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  Uit het college

Gewijzigde openingstijden 
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Vuurwerk is prachtig om te zien, maar kan 
ook negatieve gevolgen hebben. Het af-
steken van vuurwerk kan leiden tot ge-
luidsoverlast, brandgevaar of schade aan 
mens, dier en spullen. Politie, gemeente-
lijke handhavers en HALT slaan daarom de 
handen ineen tijdens de vuurwerkperiode.
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Vuurwerkoverlast bestraft

 Hoe houd ik mijn huis brandveilig 
tijdens Kerst?
De feestdagen staan bijna voor de deur! 
Om in de Kerstsfeer te komen halen we 
massaal kerstspullen in huis. Al die licht-
jes, kaarsjes en kerstbomen zijn gezel-
lig, maar hoe zorgt u ervoor dat er geen 
brandgevaar ontstaat? 

Kerstbomen
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Fonduen en gourmetten
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Donderdag 2 en vrijdag 3 januari 2020 
organiseren de buurtsportcoaches van 
de gemeente Velsen een Dubbel6Kamp 
in Sporthal Zeewijk in IJmuiden. Don-
derdag brengen ze de groepen 3, 4 en 5 in 
beweging en op vrijdag groepen 6, 7 en 8. 
Voor dit evenement is de organisatie nog 
op zoek naar hulp.

De sportcoaches zoeken nog enthousiaste 
mensen vanaf 15 jaar die goed met kinderen 
kunnen omgaan en het leuk vinden om één 
van de zes spellen te begeleiden en uit te leg-

gen en om de kinderen in de gaten te houden. 
Wij bieden jou één of twee dagen die in het 
teken staan van samen sporten en plezier 
maken, je krijgt een lunch aangeboden bij 
Café Nol én je doet ervaring op met kinderen 
en sport.

Wanneer: 2 & 3 januari 2020
Locatie: Sporthal Zeewijk IJmuiden
Tijden: Beide dagen van 08.00- c.a. 16.00 uur 
Lijkt dit je leuk? Stuur een mail naar buurt-
sportcoach Bianca via bvgeldorp@sportsup-
port.nl

Meehelpen met Dubbel6Kamp? 
Graag!

In de leegstaande Laurentiuskerk is op 
donderdag 5 december de anterieure ex-
ploitatie overeenkomt voor het Fidelishof 
30 getekend door wethouder Sebastian 
Dinjens en Jan Stolk,  eigenaar van de Bran-
ding-Holding B.V. In deze overeenkomst 
staan onder andere afspraken over de kos-
ten voor een concrete gebiedsontwikke-
ling van de grond.

De kerk wordt op termijn gesloopt om plaats 
te maken voor acht eengezinswoningen in de 

vorm van een ho� e. Begin 2020 worden de di-
rect omwonenden uitgenodigd voor een infor-
matieavond.
Het is nog niet bekend wanneer en door welke 
partij de woningen in de verkoop gaan. 
Om deze herontwikkeling mogelijk te maken, 
komt er een wijzigingsplan. Hiermee wordt de 
bestemming gewijzigd.

De gemeente Velsen publiceert informatie 
over dit project op haar website: www.velsen.
nl/actueel/projecten. (Foto Reinder Weidijk)

Laurentiuskerk maakt plaats voor 
groen ho� e met woningen

Gladheid heeft in Velsen zijn intrede ge-
daan en de eerste strooirondes zitten 
er op. Het college van B&W stelt jaarlijks 
de strooiroutes vast, het strooien zelf 
doet HVC. 

Ondanks het strooien, kan het toch glad zijn. 
Het dooimiddel gaat namelijk pas echt goed 
werken zodra eroverheen wordt gereden. Rijd 
daarom altijd extra voorzichtig als het glad is.
HVC en de gemeente strooien geen stoepen 
en trottoirs. U kunt zelf een handje meehel-
pen door uw eigen stoep sneeuw- en ijsvrij 

te houden. Bij bouwmarkten zijn daarvoor 
sneeuwschuivers en zakken zout te koop.

Wilt u weten welke wegen in Velsen worden 
gestrooid? Bekijk de strooiroutes op www.
velsen.nl  (onder het kopje inwoner bij  ver-
keer en vervoer). 

Als wegen uit de strooiroute niet goed ge-
strooid zijn, kunt u dat via de Slim Melden 
App doorgeven of neem contact op met HVC 
via mail: klantenservice@hvcgroep.nl of via 
tel. 0800-0700. 

Gladheid doet zijn intrede, 
opgelet!

