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• De bomen aan De Zeiler in Velserbroek 
worden verwijderd omdat ze veel onder-
houd nodig hebben en schade veroorzaken. 
Onder de bewoners is een enqu te gehou-
den met de keuze wel of niet kappen. De 
bewoners willen dat de bomen worden ver-
vangen. De bestaande bomen worden ver-

vangen door de amberboom en de esdoorn. 
Deze bomensoorten zijn beter geschikt in 
deze straat.

Meer informatie: www.velsen.nl/gemeente-
raad. Klik op raadskalender  overzichten   
collegeberichten.

  Uit het college

Vuurwerk is prachtig om te zien, maar 
kan ook negatieve gevolgen hebben. 
Het afsteken van vuurwerk kan leiden tot 
geluidsoverlast, brandgevaar of schade 
aan mens, dier en objecten. Politie, ge-
meentelijke handhavers en HALT slaan 
daarom de handen ineen tijdens de vuur-
werkperiode.

Politie en gemeentelijk handhavers surveil-
leren zowel in uniform als in burger om te 
controleren of de regels nageleefd worden. 

Het is niet toegestaan om:
• vuurwerk af te steken buiten de afsteek-

periode. De afsteekperiode begint om 
18:00 uur op 31 decemer 2018 en eindigt 
om 02:00 uur op 1 januari 2019

• vuurwerk af te steken in een gebied dat is 
aangewezen als vuurwerkvrije zone

• vuurwerk af te steken dat niet in het 
Vuurwerkbesluit staat vermeld (oftewel: 
illegaal vuurwerk).

Bij een overtreding van deze regels kan een 
geldboete, taakstraf of gevangenisstraf op-

gelegd worden. Daarnaast kunnen jongeren 
tussen 12 en 18 jaar bij een licht vergrijp 
naar Halt worden gestuurd voor een zoge-
heten Haltstraf. Bij Halt krijgen jongeren 
een passende straf. Die straf bestaat in ie-
der geval uit een aantal gesprekken met 
Halt, het aanbieden van excuses aan slacht-
o  ers en het maken van een leeropdracht. 
Schade vergoeden hoort ook bij de straf. 
De ouders van de jongeren worden ge nfor-
meerd. Wij wensen u een mooie en veilige 
jaarwisseling  (foto: Pixabay)

Vuurwerkoverlast wordt bestraft

Maar liefst 66 echtparen waren dit jaar 60 jaar getrouwd. De gemeente Velsen had hen vorige week woensdag 
12 december jl. allemaal uitgenodigd om dit jubileum te komen vieren in Villa Westend in Velserbroek. Wie 
niet op eigen gelegenheid kon komen, werd opgehaald. n totaal maakten 38 diamanten koppels gebruik van 
deze uitnodiging. De bruidsparen werden verwelkomd door burgemeester Frank Dales, die graag met de echt-
paren afzonderlijk bij de fraai versierde kerstboom op de foto wilde. (foto: Reinder Weidijk)

Allemaal diamanten
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Het gemeentebestuur 
van Velsen wenst u
Prettige kerstdagen en 
een goede jaarwisseling

Wij nodigen u uit voor een bijzondere nieuwjaars-
bijeenkomst op dinsdag 8 januari 2019 van 17.00 
tot 19.00 uur op Plein 1945. 
Het college komt graag naar u toe en daarom 
ontvangen wij u dit keer in een feestelijke tent op 
Plein 1945. We rekenen op uw aanwezigheid met 
het hele gezin.

Wij heten u welkom met hapjes, drankjes en 
speciaal voor de kinderen een hoekje waar ze 
zich kunnen amuseren!
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Op zondag 27 januari vindt opnieuw de 
Gezondheidsbeurs Velsen plaats. Deze 
beurs is specifi ek gericht op een gezon-
de leefstijl voor inwoners van 40 jaar en 
ouder.

Op de beurs kunnen bezoekers een kijkje 
nemen bij organisaties op het gebied van 
medische preventie (zoals artsen en fysio-
therapeuten), sport en vitaliteit, gezonde 
voeding, zorg en welzijn. De toegang is 
gratis.

Nog deelnemers welkom
Voor organisaties op het gebied van ge-
zondheid biedt de beurs een goede kans 
om de organisatie te promoten bij de in-
woners van Velsen. Biedt u een gezond 
product of gezonde dienst, een activiteit 
of een test? We nodigen u graag uit als 
deelnemer aan deze beurs. Niet elk ver-
zoek kan gehonoreerd worden, omdat de 
organisatie van de beurs streeft naar een 
divers aanbod van producten en diensten. 

Wie nog vragen heeft of zich als organi-

satie of bedrijf wil aanmelden, kan con-
tact opnemen met Nicole Sheridan of Ad 
Otten telefoonnummer: 0255-510186 (De 
Spil) of mailen naar buurtsport@welzijn-
velsen.nl.

Op 27 januari van 10.00 tot 14.00 uur 
in het Rabobank IJmond Stadion in 
Velsen-Zuid. Kijk voor meer informa-
tie op www.welzijnvelsen.nl en klik 
op gezondheidsbeurs-velsen.

