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

Naast de festivals Dance Valley (zaterdag) 
en Dutch Valley (zondag) is er het volgende 
te doen:

Zaterdag 10 augustus Ko
 erbakmarkt 
Plein 1945
De markt vanuit de ko� erbak van een auto 
(en een kleine ruimte naast de auto), ook wel 
de ‘kleedjesmarkt’ genoemd, is een geliefde 
markt in IJmuiden. De markt is gratis toe-
gankelijk en te bezoeken van 09.00 tot 16.00 
uur.

Zaterdag 10 augustus Ruïne bewoond in 
Santpoort-Zuid
De vroegere bewoners van Kasteel Bredero-
de komen dit jaar weer tot leven. Dit kunnen 
de edelen zijn, maar ook de ambachtslieden 
van het kasteel. Ze ontvangen de bezoekers, 
lopen in middeleeuwse kleding rond voor een 
praatje, helpen met de horeca of doen wat an-
dere werkzaamheden.

Woensdag 14 augustus Publieksdag For-
teiland IJmuiden
Op het Forteiland IJmuiden worden maande-
lijkse rondleidingen gegeven. Je kunt, tijdens 
deze publieksdagen, met of zonder gids het 
eiland verkennen. Tijd:12:45 uur-15:15 uur. 
Meer informatie en de volledige evenemen-
tenkalender: www.vvvijmuidenaanzee.nl 

Evenementen op 10, 11, 17 en 18  augustus 2019 
Dance Valley, Dutch Valley 
en Latin Village 
Dit jaar zijn er in augustus op het Velsen 
Valley terrein in Spaarnwoude verschil-
lende grote muziekfestivals. Op zaterdag 
10 augustus 2019 is het Dance Valley Fes-
tival. De volgende dag, zondag 11 augus-
tus 2019, vindt het Dutch Valley Festival 
plaats. De week erop, zaterdag 17 augus-
tus en zondag 18 augustus is het evene-
ment: Latin Village. U leest hier prakti-
sche informatie over Dance Valley, Dutch 
Valley en Latin Village.

Veiligheids- en verkeersmaatregelen 
De fi ets-en wandeltunnel (Tacitustunnel-
tje), die onder de snelweg A9-A22 loopt en de 
Oostlaan in Velserbroek met de Oosterbroe-
kerweg in recreatiegebied Spaarnwoude ver-
bindt, is tijdens de drie genoemde evenemen-
ten gesloten.  
Net als voorgaande jaren blijft de Amster-
damseweg open en zijn de woningen, bedrij-
ven en woonboten in Spaarnwoude bereik-
baar. Het verkeer wordt door Tra�  c Support 
Events in goede banen geleid. Dit bedrijf 
heeft veel ervaring met dit soort werkzaam-
heden. Ook werken de organisatoren samen 
met gemeentelijke toezichthouders om par-
keerdruk in Velserbroek te beperken.  In de-
len van de Velserbroek kan door verkeersre-
gelaars gevraagd worden of men al dan niet 
voor het festival komt, om te voorkomen dat 
Velserbroek vol wordt geparkeerd door festi-
valgangers.

Legitimatieplicht: informatie voor be-
woners en bedrijven
Voor mensen die in het gebied wonen, wer-
ken of bedrijven bezoeken is het goed om 
te weten dat  bij bepaalde punten waar men 
Spaarnwoude met de auto binnenkomt,  om 
legitimatie kan worden gevraagd. 

Gebruik (brom)fi etsenstalling verplicht
Er worden dit jaar twee grote (brom)fi etsen-
stallingen ingericht, waar verplicht gebruik 
van moet worden gemaakt. (Brom)fi etsen die 

buiten de fi etsenstalling worden neergezet 
worden verwijderd.

Geluidstesten
Op donderdag 8 augustus van 16.00 uur tot 
18.00 uur en op vrijdag 9 augustus van 12.00 
uur tot 15.00 uur zijn de geluidstesten voor 
Dance en Dutch Valley.  Op donderdag  15 au-
gustus van 16.00 uur tot 18.00 uur en op vrij-
dag 16 augustus van 12.00 uur tot 15.00 uur 
zijn de geluidstesten voor Latin Village. Deze 
geluidstesten duren maximaal 3 uur. Deze ge-
luidstesten kunnen enige overlast geven. 

