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IJmuiden - Volgende week
woensdag begint de vijfde
editie van Zomerfestival.
IJmuiden. Het feest op en
rond het Kennemerplein
duurt tot en met zondag 23 juli. Het complete programma staat in de
Zomerfestival.IJmuidenspecial die is bijgevoegd
bij de Jutter/de Hofgeest
van deze week.
Zomerfestival.IJmuiden start
op woensdag 19 juli met
een gevarieerde kindermiddag. Donderdag 20 juli vindt
de Rabobank IJmond Kortebaan van IJmuiden plaats en
op vrijdag is er een beachvolleybaltoernooi op het
Kennemerplein.
Zaterdag
staat de Kennemerlaan in
het teken van de meer dan
één kilometer lange jaarmarkt, vinden er dansvoorstellingen plaats om geld
in te zamelen voor voedselprojecten in Venezuela en

Tel. 0255-533900

is er een straatvoetbaltoernooi voor de jeugd. Het festival wordt zondag afgesloten met de inmiddels traditionele foodmarkt. Inschrijven voor de activiteiten kan
via www.zomerfestivalijmuiden.nl.
Het muziekprogramma van
Zomerfestival.IJmuiden
is
ronduit spectaculair. Naast
de ‘local heroes’ Daan van
Putten, Esther en Peter de
Haas, DJ Jack en Heer &
Meester komen er een aantal grote namen naar IJmuiden. Wat te denken van
Sharon Doorson, The Dirty
Daddies en The Boston Tea
Party met Xander de Buisonjé? De muziek op het grote
podium begint iedere avond
om 19.00 uur.
De organisatie is een samenwerking aangegaan met
.IJmuiden, het citymarketingconcept dat zich richt op
wonen, werken en recreëren
in de gemeente Velsen.
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Footgolf in het stadion

Route door Driehuis
vier weken dicht
Driehuis - Vanaf maandag 24 juli gaat de route door Driehuis vier weken dicht, onder meer
vanwege de aanleg van
een nieuwe rotonde.

Velsen-Zuid - Het Footgolf Tournament van Rotaryclub IJmond en Telstar,
aanstaande zaterdag van
12.00 tot 17.00 uur in het
Rabobank IJmond Stadion, wordt zowel voor de
deelnemers als de toeschouwers een leuk spektakel. Naast de achttien
holes zijn er diverse demonstraties, een horecaplein en muziek van Full
Count. De toegang is gratis.

sen voorheen organiseerde in park Velserbeek. Ook
nu doen er (gemengde) bedrijventeams mee en gaat de
opbrengst naar goede doelen.
Dat zijn dit keer de stichting Vienna (paardrijden voor
mensen met een beperking),
de IJmuider Reddingsbrigade en de stichting Telstar
Thuis in de Wijk (maatschap-

Iedere week
in deze krant:
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Horecaplein, demonstraties en live-muziek

Telstar is de allereerste voetbalclub in de wereld die het
veld in het stadion gebruikt
voor een midget footgolfevenement. Daarom komt ook
de beste footgolfer van Nederland, Simon Wetzel, zaterdag naar Velsen-Zuid en
krijgt het winnende team van
de Footgolf Society Club een
clinic aangeboden.
Het evenement laat zich vergelijken met de Highland
Games die Rotaryclub Vel-
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pelijke projecten). Zij zullen
zich net als de fysiotherapeuten van CareWorX zaterdag presenteren in en rond
het stadion.
Het publiek kan vlak bij de
holes komen. Op het horecaplein is er een hapje
en drankje verkrijgbaar en
speelt de regionaal bekende
tienkoppige band Full Count
aanstekelijke hits.

In die periode wordt gewerkt aan de Waterloolaan,
de rotonde bij het IJspaleis
en de nieuwe rotonde aan
de westkant van Driehuis.
Dit gebied is dan afgesloten voor het autoverkeer.
Fietsers worden langs de
werkzaamheden
geleid.
Om te zorgen dat de afsluiting zo kort mogelijk duurt,
wordt ‘s avonds tot 21.00
uur doorgewerkt.
Noodzakelijk groot onderhoud biedt de mogelijkheid om de verkeerssituatie op deze doorgaande route te verbeteren. De
grootste verandering is de
aanleg van een rotonde op
de huidige kruising Zeeweg/Minister van Houtenlaan/Waterloolaan. De verwachting is dat het verkeer

hierdoor beter kan doorrijden en het minder onveilige situaties oplevert.
Ook komen er vrijliggende
fietspaden die aansluiten
op het fietspad langs de
HOV-busbaan. Verder worden op de route de bushaltes verplaatst en komen er
ook vrijliggende fietspaden
bij de rotonde bij het IJspaleis.
Aansluitend op de werkzaamheden in Driehuis
wordt een deel van de
Zeeweg en de Heerenduinweg in IJmuiden opnieuw geasfalteerd. In totaal duren de werkzaamheden acht weken, waarbij
dus alleen in de eerste vier
weken de route door Driehuis dicht is. Na het voltooien van de rotonde gaat
de aansluiting Waterloolaan/Minister van Houtenlaan weer open. De huidige werkzaamheden bij de
Groeneweg zijn klaar als
de werkzaamheden aan de
Waterloolaan beginnen.
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Typisch IJ muiden

COLOFON

Door Erik Baalbergen

Verschijnt donderdag

EDITIE 8: VElsErbroEk, DrIEhuIs,
VElsEn-z., sanTpoorT-z. En
sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag

EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplaGE hoFGEEsT: 15.250
oplaGE juTTEr: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.juTTEr.nl
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Hippisch Centrum
Velsen genomineerd
voor prestigieuze prijs
Velsen-Zuid - Hippisch Centrum Velsen is genomineerd
voor de titel Hippische Ondernemer van het jaar 2017.
Een grote eer, want dat betekent dat de Velsense onderneming zich positief heeft onderscheiden in de paardensector.
,,Hippisch Centrum Velsen
is een mooi FNRS-manegebedrijf dat gerund wordt
door een enthousiaste familie”, aldus het juryrapport. ,,De
prachtige locatie in VelsenZuid, te midden van een bosgebied, biedt de klanten van
Marcel en Joséfa Pielanen en
hun kinderen unieke mogelijkheden. De veelzijdigheid in
het activiteitenaanbod, waarbij jeugdstimulatie op innovatieve wijze bewerkstelligd
wordt, toont veel gedrevenheid en creativiteit van deze
ondernemers.”
De verkiezing van de Hippi-

sche Ondernemer is een jaarlijkse gebeurtenis. De drie finalisten aan de eindronde
worden in het zonnetje gezet
op het drukbezochte Ondernemerscongres dat op vrijdag
8 september tijdens Horse
Event in Ermelo plaatsvindt.
Van deze drie bedrijven wordt
onder meer een professionele promotiefilm gemaakt die
tijdens het congres getoond
wordt. Tijdens het congres
wordt de publieksprijs en
de winnaar van de titel Hippische Ondernemer van het
Jaar bekend gemaakt.
Marcel en Joséfa Pielanen,
hun dochters Romy en Nikki en de medewerkers zijn
enorm trots op de nominatie. Eind dit jaar bestaat Hippisch Centrum Velsen 30 jaar.
,,Hippische Ondernemer 2017
worden zou een mooie bekroning zijn”, aldus Joséfa
Pielanen.

Maritiem College trots
op geslaagde leerlingen

IJmuiden - De vlag kan uit voor de leerlingen van het Maritiem College IJmuiden. Dit jaar zijn er maar liefst 25 geslaagd.
Het grootste deel volgde de kaderberoepsgerichte leerweg;
de anderen deden de basisberoepsgerichte leerweg of de gemengde leerweg. Een prestatie van formaat. Een aantal leerlingen is al aan het varen, maar de meesten kiezen ervoor om
door te gaan studeren aan het mbo.

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens
beeld vast. Soms naar aanleiding van de actualiteit of
een evenement, soms gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden doorgaans te bieden heeft of bijzondere gebeurtenissen die
plaatsvinden. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden. Deze
week aandacht voor het in
zwaar weer verkerende Witte Theater als ‘cultureel centrum’ van IJmuiden.
Op de plek van de oude PEN
centrale aan de Kanaalstraat
stond eerst de elektriciteitscentrale ‘Kennemerland’ van
de Eerste Nederlandsche Electriciteits Maatschappij (ENEM).
Deze centrale voorzag vanaf
1901 de gemeenten Velsen en
Zandvoort van stroom. In 1904
werd de centrale overgedragen aan de Kennemer Electriciteits Maatschappij. In 19121913 werd de centrale vervangen door een krachtigere en
grotere centrale, naar ontwerp
van de Haarlemse architect
J.B. van Loghem. In 1917 nam
de overheid via het Provinciaal
Electriciteitsbedrijf (het latere
PEN) de stroomvoorziening en
de centrale over. In 1931 werd
een nieuwe centrale in VelsenNoord gebouwd. De oude PENcentrale in IJmuiden werd gesloten. In het gebouw werd onder andere een conservenfabriek gevestigd. In de loop der
jaren werden de grote schoorsteen en de torentjes gesloopt.
Begin jaren zeventig werd het
toen leegstaande pand door
jongeren gekraakt, die hier het
‘PEN jongerencentrum’ startten. Op initiatief van IJmuiden-

