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Dennis is weer bijna
een gewone vader
IJmuiden - Na een ziekbed
van bijna drie jaar, acht
operaties en een geweldige actie is IJmuidenaar
Dennis ‘t Hart weer bijna
de ‘gewone’ vader die hij
wil zijn. Vorige week kwam
hij terug op Schiphol na de
operatie in Los Angeles die
mede mogelijk werd gemaakt door talloze Velsenaren.
Maar liefst 150.000 euro haalde Stichting United for Dennis op om de kosten te dekken die niet door de zorgverzekering van Dennis konden worden betaald. Er was
een speciale operatie nodig
om hem te genezen van zijn
‘liquor leak’. Door een complicatie tijdens een herniaoperatie in oktober 2014 lekte er via zijn ruggenmerg hersenvocht weg. Daardoor had
Dennis steeds het gevoel dat
zijn hoofd ontplofte. Door
even te gaan liggen knapte hij
dan weer op. Maar na enkele minuten staan of zitten herhaalde deze ellende zich.
,,Het was geen leven’’, zegt
Dennis. ,,Ik heb in Nederland
zeven operaties gehad en nog
een aantal andere pogingen
om het lek te herstellen, maar
niet met het gewenste resultaat. In totaal heb ik 100 dagen in het ziekenhuis doorge-

bracht. Al die tijd kon ik niet
werken en kon ik geen goede
vader zijn voor mijn drie jonge
kinderen. Mijn vrouw Renske
was in die tijd moeder en vader tegelijk. Gelukkig hadden
we de steun van onze fantastische vrienden en familie. Zij
brachten mij ook naar het ziekenhuis en waren er altijd als
we ze nodig hadden.’’
In 2015 hoorde hij al van een
Nederlandse arts in Los Angeles die de nieuwe techniek
in huis heeft voor een herstellende operatie. In Nederland
durfde men een volgende
operatie vanwege de risico’s
op een dwarslaesie niet aan.
Het verhaal van Dennis werd
voorgelegd aan de arts in Los
Angeles. Hij durfde het wel
aan. Maar een operatie in het
buitenland, de reiskosten, het
verblijf daar en de revalidatie
kosten heel wat. Vrienden van
Dennis richtten in maart daarom de stichting ‘United for
Dennis’ op. Met de indringende vraag ‘Help jij mij weer een
gewone vader te worden?’ en
zijn foto op een poster op vele plaatsen in de gemeente
sprak hij de Velsenaren aan.
Hun reactie was overweldigend: de beloftes om te doneren stroomden binnen.
Begin juni vertrok Dennis
met Renske naar Los Angeles
waar hij kennis maakte met

de Nederlandse arts Wouter
Schievink die hem zou opereren. Op 26 juni volgde de
geslaagde operatie. Na een
week ziekenhuis kon Dennis
herstellen in het appartement
dat ze hadden gehuurd. ‘Veel
rusten en een beetje wandelen’, was het devies. Dennis
kreeg het telefoonnummer
van dokter Schievink zodat hij
hem altijd kon bereiken. Een
kleine terugval was voorzien,
alleen een geruststelling was
voldoende.
Na zeven weken mocht Dennis weer naar huis. De terugkomst op Schiphol was overweldigend: ,,Het is onbeschrijflijk wat iedereen voor
mij heeft gedaan. Hoewel
ik altijd hoop heb gehad om
beter te worden had ik nooit
kunnen dromen dat mensen
dit voor mij zouden doen. Ik
ga nu revalideren, dat gaat
een aantal maanden duren,
dat weet ik. Verder wil ik weer
een gewone vader worden,
dat is mijn prioriteit. De kinderen naar school brengen, met
Sam naar een voetbalwedstrijd, dat zijn de dingen waar
ik naar uit kijk. Door mijn
ziekte ben ik het leven anders
gaan bekijken. Mijn gezin, familie en vrienden hebben me
al die tijd op de been gehouden en staan voorop. De rest
komt vanzelf.’’ (Karin Dekkers)
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Werk aan Zeeweg start maandag

Route door Driehuis
dit weekend weer open
Driehuis/IJmuiden - Zoals het er nu naar uitziet is de
Waterloolaan vanaf zondag
20 augustus weer open voor
weggebruikers. In vier weken
tijd zijn twee rotondes aangelegd en is het wegprofiel van
de Waterloolaan vernieuwd.
Vanaf maandag wordt er ge-

werkt aan de verbetering van
de verkeersveiligheid van de
Zeeweg en een stukje van de
Heerenduinweg. Deze wegen
zijn tot half september niet
toegankelijk voor het autoverkeer. Kijk voor meer informatie op de Infopagina van deze week. (foto: Friso Huizinga)
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Deelder en Van der Lek
in Koepelgevangenis
Haarlem - In de prachtige
voormalige Koepelgevangenis in Haarlem kunnen liefhebbers op vrijdag 8 september genieten van de dampende, funky souljazz met bluesy gospel van Jules Deelder’s
Deeldelirium. Dit is een samenwerking tussen tenorsaxofonist Boris van der Lek
(onder andere Herman Brood
& his Wild Romance, Golden
Earring) en dichter/schrijver/performer Jules Deelder.
Verwacht een avond vol semi-akoestische jazz en spoken woord - soms kolderiek,
soms schrijnend, maar altijd
met de bekende Deelder-insteek. Ook zingt Jules een

bluesy murder ballad met
een gewelddadig einde. De
meeste stukken deze avond
zijn bekend van legendarische tenorsaxofonisten als
Wardell Gray, Lester Young,
Dexter Gordon, Stanley Turrentine, Ben Webster, Sonny Stitt en Coleman Hawkins,
maar ook Hans Dulfer komt
voorbij. Pakkende, catchy
stukken dus!
De voormalige Koepelgevangenis Haarlem bevindt
zich aan de Harmenjansweg
in Haarlem. De zaal gaat om
19.30 uur open. Het concert
begint om 20.00 uur. Kaarten
kosten 20 euro per stuk. Zie
ook www.patronaat.nl.

Afgelopen maandag 14 augustus begon de sloop van
de twaalfhoogflat aan de Orionweg. Aan het begin van de
middag ging de bijl, of liever
gezegd: de happer, in de betonkolos. De flat wordt vanaf de kant van basisschool De
Origon afgeknabbeld. Het is de
bedoeling dat de flat voor aanvang van het nieuwe schooljaar plat ligt, zodat de overlast voor de school bij aanvang
van het nieuwe schooljaar minimaal is.
Nog geen vijf maanden geleden zijn de laatste bewoners
vertrokken. Sindsdien heeft
asbestsanering plaatsgevonden en werd de flat ontmanteld. Uiteindelijk restte voornamelijk het betonskelet. Afgelopen week werd de sloopkraan
in delen met groot materieel
aangevoerd. Vrijdag werd de
kraan gemonteerd. Trots poseerde het sloopmonster nog
even bij de flat om zijn grootsheid te tonen. Na het weekendje rust mocht het monster maandag zijn sloophonger stillen. Om de stofoverlast bij het betonhappen te bedith Porsch. Zij is al 22 jaar perken, is de sloper afgelopen
lid van de 125 jaar oude club
VZOS uit Santpoort-Noord.
De wedstrijd bestaat uit 5 dagen schieten op doelen die
op 10 tot 70 meter afstand
staan in bergachtig gebied.
Portsch zette ook het wereldpuntenrecord op haar naam.
Bij thuiskomst werd ze verrast doordat haar buren het
huis versierd hadden.

Judith Porsch wint goud
Velsen - Handboogschutter Judith Porsch uit VelsenNoord is Europees Kampioen
geworden in de klasse historische boog. Ze leverde die
prestatie begin deze maand
tijdens het EK Veldschieten
in het Duitse Hohegeiss.
Door de 21 Nederlandse
deelnemers werden maar
liefst elf medailles binnengehaald, waaronder die van Ju-

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 sloop van de
twaalfhoogflat aan de Orionweg.

week al begonnen met het nat
maken en houden van het beton van de flat. Het zomerweer
deed daar met z’n dip nog een
schepje bovenop.
Met de sloop van deze twaalfhoogflat, die overigens dertien
bouwlagen heeft, verdwijnt het
zesde flatgebouw van de in totaal tien door architecten Verschoor en Bier voor Zeewijk
ontworpen en eind jaren zestig
van de vorige eeuw gebouwde zes- en twaalfhoogflats.
Vanaf 2002 zijn twee zeshoogflats aan de Scheiberglaan en
twee aan de Dennekoplaan
gesloopt om plaats te maken
voor eengezinswoningen. De
twee twaalfhoogflats aan de
Schiplaan en de Kruisberglaan
en de twee zeshoogflats aan
de Schiplaan zijn opgeknapt.
Dit slopen en opknappen gebeurde in het kader van Masterplan Zeewijk.
Dit plan, dat twintig jaar geleden door de gemeenteraad
van Velsen werd aangenomen,
omvatte ingrijpende maatregelen om Zeewijk op te knappen. In het masterplan werd
de sloop van de twaalfhoogflats aan de Keetberglaan en
de Orionweg al aangekondigd.
De flat aan de Keetberglaan is
in 2010 gesloopt. Daar zijn drie
woontorens met appartementen verrezen. De twaalfhoogflat aan de Orionweg maakt
nu, twintig jaar na het Masterplan, plaats voor eveneens drie
woontorens met appartementen. De komende paar weken,
terwijl het sloopmonster zich
door het beton en betonijzer
heen hapt, zullen de buurtgenoten zich nog even door het
sloopgeweld met lawaai, gedreun en hopelijk niet al te veel
stof heen moeten bijten...

