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U bent van
harte welkom
Nieuwjaarsreceptie 2014

Het gemeentebestuur van Velsen wenst u prettige
kerstdagen en een goede gezondheid in 2014
Voor een persoonlijke uitwisseling van nieuwjaarswensen nodigt het gemeentebestuur van Velsen u
hierbij van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie.
Deze vindt plaats op maandag 6 januari 2014 van
17.00 tot 19.30 uur in de Stadsschouwburg Velsen,
Groeneweg 71 te IJmuiden.

Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen
persoonlijke uitnodigingen te versturen. Deze publicatie
komt daarvoor in de plaats.

Openingstijden stadhuis
Rond de Kerst en Oud & Nieuw zijn de openingstijden van het stadhuis van Velsen gewijzigd:

Woensdag 25 december (Eerste Kerstdag)
Donderdag 26 december (Tweede Kerstdag)
Vrijdag 27 december
Dinsdag 31 december
Woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
Donderdag 2 januari

Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten vanaf 14:00 uur
Gesloten
Geopend vanaf 10:00 uur

Landelijke Naturalisatiedag
Zondag 15 december 2013 was
het Landelijke Naturalisatiedag,
omdat deze dag in het weekend
valt heeft de gemeente Velsen
de ceremonie op maandag 16 december georganiseerd. Voor deze dag zijn tien personen uitgenodigd die in de afgelopen zes weken Nederlander zijn geworden.
Samen met hun partner werden
zij ontvangen op Beeckestijn voor
een feestelijke naturalisatieceremonie.

Burgemeester Weerwind ontving de
genodigden. In zijn toespraak ging

hij in op wat het betekent om de Nederlandse nationaliteit te hebben en
op de bijzondere verbondenheid met
ons land die daarmee gepaard gaat.
Na het officiële gedeelte volgde een
bezoek aan het Zee- en Havenmuseum te IJmuiden.
Alle gemeenten en eilanden moeten op 15 december – tevens Koninkrijksdag – een naturalisatieceremonie houden. Daarnaast organiseert
elke Nederlandse gemeente deze ceremonie minstens één keer per zes
weken als onderdeel van de procedure om Nederlander te worden.

Kerstfeest in Gildenbuurt
Zaterdag 14 december en zondag 15 december organiseerden
de bewoners van de Gildenbuurt
in Velsen-Noord een kerstbuurtfeest. Voor de kinderen was er een
schaatsbaan en de volwassenen
konden genieten van o.a. erwtensoep, glühwein en warme chocolademelk. De bewoners hadden het
idee op verbeterdebuurt.nl gezet
en zo de samenwerking met het
wijkteam Velsen-Noord gezocht.

Het feest is mogelijk gemaakt door
verschillende sponsors; de Frisse Wind in Velsen-Noord, Kennemer Lichtdruk, Menger Bouw en De
Waard Electrotechniek, firma Van
Baarsen Buisleidingen, Bloemist Leo
Aardenburg, Ondernemersvereniging Velsen-Noord, Stichting Welzijn Velsen, Wijkteam Velsen-Noord
en Woningbedrijf Velsen.
Stichting Verbeterdebuurt is in het

leven geroepen om iedereen te helpen met het verbeteren van hun leefomgeving: bewoners, overheden
maar ook particuliere instellingen.
Kijk voor meer informatie op www.
verbeterdebuurt.nl. (foto: Reinder
Weidijk)
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Leerlingen in gesprek over betere wereld

Gymnasium Felisenum
winnaar Werelddebat

Fishing for Litter Award
De schipper en zijn bemanning
van de vissersboot GO 26 hebben de Fishing for Litter Award
2012 ontvangen van wethouder
Wim Westerman (voorzitter KIMO Nederland en België). Deze
prijs werd vrijdag 13 december
2013 uitgereikt aan het schip wat
de meeste afval heeft opgevist uit
de Noordzee.