se kunstliefhebbers werd in het
bovenste deel van pand het
‘Witte Tejater’ gevestigd. De gemeente kocht het pand met de
bedoeling er het ‘Paradiso van
IJmuiden’ van te maken. In de
loop der jaren vonden hier veel
voorstellingen plaats en wijzigde de naam in Het Witte Theater.
Het voortbestaan van het theater werd de laatste decennia
herhaaldelijk bedreigd. Vanaf
2000 gingen Het Witte Theater
en de Stadsschouwburg Velsen
nauwer gaan samenwerken. In
2013 kwam het voortbestaan
van Het Witte Theater wederom
in gevaar toen de gemeentelijke subsidiekraan werd dichtgedraaid. Het theater werd gered door een enthousiaste ondernemer, die na een verbouwing het vernieuwde Witte Theater in januari 2015 opende. Het
theater zou zonder overheidssubsidie moeten gaan draaien op kaartverkoop, verhuur,
sponsoren en overige subsidies.
Een ruimere horecavergunning
was nodig voor een sluitende exploitatie, maar zat er vanwege de cultuurbestemming
van het pand niet in. Na tweeeneenhalf jaar heeft de ondernemer het pand per 1 juli 2017
verlaten. De gemeente heeft het
markante pand in de verkoop
gezet. Vorige week werden de
ramen van het theatergedeelte dichtgespijkerd. De huurders, onder wie het Decoratelier en RTV Seaport, zullen het
pand moeten verlaten. Gaat dan
nu toch het doek vallen voor dit
‘cultureel centrum’ van IJmuiden? Hopelijk niet, en mogen
de huurders - belangrijk bijdragers aan de plaatselijke cultuur
- blijven zitten. Het pand zelf zal
ongetwijfeld blijven staan.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Zullen we eens over
de dood praten?

IJmuiden - De IJmuidense
Henriëtte de Bruijn van Liemve
Uitvaartbegeleiding houdt op
dinsdagavond 25 juli aan Kennemerlaan 167 een informatie-avond met het thema ‘Zullen we eens over de dood praten?’ Er wordt deze avond gepraat over een persoonlijke uitvaart. Wat zijn de wensen, wat
kun je nu al regelen? Henriëtte de Bruijn is na een carrière in de zorg en administratie
overgestapt naar uitvaartbegeleiding en is sinds maart 2017
voor zichzelf begonnen. ,,Een

afscheid is een herinnering
voor het leven’’, zegt De Bruijn.
,,Het moment dat iemand overlijdt voelt voor iedereen anders. Terwijl uw hoofd vol zit
met emotionele zaken moeten
er praktische zaken worden
geregeld, zoals de verzorging
van uw overleden dierbare, het
vervoer, de rouwkaarten, de
afscheidsdienst etc. Stap voor
stap begeleid ik de nabestaanden in hun eigen tempo en
met aandacht naar een liefdevol afscheid. Maar er zijn veel
beslissingen te maken. Het is
daarom prettig om daar de tijd
voor te nemen.’’
Tijdens de informatie-avond is
er alle gelegenheid voor het
stellen van vragen. De avond
begint om 19.30 uur, vanaf 19.00 uur is men welkom.
Aanmelden kan via info@liemveuitvaartbegeleiding.nl. Wilt
u bij aanmelding aangeven
met hoeveel mensen u komt?
De ruimte waar de informatieavond wordt gehouden is alleen toegankelijk via een trap.
Zie ook www.liemveuitvaartbegeleiding.nl.

Rommelmarkt
tijdens
jaarmarkt
Kennemerlaan

Meday breidt uit
IJmuiden - Vanwege een
flinke uitbreiding van het
klantenbestand ten zuiden
van het Noordzeekanaal en
de groei van het aantal opdrachten breidt Meday Uitzendbureau haar netwerk
verder uit. Per 17 juli opent
Meday Uitzendbureau een
tweede vestiging in IJmuiden op de Lange Nieuwstraat
401b (hoek Velserhof/Lange
Nieuwstraat).
Naar de mening van directeur Jelle Anker is de strategische reden dat Meday Uitzendbureau meer uitzendkrachten aan zich wil binden met als doel een brug
te slaan over het Noordzeekanaal. Hierdoor zal de zogenaamde kruisbestuiving
van uitzendkrachten enorm
toenemen, hetgeen een positieve weerslag zal hebben
op het vervullen van de ingediende vacatures van de re-

laties uit zowel IJmuiden als
Beverwijk. Meday Uitzendbureau neemt hiermee een
voorschot op de markttrend
die stelt dat het aantal ingediende vacatures de komende jaren explosief zal stijgen,
waardoor de vraag naar gemotiveerde uitzendkrachten
ook enorm zal toenemen.
Aangezien Meday kiest voor
een persoonlijke benadering
van de uitzendkrachten, past
het openen van een nieuwe vestiging prima in de bedrijfsfilosofie van het uitzendbureau.
Dus bent u op zoek naar een
nieuwe uitdaging? Kom dan
vanaf maandag langs op de
nieuwe Meday-vestiging aan
de Lange Nieuwstraat 401b.
De koffie staat klaar!
Meday IJmuiden is bereikbaar via 0255-744027. Meday
Beverwijk is te bereiken onder nummer 0251-745009.

Cigo zet prijswinnaars
in het zonnetje
Regio - Kievit in Haarlem bestaat al 47 jaar! Ooit begonnen met het verzorgen en bezorgen van warme maaltijden
maar tegenwoordig is Kievit
veel meer. Behalve de warme maaltijden levert Kievit
ook vriesverse maaltijden van
Apetito en kookt voor grotere groepen, bijvoorbeeld voor
‘open eettafel’ projecten.
Kievit doet ook mee met het
‘Hotel thuis’ project van Servicepaspoort. Dit houdt in
dat tijdens herstelperiode
of thuiskomt na een ziekenhuisopname u zich geen zorgen hoeft te maken over uw
maaltijd. Kievit is een van de
leveranciers die dit voor u
verzorgt. Zie ook www.servicepaspoort.nl
Tevens heeft het bedrijf een

boodschappenservice.
De
boodschappen worden dan
bij de maaltijd bezorgt. Ook
wanneer u geen klant van
Kievit bent kunt u gebruikmaken van deze service.
Bedrijven doen ook regelmatig een beroep op Kievit met
de vraag of zij de lunch en/of
het diner wil verzorgen voor
een personeelsbijeenkomst
of omdat er overgewerkt
moet worden.
En wanneer u iets te vieren
heeft kunt u tevens bij hen
terecht. Kievit maakt heerlijke salades en buffetten en
speelt daarbij in op uw wensen.
Zie ook www.kievitbv.nl of
bel 023-5319143. Kievit is gevestigd aan de Waarderweg
94B in Haarlem.

IJmuiden - Bij Cigo Havana House in de Kennemerlaan zijn
de prijzen uitgereikt van het 5-jarig jubileum. De gelukkige
winnaars gingen naar huis met een jaar lang gratis meespelen met Staatsloterij, een weekendje weg ter waarde van 250
euro of een kraslotenpakket (3x). Eigenaresse Ineke was erg
blij met de vele bloemen en leuke reacties: ,,Heel veel dank
hiervoor. Op naar de 10 jaar!’’

IJmuiden - Op zaterdag 22 juli
wordt er van 9.00 tot 16.30 uur
een rommelmarkt tijdens de
jaarmarkt in de Kennemerlaan
gehouden. Er zijn weer veel
kramen die vol liggen met van
alles en nog wat. Wie ook zijn
overtollige spullen wil verkopen
kan een kraam à 23 euro huren.
Bel voor informatie of reserveringen voor een kraam naar
0255-533233 of 06-10475023.
De eerstvolgende markten bij
de Vomar zijn 5 en 26 augustus.

Bedreiging
met mes
IJmuiden - Vorige week
donderdagavond omstreeks
17.25 uur heeft op de Linnaeusstraat in IJmuiden een
bedreiging met een mes
plaatsgevonden. De politie heeft een verdachte aangehouden, maar zij zijn nog
op zoek naar omstanders die
getuige geweest zijn van de
bedreiging. Heeft u iets gezien? Bel dan met 0900-8844
onder vermelding van zaaknummer 2017140002.

Laffe
babbeltruc
IJmuiden - Zaterdag 8 juli, omstreeks 19.25 uur, heeft er een
babbeltruc plaatsgevonden in
een flatwoning op de Vechtstraat in IJmuiden. Een onbekend gebleven man belde aan
bij de hoogbejaarde bewoonster van deze woning. Hij vroeg
haar of hij een glaasje water
mocht en gebruik mocht maken van haar toilet. De vrouw
die met een rollator liep stemde
hierin toe en liet de man binnen. De man liep vervolgens in
plaats van naar het toilet rechtstreeks naar haar slaapkamer.
De vrouw riep nog, dat hij daar
niet mocht komen. Hij trok zich
hier niets van aan en heeft hier
sieraden van de vrouw gestolen. Vervolgens liep hij naar de
woonkamer en heeft hier geld
van de vrouw gestolen. Hierna
is de man de woning uitgelopen. De man was getint en ongeveer 20 jaar oud. Heeft u iets
gezien of gehoord dat met deze
babbeltruc te maken kan hebben? Meld dit dan via 09008844 bij de politie IJmond. Of
meld dit via Meld Misdaad
Anoniem: 0800-7000.

