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Schaatspret op Plein 1945
Er ligt een schaatsbaan op Plein 
1945. Het initiatief was van één 
van de winkeliers; de gemeente 
werkte enthousiast mee. De ge-
wenste opening stond gepland 
voor woensdag 16 januari om 12 
uur.

Toen het kwik ging dalen, nam Marti-
ne van Baekel van Mara Home Deco-
rations het initiatief voor de ijsbaan. 
De gemeente omarmde het idee en 
de verschillende ambtenaren hebben 
hun best gedaan om de vergunningen 
en andere voorzieningen tijdig rond 

te krijgen. Speciale aandacht is uit-
gegaan naar de verkeersveiligheid. 
Het mondelinge akkoord voor de ijs-
baan kwam dinsdagmiddag 15 janu-
ari. Op een aantal benodigde advie-
zen – bijvoorbeeld van de brandweer 
– werd toen nog gewacht. De vergun-
ning wordt uiterlijk woensdag ver-
strekt. Een broodjeswagen staat er al 
en er is ook muziek.

Op het moment dat dit stuk wordt ge-
schreven, is de ijsbaan nog in aanleg. 
Houd de berichtgeving in de gaten! 
(foto: Gemeente Velsen)

Rioolwerkzaamheden
Vanaf maandag 21 januari 2013 
wordt gestart met het verwijde-
ren van obstakels uit de riolering 
in enkele straten in Santpoort-
Zuid en IJmuiden. Vervolgens 
zal eind februari gestart worden 
met het renoveren van de riole-
ring. De uitvoeringsdata zijn on-
der voorbehoud van de weers-
omstandigheden.

In de straten is de riolering geïn-
specteerd met behulp van een ca-
mera. Uit deze inspectie is geble-
ken dat er obstakels aanwezig zijn 
waardoor het water niet goed kan 
doorstromen. Het gaat hierbij om 
ingegroeide boomwortels, in de ri-
oolbuis instekende huisaansluitin-
gen of vastzittend vuil. 

Ook is gebleken dat de kwaliteit 

van het riool niet meer voldoende 
is. Daarom wordt het riool gereno-
veerd door middel van een kous-
methode. Bij deze techniek wordt 
het riool van binnenuit vernieuwd 
zonder dat het volledige riool opge-
graven hoeft te worden. 

Bij uitvoering van de werkzaamhe-
den kan enige hinder ontstaan. Om 
de werkzaamheden te kunnen uit-
voeren is het noodzakelijk om de 
straat af te sluiten voor autover-
keer. 

Er kan binnen het werkgebied niet 
geparkeerd worden. De woningen 
blijven lopend en met de fiets goed 
bereikbaar via het trottoir. Kijk 
voor meer informatie over de lo-
caties en de planning op www.vel-
sen.nl.

Eerste raadsvergadering 
in het Tata Steel Stadion
Donderdag 17 januari vindt om 
19.30 uur de eerste raadsverga-
dering plaats op een nieuwe tij-
delijke locatie: het Tata Steel Sta-
dion, Minister van Houtenlaan 123 
in Velsen-Zuid. Dit is de thuisbasis 
van voetbalclub Telstar.

De raadsvergaderingen en de Car-

rousels van het Raadsplein zullen in 
2013 niet meer in het gemeentehuis 
van Velsen plaatsvinden wegens sa-
nering en renovatie van het oude 
deel van het gemeentehuis. Vanaf 1 
januari 2014 hoopt de gemeenteraad 
zijn vergaderingen weer in het ge-
meentehuis van Velsen voort te zet-
ten. (foto: Telstar)

Prijsvraag IJmuiderslag
Diner voor twee winnen bij Zilt 
aan Zee? Doe dan aan deze prijs-
vraag mee. 

