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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 rijtje gezet. 

Zaterdag 17 augustus en zondag 18 au-
gustus: Creatief, ontspannend en gezel-
lig bezig zijn?                                                                                                                                          
Bij Groeten uit IJmuiden worden deze zo-
mer o.l.v. kunstenares Tiny Schepers weer de 
leukste workshops gehouden. Adres: Kenne-
merboulevard 31 8, IJmuiden aan zee.

Workshop 1: Schilderen op een houten snij-
plank:  de lekkerste hapjes feestelijk gepre-
senteerd op je eigen geschilderde houten 
snijplank!

Workshop 2: Decoreren met schelpen op 
hout

Workshop 3: Schilderen/decoreren op hout

Zaterdag 17 augustus en zondag 18 au-
gustus: Swingend festival Latin Village
Acts vanuit binnen- en buitenland betreden 
de zes podia om een stevige mix van dance en 
authentieke salsa neer te zetten. Ook worden 
er workshops en dansdemonstraties gege-
ven. Bekijk de website van het festival voor 
meer informatie, de volledige line-up en tic-
kets: www.latinvillage.nl

Zaterdag 17 augustus van 13:00 uur tot 
17:00 uur: Chaos in Velsen expositie   
Zee- en Havenmuseum in IJmuiden
Deze expositie vertelt over de eerste chaoti-
sche dagen van de Tweede Wereldoorlog in 
IJmuiden, de veranderingen in de Velsense 
dorpen voor de aanleg van Festung IJmui-
den, de zware bombardementen op de havens 
en hoogovens, aangevuld met persoonlijke 
verhalen van inwoners van Velsen. 
Meer informatie: www.vvvijmuidenaanzee.nl 

Evenement 17 en 18 augustus 2019
Latin Village 
Dit jaar zijn er in augustus op het Velsen 
Valley terrein in Spaarnwoude verschil-
lende grote muziekfestivals. Afgelopen 
weekend hadden we het Dance Val-
ley Festival en Dutch Valley Festival. Dit 
weekend (zaterdag 17 augustus en zon-
dag 18 augustus) is het evenement Latin 
Village. U leest hier praktische informatie 
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 het evenement gesloten. Net 
als voorgaande jaren blijft de Amsterdamse-
weg open en zijn de woningen, bedrijven en 
woonboten in Spaarnwoude bereikbaar. Het 
verkeer wordt door Tra�  c Support Events 
in goede banen geleid. Dit bedrijf heeft veel 
ervaring met dit soort werkzaamheden. Ook 
werken de organisatoren samen met ge-
meentelijke toezichthouders om parkeer-
druk in Velserbroek te beperken.

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  15 augustus van 16.00 uur 
tot 18.00 uur en op vrijdag 16 augustus van      
12.00 uur tot 15.00 uur zijn de geluidstesten 
voor Latin Village. Deze geluidstesten duren 
maximaal 3 uur. Deze geluidstesten 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.latinvillage.nl kunt u alle bericht-
geving nalezen. 
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. 

Van maandag 19 augustus t/m vrijdag 
30 augustus zijn het wedstrijdbad en de glij-
baan gesloten in zwembad De Heerendui-
nen. Hierdoor vervalt het banenzwemmen 
en recreatief zwemmen in het wedstrijdbad. 

Het recreatie- en buitenbad zijn van 10.00 
- 17.00 uur wel open voor recreatief zwem-
men.

Onze excuses voor het ongemak.

 Glijbaan en wedstrijdbad 
gesloten voor onderhoud 

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 
peuterzwemmen

(Foto Michel van Bergen)
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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.

Wilt u uw woning verduurzamen, maar 
hoort graag uit eerste hand w at de er-
varingen met de maatregelen om duur-
zaam te wonen zijn? Dan kunt u terecht 
op het platform Nationale Duurzame Hui-
zen Route.

Ervaringen delen
De Nationale Duurzame Huizen Route is 
een ona� ankelijk platform waar huiseige-
naren zich het hele jaar door kunnen oriën-
teren op duurzaam wonen en bouwen. Via 
de website www.duurzamehuizenroute.nl 
kunnen vragen worden gesteld aan trotse 
huiseigenaren, die graag hun ervaringen de-
len. 

Klimaatakkoord
Het tre� en van duurzame maatregelen 
maakt uw woning klaar voor de toekomst: 
met de energietransitie stappen we over van 
fossiele brandsto� en naar duurzame elek-
triciteit en warmte. Dit is door de overheid 

opgenomen in het Klimaatakkoord. Neder-
land mag in 2050 geen gebruik meer maken 
van fossiele brandsto� en.

