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Nieuwe verbinding A8-A9
Er is een nieuwe stap gezet voor 
een verbindingsweg tussen de 
A8 en de A9; donderdag 9 janua-
ri 2014 is daar een samenwerkings-
overeenkomst voor ondertekend. 
De werkzaamheden staan gepland 
voor 2018-2020.  

Uitgangspunt is de zogenaamde 
Heemskerkvariant, uitgevoerd als 
een provinciale weg met tweemaal 
twee rijstroken. Deze variant loopt 
van de A8 ter hoogte van de Nauerna-
sche Vaart naar de A9 ter hoogte van 
de aansluiting Heemskerk – de blau-
we lijn op het kaartje. Het streven is 

deze weg te realiseren in de perio-
de 2018-2020. De nieuwe verbinding 
moet leiden tot snellere reistijden 
tussen Zaandam en Heemskerk, ont-
lasting van de doorgaande wegen door 
Krommenie en Assendelft en zal bij-
dragen aan de robuustheid van het he-
le wegennet. De kosten van de aanleg 
zijn geraamd op € 150 miljoen euro.

Deelnemers zijn de provincie Noord-
Holland, Stadsregio Amsterdam, 
de gemeente Zaanstad en de vier 
IJmondgemeenten. Namens Velsen 
tekende wethouder Ronald Vennik. 
(foto: provincie Noord-Holland)

Werk aan rotonde Dreef
Santpoort-Noord
Een vrijliggend fietspad en ‘op-
vanglichten’ voor het autover-
keer – dat zijn de grootste ingre-
pen bij de rotonde Hagelinger-
weg – Santpoortse Dreef in Sant-
poort-Noord. De plannen zijn te 
zien op dinsdag 28 januari in Ca-
fé-Brasserie De Wildeman.

De rotonde van de Hagelinger-
weg-Santpoortse Dreef gaat op 
de schop. Er komt een vrijliggend 
fietspad waardoor de veiligheid 
van fietsers beter wordt. Op de vier 
wegen die op de rotonde uitkomen, 
worden zogenaamde ‘opvanglich-
ten’ geplaatst. Hiermee wordt het 

autoverkeer voor de rotonde tijde-
lijk tegengehouden, zodat de bus-
sen op de rotonde niet hoeven te 
wachten op het autoverkeer. De ro-
tonde is deeltraject 3 van het HOV 
Velsen.

Het voorlopig ontwerp met bijbe-
horend inspraakdocument van de 
herinrichting ligt vanaf 9 januari 
tot 20 februari 2014 ter inzage. Het 
is ook te zien op dinsdag 28 janua-
ri, tussen 16.30 uur en 20.00 uur, 
in Café Brasserie De Wildeman in 
Santpoort-Noord. Dan kunt u ook 
vragen stellen en reacties geven. 
Meer informatie op www.velsen.nl.

Vuur van 6.000 kerstbomen
Aan de oproep om kerstbomen in 
te leveren voor 50 cent per stuk is 
op 8 januari 2014 massaal gehoor 
gegeven. De vrachtwagens met 
kerstbomen bleven maar komen.

De kerstboominzameling op 8 janu-
ari was een groot succes! Er was een 
enorme toeloop op alle negen loca-
ties. Met net iets meer dan 6.000 bo-
men (6.007 om precies te zijn) heb-
ben de kinderen het aantal van vorig 
jaar ruimschoots overtroffen; toen 
werden er 4.084 bomen gebracht. De 
verbranding zou om 18.30 uur begin-
nen, maar door de drukte werd er in 
IJmuiden en Santpoort op de laat-
ste vrachtwagens met bomen ge-

wacht. Hierdoor ging het vuur pas 
tegen 19.00 uur aan. Voor elke inge-
leverde boom kregen de kinderen 50 
cent. Om 16.00 uur was het geld zo 
goed als op. De adressen van kinde-
ren die met heel veel bomen kwamen 
zijn genoteerd; zij kregen hun ver-
goeding later. Dat geldt vooral voor 
kinderen uit Santpoort (337 bomen) 
en uit IJmuiden (470 bomen).