Medio februari wordt er een nieu-
we trap geplaatst bij de IJmuider-
slag. Vanaf die plek is er een weids 
uitzicht zoals op bijgaande foto is te 
zien. Welke gedachte komt bij u op 
als u op deze plek in het rond kijkt? 
Schrijf in één zin op wat u voelt of 
denkt op deze fantastische plaats. 

Als de jury uw gedachte of spreuk 
uitkiest als ’meest tot de verbeelding 

sprekende tekst’, dan wordt uw tekst 
gegraveerd in een plaquette die naast 
de trap komt te staan. U wint dan ook 
het diner voor twee, ter waarde van 
75 euro bij Restaurant Zilt aan Zee. 
De jury bestaat onder andere uit de 
wethouders Baerveldt en Vennik.

Stuur vóór 1 februari 2013 uw inzen-
ding naar Jrooy@Velsen.nl. De prijs-
winnaar wordt in deze krant bekend 
gemaakt. Bent u benieuwd hoe de 
trap eruit komt te zien? Kijk dan op 
www.velsen.nl. (foto: Ko van Leeu-
wen)
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Werkzaamheden begonnen

Start reconstructie
Planetenweg IJmuiden
De Planetenweg in IJmuiden 
gaat op de schop. Een smalle-
re weg, vrijliggende fietspaden, 
nieuwe riolering en betere he-
melwaterafvoer staan op het 
programma dit jaar, in zes fases 
tussen februari en november.

Begin 2013 starten de werkzaam-
heden voor de reconstructie van de 
Planetenweg tussen de Graham-
straat en het Zeewijkplein. Na de 
herinrichting ligt er tussen de Lan-
ge Nieuwstraat en de Heerenduin-
weg één wegprofiel met vrijliggen-
de fietspaden. Hierdoor wordt de 
veiligheid voor fietsers verbeterd. 
De weg wordt smaller, waardoor 
het verkeer langzamer zal gaan rij-
den. 

Tegelijkertijd met de reconstruc-
tie wordt de riolering in de Plane-
tenweg vervangen. Ook worden er 
maatregelen getroffen tegen de wa-

teroverlast die zich tijdens hevi-
ge regenbuien voordoet ter hoogte 
van de Doorneberglaan. 

De werkzaamheden starten op 
maandag 4 februari 2013. Vooruit-
lopend hierop wordt vanaf 14 janu-
ari een aantal bomen gekapt. Het 
totale project duurt, volgens plan-
ning, tot medio november 2013. De 
werkzaamheden worden in zes fa-
ses uitgevoerd.

De 1e fase is de Planetenweg van-
af de rotonde Planetenweg / Lan-
ge Nieuwstraat westzijde Plane-
tenweg (voor de winkels langs) tot 
aan de hoek Zwaanstraat. Het au-
toverkeer en het busverkeer wor-
den hiervoor omgeleid. 

Bewoners en winkeliers krijgen 
er een brief van de gemeente over. 
Kijk voor meer informatie op www.
velsen.nl.

Bezoek minister Opstelten
Minister Opstelten van Justitie en 
Veiligheid heeft woensdag 9 janu-
ari 2013 op uitnodiging van Stich-
ting Streetcornerwerk (SCW) een 
bezoek gebracht aan Velsen. Doel 
van het bezoek was om kennis te 
nemen van de samenwerking tus-
sen Streetcornerwerk (SCW) en de 
gemeente Velsen bij de aanpak van 
jeugdoverlast.

In Velsen wordt jeugdoverlast aange-
pakt in de wijk. In een buurtoverleg 
bespreken de wijkrelatiemanager van 
de gemeente samen met Streetcorner-
werk (SCW) en de wijkagent hoe zij 
de overlast kunnen aanpakken. Er zijn 

korte lijnen met de jongeren en de be-
woners. Minister Opstelten was onder 
de indruk van deze aanpak en prees 
het feit dat er geen criminele jonge-
rengroepen in Velsen actief waren.

Ondanks de complimenten van de mi-
nister, gaat de gemeente niet achter-
over leunen; die blijft in nauwe sa-
menwerking en contact met buurtbe-
woners in de wijk actief op het bestrij-
den van overlast.

