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Geslaagde kerstmarkt
Santpoort-Noord - De kerstmarkt zondag in Santpoort was
weer zeer geslaagd te noemen.
Zomaar wat reacties: ‘Wat is het
hier toch gezellig’, ‘Ik kom hier
eigenlijk nooit, wat een ontdekking’ en ‘Op Santpoort-Noord
kun je rekenen als het om evenementen gaat’.
Ondanks het koude weer en af
en toe een hoosbui zat de stem-

ming in de Hoofdstraat en natuurlijk op het Broekbergenplein er weer prima in. Bij veel
kramen was wat warms of lekkers te koop. En verder was er
natuurlijk veel kerstsfeer te vinden op de markt. Er werd dan
ook wat afgesjouwd met kerststukken en kerstdecoratie. Ook
kon voor oudjaar vast vuurwerk
worden besteld op de markt. Er

stond een ouderwetse orgelman met een buikorgeltje, er
was muziek en natuurlijk waren
er de gezelligste Santpoorters en
mensen die van iets verder kwamen die de kerstmarkt hun eigen
sfeer gaven. Ook kinderen genoten van de kerstmarkt, voor hen
waren er een zweefmolentje, een
kerstman en dit jaar twee kerstdames. (Karin Dekkers)

Winkelcentrum IJmuiden
krijgt impuls van 2 miljoen
IJmuiden – De gemeente gaat de
Lange Nieuwstraat een kwaliteitsimpuls van 2 miljoen geven. Gekozen is voor verbetering van het
uiterlijk van Plein 1945 tot en met
Velserhof op het gebied van bestrating en gevels. Zal er dan eindelijk een doorlopende overkapping van de Lange Nieuwstraat
komen? Er wordt een deskundi-

ge aangenomen die met plannen
mag komen. Het college wil ook
een winkelstraatmanager aanstellen die mede door winkeliers
wordt betaald. Taak: het winkelen aantrekkelijker maken voor
een breed publiek. Maar burgemeester en wethouders vinden dat
winkeliers zouden moeten meebetalen aan de kosten voor deze

winkelstraatmanager. En de Lange Nieuwstraat moet autoluw worden. Hoe? Dat wordt nog besloten. Tegelijkertijd komt de winkeliersvereniging met een plan voor
tweezijdig winkelen, verdeeld over
twee woonblokken van 100 meter.
Het college van B & W zal het plan
gaan bekijken, maar financiën zijn
hier een groot struikelblok.

Door weer en wind
Velsen – ,,Ik werk bij de krant”,
zegt een jonge bezorger trots als
hem gevraagd wordt wat hij zoal doet. En zo is het ook, want
zonder bezorgers geen krant. De
jongens en meisjes verspreiden
de krant als het sneeuwt of vriest
en het dagelijkse leven compleet
plat ligt, ze werken gewoon door
als de regen met bakken omlaag
komt en ’s zomers, als de hitte
op straat bijna ondraaglijk is, valt

de krant gewoon elke week op
de deurmat. Het zijn kanjers, de
krantenjongens en -meiden van
de Hofgeest die elke week bij
15.350 huishoudens gratis wordt
bezorgd. Een keer per jaar kan
iedereen deze stoere jongens en
meisjes belonen als waardering
voor hun trouwe dienst. Volgende week bellen de bezorgers aan
en overhandigen zij hun nieuwjaarswens, waarvan hier een af-

beelding is te zien. Geef gul, ze
hebben het verdiend!

Deze bezorger wenst u

prettige feestdagen
en een

knallend 2013!

CASTRICUMMERWERF 39-41
1901 RV CASTRICUM
TEL. 0251-674433

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

ZIE ONZE ADVERTENTIE

ZONDAG 16 DECEMBER
AANVANG 14.00 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

Stormvogels

tegen

FC Blauw Wit A

Deze advertentie is aangeboden door:

Zicht Risico- en Verzekeringsadviseurs
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
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Voordelige complete
kerstdag bij SnowPlanet

150 kerststalletjes
en een wintertafereel
Velsen-Zuid - Eind november
beginnen bij de dames van Ee
en Markerink de kerstkriebels.
In een paar dagen tijd wordt het
hele huis omgegooid. De boeken en het serviesgoed gaan in
dozen om ruimte te maken voor
meer dan 150 kerststalletjes en
een enorm wintertafereel.
20 jaar geleden kochten ze tijdens een vakantie in Zeeland
hun eerste kerststal. Die prijkt
nu als bijzonderheid midden in
het wintertafereel. Daarna begon vooral Ineke van Ee met het
verzamelen van kerststallen. Ze
zijn er van piepklein tot een flink
formaat, van porselein tot handgesneden hout. Inmiddels is de
verzameling zo groot geworden dat de ‘made in China’ stalletjes het moeten doen met een
plekje in de gang. In de vitrinekast staan de meest bijzondere,
de handgesneden houten beelden, een prachtige schildering
op de drie koningen en Duits

porselein. Bij elke beeldengroep
heeft Ineke wel een verhaal. ,,Ik
vind de symboliek ook zo mooi,
zoals de lantaarn die Jozef vaak
draagt, die betekent dat Christus
het licht van de wereld is.’’ Ineke is lid geworden van Vrienden
van de Kerstgroep Nederland en
komt op die manier vaak aan de
mooiste groepen of beelden van
over de hele wereld. Ook via de
Wereldwinkel vindt ze regelmatig iets bijzonders.
Jo Markerink vindt de kerststalletjes net zo mooi als Ineke, maar
zij is degene die elk jaar het wintertafereel inricht. Elk jaar komt
er wel weer een winterhuisje
bij. ,,Links is het boerendorp en
rechts de elite’’, wijst ze met een
knipoog. De twee dames ontvangen regelmatig bezoekers van de
parochie van de Engelmunduskerk die hun kersthuis komen
bewonderen. ,,Maar wel op afspraak’’, zegt Jo. ,,Anders wordt
het hier te vol.’’ (Karin Dekkers)

SjakSjop bestaat 3 jaar
IJmuiden - Deze maand bestaat
SjakSjop alweer 3 jaar. De kracht
van SjakSjop is de grote roulatie van de tweedehands kleding.
Veel kleding komt van verder
weg. Door Jacs connectie met de
confectiebranche komt er ook regelmatig nieuwe kleding binnen,
zowel voor de dames en heren.
Klassiek, modern, trendy, hip, vintage. SjakSjop doet haar best om
een leuk aanbod in alle maten te
houden. Dat is best lastig en afhankelijk van de inbreng. Sjak
vindt het nog steeds spannend
wat ze elke week binnenkrijgt. Na
drie jaar weet ze precies wat haar
klanten leuk vinden en wat goed
past in het aanbod. Sjak geeft
heel graag advies en stylingtips
aan mensen die dat waarderen.
Wat belangrijk is aan een tweede kans kledingzaak is dat de
kleding er stijlvol en netjes bij
hangt en dat alles schoon en fris
is en ruikt. Tegenwoordig is tweede kanskleding volgens de media
‘hot’. Waarom zou je de hoofdprijs betalen voor nieuwe merkkleding als er een goed alternatief zoals SjakSjop is? De kleding

wordt ook uiterst secuur beoordeeld op stijl en kwaliteit. Wat je
bij SjakSjop vindt is allemaal zo
goed als nieuw. Inmiddels zijn er
meerdere tweedehandskledingzaken maar SjakSjop blijft exclusief en apart. SjakSjop heeft zoals ze het zo mooi zeggen in de
confectie ‘de krenten in de pap’
en de winkel is de Parel van de
Haven.
SjakSjop zit nog verstopt in de
haven van IJmuiden zodat de
drempel heel laag is om lekker
binnen te komen en te shoppen. Uiteraard ruime gratis parkeergelegenheid. Er is helaas nu
deze tijd wel veel opgebroken in
de haven, dus sommige stukken
zijn afgesloten maar uiteindelijk
wordt alles heel mooi. U kunt ook
op afspraak komen shoppen, geneert u zich niet en bel gewoon.
Openingstijden vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Voor
informatie kijk op www.sjaksjop.
nl of bel 06-19158673. Ook voor
leuke kerstpresentjes of cadeaubonnen ga je naar Sjaksjop, Visserijstraat, hoek Industriestraat
39 met een eigen ingang.

Velsen-Zuid - Dit jaar kunt u
bij SnowPlanet uw kerstbrunch
of -diner voordelig combineren
met een middag sneeuwpret op
de piste. Vanaf 10 euro kunt u
al een uur genieten van de piste. Geniet daarbij van een heerlijke kerstbrunch of een smakelijk 5-gangendiner in Restaurant
The Lodge. Echte sneeuw, winterse sfeer met talloze lichtjes,
knapperend haardvuur en sfeervolle decoraties, dat is kerst bij
SnowPlanet!
SnowPlanet biedt op beide kerstdagen voor ieder wat wils met
een uitgebreid culinair programma. Met de hele familie genieten van een Live Cooking kerstbrunch of gezellig samen dip-

pen en braden tijdens een Grill
& Fondue diner. Voor een echte verwenning, reserveert u een
5-gangendiner in restaurant The
Lodge. In de sfeervolle Lodge
waant u zich in een luxe, Zwitsers chalet. Terwijl u volop geniet
van de gerechten, knappert het
vuur in open haard.
Indien u deelneemt aan de kerstbrunch of één van de kerstdiners
kunt u uw feestmaal combineren
met een middag of avond op de
piste. Voor 10 euro voor een uur;
tot 30 euro voor vier uur geniet u
al van de sneeuwpret. Alle prijzen zijn inclusief materiaalhuur.
Reserveer uw kerstarrangement
via www.snowplanet.nl of bel
0255-545848.

Van Oud naar Nieuw

Oud en nieuwfeest
in Villa Westend
Velserbroek - Oud en nieuw vieren als een VIP? Dat kan in Villa Westend, waar voor de derde keer op rij het succesvolle feest
‘Van Oud naar Nieuw’ wordt gehouden. De stijlvolle locatie aan
de Westbroekplas, het uitzicht op het vuurwerk én de unieke mix
van artiesten staan garant voor een onvergetelijk begin van 2013.
In Villa Westend speelt een live-band en draaien de dj’s soul, disco, dance en muziek uit de jaren ‘90. Centraal staat het optreden
van Groovesum, een gelegenheidsformatie die onder meer bestaat uit zangeres Bernice (Kraak & Smaak, Wicked Jazz Sounds),
percussionist Frank the Tank, gitarist Eller van Buuren (broer van
superstar-dj Armin), Q on the Trumpet en Donald Sax. Ook te gast
zijn The Voice of Holland-kandidaat Mathijs Rumping, zangeres
Ilse Blanker, 90’s in Motion en DJ Friso. Van Oud naar Nieuw
wordt afgesloten door Dirtcaps, bekend van Girls Love DJ’s en
Mystery Land. Gastheer en presentator is Q Music-dj Koen Hansen. Van Oud naar Nieuw is een galafeest voor bezoekers van 21
jaar en ouder. Van de gasten wordt verwacht dat stijlvol gekleed
naar Villa Westend komen, het liefst in avondjurk of smoking.
,,Oud en nieuw is het feest van het jaar”, zegt Ingmar van Maurik
van By Night Events. ,,Wij hechten zeer aan de uitstraling van het
feest en vinden dat iedereen zich aan de dresscode moet houden. We hanteren niet de keiharde regels voor ‘white tie of ‘black
tie’, maar jeans en sneakers zijn not done. Bezoekers die zich hier
niet aan houden, lopen het risico bij de deur geweigerd te worden. Ook de minimum leeftijd wordt streng gehandhaafd.”
Tickets voor Van Oud naar Nieuw kosten 32,50 euro en zijn verkrijgbaar via www.bynightevents.com of Facebook, aan de bar
van Villa Westend (geen voorverkoopkosten) en bij alle Primerawinkels in Nederland. Het feest duurt van 22.00 tot 04.00 uur. Villa Westend ligt aan de Westbroekplas. (foto: Villa Westend)
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Donderdag
13 december

Fair Trade Markt in school
Parnassia, Wulververlaan 3,
Santpoort-Noord, van 18.30 tot
20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Toneelgroep
Dorst speelt ‘Coco Chanel Revisited’. Aanvang 20.30 uur.
Ondernemerscafé in Oma’s
Kamer van Café Middeloo,
Driehuizerkerkweg Driehuis.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.patronaat.nl: Ed Struijlaart, 20.30
uur, 10 euro. DJ Paulie & Co,
18+. 00.00 uur, 5 euro, gratis voor studenten. Café: Number NIne en Yorick van Norden
(The Hype), 21.00 uur, gratis.

Vrijdag

14 december
Vrijwilligers UNICEF verkopen artikelen bij AH IJmuiden.
Optreden The Christmas Experience in de Zeewijkpassage IJmuiden. Tussen 11.00 en
13.00 uur.
Wip Wollewap, tentoonstelling in Pieter Vermeulen Museum Driehuis. Van 13.00 tot
17.00 uur.
Kerstmarkt in De Rank, Kon.
Wilhelminakade 265 IJmuiden.
Van 16.00 tot 21.00 uur. Om
19.00 uur optreden Chr. Indonesisch zangkoor Minahasa
GOKN uit Amsterdam.
Kerstboom- en stukjesverkoop bij St. Radboud van 18.30
tot 21.00 uur, Middenduinerweg 74 Santpoort-Zuid.
Drankkarren, verloting met
muzikale omlijsting van DJ
Bas. Café IJmuiden, W. Barendszstraat 21 IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Telstar Vrouwen-PEC Zwolle. Aanvang 20.00 uur.
Trio Merain in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Vivan Las
Antipodas!’ Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Harde Pappies,
20.30 uur, 35,-. Rachèl Louise,
20.30 uur, 8,-. Disco Biscuits,
23.00-04.00 uur, 12,50 vanaf 18
jaar. Café Linkoban, 21.00, gratis. 23.00-04.00 uur Harde Pappies after, gratis.

Zaterdag
15 december

Kerstboom- en stukjesverkoop bij St. Radboud van 10.00
tot 17.00 uur, Middenduinerweg 74 Santpoort-Zuid.
Kerstmarkt bij Dagcentrum
IJmuiden, Schiplaan 2a in
IJmuiden. Van 10.00 tot 16.00
uur. Tussen 13.00 en 14.30 uur
optreden smartlappenkoor.
Kleindiertentoonstelling in
het clubgebouw aan de Heerenduinweg 6b in IJmuiden.
Van 12.00 tot 16.00 uur. Toegang gratis.
Christmas Shopping in het
centrum van IJmuiden. Van
13.00 tot 22.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur.
Kerst(rommel)markt
in
speeltuin Zeewijk, Orionweg
700 IJmuiden. Van 13.00 tot
17.00 uur.
Adventsvespers in de Dorpskerk, Burg. Enschedelaan 65
Santpoort-Noord.
Aanvang
17.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
‘Alice in Wonderland’. Aanvang
19.00 uur.
Kienavond bij Felison Brass,
Dienstencentrum Watervliet,
Doelmanstraat 34 VelsenNoord. Aanvang 19.30 uur.
Wildavond bij VV Waterloo,
Waterloolaan 3 IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Kienen bij SV Full Speed, Tolsduinerlaan Velsen-Zuid. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Bunkerrock.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Beth Hart. 20.30
uur, 26,-. Bombay Show Pig,
20.30 uur, 10,-. Zer00’s Heroes,
23.00-04.00 uur, 10,- vanaf 18
jaar. Café Full Spectrum Bookings, 20.00 uur. Toegang gratis.
Local Warriors, 23.00-04.00 uur,
toegang gratis.

Zondag

16 december
Kerstboom- en stukjesverkoop bij St. Radboud van 10.00
tot 17.00 uur, Middenduinerweg 74 Santpoort-Zuid.
Lezing door mr. Hans Leewens
in De Kapel, Potgieterweg 4
Bloemendaal. Thema: ‘Het volwassen ego. Evenwichtig leven
vraagt om een volwassen ego’.
Aanvang 10.30 uur.
Hoorntrio tijdens Muzenforum, Gemeentehuis Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158
Overveen. Aanvang 11.45 uur.
Kerstmarkt bij Restaurant Villa Zomerdijk, Genieweg 1 Velsen-Zuid. Van 12.00 tot 19.00

uur.
Kleindiertentoonstelling in
het clubgebouw aan de Heerenduinweg 6b in IJmuiden.
Van 12.00 tot 16.00 uur. Toegang gratis.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur.
Wip Wollewap, tentoonstelling in Pieter Vermeulen Museum Driehuis. Van 13.00 tot
17.00 uur.
Kaarsen dopen in allerlei
kleuren bij Informatieboerderij
Zorgvrij, Genieweg 50 VelsenZuid. Van 13.30 tot 15.30 uur
voor kinderen van 5 t/m 9 jaar.
ZoMiPo in Verpleeghuis Velserduin, Nic. Beetslaan 4 Driehuis. Optreden van Dolorosa.
Aanvang 14.00 uur.
Kerstconcert door Seniorenkoor Vitaal in de Engelmunduskerk Velsen-Zuid. Aanvang
14.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: ‘Kapsalon Het
Knippertje (3+) door Cees
Brandt. Aanvang 14.30 uur. Om
17.30 uur Trees tijdens foyerconcert.
Kerstconcert in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Ouderwetse Wildmiddag met
DJ Bas en zanger Yanni in Café
IJmuiden, W. Barendszstraat 21
IJmuiden. Aanvang 15.30 uur.
Wildmiddag met drankverloting bij Café De Griffioen, Frans
Naereboutstraat 9 IJmuiden.
Vanaf 16.00 uur. Toegang gratis. Voor een hapje wordt gezorgd.
Jazz Club Kennemerland,
Notelle Bar, Koningstraat 14
Beverwijk: Matinee met Tico
Pierhagen & Friends. Aanvang
16.00 uur.
Candelight Dienst bij Leger
des Heils, kerkzaal van de Baptisten gemeente, Maerten van
Heemskerckstraat 43 Heemskerk. Aanvang 19.00 uur.
Advent Carol Service in de
Engelmunduskerk
Driehuis.
Aanvang 19.15 uur.
Patronaat Haarlem: www.patronaat.nl: Loading Dock: Dynamite Platenbeurs. 11.0016.30 uur. Toegang 2,-, Café:
De Haarlemse Jazzclub. 16.30
uur. Toegang 5,-.

Maandag
17 december

2e Voorronde Kennemer
JazzFactor in Notelle Bar, Koningstraat 14 Beverwijk. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag
18 december

Stadsschouwburg Velsen:
Youp van ‘t Hek. Voorstelling is
inmiddels uitverkocht.

Woensdag
19 december

Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur.

Wip Wollewap, tentoonstelling in Pieter Vermeulen Museum Driehuis. Van 13.00 tot
17.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Youp van ‘t Hek. Voorstelling is
inmiddels uitverkocht.

Donderdag
20 december

Kerst-In op het Stratingplantsoen in Velsen-Noord. Van
18.00 tot 21.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Youp van ‘t Hek. Voorstelling is
inmiddels uitverkocht.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Stefan Pop met
‘Mijn blauwe periode’. Aanvang
20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Kleine zaal: LOS!
24.00 uur. Toegang 5,- vanaf
18 jaar. Studenten gratis. Café:
Heavy uit Haarlem. 21.00 uur.
Toegang gratis.

Aanhoudingen
na alcoholcontroles
Regio - Politiemensen hebben
vrijdagavond en in de nacht naar
zaterdag op verschillende locaties
alcoholcontroles gehouden. Hierbij is 10 keer proces-verbaal opgemaakt omdat bestuurders teveel hadden gedronken. De controles vonden plaats op de Busweg en de Waarderweg in Haarlem en op de N208 ter hoogte van
Santpoort-Noord. In totaal werd
bij ruim 1000 weggebruikers een
blaastest afgenomen. De politie in
Kennemerland controleert voortdurend op het gebruik van alcohol in het verkeer. Bestuurders
met teveel alcohol op veroorzaken
jaarlijks meerdere ongelukken
waarbij andere weggebruikers, en
zijzelf, ernstig letsel oplopen.