Schrijf uw woning in
Heeft u ervaring opgedaan met het toepas-
sen van duurzame maatregelen zoals iso-
latie, zonnecollectoren en/of een warmte-
pomp? Vindt u het leuk om uw kennis en 
ervaringen te delen? Of om uw woning tij-
dens de Duurzame Huizen Route in novem-
ber open te stellen voor geïnteresseerden? 
Meld uw huis dan aan via www.duurzame-
huizenroute.nl/aanmelden. 
Bent u juist nog op zoek naar passende 
maatregelen? U vindt      meer informatie op 
www.duurzaambouwloket.nl.

Ervaringen delen duurzaam huis

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. 

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 3 augustus tot en met 9 
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
Velserduinweg 338 (9000), plaatsen tijde-
lijke (eind dec. 2020) kiosk (08/08/2019) 
66840-2019
Westerduinweg 8, plaatsen bezinktank 
(07/08/2019) 66494-2019
De Zandkuil 4, plaatsen dakkapel (voor- en 
achterzijde) (06/08/2019) 65521-2019
Loggerstraat 80, bouwen megablocks muur 
(05/08/2019) 65679-2019

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 46, gewijzigd 
plan gebruik onzelfstandige woonruimte 
(van 4 naar 5 kamers)

(03/08/2019) 65129-2019
Melklaan 47, veranderen voorgevelkozijn 
(06/08/2019) 66116-2019
Uitweg 1, aanvragen kamergewijze verhuur 
(08/08/2019) 66868-2019  

Santpoort-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 4, kappen boom 
(07/08/2019) 66550-2019

Velserbroek
De Zeiler 162, bouwen schuur (08/08/2019) 
66938-2019

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

Mantelmeeuwpad 4, bouwen tijdelijk (7 jaar 
en 7 maanden) wind en watersport pavil-
joen (06/08/2019) 44123-2019

Velsen-Noord
Concordiastraat naast 84, tijdelijk (10 jaar; 
3e kwartaal 2019 t/m 2e kwartaal 2029) 
bouwen portiersgebouw, plaatsen
hekwerk, maken inrit (06/08/2019) 35163-
2019
Schoonoortstraat 25, plaatsen dakopbouw 
(over-de-nok dakkapel) (07/08/2019) 
50680-2019

Driehuis
Nicolaas Beetslaan 12, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (07/08/2019) 55235-2019

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
Velserbroek
Swoerkamp 3, vervangen houten naar 
kunststof kozijnen (06/08/2019) 62097-
2019

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Vel-
sen maakt bekend dat hij in de periode 
van 3 augustus tot en met 9 augustus 
2019 de volgende aanvragen voor een 
evenementenvergunning heeft ontvan-
gen op grond van de Algemene plaatse-
lijke verordening artikel 2:10. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

Santpoort-Noord
Intocht Sinterklaas, op 23 november 2019 
van 12:00 tot 17:00 uur, locatie: Broekber-
genplein (01/08/2019) 65425-2019

Driehuis
Geschenken Veiling en boeken- en rommel-
markt, op 5 oktober 2019 van 09:00 tot 14:00 
uur, locatie:
Driehuizerkerkweg 113 (02/08/2019) 
65246-2019
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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
Wilgenstraat 1a, brandveilig gebruiken kin-
derdagverblijf (06/08/2019) 14082-2019
Willebrordstraat ongenummerd (hoek 
IJmuiderstraatweg), plaatsen te koop bord 
(07/08/2019)
58682-2019
Van Broekhuijsenstraat 7, vergroten zolder-
verdieping (09/08/2019) 62540-2019

Velsen-Zuid
‘s Gravenlust 35, brandveilig gebruik brand-
weerpost (06/08/2019) 18944-2019

Oosteinderweg 30, plaatsen dakkapel (voor-
zijde), wijzigen voorgevel (09/08/2019)
59207-2019

Velsen-Noord
Stratingplantsoen t.o.v. 52, plaatsen restant 
historische keldervloer en informatiepaneel
(07/08/2019) 52124-2019

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 4B, plaatsen 
dam en duiker (nabij bedrijfswoning) 
(06/08/2019) 41487-2019
Wijnoldy Daniëlslaan 18, vergroten begane 
grond en 1ste verdieping inclusief dakterras
(08/08/2019) 57844-2019

Santpoort-Noord
St. Martinstraat 10, veranderen winkel in 
woning en wijzigen kozijn (06/08/2019) 
44537-2019

Driehuis

Hofdijklaan 21, uitbouwen begane grond en 
1e verdieping (achterzijde) (09/08/2019) 
57603-2019

Velserbroek
Kerkenmaaijerskamp 7, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (07/08/2019) 59726-2019
Meubelmakerstraat 9a, vervangen pui en een 
overheaddeur door loopdeur (09/08/2019) 
57595-2019