p

l

l

6

13 juli 2017

Snuffelmarkt

DekaMarkt World of Food
geopend op Zeewijkplein
IJmuiden - Het Zeewijkplein
is de nieuwe thuishaven van
de vierde World of Food van
DekaMarkt. Ter gelegenheid
van de feestelijke opening
werd er donderdagochtend
gedanst en gezongen door
kinderen van basisscholen
De Origon en de Zefier.
De supermarktketen had de
basisscholen uitgedaagd om
mee te doen aan een wedstrijd waarin bewegen en gezond eten centraal staan: niet
alleen in de opdracht, maar
ook in de prijzen. De Origon
sleepte de hoofdprijs in de
wacht: een fruitabonnement
voor de hele school én samen met directeur Pieter Rozendaal de winkel openen.
Ook Arjen Verkaik, wethouder van Economische Zaken,
was daarbij aanwezig.
Op de tweede plek eindigde groep 1-2 van de Zefier.
Deze leerlingen winnen een
theatervoorstelling op school.
Groep 6 van de Zefier ging er
met de derde prijs vandoor,
een sportclinic. De winnende
school mocht hun act opvoeren tijdens de opening. Dat
leverde veel geluid, blije gezichten, beweging en trotse
blikken op.
Ook chef-kok Jose Polonio
was met zijn foodtruck aanwezig. De heerlijke geuren
van verse kruiden, groenten en gegrild vlees trokken
over het Zeewijkplein. Klanten kregen daar letterlijk en
figuurlijk een voorproefje van
wat hen binnen te wachten
stond. Supermarktmanager
Tom Zwitser: ,,IJmuiden stond
al bekend als world of fish,
maar is nu dus een World of
Food rijker. Samen met het
team hebben we hard naar
de opening toegewerkt. Met
veel plezier en energie gaan

we aan de slag voor de klanten.” DekaMarkt World of
Food is een unieke winkelbeleving waarbij gemak, vers en
ambacht centraal staan. De
keuze in vers en houdbaar
assortiment is enorm. Met
eigen ogen kan de klant het
ambacht van de eigen slagers en bakkers bewonderen en een keuze maken uit
veel verse en losse groenten en fruit, zelf ananas snijden en sinaasappelsap persen. In de winkel staat proeven centraal. Tijdens de opening zijn er diverse proeverijen in de winkel. Speerpunten van de afdeling houdbaar
zijn speciaal bier, wijn en koffie uit de hele wereld, kruiden
& specerijen en internationale producten die je verwacht
bij een World of Food.
Alle verselementen die te vinden zijn in DekaMarkt World
of Food komen natuurlijk bij
elkaar tijdens een barbecue.
Vanaf het moment van opening kan iedereen zijn kassabon inleveren. Op zaterdag
8 juli vindt de prijsuitreiking
plaats van een compleet verzorgde barbecue door Jose
Polonio voor de prijswinnaar
en twintig vrienden.
Daarnaast is er volop ander
(vers)voordeel te halen. Behalve speciale openingsaanbiedingen zijn er voor de eerste 250 betalende klanten
van deze DekaMarkt World
of Food elke dag gratis producten. Er valt ook van alles
te winnen zoals een reis naar
Zuid Afrika, een minuut gratis winkelen of een cadeaubon ter waarde van 50 euro.
De DekaMarkt op het Zeewijkplein is zeven dagen per
week open. Er is volop gratis parkeergelegenheid. (foto:
Reinder Weidijk)

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl

IJmuiden - Zaterdag 15
juli wordt van 9.00 tot 16.00
uur weer een snuffelmarkt
gehouden op de Lange
Nieuwstraat.
Er zijn weer kramen die
vol liggen met van alles en
nog wat. Wie ook zijn overtollige spullen wil verkopen kan een kraam huren.
Bel voor meer informatie
of reserveringen voor een
kraam naar 0255-533233
of 06-10475023.
De volgende markten zijn
op 12 augustus en 16 september.

Velsen
toezichthouder
bij Forteiland
IJmuiden aan Zee - Een
kritisch artikel over Forteiland IJmuiden van de site Follow the Money heeft
de gemoederen weer aardig in beweging gezet. De
IJmuider Courant deed hier
zaterdag aan mee door een
artikel over ‘Vriendjespolitiek rond Forteiland’. Hierbij werden een aantal personen genoemd die zowel
in de Raad van Toezicht zitten en werken bij eigenaar
PBM, dan wel bevriend zijn
met hoge Pieten bij PBM.
En er zou eerder dit jaar
sprake zijn van de verkoop
van (gestolen) goederen
van het Forteiland door een
voormalig beheerder.
Raadslid J. Verwoort van
VVD heeft nu vragen gesteld over de rol van de gemeente Velsen bij het Forteiland.
Wethouder Vennik heeft
geantwoord dat het college bereid is om samen met
de provincie onderzoek te
doen naar de (onherstelbare) schade vanwege de
verkoop van Erfgoed. Sinds
2008 heeft de gemeente
Velsen via een voorgedragen lid in de Raad van Toezicht een rol in het Forteiland. Aangezien deze rol nu
bijna tien jaar bestaat, gaat
het college deze constructie evalueren. In mei is een
accountmanager aangewezen voor deze evaluatie, die
men in het najaar hoopt af
te ronden.
De gemeente heeft aan het
Forteiland een achtergestelde lening verstrekt die
loopt tot 31 december 2032.
De lening wordt afgelost
zodra er meer winst wordt
gemaakt. Op het moment
draait de stichting kostendekkend.

Wisseling van de wacht
bij Zebra Uitzendbureau
IJmuiden - Henk Brandjes
is per 1 juli formeel teruggetreden als directeur van Zebra Uitzendbureau BV. Vorige week heeft hij de operationele leiding overgedragen
aan Edwin Schilling, die velen zullen kennen omdat hij
reeds 14 jaar werkzaam is
voor Zebra (waarvan 12 jaar
als vestigingsmanager). ,,Hij
kent de markt door en door
en weet als geen ander wat

opdrachtgevers en uitzendkrachten van ons verwachten’’, aldus Brandjes.
Als aandeelhouder van Zebra Uitzendbureau BV blijft
Brandjes zijn opvolger de komende periode als adviseur
ondersteunen.
Daarnaast
is hij dit jaar nog regelmatig aanwezig bij netwerk- en
sponsorbijeenkomsten, zodat
er nog voldoende gelegenheid is om hem te spreken.

SALE-shopping: half the
money, double the fun!
IJmuiden - De kortingen
in de SALE van Jacky Hart
en Bij Bo lopen verder op:
50% korting bij twee of meer
stuks! En er hangen nog
steeds prachtige (korte)broeken, tops, jurkjes en vesten in
de uitverkoop.
Ook voor schoenen en accessoires is het de moeite
waard om langs te gaan. Verder: zaterdag 22 juli is de gezellige braderie voor de deur
van deze twee damesmode

zaken aan de Kennemerlaan
94-96. Zij staan met meerdere rekken vol met koopjes
om lekker in te kunnen snuffelen. Tegelijkertijd laten zij
in de winkel de high summer
collectie zien! Er blijven nieuwe luchtige zomerse items
binnenkomen. Perfect voor
in de koffer of wellicht tijdens
het Zomerfestival IJmuiden.
Jacky Hart en Bij Bo zijn elke donderdag tot 21.00 uur
open.
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▲

nen kroon. Tweede voorstelling Jan Klaassen past op de
boerderij bij VTV Wijkeroog,
Wijkermeerweg 5 in VelsenNoord. Van 13.30 tot 15.00
uur. Inschrijven kan via inschrijflijst in het praathuis of
via kidsvtvwijkeroog@gmailcom. Leden gratis, niet-leden
2,50.

13 JULI

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Dubbelportret. Open van 11.00 tot 16.00
uur. Toegang 4,- p.p.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00 tot
17.00 uur. 3 Speurtochten voor
kinderen van kleuter tot puber. ‘95 jaar Wijsmuller Durf
en Innovatie’ tot 20 augustus.
Bakkum Vertelt. Gratis festival plaats in en rond het openluchttheater De Pan op Camping Bakkum. Jong en oud
kan zich laten verrassen door
een grote variatie aan theater, muziek en lekker eten en
drinken.

14 JULI

Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Dubbelportret. Open van 11.00 tot 16.00
uur. Toegang 4,- p.p.
Zomerfestival Broekpolder
vanaf 12.00 uur in park De
Vlaskamp Heemskerk.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00 tot
17.00 uur. 3 Speurtochten voor
kinderen van kleuter tot puber. ‘95 jaar Wijsmuller Durf
en Innovatie’ tot 20 augustus.
Pieter Vermeulen Museum
tentoonstelling
Poepgoed/
Scheid Goed. Open van 13.00
tot 17.00 uur.

Bakkum Vertelt in en rond
het openluchttheater De Pan
op Camping Bakkum. Jong en
oud kan zich laten verrassen
door een grote variatie aan
theater, muziek en lekker eten
en drinken. Gratis toegang.

World Press Photo Exhibition 2017, de meest indrukwekkende nieuwsfoto¹s. Deze persfoto¹s worden vijf weken in de kerk tentoongesteld.
World Press Photo Exhibition
2017 is te zien tot en met zondag 20 augustus en is gratis
toegankelijk. In de Grote Kerk
Alkmaar.

15 JULI

Snuffelmarkt op de Lange
Nieuwstraat in IJmuiden. Van
09.00 tot 16.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Dubbelportret. Open van 11.00 tot 16.00
uur. Toegang 4,- p.p.

16 JULI

Zomersorgelconcert in de
serie Muziek in de Laurentius door de virtuoze organist
Gijs Boelen. Op maandag 17
juli bespeelt hij het 3-klaviers
Pels-orgel op de Verdronken24 Ice Beach Soccer Cup oord 68 in Alkmaar. Aanvang
bij Paviljoen Zeezicht in Ijmui- 20.00 uur.
den. Eerste speelronde start
om 10.40 uur, toernooi eindigt
om 17.00 uur.