Een gezonde leefstijl voor 40-plussers
Gezondheidsbeurs Velsen

Rond kerstmis en de jaarwisseling zijn de openingstijden van het gemeentehuis als 
volgt gewijzigd:

Maandag 24 december    Gesloten
Dinsdag 25 december (Eerste Kerstdag)  Gesloten
Woensdag 26 december (Tweede Kerstdag)  Gesloten
Maandag 31 december    Gesloten
Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag )  Gesloten
Maandag 7 januari 2018 
     (i.v.m.nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers)  Open vanaf 10.00 uur

Gemeentehuis tijdens de feestdagen
Gewijzigde openingstijden

Op donderdag 27 en vrijdag 28 decem-
ber a.s. wordt in sporthal Zeewijk het 
startschot gegeven voor alweer de 45e 
DUBBELZESKAMP. Een evenement, dat 
niet meer weg te denken is in het ge-
meentelijk schoolsportaanbod en waar-
aan leerlingen van alle basisscholen in 
de gemeente Velsen kunnen deelnemen. 
Over beide dagen zullen er 90 teams van 
de verschillende scholen actief zijn.

De DUBBELZESKAMP is een happening 
voor de schooljeugd met verschillende spe-
len, waarbij samenwerken, behendigheid en 
snelheid een rol spelen. Dit jaar zijn twee 
uitdagende opblaasbare hindernisbanen 
onderdeel  van de zeskamp. 

De DUBBELZESKAMP is al jaren een tra-
ditionele kerstactiviteit. Op donderdag 27 
december a.s. zullen de leerlingen van groep 
3, 4 en 5 met elkaar de strijd aangaan en op 
vrijdag 28 december a.s. komen de leerlin-
gen van groep 6, 7, en 8 in actie.

Op beide dagen  is er zowel een ochtend- als 
een middagprogramma. De ochtend serie 
begint om 09.00 uur en eindigt ca. 12.00 uur, 
de middag serie begint om 13.00 uur en ein-
digt om ca. 16.00 uur. 

De organisatie is in handen van de gemeen-
te Velsen (Sportloket Velsen) en SportSup-
port. (foto: gemeente Velsen)

45ste Dubbel6kamp

Met de feestdagen gaat alles anders, ook 
de afvalinzameling van HVC. Tijdens de 
kerstdagen (dinsdag 25 en woensdag 26 
december) en op Nieuwjaarsdag (dins-
dag 1 januari) leegt HVC geen bakken.

Let op: mogelijk worden de bakken rond de 
feestdagen op een eerder of later moment 
geleegd, ook als de oorspronkelijke ophaal-
dag niet op een feestdag valt. Kijk vroegtij-
dig in de afvalkalender in de HVC afval-app 
of op hvcgroep.nl wanneer uw bak wordt ge-
leegd of de zakken worden opgehaald. 

Gebruikt u een ondergrondse container?
Houdt u er dan rekening mee dat deze door 
de feestdagen eerder vol kan zitten. U kunt 
dan een andere container proberen of de zak 
nog even thuis bewaren. 

Afvalbrengstations
Ook de HVC afvalbrengstations zijn tijdens 
Eerste en Tweede Kerstdag en op Nieuw-
jaarsdag gesloten. Van 27 tot en met 31 de-
cember 2018 en vanaf 2 januari 2019 bent u 
welkom op de afvalbrenstations tijdens de 
vaste openingstijden. (foto: HVC)

Check de afvalkalender rond de 
feestdagen!

Vanaf 5 januari 2019 heeft u als inwo-
ner van de gemeente Velsen meer tijd 
om grof afval naar het afvalbrengsta-
tion te brengen. De afvalbrengstations 
Velsen en Beverwijk zijn voortaan op 
zaterdag langer open: van 09.00 tot 
17.00 uur.

De gemeente Velsen wil met deze aanpas-
singen inwoners stimuleren om grof afval 
te scheiden en naar het afvalbrengstation 
van HVC te brengen. Thuis kunt u glas, 
papier, plastic, pak en blik, gft en restafval 
scheiden. Grof afval is de verzamelnaam 
voor al uw overige afval. Denk bijvoor-
beeld aan een kapotte strijkplank, ver-
sleten vloerbedekking, oude smartpho-
ne, kapotte apparaten of meubilair. Door 
ook dit afval goed te scheiden en zelf weg 

te brengen, draagt u bij aan een beter mi-
lieu doordat grondsto� en kunnen worden 
hergebruikt.

Wat er met uw grof afval gebeurt
De producten en materialen die op het af-
valbrengstation worden gescheiden, wor-
den daarna zo veel mogelijk gerecycled 
tot nieuwe producten. Zo wordt bijvoor-
beeld van een oude plastic tuinstoel weer 
een nieuwe plastic speelgoedauto ge-
maakt, wordt oud metaal verwerkt in een 
nieuwe fi ets en wordt een kapotte wasma-
chine gerecycled tot een nieuwe oven.

Kijk voor de adressen en openingstijden 
van de afvalbrengstations Velsen en Be-
verwijk in de HVC afval-app of op www.
hvcgroep.nl.

