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Zomerfestival
breekt records
IJmuiden - Meer bezoekers, diverse omzetrecords en een fantastische sfeer. Het vijfde Zomerfestival IJmuiden gaat
de boeken in als de succesvolste editie tot nu toe.
Zowel op straat als op social media regende het de
afgelopen dagen complimenten voor de organisatie, die slechts uit een
handjevol mensen bestaat.
De complimenten zijn terecht, want vrijwel alles
klopte aan het evenement in
de Kennemerlaan. De communicatie vooraf, via de eigen Facebookpagina en een
speciale krant, zorgde voor
een grote betrokkenheid van
de bezoekers. Uit de tientallen Zomerfestival-vlaggen in
de straat bleek dat ook veel
omwonenden het evenement hebben omarmd. Het
festivalterrein op het Kennemerplein zag er zeer professioneel uit, met een strakke indeling, opvallende signing en een imposant podium waar vijf avonden lang
geweldige bands en artiesten optraden.
De kortebaandraverij is een
verhaal apart. In een paar
jaar tijd heeft IJmuiden zich
opgewerkt naar een plek
in de top 5 van Nederland.
De totalisatoromzet viel een
kwart hoger uit dan vorig jaar: van 34.000 euro in
2016 naar bijna 44.000 euro

in 2017. Er werd dit jaar voor
het eerst richting Marktplein
gekoerst, waardoor het op
het horecaplein bij de Napierstraat veel drukker was
dan vorig jaar.
Druk was het ook op zaterdag, toen de Kennemerlaan
vol liep met bezoekers van
de jaarmarkt met meer dan
150 kramen. ’s Avonds volgde het hoogtepunt van het
Zomerfestival, toen The Dirty
Daddies voor de tweede keer
naar IJmuiden kwamen voor
een spectaculair optreden.
Na Concert at Sea, Zwarte Cross en de Vierdaagsefeesten hadden de in het
wit geklede bandleden nog
voldoende energie over om
het plein – mede dankzij hun
special effects soms letterlijk – in vuur en vlam te zetten. De organisatie schat het
aantal bezoekers bij het optreden van ‘daddies’ op ruim
5.000. Die enorme drukte
zorgde ervoor dat Heineken
gebeld moest worden voor
extra bier.
Het zal geen verrassing zijn
dat het Zomerfestival financieel mogelijk wordt gemaakt door sponsors. De betrokkenheid van deze ondernemers is groot, niet in de
laatste plaats omdat de organisatie veel aandacht besteedt aan hun uitingen en
ze iedere avond in de watten legt op het vip-deck met
uitzicht op het podium. Dat
leidde er onder meer toe dat
hoofdsponsor Martin Kooi-

man van WinSys IT Solutions zondagavond liet weten
dat hij de samenwerking met
het Zomerfestival zal voortzetten. ,,Zo’n mooi evenement verdient de steun van
het lokale bedrijfsleven”, aldus Kooiman.
De conclusie mag ook zijn
dat de kracht van het Zomerfestival vooral zit in de
diversiteit van de activiteiten. Van foodmarkt tot kinderkermis en van hollende
paarden tot sporten in het
zand: iedereen vindt wel iets
leuk aan het jongste evenement van Velsen. ,,Wij vinden
laagdrempeligheid en betrokkenheid erg belangrijk”,
aldus voorzitter Harald Heijmerikx. ,,Alleen door saamhorigheid kun je met elkaar
een feestje bouwen. Ik denk
dat we daar ook dit jaar weer
in zijn geslaagd. Dat was ons
trouwens nooit gelukt zonder de vele vrijwilligers om
ons heen. Die verdienen een
groot compliment, want er
is zowel voor als achter de
schermen heel hard gewerkt
om er een mooi evenement
van te maken.”
Zomerfestival IJmuiden is
net als voorgaande jaren
vastgelegd door een enthousiaste groep amateurfotografen. Hun foto’s staan
op facebook.com/zomerfestival.ijmuiden. In 2018 vindt
het evenement plaats van
18 tot en met 22 juli. (tekst:
Friso Huizinga, foto: Cees
Ebbinge)

Dorpsfeest
Santpoort
Zaterdag 29 juli
t/m zaterdag
5 augustus
Zie het volledige programma in deze krant

24 pagina’s Dorpsfeest
Santpoort - Dit weekeinde
barst Dorpsfeest Santpoort
weer los. In acht dagen tijd
worden meer dan 40 activiteiten georganiseerd. Daarbij zijn ruim 350 vrijwilligers
betrokken. ‘s Avonds vinden
in de Hoofdstraat optredens
plaats op vier verschillende
podia.
Traditiegetrouw staat de
laatste krant in juli voor een
groot deel in het teken van

Dorpsfeest Santpoort. Onze special telt dit jaar 24 pagina’s - vier meer dan vorig
jaar.
Naast alle denkbare informatie over de activiteiten
en optredens leest u ook
een uitgebreid interview
met de bestuursleden Bas
Kuntz en Theo Koster: „Onze doelstelling blijft dat we
een mooi en hoogwaardig
Dorpsfeest neerzetten.’’

Werk in volle gang
Driehuis - De Waterloolaan in Driehuis is tot en met zondag
20 augustus afgesloten vanwege werkzaamheden. Het wegdek wordt vernieuwd en op de kruising met de Minister van
Houtenlaan wordt een rotonde aangelegd. Fietsers en bromfietsers worden langs het verkeer geleid, maar automobilisten moeten omrijden via Velsen-Zuid. (foto: Friso Huizinga)
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Strijd om IJmond
Typisch IJ muiden
Pikeursprijs losgebarsten

Door Erik Baalbergen

Verschijnt donderdag
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aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
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Tel. 0297-341900
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derden. Dus ook niet per e-mail,
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IJmuiden - De Rabobank
IJmond Kortebaan van
IJmuiden heeft net als vorig jaar voor een omzetrecord van de totalisator
gezorgd. Online en offline werd voor bijna 44.000
euro verwed, ruim 20 procent meer dan in 2016.
De draverij werd gewonnen
door pikeur Lindsey Pegram
met Calistokingsdeep, vóór
John de Leeuw met Next
Wind. Beide pikeurs drongen met twee paarden door
tot de beslissende omloop en
wonnen over de hele dag dus
bijna al hun ritten. De Leeuw
won zelfs een rit meer, maar
Pegram won de grote finale.
Met de kortebaandraverij op
de Kennemerlaan in IJmuiden werd ook de start ingeluid van de strijd om de derde Rabobank Pikeursprijs
van de IJmond. In het klassement voor de Pikeursprijs
van de IJmond mocht Lindsey Pegram met haar succesvolle optreden de eerste 17 punten noteren, op de
voet gevolgd door De Leeuw
met 16 punten. Dat belooft
wat voor de komende drie
draverijen, want de concurrentie volgt voorlopig op grote afstand.
Met haar winst verdiende Pegram – naast kostbare punten in de race om het kampioenschap van 2017 – voor de

eigenaar van het paard 2.400
euro aan prijzengeld. Juist
omdat het prijzengeld altijd
toekomt aan de eigenaar van
het paard en niet aan de rijder, hebben de vier kortebaanbesturen in de IJmond
samen met hoofdsponsor
Rabobank deze prijs in het
leven geroepen: een zware plexiglas bokaal plus een
geldbedrag van 1.000 euro voor de beste pikeur over
het geheel van de vier kortebaandraverijen in IJmuiden, Santpoort, Beverwijk
en Heemskerk. De prijs werd
eerder gewonnen door de pikeurs Frans van der Blonk en
Rick Wester.
Voor de Pikeursprijs van de
IJmond geldt een andere
puntentelling dan voor het
regulier kampioenschap: er
worden punten toegekend
per gewonnen rit om ook rijders die niet de eindoverwinning pakken volop te laten
meedingen naar deze prestatieprijs. In de strijd om het
overall kampioenschap van
2017 staat John de Leeuw
na de eerste tien kortebanen
stevig aan kop, Lindsey Pegram moet genoegen nemen
met de vierde plaats.
De tweede ronde in de
IJmondiale pikeurscompetitie op donderdag 3 augustus,
verreden op de Hoofdstraat
in Santpoort. (foto: Zomerfestival .IJmuiden)