Op de foto Minster Opstelten, wet-
houder Baerveldt en SCW medewer-
ker Jobke Thesing met twee van de 
jongeren. (foto: Reinder Weidijk)

Nog geen besluit over
Fort benoorden Spaarndam
Tijdens de vergadering van het 
algemeen bestuur van recreatie-
schap Spaarnwoude op 19 de-
cember 2012 is gesproken over de 
herontwikkeling van Fort benoor-
den Spaarndam. Hierbij bleek dat 
geen besluit kon worden geno-
men over de voortgang van het 
project, omdat er evenveel stem-
men voor als tegen waren. Het be-
stuur zal zich nu beraden over de 
ontstane situatie.

Voorafgaande aan het  bestuurlijk 
overleg hebben veel betrokkenen 
zich binnen verschillende werkgroe-
pen ingezet op het gebied van ver-
keer, natuur en inrichting fort en 
omgeving. Deze werkgroepen heb-
ben een uitgebreide eindrapporta-
ge met adviezen opgeleverd waar-
onder een plan voor toename van de 
natte natuur en oplossingsrichtin-

gen om de huidige verkeersproble-
matiek rond Spaarndam te vermin-
deren. Hiervoor is het belangrijk dat 
betrokken gemeenten hier gezamen-
lijk over praten.

De gemeente Haarlem wil echter 
niet meewerken aan mogelijke ver-
keersoplossingen rond Spaarndam 
zolang het vakantiepark doorgaat. 
De komst van het vakantiepark  zelf 
levert nauwelijks extra verkeers-
druk op. Zolang er geen  interge-
meentelijke aanpak van het ver-
keersprobleem is, kan ook Amster-
dam niet instemmen met de verdere 
planuitwerking. Hierdoor is een si-
tuatie ontstaan waarbij de gemeen-
ten Amsterdam, Haarlem en Haar-
lemmerliede & Spaarnwoude tegen 
stemden. De provincie Noord-Hol-
land en de gemeenten Haarlemmer-
meer en Velsen stemden voor.

Meedenken over het 
Noordzeekanaalgebied
‘Vergeet Velsen-Noord niet en 
denk aan ruimte te reserveren voor 
de maakindustrie. Maak een inte-
grale visie voor het hele Noord-
zeekanaalgebied en behoud of 
versterk de diversiteit in het ge-
bied.’

Een greep uit de vele aandachtspun-
ten die genoemd zijn tijdens werkate-
liers over de toekomst van het Noord-
zeekanaalgebied. In december kon 
iedereen meedenken over hoe het ge-
bied er in 2040 uit zou kunnen zien. 
Zo’n zeventig geïnteresseerden gaven 
hun ideeën en tips.

De gemeenten Amsterdam, Zaan-
stad, Beverwijk, Velsen en Haarlem-
merliede & Spaarnwoude maken sa-
men met de provincie Noord-Hol-
land en de Rijksoverheid een ruimte-
lijke visie voor het gehele Noordzee-
kanaalgebied. De ambitie is om het 
gebied zo te ontwikkelen dat wonen, 
werken en recreëren op een gezon-
de manier samen kunnen (blijven) 
gaan en dat de internationale concur-

rentiepositie van de Metropoolregio 
Amsterdam (MRA) versterkt wordt. 
De vraag aan de deelnemers van de 
werkateliers was: ‘wat mag niet ont-
breken in die visie Noordzeekanaal-
gebied 2040?’ Wonen was een van de 
aandachtsgebieden die aan de orde 
kwam, net als economie en werk, be-
reikbaarheid, milieu en gezondheid. 
Ook recreatie, natuur en cultuurhis-
torie stonden op de agenda. 