Overlast
De gemeente realiseert zich dat de evene-
menten overlast kunnen veroorzaken. Samen 
met de organisator en vele adviseurs wordt 
geprobeerd om deze overlast zo veel mogelijk 
te beperken. Voor duizenden bezoekers geeft 
het bijwonen van een van deze evenementen 
onvergetelijke ervaringen. Ook zijn de eve-
nementen goed voor de gemeente Velsen en 
voor het recreatieschap Spaarnwoude.  

Meer informatie
Via www.dancevalley.com en www.dutchval-
leyfestival.nl en www.latinvillage.nl  kunt u 
alle berichtgeving nalezen. Op www.spaarn-
woude.nl staat te downloaden informatie + 
kaart over bereikbaarheid, omleidingen en 
routes.
Wie na het raadplegen van de websites nog 
vragen heeft of aanvullende informatie wil, 
kan tijdens de Dance en Dutch Valley bel-
len met het speciale telefoonnummer 020-
4936050 van de organisatie, of een e-mail 
sturen naar info@udc.nl.

Tijdens Latin Village is er vanuit de organisa-
tie een contactpersoon  bereikbaar om even-
tuele overlast direct te kunnen verminderen 
of aanpakken. Deze omgevingsregisseur is 
bereikbaar op 020- 7652999 of via de mail 
omgevingsregisseur@latinvillage.nl. 

Eerder is aangekondigd dat op vrijdag-
avond 23 augustus vanaf 19.00 uur tot 
zaterdagavond 24 augustus De Geul in 
IJmuiden  afgesloten zou zijn vanwege 
asfalteringswerkzaamheden.

De aannemer heeft in deze  periode he-
laas niet voldoende asfaltsets, waardoor 
de werkzaamheden verplaatst zijn naar de 
nacht van maandag 26 augustus 19.00 uur 
tot dinsdagochtend 06.00 uur.

Het verkeer zal gedurende de afsluiting wor-
den omgeleid via Halkade-Ericssonstraat-
Sluisplein-Kanaaldijk v.v. Tankstations en 
bedrijven aan het aansluitende deel Dokweg 
blijven vanaf de Halkade-zijde bereikbaar.

De hele Geul krijgt een nieuwe asfalt-
deklaag. De verzakkingen die er nu op enke-
le plekken zitten, worden eruit gehaald.
Onze excuses voor deze datumwijziging.

 Asfalteringswerkzaamheden 
De Geul verplaatst 

Cindy, moeder van Féline: ‘Ik was meteen 
verkocht. Wat is dat leuk dat babyzwemmen!’

Samen met je baby het water ontdekken en 
wat daarin allemaal mogelijk is… zó bijzon-
der! Door een variatie aan makkelijke oe-
feningen, liedjes en bewegingen maakt je 
kindje kennis met het grote, maar aangena-
me warme water. 
Zingen, waterdruppels op het hoofdje, ont-
spannen drijven, trappelen met de voetjes, 
even onder water kijken, spelletjes etc.  Op 
speelse wijze leren kinderen de basistech-
niek van het zwemmen en leren ze   zichzelf 
te redden in het water. Het is mooi om te 
zien hoe kleine baby’s al enthousiast reage-
ren op water….dat is toch het leukste speel-
goed dat er bestaat!
We zorgen dat de uitdagingen goed passen 
bij de leeftijd van de kinderen. In het zwem-

bad zijn voldoende aankleedtafels, kussens 
en boxen aanwezig.

Starten met babyzwemmen
Het baby- en peuterzwemmen is voor kinde-
ren vanaf 3 maanden.
De groepen zijn ingedeeld per geboortejaar. 
Vanaf 1 september starten we op donder-
dag 15.15 uur en vrijdag 14.00 uur met twee 
nieuwe groepen met kinderen uit het ge-
boortejaar 2019. De les duurt een half uur.
Er zijn diverse groepjes van verschillende 
geboortejaren waar nog plek is.
Je mag altijd gezellig een proefl es mee ko-
men doen. 