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Feest van herkenning op oudste dancefestival van Nederland

Dance Valley: compacter en sfeervoller
Velsen-Zuid - De 23ste
editie van Dance Valley
zat vol flashbacks naar
de jaren negentig. Op
bijna ieder podium klonk
muziek die verwees naar
de beginjaren van het
housetijdperk. Het was
een feest van herkenning
op een festival dat compacter van opzet was dan
voorgaande jaren.
Roger Sanchez, Chocolate Puma en de dj’s van Crazyland en HQ gingen veelvuldig terug in de tijd. Maar
ook in de sets van de nieuwe generatie dj/producers
– Lucas & Steve, Lost Frequencies en Steve Angello – werd met samples regelmatig gerefereerd aan
de dagen dat house steeds
populairder werd. Inmiddels is dat al weer 25 jaar
geleden, maar de herkenbare sound van nummers
als ‘Show me love’ doen het
anno 2017 nog steeds erg
goed. Die mix zorgde ervoor dat jonge festivalbezoekers samen met veertigers en vijftigers op de
dansvloer stonden. In die
zin zorgt Dance Valley dus
voor het gevoel van verbondenheid waar de housemuziek al meer dan twee decennia voor staat.

Het festival was kleiner van
opzet, maar dat kwam de
sfeer zeker ten goede. De
tweede vallei, jarenlang
thuishaven van de hardere housestijlen, was dit jaar
gesloten. In plaats daarvan
koos organisator UDC voor
een meer compacte opzet
met vier grote en vijf kleinere podia. Door de kortere
afstanden ging de energie
van de bezoekers nu eens
niet op aan lopen, maar aan
datgene waar het op Dance
Valley allemaal om draait:
dansen!
Er was ook meer aandacht besteed aan entertainment, acts en decor. Zo
werden bezoekers op weg
naar het HQ-podium opgewacht door bellenblazende sprookjesfiguren, iets
wat de festivalbeleving zeker ten goede kwam. Bij de
ingang stond het bekende Volkswagen-busje in
de kleuren van Dance Valley geparkeerd en overal op
het terrein liepen bont verklede straatartiesten rond.
Het hoofdpodium stond dit
jaar vóór het water in plaats
van erachter en was kleiner
dan gebruikelijk, maar zag
er wel weer fantastisch uit.
Opvallend was de drukte bij het Urban-podium,
waar onder meer Lil’ Klei-

ne optrad, en in de tent
van feestorganisatie Crazyland. Met die laatste samenwerking heeft UDC
overduidelijk goud in handen. Het podium van HQ,
waar de Dance Valley-legendes JP, Yoji Biomehanika en Tom Harding hardhouse uit de jaren negentig
draaiden, was ook populair.
En de vallei? Die liep pas

rond half elf ’s avonds écht
vol, toen de muziek op de
andere podia was afgelopen. Blasterjaxx zorgde met
C02-effecten, vuurwerk en
een flinke dosis festivalhouse voor een spectaculaire afsluiting van Dance
Valley #23.
Komend weekend staat de
Velsen Valley volledig in
het teken van Nederland-

se muziek. Onder de artiesten die zaterdag naar
Spaarnwoude komen zijn
Nielson, Typhoon, The Partysquad, Broederliefde, Jan
Smit, Diggy Dex, Andre Hazes Junior, O’G3NE, Tino
Martin, 3JS, Wolter Kroes
en Gers Pardoel. De kaarten zijn vrijwel uitverkocht.
(Friso Huizinga, foto: Michel van Bergen)

Rode Kruis start met
nieuwe EHBO-cursus

Velsen-Zuid - Ondanks de schoolvakantie was het zaterdag behoorlijk druk op de open dag
van Telstar. Voor de jeugd was er een pannakooi, voetbalspringkussen en voetbalmidgetgolf.
De oudere bezoekers konden kijken naar een demonstratiewedstrijd walking voetbal, waarbij er niet met de bal gelopen mag worden. Nadat technisch directeur Piet Buter de selectie
had voorgesteld werd er geoefend tegen Rijnsburgse Boys. Telstar kreeg in de tweede helft
een strafschop, die werd verzilverd door de nieuwe spits Melvin Platje. Na de wedstrijd werden handtekeningen uitgedeeld. Voor Telstar begint de competitie vrijdagavond in Eindhoven.
(foto: RTV Seaport/Dennis Gouda)

IJmond - De afdeling
IJmond van het Nederlandse Rode Kruis start op
maandag 28 augustus met
een nieuwe EHBO-cursus.
Deze totaalcursus is een
Europees gecertificeerde
opleiding.
De lessen worden gegeven
op de maandagavonden
van 19.30 tot 21.45 uur in
het gebouw van het Rode
Kruis aan de ’s-Gravenlust
35b in Velsen Zuid (op het
terrein van de brandweer).
De cursus omvat 14 lesavonden. Gediplomeerde
instructeurs leren op een
praktische manier en met
behulp van echte Lotus
slachtoffers, de cursisten
hoe in voorkomende gevallen op de juiste manier eerste hulp kan worden verleend bij ongevallen in en
rond het huis, maar ook op
straat of op het werk. Vast
onderdeel is ook de reani-

matie en het gebruik van
een Automatische Externe
Defibrillator (AED).
Nadat de cursus met succes is doorlopen bestaat de
mogelijkheid om als vrijwilliger deel te gaan uitmaken van de groep Rode Kruis vrijwilligers die
bij diverse evenementen
en sportwedstrijden, in en
buiten de gemeentegrenzen, klaar staan om eerste hulp te verlenen. U verleent op verantwoorde wijze eerste hulp en schakelt
bij ernstige verwondingen
de professionele hulpverlening in. Hiervoor zijn mensen nodig die stevig met
beide benen op de grond
blijven staan in noodsituaties, en die graag voor anderen in nood zorgen. Zie
ook www.rodekruisijmond.
nl of stuur een mail naar
opleidingen@rodekruisijmond.nl.
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goed/ Scheid Goed. Open
van 13.00 tot 17.00 uur. Poppenkastvoorstelling ‘Poep
en Troep’ voor kinderen
vanaf 3 jaar.

▲

Muziekoptreden: Mi Szerelem in kerkje Stompe Toren in Spaarnwoude. Aanvang 14.00 uur. Toegang
gratis.
kan via post@paviljoennoordzee.nl of 0255-514004.
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Patronaat, Zijlweg Haarlem.
Zie ook www.patronaat.nl:
Cryptopsy.

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.

19 AUGUSTUS

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

Pieter Vermeulen Museum tentoonstelling Poepgoed/ Scheid Goed. Open
van 13.00 tot 17.00 uur.
Kunstmarkt in Bergen,
17.00-22.00 uur. Info: www.
kunstmarktbergen.nl.
Avondconcert in serie The
International Holland Music
Sessions in Remonstrantsekerk Alkmaar, 20.00 uur. Info
artiesten: www.tihms.nl.

Dutch Valley Velsen Valley
in Velsen-Zuid.
Spaarndamse
Kunstmarkt van 11.00 tot 17.00
uur. Marktmuziek van 11.30
tot 16.30 uur. Driekwartiersconcert begint om 14.00
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.

Avondconcert in serie The
International Holland Music
Sessions in Ruinekerk Bergen, 20.30 uur. Info artiesten:
www.tihms.nl.

18 AUGUSTUS

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.

