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Een bijzondere lintjesregen dit jaar in Velsen. 
Geen Velsenaren die met een smoesje naar het 
gemeentehuis werden gelokt en onder belang-
stelling van o.a. familie en vrienden een Ko-
ninklijke Onderscheiding kregen opgespeld. 
Maar een bijna lege raadszaal waar burgemees-
ter Frank Dales via een live uitzending van RTV 
Seaport de 21 Velsenaren thuis verrast met hun 
onderscheiding.

Later dit jaar tijdens een speciale bijeenkomst 
krijgen deze vrijwilligers hun Koninklijke On-
derscheiding opgespeld.
Benieuwd waarom de heer Alkemade, me-
vrouw Bonekamp-Molenkamp, mevrouw 
Borst, de heer van Egmond, de heer Huijboom, 
mevrouw Huijboom-van Roon, de heer  Kos-
ter, de heer Nieuwland, de heer Lacroix, de heer 
Leewens, de heer van Noordt, de heer Rasmus-
sens, de heer Taale, de heer  Visser, de heer Vrij-
hof, mevrouw Vrijhof-Mennes, de heer We-
ber, mevrouw Weber-Wubbolts, mevrouw de 

Groot-van Kampen, mevrouw de Bruijn-Koe-
dijk en mevrouw van Hoesel een Koninklijke 
Onderscheiding hebben ontvangen? Kijk dan 
op www.velsen.nl 

Lintjesregen in Velsen

Aangepast programma 
dodenherdenking 4 mei  

Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis 
Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag 1 mei (Dag van de Arbeid), maandag 4 mei (ver-
plichte vrije dag) en dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag).

Wij verzoeken u om de coronamaat-
regelen na te leven en thuis te blijven.
Wel kunt u vanaf zonsopgang tot zonson-
dergang de vlag halfstok hangen. 

Uiteraard zal de gemeente de Nederlandse 
vlag halfstok hangen en wordt er een oproep 
gedaan aan alle inwoners om dit voorbeeld te 
volgen.

Op 4 mei herdenken we ieder jaar de oorlogs-
slachto� ers. Ook dit jaar wil de gemeente 
Velsen de herdenking niet voorbij laten gaan. 
Daarom is het programma voor 4 mei aange-
past en zonder publiek. 

Om deze herdenking te delen met alle inwo-
ners van Velsen is geregeld dat er een uitzen-
ding plaatsvindt vanaf 17.00 uur via RTV Se-
aport en Facebook. Hier kunt u de toespraak, 
een samenvatting van de kransleggingen en 
onthullingen van de plaquettes van Jan Bo-
nenkamp en Freddie Oversteegen op ver-
schillende begraafplaatsen volgen. De uit-
zending wordt herhaald tot 20.00 uur. Wij 
verzoeken u nadrukkelijk om de coronamaa-
tregelen in acht te nemen en dus niet buiten 
te verzamelen om samen te herdenken. 

Bevrijdingsdag
In verband met de coronamaatregelen zijn 
alle bijeenkomsten op 5 mei afgelast.

Onthulling plaquettes Freddie 
Oversteegen en Jan Bonekamp
Speciaal voor 75 jaar vrijheid is er een pla-
quette ontworpen voor verzetsstrijders 
Freddie Oversteegen en Jan Bonekamp. Op 
begraafplaats De Biezen in Sanpoort-Noord 
zal de dochter van Mw. Freddie Oversteegen 
aanwezig zijn bij de onthulling van de pla-
quette door de burgemeester. Op de Wester-
begraafplaats in IJmuiden zal Conny Braam 
de plaquette onthullen in aanwezigheid van 

wethouder Bram Diepstraten. 

Vanwege de coronamaatregelen zullen de 
onthullingen zonder publiek plaatsvinden. 
Er worden bloemen gelegd en de onthul-
lingen worden opgenomen. Vanaf 17.00 uur 
worden  in een samenvatting alle herdenkin-
gen in Velsen uitgezonden. 

Met ons hart bij u
Ons Velsense hart is dankbaar en vol bewondering! Voor alle 

mensen die, dag in dag uit, keihard werken om hun medemens 
te helpen. Wat zou er met ons gebeuren zonder hen? Daarom: 

bedankt allemaal! We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. 