Rotary Club Velsen en Telstar organiseren een Midget
Footgolftoernooi in het Rabo- Buitenplaats Beeckestijn:
bank IJmond Stadion. Aan- Tentoonstelling ‘Dubbelportret. Open van 11.00 tot 16.00
vang 12.00 uur.
uur. Toegang 4,- p.p.
Evenement
‘Zomerkriebels’ in Winkelcentrum Vel- Zee- en Havenmuseum
serbroek. Met o.a. een cock- IJmuiden open van 13.00 tot
tailbar, DJ, Strandstoelen, gra- 17.00 uur. 3 Speurtochten voor
tis hawaiikransen en heerlij- kinderen van kleuter tot puke hapjes. Van 12.00 tot 16.00 ber. ‘95 jaar Wijsmuller Durf
uur.
en Innovatie’ tot 20 augustus.
Bakkum Vertelt in en rond
het openluchttheater De Pan,
op Camping Bakkum. Tijdens
de zesde editie kan jong en
oud zich laten verrassen door
een grote variatie aan theater, muziek en lekker eten en
drinken.

Bosweg/Reyndersweg in Wijk
aan Zee.
Pieter Vermeulen Museum
tentoonstelling
Poepgoed/
Scheid Goed. Open van 13.00
tot 17.00 uur. Workshop knutselen 13.30 tot 15.30 uur kos17 JULI
ten 1,50 euro bovenop de enWandelpuzzeltocht.
Elke treeprijs.
maandagavond tot en met
28 augustus vanaf 19.15 uur Kindervertelmiddag
voor
wandelpuzzeltocht vanaf Stefs 4-8 jaar, van 14.00 tot 16.00
Eten en Drinken in het cen- uur op Beeckestijn. Opgeven
trum van Bergen.
via carla_schut@hotmail.com
of bel 06-26038252. Entree 4
Stadswandeling
Alkmaar. euro.
VVV Alkmaar organiseert
in de maanden juli, augustus en september op maandag en vrijdag om 13.00 uur
een stadswandeling door de
binnenstad van Alkmaar onder begeleiding van een gids.
Aanmelden info@vvvalkmaar.
nl of telefonisch 072-5114284.

18 JULI

Inloopspreekuur
Sociaal Wijkteam van Santpoort,
Driehuis en Velsen-Zuid, in
Het Terras, Dinkgrevelaan 17,
Santpoort-Noord. Van 11.00
tot 12.00 uur.

Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00 tot
17.00 uur. 3 Speurtochten voor
kinderen van kleuter tot puber. ‘95 jaar Wijsmuller Durf
Pieter Vermeulen Museum en Innovatie’ tot 20 augustus.
tentoonstelling
Poepgoed/
Scheid Goed. Open van 13.00 Energiek Velsen vertoond
tot 17.00 uur.
gratis film ‘Before the flood’
in duurzaamheidswinkel DuBakkum Vertelt in en rond Dock. Aanvang 20.00 uur.
het openluchttheater De Pan Aanmelden kan via welkom@
op Camping Bakkum.
energiekvelsen.nl

Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00 tot
17.00 uur. 3 Speurtochten voor
kinderen van kleuter tot puber. ‘95 jaar Wijsmuller Durf
en Innovatie’ tot 20 augustus.

Kunstgeschiedenis in Een
Zee van Staal. Speciale
rondleiding waarbij een gids
informatie geeft over de beelden en hun relatie tot andere kunstwerken uit de kunstPoppentheater
Mahna geschiedenis. Wandeling beMahna. Eerste voorstelling gint om 14.00 uur vanaf de
Jan Klaassen en de verdwe- entree van het park, hoek

19 JULI

Open kerk. Witte Kerk in Heiloo is open voor publiek van
11.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00 tot
17.00 uur. 3 Speurtochten voor
kinderen van kleuter tot puber. ‘95 jaar Wijsmuller Durf
en Innovatie’ tot 20 augustus.

Jazzconcert.
Slagwerker
Han Bennink & Friends met
jazzconcert in Vredeskerkje
in Bergen aan Zee. Aanvang
20.00 uur.

20 JULI

Gezamenlijke geloofsgemeenschappen van Velsen
organiseren een oecumenische koffieochtend in apostolisch genootschap, Doorneberglaan 29 IJmuiden. Vanaf
10.00 uur.
Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Scootmobieltocht van 11.00
tot 13.00 uur. Verzamelen
Klein Centraal in SantpoortZuid. Info: 023-5375830
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00 tot
17.00 uur. 3 Speurtochten voor
kinderen van kleuter tot puber. ‘95 jaar Wijsmuller Durf
en Innovatie’ tot 20 augustus.
Jazzconcert.
Slagwerker
Han Bennink & Friends met
jazzconcert in Vredeskerkje
in Bergen aan Zee. Aanvang
20.00 uur.

Gratis uw
evenement op TV?
rtvseaport.nl/agenda
Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Festivaljournaal
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Plaatsen vrij op
Huttenbouw

Het jaar van de kermis
Santpoort-Noord - Van zaterdag 29 juli tot en met zaterdag 5 augustus 2017 viert
Santpoort feest. Binnen acht
dagen organiseert de Harddraverij Vereniging meer dan
veertig evenementen, groot
en klein, voor verschillende
doelgroepen. Alle evenementen die vorig jaar op de kalender stonden gaan dit jaar
ook door. Omdat er geen jubileum is te vieren, is er echter geen Oldtimerdag.
De Harddraverij Vereniging
is er trots op dat alle evenementen gratis toegankelijk zijn. Dit komt grotendeels door de bijdragen van
sponsoren én de pacht van
de kermisexploitanten. Om
daarbij stil te staan, is de editie 2017 uitgeroepen tot “Het
jaar van de kermis”. Zo zijn er
dit jaar extra publiekstrekkers
zoals Speed Booster, Happy
Farm Funhouse en de Magic
Mouse familieachtbaan.
De website www.dorpsfeest-santpoort.nl is helemaal bijgewerkt en is tevens

dè centrale plek waar voor
alle evenementen kan worden ingeschreven. Tevens
kunt u de gratis “Dorpsfeest
Santpoort”-app downloaden
met complete programma,
laatste nieuws en updates.
Altijd handig. Ook als er op
het laatste moment wijzigingen in het programma zijn in
verband met weers- of andere ongeplande invloeden.

Kaarten
Klaverjas en
Koffieconcert
Kaarten voor het Klaverjassen kunnen worden opgehaald op dinsdag 25 juli van
13.00 tot 15.00 uur bij Macada Innovision, Fresiastraat 6
(2 euro). Gratis kaarten voor
het Koffieconcert liggen vanaf 21 juli klaar bij Booy Optiek (Hoofdstraat 166) en
Nieuwland&Aarts (Bloemendaalsestraatweg 127).

‘WaDo’ groot succes
Santpoort-Noord - LTC
Groeneveen kijkt terug op
een geslaagde editie van het
WaDo Open. Het aantal deelnemers, de wedstrijden en
het aantal uitgereikte prijzen
waren groter dan vorig jaar.
Donderdagavond werden de
wedstrijden afgelast wegens
onweer. De overige dagen
konden alle partijen op tijd

gespeeld worden. Op de finaledag werden de vrijwilligers, sponsoren en de winnaars letterlijk in het zonnetje
gezet. Veel spelers gaven aan
dat zij hadden genoten van
de vlekkeloze organisatie en
de hartelijke sfeer. Het liefst
zouden zij zich meteen aanmelden voor deelname aan
WADO Open 2018!

Velserbroek - De inschrijving voor de Huttenbouw Velserbroek verloopt voorspoedig, maar er zijn nog wel enkele
plaatsen beschikbaar. Ben je 10
jaar of ouder? Schrijf je dan nu
in! De Huttenbouw Velserbroek
vindt plaats in de eerste week
van de zomervakantie (van 24
t/m 27 juli) op het natuurterrein
aan de Grote Buitendijk (tegenover 214). Inschrijfformulieren
zijn verkrijgbaar via vandepieterman@welzijnvelsen.nl. Het
inschrijfgeld bedraagt 20 euro (exclusief borg van 5 euro).
Bij het inschrijfformulier zit tevens een toelichting over hoe
de huttenbouw er in de praktijk
uit gaat zien. Meer weten? Bel
06-22921816.

Stormvogels
start met grote
selectie
IJmuiden - Eind juni had
hoofdtrainer Sjaak Lettinga en
zijn trainersstaf, bestaande uit
assistent-trainer Rick Kluijskens, tweede elftaltrainer Marco Adema, hersteltrainer Paul
van Leeuwen en keeperstrainer Rob Verdikt, de huidige
42-koppige selectie uitgenodigd voor een speech over het
nieuwe seizoen. De hoofdtrainer legde Regels uit die voor
iedere selectiespeler gelden.
Lettinga verwacht dat beide
teams komend seizoen hoge
ogen kunnen gooien. Op zaterdag 5 augustus starten de
trainingen voor de grote selectie. Daarna wordt bekend
gemaakt wie voor de A- of Bselectie in aanmerking komt.
Zo goed als de gehele zondagselectie is overgestapt
naar de zaterdag. Doelman
Bas Veen, Bas Scholten, Mike
Dam, Nabil Hussein en Giano
Bonam zoeken hun heil elders.
Ook vier zaterdagspelers vroegen overschrijving aan: Ian
Hille, Dion Adema, Raoul van
den Berghe en Melvin Huizinga plus A-junior Donny van
den Berg. Naar Stormvogels
kwamen Fernando Alphenaar
(Velsen) en Jasper Post (VSV),
Rachid El Katthabi (SVIJ),
Tom van Mierlo (Kennemerland/Haarlem), Thomas Scholten (Onze Gezellen) en Roy
Schoorl (VSV). Stormvogels is
in de 3e klasse ingedeeld bij
DCG, IJmuiden, Overbos, Pancratius, Robinhood, SCW, United/DAVO, VEW, VSV, VVA/
Spartaan, VVC, Zandvoort en
ZSGOWMS. Op zaterdag 26
augustus wordt het Zilveren
Trawlertoernooi gehouden.