Pubquiz bij Paviljoen Noordzee IJmuiden aan Zee. Aanvang 20.00 uur. Aanmelden

Haarlem Jazz op de Grote
Markt. Met onder andere een
optreden van Funky Diva Ezz
tussen 22.00 en 23.00 uur.
Patronaat, Zijlweg Haarlem.
Zie ook www.patronaat.nl:
Wolfmother.

gildealkmaar.nl.

pion in Assendelft, 7,5 km of
1600 meter voor jeugd, start
Avondconcert in serie The 19.30 uur. Info: www.lechamInternational Holland Music pion.nl of trimloopcommisSessions in Ruinekerk Ber- sie@lechampion.nl.
gen, 20.30 uur. Info artiesten:
www.tihms.nl.
Avondconcert in serie The
International Holland Music
Patronaat, Zijlweg Haarlem. Sessions in RemonstrantseZie ook www.patronaat.nl: kerk Alkmaar, 20.00 uur. Met
Band of Horses ‘Why Are You o.a. Noriko Yabe, piano. Info
Ok World Tour’.
artiesten: www.tihms.nl.

Avondconcert in serie The
International Holland Music
23 AUGUSTUS
Sessions in Ruinekerk BerArcheologisch
Muse- gen, 20.30 uur. Info artiesten:
um Baduhenna Kennemer- www.tihms.nl.
straatweg 464 – 1.34 in Heiloo is open, 10.00-12.00 uur. Patronaat, Zijlweg Haarlem.
Info: www.baduhenna.nl.
Zie ook www.patronaat.nl: The
Number Twelve Looks Like
(foto: Jan-Paul van der Meij) Witte Kerk Heiloo (Heren- You, Hexis en Mary Fields.
weg 32) is geopend voor puBijzondere rondleiding bij bliek, 11.00-16.00 uur. 12.00Een Zee van Staal. De wan- 13.00 uur orgelspel.
deling begint om 14.00 uur
24 AUGUSTUS
bij de entree van het park in Samen eten in ‘t Trefpunt, Sociaal Wijkteam organiWijk aan Zee.
Abraham du Bois-hof 2 in seert een koffieochtend in BiHeiloo, 12.30 uur. Aanmelden bliotheek Velserbroek. Van
uiterlijk maandag om 12.00 10.30 tot 12.00 uur.
uur op 072-5331297. Iedere
21 AUGUSTUS
woensdag.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00
Stadswandeling door Alkmaar o.l.v. een gids, 13.00 Zee- en Havenmuseum tot 17.00 uur. 3 Speurtochuur. Aanmelden bij VVV op IJmuiden open van 13.00 ten voor kinderen van kleuWaagplein.
tot 17.00 uur. 3 Speurtoch- ter tot puber.
ten voor kinderen van kleuPieter Vermeulen MuseWandel-puzzeltocht
in ter tot puber.
um tentoonstelling PoepBergen start 19.15 uur bij
Stef’s Eten en Drinken in het Kindermiddag bij Museum goed/ Scheid Goed. Open
centrum van Bergen.
BroekerVeiling, Museum- van 13.00 tot 17.00 uur.
weg in Broek op Langedijk, Workshop knutselen. Van
Avondconcert in serie The 13.00 uur. Info: www.broe- 13.30 tot 15.30 uur. Kosten
1,50 bovenop de entreeInternational Holland Music kerveiling.nl.
prijs.
Sessions in Ruinekerk Bergen, 20.30 uur. Info artiesten: Pieter Vermeulen Musewww.tihms.nl.
um tentoonstelling Poep- Matineeconcert in segoed/ Scheid Goed. Open rie The International Holland
van 13.00 tot 17.00 uur. Pop- Music Sessions in Ruinekerk
penkastvoorstelling ‘Poep Bergen, 15.00 uur. Info arties22 AUGUSTUS
en Troep’ voor kinderen van- ten: www.tihms.nl.
Inloopspreekuur Sociaal af 3 jaar. Workshop knutseWijkteam van Santpoort, len. Van 13.30 tot 15.30 uur. Kunstmarkt in Bergen,
Driehuis en Velsen-Zuid, in Kosten 1,50 bovenop de en- 17.00-22.00 uur. Info: www.
Het Terras, Dinkgrevelaan treeprijs.
kunstmarktbergen.nl.
17, Santpoort-Noord. Van
11.00 tot 12.00 uur.
Kinderwandeling o.l.v. een Avondconcert in serie The
gids door Alkmaar, 14.00 uur. International Holland Music
Zee- en Havenmuseum Info: www.vvvhartvannoord- Sessions in RemonstrantseIJmuiden open van 13.00 holland.nl.
kerk Alkmaar, 20.00 uur. Met
tot 17.00 uur. 3 Speurtocho.a. Natsumi Ohno, piano
ten voor kinderen van kleu- Braderie in Egmond aan (Japan). Info artiesten: www.
ter tot puber.
Zee, 17.00-21.00 uur.
tihms.nl.

Pieter Vermeulen Museum tentoonstelling Poep20 AUGUSTUS
goed/ Scheid Goed. Open
Latin Village Velsen Valley in van 13.00 tot 17.00 uur.
Velsen-Zuid.
Workshop knutselen. Van
13.30 tot 15.30 uur. Kosten
Kofferbakmarkt op Vel- 1,50 bovenop de entreeprijs.
seduinplein IJmuiden. Van
08.00 tot 15.00 uur.
Authentieke Doorvaarveiling in Museum BroekerVeiZee- en Havenmuseum ling, Museumweg 2 in Broek
IJmuiden open van 13.00 op Langedijk, 14.00 uur. Info:
tot 17.00 uur. 3 Speurtoch- www.broekerveiling.nl.
ten voor kinderen van kleuter tot puber.
Wekelijkse wandeling Gilde Alkmaar start 19.30 uur
Pieter Vermeulen Muse- bij de Molen van Piet op het
um tentoonstelling Poep- Clarissenbolwerk. Info: www.

Gratis uw
evenement op TV?
Open avond KNRM van
19.30 tot 21.00 uur aan de Haringkade 2 in IJmuiden.
Warming Up loop Le Cham-

rtvseaport.nl/agenda
Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel
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Santpoorts Belang houdt
op 26 augustus ‘open huys’

Santpoort-Zuid - Binnenkort barst het nieuw cursusseizoen van Santpoorts Belang
weer los. Zaterdagmiddag 26
augustus is iedereen van harte welkom op het ‘open huys’
in ‘t Brederode Huys aan de
Bloemendaalsestraatweg 201
(naast de DeKamarkt). Van
14.00 tot 16.00 uur zijn docenten en medewerkers aanwezig om tekst en uitleg te geven.
Een kleine greep uit het veelzijdige aanbod:
Creatief voor kinderen (8-12
jaar): Een enthousiaste docent
nodigt uw kind uit met hem

aan de slag te gaan. Mindfulness voor kinderen (8-12 jaar):
Leer kinderen ‘de pauzeknop’
vinden. Kleine groep, intake
vooraf. Ouderen Dans (55+):
Onder leiding van een ervaren
balletdanser/choreograaf gaat
u rekken, strekken en (ballet)
dansen. Dansen op Internationale muziek: Een gezellige les
en bijzonder goed voor motoriek en balans. Een proefles
mag. Bridge voor Beginners:
Wilde u altijd al leren bridgen
dan is dit uw kans. Homestylen: Een ruimte in huis veranderen. Hoe pak ik dat aan. In

deze cursus leert u o.a. een
persoonlijk moodboard maken.
Klussen voor Vrouwen (mannen mogen ook): U leert zelfredzaam te worden met elektra, water, boren en veel meer.
Licht, Geluid, Camera, Actie:
Een cursus over het maken
van een speelfilm. Regisseurs
Fellini, Truffaut en Altman komen aan bod. Palliatieve zorg:
Thema-avond over een onderwerp waar velen tegenwoordig
helaas mee te maken krijgen.
Levenstestament: Wel of niet
nodig? De notaris geeft uitleg.
Koken voor Vrouwen (niet voor
beginners): U maakt iedere les
onder zeer deskundige leiding
een amuse en 3-gangenmenu. De taalcursussen Engels,
Spaans, Italiaans en Frans worden geboden op niveaus van
beginner tot en met (ver)gevorderde en conversatie. Zingen op Zondag: Met ingang
van 17 september is iedereen
weer welkom op de derde zondag van de maand van 15.00
tot 17.00 uur. Inlopen mag!
Het volledige programma en
alle informatie over inschrijven
en de spel- en voorrangsregels is te vinden op www.santpoortsbelang.nl.