“Hoe zit dat met glas op kleur?”

Uit de enquête afvalinzameling bleek dat veel inwoners vragen hebben 
over afval. De meest gestelde vragen (met antwoorden) leest u de 
komende weken in de infopagina. Heeft u vragen over afvalinzameling 
in het algemeen, mail dan naar afval@velsen.nl. 

U gooit uw glas op kleur in de glasbak en vervolgens komt er een vuilniswagen 
die het in één container leegt. Hoe zit dat nou? De vuilniswagen heeft net 
als de container ook drie vakken, het legen van de container gaat per vak en 
dus blijft het glas ook in de wagen per kleur gescheiden.

Hoe zit dat?

VRAAG

2

Uit de enquête afvalinzameling bleek dat veel inwoners vragen hebben 
over afval. De meest gestelde vragen (met antwoorden) leest u de 
komende weken in de infopagina. Heeft u vragen over afvalinzameling 

U gooit uw glas op kleur in de glasbak en vervolgens komt er een vuilniswagen 
die het in één container leegt. Hoe zit dat nou? De vuilniswagen heeft net 
als de container ook drie vakken, het legen van de container gaat per vak en 

 Sportverenigingen maken kans 
op 500 euro
Vrijdag 28 februari 2020 is het Sportgala 
Velsen in het Thalia Theater. Voor het eerst 
dit jaar hebben we een nieuwe categorie, de 
“Sport en Cultuur Impuls -Verenigingsprijs” 
waarmee een sportvereniging in Velsen 500 
euro kan winnen. 

Welke sportvereniging is  dé trots van 
Velsen?                                                                                                             
Om voor deze prijs in aanmerking te komen 
zijn we op zoek naar de sportvereniging die dé 
trots van Velsen in huis heeft; bijvoorbeeld de 
gezondste kantine, het duurzaamste clubge-
bouw, de meest actieve leden/vrijwilliger(s), 
de beste materiaalman, de leukste trainer of 
de stoerste terreinman.

Procedure
Verenigingen sturen voor 31 december een 
mail naar sportgala@velsen.nl met daarin 
omschreven wat of wie dé trots van de sport-
vereniging is.

Ona� ankelijke jury kiest de 3 beste in-
zendingen.          
Van deze top 3 wordt per vereniging een kor-
te fi lm gemaakt die we gaan tonen tijdens het 
Sportgala. Door middel van een interactie-
ve stemming in de zaal kiest het publiek die 
avond de uiteindelijke winnaar van de “Sport 
en Cultuur Impuls – Verenigingsprijs” en 
krijgt de prijs uitgereikt..
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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 natuurlijk 
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bel-
len 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 melding 
of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens 
versturen naar: Bureau Discriminatiezaken 

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. U kunt zich abonneren op een door u 
gestelde zoekvraag. U wordt vervolgens op de 
hoogte gesteld als er nieuwe publicaties ver-
schijnen die aan uw zoekterm(en) voldoen. 

Nieuws van de raad

DE TEGENSTELLING

Iedere maand gaan er twee raadsleden met 
elkaar in gesprek over een actueel onder-
werp. Deze maand MaartenJan Hoekstra van 
GroenLinks en Cees Sintenie van CDA over de 
woonvisie.

Deze maand staat de Woonvisie op de 
agenda. Wat is jullie opgevallen? 
MaartenJan Hoekstra: In de Woonvisie 
worden lijnen uitgezet om tot 2040 onze 
huidige en toekomstige inwoners op een 
prettige manier te laten wonen in Velsen. 
Gezien de klimaatverandering en de bevol-
kingsprognose betekent dat investeren in 
duurzame bestaande én nieuwe woningen. 
Daarvoor moet de gemeente samenwerken 
met woningbouwcorporaties, ontwikke-
laars, zorginstellingen en vooral ook onze 
inwoners. 

Cees Sintenie: Wij constateren dat een vi-
sie niet langer houdbaar is dan maximaal 
10 jaar. Immers deze vervangt een visie uit 
2013. Met name de klimaatverandering 
haalt ons links en rechts in. Maar ook de 
woonvraag naar duurzaamheid verandert 

razend snel. En niet te vergeten de bereik-
baarheid van onze woonkernen en de parkeer 
problematiek.

