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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
      

       
        
          

         
      

         
 

Versiering
      

   
        

         
     

   

Verlichting
    
       

      
      

   

Kaarsen
        

         
     

        
       

          
       

Fonduen en gourmetten
        
        

       
          

          
         
   

Tijdens de kerstvakantie (21 december 
t/m 5 januari) is er extra vrijzwemmen in 
zwembad De Heerenduinen. Vanaf zater-
dag 28 december  t/m 5 januari ligt de 
Mega Run Haai, een 12 meter lange storm-
baan, in het wedstrijdbad.
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Gewijzigde openingstijden 
De Heerenduinen

Gewijzigde openingstijden De Heerenduinen 

Tijdens de kerstvakantie (21 december t/m 5 januari) is er extra vrijzwemmen in zwembad De 
Heerenduinen. Vanaf zaterdag 28 december  t/m 5 januari ligt de Mega Run Haai, een 12 meter lange 
stormbaan, in het wedstrijdbad. 

 Recreatiebad Wedstrijdbad 
Maandag 30 december 2019 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur 
Dinsdag 31 december 2019 10.00-14.30 uur 10.00-14.30 uur 
Woensdag 1 januari 2020 Gesloten Gesloten 
Donderdag 2 januari 2020 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur 
Vrijdag 3 januari 2020 10.00-16.30 uur 10.00-15.00 uur 
 

• Banenzwemmen maandag 23 en 30 december 2019, 13.00-15.00 uur komt te vervallen. 
• De Heerenduinen sluit 24 en 31 december 2019 om 16.00 uur 
• Particuliere zwemlessen worden aangepast aangeboden. 
• De babypeuterlessen komen de gehele kerstvakantie te vervallen. 
• Aquajoggen vrijdag 27 december 2019 en vrijdag 03 januari 2020 wordt verplaatst naar 14.00-

14.45 uur en vindt plaatst in het doelgroepenbad. 
• Voor het overige gelden de reguliere openingstijden. 

 

+ afbeelding 

Gewijzigde openingstijden 
gemeentehuis
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Elke boom is geld waard
Lever je kerstboom in!

Dinsdag 1januari is het zover! Dan knal-
len we met vuurwerk het Nieuwjaar  in. 
Om eventuele brandschade aan de open-
bare ruimte te voorkomen nemen HVC en 
de gemeente Velsen rond de jaarwisseling 
een aantal maatregelen:
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Gemeente Velsen en HVC 
nemen maatregelen rondom 
jaarwisseling

December, de maand van gezelligheid, 
cadeautjes en lekker eten. Tijdens het ko-
ken ontstaat er vaak afval, bijvoorbeeld 
schillen of snijrestjes. Ook na de maaltijd 
is er vaak nog een restje over. Ook etens-
resten horen bij het gft (groente-, fruit- 
en tuinafval). Als je dit in de groene gft 
bak gooit, kan er weer gas en compost 
van worden gemaakt. Maak Afval en GFT 
scheiden voor jezelf makkelijk en kijk op 
de webshop van HVC, het is een kwestie 
van doen! 

Van klokhuis tot groen gas
    

          
      

      
        
     
 

Goed scheiden
      

      
       

       
        

        
         

        
      

Vanaf 2020 gaat Velsen meer GFT inza-
melen

         
        

       
        

       
      

       
    

Koken èn afval scheiden tijdens 
feestdagen

Met de feestdagen gaat alles anders, ook 
de afvalinzameling van HVC. Op Nieuw-
jaarsdag (woensdag 1 januari) leegt HVC 
geen bakken. Let op: de bakken worden 
rond de feestdagen op een eerder of later 
moment geleegd, soms ook als uw ophaal-
dag niet op een feestdag valt. Kijk op tijd in 
de afvalkalender op de website HVCgroep.
nl of in de HVC afval-app wanneer uw afval-
bak wordt geleegd

Gebruikt u een ondergrondse container?
          