Alles voor Serious Request

Chocola en koekjes gaan
als warme broodjes
Velsen-Noord - Laura, Tessa, Amira, Joyce en Amber uit
klas 1mb van het Vellesan College zitten dankzij hun verkoopkraam in de DekaMarkt in Velsen-Noord waarschijnlijk wel
gebakken voor een busrit richting het Glazen Huis in Enschedé. De school doet deze maand
een actie voor Serious Request
van 3FM. Dit jaar wordt al het
geld besteed om baby sterfte te bestrijden; elk jaar sterven
5,5 miljoen baby’s onnodig. Dat
komt door een gebrek aan medische zorg en begeleiding.
De meiden zeggen: ,,Vijf december vieren wij hier in Nederland
pakjesavond en dan is het groot
feest met lekkers en cadeautjes
maar eigenlijk is het heel erg dat
er op datzelfde moment baby’s
dood gaan omdat er niet eens
geld voor medicijnen is. Zo kwamen we op het idee in de eerste week van december koekjes en chocolaatjes te verkopen
en dit geld helemaal te schenken aan Serious Request. Omdat het een grote opbrengst
moet zijn, zijn we naar de Dekamarkt in Velsen-Noord gegaan
en de bedrijfsleider daar, meneer

Lindhout is super enthousiast en
heeft ons toegezegd heel veel
dozen met chocolade en koekjes te bestellen en die krijgen wij
en mogen we dan allemaal verkopen in Velsen-Noord voor ons
goede doel.’’
De meiden hebben vorige week
met een kraam in de DekaMarkt gestaan. Koek en chocola gingen als warme broodjes over de toonbank. En inmiddels nadert het verkoopbedrag
de 250 euro. Het leuke is dat alle koek en chocola is gedoneerd
door DekaMarkt en dat de gehele opbrengst dus naar Serious
Request kan. Daarnaast bood
de Kringloopwinkel ook nog een
aantal leuke cadeautjes aan en
werden er ook nog kleurplaten
verkocht. Alsof het nog niet genoeg is gaan de meisjes vrijdagmiddag weer verder met de verkoop. Vanaf een uur of twee, na
schooltijd, gaan ze verder met
de verkoop. Het Vellesan College gaat op 20 december met
een bus naar Enschedé. Wie de
leukste actie bedenkt en uitvoert
of het meeste geld ophaalt mag
mee. Dat wordt dus nog spannend. (Karin Dekkers)
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Zaterdag Christmas
Shopping in IJmuiden

Tarieven HAP
omhoog
IJmuiden aan Zee – Alle schepen die aanleggen in havens in
Nederland gaan binnenkort hetzelfde verhoogde tarief betalen
voor afval dat zij aan boord hebben. Dat wordt geregeld door
het HAP, Haven Afvalstoffen
Plan. Elk schip dat aanlegt moet
hiervoor betalen, of je nu afval
kwijt wilt of niet. Dat gebeurt om
te voorkomen dat afval op zee
wordt gedumpt. Wel zijn er verschillende tarieven, afhankelijke van grootte van het schip en
de regelmaat dat het schip aanlegt. Een schip dat maanden op
zee is zal meer afval hebben dan
een veerpont. Het HAP regelt de
tarieven in Nederland. Het tarief
is nu omhoog gegaan omdat de
opbrengst al jaren niet dekkend
was voor de kosten van afvalverwerking. Ook internationaal
wordt naar haventarieven gekeken, om excessieve verschillen tussen landen te voorkomen.
(Karin Dekkers)

Geen subsidie
meer voor
SOS Velsen
Velsen – De gemeente Velsen
gaat haar regierol op het gebied van ontwikkeling, cultuur
en economie met het Galle zelf
op zich nemen. Dit is het resultaat van de notitie Velsen staat
midden in de Wereld. De relatie
met SOS Velsen (Stichting Ontwikkelingssamenwerking Velsen), die de contacten met Galle, Sri Lanka, onderhield is geevalueerd. Velsen heeft sinds
1976 een stedenband met Galle. Sinds 1985 heeft SOS Velsen
deze stedenband onderhouden.
Uit de evaluatie is gebleken dat
de doelstelling van SOS-Velsen
om een leidende rol te spelen bij
initiatieven vanuit Velsen, onvoldoende uit de verf is gekomen.
In 2012 heeft het college van
B&W de beleidsregels voor
maatschappelijke
participatie
vastgesteld. Subsidieaanvragen
voor mondiale bewustwording
worden opengesteld aan alle organisaties die aan de regels voldoen. Subsidie wordt per project vastgesteld. Voor SOS Velsen geldt dat de structurele subsidierelatie per 1 januari 2014
wordt beëindigd. Per 1 januari
2013 worden reiskosten van bestuursleden van SOS Velsen aan
Galle niet meer vergoed. De gemeente Velsen zal de bestuurlijke, economische, educatieve,
culturele en sportieve contacten met Galle zelf opnemen. Uiteraard kan SOS Velsen op projectbasis wel subsidieaanvragen doen. Zo worden organisaties gelijk gesteld aan elkaar
waar het maatschappelijke hulp
aan het buitenland betreft. (Karin Dekkers)

Kunstige vitrine
Woningbedrijf Velsen
IJmuiden - Woensdag 5 december hebben Ted Kuné, directeur
Woningbedrijf Velsen, en Martijn
Mewe, directeur Bibliotheek Velsen, de geheel opgeknapte vitrine aan de Lange Nieuwstraat
onthuld. De vitrine, ontworpen
door kunstenares Ria Schoof, is
een project dat verbinding wil
leggen. Het biedt de komende
jaren plaats aan de stadsdichters
van Velsen, zoals nu aan de huidige dichter Inge Verhoog.
,,Voor de bibliotheek is het nodig
om de verbinding aan te gaan
met andere partijen’’, aldus Martijn Mewe. De verzelfstandiging
maakt dit ook nodig. Het moet
wel gaan om een inhoudelijke
verbinding, zoals deze positieve
actie waarin vier partijen deelnemen. Verbinding is ook het thema van het gedicht van Inge Verhoog: ‘Verbinding: Als windstreken liggen Velsens dorpen en
wijken gescheiden door spoor

en kanaal, hier groener daar
meer rood verscheidenheid en
toch verbonden zijn, dat maakt
Velsen groot.’
Ted Kuné opende ook met een
gedicht, toepasselijk qua thema
en qua dag (5 december). ‘Het
laatste vers maakt het heel duidelijk: Het resultaat gaat u straks
aanschouwen. Het is een mengeling van kunst, poëzie, boeken en bouwen. Waartoe een inspirerende samenwerking al niet
kan leiden in deze economisch
moeilijke tijden.’
Ria Schoof is de verbindende
schakel geweest in dit hele proces en degene die een fraaie vitrine heeft gebouwd. Het past
helemaal bij haar bedrijfsmotto: ‘Kunst die Blij maakt’. De vitrine was tijdelijk afgedekt door
met graffiti volgespoten stukken
karton. Na de verwijdering kwamen schildering en gedicht vol in
het licht.

Drive4Life in actie voor
3FM’s Serious Request
Velsen-Zuid - Vrijdag 21 december is er een speciale actiemiddag gericht op rijvaardigheid
in het kader van Drive4Life. Deze
dag vindt plaats op het parkeerterrein van SnowPlanet in recreatiegebied Spaarnwoude. Alle opbrengsten komen ten goede aan de Serious Request actie
van 3FM die dit jaar in het teken
staat van het terugdringen van
babysterfte.
Drive4Life is een initiatief van
Autorijschool Goes & Boonstra
en Bos Driver Academy. Diverse
autorijscholen uit de regio hebben hun medewerking toegezegd. Deelnemers kunnen tegen
een bijdrage aan het goede doel
aan allerlei activiteiten deelnemen. Wil je weten of je rijdt volgens ‘het nieuwe rijden’ en op
die manier brandstof bespaart?
Neem dan deel aan de Zuinig
Rijden Ritten. Stap je liever in de
spectaculaire ongevallensimulator om te kijken hoe je reageert
in geval van een crash? Of wil

je weten of je huidige rijstijl nog
past binnen de normen van het
CBR? Ervaren instructeurs begeleiden je in elk onderdeel.
Heb je nog geen rijervaring in
auto of op een motor? Je kunt
je ook aanmelden voor een eerste rijles en eens proeven of het
je past. Ook voor een eerste les
met een aanhangwagen zijn er
mogelijkheden. Een parcours om
te slalommen op de motor en in
de auto of een uitwijkmanoeuvre
oefenen in een auto behoort tot
de mogelijkheden.
Initiatiefnemers Dennis Goes en
Mike van den Bos: ,,De instructeurs staan van 12.00 tot 19.00
uur voor iedereen klaar en we
hopen op een topopbrengst voor
Serious Request Let’s hear it for
the babies.” Drive4Life heeft ook
een speciale Facebookpagina
aangemaakt: https://www.facebook.com/#!/Drive4L. Tevens is
Drive4Life te volgen op Twitter:
http://www.twitter.com/Drive_4_
Life.

IJmuiden - Zaterdag 15 december is er weer het jaarlijks terugkerende Christmas Shopping in het centrum van IJmuiden. De
organisatie zet weer een gezellige en sfeervolle kerstmarkt neer.
Nieuw is dat deze editie tot 22.00 zal duren.
De kramen zullen uiteraard worden verlicht en gevuld zijn met
kerst- en cadeau-artikelen van zowel de winkeliers als de ambulante handel. De grootste kerstboom van IJmuiden staat prachtig
verlicht te pronken op Plein 1945
Tijdens deze editie van het Christmas Shopping zijn ook oude
ambachten aanwezig. Deze vakmensen willen met hun presentatie aan de jongere generaties bekendheid geven van hun hobby of vak met interessante demonstraties en uitleg. Zo zijn er
kramen met glas graveren, glasblazen, bootje in fles maken, Tiffany en meer.
Daarnaast zal een specialist uit Friesland aanwezig zijn met (hoe
kan het anders) Friese specialiteiten zoals kaas, droge worst, paling en visrokerij. Een ouderwetse haringkar, het is er allemaal.
De organisatie zal proberen dit alles te doen in een nostalgische
sfeer à la Dickens. Omdat traditiegetrouw de temperatuur weer
rond het vriespunt zal liggen, is er bij diverse kramen de mogelijkheid zijn om de inwendige mens te versterken met ondermeer
oliebollen, warme chocolademelk en glüwhein.
Het Christmas Shopping is zaterdag 15 december van 13.00 tot
22.00 uur.

Prijswinnaars bij Bos
Vraagt en Bos Kookt
IJmuiden - De familie Van de
Keer heeft de ‘Bos Vraagt’ van
week 48 goed geraden en heeft
afgelopen vrijdag gegeten bij
restaurant Bos Kookt aan de
Groeneweg in IJmuiden. Mevrouw Van de Keer zegt dat ze
wel wist dat het kerstmenu op
de eerste kerstdag al volgeboekt
was, maar wel heeft ze voor de
vervolgvraag op de website van
Bos gekeken om te zien wat er in
het dessert zit.
Mevrouw Van de Keer: ,,Ik doe
altijd met van alles mee maar ik
win nooit iets. De verrassing was
dus groot toen wij thuiskwamen
van Sinterklaas vieren en ik het
mailtje zag van Bos.” Mijnheer
Van de Keer vult aan: ,,Ze konden haar in Volendam horen, zo
blij was ze”.
Het echtpaar was nog niet eerder bij Bos geweest , maar de
lokatie is ze niet onbekend.
Vroeger Rex theater, nu Stadsschouwburg aan de overkant
van Bos Kookt. Mijnheer Van de
Keer kwam altijd biljarten in het
café van Van de Berg, waar dus
nu Bos Kookt zit. Daarnaast zat

60 jaar geleden het gebouw van
De Spil , waar mijnheer Van de
Keer vrijwilligerswerk deed. Dat
is de plek waar de twee elkaar
voor het eerst hebben ontmoet.
Hoe groot kan het toeval zijn. Ze
zijn bijna 50 jaar getrouwd en
eten nu op dezelfde plek, nu bij
Bos Kookt!
Allebei kozen ze voor de knoflookgarnalen uit de oven. Daarna wilde mevrouw Van de Keer
de scholfilet, maar helaas was
die net daarvoor uitverkocht geraakt. Ze koos in plaats daarvan voor de hertenbiefstuk waar
mijnheer Van de Keer zich bij
aansloot. Als dessert kozen ze
voor het stroopwafeldessert en
het stoofperendessert dat als
special op het krijtbord aan de
wand stond vermeld. Afgesloten
werd met een koffie.
,,We waren erg blij met onze prijs
en hebben heerlijk gegeten; we
zeggen het zeker voort”, aldus de
familie van de Keer.
Ook kans maken op een gratis
diner? Volgende week de laatste Bos Vraagt! in deze krant. Zie
ook www.boskookt.nl.
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Jutterpad

Actie appartementen
Hoogtij en Laagtij
IJmuiden - Afgezien van het
weer, een ijskoude wind en
sneeuw, was het vrijdagmiddag
toch een gezellig samenzijn bij
de feestelijke oplevering van de
appartementen Hoogtij en Laagtij. Deze appartementen maken onderdeel uit van het totale
bouwplan De Binnenhaven, zoals de nieuwe buurt op de plaats
van het voormalige Zeewegziekenhuis is genoemd.
De, door hun witte uiterlijk, in het
oog springende appartementencomplexen zijn op loopafstand
van het winkelcentrum gelegen
en omvatten in totaal 68 woningen. De twee gebouwen zijn respectievelijk zes en acht verdiepingen hoog en bestaan uit verschillende typen appartementen
die in grootte variëren van 72m2
tot 110m2. Alle bewoners hebben de beschikking over een eigen parkeerplaats in de parkeergarage en vanuit deze garage
zijn de appartement direct te bereiken.
Voor belangstellenden die mo-

menteel interesse hebben voor
de laatste, nog onverkochte, appartementen had projectontwikkelaar Synchroon een wel heel
speciale aanbieding, zo rond de
komende feestdagen. Tot en met
31 december van dit jaar worden de nog beschikbare appartementen namelijk aangeboden
met een korting van maar liefst
20.000 euro op de v.o.n.-prijs.
Bovendien zijn ook de hypotheekvoorwaarden tot het eind
van dit jaar nog gunstiger en
mogelijke kopers kunnen, bij ondertekening van een koopcontract vóór 1 januari, dus flink wat
voordeel behalen.
De verkopende makelaar in de
regio is Van Waalwijk Van Doorn
die onder andere kantoor houdt
aan de Willebrordstraat 80 in
IJmuiden. Voor nadere informatie omtrent deze speciale aanbieding: 0255-519109. Ook op
de website: www.vanwaalwijkvandoorn.nl is de nodige informatie omtrent dit project te vinden.

Kou maakt plaats voor
wisselvallig weer
Een periode van prachtig weer
gedurende een langere tijd is
nog steeds schaars in Nederland.
Na een formidabele zaterdag
viel het weer op zondag behoorlijk tegen met flinke regenvlagen en soms rukwinden tot bijna 80 kilometer per uur.
Vanaf vrijdag wordt het zachter
weer als oceanische bemoeienissen vanaf het westen een belangrijker stempel gaan drukken
op het weerbeeld. Mogelijk kan
het zachtere weer wat langer
aanhouden, want een inval van
milde lucht na een koude eerste
fase van december, biedt doorgaans (conform de kalenderklimatologie) weinig hoop voor de
winterliefhebbers.
De weerhistorie laat zien dat
een eenmaal ingezet zonaal
(westelijk) weerpatroon rond 15
december niet zelden tot en met
Kerstmis aanhoudt. Dit is evenwel geen wet van Meden en
Perzen, maar dat is het in het
weer natuurlijk nooit. Na al zeggen dat het een zachte en groene kerst wordt is prematuur.
Tot vrijdag blijft het nog even
koud in de IJmond met gedu-

rende de nacht mogelijk -5 graden Celsius en kans op wat
sneeuw.
Rond vrijdag is de kans op intensievere neerslag (sneeuw
en regen) groot als de zachtere lucht probeert op te stomen
en de aanwezige koude lucht in
Noord-Holland probeert te verdrijven.
Een waterkoude zuidooster
geeft dan aanvankelijk gevoelstemperaturen van beneden -5
graden.
In het weekend zal de koude lucht geheel zijn verdwenen
en blijft het wisselvallig bij een
graad of 8.
Opvallend is dat de ijskoude
Russische vrieslucht voorlopig
nog enigszins in de buurt van
Nederland blijft, ook volgende
week. Een kleine wijziging in het
luchtdrukpatroon hoeft er maar
op te treden, of we zitten ineens
in winters weer.
Voor meer weerinformatie en
fraaie foto’s, kijk eens op de
geheel vernieuwde website
www.weerprimeur.nl
de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:
Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek
GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl
www.groenrijkvelserbroek.nl

IJmuiden aan Zee – Omdat er steeds meer activiteiten plaats vinden op de stranden is de kans op ongelukken
ook toegenomen. Om hulpdiensten snel op de goede plaats te
krijgen is het belangrijk dat alle
paden en strandopgangen namen krijgen. Daarom is besloten
twee strandopgangen een naam
te geven. De nieuwe namen zijn
Jutterpad en Strandvonderpad

Pedicuresalon
Zilt geopend in
IJmuiden
IJmuiden - Begin november
heeft Helga de Beus haar tweede praktijk in IJmuiden geopend.
Helga is al sinds 1998 zelfstandig
ondernemer en heeft een bloeiende pedicurepraktijk in Santpoort. Hier behandelt zij al haar
klanten naar tevredenheid. Haar
nieuwe Pedicuresalon Zilt heeft
een extra voordeel. De praktijk is
op de begane grond, is rolstoel
toegankelijk en voorzien van een
eigen toilet. Daarnaast heeft Zilt
eens in de maand een haal- en
brengservice op zaterdag voor
mensen die slecht ter been zijn
en niet meer met het openbaar
kunnen.
Helga is gespecialiseerd in de
diabetische en reumatische
voetverzorging. Zij volgt hier regelmatig bijscholingcursussen
voor, waardoor haar kennis up to
date blijft. Doordat Helga is aangesloten bij de brancheorganisatie Provoet worden de behandelingen geheel of gedeeltelijk
door de zorgverzekeraars vergoed. Ook beschikt Helga over

een unieke nagelbeugeltechniek
die ervoor zorgt dat ingegroeide
nagels volledig, en pijnloos, behandeld kunnen worden. Vele
cliënten zijn door deze techniek
van deze, vervelende en pijnlijke,
klachten afgeholpen.
Verder onderhoudt zij nauw
contact met huisartsen, podotherapeuten en orthopedische
schoenmakers, dit, zodat er gezamenlijk naar een zo goed mogelijke voetenzorg gestreefd kan
worden. Daardoor kunnen hinderlijke complicaties tijdig herkend en behandeld worden.
Pedicuresalon Zilt heeft voor
haar opening een leuke actie. Na
de pedicurebehandeling krijgt u
gratis een voetmassage van 15
minuten, of u kunt uw teennagels laten lakken.
Kijk voor alle behandelingen op
www.helgadebeus.nl. Ook is de
praktijkruimte van Pedicuresalon Zilt voor zes dagdelen te
huur. Bel voor verdere informatie
met Helga de Beus, telefoon 0640209913. (Koen Minnema)

Velsen tegen afschaffing
plastic statiegeldfles
Velsen – Hoewel de meeste gemeenten tegen afschaffing van
de statiegeldfles zijn, wordt momenteel met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
gewerkt aan een Raamovereenkomst Verpakkingen waarin
maatregelen worden genomen
voor het geval dat de statiegeldfles wordt vervangen door een
afvalproduct.
De Tweede Kamer moet hierover
nog een beslissing nemen. VNG
heeft een duidelijk signaal gegeven dat zij de statiegeldfles liever
houden, gezien het gevaar van
toename van zwerfvuil. Het bedrijfsleven is echter voor afschaffing van de statiegeldfles, omdat
het voor hen veel extra werk en
transport betekent. Wel zijn zij
bereid de overheid financieel te
compenseren voor de extra verwerking van het kunststof afval.