MaartenJan Hoekstra: GroenLinks is blij dat 
duurzaamheidsmaatregelen zo’n centrale rol 
spelen. Maar de opgave voor bestaande wo-
ningen is natuurlijk veel groter. De Woonvi-
sie besteedt terecht aandacht aan het levens-
loopbestendig maken van woningen. Verder 
ligt de nadruk op het bevorderen van door-
stroming en op het bijbouwen van woningen 
in het middensegment en sociale huur. Voor 
nieuwbouw wordt duidelijk gekozen voor re-
alisatie binnen bestaand stedelijk gebied, het 
liefst bij OV-haltes en NS-stations. Daar kan 
GroenLinks zich goed in vinden.

Wat zouden jullie anders willen zien?
Cees Sintenie: Het CDA vindt dat er veel aan-
dacht moet gaan naar het langer thuis wonen 
door ouderen. Vooral die doelgroep wil graag 
in hun eigen omgeving blijven wonen, met op 
loopafstand voorzieningen voor de dagelijkse 
boodschappen. Door onvoldoende beschik-
bare nieuwbouwlocaties staat dit onder grote 
druk. Daarom zijn grootschalige renovaties 
en herbouw van portiekfats zonder lift een 
absolute noodzaak.

MaartenJan Hoekstra: GroenLinks wil een 
duurzaam, divers en betaalbaar woningaan-
bod. Nieuwbouw moet ook aansluiten bij de 
sfeer en schaal van de kernen. GroenLinks 
heeft vragen gesteld aan de wethouder over 
de keuze “om meer te bouwen dan de bere-
kende behoefte”. Is dat wel realistisch, in 
onze gemeente met beperkte ruimte en het 
uitgangspunt om het groen te behouden? We 

zijn benieuwd naar zijn antwoord in de ses-
sie van 12 december en zullen zo nodig met 
een amendement komen.

Cees Sintenie: Wonen in het groen is voor 
weinig mensen weggelegd. Wonen rondom 
het groen is in Velsen de regelmaat. De be-
hoefte aan meer woningen is groot het aan-
bod is te klein. Slim met de beperkte bouw-
locaties omgaan en toch voldoende groen 
overhouden moet mogelijk zijn in de ogen 
van het CDA. Immers, aan de randen van 
onze gemeente is veel groen beschikbaar. Zo 
ook tussen de woonkernen.

MaartenJan Hoekstra: GroenLinks  wil 
realistisch bouwen voor de woningbouw-
behoefte van de toekomst. In plaats van 
het voor de langere termijn verkennen van 
bouwlocaties buiten de kernen zouden wij 
liever onderzoeken waar woningbouw mo-
gelijk de hoogte in kan. Hierover bereiden 
we momenteel een motie voor.

Wat willen jullie nog meer meegeven 
over de Woonvisie? 
Cees Sintenie: Een andere belangrijke doel-
groep zijn de 1-persoons huishoudens. Daar 
is in de afgelopen decennia nauwelijks reke-
ning mee gehouden. Ook vind het CDA dat 
er veel nieuwbouw moet plaatsvinden voor 
de midden inkomensgroep. Zij zitten klem 
met een te hoog inkomen voor een sociale 
huurwoning en een te laag inkomen om te 
kopen of te huren. Als je  bent aangewezen 
op de vrije sector ben je de Sjaak.  Huur-
prijzen stijgen tot abnormale proporties 
en huur-koopwoningen met een maximale 
woonlast van € 900,00 zijn er niet of nau-

Op donderdag 12 december is de sessievergadering waar onder andere de woonvisie zal worden besproken. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. 
De vergaderingen starten om 19u30 op het gemeentehuis Velsen in IJmuiden, ingang aan Plein 1945

welijks. Volgens CDA is nieuwbouw voor 
de midden inkomensgroep ook goed voor 
de doorstromers uit sociale huurwoningen 
die dan vrijkomen. En wij denken dat in-
vesteerders eerder geïnteresseerd zijn om 
te bouwen zonder rekening te houden met 
een ruim percentage bouwen voor de so-
ciale sector. Een win-win situatie noemen 
wij dat.

MaartenJan Hoekstra: GroenLinks vindt 
de betaalbaarheid van de energietransitie 
en CO2-reductie voor woningeigenaren en 
corporaties heel belangrijk. De gemeente 
kan daar een rol in spelen met bijvoorbeeld 
Duurzaamheidsleningen of Groene leges. 
Ook hierover bereiden we moties voor.

Cees Sintenie: Wat we vooral nodig heb-
ben zijn concrete (bouw) plannen voor de 
komende 10 jaar. Het Rijk zal daar ook een 
belangrijke rol in moeten spelen. Er zijn 
enorme investeringen noodzakelijk en die 
mag niet gaan ten kosten van de inwoners 
met een laag inkomen. De wooncorporaties 
spelen daar een heel belangrijke rol in. 

