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Velsen gaat de strijd aan met 
de Japanse duizendknoop 
en reuzenberenklauw
In Velsen groeien plantensoorten die niet 
in Nederland thuishoren en daardoor de 
biodiversiteit kunnen aantasten (invasieve 
exoten). Voorbeelden hiervan zijn de reu-
zenberenklauw en de Japanse duizend-
knoop. Omdat deze soorten in Nederland 
geen natuurlijke vijanden kennen groeien 
ze hard en verspreiden zich snel. De Ja-
panse duizendknoop brengt ook schade 
toe aan gebouwen en wegen. Aanraking 
met de reuzenberenklauw kan tot ernstige 
brandwonden leiden . Daarom gaat de ge-
meente deze planten bestrijden.

Chemievrij bestrijden waar mogelijk
De Japanse duizendknoop groeit in Velsen op 
ongeveer 80 plekken, de reuzenberenklauw 
op negen plekken. Daar waar de Japanse dui-
zendknoop gebouwen en wegen dreigt te be-
schadigen, gaat de gemeente met voorrang 
bestrijden. We doen dit op zoveel mogelijk 

plekken zonder chemische bestrijdingsmid-
delen, maar dit is een langdurige strijd. Ook 
kost het chemievrij bestrijden 5 keer meer 
dan met chemische bestrijdingsmiddelen. 
Daarom gaan we op een aantal plekken toch 
chemisch behandelen. Dat zal ook gebeuren 
met de reuzenberenklauw. Op plekken waar 
de Japanse duizendknoop geen directe be-
dreiging is, past de gemeente voorlopig geen 
bestrijding toe.

Binnenkort meer informatie op 
www.velsen.nl
De concentratie van de chemische stof is zo 
laag dat het e� ectief is voor de bestrijding 
van de planten, maar niet schadelijk voor 
mens en dier. Op de website van Velsen staat 
binnenkort een overzicht van welke bestrij-
dingsmethoden op welke plekken worden 
toegepast.

Honden verboden in oostelijk deel 
natuurgebied Kennemermeer
Vanaf heden is het verboden om met hon-
den in het oostelijk deel van het natuurge-
bied Kennemermeer te lopen. Wel wil de ge-
meente dat honden langs het fi etspad aan de 
oostzijde en in de rest van het gebied kunnen 
blijven lopen en ook op andere delen rondom 
het meer. O  cieel geldt daar de verplichting 
voor hondenbezitters om de hond aan de te 
lijn te houden, maar de gemeente handhaaft 
daar niet op. 
 
Bescherming kwetsbaar gebied
De natuur rond het Kennemermeer (Natura 
2000 gebied) is kwetsbaar. De aanleiding van 
het verbod was dat de beheerder van het ge-
bied (Stichting Duinbehoud) steeds meer 
honden signaleerde en van mening was dat 
dit ten koste ging van de natuurlijke variatie 
in dit gebied. 

De gemeente wil het meest kwetsbare gebied 
aan de oostzijde van het Kennemermeer ex-
tra beschermen. Daarom zijn honden in het 
natuurgebied aan de oostzijde vanaf nu ver-
boden. Wel wil de gemeente dat honden langs 
het fi etspad aan de oostzijde en in de rest van 
het gebied kunnen blijven lopen. Zo kunnen 
mensen met hun hond een rondje om het 
meer blijven lopen. 

Proef honden rond Kennemermeer 
De gemeente is in april 2018 een proef gestart 
in het natuurgebied rond het Kennemermeer, 
waarbij bezoekers met hond(en) werden ver-
zocht niet ten oosten van het meer te lopen. 
De meeste mensen hielden zich aan dit ver-

zoek. De proef liep op 1 april 2019 af.

Veel verschillende meningen 
De gemeente heeft tijdens de proef regel-
matig gesprekken gehad met negen lokale 
hondenuitlaatservices (HUS), strandhuis-
jesverenigingen, natuurorganisaties en de 
erfpachter van het gebied; Kennemerstrand 
NV. De meningen van deze partijen over het 
succes van de proef lopen zeer uiteen. Om 
ook andere bezoekers van het gebied hun 
stem te laten horen is begin januari een en-
quête uitgezet. Ook daaruit kwamen veel te-
gengestelde meningen. 