Gemeenten gaan zich daarom
alvast beraden over te nemen
maatregelen en eventueel een
berekening maken van de extra
kosten. Wethouder Vennik wijst
erop dat het om aanzienlijk meer
afval zal gaan. Hoewel er in de
gemeente Velsen al veel kunststof afval wordt gescheiden, verwacht hij dat de statiegeldflessen niet automatisch ook bij dit
afval zullen worden aangeleverd.
Mogelijk zijn er meer containers
nodig, of een andere manier van
afval scheiden. Uiteraard gaat de
Huisvuilcentrale (HVC) ook bekijken hoe het beter kan. Er is al
vaker een discussie gevoerd over
hoe het beter kan. Wat is beter
afval scheiden bij de bron of in
de eindfase bij het afvalverwerkingsstation. Daarover zijn de
meningen verdeeld. (Karin Dekkers)

NOS bezoekt
Ichthus Lyceum
Driehuis - Eén dag even geen
Nederlands, wiskunde of geschiedenis. In plaats daarvan aan
de slag met camera’s en microfoons om echte radio- en televisieonderwerpen te maken: dat is
‘NOS on Tour’. Ook dit schooljaar bezoekt de NOS een aantal middelbare scholen. Op vrijdag 14 december gaan de leerlingen van het Ichthus Lyceum in
Driehuis aan de slag als journalist. Onder leiding van NOS-verslaggevers maken zij hun allereerste nieuwsreportage. Om zo
professioneel mogelijk te werk
te gaan, begint NOS on Tour met
een workshop waarin wordt uitgelegd wat nieuws eigenlijk is.
De journalisten van de NOS vertellen hoe je van een nieuwsfeit
zo goed mogelijk een radio- of
televisieonderwerp maakt. Daarbij komen de basisvragen van
de journalistiek, het Wie? Wat?
Waar? Waarom? en Hoe? natuurlijk aan bod. Met de theorie
in de achterzak gaan de scholieren op pad. Aan de hand van
zelf gekozen nieuwsfeiten gaan
zij in groepjes televisie- of radioonderwerpen maken. Als de reportages af zijn komen ze op de
website van ‘NOS on Tour’ en op
Facebook en YouTube te staan.
Het project ‘NOS on Tour’ heeft
twee doelen: enerzijds wil de
NOS jongeren ‘nieuwswijs’ maken door met hen te praten over
het huidige medialandschap en
aan de slag te laten gaan met
nieuws. Anderzijds gaat de NOS
tijdens de ‘NOS on Tour’-bijeenkomsten met de jongeren in gesprek over de vraag Wat doet de
NOS goed in de nieuwsvoorziening en wat kan beter?

Diefstal
uit auto

Velserbroek - Dinsdag rond
02.30 uur kwam bij de politie
een melding binnen van een auto-inbraak in Velserbroek. Twee
onbekende mannen hadden de
voorruit van een personenauto ingeslagen om het navigatiesysteem te stelen. Een bewoner had dit echter in de gaten en
belde de politie, die met meerdere eenheden en een politiehond
hebben gezocht naar de twee
auto-inbrekers. Zij werden helaas niet meer aangetroffen.

Ouderenni
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De Langste NachtLoop
met Suomi en ChiCoach
Santpoort-Noord - Op 21 en
22 december houden AV Suomi en ChiCoaching de LangsteNachtLoop, een unieke ultraloop tijdens de langste nacht
van 2012. Ultralopen is een vrij
onbekende tak van de hardloopsport in Nederland, die alle
afstanden omvat langer dan de
marathon (42,2 km).
De LangsteNachtLoop kent
twee onderdelen, de 24-uursen de 12-uursloop, waarin de
deelnemers zoveel mogelijk kilometers afleggen op de atletiekbaan van Suomi. Het startschot van de 24 uur wordt gegeven door Ron Teunisse die zelf
drie bij de eerste drie is geëindigd in de beroemde ultraloop
de Spartathlon.
Publiek is welkom om lopers aan
te moedigen. De 24 uur start op
vrijdag 21 december om 12.00
uur. Om middernacht, 00.00 uur,

start de 12-uursloop. De finish
van beide lopen is om 12.00 uur
op 22 december.
Iedereen kan Serious Request
met de actie tegen babysterfte ondersteunen door een gokje
te wagen op het totaal aantal kilometers dat degenen lopen, die
op de eerste 10 plaatsen op de
24 uur en op de eerste 10 plaatsen van de 12 uur eindigen. DAt
kan via http://langstenachtloop.
nl/SR.html. Deelnemers worden
daarna doorgelinkt naar de site van Serious Request waar je
een bedrag kunt storten voor de
actie. Voor de winnaars, de drie
met de beste schatting, is er een
kerstbrood.
Sponsors van de loop zijn: Run2Day Haarlem, DrWoe, MyLaps,
De Timmerfabriek IJmuiden,
Scouting de IJmondtrekkers, Vilders en Wijnands elektrotechniek.

Meday Uitzendbureau
overtreft verwachtingen
Regio - Per 1 december 2012
heeft er bij Meday Uitzendbureau een herstructurering
plaatsgevonden. Meday Uitzendbureau is ontstaan uit de
handelsonderneming
Meba
vanwege de grote vraag naar
uitzendkrachten voor kortlopende projecten binnen deze
onderneming.
Directeur a.i. is Jelle Anker. Hij
is met 30 jaar ervaring in de regionale uitzendbranche een stabiele factor en hij wordt geassisteerd door intercedente Lisa
Rengers. Meday Uitzendbureau
is een breed georiënteerd uitzendbureau voor alle bedrijfstakken en heeft de benodigde
NEN 4400, ISO en VCU certificaten en wordt, als betrouwbare partner, per 1 januari 2013
lid van de branche-organisatie
NBBU.
Door innovatie en vernieuwing
onderscheidt Meday Uitzendbureau zich ten opzichte van
de traditionele uitzendbureaus.
Ook is er een mogelijkheid om

projecten aan te nemen op basis van een vaste projectprijs.
Daarnaast investeert Meday
Uitzendbureau in een digitaal
platform waar vraag en aanbod,
werkgevers en werknemers aan
elkaar gelinkt kunnen worden.
Ook beschikt Meday Uitzendbureau over een smartphone
applicatie. Hierdoor kunnen zowel werkgevers als werknemers
de gewerkte uren op ieder moment van de dag aan de administratie doorgeven.
Meday Uitzendbureau heeft diverse personeelsbussen om uitzendkrachten naar de werkplek
te brengen. Daarnaast is Meday Uitzendbureau 24 uur per
dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar om snel te
reageren op calamiteiten. Meday Uitzendbureau doet op de
werkplek hoogstpersoonlijk de
opkomstcontrole van de uitzendkrachten. Meday Uitzendbureau investeert veel tijd en
energie om de uitzendkrachten
te boeien en te binden bijvoorbeeld door vakgerichte scholing. Door goede contacten met
het UWV en met wervingskanalen in Duitsland en Polen heeft
Meday Uitzendbureau
een
goed geschoold en gemotiveerd
personeelsbestand, om de aanvragen doeltreffend in te vullen.
Kijk voor meer informatie op
www.meday.nl of de facebookpagina Uitzendbureau Meday.
Of maak een afspraak voor een
informatief gesprek op de vestiging. Meday Uitzendbureau,
C.H. Moensstraat 71 in Beverwijk, e-mail info@meday.nl, telefoon 0251-745009 of 24 uurservice 06-50600678.

Ouderennieuws

Kersttoernooi
in tennishal
Velserbroek
Velserbroek - Zoals elk jaar
wordt er van 24 december tot 30
december een kersttoernooi georganiseerd in Tenniscentrum
Velserbroek.
Iedereen die zin heeft om tijdens
de kerstvakantie sportief bezig
te zijn kan zich voor dit gezellige
dubbeltoernooi inschrijven. Elk
jaar zijn dit weer heel veel liefhebbers uit de regio!
Omdat het bij dit toernooi puur

om de gezelligheid gaat mogen
ook tennissers die geen lid zijn
van de KNLTB meedoen.
Er worden dames-, heren- en
gemengddubbels gespeeld in
diverse categorieën van niveau 8
tot en met 4. Voor de 50plussers
wordt er overdag een apart toernooi gehouden. Aangezien er in
een poule wordt getennist speelt
iedereen minimaal twee wedstrijden van een uur.

Ladies Night: op je
paasbest voor kerst
IJmuiden - Met meer dan 120
aanmeldingen was de Ladies
Night bij Jacky Hart Mode aan
de Kennemerlaan bij voorbaat al
een succes. Helaas konden de
laatste aanmeldingen wegens
de grote drukte niet worden gehonoreerd.
Maandagavond was het feest
voor de mensen die wel aanwezig waren. De dames werden ontvangen met prosecco of een ander lekker drankje
van de Drankenier en er waren
heerlijke hapjes van Korf Catering. De woondecoraties waren
van Abelia. En zoals beloofd waren er veel ‘tips & trics’ voor de
dames. De adviezen van Jacomien werden ademloos aangehoord. Want iedereen wil er tijdens de kerstdagen toch op zijn
paasbest uitzien? Wat er allemaal mogelijk is met mode en
styling werd gedemonstreerd
door Jacomien van Jacky Hart
Mode, Angelique Beenmode &
Lingerie, Nagelstudio Jane, Esther Spray Tanning, Hair In Velserbroek en Peter van Janny van
Roon. Zo werd er verteld wat
voor kleding het best bij je figuur past en welke onderkleding je kunt dragen onder strakke feestkleding. Jacomien had
zelf een prachtig bruin kleurtje
(van Esther). Ook heel leuk was
het volgen van de twee metamorfoses: twee dames die beiden flink waren afgevallen, Cobie Lauwers uit IJmuiden en
Melanie Vader uit Velserbroek.
Zij kregen een complete ‘ma-

ke-over’ van Hair In, een behandeling van make-up artist Peter
van Janny van Roon en kleding
van Jacky Hart Mode zodat zij er
beiden op hun best uitzagen.
De metamorfose, de loterij met
mooie prijzen en het gezellige avondje uit oogstten veel lof
van alle ladies. ,,Het belangrijkste van de avond is dat mensen
weten dat zij bij deze zaken altijd terecht kunnen voor een
persoonlijk advies op stylinggebied’’, aldus Jacomien van Jacky
Hart Mode. ,,Bij ons kunnen ze
daarvoor een afspraak maken
zodat we alle tijd voor ze hebben.’’ Op de foto op het podium
vanaf links: Cobie Lauwers, Annelies Heck-Heere van Hair In,
Jacomien van Jacky Hart Mode, Peter van Janny van Roon en
Melanie Vader. (Karin Dekkers)

Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650, g.schol@zorgbalans.nl
Restaurant op maandag,
woensdag en donderdag. Tussen 12.00 en 13.15 uur (aanwezig zijn rond 11.45 uur) een
3-gangen a la carte menu. 6,p.p.
Open tafel: Vrijdag 14 december: kerstmenu, dit is echter alleen voor diegenen die vast op
de lijst staan. Vanaf 20 december tot en met nieuwjaarsdag
is er geen open tafel. Eerst volgende open tafel woensdag 2
januari. Opgeven uiterlijk 2 dagen voor de woensdag of vrijdag voor 12.00 uur bij de beheerder G. Schol.
Kerst kienavond op 12 december. Toegang 1,50. Kaartverkoop start maandag 3 december om 09.00 uur aan het
buffet.
Erwtensoepmaaltijd
op
woensdag 19 december. Aanvang 12.00 uur. Kosten per kom
1,50 euro.
Wijksteunpunt is gesloten 20
december v.a. 13.30 uur, vrijdagmiddag 21 december v.a.
12.00 uur. Maandag 24 december v.a. 15.30 uur. Beide kerstdagen en vrijdag 28 december
v.a. 15.30 uur. Daarna blijft het
gesloten tot woensdag 2 januari vanwege de overgang naar
Stichting Welzijn Velsen.
Wijksteunpunt De Hofstede, A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 023-5386528.
Het wijksteunpunt is vrijdag
14 december, na de open tafel, gesloten i.v.m. uitreiking
kerstattenties aan vrijwilligers.
Ook is het wijksteunpunt gesloten op 24 en 31 december.
Restaurant op maandag en
woensdag vanaf 11.30 uur.
Men kan kiezen uit verschilende menu’s variërend van 6,50
tot 7,50. Vooraf opgeven is niet
nodig.
Open tafel. Vrijdag 21 december: kerstdiner. Reserveren op
maandag 17 december tussen
11-12 uur. Aanvang 12.30 uur.
Kosten 7,50. Mensen die op de
vaste vrijdag reserveringslijst
staan hebben voorrang.
Het wijksteunpunt is op
zoek naar een vrijwilliger die
de rol van kok t.b.v. de open tafel op zich wilt nemen.
Kerst in woensdag 26 december. Aanvang 12.00 uur. Kosten 8,-.
Wii-spel weer gestart. Elke
woensdag van 14.00 tot 15.00
uur onder begeleiding van
leerlingen van het middelbaar
onderwijs. Toegang gratis.
Expositie
van
Greetje
Schooneveld. Toegang gratis,
gedurende de openingsuren
van het wijksteunpunt.
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Spelletjesmiddag
in zwembad
Heerenduinen
IJmuiden - Ook dit jaar organiseren de CIOS-stagiaires
van zwembad De Heerenduinen weer een spelletjesmiddag.
Op donderdag 3 januari kan de
jeugd tussen de 7 en 12 jaar (in
bezit van een zwemdiploma) op
een sportieve manier het nieuwe
jaar induiken. Vanaf 13.00 uur is
het mogelijk om records te breken, te waterpoloën, een Zweeds
zwemspel te volgen of deel uit te
maken van een wonderbaarlijke
estafette. De deelname is gratis (zit in de toegangsprijs), maar
wees er wel op tijd bij om niets
te missen.

Kerstgevoel met
The Christmas
Experience
IJmuiden - Zaterdag 15 december treedt in de Zeewijkpassage
het kerstensemble The Christmas Experience op. Vorig jaar
beleefde het ensemble hun primeur. Na een goede muzikale start hebben de leden dit jaar
geïnvesteerd in victoriaanse kledij. Het smaakvolle ensemble bestaat uit acht koperblazers, een
slagwerker en een zeskoppig
koor. Het repertoire bestaat onder andere uit Engelse Christmas
Carols, Nederlandse en Amerikaanse evergreens. The Christmas Experience zal zaterdag
voor het winkelend publiek een
sfeervol optreden verzorgen tussen 11.00 en 13.00 uur.

Dansparen Ter
Horst weer in
de prijzen
IJmuiden - Ondanks de waarschuwingen voor sneeuw en ijzel,
vertrokken in alle vroegte afgelopen zondag drie paren van danscentrum Ter Horst naar Almere.
Zij namen aldaar deel aan een
danswedstrijd ballroom en Latin.
Deze paren deden dit zeker niet
onverdienstelijk. Bij de 1e jaars
leerlingen werden Ben Hartman
met Larissa Maasland (hun debuut wedstrijd) vierde. Een knappe prestatie. Rob Krom met Shelly
Hulster deden mee bij de 3e jaars
leerlingen. Bij de ballroom kwamen zij niet verder dan de halve
finale. Bij de Latin echter werden
zij vierde. Hier waren ze zeer tevreden mee. Pascal de Vries met
Netanja Hillege deden mee in de
open klasse. Zij werden zowel bij
de ballroom en bij de Latin derde.
Wederom weer een goed resultaat voor de dansparen van danscentrum ter Horst.

Bobs Party & Events IJmondpopprijs 2013
investeert in toekomst

Regio - Zakelijke evenementen vinden als gevolg van de
economische laagconjunctuur
minder en in een andere vorm
plaats. Daarom hebben de directieleden van Bobs Party &
Events de koppen bij elkaar gestoken en een langetermijnstrategie geformuleerd om de
vraagkant van de markt een
nieuwe impuls te geven.
Om de markt te blijven prikkelen is een nieuwe huisstijl ontwikkeld, is er fors geïnvesteerd
in een nieuwe website en is een
sales- en marketingmanager
aangetrokken die de geformuleerde strategie invulling geeft.
Ook in het interieur worden
veranderingen zichtbaar. Vanaf januari worden de entree, receptie en het grand café grootschalig gerenoveerd. Ook wordt
het terras compleet vernieuwd
en wordt een open keuken gerealiseerd.
Dertig jaar geleden begon het
uitgaanscentrum op de hoek

van de Westerweg-Geesterweg met een bowlingbaan, discotheek Turbo 2000 en een restaurant. Het horecapand is inmiddels vijf keer zo groot geworden en de mogelijkheden tot feestjes zijn zodoende
enorm uitgebreid.
Verdeeld over maar liefst 8000
m2 heeft een opdrachtgever de
beschikking over meerdere zalen die allen variëren in grootte en stijl en die op hun beurt
weer met elkaar te combineren zijn.
Een goed feest organiseren is
een vak apart. Bobs beschikt
niet alleen over dertig jaar ervaring, maar ook over een ‘Special Events Team’ voor feesten
op maat.
Of het nu gaat om groots bedrijfsfeest, de presentatie van
een nieuw autotype, het opnemen van een commercial in een
van de themalocaties of een
sportdag met als afsluiting een
feest op maat.

‘OK ga je weer met me mee?’

Tweede reisboek van
Geert-Jan Helwes
Santpoort-Noord - Het tweede
reisboek van Geert-Jan Helwes
uit Santpoort is vers van de pers
nu te koop. Toen Geert-Jan Helwes uit Santpoort Noord twee
jaar geleden zijn eerste boek
schreef (OK ik ga met je mee)
had hij nog geen vermoeden dat
het schrijversvirus hem zó zou
omarmen.
Na een aantal artikelen en interviews in de lokale bladen, kreeg
hij diverse reacties op zijn reisboek, bijna uitsluitend positief.
Zijn eerste boek betrof de gemaakte wereldreis in de jaren
’70, toentertijd met zijn broer
Hans. Zijn globetrottersbestaan
was geboren. Hij had de smaak
te pakken gekregen, zózeer zelfs
dat Helwes, na ‘pensionering’ op
55-jarige leeftijd, weer een retro camperbusje aanschafte om
zelfstandig mee te gaan rondtoeren, ditmaal meer in Europa en omstreken. Er ging weer
een ‘vergeten’ wereld voor hem
open, de reisverhalen die GeertJan enthousiast doormailde naar

vrienden en bekenden, werden
met gejuich ontvangen. Dit moedigde hem aan om ze eens te
gaan afstoffen, opleuken & aanvullen, om ze daarna te bundelen
tot zijn tweede boek. Juist ja, het
logische vervolg ‘Ok ga je weer
met me mee?’ was geboren. Een
smakelijk en makkelijk leesbaar
boek, vol wetenswaardigheden,
anekdotes en reisbeschrijvingen.
Een aanrader.
Helwes verhaalt onder andere
over het mooie Nederland, maar
dán van de snelweg af, door kleine gehuchtjes en achterafstraatjes. Ook zijn reizen naar Nieuw
Zeeland, Vietnam, Polen, Denemarken, België en Frankrijk komen aan bod. Het is een opgewekt, vrolijk boek geworden,
heerlijk voor de donkere kerst.
Dat Geert-Jan Helwes met zijn
316 pagina dikke boek nog lang
niet uitverteld is blijkt uit het
feit dat hij inmiddels al aan een
deel 3 is begonnen, een typische
‘winterklus’ voor achter de kachel, zoals hij zelf zegt.

Regio - Met de knallende finale van de editie 2012 bij Café Camille nog in het achterhoofd is men alweer druk bezig met de voorbereidingen voor
de IJmondpopprijs 2013. Je kunt
je band aanmelden vanaf 7 december 2012 via www.ijmondpop.nl. De aanmeldingsperiode
sluit op 2 februari 2013. Er zijn
wel enkele criteria waar bands
aan moeten voldoen: zo moeten ze afkomstig zijn uit de regio IJmond (Velsen, Beverwijk,
Heemskerk, Uitgeest of Castricum). Ook is een vereiste dat de
bands eigen werk spelen. Jonge, aanstormende bands krijgen voorrang bij de selectie. Er
is plek voor 18 bands. De voorrondes zullen plaatsvinden in
Beverwijk, Velsen en Heemskerk

op 16 maart, 30 maart en 6 april.
De finale vindt traditiegetrouw
plaats op Koninginnenacht, 29
april 2013 in het Witte Theater in IJmuiden. Het doel van de
wedstrijd is om jonge bands een
kans te geven zich te profileren
op een professioneel podium. En
met de te winnen prijzen krijgen
bands de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen op verschillende gebieden binnen hun muzikale ambities. Er zijn bij de zesde editie van de IJmondpopprijs
weer fantastische prijzen te winnen. Tijdens de finale op maandag 29 april 2013 kunnen finalisten de volgende optredens in
de wacht slepen. Daarnaast is
er ook nog twee maal studiotijd
te winnen. Zie www.ijmondpopprijs.nl.