MaartenJan Hoekstra: Bij prettig wonen  
komt meer kijken dan een geschikte wo-
ning. Het gaat ook over luchtkwaliteit, de 
aanwezigheid van groen, winkels en cul-
turele voorzieningen. De Woonvisie 2040 
is dus nauw verbonden met ander beleid, 
zoals het dit jaar aangenomen Groenstruc-
tuurplan. Daarin is onder andere de groene 
ruimte tussen de kernen benoemd als ruim-
telijk en ecologisch waardevol. En in het 
beschermen van het groen staan CDA en 
GroenLinks al jaren zij aan zij.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 23 november tot en met 
29 november 2019 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Slingerduinlaan 6,interne wijzigingen Duin-
hof  (04/12/2019) 107242-2019 (Rijksmonu-
ment)

Velsen-Zuid
Van Tuyllweg t.o. nr. 3, herstellen en restaure-
ren toegangspoort  Velserbeek (05/12/2019)
107688-2019(Rijksmonument)
Stelling 21, bouwen schuur (05/12/2019) 
107746-2019

Santpoort-Zuid
Sportlaan 3, gebruik van sportveld voor tij-
delijke camping (voor Dutch Grand Prix) 
05/12/2019) 107750-2019 Bloemendaal-
sestraatweg 87-89, plaatsen raam en deur 
voorgevel, vervangen begane grond- en ver-
diepingsvloer, maken 2 interne doorbraken 

(06/12/2019) 108063-2019

Santpoort-Noord
Johan Maurits van Nassaulaan 57, plaatsen 
dakkapel (voorzijde) (04/12/2019) 107114-
2019

Velserbroek
Liniepad 54, bouwen schuur (06/12/2019) 
108148-2019
Elisabeth Vijlbriefstraat 7, veranderen pui 
voorgevel (06/12/2019) 108209-2019  

Welstand

Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking 
hebben op een bouwactiviteit kunnen 
deze worden voorgelegd aan de commis-
sie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer 
informatie over welstand: 140255

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 49, uitbouwen woning (ach-
terzijde) (04/12/2019) 99503-2019
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Kennisgeving anterieure exploitatieovereenkomst
De gemeente heeft op 5 december 2019 een 
anterieure overeenkomst van grondexploi-
tatie gesloten als bedoeld in artikel 6.24 Wro 
ten aanzien van het project ‘Fidelishof 30’. 
Het projectgebied wordt omsloten door 
de Zeeweg, Kloosterstraat en Fidelishof te 
IJmuiden.  

De navolgende kadastrale percelen maken 

deel uit van het projectgebied: kadastraal 
bekend gemeente IJmuiden, sectie M, num-
mers  9330, 9332 (beide geheel) en  9300, 
10078 10192, en 9894 (alle ged.). 

De overeenkomst is gesloten met de ontwik-
kelaar van het project en heeft onder andere 
betrekking op de ontwikkeling en de reali-
satie van 8 grondgebonden woningen met 

buitenruimte, het aanleggen van de vereiste 
parkeerplaatsen, de inrichting van het pro-
jectgebied en de aanheling van het project 
op de openbare ruimte. 

Een zakelijke beschrijving van de inhoud 
van de overeenkomst ligt tijdens kantoor-
uren vanaf vrijdag 13 december 2019 6 we-
ken ter inzage bij de balie van het stadhuis 

(Dudokplein 1 te IJmuiden). 
De openingstijden van het stadhuis zijn van 
08:00 uur tot 17.00 uur maandag tot en met 
vrijdag en donderdagavond tot 20.00 uur.

Nota bene: Tegen de gesloten overeen-
komst staat geen bezwaar of beroep 
open.

Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende 
bij het (de) onderstaande besluit(en) ge-
durende 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, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld..

