer geleidelijk plaatsvinden. 

In november 2015 verblijven er lan-
delijk bijna 45.000 asielzoekers in de 
opvang, waaronder ongeveer 16.000 
statushouders. Deze statushouders 
zijn in afwachting van een woning in 
een gemeente in Nederland. De ge-
meente Velsen is zich bewust van 
haar verantwoordelijkheid en wil 
voldoen aan haar taakstelling om sta-
tushouders te huisvesten. Zowel dit 
jaar als ook de volgende jaren.

Tot nu toe worden statushouders in 
Velsen verspreid over meerdere lo-

caties in Velsen. Dit gebeurt zowel 
in panden van de woningcorporaties 
als in panden die in gemeentelijk be-
zit zijn. 

Sinds kort zijn er ook afspraken mo-
gelijk met het Rijksvastgoedbedrijf 
(RVB). Panden van de Rijksoverheid 
die leeg staan kunnen, onder voor-
waarden, gebruikt worden voor de 
opvang van vluchtelingen met een 
verblijfstatus (statushouders). Het 
Missiehuis in Driehuis is zo’n pand. 
De mogelijkheden hiervan zijn on-
derzocht waaruit blijkt dat het Mis-
siehuis voor een periode van 7 tot 10 
jaar huisvesting kan bieden aan onge-
veer 80 statushouders.

Het college heeft de sterke voorkeur 
om in het Missiehuis niet alleen sta-
tushouders te plaatsen maar ook an-
dere inwoners van Velsen die op zoek 
zijn naar een huurwoning. Echter, de-
ze mogelijkheid is door het RVB uit-
gesloten. Deze panden mogen alleen 
gebruikt worden voor de opvang van 
statushouders. De gemeente blijft 
ook zoeken naar bestaande en nieu-
we bebouwing voor wat betreft (tij-
delijke) huisvesting voor statushou-
ders in Velsen. (foto: Gemeente Vel-
sen)
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Word ook lid van Burgernet!

Peuter (2) terecht
dankzij Burgernet
Wist u dat de politie vorige week 
nog een vermiste peuter heeft ge-
vonden? Dat gebeurde dankzij 
een tip van een oplettende dame, 
die lid is van Burgernet. Het 2-ja-
rig jongetje was naar buiten ge-
glipt en sindsdien onvindbaar. De 
ondernemende peuter was lekker 
aan het spelen bij de school aan 
de Willemsbeekweg in IJmuiden. 
Binnen een half uurtje kon zijn 
moeder hem weer ophalen.

Meld u aan!
Ook u kunt de politie helpen. Meld u 
aan bij Burgernet en help de veilig-
heid in onze gemeente te vergroten. 
Burgernet is een unieke samenwer-
king tussen burgers, gemeenten en 
politie om de veiligheid in de woon- 
en werkomgeving te vergroten. Hier-
bij wordt gebruik gemaakt van een 
telefonisch netwerk van inwoners 

en medewerkers van bedrijven. Bur-
gernet wordt ingezet bij dringende 
zaken waarbij een duidelijk signale-
ment beschikbaar is. Denk bijvoor-
beeld aan inbraken, overvallen, ver-
missingen of doorrijden na een on-
geval. Bijna 5000 inwoners uit Vel-
sen doen al mee aan Burgernet. Zij 
vormen de extra ‘ogen en oren’ voor 
de politie en helpen zo mee onze ge-
meente veilig te houden. Doet u nog 
niet mee? Aanmelden kan via www.
burgernet.nl.

App
Voor gebruikers van een smartpho-
ne bestaat er ook een burgernetapp. 
U krijgt dan bericht op het moment 
dat er in uw omgeving een burger-
netactie wordt gestart. Zo kunt u al-
tijd en overal meehelpen bij het op-
sporen van verdachte of vermiste 
personen.

IJmond tekent voor
opvang zwefdieren
De gemeenten Beverwijk, Heems-
kerk, Velsen en Uitgeest hebben 
op 30 november 2015 met de 
Dierenbescherming een dienst-
verleningsovereenkomst gete-
kend in het Kerbert Dierentehuis 
te IJmuiden. De overeenkomst 
gaat over de opvang van zwerf-
dieren.