Meer tijd om uw grof afval weg te brengen!
Gemeente Velsen verruimt ope- 
ningstijden afvalbrengstations
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Dinsdagavond 11 december spraken we met inwoners uit de gemeente Beverwijk, ge-
meente Heemskerk en Velsen over de uitstoot bij Tata Steel. We maakten dezelfde 
avond nog een lijst met actiepunten:

- Direct informatie aan inwoners en overheden bij incidenten Tata Steel;
- Transparant communiceren door Tata, ook als het niet goed gaat;
- Meer maatregelen bij Tata om uitstoot te voorkomen;
- Lange termijn onderzoek (ook bijzondere doelgroepen zoals kinderen, COPD patiënten 

meenemen);
- Betere klachtena� andeling, ook individuele klachten serieus nemen;
- Beter betrekken inwoners en huisartsen bij onderzoeken en belangrijke besluiten;
- Structureel overleg tussen gemeenten, provincie, omgevingsdienst Noordzeekanaalge-

bied, omgevingsdienst IJmond, VRK, GGD en Tata Steel;
- Draaiboek bij incidenten/uitstoot Tata Steel, wie wordt wanneer geïnformeerd?;
- Een centraal punt voor informatievoorziening over uitstoot en luchtkwaliteit;
- Gezondheid, inzicht in gezondheidse� ecten;
- Meten:
 • Verzamel- en informatiepunt meetinformatie en onderzoek
 • itbreiden meetpunten (ultra-)  jnstof
 • Wetenschappelijk onderbouwing van het meetnet
 • Over gemeentegrenzen heen meten.

Nieuwsgierig wie wat gaan doen en wat er door collega-inwoners is gezegd  Kijk op www.
velsen.nl/afspraken-nav-bijeenkomst-tata-steel voor meer informatie. (foto: Reinder Wei-
dijk)

Informatieavond over 
Tata Steel: actiepunten

Sinds deze maand heeft de stichting OIG-
IHD een textielcontainer geplaatst bij 
de afvalcontainers bij de Zeewijkpassa-
ge. Deze container staat bij de contai-
ners voor glas, papier en plastic, blik en 
drankpakken (PBD).

De stichting OIG-IHD bestaat al ruim 50 
jaar en verzorgt ‘vervoer en vermaak’ voor 
mensen in Velsen met een beperking. Dat 
doet de stichting met ongeveer 150 vrijwilli-
gers. De stichting gebruikt de opbrengst van 
het ingezamelde textiel om het werk van de 
stichting te  nancieren.

Bereikbaarheid containers
Als gevolg van de verbouwing van winkel-
centrum Zeewijkpassage zijn de onder-
grondse containers verplaatst. Sinds april 
staan de containers voor oud papier, glas en 
PBD aan de achterkant van het winkelcen-
trum in de Doorneberglaan. De containers 
staan zo’n 70 meter van de ingang van het 
winkelcentrum. De containers zijn vanaf 
het parkeerdek en de parkeerkelder lopend 
bereikbaar. 

Tip!
Maakt u gebruik van afvalcontainers bij 
winkelcentra en in uw wijk? Gooi uw papier 

en glas dan komend weekend alvast weg. Na 
de feestdagen worden de containers vaak 
volop gebruikt en bestaat de kans dat ze vol 
raken.

Overeenkomst textielinzameling
Afgelopen week is de overeenkomst voor 
textielinzameling vernieuwd. De handteke-
ningen onder de nieuwe overeenkomst zijn 
van wethouder Floor Bal en van bestuurders 
Johan van Ikelen en Cees Maas namens 
O - HD. De afspraken tussen de gemeente 
en de stichting liggen hiermee voor de ko-
mende jaren vast. (foto s: gemeente Velsen)

Nu ook textiel in Zeewijk

Eerder deze maand verscheen een bij-
zonder boek met verhalen en recep-
ten. Met de presentatie van het boek, 
was ook de start van de stichting Pro-
motie Noordzeevis uit IJmuiden een 
feit.

Lokale ondernemers uit de visserij vor-
men het bestuur. Samen met plaatselijke 
ambassadeurs zet de stichting zich in om 
vis uit de Noordzee onder de aandacht te 
brengen van ondernemers in de handel 
en horeca én bij consumenten.

Wethouder Jeroen Verwoort nam het 

eerste exemplaar in ontvangst. De ge-
meente is blij met dit initiatief van on-
dernemers. Jmuiden is een belangrijke 
haven voor de visserij. Het boek en de 
stichting onderstrepen de betekenis van 
onze haven en leggen verbinding tussen 
de haven, de bezoeker en de horeca.

De gemeente Velsen ondersteunt de 
stichting Promotie Noordzeevis uit 

Jmuiden. Bent u nieuwsgierig  Meer in-
formatie staat op www.noordzeevisuit-
ijmuiden.nl. Het boek is verkrijgbaar in 
de erkende boekhandel en kost  19,90. 
(foto: Reinder weidijk)

Noordzeevis uit IJmuiden

Vorige week nam Santpoort-Noorder 
Machiel van Klink afscheid als voorzit-
ter van het Wijkplatform Santpoort-
Noord. Hij is ongeveer 14 jaar ac-
tief geweest in het Wijkplatform, dat 
voor de gemeente een belangrijke ge-
sprekspartner is. De gemeente hoopt 
dan ook dat er nieuwe vrijwilligers op-
staan. 

Het Wijkplatform bestaat uit vrijwilli-
gers die zich inzetten om de lee� aarheid 
van een wijk te behouden en te verbete-
ren. Zij weten wat er in de wijk gebeurt 
en wat belangrijk is voor de bewoners. 
De gemeente Velsen wil die kennis en er-
varing graag gebruiken bij het nadenken 
over plannen die gaan over bijvoorbeeld 
inrichting van wegen of groen, veiligheid, 
speelplekken of plannen op sociaal ge-
bied. 