Natuurbescherming én ruimte voor honden 
Voor het gebied rond het Kennemermeer 
geldt o  cieel een aanlijnplicht. Vanuit de 
historie lopen hier echter vaak honden los, 
maar hier handhaaft Velsen niet actief op. 
Wij hebben geprobeerd de gulden middenweg 
te vinden, zodat iedereen prettig van het ge-
bied gebruik kan blijven maken en de natuur 
voldoende beschermd wordt. Op de kaart is te 
zien waar honden nog mogen komen (binnen 
de blauwe lijnen) en waar honden verboden 
zijn (in het rood gemarkeerde gebied).

Eerste stap
Dit besluit is een eerste stap op weg naar een 
besluit over losloopgebieden in het gehele 
openbaar toegankelijk duingebied namelijk 
het gebied rond het Kennemermeer en de 
duinen tussen de Ampèrestraat en de Hee-
renduinweg.

ANPR camera’s
Om de haven van IJmuiden veiliger te ma-
ken en de opsporing van misdrijven mak-
kelijker te maken, worden er op vier lo-
caties in Velsen Automatic Number Plate 
Recognition (ANPR-)camera’s geplaatst.

Deze camera’s worden door de politie en Ko-
ninklijke Marechaussee gebruikt om spe-
cifi eke kentekens te registreren. De politie 
heeft in Nederland een speciale database 
waarin bijvoorbeeld kentekens van gestolen 
voertuigen en criminelen zijn opgeslagen. 
Als één van deze camera’s zo’n voertuig sig-

naleert, wordt de politie of Marechaussee in-
geseind. 
De camera’s worden niet gebruikt voor snel-
heidscontroles en zijn alleen gericht op het 
scannen van kentekens. Voorlopig zijn de ca-
mera’s nog niet in gebruik, pas op 31 oktober 
worden de camera’s in gebruik genomen. 

De locaties waar de camera’s geplaatst wor-
den, zijn de Waterloolaan, Kanaaldijk, Noor-
dersluisweg en de overkapping bij de ferry 
naar Newcastle.

Het Sociaal Wijkteam, voor al uw vragen 
of problemen waar u zelf niet uit komt.

Neem contact met ons op via:
Website: www.swtvelsen.nl
E-mailadres: contact@swtvelsen.nl
Telefoonnummer: 088 8876970

Er valt komende weken weer veel te doen, te 
zien en te beleven in Velsen. Sportief, edu-
catief of gewoon leuk. We hebben een paar 
evenementen voor u op een rijtje gezet.

Dagelijks ‘Vlinders in de zomer’:
Kinderen vanaf 5 jaar gaan op zoek naar 
vlinders in de geur-, weer- en moestuin bij 
boerderij Zorgvrij. Daarna kunnen ze een 
vlindermobiel maken.

Woensdag, zaterdag en zondag:
Museumschatten van Zee- en Havenmuseum

Zaterdag 27 juli t/m zaterdag 3 augustus
Dorpsfeest Santpoort

Zie voor meer informatie en de volledige evenementenkalender: www.vvvijmuidenaanzee.nl 

Evenementen in Velsen
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Begin 2018 zijn we gestart met het project 
Pontplein. Dit project wordt ook wel IJmui-
der Poort genoemd, omdat het Pontplein de 
toegang is tot het centrum, zee- en haven-
gebied. Op dit moment zijn we bezig te on-
derzoeken hoe de doorstroming en de uit-
straling van het Pontplein met een nieuwe 
inrichting verbeterd kunnen worden.

Wethouder Bram Diepstraten: ‘Mijn doel is om 
bij dit project iedereen zoveel mogelijk te be-
trekken. Dit project is niet alleen belangrijk voor 

mensen die rond het Pontplein wonen, maar 
raakt ook heel veel weggebruikers. Er rijden per 
dag gemiddeld 37.000 auto’s en 5000 fi etsers 
over het Pontplein.’. 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de 
ontwikkelingen van het Pontplein? Meld u dan 
aan voor de nieuwsbrief door een bericht te stu-
ren naar pontplein@velsen.nl. De nieuwsbrie-
ven zijn ook te bekijken op www.velsen.nl/actu-
eel/projecten/pontplein. 