        
        

        
     

Afvalbrengstations
      

       
        

     

        
  

 Check de afvalkalender rond de 
feestdagen!

Donderdag 19 december ondertekende 
wethouder Sebastian Dinjens de overeen-
komst met de ontwikkelaars van het plan 
Hofgeest in Velserbroek. Hiermee komt 
de bouw van de eerste aardgasvrije wijk 
in Velsen dichterbij. De planning is dat de 
bouw van de 380 woningen start in 2021.

      
       

     
       

       
     

      
 

       
       

       

      
      

      
        

        
  

        
     

        
          

          
      

       
        
         

        
      

   (Foto Reinder Weidijk )

Eerste aardgasvrije nieuw-
bouwwijk in Velsen

Op woensdag 8 januari kun je weer kerst-
bomen inleveren voor verbranding. Elke 
boom is 50 eurocent waard. Heb je er 
veel? Breng ze dan naar de brandplaatsen 
aan de Heerenduinweg in IJmuiden en het 
grasveld aan de Hagelingerweg (circus-
veld) in Santpoort-Noord. 

Inleverplaatsen:
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Verbranding
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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

Iedere maand wordt er een nieuwsbrief 
verstuurd vanuit de Raad van Velsen. U 
kunt zich eenvoudig aanmelden voor de 
Nieuwsbrief via de website www.velsen.
nl/gemeenteraad. 

NIEUWSBRIEF VAN DE RAADBESPROKEN IN DE RAAD
Interpellatiedebat IJmond Werkt! 
De 4 IJmond gemeenten Velsen zorgen voor beschut werk en re-
integratie via de organisatie IJmond Werkt! Met als doel dat ie-
dereen kan meedoen in de samenleving. Er zijn onlangs nieuwe 
afspraken gemaakt over de wijze waarop Velsen betaald voor de 
dienstverlening van IJmond Werkt!. 
Er is gebleken dat deze aanpassing fi nancieel ongunstig is voor de 
gemeente Velsen. Daarom heeft CDA een interpellatiedebat aan-
gevraagd. In de raadsvergadering heeft CDA een reeks aan vragen 
gesteld om alle feiten boven tafel te krijgen over het proces en hoe 
het komt dat er negatieve consequenties zijn voor de gemeente 
Velsen. De wethouder heeft de vragen beantwoord en excuses ge-
maakt voor de informatievoorziening. 
Na dit debat heeft CDA, samen met D66, ChristenUnie, Forza! 
IJmond en Fractie Peter Stam een motie van treurnis ingediend 
over de handelswijze van de wethouder. De meerderheid besloot 
echter dat het welgemeende excuses toereikend is en dat het een 
ongelukkige samenloop is geweest. 

Motie ‘Gezondheid op 1’
Fractie Peter Stam diende een motie in over de risico’s voor de 
gezondheid door de luchtkwaliteit in de IJmond gemeenten. Het 
RIVM gaat een onderzoek uitvoeren naar de luchtkwaliteit, maar 
de provincie kan nog keuzes maken wat er wel of niet wordt mee-
genomen. De motie is unaniem aangenomen en daarmee geeft de 
gemeente Velsen een signaal dat het onderzoek zo volledig moge-
lijk moet zijn. Deze motie is ook ingediend in de buurgemeenten 
Heemskerk en Beverwijk. 

Motie Aanmelding proeftuin gasvrij wijken
Vanuit de fractie van Velsen Lokaal kwam het voorstel om in sa-
menspraak met de inwoners van Velsen op zoek te gaan naar ge-
schikte opties van bestaande woonwijken om van gas los te gaan. 
Er is een subsidie beschikbaar bij het Rijk, waar de gemeente Vel-
sen zich voor kan aanmelden. De motie is door iedere partij ge-
steund. 