Velsen - Om beter te voldoen aan de vraag naar
zorg gerelateerde woningen voor ouderen in De
Hofstede in Velserbroek,
start Velison Wonen begin
september 2017 met de
bouw van extra woningen.
De wachttijd voor een woning in het zorgcomplex
kan momenteel oplopen
tot acht jaar.

Koeriersterspad staan wel al
twee appartementen op de
hoeken.
De nieuwe woningen worden tussen deze twee woningen ingebouwd. De appartementen krijgen een iets
ander uiterlijk dan de overige woningen, maar uiteindelijk zal het gebouw er als één
geheel uitzien. De binnenzijde van de woningen is nagenoeg gelijk aan de bestaande woningen in De Hofstede.
De aannemer start in de laatste twee weken van augustus met de voorbereidende

werkzaamheden. De bouw
start begin september 2017.
Velison Wonen streeft ernaar om de werkzaamheden
voor het einde van dit jaar af
te ronden, zodat De Hofstede met kerst uit de steigers is.
De zorgwoningen in De Hofstede worden toegewezen
door Zorgbalans. Voor de
woningen is een zorgindicatie nodig. Bewoners van De
Hofstede kunnen gebruiken
maken van de faciliteiten en
activiteiten van het ontmoetingscentrum in De Hofstede.
(foto: Velison Wonen)

Door het platte dak op de
derde verdieping te benutten, kunnen er tien extra woningen worden toegevoegd.
De bewoners van De Hofstede kunnen tijdens het project
in de woning blijven wonen.
Op de derde verdieping aan
de zijde van het Koeriersterspad worden zes woningen
toegevoegd. Aan de Aletta
Jacobsstraat komen er vier
woningen bij. Omdat er aan
de kant van de Aletta Jacobsstraat op de derde etage nog geen appartementen
zijn, komt daar een hele nieuwe woonlaag met een galerij
en toegang naar de lift. Ook
wordt de buitengevel opgetrokken. Aan de kant van het

Man gewond na val
Santpoort-Noord - Een
man is maandagavond gewond geraakt na een val
van hoogte in SantpoortNoord.
Het
ongeval
gebeurde
rond 20.35 uur bij een woning aan de Santpoortse
Dreef. De man was aan het

werk op een balkon. Diverse hulpdiensten, waaronder
het traumateam uit Amsterdam, kwamen ter plaatse
om eerste hulp te verlenen.
Het slachtoffer is onder politiebegeleiding
overgebracht naar het ziekenhuis.
(foto: Michel van Bergen)

IJmuiden - Het Reddingsteam Zeedieren Velsen bedankt Albert Heijn IJmuiden en de klanten voor het mooie bedrag van
de statiegeldactie. Dit heeft maar liefst 183,50 euro opgeleverd voor de zeezoogdieren in en rond IJmuiden.

Rondrit met fotostop
over terrein Tata Steel
IJmuiden - Zondag 27 augustus wordt weer een rondrit met de stoomtrein over Tata Steel bedrijventerrein gemaakt. De trein vertrekt vanaf station Velserbosch, gelegen achter het hoofdkantoor
aan de Wenckebachstraat 1
in Velsen-Noord (zie de blauwe wegwijs borden). Vertrek
10.45 uur, retour 12.15 uur.
De kosten bedragen 6 euro voor volwassenen, van
0 tot 12 jaar 4 euro. Het loket gaat om 9.15 uur open.
Kaarten kunnen ook gere-

serveerd worden tijdens kantooruren op maandag tot en
met vrijdag tot 18.00 uur via
06-12129068 of www.hoogovensstoomijmuiden.nl. Deze
dienen voor 10.00 uur op de
dag van de rit te worden afgehaald. Ieder dient een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen in verband met de
veiligheid.
Na de rit is ook het Hoogovens Museum geopend, dit
ligt in de route van het station. Toegang 3 euro, inclusief
een kop koffie.
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Betere haltes
buslijn 382

IJmuiden - KNRM-reddingstation IJmuiden houdt op
woensdagavond 23 augustus
een open avond. Van 19.30
tot 21.00 uur is iedereen welkom om het bemanningsverblijf en reddingboot Nh1816
en Johanna Louisa te bezoeken.
De vrijwillige redders vertellen over het kosteloze reddingwerk en hoe zij dat uitvoeren. Wist jij bijvoorbeeld dat een overlevingspak van een redder 10 kilo weegt? Dat redders ook
mensen op zee helpen als
het windkracht 12 is? Er
op de Nh1816 120 geredde mensen aan boord passen? De KNRM niet gesubsidieerd wordt en dus afhankelijk is van haar donateurs?

En heb je altijd al eens achter het roer van de Nh1816 of
Johanna Louisa willen zitten?
Dan is dit je kans!
Reddingstation IJmuiden is
op zoek naar nieuwe vrijwillige bemanningsleden. Wil jij
samen met dit enthousiaste team van vrijwilligers het
dankbare reddingswerk uitvoeren? Ben jij tussen de
18 en 45 jaar en zoek je een
hobby met veel uitdaging en
zelfstandigheid? Ben je gedreven en toon je initiatief?
Heb je affiniteit met het water en wil je mensen helpen?
Dan ben je wellicht het nieuwe bemanningslid voor de
reddingboot!
Kom zie en beleef het mee
aan de Haringkade 2 in
IJmuiden!

Velsen – De gemeente Velsen krijgt vanaf 3 september twee R-net verbindingen van Connexxion. Het
gaat dan om vervanging van
buslijn 75 van Haarlem naar
IJmuiden en vice versa en
lijn 82 van Amsterdam Sloterdijk naar IJmuiden en omgekeerd.
Buslijn 75 wordt R-netlijn
385 die al geheel is aangepast aan de nieuwste eisen tijdens de aanleg van de
HOV-lijn.
Lijn 82 echter wordt R-netlijn 382 en daarvoor moeten
vijf haltes worden verbeterd.
Het gaat dan met name om
vervanging van abri’s en
fietsenstallingen, zoals gebruikelijk bij R-netlijnen.
Het verbeteren is een gezamenlijk project van de gemeente en provincie NoordHolland.

De Plataan
is te klein
Velsen-Noord – Basisschool De Plataan kampt
met ruimtegebrek. Het
groeiend aantal leerlingen
noopt tot meer klaslokalen.
Er wordt daarom voor een
jaar lang een extra ruimte
gehuurd in wijkcentrum De
Stek.

Rabobank Pikeursprijs
op koers naar climax
IJmond - Na de spectaculaire ontknoping van de harddraverij van Beverwijk is de
spanning rond de Rabobank
Pikeursprijs van de IJmond
groter dan ooit. Lindsey Pegram, winnaar in IJmuiden maar afwezig in Santpoort, versloeg in de finale
op de Breestraat met Southwind Raptor haar tegenstrever John de Leeuw met Diesel Scott. Met deze prestatie
herovert zij de eerste plaats
in het klassement.
De Leeuw, die ook in IJmuiden net naast de overwinning greep en in Santpoort
bij uitzondering geen enkele rit won, klimt terug naar de
tweede plaats. Wim van der
Mespel, winnaar van Sant-

poort en sinds vorige week
leider van het IJmond-pikeursklassement, doet een
stapje terug naar de derde
plaats. Frans van der Blonk,
twee jaar geleden de eerste
winnaar van de Rabobank Pikeursprijs, nadert de top 3
dankzij zijn derde plaats met
Dutch Buitenzorg.
Het duurt nog vier weken
voor de winnaar van de bokaal en het geldbedrag van
1.000 euro voor de beste pikeur bekend wordt. Dat gebeurt op donderdag 7 september, als de kortebaandraverij om de Grote Prijs van
Rabobank IJmond plaatsvindt op de Marquettelaan in
Heemskerk. (foto: Hans Lammers)

Veilig voelen in Velsen
Velsen – Hondenpoep is
de grootste bron van fysieke overlast in Velsen. De belangrijkste buurtproblemen
in Velsen zijn 1. te hard rijden, 2. parkeerproblemen en
3. hondenpoep. Dat blijkt uit
de Veiligheidsmonitor, een
jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek. In 2016
heeft Velsen voor het eerst
op wijkniveau meegedaan.
Het Centraal Bureau voor
Statistiek (CBS) heeft een
uitnodiging voor onderzoek
gedaan aan 3500 Velsenaren. Er kwam een respons
van 1.358 inwoners. Daarnaast heeft I&O research nationaal onderzoek gedaan
voor de Veiligheidsmonitor,
de antwoorden van 127 Velsenaren zijn toegevoegd aan
de uitkomsten.
De leefbaarheid wordt het
hoogst beoordeeld in Santpoort-Zuid, met een 8,2. In
Ijmuiden-Noord en VelsenNoord voelt men zich minder
veilig. In Santpoort-Noord is
dit onveiligheidsgevoel het

minst. Globaal zien Velsenaren hun buurt achteruitgaan.
Wel zijn ze ín het algemeen
tevreden over de aanpak van
leefbaarheid en veiligheid.
Hoewel het aantal slachtoffers van (gewelds)misdrijven, vermogensdelicten en
vernieling landelijk daalde is
dat in Velsen stabiel gebleven met 21 procent. Vooral in
Velsen-Noord heeft men relatief meer te maken met gewelds- en vermogensdelicten.
In Santpoor-Zuid en VelsenZuid zijn de inwoners zelf
wat actiever met technische
preventie, zoals alarminstallaties en goede verlichting
om inbraken te voorkomen.
Ook denken deze bewoners
wat vaker aan gedragsmatige preventie, zoals het afdoende sluiten van deuren
en ramen en het thuislaten
van kostbare spullen.
De Veiligheidsmonitor is een
van de basisinstrumenten
voor nieuw beleid van gemeente en politie.