Buurtmoestuin in
Reigersbossenlaan
IJmuiden – Vorige week vrijdag was de officiële opening
van de buurtmoestuin Reigersbossenlaan. Daarmee is wat in
september 2016 op Burendag
min of meer op ludieke wijze
werd geopperd serieuze werkelijkheid geworden.
Wat ooit een braakliggend
poepveldje werd genoemd is
nu een moestuin van en voor
de bewoners van de Reigersbossenlaan. Een paar bewoners
hebben de zaak serieus opgepakt en zijn aan de slag gegaan.
De vrouwen namen hierin het
voortouw en er ontstond een
vaste kern. De gemeente Velsen werd benaderd en die reageerde enthousiast. Een startsubsidie werd in het vooruitzicht gesteld.
Als afrastering werden hekken beschikbaar gesteld van
een voormalig voetbalveldje. Dit was het moment, dat de
mannen in stelling werden gebracht. Een omheining werd
gemaakt. Van oude pallets werden bakken gemaakt, waarin groenten en kruiden geplant
konden worden. Aan de randen
werden bakken geplaatst en in

het midden een picknicktafel.
Vervolgens namen de dames
het stokje weer over en werden
de bakken beplant en bezaaid
en al snel groeide er van alles.
Ook zijn er een aantal kleine
bakken gemaakt voor de kinderen. De groei ging zo snel, dat
al menig bewoner heeft kunnen
genieten van een kropje sla, radijzen, peterselie enz.
Vrijdagavond werd de moestuin
officieel geopend door wethouder Floor Bal. In zijn toespraak
loofde Bal het initiatief en de
binding in de buurt, maar hij
waarschuwde hij ook, dat het
wel een kwestie van volhouden is.
De buurtmoestuin is voor een
ieder van de Reigersbossenlaan toegankelijk, niet alleen
om iets te planten of te plukken,
maar ook voor een gezellig samenzijn. In de informele bijeenkomst na de opening kwamen
er weer allerlei suggesties op
de (picknick)tafel en zo werd
er al afgesproken om de moestuin niet alleen met mooi weer
te benutten, maar ook voor een
gezellig en sfeervol samenzijn
rond de kerst.

Tip voor zomervakantie
IJmuiden - Dichtbij in IJmuiden kunt u een hele leuke
middag beleven met het hele gezin en met jong en oud.
Het IJmuider Zee- en Havenmuseum is namelijk in de
maanden juli en augustus iedere middag geopend, behalve de maandagmiddag.
U bent welkom van 13.00 tot
17.00 uur. De Museumkaart is
geldig.
Ontdek in het museum de
geschiedenis van het Noordzeekanaal, de bouw van het
sluizencomplex en het ontstaan van IJmuiden, maar
ook de ontwikkeling van de
visserij en industriële en maritieme activiteiten zoals b.v.
het loodswezen en bergingswerk. Vanaf de toren heeft
u een panoramisch uitzicht
over de haven. Voor kinderen zijn er 3 leuke speurtochten van peuter tot puber. Er
zijn deze zomer drie exposities: ‘95 jaar Wijsmuller Durf
en Innovatie’, ‘Vuurtorens in

Nederland’ en ‘Holland op
z’n smalst’. Zaterdag 29 juli en zaterdag 26 augustus is
er een motorendraaimiddag,
een spektakel dat u een keer
moet hebben meegemaakt:
oorverdovend en adembenemend. Alle informatie over de
openingstijden van het museum, entree, de motorendraaimiddag en meer is te
vinden op www.zeehavenmuseum.nl. Het adres is: Havenkade 55.
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Subsidieverordening
Winkelfonds Velsen
De gemeenteraad heeft vorige week de Subsidieverordening
Winkelfonds Velsen vastgesteld.
De regeling beoogt kansrijke winkelcentra sterker te maken en
leegstand zoveel mogelijk te voorkomen. Dat is goed voor winkelier,
winkeleigenaar én de bezoeker.

Snippergroen te koop
De gemeente Velsen verhuurt al
jarenlang stukjes ‘snippergroen’
aan inwoners van Velsen. De
meeste daarvan gaat de gemeente verkopen aan de huurder. Bent
u zo’n huurder? Dan krijgt u binnenkort een persoonlijke aanbieding in de bus.

Snippergroen betreft kleine stroken
openbaar groen of grond, zonder belangrijke functie, die direct grenzen
aan het eigendom van een ander. De
gemeente wil het snippergroen verkopen en biedt een aantrekkelijke
koopprijs van 75 euro per m2 ’vrij op
naam’. Dus geen extra kosten voor de
koper. De verkoop begint op 1 september 2017 en stopt op 31 december 2017.
Huurt u geen snippergroen, maar
heeft u wel belangstelling om een
stukje snippergroen te kopen en bent

u eigenaar van een aangrenzend perceel? Laat dit dan tussen 1 september 2017 en 31 december 2017 aan de
gemeente weten, via www.velsen.nl.
Elk verzoek wordt apart beoordeeld.

Winkeliers, die naar een compact
en kansrijk winkelgebied willen verhuizen kunnen een tegemoetkoming
krijgen in de verhuis- en inrichtingskosten. Het gaat om een stimuleringsbijdrage van 50% van deze kosten met een maximum van €25.000,Gevels en luifels
Gevels opknappen of luifels vernieuwen? Ook hiervoor kunt u een bijdrage krijgen van 50% van de kos-

ten voor bouwkundige en zichtbare
verbeteringen. Echter wel met een
maximum van €1500,- per strekkende meter en €10.000, - per winkelpand.
Wilt u in aanmerking komen voor
zo’n stimuleringsbijdrage? Dien dan
een aanvraag in. Een beoordelingscommissie bekijkt of uw aanvraag
past binnen de voorwaarden van het
Winkelfonds.
Meer informatie
Zie www.velsen.nl (ondernemer).
Ook kunt u contact opnemen met
de winkelloods van Velsen, de heer
Floor Thomasse (ﬂoor@stadenco.
nl). Uiteraard kunt u zich ook melden
bij het ondernemersloket Velsen (ondernemersloket@velsen.nl).

Niet álle stukjes snippergroen worden verkocht. Bijvoorbeeld als het
groen beeldbepalend is voor de omgeving, er kabels of leidingen in de
grond zitten, of als de gemeente in
de toekomst misschien nog wat wil
doen met die grond.
Informatie
Vanaf 1 september 2017 kunt u alle informatie rond het project en
een aanvraagformulier terugvinden
op onze website! Heeft u nu al vragen? Dan kunt u mailen naar snippergroen@velsen.nl en al uw vragen stellen. Wij geven per mail antwoord of nemen telefonisch contact
met u op.

Uit het college

Werkzaamheden online
Waar is de weg opengebroken?
Informatie hierover is vanaf vandaag te raadplegen op www.velsen.nl. Klik op het icoontje ‘werk
in uitvoering’ en zie de kaart waarop alle werkzaamheden staan vermeld.

Werk in uitvoering
Ook is het mogelijk om op project of
adres te zoeken om te zien wat er bij
jou in de buurt gebeurt. De komende
periode wordt deze kaart uitgebreid
met nog meer werkzaamheden zoals groot onderhoud, speelplekken,

groenprojecten en werkzaamheden
aan kabels en leidingen.

• Het Project Hartveilig Wonen
(AED’s) is met succes afgerond.
Wie een hartstilstand krijgt, moet
zo snel mogelijk gereanimeerd
worden met behulp van een AED
(Automatische Externe Deﬁbrillator). In Velsen hangen nu voldoende AED’s en zijn er voldoende vrijwilligers om ze te bedienen.

• De begroting 2018 krijgt een nieuwe opzet. Eén van de veranderingen is dat hij is ingedeeld in vijf
programma’s in plaats van in elf.
Daardoor kan de raad beter sturen hoofdlijnen, zoals gewenst.
Meer informatie: raad.velsen.nl.
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Werkzaamheden
Waterloolaan en omgeving
Maandag 24 juli a.s.wordt begonnen met het groot onderhoud aan
de wegen vanaf de rotonde bij
het IJspaleis in Driehuis tot aan
het zwembad de Heerenduinen in
IJmuiden. Ook de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Tijdens een
drukbezochte
informatieavond
op maandag 10 juli jl. werden veel
vragen gesteld over de uitvoering
van het project.