De IJmuider Poort

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 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 
gemeente Velsen maken bekend dat zij 
in de periode van 13 juli tot en met 19 
juli 2019 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
Betelgeuzestraat 16, wijzigen gebruik naar 
fi tnesscentrum (15/07/2019) 58595-2019
Willebrordstraat ong. hoek IJmuiders-
traatweg, plaatsen projectbord - te koop 
bord (16/07/2019) 58682-2019
Kennemerlaan 41, plaatsen ventilatieka-
naal langs gevel (16/07/2019) 58506-2019
Blokkenterrein t.o. Zandvoortstraat, organi-
seren van theatervoorstelling (18/07/2019) 
59736-2019 
Kanaalstraat 27, wijzigen naar woning en 
uitbreiden met dakopbouw en dakterras 
(18/07/2019) 59271-2019
Trompstraat 1, wijzigen bestemming 
van bedrijfswoning naar burgerwoning 
(19/07/2019) 59885-2019  

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 114, kappen boom 
(16/07/2019) 58135-2019
Buitenhuizerweg 16, plaatsen dakkapel (zij-
kant) (18/07/2019) 59101-2019
Oosteinderweg 30, plaatsen dakkapel (voor-
zijde), vervangen kozijnen (18/07/2019) 
59207-2019

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg ong.  t.o. 124, plaatsen pro-

jectbord - te koop bord (16/07/2019) 58657-
2019

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 92, wijzigen op 
eerder verleende vergunning (wijzigen ge-
vel) (15/07/2019) 57349-2019
Wijnoldy Daniëlslaan 18, uitbouwen 1e 
verdieping achter  ,plaatsen dakterras 
(15/07/2019) 57844-2019
Bloemendaalsestraatweg 47, isoleren dak 
(16/07/2019) 58280-2019 (gemeentelijk 
monument)
Blekersveld 25, plaatsen reclame 
(16/07/2019) 58470-2019

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 91,wijzigen 
bedrijfswoning in plattelandswoning 
(15/07/2019) 57888-2019 (gemeentelijk 
monument) 

Driehuis
Hofdijklaan 21, uitbouwen begane grond 
en 1e verdieping achterzijde (15-07-2019) 
57603-2019 
 
Velserbroek
Meubelmakerstraat 9, vervangen pui en 
overheaddeur door loopdeur (15/07/2019) 
57595-2019
Kerkenmaaijerskamp 7, plaatsen dakkapel 
(voorkant) (18/07/2019) 59726-2019

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 
IJmuiden
Oosterduinweg 59, legalisering dakterras 
(16/07/2019) 39296-2019 
Sirenestraat 1, plaatsen dakopbouw 
(16/07/2019) 39048-2019
Planetenweg 301, realiseren van 2 kunst-
gras kor¤ alvelden met hekwerken en 
dugouts (16/07/2019) 37399-2019

Velsen-Noord
Breesaperhof 52, splitsen winkel met wo-
ning in 2 gestapelde woningen met gevel-
wijzing (15/07/2019) 35899-2019 
Staalstraat 150,bouwen opslagruimte 
(17/07/2019) 28406-2019  

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
Driehuis
Driehuizerkerkweg 22, vervangen kozij-
nen, interne wijziging, plaatsen zonnepa-
nelen op  bijgebouw (18/07/2019) 
39556-2019  

Velserbroek
W. Kentstraat 26, plaatsen dakopbouw 
(17/07/2019) 47905-2019

Ingekomen aanvraag onthe�  ng werk-
zaamheden buiten reguliere werktij-
den  APV artikel 4:4
Velsen
onthe�  ng werkzaamheden buiten regulie-
re werktijden, vervangen asfaltdeklagen op 
rijksweg A9, van knooppunt Velsen tot Rot-

tepolderplein (16/07/2019) 59105-2019
week 37 maandag t/m donderdag van 22:00 
tot 05:00 uur vrijdag van 22:00 tot 07:00 uur 
week 39 maandag t/m woensdag van 22: 00 
tot 05:00 uur
week 45 vrijdag van 22:00 tot 07:00 uur za-
terdag van 22:00 tot 08:00 uur

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij het voornemen heb-
ben een omgevingsvergunning te verlenen 
voor de onderstaande aanvraag. De aan-
vraag, de ontwerpomgevingsvergunning en 
de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 26 juli 2019 gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Publiekszaken. Om de 
stukken in te zien kan contact worden opge-
nomen met de werkeenheid Vergunningen, 
telefoon 140255. 

Tijdens deze periode van terinzageleg-
ging, kan een ieder naar keuze mondeling of 
schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen 
de ontwerpomgevingsvergunning. Ziens-
wijzen moeten worden gericht aan het col-
lege van burgemeester en wethouders van 
Velsen, Publiekszaken, werkeenheid Ver-
gunningen, 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.