Gediplomeerde schoonmakers bij Kenso
IJmuiden - Groot feest bij
schoonmaakbedrijf Kenso BV in
IJmuiden. Elf medewerkers kregen op 5 december hun basisdiploma uitgereikt, waarvoor zij zes weken cursus hadden gevolgd en een pittig examen moesten afleggen. Iedereen
slaagde en het gemiddeld cijfer
lag met 7,5 erg hoog.
Directeur Omer Koyuncu is erg
trots op zijn medewerkers. ,,Ik
vind het belangrijk om te inversteren in mijn personeel”, zegt hij
in zijn nieuwe pand aan de Margadantstraat in het havengebied
van IJmuiden. ,,Ik ben de derde
eigenaar van Kenso, ik heb het
bedrijf als werknemer in 2005
overgenomen. Wij zijn ISO-gecertificeerd en werken volgen
de CAO en met de nieuwste
technieken.”
Docent Adriaan Hordijk van SVS
opleidingen is ook trots op de
gediplomeerden. ,,Ze zijn gedreven, kritisch en spreken vol liefde over hun vak”, zegt hij vol bewondering. ,,Dat mag ook wel,
want we hebben het mooiste vak
dat er is, al ziet niet iedereen dat
altijd zo.” In de crusus ging het
onder andere over Arbo-zaken,
de CAO, het omgaan met gevaarlijke stoffen, de communicatie op de werkvloer bij opdracht-

gevers en de nieuwe microvezelmethode.
Het werken met microvezeldoeken is volgens Hordijk een revolutie in het schoonmaken. ,,Het
vervangt de emmers water en
zeep en is daarom veel milieuvriendelijker. Bovendien is het
minder belastend voor de werknemer, want die hoeft niet meer
te sjouwen en te wringen. De microvezels zijn duizend keer fijner
dan een haar en nemen daarmee
al het vuil en bacteriën op.”
Jeanette Kraaijeveld was volgens haar docent de examenkandidaat met de meest elegante bewegingen. ,,Ik had er zelf
geen erg in”, zegt ze lachend.
,,Het was wel leerzaam. We leerden veel over de juiste houdingen, zodat je het niet in je rug
krijgt. Ook was het leuk om samen met je collega’s deze cursus
te volgen, ik wil wel verder met
een vervolgopleiding!”
Het basisdiploma algemene
schoonmaak is gehaald door
de Kenso-medewerkers Ardic Hakan, Rodica Benders, Michael Dijkstra, Idrissi Mohammed, Sabrina Kaak, Natasha Kapoen, Pieter Kloosterman, Jeanet
Kraaijeveld, Renate Kremer,
Yvonne van der Plas en Zeynep
Kus. (foto: Mark Sassen)
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Braak Velsen wederom
sponsor Stratenteams
Velserbroek - Rob Tousain
en Peter Geldof, de organisatoren van het Rabobank Stratenteams Velserbroek, zijn blij
om te melden dat Braak Velsen
wederom sponsor is geworden
van dit unieke evenement wat
voor de 23ste keer wordt georganiseerd.
Daarnaast heeft Braak Velsen
groot nieuws...! Recent hebben
zij de kozijnen van Gayko aan
hun assortiment toegevoegd.
De kozijnen zijn voorzien van
gepatenteerd veiligheidsbeslag
waardoor het inbrekers heel
erg moeilijk gemaakt wordt.
Kortom veiligheid op het hoogste niveau. En dat geeft een
behaaglijk gevoel, toch? In een

aparte ruimte van de showroom staat een proefopstelling
waar u zelf met een breekijzer
aan de slag kunt om de degelijkheid van deze kozijnen te
testen. Braak Velsen de specialist in: Kozijnen, Aanbouw, Opbouw, Serre.
Leon Braak; ,,We zijn erg trots
op onze showroom en nodigen u graag uit om binnenkort
een kijkje te komen nemen.
Kijk voor de openingstijden op
www.braak.nl of bel voor een
afspraak op 0251-211825. Aannemersbedrijf Braak Velsen is
gevestigd aan de Duinvlietstraat 102 in Velsen-Noord.”
De inschrijvingen van de straten zijn rond. 26 straten strijden
19, 20 en 26 januari 2013 om de
felbegeerde Rabobank wisseltrofee. Dit jaar verwelkomen zij
onder andere De Kamerkamp
na enkele jaren afwezig te
zijn geweest. Tijdens de voorronden zijn er naast de wedstrijden ook activiteiten voor
de jeugd zoals schminken en
nieuw dit jaar het Pannavoetbal in de grote zaal. Om meer
teams te laten genieten van de
finaledag plaatsen acht straten zich in plaats van zes straten voor deze spannende dag.
De entourage op de finaledag
geeft veel spelers vleugels.
Daarnaast worden de strafschoppen vervangen door
shoot outs.

NK Debatteren voor Scholieren

Gymnasium Felisenum
behaalt finaleplek
Velsen-Zuid - Afgelopen vrijdag heeft het Gymnasium Felisenum bij de voorronde van het
NK Debatteren voor Scholieren
in Hilversum een plek weten te
bemachtigen voor de finale op
zaterdag 19 januari in Leiden.
Het debatteam behaalde de vijfde plaats. Er deden 31 scholen
aan deze voorronde mee, waarvan per voorronde de beste elf
scholen doorgaan. Er nemen in
totaal 115 scholen aan het kampioenschap deel. De scholieren
debatteerden over actuele maatschappelijke thema’s zoals ons
pensioenstelsel en ons immigratiebeleid.
Het toernooi voor havo/vwoscholieren vindt dit jaar voor het
vijftiende jaar op rij plaats. Het
kampioenschap
wordt georganiseerd door het Nederlands
Debat Instituut en ondersteund
door de Pensioenfederatie, het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Universiteit Leiden en Gemeente
Leiden.
Het NK Debatteren voor Scholieren bestaat uit drie voorrondes
en een finale. De voorrondes vin-

den plaats op het Niftarlake College in Maarssen op vrijdag 23
november, vrijdag 30 november
en vrijdag 7 december. De scholieren weten de debatstellingen
al sinds een aantal weken, maar
horen pas vlak voor het debat of
zij voor of tegen moeten zijn. De
beste scholen gaan door naar de
finale op de Universiteit Leiden
op zaterdag 19 januari 2013.
De debatvorm op het NK Scholieren is het ‘parlementaire debat’. Bij deze debatvorm bestaat
een debatteam uit drie debaters.
Om en om houden de voor- en
tegenstanders een speech van
drie minuten houden waarin zij
hun standpunt verdedigen. Wanneer alle debaters hun speech
gehouden hebben, bepaalt de
jury de winnaar van het debat op
basis van argumentatie, presentatie en taakuitvoering.
Het Nederlands Debat Instituut
heeft als missie om het debatonderwijs in Nederland naar een
hoger niveau te tillen, onder andere door het organiseren van
landelijke debattoernooien in alle lagen van het onderwijs via
www.schooldebatteren.nl.

Adventvespers
in Dorpskerk

SC Santpoort C1 team
Nederlands Kampioen
Velserbroek - Een unieke prestatie van het C team van Schaakclub Santpoort uit Velserbroek.
Na de vijfde ronde stonden ze
bovenaan, maar door verlies in
de zesde ronde zakten ze naar
plek 4. Winst in de zevende ronde tegen Unitas C1 deed ze
stijgen naar plek 2. In ronde 8
moest de nummer 1, Sliedrecht,
tegen het sterke VAS. Bij remise of verlies van Sliedrecht en
een overwinning van SC Santpoort tegen het op papier zwakkere Klim Op C1 zouden Santpoort de titel Nederlands Kam-

pioen kunnen binnen slepen.
Sliedrecht en VAS speelden gelijk en Santpoort won overtuigend met 3-1 van Klim Op C1.
Een unieke teamprestatie in de
clubgeschiedenis.
Voor een uitgebreid verslag en
meer info over standen en uitslagen:
http://www.schaakbond.nl/2012/santpoort-c1pakt-titel-na-spannende-slotdag. Op de foto het C-team met
Cheryl Looijer, Olivia Meng, Jelle van de Broek en Sjoerd Haver. Zie ook www.schaakclubsantpoort.nl.

‘t Mosterdzaadje

Warme en sfeervolle
kerstprogramma’s
Santpoort-Noord - Vrijdag 14
december om 20.00 uur verzorgt het Trio Merain een Keltisch Kerstconcert in ’t Mosterdzaadje.
Trio Merain bestaat uit Mirjam
Rietberg (harp), Mieke Manschot (zang en percussie) en
Katya Woloshyn (viool/fiddle).
Op zondag 16 december geven
mezzosopraan Sandra van den
Brand, altmezzo Bärbel Nieuwenburg en pianist Jacco Lamfers een sfeervol kerstconcert in
’t Mosterdzaadje. Hun programma bestaat uit bekende en onbekende muzikale juweeltjes uit
veelal de 19e eeuw.
Uitgevoerd worden Franstalige,
Duitse, Engelse en Nederlandse kerstliederen uit met name
de 19e eeuw. Ook Nederlandse
componisten zoals Catherina de
Rennès en Willem Pijper zijn vertegenwoordigd.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
telefoon 023-5378625. Vanaf
een half uur voor aanvang is de
zaal open.

Toegang vrij, een bijdrage in
de onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl.

Aanhoudingen na inbraak

Velserbroek - Zondagavond rond 20.13 uur is er ingebroken bij
een woning aan de Tijssenkamp.
De bewoner zag bij thuiskomt dat twee mannen zijn huis uitrenden. Politiemensen hielden korte tijd later in de buurt twee mannen aan die zich verdacht gedroegen.
Het gaat om Amsterdammers van 18 en 21 jaar.
Het tweetal is overgebracht naar een politiebureau waar hun betrokkenheid bij de woninginbraak wordt onderzocht.

Santpoort-Noord - Zaterdagmiddag 15 december om 17.00
uur (dus eind van de middag, niet
in de avond!), worden er vespers
gezongen in de Dorpskerk aan de
Burg. Enschedélaan 65, met het
oog op het naderende kerstfeest,
Christusfeest. De dorpskerkcantorij zingt mooie Adventliederen. Elementen uit de traditie van
de oude kerk worden verbonden
met nieuwe teksten en vormen.
Toegang is vrij.Zie ook www.pknsantpoortenvelserbroek.nl
bij
‘Zingen in de Dorpskerk’.

Advent Carol
Service
Driehuis - Zondagavond 16 december zal de Engelmundus
Cantorij uit Driehuis om 19.15
uur een Advent Carol Service
verzorgen in de Engelmunduskerk in Driehuis. Een viering van
ongeveer drie kwartier, met lezingen, adventsliederen en orgelspel, een mooie voorbereiding op het Kerstfeest. Tijdens
de viering worden werken gezongen en gespeeld van onder
andere Philip Ledger en J. Riemens. Voorganger is pastor E
Wigchert. De Engelmundus Cantorij Driehuis staat onder leiding
van dirigent/organist Joop Heeremans. Iedereen is van harte
uitgenodigd.

Wildavond bij
VV Waterloo
Driehuis - Zaterdag 15 december om 20.00 uur organiseert
Voetbalvereniging Waterloo aan
de Waterloolaan 3 een gezellige
wildavond in de kantine. Iedereen is van harte welkom.

ZoMiPo in
Velserduin
Driehuis - Het ZondagMiddagPodium in Velsen presenteert
zondag 16 december een optreden van Dolorosa in Verpleeghuis Velserduin, Nicolaas Beetslaan 4. Het Heemskerkse meerstemmige smartlappenkoor is
opgericht in 2003 en bestaat uit
27 enthousiaste zangers en zangeressen. Onder de inspirerende leiding van dirigent en accordeonist Piet de Groot zingt Dolorosa met veel plezier smartlappen, maar ook levensliedjes en
zeemansliedjes. Dolorosa stelt
het zeer op prijs dat u meezingt.
Drummer Jan van de Kommer
en accordeonisten Adry Hulst en
Joke Klingeler maken het geheel
compleet. De voorstelling begint
om 14.00 uur en vanaf 13.30 uur
is de zaal open. Kaarten à 4 euro
zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-locaties en
zondag aan de zaal.
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Kerstzang in
Het Kruispunt

‘t Was me ‘t feestje wel
Velserbroek - De overvloed aan
lege flessen naast de glascontainers bij Winkelcentrum Velserbroek leverden dit weekeinde heel wat commentaar op. Dat
varieerde van ‘Een schande!’ tot
‘Het was me het feestje wel’.
Een goedwillende buurtbewoner
pakte een supermarktkarretje
en begon het teveel aan flessen
over te hevelen naar een container verderop aan het Maanbostion.
Ook bij het Nieuweland en het
Schapenland in Velserbroek was
het een bende bij de containers.
Daar ging het ook om huisvuil in
zakken die niet meer in de ondergrondse container pasten.

Een woordvoerder van HVC liet
desgevraagd weten dat vanwege het slechte weer en de gladheid op vrijdag niet alle containers zijn geleegd, waardoor er
achterstand is ontstaan. Mogelijk heeft de Sinterklaasviering
op woensdagavond ook geleid
tot extra huisvuil en lege flessen.
Deze week is op dinsdag echter
een inhaalronde gereden langs
verschillende containers.
De Huisvuilcentrale adviseert
omwonenden altijd een melding
te doen bij problemen met vuil of
glascontainers. Dat kan digitaal
via www.hvcgroep.nl. Het is verboden om afval naast de containers te zetten. (foto: Bas Idema)

Velserbroek - Op zondagavond 23 december om 19.00
uur verzorgt het Chr. Mannenkoor IJmuiden een kerstoptreden met samenzang in kerkelijk centrum Het Kruispunt,
Zonbastion 3 (tegenover het
winkelcentrum). Op het programma staan veelal bekende
kerstliederen uit binnen- en
buitenland; een aantal liederen wordt gezamenlijk met de
aanwezigen gezongen. Medewerking verlenen Maaike
Bakker (sopraan), Junko Sakakibara (op orgel en piano)
en een muziekgroep van Soli
onder leiding van Dick Wardenier, terwijl dominee Bart van
Veen uit IJmuiden een korte
meditatie houdt. De muzikale
en artistieke leiding is in handen van de vaste dirigent van
het koor, de heer Klaas Koelewijn. Toegang is gratis, wel
wordt tijdens het programma,
ter bestrijding van de onkosten, een financiële bijdrage
gevraagd.

Haan schenkt kerstboom
aan Bijna Thuis Huis
Santpoort-Noord - In december 2011 is het Bijna Thuis Huis
verhuisd naar Wulverderlaan 1
te Santpoort-Noord. In dit warme onderkomen verblijven mensen die in hun laatste levensfase zijn. Voor hen en hun familie
is het heel belangrijk om een fijne veilige sfeer om zich heen te
hebben. Het Bijna Thuis Huis wil
zeggen dat ‘het er net zo moet
zijn als thuis’. Vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor
de zieke medemens in zowel het
Bijna Thuis Huis als bij de mensen thuis. Ieder jaar wordt het

Bijna Thuis Huis door enthousiaste vrijwilligers in een stemmige
kerstsfeer gebracht. Vrijwilligers
van het Bijna Thuis Huis, Jolanda Ouwehand en Kitty de Ruijter,
gingen van de week op pad voor
een mooie kerstboom.
Net als eerdere jaren was Tuincentrum Haan, gevestigd aan
de Hagelingerweg in Santpoort-Noord, wederom bereid
een kerstboom te schenken aan
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond. De vrijwilligers
zullen deze prachtige boom met
veel plezier optuigen.

Foutje, bedankt!
Velsen-Zuid - Twee wielen zijn maandagmiddag van
een vrachtwagen gelopen op
de Amsterdamseweg in Velsen-Zuid. Nadat de chauffeuse de problemen merkte wilde
ze haar wagen nog netjes aan
de kant zetten, maar uiteindelijk moest de wagen toch vlak
na de afrit van de A22 worden
stilgezet.
In eerste instantie konden automobilisten nog langs de
vrachtwagen richting Amsterdam rijden, maar doordat dit
een gevaarlijke situatie opleverde werd de rijbaan uiteindelijk toch afgesloten.

Verkeer werd onder begeleiding via de andere rijbaan geleid. (foto: Michel van Bergen)

Rode Kruis zoekt
wijk coördinatoren

&

HEEMSTEDE
RAADHUISSTRAAT

BINNENWEG

Regio - De wijkcoördinator organiseert de collecte in juni 2013
voor het Rode Kruis in de wijk
waar zij/hij woont. Het werk van
de wijkcoördinator wordt vergemakkelijkt als de persoon bekend is in de wijk en al personen kent die eventueel zouden
willen assisteren tijdens de collecteweek.
De taken van een wijkcoördinator zijn onder andere: Aanspreekpunt zijn voor collectanten (gemiddeld tussen de 8 en
15 collectanten). Werven van
collectanten (het liefst in de wijk

zelf). Stratenplan maken/verbeteren op wijkniveau. Verantwoordelijk voor uitgifte en inname collectebussen. Zij vragen
iemand met goede sociale vaardigheden die de wil en motivatie heeft om met succes een wijk
te verzorgen voor de collecte van
het Rode Kruis Velsen.
Computerkennis van Word, Excel
en e-mail is gewenst maar niet
noodzakelijk. Meer informatie?
Ga naar www.rodekruisvelsen
.nl voor uitgebreide informatie.
Ook kunt mailen naar info@rodekruisvelsen.nl.

26

13 december 2012

Nieuws voor Senioren
ACTIVITEITEN VOOR OUDEREN IN DE HOFSTEDE, WATERVLIET, ZEEWIJK,
VELSERBROEK EN VELSERDUIN. WONENPLUS

Zorgbalans
Nadat Zorgbalans jaren met
veel plezier alle activiteiten van
het COB (wijksteunpunten, ouderenadviseurs en Wonen Plus)
heeft georganiseerd is het moment aangebroken dat Stichting
Welzijn Velsen het gaat overnemen. Zorgbalans heeft er het
volste vertrouwen in dat Stichting Welzijn Velsen deze activiteiten op een goede manier zal
laten doorgaan en zij wensen
hen veel succes met de organisatie daarvan. Bij deze wilZorgbalans alle vrijwilligers en medewerkers van het COB heel erg
bedanken voor hun enorme inzet en samenwerking. Het is bijzonder te zien dat zoveel mensen
zich keer op keer inzetten voor
ouderen in de wijk. Het COB bestaat grotendeels uit vrijwilligers,
waaruit blijkt dat vrijwilligers onmisbaar zijn voor de mensen in
de wijk en organisaties zoals
Zorgbalans. Een ieder nogmaals
bedankt voor de inzet en veel
succes voor de toekomst!

WonenPlus
Na een aantal jaren onderdak gevonden te hebben in Verpleeghuis
Velserduin in IJmuiden, gaat WonenPlus weer verhuizen. Dit keer
naar het Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen, Plein 1945 nr.
81, beter bekend als gebouw De
Beurs in IJmuiden. WonenPlus zal
onder de vlag van Stichting Welzijn Velsen haar diensten voortzetten, zodat 65-plussers en mensen
met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Yolanda Schilling blijft
aanspreekpunt bij de telefoon. Bij
haar en bij de meldpuntvrijwilligers
kunnen Velsenaren terecht voor informatie over WonenPlus, via telefoonnummer, 0255-518888. Ander onderkomen, andere organisatorisch verband, maar vertrouwde
kwaliteit. Gemeente Velsen heeft
Stichting Welzijn Velsen (SWV) verzocht om vanaf januari 2013 WonenPlus onder haar hoede te nemen. SWV heeft hier met graagte
mee ingestemd. En wel omdat: het
een prachtige voorziening in Velsen is waardoor ouderen en mensen met beperkingen langer zelfstandig kunnen blijven wonen; Yolanda Schilling, die samen met de
vele vrijwilligers het hart van WonenPlus vormt, is bereid om haar
werk voort te zetten met SWV als
werkgever. Hierdoor is het mogelijk
de dienstverlening met de daarbij
behorende kwaliteit te behouden.
SWV kiest er nadrukkelijk voor de
huidige dienstverlening van Wonen
Plus voort te zetten. Wellicht dat later op basis van ervaringen geleidelijk aan kleine wijzigingen, c.q.
verbeteringen zullen plaatsvinden.