Afsluiting
Zodra de werkzaamheden beginnen,
zal de doorsteek bij de Groeneweg/
Cederstraat in IJmuiden weer open
zijn. De werkzaamheden worden in
twee fases uitgevoerd en duren in totaal ongeveer acht weken. Vanaf 24
juli wordt er eerst 4 weken gewerkt
aan de Waterloolaan en de twee rotondes (zie bijgaand kaartje). Daarna

volgen de Zeeweg en een stukje van
de Heerenduinweg. Deze gebieden
zijn dan niet toegankelijk voor het
autoverkeer. Fietsers kunnen langs
de werkzaamheden rijden. Om te
zorgen dat de afsluiting zo kort mogelijk duurt, zal er ook ‘s avonds tot
21.00 uur gewerkt worden.
Rotonde
De grootste verandering is de aanleg van een rotonde op de huidige
kruising Zeeweg/Minister van Houtenlaan/Waterloolaan. Een rotonde maakt dat het verkeer beter en
veiliger kan doorrijden. Ook komen
er vrij liggende ﬁetspaden bij de rotonde, die aansluiten op het ﬁetspad
langs de HOV busbaan. Verder worden er bushaltes verplaatst en krijgt
de rotonde bij het IJspaleis ook vrij
liggende ﬁetspaden.

Velsen-Noord

Vlag in top

Rode Kruis bestaat 150 jaar
Op woensdag 19 juli a.s. bestaat
het Nederlandse Rode Kruis officieel 150 jaar. U zult dan ook bij
het gemeentehuis de Rode Kruis
vlag zien wapperen.

Het Rode Kruis zit diep geworteld
in de Nederlandse samenleving. Een
organisatie met maar liefst 32.000
vrijwilligers en 251 lokale afdelingen, dus altijd dichtbij. Voor noodhulp, burgerhulp en hulp bij evenementen en activiteiten. Ook in de
IJmond. De afdelingen Beverwijk,
Heemskerk en Velsen zijn samengevoegd tot afdeling IJmond. ,,Deze
fusie past goed in de diverse maatschappelijk trends om in de IJmond
eﬀectiever samen te werken”, aldus
een woordvoerder.

Velsen-Zuid
IJmuiden

EHBO
Vanwege het jubileum heeft het Nederlandse Rode Kruis 2017 uitgeroe-

Driehuis

pen tot het Jaar van de EHBO. In tijden van nood schieten omstanders
meestal als eerste te hulp. Vele ongevallen gebeuren in en om het huis.
Wil jij weten wat je moet doen in geval van nood? Meld je aan voor een
EHBO- of reanimatiecursus bij de
afdeling IJmond.
EHBO-app.
Met de gratis EHBO app. van het Rode Kruis heb je altijd Eerste Hulp op
zak. Download de app. ‘Rode Kruis’
zodat je weet wat je moet doen. Ook
het verzorgen van EHBO ondersteuning bij zo’n 60 evenementen in de
IJmond wordt mede mogelijk gemaakt door de vrijwilligers van het
Rode Kruis. Voorbeelden zijn diverse dorpsfeesten, Havenfestival, kermis in Santpoort en veel sportevenementen. Op de foto (Rode Kruis) het
Rode Kruis in actie tijdens de watersnoodramp in Zeeland in 1953.

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.

13 t/m 15 juli
Dorpsfeest Driehuis, Driehuizerkerkweg, Driehuis

Santpoort-Noord
Velserbroek
Omleidingsroutes i.v.m. werkzaamheden
rotondes Minister van Houtenlaan en
Driehuizerkerkweg.

Zondag 16 juli
24 ice Beach Soccer Cup 2017, Paviljoen Zeezicht, IJmuiden
19 t/m 23 juli
Zomerfestival.IJmuiden, Kennemerlaan/Kennemerplein, IJmuiden

Omleiding richting Driehuis/Santpoort/Haarlem
Omleiding richting IJmuiden via N208
Afgesloten werkgebied 1
Afgesloten werkgebied 2

NB. Brom/fietsers worden langs het werk geleid.

Santpoort-Zuid

Haarlem

© GEMEENTE VELSEN AFDELING NFORMATIEMANAGEMENT

Zie voor meer informatie en de volledige evenementenkalender
vvvijmuidenaanzee.nl.
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Velsen is hartveilig!
Wie een hartstilstand krijgt, moet
zo snel mogelijk gereanimeerd worden met behulp van een AED (Automatische Externe Defibrillator).
In Velsen hangen nu voldoende
AED’s. Bovendien zijn er voldoende vrijwilligers om ze te bedienen.
Daardoor neemt de overlevingskans voor mensen met een hartstilstand 50-70% toe. Een prachtig resultaat, dankzij inwoners en ondernemers!

de ambulance en wordt een bericht
naar de smart Phone van getrainde
burgerhulpverleners in de buurt gestuurd. De eerste vrijwilliger die het
AED-apparaat en het slachtoﬀer weet
te bereiken, start met reanimatie en
deﬁbrillatie. Zodra de ambulance arriveert, nemen de ambulanceverpleegkundigen het over van de vrijwilliger. Zo is de kans groter dat er binnen
de eerste cruciale zes minuten hulp
wordt verleend.

Allereerst zijn dat de leden van de
werkgroep, die de afgelopen jaren veel
inspanningen heeft verricht om bestaande AED’s te inventariseren bij
bedrijven, instellingen en particulieren. Daarnaast natuurlijk de 536 (!) getrainde vrijwilligers, die zich als burgerhulpverlener belangeloos inzetten.
En niet te vergeten de eigenaren van
AED-apparaten, die hun apparaat ter
beschikking hebben gesteld.

Komende jaren
In opdracht van de gemeente Velsen
heeft Hartveilig Wonen alle betrokken vrijwilligers en AED-bezitters ondersteund. Nu het netwerk dekkend
is, is het van belang dat het vrijwilligersbestand op peil blijft, maar ook
het aantal AED houders. Velsen heeft
met Hartveilig Wonen afspraken gemaakt om hier blijvend aandacht aan
te besteden. Op de archieﬀoto links
Kees Gerrits van Café Middeloo in
Driehuis, die een AED-apparaat aan
de muur van zijn horecabedrijf heeft
hangen, rechts wethouder Annette
Baerveldt.

Hoe werkt het?
Zodra de meldkamer via 112 melding
krijgt van een hartstilstand op een bepaalde plek in de gemeente, vertrekt

Nieuw: oranje container
Deze week ontvangen de meeste bewoners van Santpoort-Noord,
Santpoort-Zuid, Velsen-Zuid, Driehuis en de Vogelbuurt in IJmuiden de nieuwe oranje container
voor plastic, blik- en pakken afval. De betreffende bewoners kregen daarover een brief en hoeven
er niet voor thuis te zijn. HVC levert deze nieuwe container bij de
betreffende bewoners voor de
deur af.

U heeft nu een extra container gekregen en dan?
Met deze extra container kunt u dan
aan huis uw plastic, blik en pak van
uw restafval scheiden. Dat naast de
reeds bestaande containers voor GFT
(en etensresten) en eventueel de container voor oud papier. Wanneer u
geen ruimte heeft voor alle afvalcontainers bij uw huis kunt u vrijwillig
de container voor restafval inleveren
en gebruik maken van een bestaande
ondergrondse container in uw wijk
of buurt. Dat kan betekenen dat u wel
een stukje moet lopen met uw restafval. Een andere optie is om ruimte te
maken voor de nieuwe container is

niet langer gebruik te maken van de
papiercontainer aan huis. Er staan
voor papier ook verzamelcontainers
bij winkelcentra of misschien brengt
u het liever naar een vereniging. Wilt
u de restafval- of papiercontainer
kwijt? Mail dan naar afval@velsen.nl.
Inzameling restafval
Met de komst van de oranje container wordt de container voor restafval
eens in de vier weken geleegd. Veel
mensen vragen zich af of dat wel genoeg is. Als het goed is, blijft er nog
maar weinig restafval over als u het
GFT, oud papier en plastic, pak en blik
goed scheidt. Eens in de vier weken
legen van de restafvalbak moet dan
voldoende zijn. Het is juist het plastic,
pak en blik dat veel ruimte inneemt;
vroeger wel 60% van het restafval.
Voorkom stankoverlast
Wat gaat stinken in de container is
vooral keukenafval (etensresten en
schillen). Dat hoort allemaal thuis in
de GFT container (groente-, fruit- en
tuinafval en etensresten). Deze container wordt eens in de vier weken geleegd.

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét
startpunt voor al uw vragen over
de gemeente Velsen. Hier vindt
u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket,
openbare ruimte, sociale zaken
en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u
een vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft
hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon
langskomen bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis. .

Het KCC is geopend 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, omgevingsvergunningen 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 natuur-

lijk 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 melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014
alle vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast
wordt er ook gepubliceerd op de
Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen De Jutter en
De Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.raad.velsen.nl.
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Rectificatie op agenda
carrousel donderdag 13 juli 2017

Aanvullend agendapunt

Inspreken kan tijdens de Carrousel
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griﬃe
via telefoonnummer 0255 - 567502 of via de mail griﬃe@velsen.nl met vermelding van het onderwerp, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De
griﬃe neemt dan contact met u op.

Volgende stap Kust Informatie Centrum BRAK! (vervolg). Vervolg
van sessie 21 juni j.l. In maart 2015 heeft de gemeenteraad besloten om een
bedrag te reserveren voor een gebouw voor het Kustinformatiecentrum
BRAK! IJmuiden. Afgelopen twee jaar is onderzocht hoe dit centrum met
partners gerealiseerd en geëxploiteerd kan worden. Op basis van de resultaten hiervan wordt de raad voorgesteld om in te stemmen een kustinformatiecentrum BRAK! in de vorm van een groeimodel. Raadzaal: 21.30 – 23.00
uur.