Velserbroek
Floraronde 293: het brandveilig gebruiken 
van een school (26/07/2019) 35004-2019.

Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende be-
sluiten genomen. Op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het (de) onder-
staande besluit(en) gedurende zes we-
ken 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 Vel-

sen of burgemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan 
wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, lo-
catie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 

voorlopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De verzend-
datum van het besluit is tussen haakjes 
vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning verleend voor: 

IJmuiden
Marktplein 3, veranderen bedrijfswoning 
naar 2 bovenwoningen, wijzigen achtergevel 
(16/07/2019) 21656-2019  
Velserduinweg 227, plaatsen dakopbouw 
incl. dakkapel (voorgevel) (16/07/2019) 
49150-2019
Kennemerlaan 70, vervangen reclame 
(17/07/2019) 42052-2019  
Betelgeuzestraat 16, oprichten verkoop-
punt voor motorbrandsto  ̈ en, bouwen luifel, 

Besluiten
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Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat zij in hun vergadering van 16 
juli 2019 hebben besloten:

1. het Aanwijzingsbesluit honden rond 
 Kennemermeer gemeente Velsen 
 2019 vast te stellen;

2. dit besluit in werking te laten treden de    
 dag na bekendmaking.

Ter inzage
Het volledige besluit kunt u vinden in het 
elektronisch gemeenteblad via www.o�  cie-
lebekendmakingen.nl (externe link) of www.
velsen.nl.Tevens wordt het beleid gepubli-
ceerd op www.overheid.nl.

Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat zij: 

• het actieplan geluid 2018-2023 hebben  
    vastgesteld.

Besluit
Het actieplan geluid is in het kader van de 

Europese richtlijn Omgevingslawaai en de 
Wet milieubeheer opgesteld. Het actieplan 
is gebaseerd om de in 2017 vastgestelde ge-
luidsbelastingkaarten. Op deze kaarten is 
de geluidsbelasting ten gevolge van wegver-
keerslawaai op doorgaande wegen in Velsen 
weergegeven. In het actieplan geluid is aan-
gegeven op welke locaties geluidshinder van 

wegverkeer in de periode 2018–2023 wordt 
beperkt. Het betre� en (delen van) de Hage-
lingerweg (noordwest van Kweekerslaan), 
Van den Vondellaan, Stationsweg, Parkweg, 
De Geul en de Zeeweg (deel ten noorden van 
Heerenduinweg). Bij het geplande groot on-
derhoud van deze wegen wordt waar moge-
lijk stil asfalt toegepast. 

Inzage
Het besluit tot vaststelling van het actieplan 
geluid 2018-23 is gepubliceerd op overheid.
nl en ligt van  26 juli tot 6 september 2019 ter 
inzage. Bezwaar of beroep is niet mogelijk.

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

• Starrebosstraat 6, 
   1951 CE  VELSEN-NOORD

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn 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 alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van Velsen.

Nadere informatie: 
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Kapmeldingen iepen in velsen
In Velsen is bij een aantal iepen de iepziekte 
aangetro� en. 

Locatie IJmuiden
• Eenhoornstraat t.o.v. Planeet 12 A t/m Z:1 

iep omtrek 30-50 cm

Locaties Santpoort en Driehuis
• Wüstelaan naast Bethelkerk Spaarneberg 

park:1 iep omtrek 20-30 cm
• Achter Brederode Daltonschool r.i. Vin-

kenbaan: 1 iep omtrek <20 cm
• Driehuizerkerkweg achter J. Campert-

school bij lichtmast 52: 10 iepen omtrek < 

20 cm, 2 iepen omtrek 20-30 cm
• Kerkpad voor de ingang tennisbaan: 1 iep 

omtrek 5-100 cm

Locatie Velserbroek
• Rijksweg hoek Schenkeldijk langs sloot-

kant: 3 iepen omtrek <20 cm

Locaties Velsen-Noord
• Wijkeroogstraat hoek Wijkerstraatweg: 1 

iep omtrek >100 cm
• Wijkeroogpark langs fi etspad: 3 iepen <20 

cm, 1 iep omtrek 20-30 cm
• Wijkeroogpark tussen fi etspad en sloot: 1 

iep omtrek 20-30 cm
• Heirweg - Schoonoortstraat op hoek straat 

en schoolterrein - en achter fi etsenstalling: 
2 iepen omtrek <20 cm

• Wijkeroogpark langs Polderweg: 1 iep om-
trek 20-30 cm

• Concordiastraat achter pompstation ach-
ter in de hoek: 3 iepen omtrek 20-30 cm