Houd vol, houd moed en heb lief.

Het herdenken van de oorlogsslachto� ers 
op 4 mei zal dit jaar in aangepaste vorm 
plaatsvinden. Iedereen wordt opgeroe-
pen om vanuit huis te herdenken en niet 
de straat op te gaan of een monument te 
bezoeken. 
  
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft het 
daarom mogelijk gemaakt om virtueel een 
bloem te leggen of een echt bosje tulpen neer 
te leggen bij de 3.900 monumenten in heel 

Nederland. 

Hoe werkt het?
Wilt u een virtuele bloem neerleggen bij één 
van de 3.900 oorlogsmonumenten? Ga naar 
www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/bloe-
men-leggen 

Wilt u een echt bosje tulpen neer laten leg-
gen? Ga dan naar bloemenvoor4mei.nl en 
koop hier voor €4,50 een bosje tulpen. 

Bloemen leggen bij 
oorlogsmonumenten

Foto: Ron Pichel
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Rond de feestdagen gaat de afvalinzame-
ling van HVC anders. Mogelijk worden de 
bakken rond de feestdagen op een eerder 
of later moment geleegd. Kijk vroegtijdig 
in de afvalkalender in de HVC afval-app 
of op hvcgroep.nl wanneer uw bak wordt 
geleegd of de zakken worden opgehaald. 

Bevrijdingsdag
Op Bevrijdingsdag (5 mei) komt HVC op een 
andere dag langs dan u gewend bent. Wilt u 
weten op welke dag uw bak geleegd wordt? 
Download de HVC afval-app of kijk in de on-
line afvalkalender op hvcgroep.nl en vul uw 
postcode en huisnummer in. In de app kunt 
u er ook voor kiezen om een melding te ont-
vangen wanneer HVC langskomt en kunt 

u opzoeken welk afval in welke bak hoort.

Afvalbrengstation 5 mei open i.v.m. 
drukte 
Vanwege de drukte op de afvalbrengstations 
heeft HVC besloten op 5 mei het afvalbreng-
station open te doen,  om de drukte beter te 
spreiden. HVC blijft met klem benadrukken 
dat door de coronamaatregelen de wachttij-
den op de milieustraten erg lang zijn. Dat zal 
in de meivakantie en op 5 mei naar verwach-
ting ook zo zijn. Mocht een bezoek toch nood-
zakelijk zijn, houd dan rekening met langere 
wachttijden. Kijk voor het adres en de ope-
ningstijden van het dichtstbijzijnde afval-
brengstation in de HVC afval-app of op hvc-
groep.nl/afvalbrengstations.

Afvalinzameling tijdens de 
feestdagen

Om verspreiding van het coronavirus tegen 
te gaan zitten veel mensen thuis. Zo’n lange 
tijd thuis zitten kan een beetje saai worden en 
daarom brengt Stichting Welzijn Velsen eens 
per week het draaiorgel van Draaiamusement 
Haarlem bij u langs! Van 27 april t/m 19 juni 
maakt het draaiorgel van Draaiamusement 
Haarlem een rondje door Velsen. Kijk op 

www.welzijnvelsen.nl/swv-stuurt-draaior-
gel-langs-meerdere-locaties-in-velsen/ voor 
een overzicht wanneer de draaiorgel bij u in 
de buurt langs komt.  
Luister zoveel mogelijk vanuit huis naar de 
muziek van de draaiorgel, lukt dit niet houdt 
dan minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. 
(Foto aangeleverd)

Draaiorgel maakt rondje door 
Velsen

Vereniging
Sport en Gemeenten

Meer informatie nocnsf.nl/sportprotocol

sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

informatie voor ouders en verzorgers

volg altijd de aanwijzingen op 
van de organisatie 

meld je kind tijdig aan voor de 
activiteit  

informeer je kind over de algemene 
veiligheids- en hygiëne regels 

houd je kind thuis als hij of zij 
of een gezinslid verkouden of 
grieperig is

kom niet eerder dan 10 
minuten voor aanvang van de 
sportactiviteit op locatie 

als ouder/verzorger/
begeleider heb je geen 
toegang tot de sportlocatie 

indien ondersteuning 
echt noodzakelijk is bij de 
activiteit, is één ouder/
verzorger toegestaan

laat je kind zoveel mogelijk 
op eigen gelegenheid naar 
de locatie gaan als hij/zij oud 
genoeg is

je kind is alleen welkom 
wanneer er een activiteit voor 
jouw kind gepland staat

haal direct na de activiteit je 
kind op. Zorg ervoor dat dit 
moment zo kort mogelijk is
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KOOP LOKAAL
ZEKER NU