Raadsvergadering
donderdag 20 juli 2017

raad wordt gevraagd om een voorbereidingskrediet om in de volgende fase
de haalbaarheid van deze locatie verder te onderzoeken. Daarnaast wordt
voorgesteld om groencompensatie te verlenen om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Bespreekstukken

U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzalen. De
vergaderingen zijn zowel live als achteraf te volgen via de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad en zijn daarna op elk gewenst
moment terug te zien of te beluisteren.

Inspreken kan tijdens de Carrousel
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griﬃe
via telefoonnummer 0255 - 567502 of via de mail griﬃe@velsen.nl met vermelding van het onderwerp, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De
griﬃe neemt dan contact met u op.
Hamerstukken
1e Bestuursrapportage 2017. De 1e Bestuursrapportage 2017 geeft een
actueel inzicht in de stand van zaken van de Begroting 2017. Er is een voordelig saldo van € 186.000. Het voorstel is om dit bedrag in te zetten voor: een
krediet van € 80.000 voor de brandmeldinstallatie in het gemeentehuis en
een krediet van € 40.000 voor ICT investeringen. Verder is het voorstel om
met een aantal afwijkingen akkoord te gaan.
Vrijgeven en opnemen van budgetten in de Begroting 2017. Het college vraagt de raad om budgetten vrij te geven uit de reserve Beleidsspeerpunten voor een totaalbedrag van € 95.189 voor Gids-projecten, voorschoolse voorzieningen, accommodatiebeleid, IJmond samenwerking en Digitale begroting.
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer
(CNB). In plaats van een Algemeen Bestuur met raadsleden én een Dagelijks Bestuur met wethouders, wordt er nu één bestuur van vier wethouders
voorgesteld voor de gemeenschappelijke regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB). De raad verleent hiermee aan het college toestemming om de gemeenschappelijke regeling CNB hierop aan te passen.

Volgende stap Kust Informatie Centrum BRAK (onder voorbehoud
uitkomst sessie 13 juli). In maart 2015 heeft de gemeenteraad besloten
om een bedrag te reserveren voor een gebouw voor het Kustinformatiecentrum BRAK! IJmuiden. Afgelopen twee jaar is onderzocht hoe dit centrum
met partners gerealiseerd en geëxploiteerd kan worden. Op basis van de resultaten hiervan wordt de raad voorgesteld om in te stemmen een kustinformatiecentrum BRAK! in de vorm van een groeimodel.
Startnotitie Skaeve Huse (onder voorbehoud uitkomst sessie 13 juli). In maart 2017 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het
realiseren van Skaeve Huse aan Broekeroog in Velserbroek, om te beginnen met drie wooneenheden. Skaeve Huse zijn eenvoudige wooneenheden.
Skaeve Huse is gericht op re-integratie van bewoners in een normale woonomgeving toegespitst op zorg en begeleiding. De bestemming wordt hiervoor gewijzigd van ‘agrarisch-kwekerij’ in ‘wonen’.
Bestemmingsplan KPN locatie (onder voorbehoud uitkomst sessie 13 juli). Aan de Lange Nieuwstraat in IJmuiden (tegenover Velserhof )
worden twee woontorens en een supermarkt gerealiseerd op de voormalige
KPN-locatie. Het bestemmingsplan bepaalt wat de contouren en hoogte van
het pand zijn en hoe de functies wonen, supermarkt en parkeren worden gerealiseerd. Er zijn 2 zienswijzen op het plan ingediend, over mogelijk geluidsoverlast. De zienswijzen hebben niet geleid tot wijziging van het plan.
Bestemmingsplan Santpoort Noord (onder voorbehoud uitkomst
sessie 13 juli). Vanaf 3 maart 2017 heeft het ontwerpbestemmingsplan
Santpoort-Noord zes weken ter visie gelegen. Het gaat om het mogelijk maken van o.a. standplaatsen, een muziektent, meer bouwmogelijkheden of
juist minder, bouwhoogten, mogelijk maken van evenementen. Hierover
zijn 13 zienswijzen ingediend en deze geven deels aanleiding tot aanpassing
van het betemmingsplan. De raad wordt gevraagd om het bestemmingsplan
gewijzigd vast te stellen.

Kadeterrein Grote Hout (onder voorbehoud uitkomst sessie 13 juli).
Er is principe overeenstemming bereikt met TMA Grote Hout BV over de
uitgifte van het kadeterrein Grote Hout. Het terrein wordt deels in erfpacht
uitgegeven en deels verhuurd aan TMA. Wel moet de raad instemmen met
het hanteren van drie uitgangspunten voor de erfpacht- en huurovereenkomst en wijkt daarmee af van de kadernota Grondprijzen.

Wijziging Woonvisie 2025 (onder voorbehoud uitkomst sessie 13 juli). De gemeente wijzigt de Woonvisie 2025. In Velsen-Zuid, Driehuis, Santpoort-Noord, Velserbroek en Santpoort-Zuid wordt meer nadruk gelegd op
sociale huurwoningen en in IJmuiden en Velsen-Noord meer op koop- en
markthuurwoningen. Hiermee wordt ingezet op meer spreiding van de sociale huurwoningvoorraad over de gemeente en meer markt-/middensegmenthuurwoningen voor woningzoekenden die niet (meer) in aanmerking
komen voor een sociale huurwoning.

Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet en aanvraag groencompensatie locatie Van Diepenstraat na quickscan Kleinschalig Opdrachtgeverschap (onder voorbehoud uitkomst sessie 13 juli). In
maart 2016 is, onder de noemer ‘Pionieren in IJmuiden’, gestart met de verkoop van grondkavels en kluswoningen, deze pilot was succesvol. Gekeken is nu naar grondkavels aan de Van Diepenstraat in Velsen-Noord. De

Motie 14 van 2017 over het Fietspad IJmuiden-Bloemendaal. Op 6 juli jl. staakten de stemmen (15:15) over deze motie die was ingediend tijdens
de raadsvergadering over de Perspectiefnota 2017. Daarom wordt de motie
nu opnieuw in stemming gebracht. De motie vraagt het college om te zorgen
dat de ontbrekende ﬁetsroute van IJmuiderslag naar Bloemendaal wordt
opgenomen in de regionale en provinciale visies en ﬁetsnetwerken.
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Besluiten raadsvergadering 5 juli 2017
Jaarstukken en begrotingen van de volgende gemeenschappelijke regelingen:

De gemeenteraad Velsen stemt in met alle jaarstukken en begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen:
• Recreatieschap Spaarnwoude
• Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Kennemerland
• Centraal Nautisch Beheer (CNB)
• Omgevingsdienst IJmond
• Veiligheidsregio Kennemerland
• Noord-Hollands Archief
• IJmond Werkt!
• ReinUnie
• Afvalschap IJmond Zaanstreek
Fractieverantwoording 2016. De raad heeft volledig ingestemd met de
Fractieverantwoording 2016.
Oplegging geheimhouding met betrekking tot de Meerjaren prognose grondexploitaties als bijlage bij de Jaarrekening 2016. De Meerjaren prognose grondexploitaties (Mpg) is een niet openbare bijlage bij de
Jaarrekening. De raad bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding.
Winkelfonds Velsen. A) Subsidieverordening Winkelfonds. B) Naamgeving Winkelfonds. De naamgeving van het Verhuis- en gevelfonds is
door de raad gewijzigd in Winkelfonds Velsen en de raad stelt de subsidieverordening van het Verhuis- en gevelfonds vast.
Startdocument en nota raadpleging planinitiatief ‘Biezenweg 70’.
Het startdocument en de nota raadpleging planinitiatief ‘Biezenweg 70’ is
vastgesteld.

Niet inwilligen aanvraag St. de Schoolwerkplaats voor plaatsing aanvraag nieuwe school op het Plan van Scholen. De raad stemt in met het
niet inwilligen van de aanvraag van het bestuur van de Stichting de Schoolwerkplaats tot het stichten van een nieuwe school op Algemeen Bijzondere
Grondslag.
Jaarrekening en jaarverslag 2016 gemeente Velsen. De jaarrekening
en het jaarverslag 2016 van de gemeente Velsen is vastgesteld door de raad.
Het resultaat van de jaarrekening 2016 bedraagt € 3,4 mln positief, onder andere door ontwikkelingen van beleidsvelden, waarvoor reserves zijn. Het positieve saldo wordt aan de volgende bestemmingsreserves toegevoegd: Sociaal Domein (€ 0,8 mln), Openbare ruimte (€ 0,2 mln) en Statushouders (€
0,5 mln). Het resterende saldo (€ 1,6 mln) wordt toegevoegd aan de reserve
Visie op Velsen.
Besluit tot oplegging geheimhouding met betrekking tot de memo financiële haalbaarheid nieuwe locatie Kleinschalig Opdrachtgeverschap. De gemeenteraad stemt in met de geheimhouding van de memo ﬁnanciële haalbaarheid van de locatie Van Diepenstraat.
Bestemmingsplan ‘Duingebied’. Het bestemmingplan Duingebied is na
het aannemen van een raadsbreed amendement vastgesteld met de wijziging
dat de kasteelruïne van Brederode in zijn geheel d.w.z. het ensemble van de
hoofdburcht, voorburcht en voorhof wordt vastgesteld als één bestemming
volgens art. 5 Cultuur en ontspanning en de bestemming van Bos (BO) op het
voorhof te laten vervallen. De bestemming Agrarisch met waarde (AW) op
het voorhof te laten vervallen en onder art. 5.1 “h. historische moestuin” toe
te voegen.
Project Snippergroen. De gemeenteraad stemt in met de verkoop van
snippergroen gedurende de periode 1 september 2017 tot en met 31 december 2017. Vastgesteld is een vast tarief voor de verkoop van snippergroen van
€ 75,- per m2. Er geldt geen minimale grondwaarde van € 1500,- per grondtransactie.