De gemeente heeft een wettelijke 
taak op het gebied van de opvang en 
het vervoer van zwerfdieren. Het 
Kerbert Dierentehuis en het Knaag-
dierencentrum van de Dierenbe-
scherming, gevestigd in IJmuiden, 
doen het feitelijke opvangwerk van 
zwerfdieren in de regio IJmond. In 
de overeenkomst staan uniforme 
afspraken over de uitvoering van 
het opvangwerk en over de kosten 
van deze wettelijke taken. De Die-
renbescherming gaat een kosten-
dekkende vergoeding ontvangen.

Blij met overeenkomst
De Dierenbescherming is blij met 
de overeenkomst. Reactie Sanne 
Abbas-Geurtjens, beleidsmede-
werker dierenwelzijn bij de Die-
renbescherming regio Noord-
Holland Noord: ,,De overeen-
komst geeft zekerheid over de ver-
goeding, de invulling van de taken 
en continuïteit van de samenwer-
king. Hierdoor zijn we nog beter in 
staat om ons in te zetten voor de 
zwerfdieren in de regio. We kijken 
uit naar een lange en diervriende-
lijke samenwerking.’’ 

Op de foto (Reinder Weidijk) van 
links naar rechts wethouders 
A.W.M. Schoorl (Heemskerk), H. 
Erol (Beverwijk), R.G. te Beest (Vel-
sen) en burgemeester W.J.A. Ver-
kleij (Beverwijk) en de directeur 
van de dierenbescherming F. Dales.

Gouden Green Key voor 
Beach Inn en Ozlines
Met de (gouden) Green Key voor 
Beach Inn op IJmuiderslag en 
Ozlines op het Strand Noord-
pier telt Velsen nu zeven onder-
nemers die de Green Key in de 
wacht hebben gesleept. Green 
Key is hét keurmerk voor duurza-
me toeristische en zakelijke ac-
commodaties.

Milieubesparing
Bedrijven met een Green Key keur-
merk doen er alles aan om het milieu 
te sparen, zonder dat hun gasten in-
leveren op comfort en kwaliteit. Zij 
gaan daarbij een stap verder dan de 
wet- en regelgeving vereist. Het is de 
eerste keer in Velsen dat een strand-
paviljoen (Beach Inn) en een wind- 

en watersportbedrijf (Ozlines) wor-
den beloond voor hun duurzaam-
heidsactiviteiten. Gemeente Velsen 
feliciteert de ondernemers van har-
te met het behalen van dit resultaat. 

Duurzaamheid en de Green Key zijn 
speerpunten in het economisch pro-
gramma 2015-2019. Velsen stimu-
leert in samenwerking met de Om-
gevingsdienst IJmond dat onderne-
mers aandacht hebben voor duur-
zaamheid.

Andere bezitters van de Green Key 
in Velsen zijn: Forteiland, Camping 
de Duindoorn, Holiday Inn, Land-
goed Duin & Kruidberg en het Bas-
tion Hotel.

Gewijzigde openings-
tijden gemeentehuis
Rond de Kerst en Oud & Nieuw zijn de openingstijden van het ge-
meentehuis van Velsen gewijzigd:

  Vrijdag 25 december (Eerste Kerstdag) Gesloten
  Donderdag 31 december (Oudejaarsdag)  Vanaf 17.00 uur gesloten
  Vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)   Gesloten
  Maandag 4 januari   Open vanaf 10.00 uur

Avondopenstelling op dinsdag 22 december
Op donderdagavond (Kerstavond) 24 december is het stadhuis geslo-
ten. In plaats daarvan is het gemeentehuis op dinsdagavond 22 decem-
ber open. U kunt tussen 18.00 uur en 20.00 uur terecht op afspraak bij 
Burgerzaken. U kunt voor deze avond alleen een afspraak maken via te-
lefoonnummer 0255-567200 of 140255. Op 31 december zijn we vanaf 
17.00 uur gesloten. Er is dan geen avondopenstelling.
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Film over Dag van de 
Duurzaamheid in Velsen
Vrijdag 9 oktober was het de jaar-
lijkse Dag van de Duurzaamheid.