Acht schepen uit de haven van
IJmuiden nemen deel aan dit project, waar zwerfafval uit de Noordzee/Waddenzee in big-bags aan land

wordt gebracht en verwerkt. Hierdoor wordt de vervuiling op zee teruggedrongen en de visgronden en
stranden schoner.
Fishing for Litter is een project van
KIMO Nederland en België, een vereniging van kustgemeenten voor
de veiligheid en het milieu van de
Noordzee en haar kuststreken. Aan
het Fishing for Litter-project nemen in totaal 91 schepen uit 12 havens deel waardoor jaarlijks meer
dan 285.000 kg afval uit zee wordt
verwijderd. (foto: Ko van Leeuwen)

Gewijzigde inzameling
rondom de feestdagen
Tijdens de kerstdagen en op
nieuwjaarsdag zamelt HVC geen
huishoudelijk afval in. Ook de afvalbrengstations zijn gesloten. Als
uw reguliere inzameldag op één

van deze feestdagen valt, dan komen we een andere keer uw afval
ophalen. Kijk op inzamelkalender.
hvcgroep.nl wanneer HVC het afval komt ophalen.

Het Gymnasium Felisenum uit
Velsen-Zuid heeft op woensdag
11 december het Werelddebat
Noord-Holland gewonnen. Tijdens dit debat in De Vest in Alkmaar zijn leerlingen met elkaar in
debat gegaan over wie het beste plan had om in hun eigen gemeente een bijdrage te leveren
aan een betere wereld.

Vier Noord-Hollandse scholen streden om de eer. Naast het Gymnasium Felisenum namen ook het Atlas
College uit Hoorn, het Huygens College en het Trinitascollege uit Heerhugowaard aan het debat deel. Een
deskundige jury besliste uiteindelijk welke groep het beste idee naar
voren bracht.
Het Werelddebat is een initiatief
van de Millennium Gemeente-campagne. Ook Velsen zet zich op lokaal niveau in om de Millenniumdoelen, die door de Verenigde Naties zijn opgesteld om onderontwikkeling tegen te gaan, dichterbij te
brengen. Bewustwording van jongeren is hierbij erg belangrijk. Voorafgaand aan het Werelddebat kregen
de leerlingen de kneepjes van het

debateer-vak bijgebracht door professionele trainers van debatbureau
Debatrix.
Het Werelddebat in Noord-Holland werd mede mogelijk gemaakt
door VNG International, Debatrix,
gemeente Hoorn, gemeente Velsen,
gemeente Heerhugowaard, Natuuren Milieueducatie Heerhugowaard
en stichting For A Fair World.
De deelnemers van Gymnasium Felisenum waren Kjell van Bussel, Vijay Bolt, Quint de Cocq van Delwijnen, Eva Lohman, Birgit Baars en
Brian Schaap.
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Voortgangsbericht
December 2013

De Ring is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Velsen
en Stichting BBV voor het realiseren van sporthal Zeewijk, basisschool
De Zandloper en peuterspeelzaal Humpie Dumpie.

In dit voortgangsbericht leest u het laatste nieuws over de start van
de uitvoeringswerkzaamheden, de inrichting van de bouwplaats,
de sanering voor het kabel- en leidingenbed, en hoe de planning van
deze werkzaamheden eruitziet.
Zoals u waarschijnlijk al heeft gemerkt is Pellikaan bouwbedrijf bv
begonnen met de eerste werkzaamheden op het terrein van De Ring.
De opslagcontainers van de gemeentewerf en de voetbalvereniging
zijn weggehaald of verplaatst, de oude lichtmasten zijn ook
verwijderd en er is gestart met de eerste grondwerkzaamheden.
Hieronder staat de planning.
Planning
Week 49 (2013)
Week 50 (2013)
Week 01 (2014)
Week 03 (2014)
Eerste kwartaal 2014

Groen

start werkzaamheden
ophogen terrein en aanbrengen bouwweg
verwijderen groen
start saneringswerkzaamheden
feestelijk moment eerste paal

Na de feestdagen wordt begonnen met het verwijderen van het
groen; er wordt zoveel mogelijk groen gespaard. De kwaliteit van
de bomen is belangrijk (hoe lang gaan ze nog mee) en de plaats:
of ze in de weg staan tijdens de uitvoering of in de eindsituatie.