Woord van dank
Van Klink stelde met een goed gevoel te-
rug te kijken op de afgelopen jaren; er is 
best veel bereikt. Een woord van dank 
voor zijn inzet was er van wethouder 
Bram Diepstraten namens de gemeente 
Velsen en Cees Sintenie namens de ge-

meenteraad.

Nu verder
Om het werk te kunnen voortzetten, zijn 
nieuwe mensen nodig. Het Wijkplatform 
in Santpoort-Noord zit onder andere te 
springen om iemand die bedreven is op 
het gebied van social media en om iemand 
die een verslag wil maken van de maan-
delijkse vergaderingen. De leden van het 
Wijkplatform in Santpoort-Noord Eef 
Limmen en Frans Tasseron willen graag 
een doorstart maken, en kijken dus uit 
naar nieuwe enthousiaste leden.

In gesprek
In de komende maanden gaat de gemeen-
te in gesprek over hoe we de inwoners zo 
goed mogelijk kunnen betrekken bij wat 
er in en om hun wijk gebeurt. Daarbij 
spelen de leden van de wijkplatforms na-
tuurlijk een belangrijk rol.

Meedoen?
n de gemeente Velsen zijn vijf Wijkplat-

forms actief en twee in oprichting. Wilt u 
meer weten over hun werk in uw wijk? De 
contactgegevens staan op de website van 
de gemeente onder Wijkplatforms . 

Vrijwilligers gevraagd voor Santpoort-Noord
Wijkplatforms zijn 
belangrijke gesprekspartner
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Een diploma-uitreiking is altijd een bij-
zondere gebeurtenis, maar meestal zijn 
daar geen wethouders bij betrokken. 
Maar op 14 december was dat wél zo. De 
wethouders Verwoort en Steijn mochten 
diploma’s overhandigen aan een aantal 
harde werkers.

In een gezamenlijk project van Haprotech 
Velsen-Noord en IJmond Werkt! is een spe-
cifi ek opleidingstraject gevolgd door status-
houders. Statushouders zijn mensen die als 
vluchteling zijn erkend en een verblijfsver-
gunning hebben en mogen werken. IJmond 
Werkt! heeft de studenten aangemeld, Hap-
rotech heeft de opleidingen verzorgd.

Het college van burgemeester en wethou-

ders vindt dit een mooi voorbeeld van hoe de 
gemeente wil werken. “Iedereen doet ertoe”, 
is het motto. De opleiding was afgestemd op 
de kwaliteiten van de deelnemers. Die heb-
ben de afgelopen periode veel inzet getoond 
en hard gewerkt. Zij worden daar nu voor 
beloond met een diploma. Met dit diploma 
wordt de kans op een betaalde baan groter. 
Verschillende deelnemers hebben al een 
baan of inmiddels zicht op een baan.

Werk is belangrijk om zelfvertrouwen te 
krijgen en mee te doen in de samenleving. 
Bovendien zit het bedrijfsleven te springen 
om goede en handige mensen. Goede vak-
mensen zijn cruciaal. Die zijn belangrijk 
voor de economie in Velsen en de IJmond. 
(foto: Reinder Weidijk)

Aan het werk als lasser
Diploma-uitreiking Haprotech

Op zaterdag 29 december organiseert 
Science Center BRAK! IJmuiden voor de 
tweede keer een gezinsactiviteit. Van 
13.00 – 17.00 uur is jong en oud van har-
te welkom in en om het Wikkelhouse 
aan het Kennemermeer, de locatie waar 
BRAK! sinds augustus gevestigd is. De 
middag staat in het teken van afval en re-
cyclen: van een poppentheatervoorstel-
ling over plastic soep, zelf plastic om-
smelten en muziek maken met afval in 
het Afvallab tot een heuse training tot 
Samoerai-schoonmaker. Alle activiteiten 
zijn gratis toegankelijk. Een leuke, leerza-
me middag in de kerstvakantie!

Afvalavontuur 
Leer, onderzoek en ontdek alles over afval 
en recyclen tijdens de BRAK! gezinsmiddag 
in de kerstvakantie. Een greep uit het pro-
gramma: 

• Theater Poppekus vertelt om 13.00, 14.00, 
15.00 en 16.00 uur het verhaal over een 
zeemeermin die op weg naar een feestje 
verstrikt raakt in plastic soep. Paniek  Zal 
de haai, van wie de zeemeermin nog iets 
te goed heeft, haar helpen? Voor iedereen 
vanaf 3 jaar. Kom je kijken hoe het a  oopt 
met de zeemeermin?

• Het Afvallab: een rijdende groene caravan 
met daarin een theater én laboratorium in 
één om afval te onderzoeken, muziek te 
maken over afval en plastic te upcyclen.

• Kennen jullie Samoerai-krijgers Shiro en 
Shakuma al? Volg de speciaal voor BRAK! 
gemaakte mini-speurtocht van het Pieter 
Vermeulen Museum en win een vrijkaart-
je naar de grote (zwerf )afvaltentoonstel-
ling in het museum met uitdagende, grap-
pige en educatieve trainingsonderdelen 
en word zo een echte Samoerai-schoon-

maker! 
• Knutselen met afval. We geven afval  een 

tweede leven en leren hoe we hier een 
mooie sleutelhanger van kunnen maken.