Motie Afwachten onderzoek ‘Strategische positie van Vel-
sen in de regio’
De Raad van Velsen is aan het kijken naar alle samenwerkingen in 
de regio. Vanuit dat onderzoek worden er keuzes gemaakt over de 
samenwerkingen en manier waarop dat is georganiseerd. De VVD 
heeft deze motie ingediend om de Raad van Velsen op te roepen 
om de voorbereidende sessievergaderingen die regelmatig geza-
menlijk met de IJmondgemeenten worden besproken, alleen nog 
in de vergaderingen van Velsen te bespreken. 
De raadsleden hebben zeer uiteenlopende opvattingen over de 
IJmondcommissie, waardoor de doelstelling en gevolgen van 
deze motie ook verschillend werd ontvangen en geïnterpreteerd.  
De VVD heeft besloten de motie in te trekken. 

Motie Opgave naleving kwaliteitskaders en criteria bij 
handhaving TATA Steel
Er is rondom TATA Steel veel berichtgeving over de handhaving 
door de provincie. PS (Politiek Sociaal) geeft aan dat de gemeen-
te, de omgevingsdienst en de provincie samen zorgen voor een ge-
zonde en veilige leefomgeving. Daarom is de handhaving bij TATA 
Steel ook zo belangrijk. Deze motie roept op tot extra informatie-
voorziening. De Raad van Velsen deelde deze opvatting en de wet-
houder heeft ook een toezegging gedaan om dit uit te voeren. Er 
werd niet gestemd over de motie.   

 Ga je zelf oliebollen of appelfl appen ge-
bakken met oud en nieuw? Wist je dat je 
net als glas, papier en plastic ook gebruikt 
frituurvet en bakolie gescheiden kan inle-
veren? Dat kan bij steeds meer supermark-
ten of bij het afvalbrengstation van HVC. 

Spoel nooit oliebollenvet door gootsteen of 
toilet. Het leidt tot verstoppingen en het is 
moeilijk om het weer uit het rioolwater te zui-
veren.
Van frituurvet en bakolie kan bovendien bio-
diesel gemaakt worden. Per jaar gebruikt een 
gemiddeld huishouden zo’n 8 kilo frituurvet. 
Van die 8 kilo kan een auto 180 kilometer rijden. 

Hoe?
Giet gebruikt frituurvet of de olie als het is af-
gekoeld terug in de originele verpakking, in 
een oude plastic fl es, melkpak of pot. Sluit de 
verpakking weer goed af met de dop en neem 
deze mee naar het dichtstbijzijnde afvalbreng-
station of naar een gele bak bij de supermarkt. 
Alleen kleine restjes in de pan? Veeg die met 
keukenpapier weg en gooi dat in de restafvalbak.

Wat gebeurt ermee?
Het ingezamelde frituurafval gaat naar een 
verwerkingsfabriek. Daar wordt het groten-
deels verwerkt tot biodiesel. Deze biodiesel is 
geschikt om op te rijden. Een ander deel van 
het gebruikte frituurvet wordt gebruikt als 
biobrandstof voor energieopwekking. Meer 
informatie vindt u ook op www.vetgoedbezig.
nl.

Gebruikt frituurvet en bakolie? 
Lever het in!

Wilt u niet urenlang in de sportschool staan 
zwoegen en ben je niet bang om nat te wor-
den? Doe dan binnenkort mee met Floatfi t®: 
een leuke en uitdagende High Intensive Inter-
val Training op een drijvende plank waarop u 
in 30 minuten aan uw uithoudingsvermogen, 

conditie en uw lichaam werkt. Compleet met 
burpees, mountain climbers, planks, lunges, 
squats, en core-training!

Houd onze website in de gaten voor meer in-
formatie hierover.

 Dé nieuwe aquasport-hype 
Floatfi t® binnenkort in zwem-
bad De Heerenduinen

SOCIAL MET DE RAAD
De Raad van Velsen is ook te volgen via de 
social media kanalen. 
Facebook.com/raadvanvelsen/
Instagram.com/gemeenteraadvelsen/
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Verordening Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden
De gemeenteraad heeft in haar vergade-
ring van 19 december 2019 de Verordening 
Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmui-
den 2020 vastgesteld. De tekst van de ver-
ordening is bekendgemaakt via het elektro-
nisch gemeenteblad en is opgenomen in de 

landelijke regelingenbank via www.over-
heid.nl.  