• Sportpark Rooswijk (Rooswijkerlaan) ach-
ter bankje: 1 iep 20-30 cm

• Schulpweg hoek Bleyenhoevelaan: 2 iepen 
omtrek 30-50 cm 

• Grote Hout of Koningsweg naast nummer 
130: 1 iep omtrek 50-100 cm

• Rooswijkweg rechts achter gasstation t.o. 
trainingscenter: 2 iepen < 20 cm

• Rooswijkweg rechts achter gasstation t.o. 
trainingscenter bossage er naast links: 2 ie-
pen omtrek 20-30 cm

• Breedbandweg achter beugel oude bebor-
ding: 1 iep omtrek 20-30 cm

Bij iepziekte zijn wij verplicht om deze bomen 
te verwijderen. Dit voorkomt dat de ziekte zich 
verder verspreid onder de bestaande Iepen. 

plaatsen prijsbord (17/07/2019) 13536-2019
Kennemerlaan 35 A, plaatsen dakopbouw 
incl. dakterras (voorzijde) (18/07/2019) 
47296-2019  
Forteiland 10, legaliseren 5 noodtrappen 
(18/07/2019) 22939-2019 (provinciaal mo-
nument) 
IJmondhaven, IJmuiderslag, Kennemer-
boulevard (IJmuiden aan Zee), Reynders-
weg (Noordpier), Felison terminal, Kop van 
de Haven, SHIP, plaatsen van 11 informatie-
borden op 7 locaties (19/07/2019) 26360-
2019  
 
Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 46, gebruiken 
woning voor verhuur van onzelfstandige 
woonruimte t.b.v. 4 eenpersoons kamers 
op de 1e verdieping (16/07/2019) 11261-
2019  
Reyndersweg 201, tijdelijk plaatsen ( sei-
zoensgebonden, juni 2019 t/m oktober 2022) 

pop-up Café (17/07/2019) 46749-2019
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, uitbreiden 
openingstijden tot 21.00 uur (voor een pe-
riode van 10 jaar) (18/07/2019) 20723-
2019  
Hoofdstraat 1, plaatsen groendrager 
(19/07/2019) 29197-2019  

Velserbroek
Velserbroekse Dreef 7, vervangen van recla-
me (18/07/2019) 38495-2019  

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsvergun-
ning geweigerd voor: 

IJmuiden
Lijsterlaan 17, vergroten zolderverdieping 
(17/07/2019) 31397-2019  
De burgemeester van Velsen heeft het 

hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het 
onderstaande besluit gedurende zes we-
ken 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 Vel-
sen of burgemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan 
wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, lo-
catie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook een be-

zwaarschrift is ingediend. De verzend-
datum van het besluit is tussen haakjes 
vermeld.

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een eve-
nementenvergunning verleend voor: 

Santpoort-Noord
Dorpsfeest Santpoort 2019: van 27 juli 2019 
tot en met 3 augustus 2019, dagelijks van 
09:00 uur tot 00:00 uur, locatie: Santpoort-
Noord en omstreken (16/07/2019) 5522-
2019

Dorpsfeest Santpoort 2019 (horeca-activi-
teiten), van 27 juli 2019 tot en met 3 augus-
tus 2019, dagelijks van 09:00 uur tot 01:00 
uur, locatie: evenementen terrein Santpoort-
Noord (16/07/2019) 11168-2019 

Bekendmaking beleid 

 Bekendmaking actieplan geluid 2018-2023 gemeente Velsen
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Melden kappen IJmuiden
Aan de Wijk aan Zeeërweg 126 en aan het 
Oosterduinplein t.o. nr. 18 in IJmuiden wor-

den bomen gekapt. Aan de Wijk aan Zeeër-
weg wordt een Eik gekapt en aan het Ooster-

duinplein worden twee Iepen gekapt.  
De bomen worden gekapt omdat ze dood zijn.