Op Plein 1945 in IJmuiden vonden 
op die dag verschillende Velsen-
se activiteiten plaats, die te maken 

hadden met minder energieverbruik 
en minder milieubelasting. Van de-
ze dag is een fi lm gemaakt. Deze is 
te vinden op www.youtube.com/wa
tch?v=yTDdKDN3LLk&feature=yo
utu.be

Dieven zijn dol op donker: verlicht uw omgeving!
Als de dagen korter worden, stijgt 
het aantal inbraken. Dat is altijd 
zo geweest. Inbrekers gaan het 
liefst in het donker te werk, zodat 
niemand ze ziet. Voorkom daar-
om inbraken en verlicht uw om-
geving!

Licht, Lawaai en Lang werk 
Een goed verlichte woning gaan die-
ven het liefst uit de weg. Licht vormt 
samen met Lawaai en Lang werk de 
drie L’en waar inbrekers een hekel 
aan hebben. Zorg ervoor dat uw wo-
ning een bewoonde indruk maakt. 
Verlichting met een tijdschakelaar 
maakt al een enorm verschil. Ge-
bruik een grote lamp en laat ook een 
lamp aan op de verdieping.

Binnen- en buitenverlichting
Aandacht voor de buitenverlichting 
is eveneens van belang. Zorg voor 
goede buitenverlichting bij alle deu-
ren die vanaf de openbare weg zicht-
baar en bereikbaar zijn. De buiten-
lamp bij de voordeur dient het ge-
zicht van de bezoekers te verlich-
ten. Zo kunt u goed afwegen om al 
of niet de deur te openen voor de on-
genode gast. Felle verlichting is niet 
wenselijk, omdat sterke wisselin-

gen van licht en donker de omge-
ving juist minder goed zichtbaar ma-
ken. Een beperkte en gelijkmatige 
verlichtingssterkte voldoet meest-
al, omdat de ogen daaraan wennen. 
De juiste verlichting is maatwerk. 
Net als goed hang- en sluitwerk of 
een alarminstallatie. Hierin kunt u 
zich het beste laten adviseren door 
een vakman. Een PKVW-bedrijf kan 
hierbij helpen. PKVW staat voor Po-
litiekeurmerk Veilig Wonen. Bij dit 
keurmerk neemt verlichting een be-
langrijke plaats in. 

Grote rol bij pakkans
Goede verlichting speelt ook een 
grote rol bij de pakkans. Goed licht 
zorgt voor een beter signalement van 
de inbreker. Daar is de politie enorm 
mee geholpen. De meeste heterdaad-
aanhoudingen zijn te danken aan 
snelle alarmering via het nummer 
112 in combinatie met een goed sig-
nalement. Tijdens een achtervolging 
is het voor de politie erg belangrijk 
om te weten welke kleur schoenen 
de crimineel draagt en of hij blond 
of donker haar heeft. Kijk voor meer 
informatie en tips om een woningin-
braak te voorkomen op www.Politie-
keurmerk.nl. 

De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al 
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u 
meer informatie over vergunningen, burgerzaken, 
buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale 
zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor 
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te 

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

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze 
website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 
0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten 
over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum 
van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier 
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken 

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op 
www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van 
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen 
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De 
bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het 
elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van 
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 21 
tot en met 27 november 2015 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Van Leeuwenstraat 3, kappen boom 
(24/11/2015) 18289-2015;
Pruimenboomplein 59, plaatsen 
wegschui¥ are balkonbeglazing 
(24/11/2015) 18308-2015.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Corantijnstraat 6, plaatsen erker 
en maken constructieve doorbraak 
(25/11/2015) 18339-2015;
Kerkweg 143, verlengen dakkapel 
voorgevel (23/11/2015) 18244-2015.

Velsen-Zuid
Velserdijk 30, maken 2 constructie-
ve doorbraken (26/11/2015) 18404-

2015;
Heuvelweg 15, slopen en herbouwen 
schuur (27/11/2015) 18440-2015.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 28, kappen 3 
bomen (25/11/2015) 18350-2015;
Anna van Burenlaan 13, wijzigen ko-
zijnen (20/11/2015) 18337-2015;
Wüstelaan 19, kappen 3 bomen 



Infopagina

3 december 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

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) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat het 
besluit heeft genomen (zoals col-
lege van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemees-
ter van Velsen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen wor-

den aangevraagd, indien er ook 
een bezwaarschrift is ingediend. 
De 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
Van Broekhuijsenstraat 20, plaat-
sen dakkapel voor- en achterzijde 
(30/11/2015) 14917-2015;
Herculesstraat 67, plaatsen terras-
overkapping (27/11/2015) 14119-
2015;
Kennemerstrand 800 8000, bouwen 
tijdelijk wind- en watersportcen-
trum (01/12/2015) 14681-2015.