Zijn het wandelaars of fietsers? In IJmuiden en omstreken zien we steeds vaker loopfietsers. Verkeersreglementair zijn het fietsers, maar in
plaats met de pedalen rondgaan ‘wandelt’ een loopfietser
op een lopende band waarmee snelheid wordt maakt.
De loopfiets is een puur Nederlandse uitvinding. Evelien Vreman heeft het concept
loopfiets in en rond IJmuiden
populair gemaakt via de ‘Kennemer LoopFiets’. Evelien vindt
het leuk om mensen figuurlijk in beweging te krijgen als
communicatietrainer. Daarnaast vindt ze het heerlijk om
zelf praktisch bezig te zijn en
houdt ze van regelen en organiseren. Een ondernemend typetje dus!
Toen haar partner vorig jaar iemand zag rijden op een loopfiets, moest hij eerst lachen.
Op Google zochten ze naar
dit fenomeen en vonden ze de
loopfiets. Met de familie hebben ze eerst zelf de loopfiets
uitgeprobeerd en dat beviel
goed. Omdat er tussen Schavan de eigenaar van de auto gen en Reeuwijk geen verte doen. Dit is niet gebeurd en huurbedrijven waren, besloot
de eigenaar van de auto zit nu
met schade. De getuigen ter
plaatse hebben geen kenteken genoteerd. Van de bromfiets is enkel bekend dat het
voorscherm kapot is en dat
er een zilveren sierstrip ontbreekt van de bromfiets. Weet
u hier meer over? Bel dan
0900-8844. Vermeldt hierbij
het zaaknummer 2017150682.

Doorrijder gezocht
IJmuiden - In de nacht van
vrijdag 14 juli op zaterdag 15
juli heeft er omstreeks 04.00
uur een aanrijding plaatsgevonden op de Van Leeuwenstraat in IJmuiden. Hierbij
is een bromfietser tegen een
geparkeerde personenauto
aangereden. De bestuurder is
aangesproken door twee getuigen en de bromfietser heeft
toegezegd een briefje met zijn
gegevens in de brievenbus

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 de loopfiets in
en rond IJmuiden.

Evelien dit gat te vullen. En regelen en organiseren kan ze
als de beste. Ze zocht contact
met de enige producent van
de loopfiets in Nederland. In
april dit jaar opende zij aan de
Kennemerlaan de ‘Kennemer
LoopFiets’. Annelies Venema,
die was waargenomen op de
loopfiets en die dus uiteindelijk Evelien op het spoor van de
loopfiets heeft gebracht, was
een van de lintknippers. Vanuit haar zaak verhuurt en verkoopt Evelien de loopfietsen.
‘Het is een ontspannende manier van voortbewegen,’ aldus
Evelien. ‘De meeste loopfietsers komen met een glimlach
terug!’ Wat heeft een IJmuidenaar op zo’n loopfiets te zoeken? ‘IJmuidenaren vergeten te kijken hoe mooi IJmuiden eigenlijk is en hoe trots je
op IJmuiden kunt zijn. Met een
loopfiets kun je op een relaxte
manier genieten van IJmuiden
en omgeving.’
De Kennemer LoopFiets biedt
ook routes en arrangementen, zoals een kunstexpeditie, een wijnreis, een SHIP en
Oud-IJmuiden ervaring, workshops, teamuitjes en zelfs ‘vitale ontdekkingsreizen voor lijf
en geest’.
Is de loopfiets iets typisch
IJmuiden? ‘Het is een stoere en robuuste fiets. Het sluit
mooi aan bij het concept Rauw
aan Zee. De uitdaging om iets
apart te doen past bij de IJmuidenaar.’ Maar ook de durf en
de ondernemersdrang van
Evelien zijn typisch IJmuidense
eigenschappen. Met de loopfiets weet Evelien IJmuidenaren niet alleen figuurlijk maar
ook letterlijk in beweging te
brengen.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Van franchiseorganisatie naar
community van professionals

Regio - De ScheidingsMakelaar is een van de wegbereiders van het scheiden in goed overleg en
nu, na veertien jaar en vele echtscheidingen verder,
heeft het management
van De ScheidingsMakelaar besloten om weer het
pad van vernieuwing in
te slaan. De ScheidingsMakelaar opereert sinds
2017 in aansluiting op de
veranderende tijdsgeest
en inspelend op de nieuwe manieren van samenwerken als een community van zelfsturende professionals.

Hans van Son vertelt: ,,Wat
er verandert is dat we zoveel mogelijk ballast hebben
kunnen verwijderen, waardoor er binnen De Scheidingsmakelaar BV een grotere mate van flexibiliteit is
ontstaan. Daardoor kunnen
we beter inspelen op veranderende marktomstandigheden en kunnen we sneller anticiperen op wensen
van onze klanten, terwijl we
kosteneffectief opereren. Zo
zullen we in de komende
maanden een aantal nieuwe
diensten aanbieden waaronder gespecialiseerde dienstverlening voor ondernemers
en nazorg gericht op samengestelde gezinnen. Met de
kennis die we als organisatie in de afgelopen veertien
jaar hebben opgedaan kunnen we mensen die zich in
een moeilijke of complexe
situatie bevinden op relationeel vlak maximaal ondersteunen.”
Waar in franchiseorganisaties veelal veel energie verloren kan gaan aan het behartigen van de belangen
van de franchisegever en de
franchisenemers kan bij de
nieuwe opzet van de Scheidingsmakelaar alle energie
worden aangewend om dat-

gene te doen waar zij al ruim
veertien jaar goed in zijn; het
op een humane manier begeleiden van partners die
hun relatie wensen te beëindigen. ,,Er zijn meerdere definities te geven van het begrip community”, aldus Van
Son. ,,In de kern gaat het om
een groep van mensen met
gemeenschappelijke kenmerken die op vaste basis bij
elkaar komen, om elkaar direct of indirect te helpen in
het verwezenlijken van doelen, verwachtingen en activiteiten. En die door middel van het delen van informatie en ideeën een bijdrage leveren aan het duurzaam ontwikkelen van een
gemeenschap. Het spreekt
voor zich dat er een belangrijke rol binnen de community is weggelegd voor de
klanten van De Scheidingsmakelaar. Meer en meer zal
de stem van onze klanten
doorklinken in onze manier
van werken.”
De
ScheidingsMakelaar
en
NMI-Registermediator
voor Haarlem en de IJmond
is Hans van Son, bel 0236200989 of 06-21236301 of
mail naar son@scheidingsmakelaar.nl voor een gratis
scheidingsscan.

Zomerfeest IKC IJmond
IJmuiden - Op vrijdag 30 juni vond het jaarlijkse zomerfeest van het IKC IJmond
plaats. Dankzij een optimale
samenwerking met KSP Attractieverhuur was er sprake van een relaxte start. Alle kinderen van SBO De Boekanier, de Antoniusschool en
Kenter Jeugdzorg hebben de
hele ochtend leuke spelletjes gedaan. Het thema was
‘western’. De school was gezellig in het thema ingericht,
er was zelfs een saloon waar
je een lekker cocktailtje kon
drinken! De kinderen kregen
een spelletjeskaart en konden
daarmee door de hele school

spelletjes doen. Er waren ook
twee echte pony’s van Stichting Vienna waarop iedereen
een rondje kon rijden.
Het zomerfeest werd gesponsord door DekaMarkt World
of Food op het Zeewijkplein
(flinke hoeveelheid boodschappen), Your Photo-art
(fotodoek als achtergrond bij
de fotoshoot), Koppes Snacks
(192 waterijsjes), Ad Ketels
(160 minibolletjes) en Kinderboerderij Velserbeek (limonadekoe en strobalen).
De kinderen en de ouderraad
van SBO De Boekanier/IKC
IJmond bedanken iedereen
voor hun bijdrage!