BEZORGENINVELSEN.NL
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AGENDA VAN DE SESSIES

De Raad van Velsen heeft twee soorten open-
bare vergaderingen. Namelijk sessievergade-
ringen en raadsvergaderingen. In sessieverga-
deringen worden geagendeerde onderwerpen 
verder uitgediept en besproken. In de raadsver-
gaderingen worden aanpassingen ingediend en 
neemt de raad daadwerkelijk een besluit. 

INSPREKEN
U heeft de mogelijk tot inspreken over een 
groot aantal onderwerpen. Dit gaat nu wel digi-
taal. Als u wilt inspreken over een onderwerp 
dat deze maand wordt besproken, dan kan dat 
alleen bij sessievergaderingen. Dit is ook het 
moment waarop raadsleden nog een oordeel 
vormen en waar u dus ook het meeste invloed 
kunt hebben.

BESPROKEN IN DE RAAD
Bestemmingsplan Volkstuinen De Bie-
zen
Vanaf 2013 wordt g esproken over regels voor 
volkstuinencomplex De Biezen. De raad wil-
de optreden tegen illegale situaties: dagver-
blijven die te groot waren of gebruikt werden 
voor andere doeleinden dan was afgespro-
ken. Omdat handhaving te wensen overliet, 
is besloten tot het vaststellen van een nieuw 
bestemmingsplan. In het bestemmingsplan 
dat nu besproken wordt, is vastgelegd dat 
een deel van de illegale bouw wordt gele-
galiseerd, maar ook dat tien procent van de 
huidige bouw moet worden aangepast aan de 
nieuwe regels.

Herinrichting sportpark Schoonenberg-
Waterloo
De gemeenteraad heeft in 2017 1,3 miljoen 
euro gereserveerd voor de herinrichting van 
sportpark Schoonenberg-Waterloo. Het doel 
is om het sportpark groener en moderner te 
maken waardoor het aantrekkelijker wordt 
er te verblijven. Tijdens deze sessie presen-
teert het college de visie en een voorlopig 
ontwerp voor de herinrichting. De raad kan 
op die visie reageren en input meegeven 
voor het defi nitieve ontwerp Parapluplan 
woningsplitsing en kamerverhuur.

Parapluplan woningsplitsing en kamer-
verhuur
Om de woningnood in Velsen tegen te gaan, 
ontvangt de gemeente steeds vaker vergun-
ningsaanvragen om woningen te splitsen 
in meerdere woningen. Deze splitsing voor 
bijvoorbeeld kamerverhuur kan zorgen 
voor geluidsoverlast en parkeerproblemen. 
Omdat regelgeving om dit in goede banen te 
leiden ontbreekt, is er een bestemmingsplan 
opgesteld. De raad zal tijdens deze sessie een 
oordeel vormen over dit bestemmingsplan 

waarover mogelijk tijdens de raadsvergade-
ring in mei kan worden gestemd.

Kadernota Vastgoed
In de kadernota Vastgoed staat beschreven 
hoe de gemeente omgaat met het aankopen 
en verkopen van vastgoed en hoe de gemeen-
te omgaat met de verhuur van vastgoed. 
Maar ook gaat het over het beleid voor het 
beheer, waaronder het verduurzamen van 
vastgoed. 
De Raad van Velsen is eerder geïnformeerd 
over het vastgoed dat de gemeente beheert.  
In deze vervolgsessie kunnen de raadsleden 
aangeven wat zij belangrijk vinden voor het 
nieuwe beleid. Later dit jaar zal een besluit 
aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 

Standplaatsenbeleid
Afgelopen jaar is er een evaluatie geweest 
van het standplaatsenbeleid in Velsen.  
Daarvoor is gesproken met standplaatshou-
ders, winkeliers en andere betrokkenen. Uit 
de evaluatie bleek ook dat er uitdagingen 
zijn met de vergunningverlening en handha-
ving. Het nieuwe standplaatsenbeleid moet 
de knelpunten zoveel mogelijk oplossen. 
In deze sessie kunnen de raadsleden aange-
ven wat zij vinden van de aanpassingen, zo-
dat de wethouder dit kan meenemen bij het 
opstellen van de nieuwe regels. 