Vragen
Heeft u een vraag over het
project De Ring?
Neem dan contact met ons op
via dering@velsen.nl of het
telefoonnummer 0255-567200.
De projectleider Steven Lehman
staat u graag te woord.
Voor actuele vragen of
opmerkingen over de
uitvoeringswerkzaamheden,
bijvoorbeeld over het
bouwverkeer, is de
uitvoerder Philip Spoelstra
van bouwkundig aannemer
Pellikaan bouwbedrijf bv
te bereiken, telefonisch via
013-4657629 of per e-mail
pspoelstra@pellikaan.com.
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Bodemsaneren
Stap voor stap

Sanering bouwterrein
De Ring wordt gebouwd op de plek van een vroegere vuilstortplaats. De huidige locatie is veilig voor gebruik, maar werkzaamheden in de ondergrond moeten onder zogenaamde saneringscondities plaatsvinden. Dit houdt in dat er maatregelen worden
genomen om de saneerders veilig hun werk te laten doen.

Stap 1: Bestaande situatie

Stap 2: Ontgraven kabel- en leidingtracé

Stap 3: Aanbrengen polyethyleen folie + schone grond

(eindsituatie)

Stap 4: Gebouw realiseren en aanvullen grond

Wat merkt u ervan?
Zelf zult u niet veel merken van de
werkzaamheden behalve dat er
graafwerkzaamheden plaatsvinden
en dat er met vrachtwagens vervuilde
grond wordt afgevoerd en schone
grond en ander materiaal wordt
aangevoerd. Natuurlijk proberen we
de overlast zoveel als mogelijk te
beperken.
Deze werkzaamheden gaan ongeveer
veertien dagen duren. Hierna wordt
begonnen met de bouw van De Ring.
In de nieuwsbrief van januari volgt
meer informatie over het slaan van de
eerste paal.

Eerste werkzaamheden

Er wordt zo min mogelijk in de oude stortplaats gegraven
om de risico’s te beperken. Voor de aanleg van de gas-,
stroom- en waterleidingen moet er een zogenaamd kabel- en
leidingenbed worden gegraven. In dit bed worden dan alle
kabels en leidingen gelegd. Omdat dit toch op de plek van de
oude stortplaats moet gebeuren, gelden hier de genoemde
saneringscondities.
Het kabel- en leidingenbed wordt uitgegraven, waarna er een
speciaal polyethyleen doek in wordt gelegd. Daarop wordt
schone grond gestort, zodat de kabels en leiding in een schoon
leidingenbed komen te liggen.
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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.

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 bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken met één
van vakspecialisten via 14 0255.

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

Burgerzaken werkt uitsluiten 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.
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 www.bdkennemerland.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 7 december 2013 tot en met 13 december 2013 de volgende aanvragen
hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld..

Driehuis
Tollenslaan 12, vergroten woning
(13/12/2013) w13.000537.

IJmuiden
Kruisberglaan 49, doorbreken dragende muur (11/12/2013) w13.000535.

berging

Velsen-Zuid
omgeving Oostbroekerweg/Laaglandersluisweg, plaatsen tijdelijke hoogspanningsverbinding(12/12/2013)
w13.000536.
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 270, kappen
(11/12/2013) w13.000531.

boom

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Danielslaan 50, kappen
boom (13/12/2013) w13.000538;
Van Dalenlaan 3, legaliseren groendrager (10/12/2013) w13.000532.