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

IJmuiden 
Grote Beerstraat 45, aanbouwen erker (voor-
zijde) (04/12/2019) 100969-2019
Grevelingenstraat 15, plaatsen kozijn (zijge-
vel) (04/12/2019) 101881-2019
Kennemerlaan 54 RD, plaatsen van reclame 
(05/12/2019) 102558-2019
IJsselstraat 4, plaatsen dakopbouw 
(05/12/2019) 97094-2019
Strandweg 7, vergroten opslagruimten 
(06/12/2019) 61498-2019

Santpoort-Noord
Johan Maurits van Nassaulaan 57, plaatsen 
dakkapel (voorzijde) (05/12/2019) 107114-
2019

Velserbroek
Dammersweg 15, verbouwen van een B&B 
(05-12-2019) 74269-2019  

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning geweigerd voor: 

Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 8, kappen boom 
(05/12/2019) 89186-2019

Santpoort-Noord
Bosbeeklaan 22, plaatsen dakkapel (zijgevel) 

(02/12/2019) 72894-2019

Verleende standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15 
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben een standplaats-
vergunning verleend voor: 

Velserbroek
Chicken Queen, verlenging (5 jaar tot 15 
maart 2024), wekelijks op vrijdag, locatie: 
Ster Bastion (04/12/2020) 100651-2019

Vishandel Smeding, verlenging (5 jaar tot 1 
augustus 2024), wekelijks op donderdag en 
vrijdag, locatie: Vestingplein (04/12/2019) 
99848-2019

Geweigerde standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben standplaatsver-
gunning geweigerd voor: 

Velserbroek
Extra openstelling bloemenkraam, op 24 
en 31 december 2019, locatie: Vestingplein 
(04/12/2019) 95407-2019

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-

recht kan een belanghebbende bij het on-
derstaande besluit gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit 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: 

Santpoort-Noord
Kerstmarkt Santpoort, op 15 december 2019 
van 12:00 tot 17:00 uur, locatie: Hagelinger-
weg en Hoofdstraat (06/12/2019) 75645-2019 

Besluiten

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben beslo-
ten een individuele gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen voor de volgende perce-
len;

• Van Poptaplantsoen 2, 1972 PE  IJMUI-
DEN

• Van Rijswijkstraat 8, 1951 XH  VEL-
SEN-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.

Aanmelding  bomenkap
Kapmelding voor 1 x Prunus  25cmØ aan 
Groot Hoe¦ lad 2 Velserbroek, de boom is 

beschadigd /ingezaagd door vandalisme en 
wordt verwijderd.
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Kerst in Griekse sfeer:
Live muziek bij restaurant Rhodos
IJmuiden - Beleef de kerstsfeer dit 
jaar in Griekse stijl bij restaurant Rho-
dos. Op kerstavond trakteert het res-
taurant de gasten vanaf 18.00 uur op 
live muziek. Het restaurant is ook op 
beide kerstdagen geopend en op 
tweede kerstdag zijn nog een paar 
plekjes vrij. Snel reserveren wordt 
aangeraden om teleurstellingen te 
voorkomen.
Onlangs heeft restaurant Rhodos de 
menukaart geheel vernieuwd. In sa-

menwerking met de vaste slagerij 
waarmee het bedrijf zaken doet, zijn 
enkele mooie nieuwe gerechten aan 
de kaart toegevoegd, waaronder bij-
zondere vleesspecialiteiten zoals de 
tomahawk steak en de ribeye. Kwa-
liteitsvlees van de bovenste plank, 
met zorg bereid en gecombineerd 
met diverse andere heerlijkheden 
uit de Griekse keuken. Op kerst-
avond is het restaurant vanaf 17.00 
uur geopend, op de beide kerstda-

gen zelfs al vanaf 16.30 uur. Heer-
lijk een avondje onbezorgd genie-
ten van Griekse culinaire hoogstand-
jes? Het team van restaurant Rhodes 
zorgt ervoor dat het u aan niets zal 
ontbreken. Op 31 december is het 
restaurant gesloten, maar wie het 
jaar 2020 goed wil beginnen, is op 1 
januari natuurlijk gewoon weer wel-
kom voor een heerlijk diner! Restau-
rant Rhodos is gevestigd aan Plein 
1945 4 te IJmuiden.

Vier prachtige kerstbomen
Ondernemersvereniging 
trakteert Velsen-Noord
Velsen-Noord - Onderne-
mers Vereniging Velsen-Noord 
(OVVN) heeft het gemeente-
deel boven het Noordzeekanaal 
weer in kerstsfeer gebracht. Vier 
grote Normann-bomen staan 
weer te pronken in het dorp. 
Dit is gerealiseerd in samen-
werking met vrijwilligers uit 

het dorp, Han Arxhoek, Ronald 
Mijnders, John Jansen en Aad 
bakker. 

Vaste vrijwilliger Cock Fennema 
was helaas niet van de partij. De 
winkeliers en de andere vrijwil-
ligers wensen hem een spoedig 
herstel. (foto: aangeleverd)

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

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

Bezoek onze website:
WWW.50PLUSWIJZER.NL