Ingetrokken verleende omgevingsver-
gunning
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning ingetrokken voor: 

IJmuiden
IJmuiderstraatweg 155, veranderen woning 
(inpandig en voorgevel) en plaatsen dakop-
bouw (07/08/2019) 64629-2019 (verleende 
omgevingsvergunning 12339-2019)

Besluiten

05 15 augustus 2019

Bluetrace richt meldkamer 
Reddingsbrigade in
IJmuiden - De IJmuider Red-
dingsbrigade heeft de meldka-
mer en de interconnectiviteit uit-
besteed aan Bluetrace: een state-
of-the-art-tafel met verlichting, 
USB-aansluitingen, mobilofoons, 
speakers en microfoons. Daar-
naast verzorgt Bluetrace de tele-
fonie in de cloud en heeft het het 
netwerk op professionele wijze 

op elkaar afgestemd.
Opdrachtgever Kees Buis (rechts 
op de foto): ,,Met deze opstelling 
zijn we klaar voor de toekomst, 
zijn we nog beter in staat om op 
een e�ciënte en e�ectieve wijze 
met een ieder te communiceren 
met als ultiem doel het zo veel 
mogelijk waarborgen van de vei-
ligheid van mensen op en rond 

het strand.”
General Manager Norbert de Kort 
(links op de foto): ,,Een mooie uit-
daging voor ons om te laten zien 
dat we op alle fronten en binnen 
alle branches oplossingen bieden 
op het gebied van connectiviteit 
en netwerken.”
Op de foto het resultaat van de in-
spanningen. (foto: aangeleverd)

Stuifduinen blokkeren 
toegang tot strandhuisjes
IJmuiden - Bezitters van strand-
huisjes konden deze week hun 
zomerse onderkomen nauwe-
lijks bereiken. De storm van 
het afgelopen weekeinde heeft 
grote stuifduinen op het stand 
veroorzaakt en die blokkeer-
den hier en daar de toegang tot 
de huisjes. Er moest een sho-
vel aan te pas komen om het 
strand weer goed begaanbaar 
te maken.

Als je een strandhuisje hebt, weet 

je een ding zeker. Zo nu en dan 
moet de schep eraan te pas ko-
men om het overtollige zand rond 
het vakantiestekje te verwijderen. 
Toch wordt een situatie, zoals die 
zich deze week voordeed, niet zo 
heel vaak aangetro�en. Op het 
strand bij Bloemendaal waren de 
stuifduinen zelfs zo hoog dat een 
aantal huisjes voor een groot deel 
onder het zand bedolven raakten. 
Op het strand bij IJmuiden viel de 
situatie nog te overzien, al moest 
ook daar �ink geschept worden 

omdat zich vooral tussen de huis-
jes een �inke lading zand had op-
gehoopt. 
Werk aan de winkel dus voor Ge-
broeders Paap, dit bedrijf ver-
zorgt jaarlijks het transport van 
de strandhuisjes maakt tevens 
met behulp van een shovel het 
strand mooi vlak voordat het 
strandseizoen begint. 
Dinsdag werd opnieuw de hulp 
van de shovel ingeroepen om de 
situatie weer te herstellen. (tekst: 
Bos Media Services)

Het is scheppen geblazen voor strandbewoonster Sonja Groeneveld (foto: Kees Groeneveld)

Laatste weken expositie ‘Festung 
IJmuiden’ in Havenmuseum
IJmuiden - De expositie ‘Festung 
IJmuiden’ in het Zee- en Havenmu-
seum is nog te bezichtigen tot en 
met zondag 1 september. Deze ex-
positie vertelt over de eerste chaoti-
sche dagen van de Tweede Wereld-
oorlog in IJmuiden, de veranderin-
gen in de Velsense dorpen voor en 
door de aanleg van Festung IJmui-
den, de zware bombardementen op 
de havens en hoogovens, aangevuld 
met persoonlijke verhalen van inwo-
ners van Velsen. Voor Festung IJmui-
den zijn in IJmuiden, Velsen Noord 
en Zuid, Driehuis en Santpoort tus-
sen 1940 en 1945 duizenden wonin-
gen afgebroken en daarom ook ve-
le duizenden bewoners gedwongen 
geëvacueerd. Na de oorlog vonden 
zij vaak alleen brokstukken terug 
van wat eens hun huis was. Het ha-
vengebied was een grote gatenkaas 
met bomkraters van meer dan der-
tig meter doorsnee.
Het museum is tot 1 september al-
le middagen geopend van 13.00 tot 

17.00 uur, behalve maandagmiddag. 
Museumkaart geldig. Adres: Haven-

kade 55. Zie ook www.zeehavenmu-
seum.nl. (foto: aangeleverd)
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