De hele middag staat de warme chocomelk 
met wat lekkers bij een knapperend vuur-
tje klaar. Kijk voor het hele programma op 
www.brakijmuiden.nl. Meld je hier ook aan 
voor de theatervoorstelling om zeker te zijn 
van een plek.

BRAK! IJmuiden BRAK! IJmuiden is een 
initiatief van gemeente Velsen in samen-
werking met het Pieter Vermeulen Mu-
seum. Samen met andere geïnteresseerde 
partijen en partners groeit BRAK! vanaf 
2018 stap voor stap uit tot een spraakma-
kend centrum in het hart van het nieuwe 
kustdorp IJmuiden aan Zee. Het is de toe-
gangspoort tot IJmuiden aan Zee waar al-
tijd informatie te vinden is over de natuur, 
het water, klimaat en de bedrijvigheid in de 
omgeving. (foto: BRAK! IJmuiden)

Alles over afval in BRAK! IJmuiden
Gezinsmiddag in de kerstva-
kantie aan het Kennemermeer

Sinds 17 december 2018 heeft Velsen er 
weer 24 Nederlandse ingezetenen bij. 
Ten overstaan van loco-burgemeester 
Bal hebben de Velsenaren afkomstig 
uit diverse landen op de landelijke Na-
turalisatiedag de eed dan wel de belof-
te afgelegd.

Hiermee hebben ze o�  cieel het Neder-
landerschap verkregen. Loco-burgemees-
ter Bal ging in zijn toespraak in op wat het 
betekent om de Nederlandse nationaliteit 
te hebben en op de bijzondere verbonden-
heid met ons land, die daarmee gepaard 
gaat. Het gezelschap werd feestelijk ont-

haald. Na het o�  ciële gedeelte brachten 
de nieuwe Nederlanders een bezoek aan 
het Zee- en Havenmuseum te IJmuiden. 

15 december is het Koninkrijksdag, de ver-
jaardag van het Koninkrijk der Nederlan-
den. Op die dag in 1954 kondigde koningin 
Juliana het Statuut voor het Koninklijk 
der Nederlanden af. Vandaar dat deze dag 
is uitgeroepen tot landelijk Naturalisa-
tiedag. Los van deze landelijke feestdag 
vindt er in de gemeente om de zes weken 
een naturalisatieceremonie plaats, waar-
bij inwoners de Nederlandse nationaliteit 
verkrijgen.(foto: Reinder Weidijk)

Landelijke Naturalisatiedag

Op woensdag 12 december onderte-
kenden 13 nieuwkomers hun Partici-
patieverklaring. Zo’n verklaring is een 
verplicht onderdeel van de inburge-
ring. 

Voor statushouders betreft dit een pro-
gramma van circa 10 weken, waarin ver-

schillende workshops over de Neder-
landse samenleving worden gevolgd. De 
workshops gaan onder andere over de Ne-
derlandse kernwaarden, de Nederlandse 
arbeidsmarkt, discriminatie en gezond-
heid. De ondertekening van de verklaring 
is de afronding van dit traject.(foto: ge-
meente Velsen)

Nieuwkomers ondertekenen verklaring
Gefeliciteerd!
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Openingstijden extra vrijzwemmen van 22 december 2018 t/m 6 januari 2019

     Recreatiebad  Wedstrijdbad  Doelgroepenbad

Maandag 24 december  10.00-16.00 uur  10.00-16.00 uur 
Dinsdag 25 december  1e kerstdag  Gesloten 
Woensdag 26 december  2e kerstdag  Gesloten 
Donderdag 27 december  10.00-16.30 uur  10.00-15.30 uur  09.45-10.45 uur vrijzwemmen ouder + kind
Vrijdag 28 december  10.00-16.30 uur  10.00-15.00 uur  09.45-10.45 uur vrijzwemmen ouder + kind
           12.30-13.45 uur Therapeutisch zwemmen
Maandag 31 december  10.00-16.00 uur  10.00-16.00 uur 
Dinsdag 1 januari   Nieuwjaarsdag  Gesloten 
Woensdag 2 januari  10.00-16.30 uur  10.00-15.30 uur 
Donderdag 3 januari  10.00-16.30 uur  10.00-15.30 uur 
Vrijdag 4 januari   10.00-16.30 uur  10.00-15.00 uur  09.45-10.45 uur vrijzwemmen ouder + kind
           12.30-13.45 uur Therapeutisch zwemmen

Nieuws uit zwembad De Heerenduinen • Op zaterdag en zondag gelden de regu-
liere openingstijden.

• Maandag 24 december 2018 en maan-
dag 31 december 2018 komt het ba-
nenzwemmen 13.00-15.00 uur te ver-
vallen. 

• Zwemlessen worden aangepast aan-
geboden.

• De zwemles wordt  maandag 24 de-
cember 2018 en 31 december 2018 
verplaatst naar de ochtend tussen 
08.00-12.00 uur.

• Er is geen Aquasport en Babypeuter-
zwemmen in de kerstvakantie.