Besluiten raadsvergadering 6 juli 2017
Perspectiefnota 2017. In de perspectiefnota staan in hoofdlijnen de plannen en de bijbehorende kosten voor de komende vier jaar. In november stelt
de gemeenteraad deze plannen en bijbehorende kosten in de begroting deﬁnitief vast. Het college stelt voor om de reserve Visie op Velsen verder aan
te vullen met € 7,5 mln uit de Algemene Reserve. Met deze middelen wordt
verder geïnvesteerd in de Visie op Velsen. Voorgestelde nieuwe initiatieven
daarvoor zijn: Upgrade rauwe loper, Impuls voor de buitensport, Interessant
IJmuiden, Innovatiefonds bedrijvigheid en duurzaamheid, Sociaal-culturele infrastructuur en Samenspel inwoners-partners-overheid. Het woord
‘energieneutraal’ is toegevoegd aan het dekkingsvoorstel om het gemeentehuis in de schijnwerpers te zetten.
De volgende moties zijn aangenomen waarmee de raad het college verzoekt:
• de bestaande informatiepanelen met historische informatie met elkaar te
verbinden tot een Velserpad met onderweg voldoende bankjes om elkaar te
ontmoeten.
• om onder ‘Impuls voor de buitensport’ de ligging van sportparken in groe-

ne verbindingszones en hun ecologische mogelijkheden expliciet te noemen.
• in samenspraak met SV Terrasvogels te komen met een plan van aanpak
voor een seizoensrond bespeelbare (buiten)sportaccommodatie op Sportpark De Elta. Dit plan van aanpak op te nemen in de hernieuwde sportnota die momenteel wordt opgesteld. De verbeteringen aan Sportpark De Elta uiterlijk in 2019 te realiseren.
• in de begroting 2018-2022 een globaal voorstel op te nemen voor het faciliteren van digitale samenspraak en inspraak; in 2018 een inhoudelijk voorstel vergezeld van een tijdpad aan de gemeenteraad voor te leggen; daarbij
gebruik te maken van de ideeën en mogelijkheden van Velsen op Koers en
van andere belangstellenden, van goede ervaringen in de praktijk en van edemocracyexperimenten in Nederland en Europa.
De motie over een ﬁetspad IJmuiden-Bloemendaal langs de kustlijn komt in
de volgende raadsvergadering op de agenda omdat de stemmen staakten (15
voor en 15 tegen).
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 31
juni 2017 tot en met 7 juli 2017
de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Tussenbeeksweg 13-15, verbouwen
showroom tot woningen met bedrijfsruimte (03/07/2017) 173952017;
Koningin Wilhelminakade 227,
plaatsen tuinmuur (03/07/2017)
17463-2017;

(warmtepomp)
17882-2017

(06/07/2017)

Nachtegaallaan 13, plaatsen dakopbouw (03/07/2017) 17519-2017;
Zwaanstraat 18, plaatsen erker
(04/07/2017) 17644-2017;
Kanaalstraat 52, splitsen woning
(04/07/2017) 17653-2017 (gemeentelijk monument).

Molenstraat 11, plaatsen zonnepanelen (06/07/2017) 17881-2017 (gemeentelijk monument);
Rijksweg 336, plaatsen dakopbouw
(06/07/2017) 17974-2017;
St. Martinstraat 2, vergroten woning (7/07/2017) 18075-2017.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 240, vergroten woning
(03/07/2017)117447-2017 (rijksmonument)
;
Biallosterskilaan 55, vergroten woning (03-07-2017) 17538-2017;
Crijnssenstraat 12,vergroten woning (04/07/2017) 17628-2017;
Broekbergenlaan
3,
uitbreiden grond t.b.v. parkeerplaats
(05/07/2017) 17769-2017;

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 22, legaliseren leien
dak (04/07/2017) 17659-2017 (gemeentelijk monument);
Passtoorstraat 5, vergroten garage
(07/07/2017) 18042-2017.
Velserbroek
Klipper 69, vergroten woning
(04/07/2017) 17666-2017;
Fregat 78, plaatsen buitenunit

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 240, vergroten woning
(04/07/2017) 10309-2017(rijksmonument).

leen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

(05/07/2017) 11810-2017;
Terrasweg 64, plaatsen dakkapel
(07/07/2017) 15199-2017.

Santpoort-Noord
Dorpsfeest Santpoort op locatie
Hoofdstraat zowel binnen als buiten van 29-07 t/m 05 augustus
2017(12/07/2017) 11739-2017
Dorpsfeest Santpoort 2017, Santpoort en Omstreken van 28 juli t/m 05
augustus 2017(12/07/2017)120762017

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

Besluiten
Burgemeester en wethouders
van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende 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 Burgemeester en wethouders van
Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen 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 al-

Verleende
omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
Velserduinweg 203, realiseren derde verdieping (05/07/2017) 130072017;
Bakkerstraat 29 , plaatsen dakopbouw (06/07/2017) 13420-2017;
Kaarweg 13, vervangen en vergroten
bestaande bedrijfshal (11/07/2017)
10957-2017.
Driehuis
P.C. Hooftlaan 52, vergroten woning
(7-07-2017)11372-2017.
Santpoort-Noord
Terrasweg 66, vergroten woning
(04/07/2017) 12591-2017;
Hoofdstraat e.o., organiseren evenement “Dorpsfeest Santpoort”

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 6, kappen 2
bomen(06/07/2017) 16123-2017;
Eyndenhoeﬄaan 3, kappen boom
(06/07/2017) 15860-2017
Velserbroek
Zwanebloembocht 172, wijzigen
verleende vergunning (aanpassen
aanbouw)(8095-2017) 05/07/2017)
15493-2017.
Geweigerde omgevingsvergunningen
Santpoort-Zuid
Passtoorsstraat 5, vergroten garage
(06/07/2017) 8512-2017.
Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17

Verleende standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
Velserbroek
Döner Adana, grill en Döner kebab,
op woensdag t/m zondag, locatie
Aurora Bastion (06/07/2017) 16772017.
Ingetrokken
standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
Velserboek
standplaatsvergunning voor de wekelijkse verkoop van etenswaren op
woensdag en donderdag aan het Ster
Bastion (03/07/2017)17416-2017.

Beleidsplan schuldhulpverlening
De gemeenteraad van Velsen maakt bekend dat de raad van Velsen in
zijn vergadering van 9 maart 2017 heeft besloten op grond van de Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening:

• Het IJmondiaal Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2020 vast te stellen;

• Het IJmondiaal Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2020 in werking
te laten treden op de dag na publicatie;
De integrale tekst is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de
gemeente Velsen en wordt ook gepubliceerd op de website www.overheid.nl.
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Winkelfonds Velsen
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 juli 2017 heeft besloten:

A. De naam van het Verhuis-en gevelfonds te wijzigen in Winkelfonds Velsen.
B. De Subsidieverordening Winkelfonds Velsen vast te stellen.
C. Deze inwerking te laten treden op de dag na bekendmaking van dit besluit.

Verkeersbesluit
Rijnstraat 46, 1972 VG IJMUIDEN

schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische
weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie
met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van Velsen.

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen
een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt,

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

Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:

Een zone gesloten te verklaren voor voertuigen en samenstellingen van
voertuigen die met inbegrip van de lading langer zijn dan 10 meter door middel van het plaatsen van de zoneborden C17 (begin en einde zone), zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
waarbinnen de volgende weg(del)en vallen:

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen
een termijn van 6 weken na de datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

www.uitgeestercourant.nl

www.uitgeestercourant.nl

www.castricummer.nl

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

Kijk voor het actuele nieuws op

Kijk voor het actuele nieuws op
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jesper@24ice.com.
een groot feest op het zandDe eerst speelronde start om terras voor paviljoen Zee10.40 uur en het toernooi ein- zicht. Toeschouwers zijn van IJmuiden - Lokale duurza- dering. Dit wordt op een fasdigt om 17.00 uur met de man- harte welkom!
me energiecoöperatie Energiek cinerende en realistische maVelsen heeft onlangs de film nier in beeld gebracht.Voor deKijk voor het actuele nieuws op
‘Before the flood’ in het Witte genen die eerder niet konden
www.beverwijker.nl
Theater vertoond. Het theater dus een tweede mogelijkheid.
www.heemskerksecourant.nl
zat die avond vol. Vandaar dat ,,Met Energiek Velsen bieden
de coöperatie de film nog een we mogelijkheden zelf iets te
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www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

IJmuiden - Zondag wordt
de vierde editie gehouden
van de 24 ICE Beach Soccer
Cup. Dit evenement bij Paviljoen Zeezicht is uitgegroeid
tot het grootste strandvoetbaltoernooi van Nederland.
Dit jaar strijden 44 mannenteams en 10 vrouwenteams
op zeven velden om de winst.
Tijdens de 24 ICE Beach Soccer Cup worden de officiële
beach soccerregels gehanteerd. Onder leiding van officiële scheidsrechters zullen
de wedstrijden worden gespeeld met teams van 5 tegen 5 (4 veldspelers + 1 keeper) en vanzelfsprekend op
blote voeten. De inschrijvingen zijn dit jaar zijn weer heel
erg hard gegaan, maar door
een afzegging is er last mi-

www.castricummer.nl

o de Griftstraat te IJmuiden;
o de Geleenstraat met uitzondering van het oostelijk deel te IJmuiden.

Kijk voor het actuele nieuws op
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Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