Veteranen strikken nieuwe sponsor
IJmuiden - Het veteranenteam van voetbalvereniging
SVIJ is in het nieuw gestoken door BMW Dusseldorp
uit Zaandam. Directeur Mario van Swaaningen van Dusseldorp, tevens lid van het
team, heeft trainingspakken
en inloopshirts beschikbaar

gesteld voor de vedetten van
weleer. BMW Dusseldorp is
naast shirtsponsor Thai Massage uit de Kennemerlaan en
tassensponsor Jan Edeling
van Partner in Projecten de
derde sponsor die het vriendenteam aankleedt. Het 45+
elftal van SVIJ bestaat uit lou-

ter vrienden. Sommige teamleden spelen al bijna 40 jaar
samen, dus met de teamspirit
zit het wel goed. Komend seizoen gaan de mannen weer
in de 45+ poule spelen. En
zoals u kunt zien op de foto
ziet het hele team er weer tot
in de puntjes verzorgd uit!
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Dales wil gesprek
over MRA Haven-Stad

Kofferbakmarkt
Velserduinplein
IJmuiden - Zondag 20 augustus wordt op het Velserduinplein (achter de Hema)
weer een kofferbakmarkt
georganiseerd.
De markt is van van 08.00
tot 15.00 uur, vanaf 07.30
uur mag men het terrein,
waar u een plek wordt aangewezen. De kosten zijn
10 euro per auto, auto met
aanhanger en een bus 15
euro.
Tevens betaald met 10 euro borg. Wilt u ook deelnemen aan de kofferbakmarkt? Bel of mail voor
meer informatie naar 0255518380 of 06-57539029, richard-rikkie@hotmail.com.
Zie ook facebook.nl/kofferbakmarkt-ijmuiden. De
volgende kofferbakmarkt is
op 24 september.

Masterplan De
Rauwe Loper
Velsen - Velsen gaat De
Rauwe Loper uitleggen voor
badgasten en toeristen. De
Rauwe Loper moet de route
naar strand en haven verbeteren, herkenbaar en aantrekkelijk maken. Er is nu
een Masterplan De Rauwe
Loper vastgesteld. In etappes wordt per route en in
samenwerking met terreineigenaren en betrokkenen
gewerkt aan verbetering.
Het gaat dan om bankjes,
streetart, bewegwijzering
en informatiepunten. Hiermee wordt het merk IJmuiden Rauw aan Zee verder
uitgewerkt.

Regenboogpad
op Plein 1945
Velsen - IJmuiden krijgt
een regenboogvoetpad als
teken van een gastvrije gemeente voor iedereen. Op
2 februari werd in de gemeenteraad hiertoe een
motie aangenomen. Om
verwarring te voorkomen is
gekozen om dit als voetpad
aan te leggen zonder een
rijbaan te kruisen.
Er is gekozen voor een voetgangerslocatie op Plein
1945 die aansluit op de Lange Nieuwstraat. Er is gekozen voor een koud hardende tweecomponentenmateriaal met een levensduur
van zes jaar.
De kosten bedragen ongeveer 3.500 euro.

Nachtelijke reddingsactie
van KNRM-vrijwilligers
IJmuiden - Zaterdagnacht
om 00.49 uur ging het alarm
van de vrijwillige KNRM-redders in IJmuiden. ‘Prio 1 jacht
in problemen’, zo luidde de
melding afkomstig vanuit
een strandhuisje. De melder
zag dat een jacht in de veiligheidslijn over de damwand
terecht was gekomen en niet
meer loskwam.
Het zeiljacht van ruim tien
meter had een reis rond IJsland achter de rug en was
met drie bemanningsleden
onderweg van het Noorse
Tanager naar IJmuiden, een
afstand van ruim 400 mijl.
Bij het aanlopen van Seaport
Marina kwam het jacht echter in de veiligheidslijn van
de damwand vast te zitten.
De wand vormt de grens tussen het strand en de aanloop
naar Seaport Marina. Deze
vaargeul wordt gedeeltelijk
met onverlichte boeien gemarkeerd.
De reddingboot Nh1816 was
snel ter plaatse bij het onfortuinlijke jacht en zette een

Velsen – Burgemeester Dales
heeft in een brief aan de burgemeester en wethouders van
Amsterdam aangegeven in
gesprek te willen over de concept-Ontwikkelstrategie Haven-Stad. Velsen gaat niet zonder meer akkoord met de genoemde punten. Burgemeester Dales wil gezamenlijk om
de tafel om te overleggen over
onder meer de ruimtelijke druk
in het Noordzeegebied.
Er zou worden voorbij gegaan
aan de eerder vastgelegde visie Noordzeekanaalgebied uit
2013 over wonen, werken en
recreëren. In de nieuwe concept Ontwikkelstrategie Haven-Stad is sprake van een
fors groter woonprogramma.
Dit heeft echter consequenties
voor bestaande bedrijfsterreinen die heel intensief worden

redder over. Dit moest secuur
gebeuren, omdat de waterstand door de westenwind
maar net voldoende was voor
de reddingboot en het zeiljacht.
Bij het benaderen van het
jacht brak de onder spanning
staande veiligheidslijn van de
damwand, waardoor deze in
een bocht om het jacht dreef.
Door de westenwind raakte het jacht steeds dichter op
het strand, maar de redders
lukte het snel om een sleepverbinding met het jacht te
maken.
De veiligheidslijn werd door
de jachtbemanning doorgeknipt en zo kon de reddingboot de boot weer terug in de
vaargeul krijgen en langszij
knopen. Niet veel later werd
het jacht veilig in Seaport
Marina afgeleverd. Om 02.52
uur lag de Nh1816 weer gereed aan de steiger voor het
reddingstation en kon de
vrijwillige bemanning hun
nachtrust hervatten. (foto: IJmuiden - Lars Bottelier
KNRM/Dave Mol)
heeft afgelopen zaterdag de
IJsselmeermarathon van Stavoren naar Medemblik op zijn
naam geschreven. Bottelier
had voor de 22 kilometer lange zwemmarathon 5 uur, 8 minuten en 39 seconden nodig.
Hiermee was hij meer dan 5
minuten sneller dan de nummer 2 Remco van Althuis.
Een watertemperatuur van 18
graden en windkracht 4 uit de
westhoek zorgden voor een
redelijk zware overtocht. 21
deelnemers verschenen aan
de start, waarvan er uiteindelijk 18 de haven in Medemblik
bereikten. Bottelier leidde de
race van begin tot eind: ,,Het
plan was om redelijk rustig van
start te gaan. Door de weersomstandigheden zat een toptijd er ook niet in. Bij een km
IJmuiden - In het bijzijn van een aantal oud-bewoners is of 14 was het plan om te vermaandag begonnen met de sloop van de 12-hoogflat aan snellen, maar mijn coach Marde Orionweg. De flat maakt plaats voor drie appartementen- cel Stroet raadde mij aan om
gebouwen met respectievelijk 21, 28 en 45 woningen. (foto: op dit tempo door te zwemHans Lammers)
men.” Toen op het eind Rem-

Sloop Orionflat begonnen

gebruikt. De milieu-eisen zouden moeten worden aangescherpt om meer woningen te
kunnen bouwen. Daarmee is
Velsen het niet eens.
Ook vindt Dales de genoemde parkeernorm van 0,2 per
woning voor nieuwbouw in
het betreffende gebied veel
te laag, zelfs voor stedelijk gebied. Groei van het aantal woningen in dit gebied en meer
gebruik van de auto zouden
leiden tot een slechtere bereikbaarheid. Amsterdam schat
het autogebruik volgens Dales
veel te laag in.
De ruimtelijke vraagstukken
nemen momenteel snel toe in
de MRA, daarom dringt burgemeester Dales aan op een bestuurlijke MRA tafel waar deze onderwerpen gezamenlijk
worden besproken.