Verbetering AV-middelen
De audiovisuele apparatuur middelen van 
de gemeenteraad, waaronder de camera’s 
en microfoons, moeten worden vervangen. 
Tegelijkertijd beoogt de gemeenteraad een 
betere informatievoorziening naar inwoners 
toe. In deze presentatie krijgen de raadsle-
den toelichting op de nieuwe mogelijkheden 
voor vervanging van deze apparatuur en de 
bijbehorende (fi nanciële) consequenties. 

Nieuws van de raad

Tijdelijk addendum Reglement van 
Orde
Om tijdens de coronacrisis besluitvorming 
door te laten gaan, is door de landelijke 
politiek een noodwet aangenomen die het 
voor de gemeenteraad mogelijk maakt 
digitaal besluiten te kunnen nemen. De 
gemeenteraad heeft hiernaast enkele re-
gels vastgesteld om het digitaal vergaderen 
goed te laten verlopen. Deze regels zullen 
gelden zolang de raad niet fysiek kan verga-
deren door de coronacrisis. Deze tijdelijke 
aanvulling op het Reglement van Orde is 
unaniem aangenomen door de raad.

Continuïteit lokale omroep
Door interne problemen heeft RTV Se-
aport tekorten opgelopen waardoor zij 
onvoldoende reserves hadden om aan fi -
nanciële verplichtingen te voldoen en om 
te kunnen investeren in apparatuur. Het 
nieuwe bestuur heeft de ambitie de omroep 
te professionaliseren. De raad heeft eerder 
besloten extra middelen ter beschikking 
te stellen voor RTV Seaport,  zodat zij hun 
functie als lokale publieke media-instelling 
kunnen blijven vervullen. Dit besluit is 
tijdens deze raad bekrachtigd en daarmee 
defi nitief geworden. 

Optimaliseren Brede School Velsen-
Noord
De in 2015 in gebruik genomen Brede 
School bleek te wensen over te laten op het 
gebied van energiezuinigheid en binnenkli-
maat. Er is in de afgelopen jaren geïnves-
teerd om deze klachten te verhelpen, maar 
dit heeft niet het gewenste resultaat gehad. 
In 2019 is daarom opdracht gegeven tot een 
ona� ankelijk onderzoek naar de proble-
men. Dat onderzoek heeft uitgewezen dat 
extra maatregelen nodig zijn. De raad heeft 
ingestemd met het voorstel om hiervoor 
krediet beschikbaar te stellen.

Motie over invalidentoilet senioren-
centrum Zeewijk
Tenslotte is gestemd over een motie van 
zeven partijen over invalidentoiletten in 
seniorencentrum Zeewijk. Volgens de 
indieners is het gebouw verouderd en vol-
doen de invalidentoiletten niet aan lande-
lijke eisen. Zij roepen de gemeente Velsen 
op budget beschikbaar te stellen om de 
toiletten veilig en toegankelijk te maken 
voor mensen met een beperking. De motie 
is met tegenstemmen van VVD en PvdA 
aangenomen.

WIST U DAT?

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken 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 ge-
woon langskomen bij het Klant Contact Cen-

trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-
opend 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 meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag deze ver-
volgens versturen naar: Bureau Discrimina-

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

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunnin-
gen, beleid en verordeningen op de landelijke 
website www.O¥  cielebekendmakingen.nl 
gepubliceerd. U kunt zich abonneren op een 
door u gestelde zoekvraag. U wordt vervol-
gens op de hoogte gesteld als er nieuwe publi-
caties verschijnen die aan uw zoekterm(en) 
voldoen. 