Gemeentelijk welzijnsbeleid is veranderd
In de afgelopen anderhalf jaar is
het gemeentelijk welzijnsbeleid
veranderd. Het specifieke ouderenbeleid werd ondergebracht bij
andere organisaties en de subsidie aan COB/Zorgbalans werd
stopgezet. Wethouder Robert te
Beest kijkt met waardering terug op de manier waarop deze ingrijpende verandering is doorgevoerd en opgepakt voor de toekomst.
Welzijnswethouder Robert te
Beest: ,,Met waardering kijk ik
terug op de afgelopen periode
2011-2012, op de hervorming van
het gemeentelijk welzijnsbeleid.
Waar ging het om? De gemeente
Velsen moest bezuinigen op veel
terreinen, waaronder op welzijn.
Dit resulteerde in een meerjarige
taakstelling – oftewel de verplichting dat we de komende jaren
binnen een bepaald budget moeten blijven. Dat had directe gevolgen voor de drie grote organisaties op dit terrein: Stichting Welzijn Velsen, Socius en COB/Zorgbalans. De grootste consequenties waren voor COB, de stichting
Centraal Orgaan voor Ouderenbeleid, die zich inzet voor het welzijn van ouderen. Het COB heeft
jarenlang een rol van betekenis gehad in de gemeente. Maar
de maatschappij verandert, en
de ideeën over wat de overheid
moet doen veranderen ook. Dat
ziet u terug in het WMO-beleid,
de Wet Maatschappelijk Ondersteuning, die bedoeld is om mensen te ondersteunen die niet goed
kunnen meedoen in de samenleving. Dat beleid heeft als insteek
‘algemeen wat kan, specifiek wat
moet’. Daarnaast was het uit het
oogpunt van doelmatigheid nodig om te komen tot maximaal
één gesubsidieerde accommo-

datie per wijk. Dit betekende dat
we als gemeente keuzes moesten
maken op het gebied van wijksteunpunten en buurthuizen. Op
grond daarvan heeft de gemeente besloten om de specifieke inzet
voor ouderen te beëindigen. Immers, heel veel ouderen zijn prima
in staat om hun eigen leven te leiden en te organiseren, en hebben
niet per definitie ondersteuning
nodig. Gelukkig maar! Tegelijkertijd begrijp ik heel goed dat zo’n
raadsbesluit om de subsidie aan
COB/Zorgbalans stop te zetten,
erin hakt bij ouderen, medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en
andere organisaties. Dat zijn heel
veel mensen in Velsen. Daarom
hecht ik eraan om mijn bewondering uit te spreken voor de manier waarop dit proces in de afgelopen anderhalf jaar is opgepakt
en uitgevoerd. Gelukkig werd het
besluit ook gezien als een kans
om nieuwe activiteiten te organiseren, die beter passen bij de
actualiteit en die gericht zijn op
de toekomst. Die positieve hou-

ding heeft al tot een paar goede
afspraken geleid, onder andere
over het gebruik van accommodaties (denk aan Zeewijk, Hofstede, nieuwbouw van het Terras en
de nieuwe Brede School in Velsen-Noord) en over de verschuiving van taken. Zo wordt Wonen
Plus ondergebracht bij Stichting
Welzijn Velsen en gaan de ouderenadviseurs bij Socius aan de
slag. Ik heb er alle vertrouwen in
dat zij de ouderen goed kunnen
ondersteunen. Ter afronding stel
ik vast dat COB/Zorgbalans zich
in korte tijd moest voorbereiden
op de doorgevoerde veranderingen. Voor de manier waarop zij
dat gedaan hebben, verdienen
alle betrokkenen bij COB/Zorgbalans een welgemeende pluim.
Daarnaast dank ik ook de betrokkenen bij Stichting Welzijn Velsen en Socius voor hun bereidwillige medewerking in dit proces. In overige artikelen in deze
krant zullen partijen zelf hun verhaal vertellen. Met veel vertrouwen zie ik 2013 tegemoet.”

Senioren bij Cursus&Zo
Cursus&Zo, het cursusbureau
van Stichting Welzijn Velsen,
heeft een groot aanbod aan
cursussen voor alle inwoners
van de gemeente Velsen. De
overdracht van de COB-cursussen aan SWV levert een
leuke uitbreiding op van het
huidige cursusaanbod. Het is
prettig om vast te stellen dat er
een breed aanbod is van activiteiten en cursussen voor senioren in de gemeente Velsen.
Vooral de bewegingscursussen

zijn vanaf 1 januari 2013 goed
vertegenwoordigd. Cursus&Zo
wil de deelnemers en de docenten op een zo prettig mogelijke manier van dienst zijn. Als
in het voorjaar gestart wordt
met het programma voor het
seizoen 2013-2014, zal er veel
aandacht geschonken worden
aan de cursussen en de activiteiten voor senioren. Mocht
u direct al meer willen weten
over cursussen voor senioren,
dan kunt u contact opnemen

met Cursus&Zo en vragen naar
Daniëlla van Delft, via telefoon
nummer 0255-548524 op dinsdag en donderdag van 09.00
tot 17.00 uur en woensdagochtend van 9.00 tot 13.00 uur. Alle
begin zal moeilijk zijn, maar de
medewerkers van Cursus&Zo
zullen iedereen zoveel mogelijk
van dienst zijn. Zij wensen alle
deelnemers, vrijwilligers en docenten een heel goed jaar toe
en hopen op een prima samenwerking.

Wijksteunpunt
wordt
wijkcentrum
Vanaf 1 januari 2013 is Stichting
Welzijn Velsen verantwoordelijk
voor het sociaal cultureel werk voor
ouderen. Ondanks dat er voor gekozen is veranderingen geleidelijk
in te voeren, zullen deze toch direct
merkbaar zijn. De activiteiten blijven vooralsnog gehandhaafd zoals
u dat gewend bent, ook qua tijd en
kosten. Wel zal SWV de prijzen van
het buffet per 1 januari 2013 harmoniseren met de gangbare prijzen in de wijk- en buurtcentra in
Velsen. In het beheer van de wijksteunpunten de Hofstede, Watervliet en Zeewijk verandert het nodige. Er zal in een grotere mate een
beroep gedaan worden op de inzet van vrijwilligers. In Velserbroek,
de Hofstede, blijft Marcel Stam
het herkenbare gezicht. Echter het
werk en de daarbij behorende taken zullen langzaam veranderen.
De inzet en steun van vrijwilligers
blijft hier van groot belang en zal
uiteindelijk toenemen. Op termijn
zullen ook andere activiteiten in en
vanuit de Hofstede plaatsvinden.
In Velsen-Noord verandert er iets
meer. In het afgelopen jaar hebben de gebruikers en vrijwilligers
van zowel Wijksteunpunt Watervliet als van Buurtcentrum de Mel,
door het afbranden van De Mel,
veel met elkaar te maken gehad.
Het was al wat inschikken m.b.t. de
activiteiten en dat moet nog even
zo blijven. Ook In 2013 zal dit het
geval zijn, echter nu onder de leiding van Marcel Borst als beheerder. Samen met de vrijwilligers zal
in het komende jaar de weg geplaveid worden naar de nieuwbouw in Velsen Noord. De nieuwbouw, nu nog de Brede School geheten, zal voorzieningen bevatten
als een basisschool, wijkcentrum
annex wijksteunpunt en een sportzaal. Wijksteunpunt Zeewijk kan
dankzij een gezamenlijke inspanning van gemeente Velsen, Woningbedrijf Velsen en SWV gelukkig ook blijven bestaan. Weliswaar
in iets afgeslankte vorm en zonder
beheerder. Op 20 december 2012
om 16 uur neemt Gerard Schol afscheid. Het beheer zal worden verricht door een groep van vrijwilligers die enkele uren per week
wordt ondersteund door een medewerkster van SWV. In de afgelopen jaren zijn veel goede dingen opgebouwd. Stichting Welzijn
Velsen vindt het alleszins de moeite waard om het goede te behouden en zet zich daar ook voor in.
Hiervoor zijn ook heel veel vrijwilligers nodig, dus voelt u zich geroepen, heeft u er zin in, meldt u zich
dan aan bij de betreffende accommodaties.
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Activiteiten
voor senioren
Velserduin - De activiteiten voor
senioren in verpleeghuis Velserduin
aan de Scheldestraat in IJmuiden
gaan ook in 2013 gewoon door. De
meeste activiteiten worden georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers. Zo kan er op maandagmiddag gesjoeld worden en op woensdagmiddag is er klaverjassen en
rummikub. Wie wil leren klaverjassen kan op donderdagmiddag terecht. Een professionele docent
geeft op donderdagochtend leiding
aan Seniorenﬁt, ook wel Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO) genoemd. Al deze activiteiten vonden tot enige jaren geleden onderdak in gebouw ‘De Delta’ en vinden sindsdien plaats in het moderne gebouw van Velserduin. Wie nog
wil deelnemen, kan zich melden bij
Cursus&Zo, via telefoonnummer
0255-548524. (Dinsdag en donderdag tussen 9 en 17 uur en woensdag tussen 9 en 13 uur.)

Filmavond
voor vrouwen
De Brulboei – De Brulboei presenteert woensdagavond 19 december de Franse ﬁlm Intouchables. De aan een rolstoel gekluisterde miljonair Phillipe woont in
een kast van een huis in Parijs.
In diezelfde stad werkt de jonge
Senegalees Driss aan schimmige
zaakjes. Omdat hij een uitkering
krijgt moet hij wel af en toe solliciteren. Dan wordt hij plots aangenomen als de verzorger van
Philippe. In Frankrijk werd deze
ﬁlm maar liefst negen keer genomineerd voor een César. Deze
gave ﬁlm heeft heel veel kanten,
humor, diepgang, etc. De moeite
waard dus! Entree 2,50 euro; de
ﬁlm start om 20.00 uur. Meer weten? Bel 0255-510652.

Kerststuk
maken
De Brulboei - Om de kerstsfeer in uw huis compleet te
maken kunt u een kerststuk
maken in Buurthuis de Brulboei. Onder de deskundige leiding van Lida Jonker gaat u
op dinsdagavond 18 december zeker met een mooi zelfgemaakt stuk naar huis. De
workshop is van 19.30 tot 21.30
uur en kost 22,50 euro inclusief materialen. De inschrijving
is al gestart. Meer weten? Bel
0255-510652.

Sanne nieuw in de Koe
In Jongerencentrum de Koe in
Velserbroek worden allerlei activiteiten georganiseerd voor
jongeren in de leeftijd van 1220 jaar. Van maandag t/m vrijdag is er een inloop van 15.00
tot 17.00 uur en op maandag,
woensdag en vrijdag in de
avonduren van 19.30 tot 22.00
uur of op vrijdag van 21.30 tot
1.00 uur. Een nieuwe Jongerenwerker is sinds begin oktober werkzaam bij ons.
Sanne Versloot (25) straalt veel
positieve energie uit en heeft
zichtbaar zin in de taak die op
haar wacht. Sanne Versloot
komt uit Alkmaar en werkte
eerder als pedagogisch medewerker in de kinderopvang en
als recreatieleider op de Kennemer Duincamping Bakkum.
Sanne: ,,Ik ben begonnen op 5
oktober en heb er veel zin in. In
het nieuwe jaar starten we met
een DJ workshop en met Fashion Designers. Ook organiseer ik meer inlopen waardoor
de jeugd uit de Velserbroek prima wordt bediend, denken we.
Wij staan open voor nieuwe activiteiten en ideeën, zo organiseert een groep jongeren één
maal in de maand een jamavond en afgelopen maand is

er een tafeltennistoernooi georganiseerd.
Heb je nog meer leuke ideeën,
dan staan wij hier zeker voor
open!”

Interesse? Bezoek de website,
www.jcdekoe.nl, vanaf half december nieuw in de lucht. Ook
op facebook en twitter zijn we
dan bereikbaar.

zeker als ze in een kwetsbare positie zitten vanwege gezondheids- of andere problemen, wordt gekeken of het eigen netwerk van familieleden,
vrienden of anderen hierbij kan
helpen.
Als dit ook niet lukt, dan pas
worden professionals en (gemeentelijke) voorzieningen ingezet.
Voor de buurtcentra in Velsen
betekent dit dat ze veel meer
op de inzet van vrijwilligers
moeten gaan draaien.
De inzet van de beroepskrachten van Stichting Welzijn Vel-

sen is gericht op de ondersteuning van deze vrijwilligers.
Daarnaast richten de beroepskrachten (Intermediairs in Welzijn) zich juist op de wijkbewoners, deelnemers en vrijwilligers die het niet alleen of samen kunnen redden.
Ook worden bewonersinitiatieven om de leefbaarheid in de
wijk te vergroten door de Intermediairs in Welzijn ondersteund.
Dus heeft u een goed idee
of maakt u zich zorgen , kom
dan gerust langs in een van de
buurtcentra in Velsen.

Nieuwjaarsrecepties
U bent van harte welkom op de
nieuwjaarsrecepties:
• Vrijdag 4 januari 2013, 14.30
uur, Wijksteunpunt Zeewijk,
IJmuiden
• Vrijdag 4 januari 2013, 15.00
uur, Wijkcentrum de Hofste-

De Spil - In deze praktische cursus in Buurtcentrum de Spil gebruiken we adem- en eenvoudige bewegingsoefeningen om
onze aandacht terug te leiden
naar zijn natuurlijke staat van
zijn met kwaliteiten van helderheid, ontspanning en tevredenheid. De cursus is ervaringsgericht met volop ruimte voor uitwisseling hoe meditatie in het
dagelijks leven toe te passen.
De cursus heeft 14 bijeenkomsten en op woensdag 9 januari om 19.30 uur tot 21.20 uur is
er een proeﬂes. De kosten bedragen 75 euro. U kunt zich opgeven via www.welzijnvelsen.
nl of via een inschrijfformulier
dat u in de verschillende centra
kunt halen. Voor meer info kunt
u bellen naar het cursusbureau
tel. 0255-548524 en vragen naar
Daniella van Delft.

Spaans voor
gevorderden

Op Eigen Kracht
Welzijn Nieuwe Stijl
Welzijn Nieuwe Stijl is een begrip dat we de komende jaren
nog veel zullen horen. Het is
een grote verandering die in
2010 door het Rijk is ingezet en
door de provincies en gemeentes is overgenomen.
Het gaat erom dat de overheid er niet meer automatisch
is voor mensen die hulp en/
of ondersteuning nodig hebben. Eerst wordt gekeken wat
mensen nog zelf kunnen doen
en ondernemen om hun hulpvraag op te lossen of goede
idee vorm te geven. Omdat dit
voor veel mensen moeilijk is,

Cursus
meditatie

de, Velserbroek
• Dinsdag 8 januari 2013, 18.30
uur, Wijk- en buurtcentrum
Watervliet/de Mel, VelsenNoord
• Woensdag 9 januari 2013,
16.00 uur, Buurtcentrum de

Dwarsligger, IJmuiden
• Woensdag 9 januari 2013,
19.30 uur, Buurtcentrum de
Brulboei, IJmuiden
• Donderdag 10 januari 2013,
16.00 uur, Buurtcentrum de
Spil, IJmuiden

De Dwarsligger - In de Dwarsligger gaat op 6 februari weer de
cursus Spaans voor gevorderden van start. De cursus kost 92
euro voor 15 lessen. Heeft u interesse in deze cursus of wilt u
misschien weten of u voldoende kennis heeft van de Spaanse
taal om in te stromen, dan kunt u
de eerste les bijwonen en daarna in overleg met de docente bekijken of u deze cursus gaat volgen. Voor meer info kunt u bellen
naar het cursusbureau: telefoon
0255-548524 De cursus start alleen bij voldoende deelname.

Fietsles
De Dwarsligger - Dinsdag 22
januari 2013 tussen 12.00 uur
en 13.00 uur zijn wij voornemens
weer een ﬁetscursus op te starten. Deze cursus omvat 12 lessen. De cursisten betalen 27,50
euro en krijgen tijdens de cursus
de beschikking over een leenﬁets. Inschrijfformulieren kunt u
ophalen en invullen bij de Dwarsligger. Alleen bij voldoende deelname gaat de cursus van start.
Meer weten? Bel 0255-512725.

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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Restaurant Dingespoort
bezorgt kerstmenu thuis

Papierloos
werken
met Finbox
Velsen – De gemeente Velsen wil zo veel mogelijk papierloos werken. Gemeentelijke belastingaanslagen zullen in
2013 daarom zo mogelijk digitaal worden gepost. Dat moet
natuurlijk wel veilig gaan, omdat het hier om geldzaken gaat.
Finbox is een systeem dat veilig
digitaal facturen, aanslagen en
waardedocument kan aanleveren. Finbox wordt ondersteund
door ABN-Amro, ING en Rabobank. De gemeente Velsen is
nu al zichtbaar binnen Finbox.
De voordelen van digitaal aanleveren zijn legio: minder papier en inkt, gegarandeerde aflevering van de aanslag en directer contact met belastingplichtigen en notarissen. Ook
wordt in belangrijke mate bespaard op porto, papier, magazijnkosten en arbeidsuren.
Firma Bluem is uitgekozen als
samenwerkingspartner om de
gemeentelijke aanslagen bij
belastingplichtigen te bezorgen. Zij zullen deze partijen actief benaderen om hen enthousiast te maken voor Finbox.
Uiteraard zal de belastingaanslag ook op papier kunnen
worden aangeleverd bij mensen die nog niet internetbankieren. (Karin Dekkers)

Fletcher Kerstwensboom zet
traditie voort
Velsen-Zuid - In Fletcher Hotel-Resort Spaarnwoude kan
vanaf 14 december een kerstwens achtergelaten worden in
de kerstboom. Fletcher hecht
veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
en organiseert daarom voor
de tweede keer de campagne:
De Fletcher Kerstwensboom. In
deze kerstboom kunnen gasten
en buurtbewoners een speciale
kerstbal ophangen.
Op deze kerstbal kan men aangeven wie een 5-gangen verrassingsdiner verdient voor
twee personen en waarom deze
persoon dit verdient. De kerstbal, die in het hotel verkrijgbaar is, kan in de boom gehangen worden tot en met 31 december.
Na afloop van de campagne wordt contact opgenomen met de winnaar van het
5-gangen
verrassingsdiner.
Naast de kerstbalactie organiseert Spaarnwoude nog andere
kerstactiviteiten. Tijdens Kerst
kan er genoten worden van een
gezellige kerstbrunch. Voor reserveringen kan er contact opgenomen worden via 0235370548 of via e-mail info@hotelresortspaarnwoude.nl.

Notarishuis IJmond
heeft antwoord op
laatste ontwikkelingen
IJmuiden - Eric Ros, notaris bij Notarishuis IJmond
aan de Dokweg 31, licht toe
dat er op het punt van testamenten, schenkingen en de
daarbij horende belastingregels de afgelopen jaren al
het nodige is veranderd.
,,Maar ook voor 2013 staan ons
weer een aantal aanpassingen
te wachten die voor zowel ouders als kinderen belangrijke
gevolgen kunnen hebben. In dit
kader zou het veel te ver voeren om alle verandering te bespreken maar een enkel punt
wil ik graag wat nader toelichten”, zegt Ros.
,,Neem bijvoorbeeld het testament”, zo vervolgt hij. ,,Dit is
een document dat, wanneer iemand komt te overlijden, aangeeft wie de erfgenamen zijn
en hoe de nalatenschap afgewikkeld dient te worden. Zo’n
testament moet niet alleen aan
allerlei juridische eisen, maar
ook aan de wensen van de client voldoen. Waar ik in dit kader de aandacht op wil vestigen is de mogelijkheid van het
tweetrapstestament.
Bestaat
het vermogen van de nalatenschap bijvoorbeeld uit een huis,
maar is er verder weinig geld,
dan kan de erfbelasting nadelig uitpakken voor je kinderen. Ingeval van een tweetrapstestament erft de langstlevende echtgenoot dan alles zodat
er niet direct belasting betaald
hoeft te worden over de erfdelen van de kinderen”, legt hij uit.
,,Maar als ouder kun je je kinderen natuurlijk ook vóór het
overlijden van één van de echtelieden al een extra steuntje in de rug geven, bijvoorbeeld bij het kopen van een eigen huis en dat kan middels
een schenking”, gaat hij verder. ,,Als ouder mag je je kinderen, elk jaar, belastingvrij een
bedrag schenken. Voor 2012
is dat 5.030 euro. Maar ouders
mogen ook, eenmalig, een belastingvrije schenking doen van
maximaal 24.144 euro. Voor de-

ze laatste schenking geldt dat
deze alleen kan plaatsvinden
tussen de leeftijd van 18 en 40
jaar van het kind.
Dat is een grote verandering
want de leeftijdsgrens was tot
nu toe 35 jaar. En als de schenking door de kinderen gebruikt
wordt voor de aankoop van een
eigen huis, voor het aflossen
van de eigenwoningschuld of
voor het uitvoeren van onderhoud of woningverbetering dan
mag nog eens een extra bedrag
van 26.156 euro geschonken
worden. In totaal mag dus eenmalig een bedrag van 50.300
euro belastingvrij worden geschonken als deze schenking is
vastgelegd in een notariële akte waarin staat dat de schenking besteed wordt aan één of
een aantal van de eerder genoemde doelen.
Tevens dienen de kinderen
schriftelijk aan te kunnen tonen
dat dit ook daadwerkelijk is gebeurd”, aldus notaris Ros.
Een gang naar de notaris is in
veel gevallen noodzakelijk, zeker als het om bovengenoemde onderwerpen gaat. Maar
ook in bestaande gevallen, bijvoorbeeld bij bestaande testamenten, verdient het aanbeveling om eens in de vijf jaar de
situatie door een notaris te laten beoordelen. Een testament
wordt gemaakt in het heden,
uitgaande van de situatie op
dat moment. Maar persoonlijke
omstandigheden kunnen echter veranderen ingeval van een
echtscheiding, maar ook na
een wetswijziging. ,,Het is dus
zinvol het testament daarop te
laten controleren en zo nodig
aan te passen. Dus houdt het
testament up-to-date voor een
zorgeloze afwikkeling. In dit
verband wil ik nog de aandacht
vestigen op het feit dat Notarishuis IJmond tot 1 juli 2013 een
netto korting geeft van 50 euro op het opstellen van een testament”, zo besluit Eric Ros zijn
betoog. Zie ook www.notarishuisijmond.nl. (Joop Waijenberg)

Santpoort-Noord - Tien jaar na
de verhuizing naar de Hoofdstraat
in Santpoort-Noord gaat het Jos
en Annelies nog steeds voor de
wind met hun restaurant Dingespoort. Ieder weekend is het volle bak en dat geldt ook steeds vaker voor door-de-weekse avonden. Het bewijst dat Dingespoort
na al die jaren nog steeds in een
behoefte voorziet.
Sleutel van het succes is de constante kwaliteit van het eten, iets
waar Jos streng op toeziet, en de
persoonlijke benadering van het
bedienend personeel onder leiding van Annelies. Haar welbekende ‘Hallo lieverd’ is al jaren
een begrip in Velsen. De medewerkers van Dingespoort zorgen
ervoor dat iedereen zich direct
thuisvoelt in het gezellige restau-

rant. Uit de keuken komen overheerlijke gerechten die volgens
Jos het beste omschreven kunnen worden als ‘mediterraan’. Een
tournedos, één van de populairste gerechten, komt al voor 21,95
euro samen met sausjes, friet en
salade op tafel. Jos maakt uitsluitend gebruik van supermalse Ierse ossenhaas. Ook populair is het
driegangen keuzemenu van 24,95
euro, dat iedere drie maanden
van samenstelling wijzigt.
Tijdens de kerstdagen kunt u de
overheerlijke gerechten van Dingespoort heel eenvoudig in huis
halen dankzij het kerstbezorgmenu. Voor slechts 32,95 euro per
persoon krijgt u een compleet
verzorgd viergangendiner op Eerste of Tweede Kerstdag thuisbezorgd. Het enige dat u hoeft te
doen is de gerechten opwarmen
in de oven. Eenvoudig bestellen
kan telefonisch via 023-5377224.
Het laten thuisbezorgen van gerechten van Dingespoort is overigens eenmalig. Buiten de kerstdagen om kunt u gewoon afhalen. Daarbij heeft u de keuze uit
alle gerechten van de kaart, maar
ook uit het partypakket met vier
soorten vlees (49,50 euro) en uiteraard de kiloknaller shoarma
(28,50 euro).
Nieuwsgierig geworden? Loop
eens binnen bij Dingespoort,
Hoofdstraat 188 in SantpoortNoord, bel 023-5377224 of kijk op
www.dingespoort.nl.