co het gat tussen hem en de
koploper verkleinde, was het
tijd om te versnellen voor Lars.
,,Van mijn coach mocht ik toen
even het gas open draaien.
Hierdoor kon ik met een ruime
voorsprong de haven binnenzwemmen.”
Met de winst mag de 20-jarige Bottelier zich niet alleen
de winnaar van het IJsselmeer
noemen, ook is hij nu Nederlands Kampioen Marathonzwemmen. Over twee weken
heeft Bottelier zijn laatste piekmoment van het seizoen gepland: een internationale marathon in Kroatië over 16 kilometer.
IJmuidenaren Klaas van Beek
(28) en Tenzin Tieman (16)
hadden de oversteek ook gehaald. Klaas had 6 uur en 6
minuten nodig om de haven
te bereiken. Tenzin, slechts 16
jaar oud, was de jongste deelnemer en had 7 uur en 3 minuten nodig voor de zware overtocht.
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Het einde laat
soms op zich
wachten

Ruiterweek op manege
Kennemergaarde
Santpoort-Zuid - Wat is er
voor paardenliefhebbers nou
leuker dan vijf dagen lang bezig zijn met paarden? De hele zomervakantie kunnen kinderen van 8 tot en met 14 jaar
meedoen aan de ponykampen en ruiterweken op manege Kennemergaarde. Ook
is er nog een trainingsweek
voor 14 jaar en ouder in de
week van 21 tot en met 25
augustus.
Afgelopen week was de trainingsweek voor ruiters van 12
tot en met 14 jaar. Er werd on-

der meer aandacht besteed
aan dressuur rijden, springen, theorie en paardenverzorging. Daarnaast werden
er spelletjes te paard gedaan
en was er een buitenrit naar
de Kennemerduinen. Deze
week is altijd extra leuk omdat de ruiters op vrijdag met
de pony’s meedoen aan de
keuring van Dorpsfeest Santpoort. Na vijf heerlijke dagen
werd de week afgesloten met
de prijsuitreiking van de dressuurwedstrijd en een gezellige barbecue.

Wethouder bezoekt
tuindagen De Hofgeest
Santpoort-Noord - De open
tuindagen van ATV De Hofgeest zijn zonder meer een
succes te noemen. Het aangename weer zorgde ervoor
dat het grote aantal bezoekers enkele uren op zeer ontspannen wijze doorbracht op
het prachtig verzorgde tuinpark. Men genoot met volle
teugen van de fraaie fuchsiatentoonstelling, de kleurige
open tuinen en de oergezellige sfeer op het centraal gelegen plein midden in het park.
Het publiek kon de tentoonstelling van door de tuinleden
zelfgekweekte tuinproducten
ook zeer waarderen.
Het bestuur was aangenaam

verrast met het bezoek van
wethouder Robert te Beest,
die vol lof sprak over het
mooie tuincomplex. Hij prees
de geweldige sfeer op het
park en was vol bewondering over de werkstukken die
de tuinleden gemaakt hadden. Te Beest komt graag
op dit park, waar men goed
kan ontspannen in deze hectische tijd. Uit naam van het
bestuur bedankte Truus Korthouwer de wethouder voor
zijn welgemeende woorden.
Op het park hoopt men dat
zeer velen nog lange tijd kunnen genieten van de rust in
deze groene oase midden in
de woelige Randstad!

Als mensen in een hospice
worden opgenomen komt het
soms voor dat ze, wellicht door
de specifieke zorg en aandacht
die ze krijgen, weer opknappen. Gemiddeld verblijven onze gasten ca. drie weken in Het
Hospice. Na vier en acht weken
wordt tijdens een evaluatiegesprek door één van onze coördinatoren met de gast en de familie de gang van zaken en de
verwachtingen besproken.
De regel is, dat de maximale verblijfsduur drie maanden is.
Als de termijn van drie maanden in zicht komt, dan wordt,
uiteraard weer samen met de
gast en de familie, besproken
of en wanneer de gast naar een
verpleeghuis of andersoortige
opvang kan gaan.
Wij vinden het verdrietig als
we een andere opvang moeten zoeken voor iemand die wij
vol liefde hebben verzorgd en
die gewend is geraakt aan haar
of zijn nieuwe plekje. Maar wij
moeten ook bedenken dat we
maar vier kamers in het huis
beschikbaar hebben en dat er
vaak een lange wachtlijst is van
mensen die ook naar het hospice willen en waarvan de mantelzorgers vaak aan het einde
van hun krachten zijn.
Wij zijn er primair om deze
mensen te helpen en om de
gast en zijn geliefden te tijd te
gunnen om zich voor te bereiden om het einde. Wij zijn, in tegenstelling tot een verpleeghuis, niet ingericht voor langdurige zorg. U kunt er echter van
verzekerd zijn dat er niet hardvochtig met deze drie maanden
regel wordt omgegaan en dat
er altijd nog steeds een inschatting wordt gemaakt van de verwachtte levensduur. In die gevallen dat het duidelijk is dat
het einde zeer nabij is, gaan we
de gast natuurlijk niet belasten met een overplaatsing maar
mag deze gewoon bij ons blijven. Het is de afgelopen jaren
slechts een aantal keren voorgekomen dat wij gasten hebben
moeten overplaatsen. Naar ik
heb begrepen was de band met
deze gasten in die drie maanden zo gegroeid dat onze vrijwilligers ze ook op hun nieuwe
plek regelmatig zijn blijven bezoeken.

Robert van
Westerhoven
Voorzitter
Hospice De
Heideberg

Spaans zomerconcert
op Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Op vrijdag 25 augustus geeft de uit
Barcelona afkomstige zangeres Mónica Coronado samen met gipsyflamenco gitarist Manito een gepassioneerd concert op de Ruïne
van Brederode. Met temperamentvolle zang en virtuoos
snarenwerk wordt de luisteraar meegenomen naar een
wereld vol weemoed, passie en hartstocht. Men waant
zich in een Spaanse feria deze avond.
Mónica en Manito stonden
op 2 augustus 2015 voor het
eerst samen op de planken.
Het bleek een gouden combinatie. Muzikaal vullen ze
elkaar perfect aan. Mónica
voelt zich als een vis in het
water als Manito haar begeleidt. Hij weet met zijn vurige gitaarspel haar stem naar
een hoger plan te tillen. Een
liveoptreden van dit tweetal

is altijd puur, vol overtuiging
en emotie.
Mónica Coronado zingt met
heldere stem haar verhalen
die ze verzameld en beleefd
heeft in haar zwervend bestaan als muzikant. Bij sommige nummers speelt zij ook
gitaar. Haar muziek is golvend, warm, ritmisch en optimistisch van toon.
Manito bespeelt de Spaanse gitaar met grote gedrevenheid Zijn spel is intuïtief
en rijk aan diverse stijlen en
invloeden. Zijn naam is een
directe verwijzing naar de
Franse gitaarlegende ‘Manitas de Plata’
Het concert, dat helemaal
akoestisch is, begint om
20.30 uur. De entree bedraagt 10 euro (er kan niet
worden gepind). Reserveren
kan via info@manito.biz of
06-23259107. Zie ook www.
ruinevanbrederode.nl.

Europacup softbal
dit jaar in Haarlem
Haarlem - Oolders Omaco
Sparks Haarlem verdedigt zijn
Europese titel deze zomer op
eigen veld. De club uit Haarlem-Noord kreeg in februari van de European Softball Federation de organisatie van de
Women’s European Premiere Cup (WEPC) toegewezen.
Maandag 21 tot en met zaterdag 26 augustus zijn de velden van Sparks Haarlem samen met die van stadsgenoot
Onze Gezellen het toneel van
het Europees kampioenschap
voor clubteams. De WEPC
wordt gezien als het belangrijkste Europese softbaltoernooi voor clubteams, en is beter bekend onder de naam Europacup I. Aan de WEPC doen
de regerend kampioenen van
de verschillende Europese nationale competities mee, en

daarnaast ook de Europese-titelverdediger. Omdat Sparks
Haarlem afgelopen seizoen zowel Europees als landskampioen werd, plaatst ook Terrasvogels uit Santpoort-Zuid zich
voor de WEPC. Sparks Haarlem
beschikt slecht over één softbalveld, en daarom stelt ook
stadsgenoot Onze Gezellen zijn
softbalveld beschikbaar voor
de WEPC. Het speelprogramma staat op de site van de organisatie www.wepc2017.com.
De organisatie hoopt op een
fantastisch toernooi met droog
weer en mooie wedstrijden.
Doel is om er één groot softbalfeest van te maken daarom
sluiten zij de week van internationaal softbal op zaterdag
26 augustus af met een spetterend optreden van de band Full
Count.
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Wegwerkzaamheden Zeeweg en Heerenduinweg
Zoals het er nu naar uitziet is de
Waterloolaan in Driehuis vanaf zondag 20 augustus weer toegankelijk voor weggebruikers. Direct daarna wordt er gewerkt aan
de verbetering van de verkeersveiligheid aan de Zeeweg en een
stukje van de Heerenduinweg in
IJmuiden. Deze wegen zijn tot
half september 2017 niet toegankelijk voor het autoverkeer.