Verwoort gekozen tot
lijsttrekker VVD Velsen

Erfpachtovereenkomst
Grote Hout getekend
IJmond - Nadat de gemeenteraad in haar laatste bijeenkomst voor het zomerreces
groen licht had gegeven voor
de erfpachtovereenkomst, kon
aansluitend de officiële ondertekening van de overeenkomst plaatsvinden.
Wethouder Economische Zaken, Arjen Verkaik, en directeur John de Boer van TMA
Grote Hout BV, tekenden tijdens een feestelijke bijeenkomst de erfpachtovereen-

komst voor het kadeterrein
Grote Hout aan het Noordzeekanaal dat stuwadoorsbedrijf
TMA de komende 50 jaar mag
gebruiken om schepen te laden en te lossen.
De zeekade is de afgelopen
jaren geheel vernieuwd. Zeeschepen kunnen nu spullen
halen en brengen voor bijvoorbeeld de offshore windparken. En binnenvaartschepen kunnen er aanleggen om
bijvoorbeeld cellulose voor

de papierfabriek van Crown
Van Gelder te lossen. Verkaik
toonde zich in zijn openingswoord verheugd dat er nu eindelijk een punt kan worden
gezet achter een ‘lastig dossier’, zoals hij het met gevoel
voor understatement noemde.
,,De aanwezigheid van zo’n
grote dienstverlener is belangrijk voor de verdere ontwikkeling en de toekomst van
de IJmond”, aldus de wethouder. (foto: Joop Waijenberg)

Velsen - De ledenvergadering van de VVD heeft Jeroen Verwoort gekozen tot
lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
De 35-jarige IJmuidenaar
was door het bestuur voorgedragen als kandidaat lijsttrekker. De ledenvergadering
stemde daar unaniem mee
in. Jeroen Verwoort is momenteel fractievoorzitter van
de VVD in de gemeenteraad
van Velsen.
,,Het bestuur is blij dat Jeroen zich met zijn kenmerkende energie wil blijven inzetten om Velsen liberaler te
maken’’, aldus voorzitter Martin Noorman. ,,Met de ervaring die hij de afgelopen jaren heeft opgedaan kan hij
zijn bijdrage leveren om Velsen op koers te houden.’’
In de loop van 2017 wordt
de kandidatenlijst verder samengesteld en aan de leden
voorgelegd. ,,Liberaal talent
is altijd welkom. Mensen met
creatieve liberale ideeën voor

de gemeente Velsen die het
leuk vinden om deze ideeën
in de gemeenteraad om te
zetten in concrete initiatieven
kunnen zich aanmelden via
vvdijmond@gmail.com.
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carda Vaitiekunas. Open van Opening
tentoonstelling
11.00 tot 16.00 uur. Toegang Middeleeuwse Martelwerk4 euro.
tuigen. Om 13.30 uur in de
Ruïne van Brederode, VelseSpaarndamse Kunstmarkt renderlaan 2 Santpoort-Zuid.
van 11.00 tot 17.00 uur. Marktmuziek van 11.30 tot 16.30
uur.Driekwartiersconcert begint om 14.00 uur.

27 JULI

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.

31 JULI

Sonrise, sport, spel en actie van 24 juli t/m 28 juli rond
de Immanuëlkerk, Olieslagerslaan te Beverwijk van 14.00
tot 16.30 uur voor kinderen tot
en met 12 jaar. ’s Avonds van
19.00 tot 21.00 uur programma voor tieners vanaf 13 jaar.

Buitenplaats Beeckestijn
tentoonstelling Dubbelportret,
werk van Emo Verkerk en Ricarda Vaitiekunas. Open van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
4 euro.
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.

Circus Sijm is op Camping
Bakkum tot en met 30 juli. Elke dag zijn er voorstellingen
om 19.00 uur, donderdag en
zaterdag ook om 15.30 uur en
zondag om 13.30 uur.

Flor Latina
Smaakmarkt van 17.00 tot
21.30 uur op Julianaplein te
Wijk aan Zee. Deze keer met
Zomercarnaval met Flor Latina.

Fietstocht. Stap op de fiets
en speur samen met de gids
van Staatsbosbeheer naar
de nachtzwaluwen van de
Schoorlse Duinen. Deze fietstocht start om 21.00 uur bij
Buitencentrum Schoorlse Duinen. Aanmelden op www.
staatsbosbeheer.nl/nachtzwaluwschoorl.

28 JULI

Kaasmarkt in Alkmaar van
10.00 to 13.00 uur met een
kunst- en ambachtenmarkt.

29 JULI

Buitenplaats Beeckestijn
tentoonstelling Dubbelportret,
werk van Emo Verkerk en Ricarda Vaitiekunas. Open van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
4 euro.
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.

Start Dorpsfeest Santpoort. Zie ook voor programma elders in deze editie.
Start Zwart Techniek Open
LTC De Heerenduinen.
Buitenplaats Beeckestijn
tentoonstelling Dubbelportret,
werk van Emo Verkerk en Ri-

Open 50plus toernooi tot
en met 4 augustus bij LTC De
Heerenduinen. De wedstrijden worden gespeeld tussen
10.00 en 16.30 uur.

of 0255-511676.
Pieter Vermeulen Museum
tentoonstelling
Poepgoed/
Scheid Goed. Open van 13.00
tot 17.00 uur. Poppenkastvoorstelling ‘Poep en Troep’ voor
kinderen vanaf 3 jaar.
Buitenplaats Beeckestijn
kindervertelmiddag voor 4-8
jaar. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Kosten 6 euro per kind. Kan
ook als verjaardagspartijtje info 06-26038252.
Braderie in Egmond aan Zee
vanaf 17.00 uur.

1 AUGUSTUS

Zomeravond wandeltocht
Dorpsfeest Santpoort. Zie door w.s.v. De Kennemer Jaook voor programma elders gers. Start vanaf IchthusZee- en Havenmuseum in deze editie.
burcht, Fahrenheitstraat 37
IJmuiden open van 13.00 tot
IJmuiden. De eerste start is
17.00 uur. 3 Speurtochten voor Inloopspreekuur
Soci- tussen 18.00 en 19.00 uur. De
kinderen van kleuter tot pu- aal Wijkteam van Santpoort, 15 km start tussen 18.00 en
ber. ‘95 jaar Wijsmuller Durf Driehuis en Velsen-Zuid, in 18.30 uur.
en Innovatie’ tot 20 augustus. Het Terras, Dinkgrevelaan 17,
Motordraaimiddag.
Santpoort-Noord. Van 11.00
tot 12.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum
tentoonstelling
Poepgoed/ Zee- en Havenmuseum 3 AUGUSTUS
Scheid Goed. Open van 13.00 IJmuiden open van 13.00 tot
tot 17.00 uur.
17.00 uur. 3 Speurtochten voor Sociaal Wijkteam organikinderen van kleuter tot pu- seert een koffieochtend in Biber. ‘95 jaar Wijsmuller Durf bliotheek Velserbroek. Van
en Innovatie’ tot 20 augustus. 10.30 tot 12.00 uur.

30 JULI

Pieter Vermeulen Museum Dorpsfeest Santpoort. Zie
Poepgoed/ ook voor programma elders
Dorpsfeest Santpoort. Zie tentoonstelling
ook voor programma elders Scheid Goed. Open van 13.00 in deze editie.
tot 17.00 uur.
in deze editie.
Sociaal Wijkteam organiStoomtrein van Tata Steel Buitenplaats Beeckestijn seert een koffieochtend in Bimaakt rondrit vanaf station kindervertelmiddag voor 4-8 bliotheek Velserbroek. Van
Velserbosch in Velsen-Noord. jaar. Van 14.00 tot 16.00 uur. 10.30 tot 12.00 uur.
Kosten 6 euro per kind. Kan
Buitenplaats Beeckestijn ook als verjaardagspartijtje in- Rouwspreekuur bij Alice
tentoonstelling Dubbelportret, fo 06-26038252.
Loeters persoonlijke uitvaartwerk van Emo Verkerk en Rizorg in de Naaldkerk, Frans
carda Vaitiekunas. Open van
Netscherlaan 12 Santpoort11.00 tot 16.00 uur. Toegang
Noord. Van 11.00 tot 12.00
4 euro.
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.
Pieter Vermeulen Museum
tentoonstelling
Poepgoed/
Scheid Goed. Open van 13.00
tot 17.00 uur. Workshop knutselen. 13.30 tot 15.30 uur. Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs.