Trees in
WT Stage Café
IJmuiden - IJmuiden - Zondag
11 december treedt Trees op in
het WT Stage Café. Het concert
begint om 17.30 uur. Het was ergens in 2000, in de woonkamer
van Trees zaten viermans rockblues muziekkwartet uitgegroeid tot zeven man/vrouw en
bestaat het repertoire uit soul,
funk, rock.
Het plezier, en de muzikaliteit die
de leden delen maakt het voor
Trees om nog steeds met veel
enthousiasme op het podium te
staan. Trees ontleent zijn naam
van de gastvrouw, die jarenlang
haar huiskamer, en de tot oefen-

ruimte omgebouwde garage beschikbaar stelde. Als dank werd
daarvoor heet de band daarom
Trees. Met het veelzijdig dansbare repertoire, en plezier van
de musici, heeft men de ingrediënten in huis voor een prima
muzikaal feestje. De perfecte afsluiter voor het Stage Cafe jaar
2012.
Trees bestaat uit : Marcel Selier,
Ed Lauwerens, JorgenKlaver,
Conchita Dekker, Joke van Rossum, Rob Steenstra Toussaint en
Ton Helwes knoopt de snoertjes
aan elkaar zodat iedereen het
ook kan horen.
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Winnaars lezersactie
Vakantiebeurs
De 50Pluswijzer mocht vorige
maand tien keer twee vrijkaarten weggeven voor de Vakantiebeurs, van woensdag 9 tot
en met zondag 13 januari in
Jaarbeurs Utrecht. Meer dan
honderd mailtjes kregen we

lekker eigenwijs’’, schrijven
Astrid en Thijs. “Het was een
geweldige ervaring, we hebben
de hele dag niemand gezien en
voelden ons weer 25 in plaats
van dik in de 50!’’ Uiteraard
komt krijgen Astrid en Thijs

binnen van mensen die wel
belangstelling hadden voor die
vrijkaartjes. Ze stuurden allemaal leuke foto’s en verhaaltjes
in over hun favoriete vakantiebestemmingen.
Zo kregen we een prachtige
foto (zie hierboven) van Astrid
en Thijs van Iwaarden uit Castricum. Zij stonden op een camping in IJsland en besloten met
de fiets een gletsjer op te gaan.
Iets dat volgens de campingbaas nog nooit eerder iemand
had gedaan. “Gewoon doen,

twee toegangskaartjes toegestuurd.
Ook onderstaande foto, ingestuurd door Marga de Groot
uit Beverwijk, is goed voor twee
entreekaartjes. Marga maakte
in januari 2010 met drie vriendinnen een onvergetelijke rondreis door Thailand.
De andere acht inzenders die
vrijkaartjes hebben gewonnen
zijn: Nel van den Bos uit Castricum, Eveline de Jongh (namens
haar moeder Anita de Munnik)
uit Beverwijk, G.O. van Gelderen-Ong uit Heemskerk, Martina van Zonderen uit Velserbroek, Ria en Aad Meegdes uit
Driehuis, J. Heijne uit Uitgeest,
Mirjam Lennon uit SantpoortNoord en Liana Toepoel uit
Castricum. De entreekaartjes
vallen binnenkort op uw deurmat.
Op de Vakantiebeurs staan
meer dan 1400 exposanten
klaar met de ultieme vakantietips. De bezoekers kunnen zich
uitgebreid oriënteren op de
meest uiteenlopende bestemmingen in ruim 150 landen.
Kijk op www.vakantiebeurs.nl
voor meer informatie.

De 50 Wijzer
die
in
deze
editie
Sociale functie Zonnebloem
nog steeds heel bijzonder
is opgenomen
kunt u lezen op
www.50pluswijzer.nl
+

‘Zonder elkaar is iedereen alleen’

De geschiedenis van de Zonnebloem begint in 1945 met de
eerste uitzending van “Radioziekenbezoek de Zonnebloem”
gepresenteerd door Alex van
Wayenburg. Het ideaal van Alex,
een samenleving waarin plaats is
voor gezonden en zieken, sloeg
enorm aan. Hij kreeg zoveel reacties dat op 17 januari 1949
stichting de Zonnebloem werd
opgericht. Overal in het land
ontstonden plaatselijke comités
die regelmatig bezoek en andere
activiteiten verzorgden. Later
werd de stichting een vereniging
met ondersteunende leden, die
jaarlijks een financiële bijdrage
leverden.
De Zonnebloem is een op-entop vrijwilligersorganisatie en
leeft meer dan ooit. In onze
regio zijn ook aardig wat mensen actief voor de Zonnebloem.
Zo is zojuist de actie “Zon in de
Schoorsteen” afgesloten, waarbij
er een cadeautje met eventueel
gedicht bij de mensen wordt afgeleverd. In feite is de Zonne-

bloem voor iedereen met een fysieke beperking die leuke dingen
wil doen en (nieuwe) mensen wil
ontmoeten. En voor wie dat door
ziekte, handicap of ouderdom
niet vanzelfsprekend is.
Zo komt Carla Huijg uit Uitgeest
al 8 jaar bij mevrouw Cress. Mevrouw Cress, een kwiek-ogende
89-jarige vrouw, schotelt een
enorm stuk taart voor en schenkt
een heerlijk kopje koffie in. Ze is
wel een beetje zenuwachtig want
je komt per slot van rekening niet
iedere dag in de krant. Ze vertelt
dat ze jaren geleden oogproblemen had en de hulpdienst belde
om te horen wat de mogelijkheden waren. Zo kwam zij bij de
Zonnebloem terecht en daar was
Carla Huijg die mevrouw Cress
liefdevol in haar armen sloot.
Carla: “Wat wij samen hebben
is wel heel bijzonder, wij voelen
ons enorm op ons gemak bij elkaar. Ik heb hiervoor ook andere
mensen bezocht en ik haalde
het niet in mijn hoofd om daar
Oma tegen te zeggen maar bij

mevrouw Cress doe ik dat wel.”
Niet iedereen is gecharmeerd
van bezoek vertelt Carla, sommige mensen hebben er geen
behoefte aan, dat kan natuurlijk.
Mevrouw Cress: “Dan mis je heel
wat!” Ze staat op en pakt twee
fotolijstjes uit de kast waar ze
met de kleinkinderen van Carla
op staat. Hiermee wordt in één
klap duidelijk hoe betrokken ze
bij elkaar zijn.
Carla: “De meeste Zonnebloemvrijwilligers gaan gemiddeld
eens per 2 weken op bezoek bij
hun gast maar ik ga soms wel
2 keer in de week. Dan moet ik
haar gewoon even spreken en
horen hoe het met haar gaat, het
is altijd gezellig. Als ze ziek is ben
ik echt bezorgd om haar.” Mevrouw Cress straalt als ze naar
Carla luistert en zegt met zachte
stem: “Ik heb haar in mijn hart
gesloten.”
Bent u geïnteresseerd in het werk
van de Zonnebloem, kijkt u dan
op www.zonnebloem.nl.
Monique Teeuwen
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Leerlingen Maritiem
College zwemmen af
IJmuiden - Op 6 december hebben negen leerlingen
van het Maritiem College een
zwemdiploma gehaald. Want
een beetje matroos, stuurman
of kapitein moet tegenwoordig
natuurlijk wel kunnen zwemmen.
Natuurlijk kwamen er ook familieleden kijken naar de spetterende prestaties van de leerlingen. Tijdens het afzwemmen van een groep kom je altijd een aantal extra spannende momenten tegen. Een van
die momenten was het onderwater zwemmen door een gat
in het rode zeil. Bij een andere gespannen leerling zakte de
zwembroek bijna op de knieen
tijdens een krachtige duik in
het water. De geslaagden zijn:
B-diploma: Wesly. C-diploma:

Coen, Gino, Nick, Tanguy, Tiffany, Jeffrey, Mats en Angelique.
Een leerling heeft het diploma
net niet gehaald. Hij gaat hard
trainen in het zwembad om het
diploma later te halen.

Van Delden Mode:
stijlvol en stoer

Nieuws van Hondjekoek
IJmuiden - Hondjekoek.nl is
een groot succes, steeds meer
honden en kattenbezitters weten de weg te vinden, via internet naar hét adres voor de echte natuurlijke voedingen.
Steeds meer natuurlijke snacks
zijn er bij Hondjekoek.nl te vinden, naast rund, lam en kip ook
van hert, ree, paard, rendier,
kangeroe en vis. Toppers zijn de
snaks van de Darf slager. Naast
veel vers vlees, onder andere
Carnibest, Bandit en Darf Eko,
een topproduct van de Groene Weg Slager, ook kauwbotten van Farm Food Rawhide
en nieuw in Nederland Braaff,
Rawhide met pindakaassmaak.
Ook aan brokken is gedacht,
koudgeperst van Kjen’s, Farm
Food en Carnis in de webwinkel en in Overveen Dog Lovers
Gold en Cat Lovers Gold. Want
om de klant nog beter tot dienst
te zijn heeft Hondjekoek.nl ook
een verkooppunt in Overveen
aanZijlweg 20, met de ingang
aan de achterkant op het Zandvoorterpad, waar ook, vooral op
zaterdag volop, geparkeerd kan
worden. Openingstijden dinsdag en donderdag van 14.00 tot

Bunkers
monument

19.00 uur, vrijdag van 11.00 tot
19.00 uur en zaterdag van 9.00
tot 11.00 uur. Ook is er de mogelijkheid om de bestellingen
op te halen in IJmuiden, op zaterdag van 9.00 tot 11.00 uur.
Bezorgen doet Hondjekoek.nl
dinsdag, donderdag en vrijdag
tussen 18.00 en 20.30 uur en
op woensdag tussen 16.00 en
20.30 uur. Betalen kan vooraf
per bank, kontant of pinnen aan
de deur. Bestellen kan via de
webwinkel, telefonisch op 0613249532 of info@hondjekoek.
nl. Aanmelden op de nieuwsbrief is aan te bevelen, hiermee houden we de lezers op de
hoogte van de nieuwtjes en wetenswaardigheden en zijn er regelmatig acties op te vinden. Zo
is er in januari een kortingscode te vinden waarmee men 5%
korting krijgt op de bestellingen. In december is er een leuk
assortiment kerstpakketten te
verkrijgen. Ook is Hondjekoek.
nl te vinden op Facebook.com/
hondjekoek waarop regelmatig leuke acties. Kortom hondjekoek.nl is een winkel waar uw
hond en kat zelf zouden gaan
winkelen.

IJmuiden - Ook tijdens Christmas Shopping, zaterdag tot
22.00 uur, is Van Delden Mode
hét adres waar de moderne man
zich kan kleden voor elke gelegenheid. Van stijlvolle kerstkleding tot casual chic heeft Van
Delden Mode een ruim aanbod.
Bovendien is er nu een fantastische opruimingsactie, waardoor
shoppen nog leuker wordt.
De opruiming geldt voor de hele wintercollectie. Bij één artikel
krijgt men 20 procent korting,
op het tweede artikel 30 procent
en op het derde artikel zelfs 40
procent en dat telt heel voordelig op.
Veel mannen houden niet van
winkelen. Daarom is het zo prettig dat je bij Van Delden Mode in een keer kunt slagen voor
het hele pakket. Pak, shirt, jeans,
das, trui, vest, sokken en schoenen, alles kun je passend bij elkaar vinden. Patrick Geraedts
heeft veel sets al op kleur bij el-

kaar gebracht zodat je in een
oogopslag kunt zien wat goed
te combineren is. En zo kun je
in een half uurtje heel tevreden met je aankopen naar huis.
Voor wie wel van winkelen houdt
is Van Delden Mode ook ideaal
want er is heel wat te kiezen en
te passen en je krijgt daar rustig
alle gelegenheid voor. Wie nog
op zoek is naar een leuk kerstgeschenk is ook welkom. Er zijn
bijvoorbeeld leuke Hugo Bosch
kerstgeschenken, als pakket met
pet en das. Maar ook met een
warm vest of sportieve trui maak
je heel wat mannen in deze periode blij.
Van Delden Mode is ook geopend op de volgende koopavond, vrijdag 21 december tot
21.00 uur en op koopzondag 23
december, van 11.00 tot 17.00
uur. Maar hoe eerder je komt,
hoe meer keus.
Van Delden Mode, Plein 1945
nummer 52 in IJmuiden.

Dankwoord
Netty Struijs
Afgelopen maandag heb ik tijdens een gezellige, drukbezochte receptie na een lang dienstverband afscheid genomen als medewerker van de gemeente Velsen. Ik vond het
fijn om te merken dat wat ik samen met vele anderen tot
stand heb gebracht, wordt gewaardeerd.
Langs deze weg bedank ik alle mensen die blijk hebben
gegeven van warme belangstelling bij mijn afscheid. De
lovende woorden van de burgemeester, de gelukwensen
en cadeaus hebben mij bijzonder verrast. Ik neem ze mee
als warme herinnering aan deze bijzondere middag!
Netty Struijs-Krom

Velsen – GroenLinks heeft het
college van B&W vragen gesteld
over het bericht in de IJmuider
Courant dat de bunkers mogelijk rijksmonument worden. Zij
maken zich zorgen over de impact die dat mogelijk kan hebben op mensen die de Tweede Oorlog hebben meegemaakt.
Ook willen zij weten of de gemeente nu hogere kosten krijgt
voor onderhoud van de bunkers.
Het college van B&W realiseert
zich dat het benoemen tot rijksmonument mogelijk pijnlijk is
voor bepaalde inwoners van Velsen, maar verklaart dat de rijksmonumenten de herinnering aan
de oorlog weliswaar levend houden, maar dat dit ook een bewustwording voor latere generaties kan zijn. In het Bunkermuseum wordt de geschiedenis vanuit de bunkers immers ook vanuit een breed perspectief belicht.
Aangezien de gemeente Velsen
altijd al eigenaar van de bunkers
was, is de kwestie van groot onderhoud minder relevant. Wethouder Westerman verklaarde dat de bunkers bijna onverwoestbaar zijn en dat er amper
onderhoudskosten voor bunkers
zijn. (Karin Dekkers)

HoochieMama
in Halve Maan
Santpoort-Noord - Zondag 16
december treedt in café de Halve Maan de band HoochieMama
op. Powerblues geinspireerd
door Stevie Ray Vaughn, Jimmy
Hendrix gecombineerd met invloeden van de oude meesters
zoals Muddy Waters en John Lee
Hooker. Een geweldige blues
act, gebouwd op meer dan 20
jaar ervaring. Zondag vanaf
17.00 uur te zien in café de Halve Maan, Hagelingerweg 36 te
Santpoort. Toegang gratis. Zie
ook: www.hoochiemama.nl.

Politie zoekt
getuigen
vernieling
IJmuiden - Zaterdagochtend
even na 06.00 uur kreeg de politie een melding dat de brievenbussen bij de centrale hal van
een wooncomplex aan het Fidelshof waren beschadigd. Politiemensen kwamen poolshoogte nemen en constateerden dat
de brievenbussen mogelijk door
vuurwerk zijn beschadigd. Eerder die nacht, rond 01.30 uur, is
er door omwonenden een luide
knal gehoord. Mogelijk heeft de
vernieling op dat moment plaatsgevonden. De politie onderzoekt
de vernieling en wil eventuele
getuigen vragen om contact op
te nemen met de politie in IJmuiden via 0900-8844.
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Gemeente Velsen wil ruim € 2 miljoen
investeren in winkelcentrum
Lange Nieuwstraat IJmuiden
Om de kwaliteit van het winkelcentrum te verhogen stelt het college de gemeenteraad van Velsen voor om op korte termijn de
ruimtelijke kwaliteit van de Lange Nieuwstraat tussen Plein 1945
en het Marktplein een impuls te
geven. Hierin wil het college ruim
€ 2 miljoen investeren.

Daarnaast zullen op termijn de pleinen Marktplein, Velserduinplein
en Plein 1945 als ‘themapleinen’
worden ontwikkeld. De gemeenteraad wordt tevens voorgesteld om
alle eisen en randvoorwaarden uit
het bidboek van 2008 los te laten.
Voorts wordt de gemeenteraad
voorgesteld te kiezen voor ‘idee B’
als leidend idee voor de ontwikkelrichting voor het winkelcentrum
van IJmuiden. Dit was één van de
vijf ideeën die de afgelopen maanden werden voorgelegd aan alle betrokkenen in en rondom het win-

kelcentrum. In de uitvoering van
‘idee B’ wordt de herontwikkeling van het gebied tussen de Lange Nieuwstraat en de Kalverstraat
niet meegenomen. Ook de in ‘idee
B’ beschreven verkeerssituatie
rondom Plein 1945 wordt niet uitgevoerd.
Op 26 april 2012 besloot de gemeenteraad van Velsen in te stemmen met het procesvoorstel kwaliteitsimpuls Winkelcentrum IJmuiden. Dit om een doorstart te kunnen
maken voor de ontwikkeling van
genoemd winkelcentrum. Om de
gewenste kwaliteitsimpuls aan het
winkelcentrum te kunnen geven is
het college van mening dat revitalisering hiervan snel noodzakelijk is
en dat een ontwikkeling van in eerste instantie het Velserduinplein
mogelijk moet worden gemaakt.
In de fase 2013-2016 wordt de
openbare ruimte van de Lange

Nieuwstraat en van het Marktplein
gerevitaliseerd door middel van het
opnieuw aanleggen en inrichten
van de winkelstraat. Tevens zullen in die periode oriënterende gesprekken worden gevoerd met belanghebbende vastgoedeigenaren
in verband met de mogelijke ontwikkelingskansen voor het Velserduinplein. In de fase na 2016 zal gestart worden met het onderzoeken
van ontwikkelingskansen voor de
pleinen Marktplein en Plein 1945.
Eerder stelde het college dat rond
de jaarwisseling een voorstel voor
het winkelcentrum van IJmuiden
zou worden aangeboden aan de gemeenteraad. Deze tijdsplanning
is gehaald. Het college heeft de gemeenteraad inmiddels verzocht het
onderwerp Winkelcentrum IJmuiden te behandelen. Hierbij is ook de
samenhang met de Verkeersstudie
centrum IJmuiden aangegeven.