Afsluiting
Vanaf maandag 21 augustus wordt
er gewerkt aan het gedeelte Zeeweg,
vanaf de Slingerduinlaan tot en met
de kruising Zeeweg hoek Heerenduinweg. Ook zijn er werkzaamheden aan de Heerenduinweg tot en
met fietserskruising Velserduinweg.
Doorgaand verkeer op het gedeelte
Zeeweg vanaf Waterloolaan is dan
niet mogelijk. Het doorgaande verkeer van en naar IJmuiden wordt
omgeleid via de Lange Nieuwstraat,
Plein 1945, De Noostraat en de Minister van Houtenlaan. Alle omleidingen worden met omleidingsborden aangegeven. Brom- en fietsverkeer wordt omgeleid vanaf de Waterloolaan via de Leeuweriklaan,
Merellaan, Nachtegaallaan en Zeeweg.
Bussen
Tijdens de werkzaamheden rijdt
buslijn 3 van Connexxion anders.
Informatie over omleidingen en tij-

delijke bushaltes kunt u vinden op
www.connexxion.nl of www.connexxion.com.
Bereikbaarheid begraafplaatsen
Begraafplaats Duinhof is bereikbaar
vanaf IJmuiden via Plein 1945, De
Noostraat, Min. Van Houtenlaan en
rechtsaf Zeeweg / Slingerduinlaan.
Crematorium Westerveld is vanaf
20 augustus weer bereikbaar via de
normale routes.
Welke maatregelen precies?
Op de drukke route tussen de Minister van Houtenlaan en zwembad de
Heerenduinen worden de fiets-en
voetpaden vernieuwd. Waar mogelijk worden deze op één niveau aangebracht ter voorkoming van ongevallen als gevolg van verhoogde
stoepbanden. Ook komen er bij het
T-kruispunt Zeeweg-Heerenduinweg verkeersdrempels om de snelheid uit het verkeer te halen. Verder wordt het zebrapad halverwege
de Heerenduinweg vervangen door
een oversteek met midden eiland.
Hierdoor kan de weg veilig in twee
keer worden overgestoken. Een andere wijziging is het weghalen van
de doorsteken voor bromfietsers
aan het begin van de Heerenduinweg. De bromfietsers moeten voortaan gebruik maken van de rijbaan in
plaats van de fietspaden. Dit zal ook
met nieuwe bebording worden aangegeven.

Wegwerkzaamheden
Orionweg/Scheiberglaan
Maandag 28 augustus a.s. begint aannemer Hussaarts BV met
de verbreding van de bocht Orionweg met de Scheiberglaan in
IJmuiden. Het verkeer kan daardoor makkelijker passeren. Als
alles volgens plan verloopt, zijn
de werkzaamheden zondag 3
september a.s. klaar.

Bereikbaarheid
Al het verkeer wordt omgeleid.
Waar dat nodig en mogelijk is, worden loopschotten of rijplaten neergelegd om bedrijven en woningen
te voet bereikbaar te houden. Autoverkeer wordt omgeleid via de
Beatrixstraat. Lijnbus 75 en 82 rijden gedurende de werkzaamhe-

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.

19 en 20 augustus 2017
Dutch Valley en Latin Village, Velsen Valley, Velsen-Zuid

den vanaf de Dennekoplaan via het
Pleiadenplantsoen en de Planetenweg.
Nadere informatie
Nadere informatie kunt u vinden op
www.velsen.nl onder ‘werk in uitvoering’. Kijk voor de actuele bustijden op www.connexxion.nl.

Speciaal voor kinderen
Op boerderij Zorgvrij in recreatiegebied Spaarnwoude worden voor
kinderen tot en met 12 jaar in de schoolvakantie allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Kijk voor meer informatie op www.informatieboerderijzorgvrij.nl.
Tot en met zondag 24 september 2017: iedere zondag meerijden op de
miniatuurspoorbaan in Spaarnwoude (bij droog weer). Tussen 11.00 en
16.00 uur.
Kijk voor meer informatie en de volledige evenementenkalender op
www.vvvijmuidenaanzee.nl.
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Naturalisatie
Naturalisatie is een manier om Nederlander worden. Kan dat zomaar en hoe gaat dat in zijn werk?
Dat zijn veel gehoorde vragen op
social media. De gemeente wil
u daar in grote lijnen graag antwoord op geven.

Krokodil te water
Zwemmen is gezond, verfrissend en voor de jeugd ook heel avontuurlijk!
Want in de week van 26 augustus tot en met 3 september ligt er een grote krokodil in het wedstrijdbad van het zwembad De Heerenduinen. Durf jij tussen
de tanden van deze krokodil te duiken en houd je van klimmen en klauteren?
Kom dan naar het zwembad! Kijk voor de openingstijden op www.zwembadvelsen.nl. (foto: Gemeente Velsen)

Klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder
De gemeenten zijn erg benieuwd naar de ervaringen van
de reizigers met RegioRijder.
Om hier achter te komen zal er
een onderzoek naar de tevredenheid, onder een steekproef
van reizigers worden uitgevoerd. Met deze informatie kan
de dienstverlening van RegioRijder worden verbeterd en de
kwaliteit worden gemonitord.

Vragenlijst
Het onderzoek wordt, in opdracht
van RegioRijder, uitgevoerd door
het onafhankelijke onderzoeksbureau ZorgfocuZ. Niet alle gebruikers van RegioRijder ontvangen een vragenlijst. Het onderzoeksbureau trekt een willekeurige steekproef. Eind augustus ontvangen de willekeurig geselecteerde reizigers die gebruik maken van
RegioRijder een brief met daarbij
een vragenlijst, met het verzoek of
u deze in wilt vullen. U kunt de vragenlijst zowel schriftelijk als digitaal invullen. Het invullen kunt u
zelf doen, of met behulp van een
familielid, vriend/vriendin en/

of mantelzorger. Als u hulp nodig
heeft bij het invullen dan kunt u
bellen naar de helpdesk van ZorgfocuZ. Zij nemen de vragenlijst
dan telefonisch met u door. Meedoen aan het onderzoek is geheel
vrijwillig en heeft geen gevolgen
voor het reizen met RegioRijder.
Privacy
Vanzelfsprekend is uw privacy goed geborgd in dit onderzoek.
ZorgfocuZ behandelt alle onderzoeksgegevens en uw antwoorden strikt vertrouwelijk. Uw gegevens worden alleen gebruikt om u
de brief te sturen en worden na gebruik direct vernietigd. ZorgfocuZ
maakt een samenvatting van alle
antwoorden, de gemeenten, RegioRijder of anderen weten dus niet
welke antwoorden u heeft gegeven.
Vragen of afmelden?
Voor vragen over dit onderzoek
kunt u contact opnemen met de
helpdesk van ZorgfocuZ: (050)
205 30 14 of helpdesk@zorgfocuz.
nl.