2 AUGUSTUS

Dorpsfeest Santpoort. Zie Zee- en Havenmuseum
ook voor programma elders IJmuiden open van 13.00 tot
in deze editie.
17.00 uur. 3 Speurtochten voor
kinderen van kleuter tot puRondleiding in Kasteeltuin ber. ‘95 jaar Wijsmuller Durf
Assumburg, Tolweg te Heems- en Innovatie’ tot 20 augustus.
kerk van 10.30 tot 12.00 uur.
Loop eens rond met een vrij- Buitenplaats Beeckestijn
williger die veel weet over het kindervertelmiddag voor 4-8
ontstaan van de tuin en al wat jaar. Van 14.00 tot 16.00 uur.
erin staat.
Kosten 6 euro per kind. Kan
ook als verjaardagspartijtje inZee- en Havenmuseum fo 06-26038252.
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.
Extra Publieksdag Forteiland IJmuiden. Er is één overtocht, vertrek 12.45 uur vanaf Kop van de Haven IJmuiden
met de ‘Koningin Emma’. Retourvaart vanaf het eiland is
om 15.15 uur. Toegangskaarten voor overtocht en rondleiding à 12,50 p.p. bestellen via
www.ijmuidenserondvaart.nl

Gratis uw
evenement op TV?
rtvseaport.nl/agenda
Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel
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IJmuiden - Afgelopen zondag stond voor openwaterzwemmer Lars Bottelier de
wedstrijd om de Brakeboer
Trofee op het programma.
Het parcours in Medemblik
bestond uit tien rondes van
1000 meter. Een deel van het
parcours bevindt zich in de
haven van, het andere deel
op het IJsselmeer.
Gelukkig waren de windgoden de deelnemers goed gezind. Het was even afwachten of de 10 km wel door zou
gaan in verband met de mogelijke onweer die zou kunnen ontstaan. Uiteindelijk
waren het slechts regenbuien, maar dat mocht de pret
niet drukken bij de zwemmers.
Bottelier wist na een race van
2 uur, 3 minuten en 21 seconden als eerste aan te tikken. Tot 4 km lag hij nog in
een groep met twee van zijn
tegenstanders. Op dat punt
gingen de tegenstanders
drinken en plaatste Lars een
versnelling. Hierna zwom hij
solo naar de finish.
Het is niet geheel toevallig
dat de haven van Medemblik
ook de finishplaats is voor de
aankomende IJsselmeermarathon op 12 augustus. De

IJsselmeermarathon, tevens
de Nederlandse Kampioenschappen marathonzwemmen, wordt gezwommen van
Stavoren naar Medemblik.
Voor Bottelier was de Brakeboer Trofee een goede voorbereiding op de marathon.
,,Het staat er goed voor met
de snelheid en de conditie,
ik merk dat de lange duurtrainingen mij goed zijn gaan
doen. We gaan nog één week
door met kilometers maken
en dan bouwen we rustig af
richting de marathon.”

Zwart Techniek Open
zaterdag van start

Motie over
roken en
sporten

Scouting St. Radboud
is op zomerkamp
Santpoort-Zuid - Met drie
touringcars vertrok Scoutinggroep St. Radboud zaterdag naar het jaarlijkse zomerkamp. Dit is de kers op
de taart van het Scoutingseizoen. De groep verzamelt traditiegetrouw in de Naaldkerk,
die dan helemaal gevuld is
met zenuwachtige scouts en
ouders. Naast voorzitter Sylvia van Ewijk nam ook Fons
Captijn, voormalig pastor en
vertrouwenspersoon van de
Radboudgroep, het woord.
,,Het lijkt hier wel twee keer
per jaar kerst’’, zei hij, doelend op de volle kerk.
Dit jaar gingen de bevers,
jongens en meisjes van 5
tot 7 jaar, naar Hoevelaken.
Zij werden daar ontvangen
door mevrouw Rijk, een rijke, maar excentrieke dame.
De welpen, jongens van 7
tot 11 jaar gingen naar Lievelde. Zij hebben de Koning van Lievelde bijgestaan
om zijn ministerraad in be-

dwang te houden. De kabouters, meisjes van 7 - 11 jaar,
gingen naar jamdorp Neede, waar alle kleur uit de jam
blijkt te zijn verdwenen. De
gidsen en verkenners, respectievelijk meisjes en jongens van 11-15 jaar, hebben
letterlijk hun kamp opgeslagen in Neede. Bij de gidsen
draait het om Expeditie Robinson en bij de verkenners
om Peaky Blinders.
De jongens en meisjes van
15 tot 18, rowans en sherpa’s,
zijn naar het buitenland vertrokken. Met hun hele hebben en houwen in een backpack lopen zij op dit moment
door Slovenië en Zweden.
Kortom, volle programma’s
met leuke activiteiten en
avonturen waarbij plezier en
een beetje uitdaging heel belangrijk zijn. Zie ook www.
scouting-radboud.nl,
volg
de Radboud op Facebook of
kom kijken op de open dag
op 30 september.

Seniorenvereniging
dagje naar Spakenburg

IJmuiden - Zaterdag gaat
het Zwart Techniek Open
weer van start bij LTC De
Heerenduinen.
Het IJmuidense bedrijf is voor
het vijfde achtereenvolgende jaar hoofdsponsor van dit
sportieve evenement. Op de
foto krijgt Paul van der We-

ijden, managing director van
Zwart Techniek, uit handen
van bestuurslid Arie van Os
de toernooiposter overhandigd.
De deelnemers komen uit alle delen van het land en dit
jaar doet er zelfs een tennisser uit Korea mee.

Velsen-Noord - De Seniorenvereniging Velsen-Noord
gaat op woensdag 9 augustus weer een gezellig dagje uit. Men vertrekt om 08.30
uur met de bus van de Stichting Vrienden van VelsenNoord vanaf de Schulpen
naar Amsterdam, waar de
deelnemers achter het Centraal Station op de boot stappen. De boot, die toegankelijk is voor rolstoelen, vaart
naar Spakenburg. Aan boord
wordt koffie met cake en een
lunch geserveerd, waarna
zij om 13.00 uur afmeren. In

het historische vissersplaatsje vinden naast palingroken
tal van andere activiteiten
plaats. Om 15.30 uur vaart
men weer naar Amsterdam
om daar rond 18.30 uur weer
op de bus te stappen. De
kosten bedragen 42,50 euro
voor de leden van de Seniorenvereniging Velsen-Noord
en 45 euro voor niet-leden.
Aanmelden of meer weten?
Bel 0251-833833.
Voor de bus dient u tevens
donateur van de Stichting
Vrienden van Velsen-Noord
te zijn.

Velsen - Raadslid Els Zorgdrager van D66 Velsen heeft
een motie ingediend om het
roken bij ingangen van sporthallen en bij het stadhuis te
verbieden. Er volgde donderdag een discussie in de gemeenteraad over ‘het aanspreken van mensen op hun
gedrag’ of het plaatsen van
‘vriendelijke bordjes’ om rokers te wijzen op hun gedrag.
Velsen Lokaal en ChristenUnie wilden het liefst een uitbreiding hiervan naar de kleine zwembadjes en de sportvelden, maar zonder verbod
of handhaven. Over de motie werd positief gestemd.
Wethouder Baerveldt meldde
nog wel dat nog moet worden onderzocht hoe dit verder kan worden uitgewerkt.

Speeltuin paar
dagen dicht
Santpoort-Noord - Tijdens
Dorpsfeest Santpoort is de
speeltuin aan de Valckenhoeflaan gesloten vanaf zondag 30 juli tot en met vrijdag
4 augustus. Gedurende de
rest van de zomervakantie is
de speeltuin alle dagen van
de week geopend van 13.30
tot 17.30 uur. De toegangsprijs is 70 cent of gratis op
vertoon van een jaarkaart.

Scholen te klein
Velsen - Enkele scholen in
Velsen dreigen te klein te
worden. Daarom gaat basisschool De Zefier in IJmuiden in De Dwarslliger een
ruimte huren voor haar leerlingen, dat is in ieder geval
voor het komende schooljaren. De Parnassiaschool in
Santpoort-Noord kampt ook
met ruimtegebrek en lost dat
op door een kantoorruimte bij het Bijna Thuis Huis in
Santpoort te huren voor onbepaalde tijd. Tenslotte heeft
het Ichthus Lyceum in Driehuis een aanvraag gedaan
voor vier noodlokalen. Het
aantal leerlingen zal in oktober 2017 ruim 1300 bedragen, dat is meer dan verwacht. Daarom zal de gemeente Velsen 81.000 euro
ter beschikking stellen voor
het plaatsen en huren van
de vier noodlokalen. De groei
van het aantal leerlingen is
een algemeen beeld in Velsen.