Driehuis
Van Lenneplaan 18, plaatsen erker 
voorzijde (30/11/2015) 15878-2015;
Da Costalaan 6, vergroten balkon 

(27/11/2015) 16371-2015.

Santpoort-Noord
St. Martinstraat 2, vergroten dakka-
pel (voorgevel) (30/11/2015) 16531-
2015;
Santpoortse Dreef ong. tracé HOV, 
realiseren spooronderdoorgang 
(25/11/2015) 12627-2015;
Duin- en Kruidbergerweg ong., res-
taureren hekwerk (24/11/2015) 
14639-2015.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Linie 34 9000, vervangen schuur/
berging (01/12/2015)  16779-2015.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een om-
gevingsvergunning geweigerd voor: 

Santpoort-Noord
Rijksweg 424, plaatsen dakkapel 
(24/11/2015) 13749-2015.

Santpoort-Zuid
Clarionlaan 2, kappen boom 
(25/11/2015) 17016-2015.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Vestingplein 58 te Velserbroek, 
Feestavond 25-jarig bestaan Het 
Polderhuis 28 november 2015 
(24/11/2015) u15.008359;
Strand IJmuiden, NK Kitebuggy, 
12 en 13 maart 2016 (23/11/2015)  
u15.007994.

(22/11/2015) 18175-2015.

Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 74, realiseren 
zorginstelling (23/11/2015) 18222-
2015.

Velsen-Noord
Wenckebachstraat 126, plaatsen an-
tennemast tbv mobiele telecommu-
nicatie (25/11/2015) 18358-2015.

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

Ontwerpbesluit - uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag. De aanvraag, 
de ontwerpomgevingsvergunning en 

de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 4 december 2015 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de af-
deling Publiekszaken. Tevens zijn 
deze stukken digitaal in te zien op de 
website velsen.nl via het menu  actu-
eel/ inzage (ontwerp)besluiten. 
Tijdens deze periode van terinzagel-
egging kan eenieder naar keuze mon-
deling of schriftelijke zienswijzen 
inbrengen tegen de ontwerpomge-
vingsvergunning. Zienswijzen moe-
ten worden gericht aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
van Velsen, werkeenheid Vergun-

ningen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den (bezoekadres Dudokplein 1 te 
IJmuiden). Voor het kenbaar maken 
van mondelinge zienswijzen kunt u 
contact opnemen met de werkeen-
heid Vergunningen, telefoon 140255.

IJmuiden
Burgemeester Rambonnetlaan 2, 
brandveilig gebruik (23/11/2015) 
16474-2015.

Aanvragen (vervolg)

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Zeewijkplein 290, IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 

elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

 Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.
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Melding kandelaberen bomen (verwijderen takken)
De reconstructie van de Lange 
Nieuwstraat in IJmuiden 1e fase is 
inmiddels gestart. Het betreft het 
gedeelte vanaf de rotonde Gijze-
veltplantsoen tot aan de Schel-

destraat.

Voor de uitvoering van de fases 2, 3 
en 4, gedeelte vanaf de Vechtstraat 
tot Plein 45 worden vanaf januari / 

februari 2016 de bomen gekandela-
berd (verwijderen takken). Deze ac-
tie is vooruitlopend op het kappen 
van de bomen,  om er voor te zorgen 
dat er geen nesten gemaakt kunnen 

worden i.v.m. het broedseizoen. Het 
betreft 86 iepen.

Medio december 2016 worden de 
nieuwe bomen geplant.

Weekendafsluiting werkzaamheden Santpoort-Noord
In het kader van de aanleg van de 
HOV-busbaan vindt er vanaf don-
derdag 10 december 2015 een 
tweede weekendafsluiting plaats 
in Santpoort-Noord. Het gaat om 
de Hoofdstraat tussen de rotonde 
Santpoort-Noord tot de Broek-
bergenlaan ter hoogte van het 
tankstation Trovato.