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen maken bekend dat zij 
in de periode van 18 april tot en met 24 
april 2020 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Koningin Wilhelminakade 219, plaatsen 
dakopbouw (22/04/2020) 42177-2020(Ge-
meentelijk monument)
Röntgenstraat 1, splitsen woning naar 2 
woningen (22/04/2020) 42254-2020
Lijsterlaan 32, plaatsen 2 dakkapel-
len (voor- en achterzijde) (22/04/2020) 
42389-2020
Kennemerboulevard 520, bouwen pergola-
constructie(22/04/2020)  42320-2020
Van der Helststraat 14, plaatsen dakop-
bouw (22/04/2020) 42490-2020  
Platanenstraat 29, plaatsen dakopbouw 

(23/04/2020) 42786-2020
Herculesstraat 32, vergroten kozijn (voor-
zijde) (23/04/2020) 43025-2020
Westerduinweg 1, realiseren opslagplaats 
voor noodvoorraad bariet (24/024/2020) 
43305-2020

Velsen-Noord
Pontweg 1 D, plaatsen oplaadstation 
(23/04/2020) 42967-2020  

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 95, plaatsen 2 dakkapel-
len (achterzijde en zijgevel) (21/04/2020) 
41804-2020
Van Dalenlaan 250, plaatsen scootercube 
(21/04/2020) 42666-2020  

Santpoort-Noord
Terrasweg 66, kappen boom (20/04/2020) 
41485-2020
Vlietweg 20, plaatsen tijdelijke units 
(24/04/2020) 43229-2020
Sabastraat 22, plaatsen dakopbouw 

(24/04/2020) 43197-2020

Driehuis
De Genestetlaan 2, kappen 2 bomen 
(22/04/2020) 42278-2020

Velserbroek
Bagijnenkamp 15, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (20/04/2020) 41411-2020  
Rosa Manusstraat 7, wijzigen gevel 
(20/04/2020) 41227-2020  
De Sluistocht 16, vervangen  erfafscheiding 
(20/04/2020) 41539-2020
Lockerskamp 9, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (21/04/2020) 41914-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze 
worden voorgelegd aan de commissie Ste-
delijk Schoon Velsen. Voor meer informatie 
over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn  

Velsen-Zuid 
Genieweg 38 A, tijdelijk (3 nachten, van 
4 t/m 6 september 2020) gebruiken voor 
kamperen (22/04/2020) 24122-2020

Driehuis 
Waterlandweg 2, renoveren, schilderen wo-
ning (22/04/2020) 24913-2020 (gemeen-
telijk monument)

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

IJmuiden
Kennemerboulevard 540, aanmeren crew-
tenders (22/04/2020) 6274-2015

Velsen-Zuid
Laaglandersluisweg 12 (Spaarnwoude), re-
aliseren pop up camperpark (20/04/2020) 
17951-2020
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende besluiten 
genomen. 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 be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders 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, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum 
van het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden

Houtmanstraat 1, intern verbouwen, wijzi-
gen gevels (21/04/2020) 24054-2020

Velsen-Noord
Gildenlaan 46, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor- en achtergevel) (22/04/2020) 16188-
2020  

Velserbroek
Bagijnenkamp 15, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (22/04/2020) 41411-2020

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning ge-
weigerd voor: 

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 138 C, ge-
bruik kleinschalige naschoolse opvang 
(22/04/2019) 110006-2019

Geweigerde standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben standplaatsvergunning 
geweigerd voor: 

Santpoort-Noord
bevolkingsonderzoek borstkanker, van 
23 juli 2020 t/m 10 september 2020, lo-
catie: Valckenhoefl aan t.o. treinstation te 
(20/04/2020) 14423-2020

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders hebben beslo-
ten een individuele gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen voor het volgende per-
ceel:

•  J. Paxtonstraat 6, 1992 BT                                                          
VELSERBROEK

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene 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 elektroni-
sche weg (elektronisch formulier op www.

velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-

ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Ingediende aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:15

Santpoort-Noord
Verkoop kaas, op zaterdag, locatie: Burge-
meester Weertsplantsoen / Hagelingerweg 
42011-2020

Verkoop vis, op maandag, dinsdag, woens-
dag, donderdag en zaterdag, locatie: Burge-
meester Weertsplantsoen / Hagelingerweg 
(24/04/2020) 43204-2020

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 

maakt bekend dat hij in de periode van 18 
april tot en met 24 april 2020 2020 de vol-
gende aanvragen voor een evenementen-
vergunning heeft ontvangen op grond van 
de Algemene plaatselijke verordening arti-
kel 2:10. De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.