• Van 28 december 2018 t/m 06 januari 
2019 ligt de IJsbeer Hindernisbaan in 
het wedstrijdbad

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook 
gewoon langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is 

geopend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 
uur per dag een afspraak maken. U kunt na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland. 
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 8 december tot en met 14 
december 2018 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden 
Fazantenlaan 46, plaatsen dakopbouw 
(11/12/2018) 21999-2018
Velserduinweg 270, plaatsen dakopbouw 
(13/12/2018) 22233-2018
P.J. Troelstraweg 1a, wijzigen gevel 
(13/12/2018) 22316-2018
Kanaalstraat, Helmstraat, Koningsplein, 
oprichten 21 woningen (14/12/2018) 
22503-2018

Velsen-Noord
Eendrachtsstraat  bij 195 en 199, oprichten 
kantoor (11/12/2018) 21937-2018

Velsen-Zuid
Spaarnwoude, Oostbroekerweg, recre-
atieplas de peddelpoel, inrichten tijde-

lijke ontvangstlocatie voor baggerspecie 
(14/12/2018) 22462-2018

Santpoort-Noord
Spanjaardsberglaan 8, constructieve door-
braak (11/12/2018) 22033-2018
Dobbiuslaan 6, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (14/12/2018) 22441-2018
Kerkweg 97, verhogen nok en plaatsen dak-
kapel (voorzijde) (13/12/2018) 22260-2018

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 2, legaliseren over-
kapping (09/12/2018) 21640-2018

Driehuis 
Driehuizerkerkweg 119, legaliseren wijzi-
gen gevels bijgebouw (08/12/2018) 21621-
2018
Bilderdijklaan 10, kappen 2 bomen 
(13/12/2018) 22347-2018
 
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 

welstand: 140255

Verlengen beslistermijn

IJmuiden
Dokweg 35, restaureren en realiseren sta-
len trap in watertoren (12/12/2018) 14443-
2018 (Rijksmonument)

Ingetrokken aanvraag omgevingsver-
gunning

IJmuiden
Mercuriusstraat 18, legaliseren dakkapel 
(11/12/2018) 19580-2018

Ingekomen aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:17

IJmuiden
Red Bull Storm Chase op 7 januari 2019 en 
15 maart 2019 van 07:00 tot 22:00 uur, loca-
tie: strand ten zuiden van Noorderbuitenka-
naal (12/12/2018) 22212-2018

30 van Zandvoort, op 30 maart 2019 van 
08.30 tot 14.15 uur, locatie: door gemeente 
Velsen (08/12/2018) 22074-2018

Velsen-Zuid
Krinkels Beeckestijn Cross op 27 janu-
ari 2019 van 10.10 tot 12.30 uur, loca-
tie: landgoed Beeckestijn, Rijksweg 136 
(08/12/2018) 21825-2018

Ingekomen aanvraag standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:18

Burgemeester Weertsplantsoen te Sant-
poort-Noord, verlenging standplaats Chic-
ken Queen op  zondagen met ingang van 1 ja-
nuari 2019 (13/12/2018) 22456-2018

Ingekomen aanvraag onthe�  ng werk-
zaamheden buiten reguliere werktij-
den  APV artikel 5:5

IJmuiden
Radarstraat nieuwbouw Parkzicht, ont-
he�  ng werkzaamheden buiten werktijden 
(“vlinderen vloer”)  op 20 december 2018 
tussen 19:00 en 00:00 uur (10/12/2018) 
21797-2018

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen 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 aange-
vraagd, 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 wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Andromedastraat 7, plaatsen erker 

(14/12/2018) 19213-2018

Santpoort-Noord
Kruidbergerweg 38, kappen boom 
(12/12/2018) 18481-2018

Driehuis
Nicolaas Beetslaan 4F, plaatsen extra raam 
zijgevel (10/12/2018) 15619-2018

Velserbroek
Schokker 46, plaatsen dakkapel (achterzij-
de) (10/12/2018) 18060-2018
Linie 27, oprichten bijgebouw en sauna, le-
galiseren 2 erfafscheidingen,  tijdelijk (10 
jaar) gebruiken gedeelte t bijgebouw voor 
bed & breakfast (10/12/2018) 3892-2018

D. Marotstraat 102, vergroten 2e verdieping 
(10/12/2018) 17185-2018
Westlaan 41, 100% Nieuwjaarsborrel 
(18/12/2018) 17321-2018

Velsen-Zuid
Rijksweg 116, kappen 19 bomen (10/12/2018) 
15325-2018 (Rijksmonument)

Verleende evenementenvergunningen 
APV artikel 2:17

IJmuiden
Kerstboomverbranding, op 9 januari 2019 
van 18:30 t/m 22:00 uur, locatie: Heeren-
duinweg, (11/12/2018) 12796-2018
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Besluiten (vervolg)
Santpoort-Noord
Kerstsamenzang Santpoort, op 25 decem-
ber 2018 van 00.00 tot 00.45 uur,  locatie: 
Broekbergenplein (12/12/2018) 16731-2018

Velserbroek
100% Nieuwjaarsborrel, op 5 januari 2019 
van 19:00 tot 00:00 uur, locatie: Villa Wes-
tend, Westlaan 41 (18/12/2018) 17373-2018 

Verleende onthe�  ng werkzaamheden 
buiten reguliere werktijden  APV arti-
kel 5:5 

IJmuiden

Radarstraat nieuwbouw Parkzicht, ont-
he�  ng werkzaamheden buiten werktijden 
(“vlinderen vloer”) op 20 december 2018 
(tussen 19:00 en 00:00 uur) (13/12/2018) 
21797-2018

Besluit actieplan geluid 2018-2023
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij in hun vergadering 
van 12 december 2018 hebben besloten 
om het ontwerp-actieplan geluid 2018-
2023  vrij te geven voor de inspraak.