Klik hier om de
in deze krant
opgenomen special
te lezen!
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Motie bomenmakelaar

Toch tuinterras
voor Laantje
Santpoort-Noord - Lunchroom Laantje krijgt toch de
mogelijkheid het terras in
de zijtuin te legaliseren. Dat
werd donderdag via een
amendement van VVD, Velsen Lokaal en D66 in de gemeenteraad besloten. In het
bestemmingsplan was hier
aanvankelijk geen toestemming voor omdat men vreesde voor overlast voor omwonenden. Er wordt nu voor
Laantje een uitzondering gemaakt. Lunchroom Laantje moet nog wel een omgevingsvergunning aanvragen
voor het terras. Dan zal worden bepaald of dit op deze
locatie mogelijk is, bewoners
kunnen dan uiteraard nog
bezwaar maken. De behandeling van het bestemmingsplan in de carousel, een week
eerder, trok veel aandacht
van Santpoorters.

Skaeve Huse
Velserbroek - De Skaeve
Huse zijn weer een stap dichterbij. Deze tijdelijke (container)woningen bieden onderdak aan mensen die wegens sociale redenen niet te
handhaven zijn in een woonwijk. Aan de Broekeroog komen enkele woningen waar
deze mensen kunnen wonen, waarbij begeleiding is.
Omwonenden worden via
een buurtbeheerplan betrokken bij de verdere uitwerking
van de plannen. Als de plannen doorgaan zal het laatste
deel van het Hillegondswegje worden afgesloten, dit op
verzoek van omwonenden.

Klant is koning
Velsen - Met de Leidraad
Dienstverlening wil de gemeente Velsen haar klantenservice nog meer verbeteren. De Leidraad is vooral bedoeld voor de ambtenaren en niet alleen gericht op klantvriendelijkheid,
maar ook op het vergroten
van de mogelijkheden van
de dienstverlening. In andere gemeenten worden bijvoorbeeld
aangevraagde
persoonsdocumenten thuis
afgeleverd, of zijn bepaalde
afdelingen digitaal 24/7 bereikbaar. Hoe de gemeente
Velsen dit precies gaat uitvoeren is nog niet bekend.
Een van de aanbevelingen
in de Leidraad is dat ‘wanneer de Velsenaar verstrikt
raakt in de bureaucratie de
gemeente haar gezond verstand gebruikt’.

Reünie Wiawaha
Velsen-Zuid- De welpen
en scouts van scoutinggroep Wiawaha zijn zaterdag met de trein vertrokken
naar Zetten voor het zomerkamp. De explorers reizen
een weekje later naar Nederweert voor een spetterende kampweek.
Scouting Wiawaha viert
in 2017 haar 70-jarig bestaan. Eén van de speciale activiteiten die georganiseerd wordt, is een reünie
voor oud-leden. De deuren

van de clubhuizen staan op
zaterdag 14 oktober vanaf
16.00 open om herinneringen en ervaringen met elkaar op te halen en door te
geven. Natuurlijk wordt er
deze middag gezorgd voor
een hapje en een drankje.
Oud-leden die aan de reünie willen deelnemen kunnen zich aanmelden via wiawaha@hotmail.com of bellen met Jaqueline: 0255535908. Zie ook www.wiawaha.nl.

Velsen - Een ruime meerderheid van de gemeenteraad
heeft de motie ‘Bomenmakelaar’ van D66Velsen-raadslid Marc Hillebrink aangenomen. De motie werd medeondertekend door GroenLinks en LGV. Door het aannemen van de motie gaat de
gemeente onderzoeken wat
de kansen zijn als Velsen
aansluit bij een bomenmakelaar. De resultaten daarvan
worden voor de behandeling
van het nieuwe groenstructuurplan aan de raad kenbaar gemaakt.
De bomenmakelaar beheert
bomen die om wat voor reden dan ook verplaatst moeten worden. In plaats van ze
te kappen wordt gekeken of
ze naar een andere plek kunnen worden gebracht. In een
zogenaamde bomenbank of
webportaal wordt alles genoteerd. Zo is het soort bekend en de staat waarin de
boom zich bevindt. De boommakelaar zoekt boomaanbieders en boomzoekers. Dit
is vergelijkbaar met Marktplaats. Op het webportaal
worden volwassen bomen
aangeboden die op hun huidige plaats niet kunnen blijven staan.
De meerwaarde van de
boommakelaar is dat haar
werkwijze het mogelijk maakt
bomen te behouden die vanwege hun ruimtelijke kwaliteit en ecologische waarde een positieve bijdrage leveren aan het (leef)klimaat.
D66Velsen ziet dat de werkwijze van de boommakelaar,

het behouden uitwisselen en
verplanten van gezonde bomen, een bijdrage levert aan
het circulair werken. Daarbij past het binnen ontwikkelingen als cradle-tot-cradle
(van wieg tot wieg: producten na gebruik hergebruiken in een nieuw product of
als grondstof) en Greendeal
(het neerzetten van groene initiatieven vanuit een samenwerkingsverband), welke
door steeds meer gemeenten
wordt onderschreven.
Tijdens de behandeling in
de raad gaf de verantwoordelijk wethouder Bal aan dat
de boommakelaar een goede
aanvulling op het bestaande
beleid vormt. ,,Het herplaatsen van bomen speelt in op
de circulaire gedachten en
kan een efficiënt groenbeheer opleveren.’’
In de raad kwam naar voren
dat de motie als een tweetrapsraket werkt. Eerst onderzoeken wat de meerwaarde van de boommakelaar
voor Velsen is. Daarbij wordt
onder meer gekeken naar de
financiële gevolgen praktische uitvoering van het aansluiten bij een bomenmakelaar. Vervolgens worden de
bevindingen uit het onderzoek meegenomen naar het
nieuwe groenstructuurplan,
welke in het vierde kwartaal
aan de Raad wordt voorgelegd. Met de resultaten van
het onderzoek kan de raad
vervolgens definitief besluiten of het zich bij een bomenmakelaar aan wil sluiten
of niet.

Tijdelijk Brak! gaat door
IJmuiden - De gemeenteraad heeft met unanieme stemmen haar akkoord
gegeven aan een tijdelijk
Brak! Er werd wel een wijziging in het voorstel gedaan omdat eerder was afgesproken dat er meer duidelijk zou moeten zijn over
de bedragen die andere
partijen zouden bijdragen.
Het gaat om een benodigd
bedrag van 2,9 miljoen euro. Hoewel dat nog niet bekend is, is er al wel getekend door bepaalde partijen voor een samenwerking, maar zonder het noemen van bedragen. Wel is

een belangrijke motie ingediend en aangenomen
over de subsidie voor het
Pieter Vermeulen Museum.
Er is nu afgesproken dat
het PVM haar subsidie behoudt zolang er geen tijdelijk Brak! is. Ook zijn er afspraken gemaakt over de
inbreng van het PVM in
Brak! Een motie over een
gestructureerde evaluatie
over het al dan niet tijdelijke Brak! haalde het niet.
Wethouder te Beest beloofde wel de gemeenteraad
uiteraard op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen.

IJmuiden - Met 7 punten voorsprong op de concurrentie is
het eerste heren veteranenteam van LTC De Heerenduinen
afgelopen weekend kampioen geworden. Het team bestaat
uit Roel Moco, Theo Wernke, Paul Spanjaardm, Maarten Post
en Richard Visser (niet op de foto). De mannen worden gesponsord door Grieks restaurant Kreta en stoffeerderij Spanjaard.
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Raad heeft nu eigen
plek op www.velsen.nl
Vanaf donderdag 20 juli heeft de
gemeenteraad Velsen een eigen
plek op de website van de gemeente Velsen: www.velsen.nl/
gemeenteraad.

Er is een raadskalender met alle activiteiten van de gemeenteraad. Wie
op een vergadering klikt, krijgt alle stukken te zien die op de agenda staan. De vergaderingen kunnen
hier ook rechtstreeks worden gevolgd, of later nog eens worden teruggekeken of beluisterd. Wie wil
weten wat de inbreng is van een
raadslid tijdens de vergadering, kan
met de zoekfunctie via ‘link naar video’ alle gespreksmomenten van dat
raadslid terugvinden.
Voor iedereen die op de hoogte wil
blijven van stukken van de raad is er
de app iBabs. De app geeft een mel-

ding als er nieuwe stukken worden
gepubliceerd. Hoe dat werkt is op
de homepage van www.velsen.nl/gemeenteraad te vinden.
Op de site staat verder ook uitleg over het werk van de gemeenteraad, alle contactmogelijkheden
met raad en griﬃe en informatie
over de IJmondcommissie, Rekenkamercommissie en het John van
Dijk Fonds.
De site vervangt de oude website raad.velsen.nl die zal blijven bestaan, maar dan alleen als archief.
De griﬃe wil graag weten of de nieuwe website bevalt. Dus roept iedereen op dat te laten weten via griﬃe@
velsen.nl. De komende tijd wordt
nog hard gewerkt aan verdere verbeteringen, dus alle suggesties zijn
welkom.