Velserbroek
De Zeiler 160, legaliseren
(09/12/2013) w13.000530;
De Zeiler 122, legaliseren
(09/12/2013) w13.000529;
De Zeiler 180, legaliseren
(09/12/2013) w13.000528;
De Zeiler 68, legaliseren
(10/12/2013) w13.000533.

berging
berging
berging

Velsen-Noord
Geen mededelingen
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.
Ontwerpbesluiten - uitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaan-

de aanvraag. Deze aanvraag met bijbehorende ontwerpomgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen en overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 20
december 2013 gedurende zes weken
ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal
in te zien op de website www.velsen.
nl via het menu bekendmakingen/ direct naar/ meer nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten. Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen zowel de ontwerpomgevingsvergunning
als de ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen,
afdeling Publiekszaken, werkeenheid
Vergunningen, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met
de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255. Het betreft de volgende
ontwerpbesluit(en):
Santpoort-Noord
Broekbergenlaan ong., het aanleg-

gen van een busbaan Deeltrace 1
van de HOV-verbinding te Velsen
(24/07/2013) w13.000280.
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
Hagelingerweg 196, plaatsen 2 dakkapellen (zijgevel) (21/10/2013)
w13.000429.
IJmuiden
Loggerstraat 19 D, legaliseren verdieping in bedrijfshal (22/10/2013)
w13.000432;
Loggerstraat 17 F, legaliseren tussenvloer (6/11/2013) w13.000453;
Kruisberglaan 279, doorbreken draagmuur (23/09/2013) w13.000371.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 7a, plaatsen
aanbouw (28/10/2013) w13.000437.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester

en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,

Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een

omgevingsvergunning
voor:

verleend

IJmuiden
Geen mededelingen
Driehuis
Geen mededelingen
Santpoort-Noord
J.M. van Nassaulaan 61, plaatsen
dakkapel (voorgevel) (11/12/2013)
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Besluiten (vervolg)
w13.000446.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen
Velsen-Zuid
Oosteinderweg 19, maken
muurdoorbraak (16/12/2013)
w13.000436.
Velsen-Noord
Tracé Velsen-Noord naar Beverwijk, aanleggen 150 kv hoogspanningsverbinding Beverwijk-Velsen
(16/12/2013) w13.000340;

Parlevinkerstraat
23,
plaatsen 2 lichtreclame-installaties
(11/12/2013) w13.000417.
Velserbroek
Geen mededelingen
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Standplaats art. 5:18 APV
U13.010962, op 24 december 2013,
kerstsamenzang op het Vestingplein
te velserbroek (11/12/2013);

U13.010824, op de volgende zondagen in 2014; 16 maart, 20 april,
25 mei, 29 juni, 27 juli, 31 augustus, 28 september en 19 oktober op
het Velserduinplein te IJmuiden
(11/12/2013);
u13.011066, verlenging periode 1 januari 2014 tot en met 31 december
2019 locatie Kennemerplein, IJmuiden, verkoop van snacks, van wo t/m
za (11/12/2013);
u13.011044, verlenging periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2019,
locatie Burg. Weertplantsoen,
Santpoort-Noord, verkoop van

vis en vis gerelateerde producten
(12/12/2013)
u13.011063, bevolkingsonderzoek
borstkanker periode 1maart 2014
t/m 31 mei 2014, Vestingsplein,
Velserbroek (12/12/2013).

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van

Burgemeester en wethouders van
Velsen.

Verkoopvuurwerk APV art. 2:56
Lange Nieuwstraat 775, IJmuiden,
verkoop
consumentenvuurwerk,
verkoopdagen 28, 30 en 31 december
2013 (12/12/2013)

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel.