Ontwerp actieplan geluid
De Europese Richtlijn Omgevingslawaai 
heeft als doel ervoor te zorgen dat minder 

mensen last hebben van omgevingslawaai. 
De gemeente is verplicht om elke vijf jaar 
geluidsbelastingkaarten en een actieplan 
op te stellen. In 2017 zijn de geluidsbelas-
tingkaarten voor lawaai door wegverkeer 
vastgesteld. Op basis van deze kaarten is 
een ontwerp-actieplan geluid voor de peri-
ode 2018-2023 opgesteld. Voor (delen van) 
de Hagelingerweg (noordwest van Kwee-

kerslaan), Van den Vondellaan, Stations-
weg, Parkweg, De Geul en de Zeeweg (deel 
ten noorden van Heerenduinweg) gaat de 
gemeente bij het geplande groot onderhoud 
waar mogelijk stil asfalt toepassen. 

Inzage
Het besluit is gepubliceerd op www.over-
heid.nl.  

Reageren
Van 21 december 2018 tot 1 februari  2019 
kunnen belanghebbenden, bij voorkeur 
schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken 
bij het college van burgemeester en wet-
houders, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. 
Zienswijzen worden meegewogen bij het 
besluit tot het defi nitief vaststellen van het 
actieplan geluid.
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Kerstmarathon bij RTV Seaport
Velsen - RTV Seaport verzorgt 
zaterdag 22 december vanuit de 
studio aan de Gerard Doustraat 
een live-kerstmarathon-uitzen-
ding. Van 12.00 tot 20.00 uur is 
een doorlopend programma te 
beluisteren aangevuld met on-
der andere de door de redactie 
van RTV Seaport samengestelde 
Kerst Top 20. 
Luisteraars zijn gedurende de 
uitzending van harte welkom 
in de studio waar ze (opnieuw) 
kunnen kennis maken met onze 
radiomakers en met hen te ge-
nieten van een mini high tea en 
glaasje glühwein. 
Verder bestaat de  mogelijkheid 
om kerstgroeten/wensen uit te 
spreken, die live via de radio wor-
den uitgezonden. Dat kan in de 
studio maar ook telefonisch via: 

0255-577922. Of via de e-mail: 
nieuws@rtvseaport.nl 
Tijdens de uitzending zijn een 
aantal gasten uitgenodigd en 
zijn er optredens door de zangers 
Oscar Benton, Johnny Laporte en 
Bram Biesterveld bekend van o.a. 
‘Pommetje Horlepiep’.
De bekende visagist/beautydi-
rector Roberto Dresia en stylist 
Joop Gard Passchier geven beau-
ty –en stylingstips om er tijdens 
de kerstdagen op z’n mooist uit 
te zien. 
Justine Pelmelay geeft Seaport 
de exclusieve première van haar 
nieuwe nummer ‘Niets is genoeg’ 
en muziek van haar kerstalbum, 
Radiomaker/presentator Theo 
Koster houdt een kersttoespraak 
en presentatrice/zangeres Ani-
ta Sanders treedt samen op met 

Ed Idema. 
Medium Thomas Woolthuis pre-
senteert zijn voorspellingen voor 
2019. Mark Metselaar vertelt hoe 
je door meditatie en diep-ont-
spannende ademhalingstech-
nieken kunt zorgen voor een 
‘kerst zonder stress’. 
Als klapper op de vuurpijl komen 
Eline Schmidt en Koen van der 
Wel terugblikken op de gewel-
dige Grote Kerstshow afgelopen 
weekend in de Stadsschouw-
burg Velsen en ook zij hebben 
een verrassend optreden be-
loofd samen met Christa en Rian-
ne Moerdijk. 
Kortom een aantrekkelijk pro-
gramma voor iedereen. Kom za-
terdag naar de studio van RTV 
Seaport aan de Gerard Doustraat 
40 in IJmuiden. 

Kerstman bezoekt IJmuiden Centrum
IJmuiden - Hoe druk hij het ook 
heeft, de Ondernemersvereni-
ging IJmuiden Centrum is er ook 
dit jaar weer in geslaagd om de 
kerstman uit te nodigen voor een 
bezoek aan de Lange Nieuwstraat 
en de pleinen in het centrum. Op 
zaterdag 22 december zal hij tus-
sen 12.00 uur en 16.00 uur in het 
winkelcentrum te vinden zijn om 
alle IJmuidenaren een fantasti-
sche kerst te wensen. Natuurlijk 
kunt u dan met hem op de foto 
en ook uiteraard uw kerstwensen 
aan hem doorgeven. Met mooi 
versierde winkels, de grote boom 
op het Plein 1945 en de kerstver-
siering aan de luifels zal IJmuiden 
die dag dus geheel in kerststem-
ming zijn. Ook bieden de winke-

liers u deze zaterdag een gratis 
bekertje gluhwein of warme cho-
colademelk aan om u op te kun-
nen warmen voor de mooiste da-
gen van het jaar. Ook om u te be-
danken voor het vertrouwen dat 
u dit jaar weer in de lokale onder-
nemers heeft gehad. Samen heb-
ben we gewerkt aan een prach-
tig nieuw centrum. Op verschil-
lende plekken zal er een kraam-
pje staan waar u deze winter-
se lekkernij kunt proberen, in sa-
menwerking met Albert Heijn en 
Gall & Gall. Samen met alle ande-
re winkeliers in het centrum wen-
sen zij u hele prettige feestdagen 
en een zeer voorspoedig Nieuw-
jaar. Tot zaterdag! (foto: aangele-
verd)

Gezond en duurzaam vis inkopen en 
beleven bij Fish & Seafood Waasdorp
IJmuiden - Ook voor de ko-
mende feestdagen is Fish & 
Seafood Waasdorp weer hét 
adres voor al het zeebanket. 
Net als in voorgaande jaren is 
de uitbouw vanaf vrijdag in-
gericht met extra uitstalling 
en beleving voor alle visaan-
kopen. De openingstijden zijn 
verruimd, zodat iedereen vol-
doende gelegenheid heeft om 
verse vis te komen.