Op de verzamelplaatsen van Velser-
broek, Driehuis en Santpoort werd 
bijgehouden wie ter plekke de mees-
te bomen had geleverd. Deze kinde-
ren hebben onder begeleiding van 
de brandweer het vuur aangestoken. 
(foto: gemeente Velsen)

Belastingaanslag in Finbox
De aanslag voor de gemeentelijke 
belasting kunt u niet alleen digi-
taal betalen, u kunt hem ook digi-
taal ontvangen. Dat scheelt weer 
papier. Aanmelden voor 13 febru-
ari 2014.

Steeds meer burgers, bedrijven en 
organisaties maken gebruik van in-
ternetbankieren om facturen, aan-
slagen en waardedocumenten digi-
taal aan te leveren. Al sinds 1 decem-
ber 2012 kunnen inwoners van Vel-
sen hun gemeentelijke belasting-
aanslag digitaal ontvangen. De be-

talingswijze is hetzelfde als met een 
papieren aanslag en staat op de ach-
terkant van het aanslagbiljet. Uw di-
gitale aanslag wordt 7 jaar bewaard. 
Op het aanslagbiljet kan het volgen-
de staan: de WOZ-beschikking, de 
aanslag onroerende zaakbelasting, 
afvalstoffenheffing, rioolheffing en 
hondenbelasting.  

Wilt u uw gemeentelijke aanslag 
2014 digitaal ontvangen, meldt u 
zich dan voor 13 februari aan via 
www.velsen.aanmeldenvoorfinbox.
nl.
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Hagen in de gemeente
Groene linten in de gemeente – 
dat zijn de hagen die Velsen aan 
het planten is. De gemengde, rui-
ge hagen zijn onderdeel van een 
groene verbinding voor plant en 
dier, die loopt van de duinen tot 
aan het recreatieschap Spaarn-
woude.

Medewerkers van de gemeen-
te planten hagen en houtwallen in 
Velsen. Onlangs gebeurde dat voor-
al tussen Santpoort en Driehuis, 
aan de westkant van de Hagelinger-
weg. De hagen zijn een groene ver-
binding tussen de duinen, de ver-
schillende landgoederen en het re-
creatieschap Spaarnwoude. Ze zor-
gen voor verfraaiing van het land-
schap en zijn verbindingselemen-
ten voor planten en dieren zoals 
egels, vlinders en vogels. 

Ook cultuurhistorisch passen de 
hagen in deze omgeving; vroeger 
werden de akkerlandjes er ook door 
omgeven. De hagen zijn samenge-
steld uit liguster, veldesdoorn en 
meidoorn. Het worden geen strak 
geschoren hagen, maar ze krijgen 
een meer natuurlijk, ruig uiterlijk.

De hagen passen in het landschaps-
beleidsplan van Velsen, editie de-
cember 2009. Het beleidsplan, 
dat een periode van ongeveer tien 
jaar omvat, staat op www.velsen.nl 
(Bestuur & Organisatie > Beleid > 
Landschapsbeleid). (foto: gemeen-
te Velsen)

Taart voor Velison Wonen
Per 1 januari is de fusie tussen de 
Velsense woningcorporaties Ken-
nemerhave en AWV Eigen Haard 
een feit.

De corporaties gaan samen verder 
onder de naam Velison Wonen. Ve-
lison Wonen is een corporatie met 

ruim 3.700 woningen en werkt van-
uit het kantoor aan het Sluisplein 25 
in IJmuiden. Wethouder Te Beest 
(Wonen) feliciteerde de directeuren 
Peter van Ling en Wim Mastenbroek 
namens de gemeente op 8 januari en 
bood hen een taart aan. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Gemeentegids gemist?
Begin december 2013 is de nieu-
we gemeentegids Velsen 2013-
2014 huis aan huis verspreid. 

Gebleken is dat hij niet op alle huis-
adressen is bezorgd. Wie de gemeen-

tegids niet heeft ontvangen, kan dat 
melden bij FMR Producties, tel. 
0223-661425 of via info@fmrpro-
ducties.nl. U krijgt dan een exem-
plaar thuisgestuurd.