Snoeien in
IJmuiden
De medewerkers van de wijkpost IJmuiden gaan in de periode januari tot en met maart
een aantal snoeiwerkzaamheden uitvoeren.

Achter de flats van het Zwarte Mierenvlak, Langevlak, Bramenvlak, Olmen, Verbrandevlak,
Kleine Pan, Zandkuil, Vierkantebos en Georgebos worden iepen en esdoornopschot weggehaald en op sommige plekken
uitgedund. Er zullen ook struiken gesnoeid worden om te verjongen. Van het snoeihout worden takkenrillen gemaakt. Dit is
een streng van aaneengeregen
takken. De struiken aan de Houtmanstraat / JP Coenstraat worden gesnoeid om ze te verjongen.

Inzameling
rondom de
feestdagen
Het gemeentebestuur van Velsen wenst u prettige kerstdagen en een goede gezondheid in 2013. Voor een persoonlijke uitwisseling van nieuwjaarswensen nodigt het gemeentebestuur van Velsen u hierbij uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Deze vindt plaats op maandag 7 januari 2013 van 17.00 tot 19.30 uur in de Stadsschouwburg Velsen, Groeneweg 71 te IJmuiden. Het gemeentebestuur heeft ervoor gekozen om geen persoonlijke uitnodigingen te versturen. Deze publicatie komt daarvoor in de plaats. (foto 1930: Noord-Hollands Archief, foto 2012: Erik Baalbergen)

Tijdens de kerstdagen en op nieuwjaarsdag zamelt HVC geen huishoudelijk afval in. Ook de afvalbrengstations zijn gesloten. Als uw reguliere inzameldag op één van deze feestdagen valt, dan komen zij een andere
keer uw afval ophalen. Kijk op http://
inzamelkalender.hvcgroep.nl wanneer HVC het afval komt ophalen.
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Van De Delta naar de Dokweg

Socius in IJmuiden verhuisd
Op vrijdag 7 december 2012 is Socius Maatschappelijke Dienstverleners verhuisd van de Rijnstraat
uit gebouw De Delta naar de Dokweg 27a in IJmuiden.

Cliënten kunnen aan de Dokweg terecht voor hulp en advies van de Sociaal Raadslieden, de Formulierenbrigade, ouderenadvisering, Centrum Mantelzorg en Stichting MEE

Noordwest-Holland. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer
088 88 76 900 of even binnenlopen.
Het Algemeen Maatschappelijk
Werk van Socius blijft in het pand
aan de Van den Vondellaan in Driehuis. Meer informatie over de diensten van Socius vindt u op www.socius-md.nl.

Inspraak nieuw conceptontwerp HOV deelproject 1 Lampjes branden in
gemeentelijke kerstboom
Op 11 december heeft het college
van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Velsen het nieuwe conceptontwerp voor deelproject 1 vrijgegeven voor inspraak.

Dit deelproject loopt tussen de N208
en de Broekbergenlaan in Santpoort-Noord. Het ontwerp is gebaseerd op een variant op een eerder
ontwerp, gemaakt door het wijkplatform Santpoort-Noord. Directe belanghebbenden hebben de gelegenheid om van donderdag 13 december 2012 tot en met donderdag 24
januari 2013 hun reactie te geven.

Op 15 januari 2013 organiseren de
provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen een informatieavond
voor bewoners en winkeliers uit de
buurt van deelproject 1. Deze avond
vindt plaats op dinsdag 15 januari 2013 tussen 19.00 en 21.00 uur in
café De Wildeman (Hoofdstraat 142,
te Santpoort Noord). Vooraf aanmelden is niet nodig.

Meer informatie, het inspraakdocument en bijhorend conceptontwerp
voor deelproject 1 zijn te vinden op
www. hovvelsen.nl.

Eerste Facebookdebat
‘Je bent IJmuidenaar als...’
Op maandagavond 17 december vindt voor het eerst een Facebookdebat plaats tussen inwoners van IJmuiden en de gemeente Velsen. De wethouders
Ronald Vennik en Arjen Verkaik
gaan dit experiment aan op de
uitnodiging van de succesvolle
Facebookgroep ‘Je bent IJmuidenaar als...’

Het gesprek gebeurt in twee delen. Tussen 19.00 en 19.30 uur is de
vraag: Wat te doen met de lege plekken in IJmuiden? Er zijn plekken
waar al jaren niets gebeurt. Waarom eigenlijk niet en wat zou er kunnen of moeten gebeuren?
Van 19.45 en 20.15 uur zal gesproken worden over de vraag: Wat kan
er beter aan de verkeersveiligheid
op verschillende plekken in IJmuiden? Welke plekken vindt men niet

veilig en hoe zou dit verbeterd kunnen worden?
Doel van dit experiment is vooral
om te luisteren wat er leeft en welke ideeën de deelnemers zelf hebben. Maar ook om uitleg te geven
over wat kan en wat niet mogelijk is.
Eric Hartendorf, oprichter van de
Facebookgroep, en Johan Sieraad,
initiatiefnemer van dit debat, zullen het gesprek leiden.
Als lid van de groep kunt u meepraten. Wilt u als IJmuidenaar meepraten, meldt u zich dan aan als lid
van deze Facebookgroep. Meer info
op de website www. velsen.nl.

De lampjes branden in de gemeentelijke kerstboom op Plein 1945. Op zaterdag 8 december 2012 heeft burgemeester Weerwind de lampjes aangestoken
tijdens het lichtjesfeest van IJmuiden. Dit wordt georganiseerd door de winkeliersvereniging Stadscentrum IJmuiden. (foto: Ko van Leeuwen)

Openingstijden stadhuis
Rond Kerst en Oud & Nieuw zijn de openingstijden van het stadhuis
van Velsen gewijzigd:

Dinsdag 18 december:
Maandag 24 december:
Dinsdag 25 december (Eerste Kerstdag):
Woensdag 26 december (Tweede Kerstdag):
Maandag 31 december:
Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag):
Woensdag 2 januari:

Gesloten vanaf 15.00 uur
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Open vanaf 10.30 uur

Rectificatie openingstijden
Ondernemersloket Velsen
In het artikel over het Ondernemersloket op de Infopagina van 22 en
29 november is een fout geslopen.
Daar staat dat het ondernemersloket telefonisch bereikbaar is op
donderdagavond. Op dat tijdstip is
alleen de balie van het gemeentehuis geopend.

Het Ondernemersloket van de gemeente Velsen is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00
uur. U kunt aan de balie terecht tijdens
de openingstijden van het stadhuis:
maandag tot en met vrijdag van 09.00
tot 16.00 uur en donderdagavond van
18.00 tot 20.00 uur. Tot nu toe was
het Ondernemersloket op werkda-

gen slechts van 9.00 tot 14.00 uur
open. Ondernemers bellen nu naar het
Klant Contact Centrum (KCC) van
de gemeente via 140255. Medewerkers van het KCC kunnen eenvoudige vragen direct beantwoorden. Is er
meer tijd nodig om antwoord te geven,
dan zetten de KCC-medewerkers uw
vraag uit via het ‘klantcontactformulier’ dat u ook op de website van het
Ondernemersloket vindt.
Astrid Rietveld van het Ondernemersloket zoekt vervolgens uw vraag uit
en belt u terug met het antwoord. Na
een half jaar evalueren wij deze uitbreiding van onze dienstverlening
graag met u.

Infopagina
13 december 2012

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Het college is over de helft
De leden van het college van burgemeester en wethouders kijken
terug op een periode van ruim
twee jaar besturen en zij vertellen
wat ze de komende anderhalf jaar
nog willen realiseren.

Grote en kleine projecten passeren
de revue, waarbij zij gezien de hoeveelheid aan uiteenlopende activiteiten, slechts een bescheiden aantal onderwerpen uit hun portefeuilles aan bod kunnen laten komen.
Uit de gesprekken met de collegeleden blijkt dat regionale en landelijke samenwerking bij veel van hun
projecten erg belangrijk is om de beschikbare budgetten efficiënt in te
kunnen zetten. Het rijk legt nu eenmaal steeds meer verantwoordelijkheden bij de gemeenten neer. Onze collegeleden beschouwen dit gegeven vooral als een uitdaging en zij
wisselen enthousiast ideeën uit met
andere bestuursorganen.
De burgemeester en de wethouders
verrichten ook heel veel onzichtbaar
werk. De verzamelnaam daarvan is:
lobbyen. Dat doen zij met verve, anytime, anyplace en op elk niveau.

De burgemeester en de wethouders van Velsen wensen u allen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

‘Contacten opbouwen in Brussel’
Als we één ding hebben bereikt de
afgelopen periode, dan zijn dat de
geweldige impulsen die zijn gegeven. De Visie op Velsen 2025 heeft
drie strategische agenda’s opgeleverd: voor wonen, werken en leven
in onze gemeente. Mijn collega’s
in het college werken hard aan die
visie, wij toetsen er al onze besluiten aan.

Er zijn mooie bedrijven met hoge
werkgelegenheid naar Velsen gekomen, zoals Airborne, Allseas en Breman. Het bedrijfsleven en de gemeente hebben schouder aan schouder gelobbyd bij Rijkswaterstaat om
een deel van de haven uit te kunnen baggeren voor de nieuwe cruiseterminal van KVSA die dit voorjaar is geopend. Ontving Velsen in
2011 zeventien cruiseschepen, afgelopen jaar waren dat er bijna zestig.
Dit is een impuls voor de lokale economie van jewelste. Tijdens verschillende bijeenkomsten hebben het bedrijfsleven, het onderwijs en de arbeidsmarkt hun kennis gedeeld over
het thema ‘werken’. Een van de resultaten is dat Tata Steel zijn bedrijfs-

school heeft opengesteld voor het bedrijfsleven in de regio.

hulp van Europese kennis en wellicht
ook middelen realiseren.”

Met de vier IJmondgemeenten hebben we zo’n dertig samenwerkingsverbanden en we onderzoeken of er
in dit verband nog meer kansen liggen. De afgelopen jaren hebben we
ook geïnvesteerd in nauwere samenwerking met sterke partners rond het
kanaal. Die vinden we in Zaanstad,
Amsterdam en in Haarlemmermeer.
De metropoolregio Amsterdam is een
belangrijke schakel in de nationale en
internationale economie. Het is een
gouden combinatie dat onze zeehaven zo dicht bij de luchthaven ligt.

Ik weet dat er in onze samenleving
een stille armoede is en eenzaamheid onder ouderen. Het is een moeilijke tijd, het vertrouwen in financiële mogelijkheden wankelt. Daarom wil ik onze inwoners vragen: kijk
om je heen en biedt af en toe een helpende hand aan je buren. Op die manier kunnen wij sociale cohesie gezamenlijk vormgeven. Ik breng mensen
graag samen. Een voorbeeld? De veteranendag. Wij kunnen niet vaak genoeg ons respect tonen voor hen die
zijn gevraagd zich in te zetten bij een
conflict ergens in de wereld. En voor
hun familieleden, want zo’n missie
trekt doorgaans diepe sporen.

Onze lobbyist heeft met die van Amsterdam en Zaanstad dit najaar een
bezoek aan Brussel georganiseerd.
Europa is nu eenmaal een vierde bestuurslaag; bijna 80% van onze regelgeving komt uit Brussel. Het blijkt
heel belangrijk om daar goede contacten te hebben. Fons Hertog, die
een groot bestuurder was in onze gemeente, is in dit soort lobbywerk zeer
succesvol geweest. Op termijn wil ik
graag onze agenda, onze visie met be-

Ik wil hier ook de mensen van onze
afdeling burgerzaken in het zonnetje zetten. Ik ben trots op hun klantvriendelijkheid en op de souplesse
waarmee zij al die ad hoc verkiezingen hebben verzorgd. Vanaf januari
wordt het oude gedeelte van het stadhuis gerenoveerd, dan wordt er meteen een moderne, overzichtelijker

publieksbalie ingericht.
Kijkend naar de samenwerking binnen het college, dan kan ik alleen
maar trots zijn op de leden. Velsen is
een moeilijke maar tegelijkertijd een
prachtige gemeente om te dienen. Ik
ben blij dat ik daarbij zo’n fijn team
mag aansturen.
Burgemeester Franc Weerwind
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‘Lang niet alles gaat vanzelf’
Het is leuk om deze periode
weer wethouder voor economische zaken (EZ), sociale zaken
(SZ) en arbeidsmarktbeleid en
nu ook voor ruimtelijke ordening
(RO) te zijn, ondanks dat lang
niet alles vanzelf gaat.

In Velserbroek zoeken we alle
ruimte in het bestemmingsplan om
een ontwikkeling tot stand te kunnen brengen. Dat hebben we ook
gedaan voor de vestigingen van de
cruiseterminal en Breman. Door de
mogelijkheden binnen het bestemmingsplan optimaal te benutten,
konden deze bedrijven terecht op
de plaatsen die zij wensten.
Een goede structuurvisie waarin
staat wat Velsen stedebouwkundig
wil, is ook vanwege de wens om globale bestemmingsplannen en vermindering van de regeldruk erg belangrijk. In de Visie op Velsen 2025
wordt gesproken over een metropolitaan karakter van IJmuiden als
een toegevoegde kwaliteit bij het
behoud van de kracht van de andere
woonkernen. Ik wil daarvoor graag

nog in deze periode de basis afronden.
RO-projecten roepen doorgaans
veel verzet op. Ik begrijp de natuurlijke weerstand tegen verandering
van de vertrouwde omgeving en ik
waardeer het dat groepen bewoners zich inzetten voor de belangen van de buurt. De komende periode wil ik er nog eens extra goed
op letten dat iedereen tijdens bespreekmomenten hetzelfde voor
ogen heeft. Samen met de mensen
van de RO-afdeling ben ik nu bezig om in de toekomst 3D-presentaties van plannen te kunnen geven.
Dat zal het de leden van de raad, die
de kaders moeten stellen, gemakkelijker maken om zich een realistisch beeld van ontwikkelingen te
vormen.

Het bedrijfsleven hier heeft geen
gebrek aan durf om te investeren.
Dat vind ik geweldig. Het MKBIJmond blijkt bovendien de sterkste MKB-regio van Nederland te
zijn. Maar we moeten net zo goed de
Europese ontwikkelingen volgen,
denk maar aan de eurocrisis. Die is

niet van vandaag op morgen opgelost. De combinatie van RO, EZ en
sociale zaken heeft er onder meer
toe geleid dat een aantal mensen
vanuit sociale zaken bij de nieuwe
vestigingen van Blakendaal Coldstores en Airbone konden worden
geplaatst. Daar ben ik best trots op.

Momenteel wordt in de IJmond een
uitzendbureau opgericht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: ‘IJmond Werkt!’. De afname
van werkgelegenheid in techniek
en industrie is in onze regio kleiner dan de vergrijzing. Je hebt dus
steeds mensen nodig. De samenwerking tussen de technische opleidingsinstituten in onze gemeente is
erg goed. Zij werken aan nieuwe opleidingen voor de offshore. Het onderhoud van de windmolenparken
op zee levert structurele werkgelegenheid op.
Een heel ander onderwerp uit mijn
portefeuille is de schuldhulpverlening en die ligt mij na aan het hart.
Steeds meer mensen, ook met hogere inkomens, komen in problemen doordat ze hun baan kwijtra-

ken. En een huis heb je tegenwoordig niet zomaar verkocht. Mensen
die scheiden, lopen tegen hetzelfde probleem aan. Schulden kunnen
je in een sociaal isolement brengen.
En de stap naar het loket is groot.
Een zetje uit de directe omgeving
kan er dan voor zorgen dat iemand
toch naar ons toe komt voor advies
of ondersteuning.
Wethouder Arjen Verkaik

‘Forse investeringen in onderwijs’
Het is prachtig hoe nu zichtbaar
wordt wat de vorige bestuursperiode in gang is gezet. Ik ben blij
dat ik onderwijshuisvesting weer in
mijn portefeuille heb. Een periode
van vier jaar is eigenlijk te kort om
echt iets neer te zetten.

Er staat geen enkel noodlokaal meer
in Velsen conform de wens van de gemeenteraad. Bij het Ichthus Lyceum
is nieuwbouw gerealiseerd, net als bij
het Felisenum. Bij het Vellesan is de
uitbreiding medio 2013 klaar, plannen voor het beroepsgerichte VMBO
liggen op de tekentafel.
Het project De Ring, voorheen Groot
Helmduin, omvat nieuwbouw van basisschool De Zandloper en van sporthal Zeewijk. De Klipper is gesloopt en
start binnenkort ook met nieuwbouw.
Voor de Bosbeekschool in SantpoortNoord is door het college een locatie
gekozen. Deze keuze maakt veel los
in het dorp. Het is nu zoeken naar de
beste oplossing voor deze school.
In Velsen-Noord wordt een brede
school gebouwd, dat is een project
van collega Robert te Beest waarbij
wij uiteraard wel samen optrekken.
We willen in die school ook een CJG-

punt, een Centrum voor Jeugd en Gezin, vestigen. De nieuwe gymzaal in
Santpoort-Zuid is geopend en medio 2013 zal de nieuwe Waterloozaal
in Driehuis klaar zijn. We investeren
op dit moment fors in ons onderwijs,
maar daar hebben we dan ook jaren
voor gespaard.
De CJG-punten in IJmuiden en Velserbroek zijn zoals ik ze heb bedoeld:
als een verzamelplek voor iedereen
die hulp verleent aan nul tot negentienjarigen. De IJmondgemeenten
hebben een gezamenlijk back office,
elke gemeente vult de steunpunten
zelf naar behoefte in.

Ik wil de jeugdzorg deze periode goed
in de steigers zetten. Er komt in januari 2015 zoveel vanuit het rijk naar de
gemeenten toe… Ik moet er niet aan
denken dat er straks een kind tussen
de wal en het schip valt omdat de boel
niet tijdig op orde is. We werken hiervoor samen met de IJmondgemeenten en met Zuid-Kennemerland en
Haarlemmermeer. We lobbyen stevig
in Den Haag om deze opgave goed uit
te kunnen voeren, want we worden
fors gekort op het budget.

Er is een duidelijke relatie tussen gezondheidszorg en sport en bewegen.
Obesitas, depressie en suikerziekte zijn speerpunten van het rijk voor
volksgezondheid. Bewegen is daarbij een belangrijke factor om je beter te voelen. Wij investeren hierin met buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen sport. Combinatiefunctionarissen werken in twee
sectoren tegelijkertijd: in onderwijs
en sport of in onderwijs en cultuur.
Sinds de vorige periode slaan zij bruggen tussen brede scholen en sportverenigingen of cultuurinstellingen.
Sportpark Rooswijk wordt opnieuw
ingericht en is een voorbeeld van hoe
Velsen om wil gaan met zijn sportparken: ook ieder die niet georganiseerd
wil sporten of recreëren, kan hier terecht.
De nieuwe cruiseterminal geeft een
boost aan recreatie en toerisme. De
opvarenden willen we informeren
over wat hier allemaal te beleven valt
en we zorgen voor goede paden en bewegwijzering naar het strand.
De Kustvisie is een braakliggend terrein. De ene na de andere ontwik-

kelaar voor woningen en vakantiewoningen haakt door de economische malaise af. Toch melden zich nog
steeds nieuwe. Door dit project continu onder de aandacht te brengen
bij beslissers, mogen we waarschijnlijk in gedeelten ontwikkelen in plaats
van aan één groot plan te moeten beginnen. De provincie denkt hierin met
ons mee, bijvoorbeeld over het veilig
houden van de waterkering bij deze
ontwikkelingen.
Wethouder Annette Baerveldt
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‘Mag het een beetje winter zijn?’
Een bestuurder kijkt vooruit,
naar overmorgen, naar volgend
jaar en zelfs naar de volgende
dertig jaar. Een voorbeeld daarvan is de HOV. Het hoogwaardige openbaar vervoer is belangrijk voor de bereikbaarheid van
Velsen in de toekomst.

Het is ook een onderwerp dat spanning oproept in de samenleving.
Logisch, een aantal mensen wordt
door de aanleg ervan direct geraakt.
Daarom blijf ik graag met hen in gesprek. Ik wil rekening houden met
hun bezwaren en wensen, maar
soms zijn de belangen tegenstrijdig.
Het kan bijvoorbeeld wenselijk zijn
om ergens een stoplicht te plaatsen,
maar voor wie daar woont, kan dat
een belasting zijn. De belangen van
de ene of de ander groep verschillen
soms binnen veertig meter, maar
juist door inspraak van de bewoners zijn we tot verbeteringen gekomen. In Santpoort-Noord hebben
we zelfs een optimale invulling bereikt. Daar krijg ik energie van. Iedereen ziet in de plannen iets terug
van wat hij of zij belangrijk vindt.