Velsen-Noord
Egmond-Pier-Egmond, op 9 januari 2021 
van 12:00 tot 16:00 uur, locatie: passage op 
het strand nabij de Pier in via Reyndersweg 
en windsurfpad (22/04/2020) 42207-2020
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Lieve Tess, Eva en Liz 

Ik mis jullie! Ik hoop gauw weer 

logeren hier 

en knu�elen samen
Liefs oma Mary

Velsen - Deze week voor de laatste keer lieve berichtjes!

Lieve opa’s en oma’s, We missen jullie en hopen dat we jullie snel weer zien! We are fee-ling blue.
Liefs, Tess, Eva en Liz

Lieve opa’s en oma’s, We missen jullie en hopen dat we jullie snel weer zien! We are fee-ling blue.
Liefs, Tess, Eva en Liz

Lieve Eli, 
dank je wel voor het mooie hartje. Ik draag het met plezier!Liefs, ook aan Alex, Milo en Féline,

Map

Lieve opa’s en oma’s, We missen jullie en hopen dat we jullie snel weer zien! We are feeling blue.

Lieve opa’s en oma’s, 

We komen hopelijk snel weer een 

echte kus brengen in plaats van 

een handkusje door de lucht!! 

Liefs van Seb en Lis

Lieve kinderen van 

basisschool de Origon, 

Ook al is afstand even voor het 

goede doel, wij missen jullie een 

heleboel.
Houd moed. Ook dit komt vast 

weer goed. 

Voor iedereen een dikke kus door 

de brievenbus!
Alle ju�en en meesters

Amber Jewels adviseert:
Lever gouden sieraden nu in
Velsen - De goudprijs was nog 
nooit zo hoog als nu. Klanten van 
Amber Jewels aan de Lange Nieuw-
straat 401 kunnen daar optimaal 
van pro�teren door hun oude siera-
den nu aan te bieden en er de bes-
te prijs ooit voor te krijgen. Of maak 
meteen een keuze uit de fraaie col-
lectie nieuwe sieraden.

Amber Jewels is één van de twee 
juwelierszaken van René Post. Hij 
en zijn vrouw Monique hebben al 
vele jaren ervaring in de in- en ver-

koop van goud. Dankzij die erva-
ring worden sieraden soms ook an-
ders gewaardeerd. Wanneer een 
sieraad bijvoorbeeld geschikt is 
om als occasion te worden door-
verkocht, kan dat een hogere prijs 
opleveren, dan wanneer puur naar 
de waarde van het materiaal wordt 
gekeken. Pakweg tien jaar gele-
den, tijdens de toenmalige econo-
mische recessie, stond de goudprijs 
heel hoog. Nu er, door het corona-
virus, opnieuw sprake is van een 
wereldwijde �nanciële crisis, is de 

goudprijs gestegen tot ongekende 
hoogte. René Post verklaart: ,,Aan-
deelhouders speculeren op de �-
nanciële markt en zoeken nu naar 
meer zekerheid. Daarom kiezen 
ze voor goud en als de vraag naar 
goud stijgt, stijgt ook de waarde. 
Het is zonde om je oude sieraden 
niet nu in te leveren. Vaak krijg je er 
zelfs meer voor terug dan je er des-
tijds voor betaald hebt.’’
Amber Jewels weet met een unie-
ke collectie van modieuze sieraden 
klanten vanuit het hele land naar 

de winkel te trekken. Bovendien is 
de winkel gespecialiseerd in de le-
vering van trouw- en verlovingsrin-
gen. Dat kunnen ringen zijn uit de 
collectie van bekende topmerken, 
maar een eigen ontwerp, zelfs met 
eigen diamanten, behoort ook tot 
de mogelijkheden. In het eigen ate-
lier worden niet alleen nieuwe sie-
raden ontworpen, maar worden 
ook sieraden professioneel gerepa-
reerd. Er is ook steeds meer vraag 
naar sieraden waarin de as van een 
overleden dierbare wordt verwerkt 
en ook die mogelijkheid biedt Am-
ber Jewels volop. Loop eens binnen 
of bekijk de pagina’s van Amber Je-
wels op Facebook en Instagram om 
alvast een indruk te krijgen van de 
collectie. (Foto: aangeleverd)