De oogst van de avonden en de input 
uit bestuurlijke overleggen worden 
gebruikt om een aantal perspectieven 
te schetsen voor mogelijke ontwikke-
lingsrichtingen voor het gebied. De 
perspectieven en delen van de nog 
op te stellen visie worden in volgen-
de werkateliers besproken. De uitein-
delijke Visie Noordzeekanaalgebied 
2040 is voor de zomer van 2013 klaar.

Het hele verslag van de avonden is 
te vinden op de website www.visie-
nzkg.nl. Hier kunt u zich ook opgeven 
voor de volgende werkatelierronde 
op 22 en 24 januari 2013.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, onder-
nemersloket, 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 bestemmings-
plan, 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.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 5 
januari 2013 tot  en met 11 januari 
2013 de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben ontvan-
gen. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Stephensonstraat 70 A , 

uitbreiden basisschool (07/01/2013) 
w13.000009.

Velsen-Zuid: Geen mededelingen

Santpoort-Noord: Geen medede-
lingen

Driehuis: Valeriuslaan 14, plaatsen 
dakkapel (07/01/2013) w13.000008.

Velserbroek: Ronde Zonnedauw 

22, kappen boom (08/01/2013) 
w13.000010.

Velsen-Noord: Parlevinker-
straat 23, plaatsen lichtreclame 
(10/01/2013) w13.000012.

Santpoort-Zuid: Jagtlustlaan 5,  
vergroten woning met aanbouw 
(11/01/2013) w13.000013.

Welstand: Voor zover de ingediende 

aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een 
bouwactiviteit, kunnen deze worden 
voorgelegd aan de commissie Stede-
lijk Schoon Velsen. Voor meer infor-
matie over welstand: 140255.

Ingediende aanvragen clus-
ter horeca/apv/evenementen: 
I13.000428, 14.01.2013,  aanvraag 
evenementenvergunning tijdelijke 
schaatsbaan op Plein 1945.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het(de)onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (college van Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen of Burgemeester van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD).In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-

rechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. Burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben de vol-
gende besluiten genomen (de 
datum van vergunningverlening 
is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure

IJmuiden: Zeehavenweg ong., 
plaatsen trap aan de noordzijde en 
zuidzijde zuidpier (11/01/2013) 
w12.000541; Margadantstraat 

44, wijzigen gebruik bedrijfspand 
(07/01/2013) w12.000534; Var-
eniusstraat 13, wijzigen entree 
(08/01/2013) w12.000536.

Santpoort-Noord: Antillenstraat 
43, kappen 2 bomen (15/01/2013) 
w12.000585; Duin en Kruidber-
gerweg 60, maken toegang en trap 
voor souterrain (08/01/2013) 
w12.000538.

Santpoort-Zuid: Harddraverslaan 
54, kappen boom (15/01/2013) 
w12.000579; Wijnoldy Daniel-
slaan 56, kappen boom (15/01/2013) 
w12.000586.

Velserbroek: Ronde Zonnedauw 

22, kappen boom (15/01/2013) 
w13.000010.

Velsen-Zuid: Geen mededelingen

Velsen-Noord: Geen mededelin-
gen

Driehuis: Hofdijklaan 36, plaat-
sen 2 dakkapellen (08/01/2013) 
w12.000484; Groenelaantje 7, 
uitdunnen beplantingsstrook 
(15/01/2013) w12.000572.

Besluiten cluster horeca/
apv/evenementen: U.3.000313, 
15.01.2013, evenementenvergun-
ning tijdelijke schaatsbaan op Plein 
1945

Ontwerp bestemmingsplan ‘Zeezicht’
Burgemeester en Wethouders 
van Velsen hebben besloten de 
gemeenteraad voor te stellen 
een nieuw bestemmingsplan vast 
te stellen voor de kust en een 
deel van het Noordzeekanaal ge-
naamd bestemmingsplan Zee-
zicht. 

Waar ligt het plangebied:
Het plangebied betreft de kust-
strook met zee, strand en duinge-
bied, en het Noordzeekanaal met oe-
vers tot de pont.  