05 25 juli 2019

‘Princes Kimberley’ verrast 
team van De Droomwolk
Santpoort - ‘Princes Kimberley’ was zaterdag te gast bij de bewoners van de Ruïne van Brederode. Midden 
in de droom van Marian de Jonge, ‘het mennen van een koets en bezoek aan een kasteel’, verscheen Kim-
berley in de ridderzaal om de opbrengst van haar knutselactiviteiten te doneren aan De Droomwolk. Dit is 
een project van Stichting De Baan waarin dromen van mensen met een beperking uitkomen. St. De Baan 
verzorgt ontspanning voor mensen met een beperking in de regio Kennemerland. Meer dromen zie: www.
stichtingdebaan.nl. (foto: aangeleverd)

Reddingsbrigade heeft grote zorgen 
over toename aantal verdrinkingen

Reddingsbrigade Nederland is 
niet verbaasd over deze toename 
en maakt zich daar grote zorgen 
over. Directeur Koen Breedveld: 
,,Door het warme weer trokken 
heel veel Nederlanders in 2018 
naar het water. De reddingsbri-
gades hebben dat ook gemerkt. 
Vorig jaar kwamen strandbriga-
des 7900 keer in actie, 2400 keer 
vaker dan het jaar ervoor. Als zo-
mers als die in 2018 normaal gaan 
worden, dan hebben we nog een 
berg werk te verzetten om te zor-
gen dat Nederland veilig kan blij-
ven genieten van het water.’’

Zelfredzaamheid 
Maar het warme weer is volgens 
Breedveld niet de enige reden 
waarom er meer aandacht moet 
komen voor het voorkomen van 
verdrinkingen. ,,Kinderen worden 
steeds minder motorisch vaardig, 
dat heeft ook invloed op de zelf-
redzaamheid van burgers in het 

water. We zwemmen ook minder 
vaak dan vroeger. We poedelen 
dan wel vaker als het 30 warm is, 
maar we zwemmen minder vaak. 
Ook dat vergroot de kans op ver-
drinkingen. Bovendien hebben 
we nog steeds te maken met  
mensen die uit andere landen ko-
men waar men niet met waterre-
creatie opgroeit. De kans is dan 
groter dat die mensen zich er niet 
van bewust zijn dat je  je kind op 
zwemles moet laten gaan, dat je 
niet moet zwemmen als je alco-
hol hebt gedronken,  wat muien 
zijn of dat je kramp kunt krijgen 
tijdens het zwemmen.’’

Niet alleen A-diploma
Reddingsbrigade Nederland be-
pleit dat er meer gedaan wordt 
om verdrinkingen te voorko-
men. Breedveld: ,,We moeten 
veel meer werk maken van men-
sen bewust maken dat water niet 
alleen leuk is, maar ook gevaar in 

zich herbergt. Dat kan prima op 
scholen. Niet iedere school hoeft 
schoolzwemmen aan te bieden. 
Maar via een natte gymles of bij 
lessen aardrijkskunde of geschie-
denis kun je kinderen prima ba-
gage mee geven om veiliger te 
zwemmen. Zwembaden, -scho-
len en - verenigingen kunnen kin-
deren stimuleren om niet alleen 
hun A diploma te halen, maar ook 
B en C en daarna ook te blijven 
zwemmen.’’

Ondersteuning
Breedveld ziet graag dat er moge-
lijkheden komen voor reddings-
brigades om zich structureel in te 
zetten: ,,Wekelijks zijn duizenden 
vrijwilligers in de weer om ande-
ren veilig plezier te laten bele-
ven op het water. Dat is een groot 
goed en levert de maatschappij 
veel op. Maar er wordt wel steeds 
meer van de lifeguards gevraagd, 
zowel in kwantiteit als in kwali-
teit. 
Dat vereist een goede ondersteu-
ning. Ik hoop dat de overheid 
daar oog voor houdt.’’

Regio - Het aantal verdrinkingen lag in 2018 beduidend hoger 
dan in voorgaande jaren. In 2018 verdronken in Nederland 112 
mensen, meer dan in 2017 (85).

Lifeguards halen een zwemmer uit het water (foto: Reddingsbrigade Nederland)

Partir c’est mourir un peu
De fransen hebben veel mooie 
uitdrukkingen en dit is wel een 
heel toepasselijke.
Vertrekken, of afscheid nemen, is 
een beetje sterven.
In een hospice wordt bijna elke 
dag wel afscheid genomen.
En dan niet op de manier zoals 
bedoeld wordt in die uitdruk-
king, maar op een zeer de�nitie-
ve manier.
Elke dag nemen mensen voor 
de laatste keer afscheid van ie-
mand en elke dag blijkt dat de 
zon de volgende dag weer op-
komt en dat de wereld gewoon 
door draait.
De cirkel van het leven gaat, ge-
lukkig, altijd door en de sterve-

ling maakt plaats voor de vol-
gende generatie.