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking vanaf 1 
januari 2020 en geldt tot en met 1 juni 2021, 

met uitzondering van artikel 9, lid 1. Deze 
bepaling blijft van kracht tot en met 2030.

Het Beeldkwaliteitsfonds Havengebied 
IJmuiden 2020 is fi nancieel mogelijk ge-
maakt door de provincie Noord-Holland.

Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende besluiten 
genomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum 
van het besluit is tussen haakjes ver-
meld..

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders 

van Velsen hebben omgevingsvergunning ver-
leend voor: 

IJmuiden
Marconistraat 8, legaliseren plaatsen pui 
in garage en gebruik schoonheidssalon 
(16/12/2019) 91395-2019
Slingerduinlaan 6, interne wijzigingen Duin-
hof (17/12/2019) 107242-2019 (Rijksmonu-
ment)

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1 B, plaatsen trafohuisje voor 
medische kliniek (18/12/2019) 90932-2019

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 87-89, plaatsen 
raam en deur in voorgevel, vervangen begane 
grond- en verdiepingsvloer, maken 2 interne 
doorbraken (18/12/2019) 108063-2019

Velserbroek
Platbodem 201, wijzigen gevels, intern ver-
bouwen en brandveilig gebruik gebouw (ba-
sisschool en kinderopvang Westbroek) 
(16/12/2019) 29382-2019

Verleende omgevingsvergunning – uitge-
breide procedure

Burgemeester en wethouders van Vel-
sen maken bekend dat zij een omge-
vingsvergunning hebben verleend voor:
Santpoort-Noord
Kweekerslaan 21, gebruik bestaand gebouw  
als aula voor uitvaartdiensten, legalisatie van 
een pad (16/12/2019) 22062-2016  

De omgevingsvergunning, de verklaringen 
van geen bedenkingen en de bijhorende stuk-
ken liggen met ingang van 27 december 2019 
gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling 
Publiekszaken. Tevens zijn de besluiten in te 
zien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder: 
NL.IMRO.0453.OM0036KWEEKERSLAA1-
R001

Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden die een zienswij-
ze hebben ingediend tegen de ontwerp om-
gevingsvergunning, en belanghebbenden die 
kunnen aantonen dat zij daar redelijkerwijs 
niet toe in staat zijn geweest, een gemotiveerd 
beroepschrift indienen.
Het beroepschrift tegen dit besluit dient te 
zijn ingediend binnen een termijn van zes we-
ken met ingang van de dag na die waarop het 
besluit ter inzage is gelegd bij de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Be-

stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland verzoeken 
een voorlopige voorziening te tre� en indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken be-
langen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook 
beroep is ingesteld.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoek-
schrift indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op 
de genoemde site voor de precieze voorwaar-
den.

Buiten behandeling stellen standplaats-
vergunning APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben een aanvraag standplaats-
vergunning buiten behandeling gesteld voor: 

Velserbroek
Verkoopkraam, op 31 december 2019, locatie: 
Galle Promenade 22 (18/12/2019) 101270-
2019

Besluiten

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

• De Olmen 34, 1974 SJ  IJMUIDEN

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.

Verordening naamgeving en nummering adressen Velsen 2019
De raad van Velsen heeft in haar vergade-
ring van 21 mei 2019 besloten:

•  de Verordening naamgeving en num-

mering adressen Velsen 2019 vast te 
stellen;

•  de Verordening naamgeving en num-
mering adressen Velsen 2010  in te 

trekken;
•  Dit besluit in werking te laten treden 

één dag na publicatie.