Voor meer informatie: www.zwembadvel-
sen.nl of neem contact op met de recep-
tie van het zwembad via 0255-531888 of  
zwembad@velsen.nl

Groots plezier met baby- en peu-
terzwemmen

(Foto Michel van Bergen)



Infopagina

8 augustus 2019 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

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.

Om iedereen die van lezen houdt, of die 
het lezen nog moet leren zo goed moge-
lijk te bedienen zijn er verschillende ac-
tiviteiten en diensten in de Bibliotheek. 
Maar dit kunnen we niet alleen daar heb-
ben we vele handen bij nodig. Werk je 
graag met mensen, hou je van lezen en 
ben je op zoek naar boeiend en afwisse-
lend vrijwilligerswerk?  Dan zoeken wij 
jou!

BoekMaatje                                                       
Als onze lezer niet naar de boeken kan ko-
men, komen de boeken naar de lezer!  Een 
Boekmaatje is een enthousiaste vrijwilli-
ger die met boeken één keer per drie weken 
een bezoek brengt aan mensen die niet zo 
mobiel zijn. Tijdens dit huisbezoek zorg je 
voor een ontspannen en gezellige sfeer.  Dit 
kunnen ouderen zijn, maar ook jongeren die 
vanwege een handicap of chronische ziekte 
minder mobiel zijn. 

Met het project Boekmaatje krijgen mensen 
een passende selectie boeken of tijdschrif-
ten aan huis bezorgd door hun eigen vrijwil-
liger. Het kost jou maximaal 3 uur per 3 we-
ken en je bezorgt maximaal leesplezier voor 
onze thuislezers!

Voorleestalenten
Hoe fi jn was het vroeger om ademloos te 
luisteren terwijl je werd voorgelezen. Bij-
na allemaal hebben we mooie herinnerin-

gen aan het voorlezen. Lekker tegen je va-
der of oma aankruipen. Of achterover in je 
schoolbankje hangen luisterend naar de juf 
of meester en avonturen meebeleven. Of je 
nu een mooi verhaal voorleest of samen met 
een groepje kinderen een prentenboek be-
kijkt, er worden herinneringen voor het le-
ven gemaakt. Wil je deze fi jne herinnerin-
gen doorgeven? Kom dan voorlezen in de 
bibliotheek! 

In de bibliotheek IJmuiden én Velserbroek 
wordt er wekelijks voorgelezen aan kinde-
ren. Zo is er Boekenpret (0 - 3 jaar) waar 
kleine kinderen spelenderwijs in aanraking 
komen met boekjes of bij de Voorleesfees-
ten (4 - 6 jaar) en Verhaalkabaal (7+) waar 
kinderen op een zitzak kruipen en zich laten 
zich meevoeren in de wondere wereld van 
verhalen. Aansluitend aan de activiteit is 
er nog een leuke activiteit in het thema van 
het boek en ga je samen met de kinderen op 
zoek naar boeken in de bieb. Voor deze acti-
viteiten zijn wij dringend op zoek naar extra 
(creatieve) voorleestalenten om ons gezel-
lige voorleesteam te versterken!

Vrijwilligerswerk in de Bibliotheek heeft 
tal van voordelen: je ontmoet veel mensen 
en blijft op de hoogte van de ins en outs op 
het gebied van boeken, luisterboeken, tijd-
schriften en fi lms. Mail naar Jet Winkel, 
vrijwilligers coördinator, voor meer infor-
matie:  jwinkel@bibliotheekvelsen.nl. 

Voorleestalenten en Boekmaat-
jes in de Bibliotheek gezocht!

Op dit moment zijn we, vooral in IJmuiden, 
bezig met het snoeien van ongeveer 1200 
straatbomen. Deze snoeironde duurt on-
geveer twee maanden. De bomen worden 

middenin de zomer gesnoeid zodat we het 
broedseizoen van de  vogels niet in de weg 
zitten. Meer informatie over groen? Volg de 
Facebookpagina Groen in Velsen.