Wat gaat er gebeuren:
In het ontwerp bestemmingsplan 
Zeezicht is onder meer het volgen-

de opgenomen: de strandpaviljoens 
krijgen meer mogelijkheden; de 
woningen op de Kennemerboule-
vard mogen permanent worden be-
woond; de recreatiewoningen op de 
IJmuiderslag kunnen niet perma-
nent worden bewoond; op het sluis-
complex mag helemaal niet wor-
den gewoond maar voor de huidige 

bewoners in de huizen is een over-
gangsregeling opgenomen. Een 
nieuwe zeesluis is niet meegeno-
men in dit bestemmingsplan. Een 
voorontwerp van het bestemmings-
plan heeft van 10 februari tot en met 
donderdag 22 maart 2012 ter inza-
ge gelegen en heeft er een wettelijk 
vooroverleg met overige overheden 
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Raadsplein 24 januari 2013 
Op 24 januari 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijdelijke 
locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) aan 
de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal 19.30-21.00 Kwaliteitsimpuls winkelcentrum 
  IJmuiden Lange Nieuwstraat
Ruimte 1 19.30-21.00  Project De Ring (voorheen geheten 
  Groot Helmduin/Nieuw Helmduin)
Ruimte 2 19.30-21.00  Kadernota integrale informatie advies 
  en Cliëntondersteuning
 21.00–21.30 Pauze
Raadzaal 21.30-23.00 Economische Agenda 
  voortgangsrapportage 2012

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot 
uiterlijk woensdag 23 januari 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 
567502 of via email: griffier@velsen.nl. Over de onderwerpen die op de agen-
da staan, kan ook schriftelijk een reactie 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.

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 raad.velsen.nl

De raadsvergadering is live te volgen via Seaport TV. Een samenvatting van 
de raadsvergadering is terug te zien in de week na de vergadering op Seaport 
TV en via uitzendinggemist op www.seaporttv.nl.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Zeezicht’ (vervolg)
plaatsgevonden. De reacties hierop 
zijn verwerkt in een inspraaknoti-
tie. De wijzigingen op het vooront-
werp die hieruit voortvloeiden zijn 
verwerkt in het ontwerp bestem-
mingsplan. 

Inzage in het plan:
Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 
3.4, artikel 3.12 van de Algeme-
ne wet bestuursrecht, ligt het ont-

werp-bestemmingsplan Zeezicht 
(idn: NL.IMRO.0453.BP0100ZEE-
ZICHT1-O001) van vrijdag 18 janu-
ari tot en met donderdag 28 februa-
ri 2013 ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis en de centrale biblio-
theek. Het digitale bestemmings-
plan is ook te raadplegen via de ge-
meentesite www.velsen.nl en www.
ruimtelijkeplannen.nl. De ope-
ningstijden van het stadhuis zijn op 
werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 

uur en donderdagavond van 18.00 
tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vra-
gen over het bestemmingsplan kunt 
u een afspraak maken met de be-
handelend ambtenaar van de afde-
ling Economische Zaken, Wonen 
en Ruimtelijke Ontwikkelingen, tel. 
0255-567200.

 Indienen van zienswijzen:
Van vrijdag 18 januari 2013 tot en 
met donderdag 28 februari 2013 