Voor mij is de tijd gekomen om 
afscheid te nemen van het Hos-
pice.
In augustus draag ik de voorzit-
tershamer over.
Ik doe dat met een brok in mijn 
keel, want het Hospice ligt mij 
zeer aan het hart. Maar ik doe 
dat ook met een gevoel van trots 
en blijdschap, omdat ik de afge-
lopen jaren de eer heb mogen 
hebben om mij in te zetten voor 
al die geweldige mensen die het 
Hospice maken tot die uitzon-
derlijke plek in Santpoort. Robert van Westerhoven,

Voorzitter Hospice De Heideberg

Bijzondere bijeenkomst in De Spil

Het boekje werd aanvankelijk ge-
schreven voor kinderen, maar tij-
dens het schrijven bleek dat het 
een boekje voor ouderen werd. 
Een oer-Hollands boekje met 
herkenbare verhaaltjes over de 
worsteling van oud worden in de 
wereld van nu.
Bij het schrijven heeft Thea Jip 
en Janneke voor ogen gehad en 
zij vroeg zich af hoe het hun ver-
gaan zou zijn. Jip en Janneke zijn 
typisch Nederlands en beleven 
Nederlandse avonturen. Zo ook 
Havetand en Kreukelkopje. Zij 
staan model voor de Nederland-
se ouderen. Voor ons zo herken-
baar, maar voor de nieuwe Ne-
derlander? Hoe zou deze dit er-

varen?
Het boekje werd gelezen en 
voorgelezen in de taalgroep op 
donderdagmiddag. Hoewel de 
korte verhaaltjes in eenvoudig 
Nederlands geschreven zijn, en 
aangevuld worden met vrolijke 
karikatuurtjes door Harold Hu-
genholtz, kwamen de verhaaltjes 
niet altijd tot hun recht. Woord-
spelingen en dubbele betekenis-
sen van eenzelfde woord of klank 
zijn voor mensen die de taal nog 
moeten leren, vaak nog niet te 
begrijpen.
Wanneer Thea bijvoorbeeld uit-
legt dat je hier in Nederland in je 
blootje mag zonnen, wordt er ge-
knikt en lijkt iedereen het te be-

grijpen, tot er gevraagd wordt 
wat ‘in je blootje’ betekent. Dan 
blijkt dat blowtje (het roken van 
wiet) beter bekend is dan blootje. 
Er was veel pret en de onderwer-
pen, bijvoorbeeld Sinterklaas, de 
nieuwe mode, de e-bike, voet-
bal, vegetarisch eten, gra�ti, de 
scootmobiel  en opname in een 
ziekenhuis, gaven genoeg aan-
leiding voor een gesprek over de 
verschillen en overeenkomsten 
met de landen van herkomst.
Het was een vrolijk en leerzaam 
samenzijn. Voor beide partij-
en. Alle deelnemers kregen een 
boekje mee. Wanneer de taal nog 
te moeilijk blijkt, spreken de illu-
straties voor zich.
Mocht men iemand willen veras-
sen met dit leuke boekje, dan is 
het te bestellen via boekenbe-
stellen.nl en alle webwinkels. Na-
tuurlijk kan men ook even langs-
komen voor informatie in buurt-
centrum de Spil. 

IJmuiden - Enkele weken geleden was Thea Ruis, buurtbewoner, 
op bezoek bij Wegwijs.nl van ‘Kansen en Zo’ in buurtcentrum De 
Spil. Een groep voor niet Nederlanders van geboorte om de direc-
te omgeving te leren kennen. Thea was er op bezoek om te ho-
ren en zien hoe het door haar geschreven boekje voor ouderen en 
nieuwe Nederlanders ontvangen werd.

Zwembad langer open
IJmuiden - De gemeente Velsen heeft in verband met de hoge temperaturen besloten het buitenbad van 
zwembad de Heerenduinen tot 19.30 uur open te houden. Normaal sluit het zwembad om 17.00 uur. Dins-
dag was de eerste dag en verruiming duurt in ieder geval tot en met donderdag. (foto: RTV Seaport)