Snoeien straatbomen

Op zondagmiddag 11 augustus gaan BRAK 
en het Pieter Vermeulen Museum samen 
met jou op zoek naar bijzondere vondsten 
uit de zee. We gaan kijken naar schelpen, 
krabben en andere zeedieren en –planten 
die we op het strand kunnen vinden. Sa-
men met stichting Anemoon leren we over 
deze organismen, hoe deze in de zee le-
ven en hoe we deze kunnen herkennen.
De zoektocht sluiten we af met een echte 
zandkastelen wedstrijd. In kleine groepjes 
maken we een zo mooi mogelijk zandkasteel 
en die versieren we met de vondsten van 
het strand. Wie maakt het mooiste kasteel?
Deze activiteit is voor jong en oud, kinderen 
onder begeleiding van een volwassene. De 
activiteiten starten om 15.00 uur en zijn om 
16.30 uur afgelopen. Kosten €2,50 per per-
soon.
Meer informatie: www.brakijmuiden.nl

Datum : 11 augustus 2019
Tijd : 15.00h- 16.30h
Kosten : €2,50 per persoon
Locatie :  BRAK IJmuiden, Kennemermeer 
26, op het parkeerterrein van IJmuiden aan 
zee (naast de klimtoren van PBN)

 BRAK is het Science Center kust en klimaat 

in IJmuiden. Bij BRAK onderzoeken we wat 
klimaatverandering betekent voor hoe we sa-
menleven. We leren hoe we om moeten gaan 
met de verandering, experimenteren met 
nieuwe ideeën en gaan met elkaar in gesprek. 
Meer informatie: http://www.brakijmuiden.
nl en volg ons via facebook en twitter.

Ga mee op zoek naar het zeeleven 
op het strand bij IJmuiden!

Gratis naar Kids Only Festival 1.0
De gemeente Velsen geeft gezinnen met 
een laag inkomen gratis toegang tot 
het Kids Only Festival 1.0 bij Paintball 
Spaarnwoude

Hebt u een laag inkomen (tot 110% van het 
minimum) en een kind tussen de 7 en 12 
jaar? Dan kan uw kind gratis naar het Kids 
Only Festival 1.0. De medewerkers van 
Paintball Spaarnwoude zorgen voor een 
dagvullend programma waarbij de kinderen 
niets te kort komen. Tijdens deze dag gaan 
de kinderen knutselen, klimmen, paintbal-
len en krijgen zij een lunch. 

Wanneer vindt het festival plaats?
Het festival vindt plaats op woensdag 21 au-
gustus van 9:30 tot ongeveer 17:00 uur bij 
Paintball Spaarnwoude. 

Hoe kunt u uw kind aanmelden?
U kunt uw kind aanmelden door een mail 
te sturen naar wiz@velsen.nl. U komt al-
leen in aanmerking wanneer u een inkomen 
heeft tot 110% van het minimum. Voor meer 
informatie over de activiteiten op de dag 
zelf kunt u contact opnemen met Paintball 
Spaarnwoude via 023-5493323.
Wees er snel bij want vol=vol.  
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Aanmelding bomenkap afdeling  Openbare werken.
Werkeenheid: Bovenwijkse ploeg.
Locatie: Rijksweg 243A (de voormalige kwekerij Velserbroek )
1 x Linde

Reden: De Linde is door zwamaantasting dusdanig slecht van kwaliteit en vitaliteit dat deze 
moet worden verwijderd.

Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende be-
sluiten genomen. Op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken na de 
dag van verzending van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen (zoals college van bur-
gemeester en wethouders van Velsen 
of burgemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Kennemerlaan 24, plaatsen reclame 
(30/07/2019) 44163-2019  
Kennemerlaan 163, gebruiken als life-
stylestudio voeding/gedrag/training 
(30/07/2019) 46535-2019
Raadhuisstraat 20, aanbrengen verlich-

ting op het gemeentehuis (rijksmonument) 
(31/07/2019) 42015-2019
Nabij Kennemermeer, tijdelijk plaatsen (t/m 
aug. 2023) 1 tiny house, kantoorfunctie, in-
formatiepunt (01/08/2019) 53099-2019
Lange Nieuwstraat 799, vervangen bestaan-
de gevelkozijnen (01/08/2019) 54408-2019
Groeneweg 68, plaatsen dakopbouw (01-08-
2019) 55647-2019
Linnaeusstraat 28, plaatsen dakopbouw 
(01/08/2019) 55415-2019
Kanaaldijk (nabij bocht Witte Theater), 
tijdelijk (10 jaar) plaatsen van sculptuur 
(02/08/2019) 39392-2019

Velsen-Zuid
Genieweg nabij 38 en Amsterdamseweg 
(N202) tussen hm 3,8 en 3,9, tijdelijk ge-
bruiken weiland voor parkeren, aanleggen 
2 pontonbrugen en maken in-/uitrit op de 
N202 (t.b.v. Dance Valley, Dutch Valley en 
Latin Village 2019) (02/08/2019) 30539-
2019  

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg ongenummerd (tegenover 
124), plaatsen te koop bord (02/08/2019) 
58657-2019
Leeghwaterweg 1b, gebruiken 3e en 4e ver-
dieping voor polikliniek, operatie- en ver-
pleegkamers (wijziging verleende vergun-
ning) (30/07/2019) 20663-2019
Breesaperhof 52, veranderen winkel met 
woning in 2 gestapelde woningen met gevel-
wijzing (30/07/2019) 35899-2019

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 4B, verplaatsen 
bedrijf (bouwen bedrijfswoning, paarden-
stal, potstal, werktuigenberging, mestplaat) 

(02/08/2019) 42774-2019

Driehuis
Driehuizerkerkweg 69, plaatsen schoorsteen 
(02/08/2019) 27180-2019  

Velserbroek
Linie 28, plaatsen beschoeiing, dukdalven en 
erfafscheiding en bouwen kapschuur, terras 
(steiger) (01/08/2019) 22547-2019  
Hillegondswegje 14, bouwen woning 
(02/08/2019) 39016-2019  

Verleende standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15 
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben een stand-
plaatsvergunning verleend voor: 

Velserbroek
nabij het parkeerterrein t.b.v. tuincen-
trum Ranzijn, Rijksweg 287, verkoop van 
worst, elke zondag vanaf 04/08/2019 t/m 
29/12/2019, (02/08/2019) 39050-2019

Ingetrokken standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben stand-
plaatsvergunning ingetrokken voor: 

Velsen-Noord
Rooswijkweg, Snackcar mobiel, alle dagen 
van de week (31/07/2019) 63066-2019

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 (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

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

 Velsen-Noord
MTB Beachrace Marathon Hoek van Hol-
land – Den Helder op 27 oktober 2019 van 
09:00 tot 12:30 uur, locatie: strand
IJmuiden en Velsen-Noord (30/07/2019) 
8379-2019

Santpoort-Noord
Porto Santo 2019 (Italiëdag) op 7 september 
2019 van 10.00 tot 17.00 uur, locatie: Broek-
bergerplein en op het Nieuwe Plein in de 
Hoofdstraat (30/07/2019) 48643-2019

Besluiten

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen maken bekend dat zij 
in de periode van 27 juli tot en met 2 
augustus 2019 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

IJmuiden
Van Broekhuijsenstraat 7, plaatsen dakop-
bouw (nokverlegging) (27/07/2019) 62540-
2019
Dennenstraat 8, plaatsen dakopbouw 
(29/07/2019) 63150-2019

Santpoort-Zuid

Willem de Zwijgerlaan 52, wijzigen voorge-
vel, uitbouwen beide zijkanten, deels verla-
gen begane grondvloer (30/07/2019) 63661-
2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactiviteit 
kunnen deze worden voorgelegd aan 
de commissie Stedelijk Schoon Velsen. 
Voor meer informatie over welstand: 
140255