Erfpachtovereenkomst
Grote Hout ondertekend
Op vrijdag 21 juli ondertekenden
Arjen Verkaik, wethouder Economische Zaken van gemeente Velsen
en John de Boer, directeur MEO BV,
TMA Logistics de erfpachtovereenkomst voor het kadeterrein Grote
Hout. De komende 50 jaar mag stuwadoorsbedrijf TMA het terrein aan
het Noordzeekanaal gebruiken om

schepen te laden en te lossen.Tijdens
een feestelijke bijeenkomst onderstreepte gastheer Verkaik het belang
van economische ontwikkelingen in
de regio, waarbij rekening wordt gehouden met de leefbaarheid van de
omgeving. Hij wenste TMA veel succes met het realiseren van hun ambities.(foto: Reinder Weidijk)

Uit het college

Gemeente pakt Japanse
duizendknoop aan
De Japanse duizendknoop is
een woekerende plant, die niet
of nauwelijks te bestrijden is.

De gemeente Velsen is bekend met
de overlast op de diverse locaties.
Vandaar dat het gewas regelmatig wordt gemaaid en de plant zoveel mogelijk wordt verwijderd.

Dit met de bedoeling, dat het wortelstelsel uitgeput raakt. Daarmee
proberen we de plant in toom te
houden en uitbreiding te voorkomen. Op het moment wordt door
diverse bedrijven onderzocht welk
middel afdoende is om de plant deﬁnitief te bestrijden. We houden u
op de hoogte!

• Het Masterplan de Rauwe Loper
is vastgesteld. Het betreft een integrale visie voor het openbare gebied van de toegangswegen naar
de kust en haven.
• De Veiligheidsmonitor 2016 is
openbaar. Het gaat om een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaar-

heid en slachtoﬀerschap. Uit de
rapportage blijkt dat Velsen op
veel aspecten rond het gemiddelde van de regio Kennemerland en
van Nederland ligt.
Informatie over collegeberichten aan de raad: www.velsen.nl/gemeenteraad
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Verboden voor snor-/
bromfietsen en paarden!
Over het overtreden van de regels komen veel overlast- en veiligheidsklachten binnen. Zij lopen het
risico bekeurd te worden. Ken jij de
verkeersregels?

Waslijst aan sporten

Nieuwe JeugdSportPas
‘‘Het liefst zou ik over mijn leeftijd willen jokken, zodat ik me
kan blijven aanmelden voor kennismakingslessen
bij
diverse
sportverenigingen”, aldus Hessel (12 jaar). Vanaf het eerste moment is hij een groot fan van de
JeugdSportPas.

Uiteindelijk koos Hessel voor basketballen en klimmen. Eigenlijk had
hij ook willen handboogschieten,
maar dat zat niet meer in het aanbod. Nu hij 12 jaar is en naar de middelbare school gaat, kan hij geen pas
meer krijgen. ‘‘Ik zou iedereen een
JeugdSportPas willen aanraden. Er
is meer te doen dan je denkt”, vertelt

hij enthousiast. Zijn 8-jarige broertje Sjoerd kan voorlopig nog diverse sporten ‘uitproberen’. Hij is minstens zo enthousiast. Sjoerd krijgt
schaaklessen.
Niet echt een fysieke sport, maar
de energieke Sjoerd houdt ook van
nadenken. Naast schaken heeft hij
boksen geprobeerd.
Vanaf september is er weer een
nieuw sportaanbod in Velsen. Leerlingen van groep 3 tot en met 8 van
het basisonderwijs kunnen dan
met een JeugdSportpas aan diverse
sporten snuﬀelen. Aanmelden kan
via
www.jeugdsportpasvelsen.nl.
(foto: SportSupport)

Ontwerp de inspraak in

Bouw Skaeve Huse
In het voorjaar van 2019 worden
drie Skaeve Huse gebouwd op het
terrein aan de Broekeroog tegenover het Hillegondswegje in Velserbroek.

Skaeve Huse zijn eenvoudige wooneenheden voor één of twee personen, op enige afstand van andere bewoning. Bewoners van Skaeve Huse
hebben meestal onvoldoende sociale
vaardigheden en veroorzaken daardoor overlast in een normale woonwijk. Ervaring uit andere plaatsen
in Nederland leert dat het wel goed
gaat als zij met begeleiding op een
rustige plek wonen.
De gemeente Velsen heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Velison Wonen en Woning-

bedrijf Velsen om de Skaeve Huse te
realiseren.
Er zijn twee bijeenkomsten geweest
over het plan, waar gelegenheid was
voor opmerkingen en ideeën m.b.t.
dit plan. De reacties en antwoorden
zijn verwerkt in een nota van beantwoording. Op 20 juli jl. heeft de gemeenteraad besloten te starten met
het bestemmingsplan voor de locatie Broekeroog. Tevens heeft de raad
besloten dat gezamenlijk met de omwonenden een buurtbeheerplan
wordt opgesteld.
Op het voorontwerp, het ontwerp en
het deﬁnitieve bestemmingsplan is
inspraak mogelijk. Meer informatie
is te vinden op: www.velsen.nl/actueel/projecten/skaeve-huse.

Het onderstaande bord kom je o.a. tegen op de ﬁetsroute langs de busbaan
tussen de Zeeweg-Crematorium Westerveld en Station Santpoort-Noord
(Princenboschpad) en ook op de ﬁetspaden in de diverse parken (onder andere omgeving Beeckestijn/Velserbeek). Dit bord duidt aan dat ﬁetsers
niet verplicht zijn het pad te volgen,
maar dat wel mogen doen. Ook voetgangers mogen dit pad gebruiken,
maar alleen als er geen voetpad is.
Snorfietsen
Voor snorﬁetsers met brandstofmotor en alle bromﬁetsers zijn deze paden verboden! Het boetebedrag bedraagt bij overtreding momenteel 95
euro (exclusief 9 euro administratiekosten).

Paarden
Volgens de verkeersregels (Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens)
mag je niet op voetpaden, stoepen,
ﬁetspaden en ﬁetsstroken een paard
berijden, ook niet als je naast je paard
loopt! Doe je dat wel, dan riskeer je een
boete van 55 euro (exclusief administratiekosten).
Ruiters/geleiders/menners zijn verplicht een aanwezig ruiterpad te volgen. Als er geen ruiterpad is moeten
ruiters/geleiders uitwijken naar de
rijbaan of de berm daarvan. Een ﬁetspad is dus verboden en is ook geen rijbaan volgens de wet.
Het plantsoen aan beide kanten van
het ﬁets- en voetpad mag op grond
van de Algemeen Plaatselijke Verordening niet belopen worden met een
paard. De begroeiing wordt beschadigd en het losse zand levert gevaar op
voor vooral ﬁetsers.

Irakese moeder mag
in Nederland blijven
Burgemeester Dales van Velsen
is bijzonder verheugd. De Irakese moeder, die met man en
kinderen in IJmuiden heeft gewoond, mag in Nederland blijven. Dat heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
haar afgelopen vrijdag per brief
laten weten.

Een eerder gedane uitspraak
van het Europese Hof van Justitie in Nederland lag aan dit goede nieuws ten grondslag. Dat betekent dat buitenlandse moeders
van Nederlandse kinderen voortaan niet zomaar mogen worden
uitgezet. Het Europese Hof heeft
geoordeeld dat dit een ongewenst
negatief eﬀect heeft op hun kinderen en gezinsleven.

Donderdag 13 juli jl. overhandigden leerlingen van de basisschool
De Origon en de Irakese gemeenschap nog steunbetuigingen aan
de burgemeester, die staatssecretaris Dijkhoﬀ had verzocht om een
pardonvergunning.
Met de burgemeester wilden zij
voorkomen, dat dit gezin uit elkaar
zou vallen. Zij zijn betrokken omdat het gezin voor de verhuizing
naar Zwolle, in IJmuiden woonachtig was en één van haar kinderen op De Origon zat.
Behalve het verzoek van burgemeester Dales heeft ook de gemeente Zwolle de staatssecretaris
gevraagd het gezin verenigd te laten.
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Groener Velserduinplein

Groen licht voor kust- en
informatiecentrum BRAK!
Vorige week donderdag gaf de
raad het college groen licht om te
starten met een groeimodel voor
het kust- en informatiecentrum
BRAK! IJmuiden.