Da Costalaan 8, 1985 AL Driehuis
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

- het parkeerverbod aan beide zijden
van de Driehuizerkerkweg te Velsen-Zuid, op het gedeelte tussen de
Tolsduinerlaan en de het toegangspad naar het perceel Driehuizerkerkweg 2b (ter hoogte van de sportvelden), in te trekken door middel
van het verwijderen van de bord E1,
zoals bedoeld in bijlage 1 van het Re-

glement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
- een in tweerichtingen bereden
(brom)fietspad in te stellen op Driehuizerkerkweg te Velsen-Zuid, op
het gedeelte tussen de Tolsduinerlaan en de het toegangspad naar het
perceel Driehuizerkerkweg 2b (ter
hoogte van de sportvelden), door
middel van het plaatsen van borden
G12a en G12b, zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersre-

gels en verkeerstekens 1990.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de datum waarop het besluit elektronisch 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 combinatie met inloggen via DigiD)

een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie,
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten
plaats in de digitale Staatscourant.
Deze advertentie is bedoeld als extra
service.

Ontwerp-wijzingingsplan “Bouwmarkt Velserbroek”
Burgemeester en wethouders van
Velsen zijn voornemens een wijzigingsplan vast te stellen voor het
realiseren van een bouwmarkt op
Bedrijventerrein Velserbroek. In
het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Velserbroek” is een binnenplanse
wijzigingsbevoegdheid opgenomen om een bouwmarkt toe te voegen.

Krachtens artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening en afdeling

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ligt het ontwerp-wijzigingsplan Bouwmarkt Velserbroek (idn:
NL.IMRO.0453.WP1303BOUWMARKT1-O001), voor een ieder met
ingang van 20 december 2013 gedurende zes weken ter inzage.
Het ontwerpwijzigingsplan en daarop betrekkinghebbende onderzoeken/rapportages is in te zien bij de
receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie is

van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 uur
tot 20.00 uur. Eveneens is een exemplaar van het ontwerp-wijzigingsplan in te zien bij de centrale bibliotheek, Dudokplein te IJmuiden.Het
wijzigingsplan is tevens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de termijn dat het ontwerp-wijzigingsplan ter inzage ligt,
kan een ieder zijn of haar zienswij-

zen omtrent het ontwerp kenbaar
maken. Indien u dit schriftelijk doet
kunt u de zienswijzen richten aan
het college van B&W van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden of
via ro@velsen.nl. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak
maken met de heer Pijpers (telefoon
0255-567200).

plaats onbekend. Dit betekent dat
zij daardoor formeel niet meer in
Nederland woonachtig zullen zijn.

Kathusing, J.A.K. geb. 21-04-1972
Valakidis, S.
geb. 01-02-1965
Khattabi El, N.
geb. 25-02-1993

567200.

schrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders.

Forza! IJmond doet mee
bij verkiezingen 2014

Sierduiven- en
Hoendersshow
IJmuiden - Kleindiersportvereniging IJmond en Omstreken
sluit dit jaar weer af met de show
van Sierduiven en Hoenders tot
zelfs de kleinste Hoenders die er
bestaan. Na het openen van de
tentoonstelling op vrijdag 20 december om 20.00 uur door Ank
Jongman voorzitter van de Velser
Gemeenschap mogen de fokkers
kijken of hun dier een topper is
in de ogen van de keurmeesters.
Iedereen is van harte welkom op
zaterdag 21 en zondag 22 december van 12.00 tot 16.00 uur.
Het verenigingsgebouw bevindt
zich aan de Heerenduinweg 6b
voorbij het zwembad, links in de
hoek. De toegang is gratis.