Vanaf 18.00 uur is de weg daar afge-
sloten. Naar verwachting duurt de-
ze afsluiting tot zaterdag 12 decem-
ber 24.00 uur. Voor de bereikbaar-
heid van de omgeving zijn omlei-
dingsroutes ingesteld. Deze omlei-
dingsroutes zijn ter plaatse aangege-
ven. De werkzaamheden worden op 
donderdag al opgestart zodat er zo-

veel mogelijk rekening wordt gehou-
den met de jaarlijkse Kerstmarkt. 
Daarnaast is op woensdag 9 decem-
ber tussen 9.00 tot 15.00 uur een deel 
van de Hoofdstraat bij de op- en af-
ritten van de Westelijke Randweg 
(N208) afgesloten. Ook hier wordt 
u ter plaatse omgeleid. Indien de 
weersomstandigheden dusdanig 

slecht zijn bestaat er een mogelijk-
heid dat bovenstaande werkzaamhe-
den worden uitgesteld. 

Vragen over de werkzaamheden 
kunt u stellen aan aannemer Heij-
mans Wegen B.V. via telefoonnum-
mer (073) 543 53 53 of u stuurt een 
mail naar hovvelsen@heijmans.nl.

 
07  3 december 2015

Infopagina

3 december 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Melding kandelaberen bomen (verwijderen takken)
De reconstructie van de Lange 
Nieuwstraat in IJmuiden 1e fase is 
inmiddels gestart. Het betreft het 
gedeelte vanaf de rotonde Gijze-
veltplantsoen tot aan de Schel-

destraat.

Voor de uitvoering van de fases 2, 3 
en 4, gedeelte vanaf de Vechtstraat 
tot Plein 45 worden vanaf januari / 

februari 2016 de bomen gekandela-
berd (verwijderen takken). Deze ac-
tie is vooruitlopend op het kappen 
van de bomen,  om er voor te zorgen 
dat er geen nesten gemaakt kunnen 

worden i.v.m. het broedseizoen. Het 
betreft 86 iepen.

Medio december 2016 worden de 
nieuwe bomen geplant.

Weekendafsluiting werkzaamheden Santpoort-Noord
In het kader van de aanleg van de 
HOV-busbaan vindt er vanaf don-
derdag 10 december 2015 een 
tweede weekendafsluiting plaats 
in Santpoort-Noord. Het gaat om 
de Hoofdstraat tussen de rotonde 
Santpoort-Noord tot de Broek-
bergenlaan ter hoogte van het 
tankstation Trovato.

Vanaf 18.00 uur is de weg daar afge-
sloten. Naar verwachting duurt de-
ze afsluiting tot zaterdag 12 decem-
ber 24.00 uur. Voor de bereikbaar-
heid van de omgeving zijn omlei-
dingsroutes ingesteld. Deze omlei-
dingsroutes zijn ter plaatse aangege-
ven. De werkzaamheden worden op 
donderdag al opgestart zodat er zo-

veel mogelijk rekening wordt gehou-
den met de jaarlijkse Kerstmarkt. 
Daarnaast is op woensdag 9 decem-
ber tussen 9.00 tot 15.00 uur een deel 
van de Hoofdstraat bij de op- en af-
ritten van de Westelijke Randweg 
(N208) afgesloten. Ook hier wordt 
u ter plaatse omgeleid. Indien de 
weersomstandigheden dusdanig 

slecht zijn bestaat er een mogelijk-
heid dat bovenstaande werkzaamhe-
den worden uitgesteld. 

Vragen over de werkzaamheden 
kunt u stellen aan aannemer Heij-
mans Wegen B.V. via telefoonnum-
mer (073) 543 53 53 of u stuurt een 
mail naar hovvelsen@heijmans.nl.

 
07  3 december 2015

Velserbroek - De kinde-
ren van basisschool De 
Westbroek hebben de af-
gelopen maand heel veel 
spullen ingezameld voor 
het goede doel. Tanden-
borstels, washandjes, 
een springtouw, van al-
les wat.