Dat betekent dat BRAK! In een aantal jaren wordt opgebouwd. Te beginnen met een tijdelijke locatie in

Het Velserduinplein wordt opgeknapt en zal een groenere uitstraling krijgen. In overleg met de
marktcommissie en het wijkplatform is hiervoor een inrichtingsplan gemaakt.

verplaatsen naar het zuidelijke deel.
Het noordelijk deel van het plein is
ook bij de herinrichting betrokken.
Dit deel behoudt de parkeerfunctie,
maar zal door beplanting en grasstenen een groener aanzien krijgen.

In dit plan is een goed compromis gevonden tussen parkeerfunctie, marktopstelling en ruimtelijke
kwaliteit. De gemeente heeft besloten de weekmarkt van IJmuiden te

De werkzaamheden aan het zuidelijk deel starten in september dit
jaar, terwijl het noordelijk deel voor
het tweede kwartaal van 2018 op de
planning staat.

Voorlopig ontwerp Velserduinplein 08-02-2017

Schaal 1-200
Formaat: A0
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IJmuiden aan Zee. In samenwerking
met de partners wordt het programma van BRAK! stap voor stap uitgebreid en getest.
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Op basis van de resultaten kan de
raad dan uiterlijk in 2020 besluiten
over de investering in een nieuw gebouw voor BRAK! IJmuiden.
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Evenementen in Velsen

Nie

Nie

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

Zaterdag 29 juli tot en met 5 augustus
Dorpsfeest Santpoort
12,19 en 20 augustus 2017
Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village, Velsen Valley, Velsen-Zuid
Zie voor meer informatie en de volledige evenementenkalender:
vvvijmuidenaanzee.nl.

Ophalen papier Santpoort
Vanwege de feestweek heeft HVC het legen van de papierbakken in heel
Santpoort-Noord verplaatst naar vrijdag 11 augustus.

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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Besluiten in raadsvergadering van 20 juli 2017
Motie 14 van 2017 van LGV en VVD - Fietspad IJmuiden-Bloemendaal. De raad heeft de motie Fietspad IJmuiden-Bloemendaal aangenomen
met het verzoek om de ontbrekende ﬁetsroute van IJmuiderslag naar Bloemendaal op te nemen in de regionale en provinciale visies en ﬁetsnetwerken.
Deze ﬁetsverbinding stopt nu bij Bloemendaal. Doortrekken van het ﬁetspad
is een aanvulling voor de te realiseren Kustvisie.
1e Bestuursrapportage Velsen. De raad stemt in met de 1e Berstuursrapportage.
Vrijgeven en opnemen van budgetten in de Begroting 2017. De raad
stemt in 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)
Dit agendapunt is van de agenda afgevoerd.
Kadeterrein Grote Hout. De raad stemt in met de uitgangspunten voor de
erfpacht- en huurovereenkomst met TMA Grote Hout BV.
Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet en aanvraag groencompensatie locatie Van Diepenstraat na quickscan Kleinschalig Opdrachtgeverschap. Om tot een haalbaarheidsonderzoek te komen over
Kleinschalig Opdrachtgeverschap aan de Van Diepenstraat in Velsen-Noord
stemt de raad in met een voorbereidingskrediet. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken zal groencompensatie worden verleend. In een raadsbreed
aangenomen motie verzoekt de raad het college om maximaal 2 voorstellen
aan de raad voor te leggen die voor iedereen gelijke kansen biedt om in aanmerking te komen voor de verwerving van een kavel.
Volgende stap Kust Informatie Centrum BRAK. De raad stemt in met
een geamendeerd raadsvoorstel om tot een kustinformatiecentrum BRAK!
te komen volgens een groeimodel. Het bedrag dat is gereserveerd voor het
Kust Informatie en Innovatie Centrum blijft voor dit doel gereserveerd en
de besteding hiervan wordt gedaan zoals aangegeven in het stappenplan Hoe
groeit BRAK!. Met een motie vraagt de raad geen subsidie van het Pieter
Vermeulen Museum over te hevelen naar BRAK! zolang er nog geen deﬁnitief BRAK! in gebruik is genomen en onder de voorwaarde dat het Pieter Vermeulenmuseum de, in de intentieverklaring bedoelde NME-taken, zal leveren in het tijdelijk BRAK!. Ook verzoekt de raad het college bij de deﬁnitieve BRAK! de structurele jaarlijkse subsidie aan het PVM mee te nemen naar
het BRAK!.
Startdocument Skaeve Huse aan Broekeroog in Velserbroek. Het
startdocument Skaeve Huse is gewijzigd vastgesteld door de raad. Als de ontwikkelingen doorgaan wordt gekeken of het laatste deel van het Hillegondswegje aan de openbaarheid kan worden onttrokken. In de verdere uitwerking
wordt een buurtbeheerplan meegenomen.

Bestemmingsplan KPN locatie. De raad stemt in met het bestemmingsplan KPN locatie. De zienswijzen hebben niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan.
Bestemmingsplan Santpoort Noord. Met een raadsbreed aangenomen
amendement over het toevoegen van een wijzigingsbevoegdheid stemt de
raad in met het bestemmingsplan Santpoort-Noord.
Wijziging Woonvisie 2025. De raad stemt in met de wijzigingen waardoor
er meer nadruk wordt gelegd op sociale huurwoningen in Velsen-Zuid, Driehuis, Santpoort-Noord, Velserbroek en Santpoort-Zuid. In IJmuiden en Velsen-Noord ligt de nadruk op 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.
Opheffen benoeming als interim griffier. De raad besluit om de benoeming van mevrouw E. Boers als interim griﬃer met ingang van 22 juli 2017
op te heﬀen.
Afleggen eed/belofte steunfractieleden. De heren Van Duyn (VVD) en
Kloppers (CDA) leggen de belofte af als steunfractielid.
Drie moties Vreemd aan de Orde van de Dag
• Motie ‘Bomenmakelaar’ is aangenomen. Hierin verzoekt de raad het college om een onderzoek te houden om aan te sluiten bij een Bomenmakelaar,
een platform waarop bomen worden aangeboden, en dit onderzoek voor
de behandeling van het nieuwe groenstructuurplan aan de raad kenbaar te
maken.
• Motie ‘Rookverbod entree sporthal en gemeentehuis’ is aangenomen. Hiermee verzoekt de raad een rookverbod in te stellen in de directe nabijheid
van de entree van alle sporthallen en het gemeentehuis in de gemeente Velsen. Ook vraagt de raad een rookplaats aan te wijzen op gepaste afstand van
de entree van sporthallen en gemeentehuis.
• Motie ‘Transparantie Wob-verzoeken’ is aangenomen. De raad verzoekt
het college met ingang van 1 januari 2018 alle informatie die vanaf 1 september 2017 openbaar is/wordt gemaakt naar aanleiding van een Wob-verzoek aan de gemeente Velsen, op de website van de gemeente Velsen te publiceren.
Voor meer informatie over deze vergadering: www.velsen.nl/gemeenteraad.
klik op de datum 20 juli in de raadskalender. Hier kunt u de stukken inzien en
een videoverslag van deze vergadering bekijken.
De gemeenteraad is met reces tot 2 september 2017 en wenst alle inwoners
van de gemeente Velsen een ﬁjne zomervakantie!