Ook de ontwikkelingen rond de
Kromhoutstraat hebben weerstand
opgeroepen. Ze hebben langer geduurd dan wij wenselijk vonden,
maar de bereikbaarheid is geen moment verstoord geweest. Ik zou het
leuk vinden als kinderen vanaf nu
vragen: gaan we naar het strand met
de visjes langs de weg? Mijn collega’s en ik willen fietsers goed faciliteren met voldoende fietspaden
en goede, veilige routes. Door als
IJmond samen te werken, hebben
wij behoorlijk wat middelen binnengehaald voor een veilig fietspad
naast de busbaan.
Gezien de huidige woningmarkt,
gaat het werken aan ontwikkelingen in Oud-IJmuiden tegen de
stroom in. We besteden in ieder geval aandacht aan de braakliggende
terreinen en besloten is om in het
stadpark wel alvast te gaan bouwen.
Ik vind het een goede ontwikkeling
dat we vuil steeds minder als afval
benaderen, maar meer als grondstof. En voor zover zij dat nog niet
doen, moeten wij inwoners enthousiast zien te maken om zoveel mogelijk afval gescheiden in te leveren.

Wat gladheidsbestrijding betreft,
is er de afgelopen jaren wel wat
mis gegaan. Op basis van de ervaringen van vorig jaar zijn met de
HVC strakkere afspraken gemaakt
over de inzet van extra mankracht
en vooral voor fietspaden geschikter materieel. De vraag blijft echter ook: kun je enig ongemak verdragen, mag het een beetje winter
zijn? Met Rijnland hebben we een
akkoord gesloten dat zij 75% van de
kosten voor het afkoppelen van ons
regenwater voor hun rekening nemen. Dit afkoppelen betekent dat
het rioolwater zo geconcentreerd
mogelijk wordt aangeboden ten behoeve van een zo efficiënt mogelijk reinigingsproces en dat scheelt
energiekosten.

leggen. Deze periode wil ik graag
een voorstel voor de verkeerscirculatie in het centrum van IJmuiden
afronden. Op regionaal niveau wil
ik een door de IJmond gedragen visie over de bereikbaarheid van Velsen realiseren, waarbij inwoners
worden uitgedaagd om andere vormen van vervoer te kiezen dan de
auto.
Wethouder Ronald Vennik

Voordat de vier jaar van mijn wethouderschap voorbij zijn, wil ik een
structurele oplossing hebben voor
het wateroverlast aan de Planetenweg. Op dit moment ben ik blij dat
wij de gemeenteraad een sluitende begroting hebben kunnen aanbieden door als gemeente zelf de
broekriem aan te halen en zo min
mogelijk bij de inwoners neer te

‘Meer initiatieven van inwoners’
Het eerste deel van de bestuursperiode is voorbij gevlogen.
Je staat geen dag stil met al die
boeiende onderwerpen. Daartussen was de brand van buurtcentrum De Mel in Velsen-Noord natuurlijk een onaangename verrassing. Die heeft overigens wel extra
veel energie gegeven om haast te
maken met de totale herbouw van
de al zeer lang gewenste ‘brede
school’, waar het buurtcentrum in
zal worden ondergebracht. De gemeenteraad heeft onlangs groen
licht gegeven voor deze herbouw.
Voor mij een hoogtepunt in de afgelopen periode.

Welzijn Nieuwe Stijl (WNS) is een
nieuwe manier van denken, analoog
aan de WMO, waarbij verantwoordelijkheden voor een deel bij de samenleving worden teruggelegd. Je kunt
ook zeggen dat het de beweging is
om te komen tot meer vrijwilligerswerk en minder professionele krachten. Inwoners krijgen dus meer verantwoordelijkheid voor hun eigen
welzijn en buurt. Of dit een succes
wordt? Dat moet! Het aantal aanvragen voor ondersteuning neemt al ja-

ren flink toe en worden individueler.
De gemeenten kunnen dat allemaal
niet langer betalen. Best spannend
en schrijnend, zeker voor wie hard
moet werken en weinig tijd vrij kan
maken voor mantelzorg. Laat ik duidelijk zijn: hoewel meer initiatieven
bij de inwoners worden gelegd, wij
willen klaar blijven staan voor wie
het echt nodig heeft.

WNS legt ook de basis voor hoe wij
met onze buurthuizen en wijksteunpunten willen omgaan. In principe willen we één accommodatie per
wijk. Gelukkig investeren we ondanks alle bezuinigingen ook, bijvoorbeeld in het nieuwe dorpshuis
Het Terras in Santpoort-Noord. Ik
zeg bewust buurthuis in plaats van
dorpshuis, want ook hier geldt dat de
wijk in belangrijke mate zelf invulling moet geven aan het succes. En
als ik spreek over het nemen van verantwoordelijkheid, dan noem ik hier
graag dat het in Zeewijk, ondanks
de zware bezuinigingen, op creatieve wijze is gelukt om het wijksteunpunt open te houden, dankzij de inzet van vrijwilligers en de verantwoordelijkheid die Stichting Welzijn

en Woningbedrijf Velsen hebben genomen.”

Ik ben er ook blij mee dat er een lokale seniorenagenda is. Dit is een overlegvorm tussen de Lokaal Samenwerkende Bonden Ouderen in Velsen en de gemeente. Het liefste hadden zij een apart ouderenbeleid gekregen. Maar ons beleid wordt steeds
minder gericht op leeftijdsgroepen
en steeds meer op de zwakkeren in
de samenleving. Juist de lokale seniorenagenda borgt dat de belangen
van de ouderen in het gemeentelijk
beleid worden verankerd, zoals bijvoorbeeld bij wonen en de WMO.
De kadernotitie wonen is de opmaat
naar de nieuwe woonvisie. Op basis
van deze woonvisie worden vervolgens met de wooncorporaties prestatieafspraken gemaakt. Juist omdat we een goede woonvisie willen
die in lijn ligt met de Visie op Velsen
2025, hebben we er meer tijd voor
nodig dan aanvankelijk gedacht. Ik
zou nog deze periode graag de uitvoering ervan samen met de wooncorporaties in willen zetten. Een nieuw, lokaal woonruimteverdeelsysteem is

inmiddels in de steigers gezet. Een
grote stap in de regionale samenwerking voor wonen is het regionaal actieprogramma Zuid-Kennemerland
en IJmond. Kwalitatieve – denk aan
duurzaamheid – en kwantitatieve afstemming tussen de vraag naar en
het aanbod van woningen staat hierbij centraal.
Wethouder Robert te Beest
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‘Tevreden klanten WMO’
Wat ik de komende anderhalf
jaar wil doen? Mijn uiterste best
om de culturele sector, zoveel
als mogelijk, een solide financiële basis te geven. De kanteling in
de WMO van de grond brengen,
zodat de hulpvraag daadwerkelijk bij cliënten thuis goed met
hen wordt afgestemd. En ik wil
verdere terugdringing van het
fijnstof in de lucht.

De WMO is landelijk in discussie,
omdat het vorige kabinet heeft besloten allerlei taken van het rijk
over te hevelen naar de gemeenten,
waaronder de AWBZ. Daarbij krijgen wij van het rijk minder geld om
die taken uit te voeren. Uit onderzoek blijkt dat wij het verstrekken
van hulpmiddelen goed doen in vergelijking met andere gemeenten en
dat de tevredenheid onder klanten
groot is. Daar mogen wij trots op
zijn. Op dit moment weten wij nog
niet wat er aan extra taken op ons
afkomt en wanneer precies. Samen
met de IJmondgemeenten, Haarlem, Kennemerland, de provincie
en tientallen organisaties bereiden
wij ons er intussen gedegen op voor.

De milieudruk is groot, er is nergens zoveel fijnstof als hier. Het rijk
erkent dit probleem nu en heeft
geld verstrekt voor een bevolkingsonderzoek. Het bedrijfsleven werkt
hieraan mee, hun kennis is nodig
om tot oplossingen te komen. Het
eerste doekfilter bij Tata Steel bijvoorbeeld, haalt dagelijks enorme
hoeveelheden fijnstof uit de lucht.
In Velsen-Noord en Velsen-Zuid
zijn pompen voor groen gas geopend waar vooral vrachtwagens en
autobussen tanken.
Door heel Velsen zijn oplaadpalen
voor elektrische auto’s geplaatst.
Langs de Kanaaldijk en de Stationsweg is tovergroen verschenen:
apparatuur die signaleert wanneer
er een rijtje vrachtwagens aankomt en dan springt het stoplicht
meteen voor ze op groen. Dankzij
het bedrijfsleven hebben we vorig
jaar een reductie van 427 ton CO2
behaald, waardoor we de Award
Duurzame Energie hebben ontvangen.
Samen met de Milieudienst heeft
Velsen een project voor zonnepane-

len voor privégebruik opgezet: Route du Soleil. Dit loopt zo goed, dat
andere gemeenten bij onze Milieudienst informatie komen halen.
Komend jaar renoveren we het
stadhuis, als dat in januari 2014
wordt opgeleverd is het energieneutraal. Die renovatie is hard nodig, want alle leidingen zijn zo oud
dat ze elk moment kunnen springen
en er zit asbest in het pand.

Ruïne van Brederode. Terecht verzetten partijen in de samenleving
zich daartegen. Hoewel er aan Brederode niets van de gemeente is,
deelt de gemeente de zorgen over
de toekomst van de ruïne en hebben
we dat herhaaldelijk aan het Rijk
bekendgemaakt. Brederode is immers een toplocatie voor culturele, historische en maatschappelijke
activiteiten.

Voor dit jaar hebben we de zaken
voor cultuur nog aardig overeind
kunnen houden. Maar het is spannend, dat geldt voor het hele land.
De raad heeft helaas moeten besluiten om het Witte Theater vanaf volgend theaterseizoen te sluiten, tenzij er een goed businessplan op tafel komt. De bibliotheek wordt op 1
januari verzelfstandigd, als een van
de laatste in ons land. Dit is een ingewikkeld proces geweest, maar
het geeft de bieb uiteindelijk meer
ruimte om zelf dingen te ontwikkelen.

Wethouder Wim Westerman

Als gemeente lopen we ertegenaan dat het Rijk niet meer wil betalen voor het dure onderhoud van de

Bekendmakingen
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, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken
en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel

dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur.
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

de vragen kunt u een afspraak maken met één van
de vakspecialisten via 14 0255.
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 tot 16.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum: 14 0255.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend
dat zij in de periode van 1 december 2012 tot en met 7 december
2012 de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning op grond
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben ontvangen. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Visserhuis (07/12/2012); IJsselstraat 2, wijzigen erker (04/12/2012)
w12.000564;
IJmuiderstraatweg
176, veranderen en vergroten erker
(04/12/2012).

IJmuiden: Heerenduinweg 39,
kappen 3 bomen (05/12/2012)
w12.000565; Zeeweg 264, kappen 2
bomen (07/12/2012) w12.000570;
Houtmanstraat 1, verbouwen W.F.

Driehuis: Wolff en Dekenlaan
1, kappen 3 bomen (03/12/2012)
w12.000561.

Velsen-Zuid: Geen mededelingen
Santpoort-Noord: Geen mededelingen

Velserbroek: Geen mededelingen

Velsen-Noord: Kraandrijverstraat
ong.,
oprichten
bedrijfsgebouw
(05/12/2012) w12.000568.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure –ter inzage ontwerpomgevingsvergunning

Santpoort-Zuid: Wijnoldy Danielslaan 19, kappen boom (05/12/2012)
w12.000567.

Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor IJmuiden, Velserduinweg 248 – wijziging
gebruik voor bedrijfsdoeleinden
naar wonen (w11.000677). De aanvraag wordt voorbereid met de uitgebreide procedure en met toepassing
van de buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a
onder 3° Wabo.

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.
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Aanvragen (vervolg)
De aanvraag, de ontwerpverklaring
van geen bedenkingen, de ontwerpomgevingsvergunning, en de overige bijbehorende stukken liggen met
ingang van 14 december 2012 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn

deze stukken digitaal in te zien op de
website velsen.nl via het menu bekendmakingen/downloads ontwerpomgevingsvergunning.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze
mondeling of schriftelijke zienswij-

zen inbrengen tegen zowel de ontwerpverklaring van geen bedenkingen, als 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.

Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de
volgende besluiten genomen (de
datum van vergunningverlening
is tussen haakjes vermeld):

Santpoort-Noord: Geen mededelingen

Velsen-Noord: Wijkerstraatweg
230, kappen boom (10/12/2012)
w12.000546.

Besluiten
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 (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

Verleende
omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden: Koningsplein 1, vergroten hek (07/12/2012) w12.000478;
Heerenduinweg 39, kappen 3 bomen (10/12/2012) w12.000565; Havenkade 19, verbouwen en uitbreiden kantoorpand tot tandartspraktijk (07/12/2012) w12.000527.

Santpoort-Zuid: Geen mededelingen
Velserbroek: Galle Promenade 15,
wijzigen voorgevel en herindelen
winkel (10/12/2012) w12.000487;
Linie 24, 25 en 26, kappen 35 bomen
(04/12/2012) w12.000545.
Velsen-Zuid: Stelling 50, plaatsen
berging (10/12/2012) w12.000485;
Velserdijk 20, plaatsen dakkapel
voorzijde, vergroten raam voorzijde en constructieve doorbraak in
dragende wanden (05/12/2012)
w12.000469.

Voorontwerp bestemmingsplan
Burgemeester en Wethouders maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend
dat zij voornemens zijn een nieuw
bestemmingsplan op te stellen voor
het Havengebied van IJmuiden. Het
plangebied beslaat het havengebied
van IJmuiden.
Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro
wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden om zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en er wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen
over dit voornemen. Op het voorontwerp bestemmingsplan is wel inspraak mogelijk.
Aanleiding
Het bestemmingsplan Havengebied
IJmuiden voorziet in de vervanging
van (delen van) verschillende oudere bestemmingsplannen die aan actualisering toe zijn. De functie van
het gebied is primair bedrijvigheid.

Het bestemmingsplan beoogt een eigentijdse planologische regeling te
geven voor dit plangebied.
Wilt u het plan inzien?
Het bestemmingsplan Havengebied
IJmuiden (idn: NL.IMRO.0453. BP0500HAVENGEBIED1-V002) ligt
met ingang van 14 december gedurende zes weken voor een ieder ter
inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De
receptie is van maandag tot en met
vrijdag geopend van 09.00 uur tot
16.00 uur en op donderdagavond van
18.00 uur tot 20.00 uur. Eveneens is
een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan in te zien bij de
centrale bibliotheek te IJmuiden gedurende de gebruikelijke openingstijden. Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen via www.velsen.
nl (onder de kop ‘bestemmingsplannen’).
Wilt u inspreken?
Inspraakreacties kunnen door een

ieder schriftelijk worden ingediend
gedurende bovengenoemde termijn.
De reacties kunt u richten aan het
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden, o.v.v. “inspraakreactie bestemmingsplan Havengebied IJmuiden” of via ro@velsen.nl.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer Pijpers via bovenstaand e-mailadres of via 0255 –
567200.

Driehuis: Geen mededelingen
Standplaatsen
De burgemeester van Velsen heeft
op grond van art 5.18 APV een vergunning verleend voor het houden van een standplaats in Velsen-Noord: Dinsdags aan de Wijkerstraatweg ongenummerd, product kip en vlees (05/12/2012 )
u12.010820 en donderdags aan de
Wijkerstraatweg
ongenummerd,
diervoeders en benodigdheden
(05/12/2012) u12.010823.

Subsidie
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken met inachtneming
van artikel 4:27 Algemene wet bestuursrecht bekend dat de raad van
Velsen in zijn vergadering van 12
november 2012 in het kader van de
vaststelling van de begroting voor
2013 heeft besloten:
het subsidieplafond voor 2013 vast
te stellen op € 8.193.000,-- overeenkomstig het totaal van de subsidiebijlage behorende bij de begroting
2013.
Ter inzage
De subsidiebijlage ligt gedurende
vier weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1
te IJmuiden en nadien bij de afdeling Financiën. Deze subsidiebijlage
wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl .
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van
Velsen zijn voornemens de gemeenteraad voor te stellen een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor
de President Steynstraat en omgeving in de wijk ‘Oud-IJmuiden’ te
IJmuiden.
Met het bestemmingsplan wordt het
mogelijk gemaakt om in het gebied
125 woningen te vervangen voor
129 woningen in zowel de koop- als
huursector.
Krachtens artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4,
artikel 3.12 van de Algemene wet
bestuursrecht, ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘President Steynstraat’ voor een ieder met ingang van
14 december 2012 gedurende zes
weken ter inzage.
Het ontwerpbestemmingsplan en
daarop betrekking hebbende onderzoeken/rapportages zijn in te zien

bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie
is van maandag tot en met vrijdag
geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 uur
tot 20.00 uur. Eveneens is een exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan in te zien bij de centrale bibliotheek, Dudokplein te IJmuiden.
Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0453.
BP0803PRESIDENTST1-O001.
Gedurende de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage
ligt, kan een ieder zijn of haar zienswijzen omtrent het ontwerp kenbaar
maken. Indien u dit schriftelijk doet
kunt u de zienswijzen richten aan de
gemeenteraad van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend
ambtenaar (telefoon 0255-567200).

Wet geluidhinder
De directeur van Milieudienst
IJmond maakt namens het dagelijkse bestuur van Milieudienst IJmond
het volgende bekend.
Het ontwerpbesluit hogere waarden
Wet geluidhinder voor het bestemmingsplan President Steynstraat te
IJmuiden is genomen.
Burgemeester en Wethouders van
Velsen hebben ten behoeve van het
bestemmingsplan President Steynstraat te IJmuiden, een verzoek om
vaststelling van hogere waarden in
het kader van de Wet geluidhinder
ingediend bij Milieudienst IJmond.
Het hogere waarden besluit heeft
betrekking op industrielawaai vanwege het in het kader van de Wet geluihinder gezoneerde industrieterrein IJmond.
De bevoegdheid van het college tot
vaststelling van hogere waarden
Wet geluidhinder is gedelegeerd aan
het dagelijkse bestuur van Milieudienst IJmond. Het dagelijkse bestuur heeft de uitoefening van deze
bevoegdheid gemandateerd aan de
directeur van Milieudienst IJmond.
De directeur van Milieudienst
IJmond is van plan een besluit hogere waarden Wet geluidhinder te ne-

men ten behoeve van het bestemmingsplan President Steynstraat te
IJmuiden.
Het ontwerpbesluit tot vaststelling
van de hogere waarden ligt met ingang van 14 december 2012 gedurende zes weken, samen met het ontwerpbestemmingsplan, ter inzage bij de receptie van het stadhuis,
Dudokplein 1 te IJmuiden op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur en
op donder-dagavond van 18.00 uur
tot 20.00 uur en bij Milieudienst
IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen van 9.00 uur tot
17.00 uur.
Binnen de bovenstaande termijn
kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen
bij de directeur van Milieudienst
IJmond. Schriftelijke zienswijzen
kunnen kenbaar gemaakt worden bij
Milieudienst IJmond, Postbus 325,
1940 AH Beverwijk, onder vermelding van “Ontwerpbesluit hogere
waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan President Steynstraat te
IJmuiden”. Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met Milieudienst
IJmond, telefoonnummer 0251263863.

Raadsplein 20 december 2012
Donderdag 20 december 2012 vanaf 19.30 uur vergadert de gemeenteraad weer in het Raadsplein. De ingang voor de vergadering is aan
het Plein 1945.

tie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en
de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda
en onderliggende stukken bekijken via de website www.velsen.nl/gemeenteraad.htm

Raadzaal
Punt 1
19.30-21.00

Onderwerp
Traject nieuwe huisvesting Pieter Vermeulen Museum / Kust
Informatie Centrum

Commissieruimte 1
Punt 2
Onderwerp
19.30-21.00 Kadernota Integraal Toezicht en Handhaving in Velsen 20132016
Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot
uiterlijk woensdag 20 december 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255
567502 of via email: griffier@velsen.nl
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reac-

Vergaderingen Raadsplein vanaf 1 januari 2013 in Tata Steel Stadion
Vanaf 1 januari 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in het Tata Steel Stadion aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.
De raadsvergaderingen en de Carrousels van het Raadsplein zullen in 2013
niet meer in het gemeentehuis van Velsen plaatsvinden wegens sanering en
renovatie van het oude deel van het gemeentehuis.
Vanaf half december verhuist de griffie, het college en de overige collega’s
van het oude deel naar De Beurs aan de Lange Nieuwstraat. Vanaf 1 januari 2014 hoopt de gemeenteraad de vergaderingen van het Raadsplein weer in
het gemeentehuis van Velsen voort te zetten.