De tekst van de verordening wordt ook ge-
publiceerd op de website https://www.o�   -
cielebekendmakingen.nl/ 

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 14 december tot en met 18 de-
cember 2019 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Orionweg 260 - 446 (even), veranderen instal-
latie voor toekomstige aansluiting op warmte-

net (16/12/2019) 110979-2019
Platanenstraat 4, plaatsen dakopbouw 
(16/12/2019) 111175-2019
Wijk aan Zeeërweg 186, interne constructie-
verandering (16/12/2019) 111294-2019
Marktplein 62, plaatsen nieuw gevelkozijn, 
herindeling naar winkel met appartement 
(18/12/2019) 112190-2019

Santpoort-Noord
Nabij Hertogweg, Eerste Dwarsweg, Duin- en 
Kruidbergerweg, vervangen waterleidingen 

(16/12/2019) 111358-2019

Velserbroek
Johanna Westerdijkstraat 26, dichtbouwen 
2e verdieping (17/12/2019) 111399-2019

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

Verlengen beslistermijn 

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 139, plaatsen fi et-
senberging (17/12/2019) 87747-2019

Pas in augustus prijswijzigingen zwembad Heerenduinen
U bent gewend dat zwembad De Heerendui-
nen aan het begin van het nieuwe jaar prijs-

aanpassingen doorvoert. Vanaf 2020 doen 
we dit voortaan pas op 1 augustus. De jaar-

lijkse tariefi ndexering van het zwembad valt 
dan samen met alle andere prijswijzigingen 

binnen Sportloket Velsen. 
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Verordening Bedrijveninvestingszone Santpoort-Noord
De gemeenteraad heeft in haar vergadering 
van 19 december 2019 de Verordening Be-
drijveninvestingszone Santpoort-Noord 
2020 vastgesteld. De tekst van de verorde-
ning is bekendgemaakt via het elektronisch 
gemeenteblad en is opgenomen in de lande-
lijke regelingenbank via www.overheid.nl.  

Inwerkingtreding
De Verordening Bedrijveninvestingszone 
Santpoort-Noord 2020 treedt in werking 
na een positieve uitslag van de draagvlak-
meting in het gebied. Deze draagvlakmeting 
vindt plaats in de periode 11 januari 2020 

tot en met 7 februari 2020. De uitslag van de 
draagvlakmeting wordt op 11 februari 2020 
door het college vastgesteld en vervolgens 
bekend gemaakt.

De oprichting van de BIZ Santpoort-Noord 
is fi nancieel mede mogelijk gemaakt door de 

provincie Noord-Holland.

Verleende omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen maken bekend dat zij een omge-
vingsvergunning hebben verleend voor:

Santpoort-Noord
Kweekerslaan 21, gebruik van een bestaand 
gebouw  als aula voor uitvaartdiensten en de 
legalisatie van een pad (16/12/2019) 22062-
2016  

De omgevingsvergunning, de verklarin-
gen van geen bedenkingen en de bijhorende 
stukken liggen met ingang van 27 decem-

ber 2019 gedurende zes weken ter inzage 
bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn 
de besluiten in te zien op www.ruimtelij-
keplannen.nl onder: NL.IMRO.0453.OM-
0036KWEEKERSLAA1-R001

Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kunnen belanghebbenden die een 
zienswijze hebben ingediend tegen de ont-
werp omgevingsvergunning, en belangheb-
benden die kunnen aantonen dat zij daar 
redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest, 

een gemotiveerd beroepschrift indienen.
Het beroepschrift tegen dit besluit dient te 
zijn ingediend binnen een termijn van zes 
weken met ingang van de dag na die waarop 
het besluit ter inzage is gelegd bij de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haarlem, sec-
tor Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem.

Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland verzoeken 
een voorlopige voorziening te tre� en indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 

belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat 
ook beroep is ingesteld.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoek-
schrift indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk 
op de genoemde site voor de precieze voor-
waarden.
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Topkwaliteit vuurwerk bij Ron Stals
IJmuiden - Zoals elk jaar wordt 
in de laatste dagen van decem-
ber �inke drukte verwacht bij 
ijzerwarenhandel Ron Stals. 
Al vele jaren is dit bedrijf ac-
tief met de verkoop van kwa-
liteitsvuurwerk om het nieu-
we jaar op traditionele wijze te 
kunnen inluiden. De verkoop-
dagen zijn op 28, 30 en 31 de-
cember.

Via www.devuurwerkwinkel.nl 
konden klanten al sinds 15 no-
vember een bestelling plaatsen. 
Een trend, die zich de laatste ja-
ren heeft ontwikkeld, is dat de 
boxen met siervuurwerk steeds 
groter en mooier zijn gewor-
den. Niet meer eindeloos veel 
losse producten afsteken, maar 
één box neerzetten, die op vei-
lige wijze aansteken en vervol-
gens ademloos genieten van 
het fraaie resultaat. Ron Stals 
en zijn team zorgen ervoor dat 
hun klanten dit zo veilig moge-
lijk kunnen doen, want bij elke 
bestelling worden een aansteek-
lont en een veiligheidsbril gratis 
meegeleverd. 

Het siervuurwerk heeft in de 
loop der jaren steeds meer aan 
terrein gewonnen. Toch zijn ook 
de zogenoemde single shots, zo-
als de thunder king, bij met na-
me de jeugd nog altijd zeer po-

pulair. 
Op basis van de reeds geplaats-
te bestellingen schat Stals in dat 
het dit jaar in de winkel weer 
drukker zal worden dan in voor-
gaande jaren. ,,Maar we staan 
met een geoliede machine van 
twaalf man, dus een vlotte afhan-
deling is gegarandeerd. Mensen 
hoeven niet langer dan tien mi-
nuten in de winkel te staan.’’ Op 
grond van wettelijke regels is het 
niet toegestaan om op zondag 
vuurwerk in de winkel te heb-

ben, de verkoop start daarom op 
zaterdag 28 december.

Openingstijden:
Zaterdag 28 december van 08.30 
tot 21.00 uur, zondag 29 decem-
ber (alleen kijken en bestellen) 
van 12.00 tot 17.00 uur, maandag 
30 december van 08.30 tot 21.00 
uur en dinsdag 31 december van 
08.30 tot 18.00 uur. IJzerwaren-
handel Ron Stals is gevestigd 
aan de Lange Nieuwstraat 775 te 
IJmuiden. (foto: aangeleverd)

Telstar creëert kansen
Gevlucht Syrisch gezin 
in het zonnetje gezet
Velsen-Zuid - Inmiddels een ein-
dejaarstraditie bij Telstar is de 
komst van een gezin wat een ex-
tra steun  in de rug goed kan ge-
bruiken. Elk jaar maken Van der 
Valk Taxiservice, de Jutter/de Hof-
geest en de club zich hard om een 
gezin een onvergetelijke middag 
of avond te bezorgen.
Afgelopen zondag was de fami-
lie Halak te gast bij de wedstrijd 
Telstar-Jong AZ. Een Syrisch ge-
zin dat alles heeft moeten ach-
terlaten om een nieuw bestaan 

op te bouwen. Na drie AZC’s kwa-
men zij een aantal maanden gele-
den in IJmuiden terecht. 
Zij genoten zichtbaar van alles 
wat de Witte Leeuwen zo mooi 
maakt: op de foto met de spelers, 
een spannende wedstrijd  en na 
a�oop het shirt van de Man of the 
Match Frank Korpershoek.

Het grootste cadeau was echter 
de contacten die werden gelegd. 
De vader van het gezin is las-
ser van beroep en hard op zoek 

naar een baan. In de businessclub 
van Telstar is dat zo geregeld. Het 
contact tussen Henk van der Valk 
en Leen Veldman werd snel ge-
legd en er was geen twijfel mo-
gelijk.