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 15
juli 2017 tot en met 21 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.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 97A, plaatsen
dakopbouw(17/07/2017)
190132017
Nicolaas Beetslaan 4, wijzigen 2 dakterrassen (24690-2016)
(18/07/2017)
19231-2017
IJmuiden
Meeuwenlaan 47, vernieuwen en
isoleren pannendak en plaatsen

dakopbouw (16/07/2017) 189772017
Heerenduinweg ong., kappen 15 bomen (19/07/2017) 19289-2017
Velserduinplein 1a en 2a, splitsen
van de 1e verdieping tot 2 appartementen (21/07/2017) 19489-2017
Slingerduinlaan 6 te IJmuiden
(rijksmonument),
diverse
onderhoudswerkzaamheden
(21/07/2017) 19521-2017

Velserbroek
Tarweland 15, veranderen en vergroten garage (17/07/2017) 191142017
Fregat 75 en 76, bouwen gemeenschappelijke berging (17/07/2017)
19104-2017
Galle Promenade 66, realiseren
twee appartementen (19/07/2017)
19329-2017
Tureluur 24, plaatsen erfafscheiding (17/07/2017) 19107-2017
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Aanvragen (vervolg)
Rijksweg 319, kappen boom
(17/07/2017) 19230-2017
Rijksweg 501, plaatsen zonnepaneel
bij entree (21/07/2017) 19522-2017
Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 18, realisatie
grondkering (19/07/2017) 193472017
Santpoort-Noord
Crijnssenstraat 4, plaatsen erker
(14/07/2017) 19154-2017
Kerkerinklaan 8, plaatsen dakopbouw (19/07/2017) 19339-2017
Fresiastraat 2, verbouwen bedrijfsruimte met woningen in drie woningen en praktijkruimte (20/07/2017)
19458-2017
Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 15, uitbreiden en renoveren van een woning
(18/07/2017) 19120-2017
Wüstelaan 19, plaatsen overkapping
(18/07/2017) 19122-2017

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
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn
waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd
met zes weken:
IJmuiden
Deutzstraat 3, plaatsen 4 tijdelijke
kantoorunits (19/07/2017) 149012017
Lange Nieuwstraat 489-491, plaatsen gevelreclame (20/07/2017)
15326-2017
Kennemerlaan 52rd, legaliseren 4

appartementen (24/07/2017) 93262017
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Santpoort-Noord
Terrasweg 66, plaatsen 2 dakkapellen (17/07/2017) 12093-2017
IJmuiden
Nabij De Noostraat 69, verbeteren/
uitbreiden telecommunicatienetwerk (21/07/2017) 18229-2017
Ontwerpbesluituitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. De aanvraag,
de ontwerpomgevingsvergunning
en de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 29 juli 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de af-

deling Publiekszaken. Tevens zijn
deze stukken digitaal in te zien op de
website velsen.nl via het menu meer
nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders van Velsen, werkeenheid
Vergunningen, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met
de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.
Santpoort-Noord
Wulverderlaan 3 – brandveilig
gebruik
Parnassiaschool
(18/04/2017)9975-2017

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

Verleende
omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
Trompstraat 193, plaatsen dakopbouw (19/07/2017) 14140-2017
Willebrordstraat 82 en 84, wijzigen van het gebruik van de bestaande bouwwerken tot 6 woningen
(20/07/2017) 7774-2017
IJmuiderstraatweg 175, plaatsen
dakopbouw en wijzigen voorgevel
(20/07/2017) 17160-2017
Lange Nieuwstraat 489/491, plaatsen nieuwe winkelpui (21/07/2017)
14402-2017
Driehuis
Hofdijklaan 42, plaatsen dakkapel
(20/07/2017) 16149-2017
Velsen-Zuid
nabij Genieweg 36 en 38, gebruik
weiland voor parkeren, aanleggen 2
pontonbruggen en maken in-/uitrit
op de N202 (project tijdelijk ten behoeve van evenementen, van 9 t/m
23 augustus 2017) (24/07/2017)
Oude Pontweg 122, legaliseren stenen schuur, houten blokhut, erfafscheidingen,
houten
speeltoestel, gebruik gronden als tuin

(20/07/2017) 21408-2016
Velsen-Noord
Concordiastraat 84, legaliseren tijdelijke loods (24/07/2017) 133922017
Santpoort-Noord
Wulverderlaan
3,
renoveren
entree(gevel) (21/07/2017) 188922017
Burgemeester Weertsplantsoen 10,
maken constructieve doorbraak
(21/07/2017) 16569-2017
Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 16, uitbreiden
woning
(21/07/2017)
11160-2017
Passtoorsstraat 5, vergroten garage
(24/07/2017) 18042-2017
Velserenderlaan 2, plaatsen pad met
brug (locatie A), vervangen pad en
plaatsen trap (locatie B), vervangen
pad (locatie C) (24/07/2017) 116872017
Velserbroek
Dammersweg 15rd, wijzigen van gebruik van loods naar bed en breakfast en wijzigen voor- en zijgevel
(21/07/2017) 12135-2017

Geweigerde omgevingsvergunningen
Santpoort-Noord
Rijksweg ong., legaliseren twee
draaihekken (24/07/2017) 152022017
Duin- en Kruidbergerweg 60 (rijksmonument), plaatsen speeltoestel
(24/07/2017) 12050-2017
Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17
Kermis van 4 t/m 8 oktober 2017,
alle dagen van 14.00 tot 22.00
uur, Vestingplein te Velserbroek
(21/07/2017) 15595-2017
Velsen-Zuid, Velsen Valley, Spaarnwoude
Dance Valley op 12 augustus 2017
van 12.00 tot 23.00 uur (18/07/2017)
3337-2017
Dutch Valley op 19 augustus 2017
van 13.00 tot 23.00 uur (18/07/2017)
3350-2017
Latin Valley op 20 augustus 2017
van 12.00 tot 23.00 uur (18/07/2017)
8041-2017
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Wet Primair Onderwijs
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken met in achtneming
van artikel 79 lid 1 van de Wet Primair Onderwijs bekend dat de
raad van Velsen in zijn vergade-

ring van 5 juli 2017 heeft besloten

- De aanvraag van het bestuur van de
Stichting de Schoolwerkplaats op
Algemeen Bijzondere Grondslag

tot het stichten van een nieuwe basisschool en deze te plaatsen op het
Plan van Scholen niet in te willigen
en deze op het Overzicht van Scholen te plaatsen.

Ter inzage legging
Het Overzicht van Scholen ligt gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis, Dudokplein 1 IJmuiden.

Regeling briefadres gemeente Velsen 2017
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij in
de vergadering van 18 juli hebben
besloten op grond van de wet Basisregistratie Personen (BRP):

• Regeling briefadres gemeente Vel-

sen 2017 vast te stellen.
• Regeling briefadres gemeente Velsen 2017 treedt in werking op de
eerste dag na de
dagtekening
van het gemeenteblad waarin zij
wordt gepubliceerd.
• Per gelijke datum regeling brief-

adres gemeente Velsen 2015 in te
trekken.
Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking op de
eerste dag na de dagtekening van het
gemeenteblad waarin zij wordt ge-

publiceerd
De integrale tekst is gepubliceerd in
het elektronisch gemeenteblad van
de gemeente Velsen en wordt ook gepubliceerd op de website www.overheid.nl.

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

Van den Vondellaan 47, 1985 BB

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

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
In de basisregistratie personen
(BRP), (de officiële benaming
voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen
die binnen de gemeente woonachtig is.

seren hun beslissingen vaak direct
op de uit de basisadministratie verkregen informatie. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

Het gaat hierbij niet alleen om uw
adresgegevens, maar bijvoorbeeld
ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders
en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt
aan vele overheidsinstellingen en
enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is
voor hun wettelijke taken. Deze instellingen, die automatisch alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, ba-

De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om
de over u beschikbare gegevens in
de basisadministratie aan hen te
verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw
gegevens verzoeken.
Het gaat dan om verstrekkingen aan
zogenoemde verplichte derden (zoals een curator of advocaat die een

dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke ledenadministratie (die voor
in beginsel alle kerkgenootschappen in Nederland zorg draagt voor
de bijhouding van de ledenadministratie van die kerken) en aan zogenoemde vrije derden (niet commerciële instellingen, zoals sporten muziekverenigingen of particulieren).
Bij de gemeente kunt u schriftelijk
verzoeken om aan de voornoemde
instellingen geen gegevens over u
uit de basisregistratie te verstrekken. Nadat de gemeente uw verzoek
heeft verwerkt ontvangt u daarvan
een bevestiging.
Wilt u overigens weten aan wie in
het afgelopen jaar over u gegevens
zijn verstrekt uit de basisregistratie,

dan kunt u daarvan (schriftelijk met
een kopie van uw legitimatie) een
overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat
overzicht dan (kosteloos) thuisgestuurd. Wilt u weten hoe u geregistreerd bent in de BRP, dan kunt u
(schriftelijk met een kopie van uw
legitimatie) of persoonlijk aan de
balie een afschrift van uw persoonslijst opvragen. De kosten hiervoor
zijn € 6,45.
Het is van groot belang dat de over
u in de basisregistratie opgenomen
gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neem dan contact op
met de afdeling Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken van de gemeente voor een afspraak. Deze afdeling is via 0255-567200 / 14 0255
bereikbaar van 09:00 tot 16:00 of via
www.velsen.nl, het digitaal loket.