De vraag naar duurzame en goe-
de vis met het juiste verhaal is 
steeds groter. Waasdorp is MSC-
gecerti�ceerd voor wild gevan-
gen vis, dat houdt in dat de vis 
uit een goed beheerd visbestand 
komt en op duurzame manier is 
gevangen. Daarnaast is het be-
drijf ook ASC- en BIO-gecerti�-
ceerd, om de juiste keuze te ma-
ken voor de gekweekte vissoor-
ten. De Noordzee biedt een gro-
te variatie aan verse vis, schaal- 
en schelpdieren. De vakbekwa-
me medewerkers van Waas-
dorp kunnen er alles over ver-
tellen, zodat elk visgerecht voor 
de feestdagen een succes wordt. 
Wie gaat voor gemak, kan een 
rijk gevulde visschotel bestel-
len. Aangekochte kreeft of krab 
wordt desgewenst gratis ge-
kookt.
Fish & Seafood Waasdorp heeft 
dagelijks verse aanvoer van 
schaal- en schelpdieren om een 
schitterende ‘Fruit de Mer’ pla-
teau te maken en een assorti-
ment topoesters uit Nederland, 
Ierland en Frankrijk. Of wat te 
denken van een sushischotel 
of sashimischotel? Stel bijvoor-
beeld zelf een visplank samen 

met diverse visatapas en sala-
des. Verder zijn er visfondue- en 
visgourmetschotels. Ook zijn al-
le benodigdheden voor het zelf 
maken van sushi op voorraad. 
Een hardloper is het ‘doe het zelf 
vissaladepakket’ voor circa zes 
personen (slechts 39,75 euro) 
met gratis cateringschaal en om-

doos. Verder is er vissoep, kreef-
tensoep, makreel Americain sala-
de en nog veel meer.
Kijk op www.waasdorp.nl voor 
de openingstijden en bestel-
mogelijkheden. Fish & Seafood 
Waasdorp is gevestigd aan de 
Halkade 27 in IJmuiden. (foto: 
aangeleverd)

Barre kou tijdens cross

Voor de atleten was een parcours 
uitgezet over baan, bollenland, 
grasland en obstakels. Bij de oud-
ste junioren was Ludo van Nieu-
wenhuizen (AAC) de winnaar op 
de 4 km in 13.46. Bij de meisjes 
kwam Meike Hartog (AV Zaan-
land) als eerste op de 2,5 km over 
de �nish in 10.05. De jongste at-
leten, de pupillen, liepen 600 m. 
Samuel Hulleman (Atletiek Ab-
coude) was de snelste jongen, bij 
de meisjes was dat Lianne Corne-
lissen (Gac Hilversum) in 4.24. 

Ook veel AV Suomi atleten durf-
den de kou aan. De jongste pupil 
Babet van het Kaar werd trots 6e 
op de 600 m in 4.37. Ook Jenna 
Zaagsma, junior B bij de meisjes, 
behaalde de zesde plaats in een 
snelle 10.18 (snelheid 14,56 km/
uur). Jip de Vreugd liep als junior 
C de langste afstand, namelijk 3 
km. Hij deed dat in 14.47. 
Roald van Veen liep 1,3 km in 
7.14. Fiene van het Kaar deed 1,3 
km in 7.27. Grote zus Merel van 
het Kaar kwam in 8.02 over de �-

nish bij de 1,5 km. Loopmaatje Isa 
Struijs deed dat in 8.25. Bij de jon-
gens junioren D1 was Teun Kloos-
terman de snelste van de Suomi 
atleten. Hij liep 9.12 op de 2 km, 
gevolgd door Gijs de Vreugd in 
9.42. Jens Huiberts deed de 2 km 
in 10.31 en Thomas van Riessen 
volgde in 10.38.
Ook Thyne Schol liep de 2 km als 
junior D2 in een mooie tijd van 
10.04. De meisjes junior D2 lie-
pen 1,5 km. Catelijne Wijnen be-
reikte de �nish in 7.10 en haar 
loopmaatje Veerle Bosma volg-
de in 7.12. Allemaal prachtige 
prestaties, vooral onder deze bar 
koude omstandigheden. Zie ook 
www.uitslagen.nl. (foto: aange-
leverd)

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S ! M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Santpoort-Noord - Dat de ijskoude wind over het parcours raasde 
weerhield 700 atleten niet om zaterdag 15 december 2018 deel te 
nemen aan de cross in Santpoort-Noord. Deze 2e cross competi-
tie voor junioren en pupillen werd georganiseerd op en rondom 
de atletiekbaan van atletiekvereniging Suomi.