Wie?
Buitenlandse mensen, die al geruime tijd in Nederland wonen en ingeburgerd zijn, kunnen door middel van naturalisatie het Nederlanderschap verkrijgen. Een belangrijke voorwaarde is, dat de persoon minimaal 5 jaar in Nederland woonachtig is met een geldige verblijfstitel. De procedure om het Nederlanderschap te verkrijgen duurt ongeveer 1 jaar. Voordat een aanvraag
wordt ingediend, dient de betrokkene een inburgeringsdiploma of een
gelijkwaardig(of hoger) Nederlands
diploma te overleggen.
Procedure
Medewerkers van de afdeling Burgerzaken kunnen helpen bij de aanvraag. Zodra de aanvraag is ingediend, stuurt de gemeente deze door
naar de Immigratie-en Naturalisatiedienst. De IND controleert de aanvraag en gaat een onderzoek instel-

len naar het verblijf en gedrag van
betrokkene. De IND heeft hier maximaal 1 jaar voor. Als er meer tijd nodig is voor onderzoek, kan deze termijn verlengd worden.
Koninklijk Besluit
Als alles akkoord is, gaat er een voorstel naar de Koning. Deze tekent het
zogenaamde Koninklijk Besluit( KB)
en verstuurt deze naar de gemeente.
Velsen nodigt op haar beurt de nieuwe burgers uit voor de zogeheten naturalisatieceremonie. Pas als betrokkene op de ceremonie is geweest en
de belofte of eed heeft afgelegd ( in
het Nederlands) dan is hij/zij Nederlander. De eerstvolgende ceremonie
is donderdag 24 augustus. Nieuwe
Nederlandse Velsenaren worden dan
door de burgemeester met bloemen
en een toespraak welkom geheten.
Kosten
De kosten zijn afhankelijk van de
verblijfstatus en zijn voor kinderen
€126, - en voor volwassenen €636,
- of €855, - . Deze kosten moeten de
mensen zelf voldoen. De leges worden landelijk vastgesteld en worden
ieder jaar iets hoger. Kijk meer informatie: www.velsen.nl > producten >
nederlander-worden.

Over dementie en intimiteit

Alzheimer Trefpunt
Heeft u vragen over dementie?
Dinsdag 12 september a.s. is er in
de Centrale Bibliotheek aan het
Dudokplein in IJmuiden weer een
Alzheimer Trefpunt. De bijeenkomst biedt openheid, goede informatie en contact met lotgenoten. Iedereen is welkom en de
toegang is gratis. Het onderwerp
is ‘dementie en intimiteit’. Aanvang: 19:30 uur.

Velsen dementievriendelijk
Het aantal mensen met dementie
neemt de komende jaren toe. Dat betekent voor de toekomst meer mantelzorgers en organisaties, die met
deze ziekte te maken krijgen. Alzhei-

merpatiënten willen zo lang mogelijk thuis wonen. Daarbij is hulp van
hun omgeving en gemeente nodig.
De gemeente Velsen heeft in 2015
een intentieverklaring getekend om
zich samen met de regio en de netwerkpartners in te zetten voor een
dementievriendelijke omgeving.
Stichting Alzheimer Nederland regio Midden-Kennemerland heeft
Trefpunten in de gemeenten Velsen,
Beverwijk, Heemskerk, Castricum,
Uitgeest en Akersloot. Kijk voor de
volledige agenda op www.alzheimer-nederland.nl/regios/middenkennemerland. (foto: Alzheimer Nederland)
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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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 5
augustus 2017 tot en met 12 augustus 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
Loggerstraat 35, wijzigen voorgevel
(08/08/2017) 21518-2017;
Velserduinweg 50, plaatsen blokhut

(10/08/2017) 21664-2017.
Driehuis
Driehuizerkerkweg 32, plaatsen stalen portaal (07-08-2017) 213562017.
Velsen-Noord
Basisweg 50, uitbreiden bedrijfshal
(08-08-2017) 21496-2017.
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 2, plaatsen damwand, houthok, veranda
(09/08/2017) 21571-2017;
Papenburghlaan 26, kappen boom

(10/08/2017) 21718-2017;
Van Dalenlaan 9, plaatsen fietsenberging (10/08/2017) 21737-2017;
Willem de Zwijgerlaan 12, kappen
boom (11/08/2017) 21781-2017;
Brederoosdseweg 59, uitbreiden woning, kappen bomen (11/08/2017)
21819-2017.
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:
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 59, legaliseren boomhut
(10/08/2017) 17050-2017.

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 voorzie-

ningenrechter 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
Elzenstraat 33, uitbreiden woonhuis (aanbouw begane grond/ opbouw 1e / dakopbouw)(10/08/2017)
15623-2017.

Velsen-Noord
Melklaan 41, plaatsen dakkapel
(08/08/2017) 15429-2017;
Witte Hekweg 68, plaatsen opslagloods (14/08/2017) 14375-2017;
Oude Pontweg 1, renovatie dienstgebouwen Velsertunnel (15/08/2017)
16763-2017(Rijksmonument);
Wijkermeerweg
5,
renovatie
dienstgebouwen
Velsertunnel
(15/08/2017) 16763-2017(Rijksmonument).
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 240,plaatsen uitbouw
(10/08/2017) 17447-2017 (Rijksmonument).
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 22, legaliseren vervanging dak (15/08/2017) 17659-2017
(Gemeentelijkmonument).

Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17
Santpoort-Noord
Santpoort Jazz op 1 september 2017
van 17:00 tot 23:00 uur en 2 september 2017 van 15:00 tot 23:00
uur Locatie: Broekbergenplein
(15/08/2017) 17784-2017.
Velserbroek
60e Haarlemse Muggenronde op
28 augustus 2017- doortocht Velserbroek tussen 9:45 en 10:00 uur
(15/08/2017) 19424-2017.

Infopagina
17 augustus 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Besluiten (vervolg)
Verleende
filmvergunningen
APV artikel 2:12
IJmuiden

Politieserie “Smeris” op maandag
21 augustus 2017 tussen 13:00 en
02:00 uur en dinsdag 22 augustus
2017 tussen 13:00 en 02:00 uur, Lo-

catie hoek Willem Barentszstraat /
Rijpstraat (15/08/201) 19200-2017;
Politieserie “Smeris” op 22-08-2017

tussen 13:00 en 02:00 uur Locatie J.P. Coenstraat 55 (15/08/2017)
19202-2014.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Duingebied
Burgemeester en wethouders
maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 5 juli 2017 het bestemmingsplan “Duingebied” (idn:
NL.IMRO.0453.BP0600DUINGEBIED1-R001) gewijzigd heeft
vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan “Duingebied” heeft
hieraan voorafgaand vanaf vrijdag 28 oktober 2016, gedurende
zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn
zijn 41 zienswijzen ingediend.

gemaakt.

Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in de
vervanging van (delen van) verschillende oudere bestemmingsplannen
die aan actualisering toe zijn. Het
bestemmingsplan beoogt een eigentijdse planologische regeling te geven voor dit plangebied. Ook worden enkele ontwikkelingen mogelijk

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening, ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan/wijzigingsplan “Duingebied”
met ingang van 18 augustus gedurende zes weken voor een ieder ter
inzage in het gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden en de centrale bi-

Ligging plangebied
Het plangebied omvat een groot
deel van het natuurgebied Duinen Kruidberg, de Heerenduinen en
het binnenduinrandgebied tussen
IJmuiden en Santpoort-Zuid, aan de
oostzijde grenzend aan de spoorlijn.
Aanpassingen
Naar aanleiding van de ingediende
zienswijzen is het bestemmingsplan
op diverse punten aangepast.

bliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
Daarnaast is het plan digitaal in te
zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met ingang
van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen
zes weken beroep worden ingediend
bij de Raad van State.
Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door belanghebbenden daartegen eveneens
beroep worden ingediend binnen de
hier bovengenoemde termijn. Hier-

voor is een griffierecht verschuldigd.
Het beroepschrift dient in tweevoud
te worden gezonden aan de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA
‘s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan/wijzigingsplan
treedt in werking daags na afloop
van de genoemde beroepstermijn.
Het instellen van beroep schorst
de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben
ingesteld kunnen verzoeken om een
voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
treedt het besluit niet in werking
voordat op het verzoek is beslist.

Noodverordening Dance/Dutch Valley en Latin Village
De burgemeester van Velsen, de
heer F.C. Dales, heeft op 11 augustus 2017 besloten:

- de Noodverordening Dance Valley
2017, Dutch Valley 2017 en Latin
Village 2017 vast te stellen.
Deze verordening is in het leven ge-

roepen ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar als gevolg van gebruik van modelvliegtuigen of drones nabij of boven het grondgebied van Velsen, te
weten: het recreatiegebied Spaarnwoude, grenzend aan het gedeelte
van Rijksweg A9, Amsterdamseweg
N202, Buitenhuizerweg en Zijka-

naal C tijdens bovengenoemde evenementen.

ter bekend is gemaakt dat de noodverordening eerder is opgeheven.

Inwerkingtreding
Deze verordening is vrijdag 11 augustus jl. in werking getreden en vervalt op zondag 20 augustus 2017 om
23.00 uur of vervalt op het moment
dat door of vanwege de burgemees-

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is vrijdag 11 augustus 2017 gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen.

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.

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

Workumer Aak 17, VELSERBROEK

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