Vletterlieden roeien
voor Serious Request

Voor informatie kunt u terecht bij de
Publieksdienstverlening,
werkeenheid burgerzaken, tel. (0255)
567200.
Waard van, R.L.
geb. 10-12-1990
Kleijn de, K.
geb. 25-10-1987
Wilczek, G.L.
geb. 02-02-1981
Massaoudi, E.
geb. 21-10-1980
Wojciechowska, D. geb. 09-02-1977
Nebel, B.
geb. 19-03-1990
Wojdaszka, W.J. geb. 25-06-1974

Feestdagen
bij Seaport

ze Elfstedentocht op het water
nog meer. De actie wordt goed
ondersteund, onder meer door
Unox, Chocomel en onze eigen
Vletterlieden. Ook onderweg
worden we goed geholpen, er
rijdt een bus mee met de deelnemers en er is een speciale
kraan om de sloep, een Whaler, uit het water te tillen op
de plekken waar de schaatsers normaliter moeten klunen.
Wij hopen ook in deze regio
nog veel sponsors te vinden,
want wij streven naar een bedrag van 25.000 euro. Het leuke is dat wij starten en finishen
in Leeuwarden. Na afloop van
de tocht, op 24 december, kunnen wij direct de cheque naar
het Glazen Huis in Leeuwarden
brengen.’’
Mensen die ‘t Haakie wil sponsoren kunnen dit doen via de
site www.kominactie.nl/roeielfstedentocht, de officiële site van Serious Request. Dit jaar
wordt geld bijeengebracht om
het sterftecijfer bij kinderen die
diarree hebben terug te brengen tot nul. Er sterven jaarlijks
800.000 kinderen aan diarree.

Velsen - Het is een feit: Forza!
doet in Velsen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen 2014
onder de naam Forza! IJmond. Dit
heeft lijsttrekker en het nu onafhankelijke raadslid Beryl Dreijer
bekend gemaakt.
Op de conceptkandidatenlijst
staat ook de IJmuidenaar Johan Sieraad, bekend van de facebook-pagina ‘Je bent IJmuidenaar als’, talloze publieksacties en
voor velen hét rechts sociale gezicht van Velsen.
Forza! Nederland is in Haarlemmermeer opgericht door Fortuynist Paul Meijer en bewijst al jaren
van toegevoegde waarde te zijn in
de Haarlemmermeerse politiek.
Het succes van Haarlemmermeer
zal in Velsen navolging krijgen.
Forza! wil nieuwe kiezers aan zich
binden met een sterk en herkenbaar verkiezingsprogramma en
een ‘dreamteam’ aan kandidaatraadsleden waaronder bekende liberalen zoals Sylvia Bakker,
Martin Kooiman en Luc Putman.
Zij vormden voorheen het bestuur
van de VVD-afdeling Velsen. Gebrek aan daadkracht en helde-

re liberale standpunten heeft
ze doen overstappen naar Forza! IJmond. Andere namen op de
kieslijst die inmiddels ook bekend
zijn geworden zijn die van Sander
Scholts (ondernemer) en Marc
van Eck.
Speerpunten voor het verkiezingsprogramma zijn onder andere veiligheid, economie, bereikbaarheid en goede zorg voor hen
die het nodig hebben.
Forza! IJmond gaat een eigen
Fortuynistische koers varen. Forza! IJmond wil geen fusie van de
IJmond-gemeenten, maar vindt
wel dat veel meer samengewerkt moet worden. Als in Beverwijk en Heemskerk initiatief wordt
genomen om ook daar als Forza! aan de raadsverkiezingen van
19 maart deel te nemen zal Forza! IJmond deze van harte ondersteunen. Wie lid wil worden of
zich wil aanmelden kan dat doen
via: hetkanwel@forzaijmond.nl
Forza! IJmond is uiteraard ook op
sociale media te vinden: op Twitter via @ForzaIJmond of ‘like’ de
pagina op Facebook: www.facebook.com/forzaijmond.