Zij doen namelijk mee aan 
het project Schoenmaat-
jes, een initiatief van Edu-
kans waarbij kinderen in 
Nederland een schoenen-
doos vullen met schoolspul-

len, toiletartikelen en speel-
goed voor leeftijdsgenoot-
jes in ontwikkelingslan-
den. Zo wordt een simpele 
schoenendoos een bijzon-
der cadeau. 
De kinderen hebben enorm 
hun best gedaan om met 
z’n allen de dozen zo mooi 
mogelijk te versieren. Ook 
de foto van de hele klas 
heeft een plekje gekregen 
in de doos als aandenken 
aan de school. 
Een zeer geslaagd project 
dus!

Velsen - De Lady Lara, een 
splinternieuw miljoenenjacht 
van de Kazakstaanse miljar-
dair Alexander Machkevitch 
voer vorige week donder-
dag door het Noordzeekanaal 
voor een eerste kennisma-
king met het zilte nat. Het luxe 
jacht heeft een lengte van 92 
meter en heeft meerdere VIP 
suites en een grote beach-
club. De waarde van het schip 
wordt geschat op meer dan 
150 miljoen dollar. Maar ook 
voor de kleinere beurs is er 
goed nieuws. De heer Mach-
kevitch heeft nog een jacht 
van ‘maar’ 59 meter, dat nu 
te koop staat voor 35 miljoen 
dollar. (foto: Joop Waijenberg)

IJmuiden - Zondag  22 no-
vember kwamen 56 kinde-
ren in zwembad De Heeren-
duinen bijeen om op te gaan 
voor het begeerde zwemdi-
ploma.
Veel ouders, grootouders 
en broertjes en zusjes wa-
ren mee gekomen om hen te 
supporten. De spanning was 
van zowel de kandidaten als 
van de supporters op de ge-
zichten af te lezen. Afzwem-
men in deze spannende tijd 
met ook nog  een Sint-Ni-
colaas in het land, dat wordt 
dubbel zo zwaar ervaren. 
Maar ja, niet afzwemmen is 
geen optie en de Sint het 
land uit sturen al helemaal 
niet. Gelukkig kunnen wij bij 
de VelserZwemVereniging 
ons gelukkig prijzen met een 
ervaren kader die al vaker 
met dit bijltje gehakt hebben 
en zij wisten hun rust op de 
kandidaten over te brengen 
en in een ontspannen sfeer 
zwommen Emma Schilling, 
Nikki Grimm, Iris Rooij, Kyia-
ra Winnubst, Loïs v/d Steen, 
Pipper Bakker, Jurriën Smit, 
Niki Pronk, Desley Smit, 

Emmely van der Veen, Im-
raan Oulmidi, Jazz  Koster, 
Dess Veldman, Lynn Schu-
ring, Fleur van der Heul, Britt 
Jansen, Puck Korzelius en-
Kiki Floor voor het A diplo-
ma. Voor het B diploma gin-
gen Efeze Sieraad,Levi  Ha-
genbeek, Sarah de Mik, Jay-
den Westerwal, Jaron de 
Heer, Maxim Geluk, Sanne 
Bakkernes, Lotte de Jong, 
Jens van de Zuidwind, Levi 
Bloemhard, Leoni  Klein, Ro-
sa de Kam, Mart Molenaar, 
Fenna Monsieurs, Joyce 
Dekker, Roy Grimm, Char-
lotte van Heems, Anis Ben-
hammou, Jimmy Smit, Fa-
bien Thijssens, Arda Yilmaz, 
Robbie Giesberts, Mees 
van Schooten, Tom Zweer-
man en Ryan van der Vlis 
te water. En voor het C di-
ploma slaagden Peter ten 
Boom, Zyad Idrissi, Mushin 
Alsakkaf, Milo Castricum, Ali 
Aziz, Delphine Quaghebeur, 
Jesse Sluimer,Xena  Reijs, 
Thom Uytendaal, Yinthe van 
Alphen, Celine Willemsen, 
David Heemskerk en Dante 
Castricum.

Afzwemmen bij VZV

Jacht op weg 
naar open zee

Spullen voor het goede doel
De Westbroek zamelt 
in voor Schoenmaatjes