kunt u een zienswijze indienen op 
het plan. Dit doet u door een brief te 
richten aan gemeenteraad van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den, onder vermelding van “ziens-
wijze voorontwerp-bestemmings-
plan Zeezicht”. Voor het indienen 
van mondelinge zienswijzen kunt 
u een afspraak maken met de be-
handelend ambtenaar dhr. R. van 
der Linden, telefoonnummer 0255-
567200.
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Project Pulp Fiction
Norbert Wille exposeert 
beeldend werk in bieb
IJmuiden - Tot eind februa-
ri exposeert beeldend kunste-
naar Norbert Wille zijn project 
Pulp Fiction in Bibliotheek Vel-
sen. Pulp Fiction is ontstaan 
vanuit de vraag iets te doen 
met een jubileumboek waar-
van een groot aantal exempla-
ren was overgebleven. Na een 
aantal ‘mislukte’ experimen-
ten kwam Wille op het idee het 
boekwerk in zijn geheel een 
nieuwe vorm te geven.
Al experimenterend kwam hij 
tot de conclusie dat de her-
inneringen en ervaringen die 
iemand in zijn leven op doet 
langzaam maar zeker vager 
worden. 
Het was oorspronkelijk niet de 
bedoeling dat Pulp Fiction zou 
uitgroeien tot een serie. Maar 
de wekelijkse hoeveelheid pa-
pier (reclame) in zijn brieven-
bus begon een uitdaging te 
worden. Zo ontstonden kleur-

nuances en diverse structu-
ren. Belastingenveloppen ston-
den aan de basis hiervan. Ook 
reclamefolders gaven kleur. 
Daarna volgden andere materi-
alen: versgemaaid gras, herfst-
bladeren, verlepte boeketten 
maar ook de inhoud van een 
asbak. 
Pulp Fiction is steeds meer 
symbool geworden van de 
consumptiemaatschappij en de 
grote hoeveelheid papier en af-
val waar wij dagelijks mee wor-
den geconfronteerd.
Robert Wille: ,,Pulp Fiction is 
voor mij een project zonder 
einde geworden. Het experi-
ment gaat door, materiaal is er 
in overvloed. 
Recentelijk ben ik gaan expe-
rimenteren met omslagen van 
plastic in plaats van boom-
schors wat weer nieuwe wegen 
zal open en nieuwe inzichten 
zal doen ontstaan.’’

Regio - De havens van Amster-
dam, IJmuiden, Beverwijk en 
Zaanstad hebben 2012 afgeslo-
ten met een stijging van de over-
slag van 1,6 procent. Dit is een 
totaal aan overslag van circa 95 
miljoen ton. De havenregio langs 
het Noordzeekanaal sloeg, on-
danks de tegenvallende econo-
mie, meer grondstoffen en goe-
deren over dan het jaar ervoor. 
Daarmee is sprake van een goed 
jaarresultaat. In de Amsterdamse 
haven is de overslag ten opzich-
te van 2011 gestegen met 3 pro-
cent tot ruim 77 miljoen ton. De 
import bleef stabiel op  50,5 mil-
joen ton in Amsterdam. De export 
steeg met 9 procent tot 26,6 mil-
joen ton. Deze cijfers betekenen 
een nieuw record aan overslag 
voor de Amsterdamse haven. Het 
vorige topjaar was 2008 toen 76 
miljoen ton werd overgeslagen.
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Unidos is er klaar voor
Driehuis - Na een 21 uur duren-
de repetitiemarathon in Someren 
is Unidos er klaar voor. Op 8 en 9 
februari brengt de groep ‘Ticket to 
Broadway’ naar Stadschouwburg 
Velsen. Met dit musicalconcert 
hoopt de vereniging een nieuw 
succes aan haar cv toe te voegen.
Het afgelopen weekend repeteer-
den de 31 leden van Unidos bij-
na non-stop. Allemaal om over 
drie weken weer een voorstelling 
op hoog niveau neer te zetten. 
Na musicals ‘Jekyll & Hyde’, ‘Pa-

rade’, ‘Titanic’, ‘BARE’ en ‘De Jan-
tjes’ slaat Unidos dit jaar een an-
dere weg in. 
‘Ticket to Brodway’ loopt over van 
de bekende en minder bekende 
musicalnummer die al zoveel jaar 
op de verlanglijstjes van de leden 
staan. In een sneltreinvaart gaat 
het publiek van ‘Mary Poppins’ 
naar ‘Les Miserables’, naar het 
minder bekende ‘Witches of East-
wick’. Kaarten kunnen besteld 
worden via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl. 