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden 
Kennemerplein 21B, aanpassen gevel 

(30/07/2019) 41104-2019
Middenhavenstraat 35, splitsen bedrijfs-
ruimte in 2 units (30/07/2019) 34281-2019

Santpoort-Zuid
Duinlustparkweg 73, legaliseren airco-bui-
tenunit (30/07/2019) 39335-2019
Wüstelaan 5, kappen boom (30/07/2019) 
41593-2019
Bloemendaalsestraatweg 4B, plaatsen 
dam en duiker (nabij bedrijfswoning) 
(31/07/2019) 41487-2019

Velserbroek
Galle Promenade 119, legaliseren poortdeur 
(30/07/2019) 46641-2019
Linie 26, vervangen schuur (30/07/2019) 
40307-2019  

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Vel-
sen maakt bekend dat hij in de periode 
van 27 juli tot en met 2 augustus 2019 
de volgende aanvragen voor een eve-
nementenvergunning heeft ontvangen 
op grond van de Algemene plaatselijke 
verordening artikel 2:10. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Velsen-Zuid
Strong Viking Brother Edition 2019, op 
12 en 13 oktober 2019 van 08:00 tot 21:00 
uur, locatie: Recreatiegebied Spaarnwoude 
(31/07/2019) 64251-2019

06 8 augustus 2019

Lars Bottelier succesvol in Canada
Velsen/Canada - Bij zijn eerste 
wereldbekerwedstrijden 10 ki-
lometer zwemmen in Canada 
behaalde Velsenaar Lars Botte-
lier een 11e en een gedeelde 6e 
plaats. Bij de Ultramarathon over 
32 kilometer kwam hij tot de 7e 
plaats. ,,Het was een hele gave 
ervaring en een mooie drie we-
ken’’, aldus Bottelier.

De wedstrijden in Canada werden 
gezwommen in de plekken Ro-
berval en Mégantic, nabij de ste-
den Quebec en Montréal. De eerste 

10 kilometer en de Ultramarathon 
over 32 kilometer werden gezwom-
men in het meer van St-Jean, waar-
bij de 32 kilometer een oversteek 
van het meer is van het plaatsje Pé-
ribonka naar Roberval. 
Bij de eerste 10 kilometer wereld-
bekerwedstrijd behaalde Lars een 
11e plaats in een tijd van 1 uur, 57 
minuten en 36 seconden. Lars ver-
telt dat hij hierin lang mee ging met 
de kopgroep, maar dat hij bij 8,5 ki-
lometer de groep moest loslaten en 
het hem veel plekken heeft gekost. 
De week daarna stond de 32 kilo-

meter oversteek op het program-
ma. Ook hier begon Lars erg sterk, 
maar na het zwemmen van 7 uur 
was de energie op. Lars benadrukt: 
,,Na 7 uur zwemmen was echt alle 
energie op, de drie kilpometer die 
daarna nog kwam was te veel.’ Uit-
eindelijk werd hij hier 7e in een tijd 
van 7 uur, 42 minuten en 37 secon-
den. 
Tijdens de laatste wedstrijd in het 
meer van Mégantic kende Lars 
zijn sterk’ste race. Ook deze race 
was een oversteek van het meer, 
maar dan over 10 kilometer. Van de 

plaats Piopolis naar Mégantic. De 
zwemmers werden begeleid door 
een kayakker, verzorgd vanuit de 
organisatie. Tot in de slotfase van 
de race voelde Lars zich goed: ,,Ik 
lag meer achterin dan bij de vorige 
wedstrijden. Bij het ingaan van de 
laatste kilometer zorgde ik ervoor 
dat ik vooraan kwam te liggen, ik 
haalde nog een paar zwemmers in 
en met mijn eindsprint kon ik mijn 
gedeelde 6e plek veiligstellen.’’ Lars 
tikte samen met Marcel Schouten 
(NED) aan in 2 uur, 6 minuten en 55 
seconden. (foto: aangeleverd)
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