Kerst-zaalvoetbal
toernooien in OG-hal
Regio - Op dinsdag 24 december (in de kerstvakantie)
is er voor de jongeren in Velserbroek (14-18 jaar) weer het
Kerst-zaalvoetbaltoernooi in de
OG-hal.
In dit Kersttoernooi met circa honderd deelnemers nemen
straat- en vriendenteams van
spelers uit Velserbroek het tegen elkaar op. De wedstrijden
beginnen om 15.00 uur en eindigen om 17.00 uur.
Ook voor de leeftijden onder
de 14 zijn er twee zaalvoetbal-

geb. 01-08-1967
geb. 07-09-1981
geb. 01-06-1987
geb. 07-03-1988
geb. 26-09-1959
geb. 16-08-1960
geb. 31-01-1961
geb. 17-07-1963
geb. 21-04-1972
geb. 01-02-1965
geb. 25-02-1993

IJmuiden - Roeiteam ‘t Haakie
van de Vletterlieden gaat met
elf man deelnemen aan de Roei
Elfstedentocht voor Serious
Request, samen met nog twee
teams. De drie teams gaan 200
kilometer roeien in vier dagen.
Elk team roeit dagelijks tussen
de 15 en 20 kilometer.
Roeiteam ‘t Haakie is in IJmuiden en omstreken goed bekend door de jaarlijkse deelname aan de Sloepenrace. IJmuiden heeft geen Sloepenrace
meer, maar wel presenteerde
het team zich dit jaar tijdens
het Havenfestival.
Zij trainen elke week twee keer
en doen mee aan Sloepenraces
door het hele land.
De meeste wedstrijden zijn
zo’n 16 kilometer, de race bij
Terschelling is langer, 33 kilometer.
Bert van der Peet is enthousiast over de actie voor Serious Request. ,,Vier dagen roeien in Friesland in weer en wind
is een uitdaging. Ook om het
geld bij elkaar te brengen. De
andere twee teams komen
uit Friesland en daar leeft de-

Akşit, S.
Post, P.C.
Bekteş, S.
Ricchiuto, F.
Dienaar, J.
Rong, R.M.
Eymael, M.M.T.
Sadiqi, M.B.
Kathusing, J.A.K.
Valakidis, S.
Khattabi El, N.

Het betreft de volgende personen:

Velsen - Tijdens de kerstvakantie
hoeft u Seaport FM niet te missen.
Beide kerstdagen is de zender
van 09.00 tot 19.00 uur te beluisteren met achtereenvolgens Erik
Beekman, Rene Verstraten en Bob
Evers. Op tweede kerstdag wordt
er aansluitend vanaf 19.00 uur
een kerstnachtdienst uitgezonden
vanuit de Meerkerk in Hoofddorp.
Mike van der Velden en Robert
van Veelen (voorheen Radio LOGOS) sluiten de dag muzikaal af.
Van vrijdag 27 tot en met 31 december zal de normale programmering van toepassing zijn waarbij alleen de editie Velsen Vandaag tussen 17.00 en 19.00 uur
komt te vervallen. Ook de mannen van Dutch Design hebben 27
december vrijaf. Op Nieuwjaarsdag is het eerste live-programma
‘s morgens om 11.00 uur te beluisteren. Dan is er onder andere aandacht voor de traditionele Nieuwjaarsduik, georganiseerd door Paviljoen Noordzee en de IJmuider
Reddingsbrigade. Daarna worden
de reguliere uitzendingen hervat.

toernooien: Om 11.30 uur is het
toernooi voor de leeftijden van
8 tot en met 10 jaar en daarna, om 13.00 uur, is het toernooi
voor de leeftijd 11 tot en met 13
jaar. De organisatie van de zaalvoetbaltoernooien is in handen
van Buurtsport Velsen, in samenwerking met het Ambulant
Jongerenwerk Velserbroek.
Voor alle toernooien geldt: De
toegang is gratis. Zaalschoenen
(geen zwarte zolen) zijn verplicht. Meer informatie: Ad Otten, 06-11883720.

Burgemeester en wethouders
maken bekend dat na uitvoerig
onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer
woonachtig zijn, op het adres
waar zij in de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens van de gemeente Velsen staan ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat
zij daardoor formeel niet meer in
Nederland woonachtig zullen zijn.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders.
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