Meneer Halak kon maandag al op 
gesprek bij Veldman Machinefa-
briek en hij liep daar naar buiten 
met een  nieuwe baan. Een prach-
tig verhaal om de laatste wed-
strijd van het jaar mee af te slui-
ten! (foto: Friso Huizinga)

Gratis muzieklessen IJmuider Harmonie
Velsen - De gratis 20 weken du-
rende cursus M4U ( Music Fore 
You) van kinderen uit groepen 
5 en 6 van de bezochte scholen, 
en aanmeldingen van kinderen 

via de website is op de helft. Na 
de welverdiende vakantie stro-
men er weer 8 kinderen door. 4 
klarinetten, 3 alt saxofoon en een 
drummertje. Voor meer informa-

tie over de gratis muzieklessen 
zie www.ijmuiderharmonie.nl en 
klik op de ‘Music 4 jou’ button. Ze 
starten de zesde klas in februari 
2020. Opgeven kan nog.

Oliebollen voor de hele buurt
IJmuiden - Voor het derde achter-
eenvolgende jaar slaan de bewo-
ners van Plein 1945 de handen in-
een op de laatste dag van het jaar. 
Samen gaan ze oliebollen bakken 
voor de hele buurt. Een prachtig 
bewonersinitiatief dat inmiddels 
een mooi evenement is gewor-
den, ondersteund door een aan-
tal plaatselijke ondernemers.

Twee jaar geleden besloten enke-
le buurtbewoners om samen olie-
bollen te gaan bakken en andere 

bewoners uit te nodigen om sa-
men te komen genieten van deze 
lekkernij. Het werd een geslaagd 
feestje en dus werd vorig jaar be-
sloten het concept te herhalen. 
Ook dit jaar zullen op 31 decem-
ber vanaf 13.00 uur vers gebak-
ken oliebollen voor de bezoekers 
klaar liggen. Het bakken gebeurt 
op de galerij boven de winkels 
van Plein 1945, bezoekers uit de 
buurt kunnen deze locatie berei-
ken via de portiekdeur naast Van 
Boxtel Hoorwinkel. Boven wordt 

een partytent neergezet, waar 
onder meer glühwein, chocola-
demelk en limonade wordt ge-
schonken. Verspreid over de dag 
kwamen er vorig jaar naar schat-
ting tachtig tot honderd buurt-
bewoners langs. Niet alleen de 17 
winkels en de daarboven gelegen 
51 woningen, maar ook iedereen 
die in de buurt woont of er toeval-
lig die dag moet zijn, is welkom. 
Natuurlijk kan iedereen ook zelf 
iets lekkers meenemen om met 
elkaar te delen.

Kerstpakkettenactie voor 
de Voedselbank groot succes
Velsen - Ondanks dat dit jaar 
de kerstpakkettenactie voor de 
Voedselbank op het nieuwe adres 
van de redactie Jutter/Hofgeest 
plaatsvond is de Kerstpakketten-
actie 2019 een groot succes ge-
worden. 
Het was een feestelijke variatie 
van heel mooi samengestelde 
pakketten. Zo was er een doos sa-
mengesteld door kinderen die de 
buitenkant helemaal beschilderd 
hadden. Ook waren er twee da-
mes die zelf een pakket hadden 
samengesteld voor een gezin met 
daarin onder andere kinderwijn. 
Een man kwam maar liefst acht 
pakketten brengen. Er was een 
echtpaar dat twee dozen kwam 
brengen omdat ze zelf heel veel 
dubbel hadden gekregen. 
Een ander echtpaar bracht twee 
zakken vol feestelijke producten 
en die vertelden dat ze dit al ja-

ren deden. Zij vonden dat ze zelf 
al zoveel hadden en graag men-
sen die het minder goed hebben 
willen steunen.
Namens de klanten van de Voed-

selbank dankt het bestuur van 
Voedselbank Velsen alle gulle ge-
vers en de redactie van de Jutter/
Hofgeest voor hun gastvrijheid. 
(foto: aangeleverd)