HVC: inzameling op orde
In grote delen van Santpoort-
Noord en –Zuid, in Driehuis en 
een klein gedeelte van IJmuiden 
wordt het papier voortaan op een 
andere dag opgehaald. Betrokke-
nen krijgen een brief en het staat 
op de afvalkalender van HVC.

De digitale afvalkalender op de web-
site van HVC werkt weer naar beho-
ren. De problemen die eerder werden 
gemeld, zijn verholpen. Dat was nog 
lastig, omdat de inzameling van de 
papiercontainers in een aantal wij-
ken veranderd was. Om een en an-
der recht te trekken, heeft HVC extra 
rondes gereden om de papiercontai-

ners te legen volgens het oude sche-
ma. Vanaf nu wordt het papier vol-
gens het nieuwe schema opgehaald. 

De papierinzameling van minicon-
tainers is veranderd in bijna heel 
Santpoort-Noord en -Zuid, Driehuis 
en een klein gedeelte van IJmuiden. 
De bewoners van deze wijken ont-
vangen daarover deze week een brief 
van HVC.
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Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 4 
januari tot en met 10 januari 2014 
de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Westerduinweg 4,  wijzigen tanken-
park (06/01/2014) w14.000004;

Kruisberglaan 7 t/m 293, ver-
beteronderhoud Kruisbergflat 
(07/01/2014) w14.000006;
Makreelkade 9, melding brandveilig 
gebruik (08/01/2014) w14.000008;

Velsen-Zuid 
Oostbroekerweg 1, kappen 162 bo-
men (10/01/2014) w14.000009;

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 32, plaatsen 
schuur (07/01/2014) w14.000005.

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
Ronde Zonnedauw 9, kappen boom 
(07/01/2014) w14.000007.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen.  Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester 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 geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie 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. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Kromme Mijdrechtstraat 18, 
vergroten woning met uibouw 
(10/01/2014); w13.000459;
Kennemerlaan 32a, plaatsen luifel 
(10/01/2014); w13.000483.

Driehuis
P.C. Hooftlaan 33, plaatsen dakop-
bouw (13/01/2014); w13.000393;

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 196, vervangen erker, 
begane grond vloer, doorbreken tus-
senmuur (08/01/2014); w13.000472;

Santpoort-Zuid
Middenduinerweg 59, bekleden ge-
vels (07/01/2014); w13.000464;
Wijnoldy Danielslaan 50, kappen 
boom (14/01/2014); w13.000538.

Velsen-Zuid
Kerkplein 3, plaatsen aanbouw en 
dakkapel (08/01/2014); w13.000424
Kerkesingel 1 (rijksmonument), 
vernieuwen dak (10/01/2014); 
w13.000516

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Velserbroek
Teunisbloem 10, plaatsen twee dak-
kapellen (13/01/2014); w13.000486

Geweigerde omgevingsvergun-
ning – reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een om-
gevingsvergunning geweigerd voor: 

Velserbroek
De Zeiler 116, legaliseren ber-
ging (voortuin) (09/01/2014); 
w13.000477;
De Zeiler 134, legaliseren afdak 
(09/01/2014); w13.000478.

Verlenging beslistermijn
Duinweg of Duivelslaan 33, ver-
anderen en vergroten woning 
(06/01/2014); w13.000468;
Terrasweg 57, vergroten achterzijde 
woning (09/01/2014); w13.000426.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening
Standplaats art. 5:18

IJmuiden
31 maart tot en met 1 juli 2014, on-
derzoekwagen ten behoeve van het 
bevolkingsonderzoek borstkan-
ker, Kennemerplein (10/01/2014); 
u14.000131.

Aanvragen

Besluiten

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over ver-
gunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, ondernemerslo-
ket, 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 bestem-

mingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-
gen die daarmee te maken hebben, 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 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-

lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Bur-
gemeester en Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendma-
kingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en 
verordeningen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook 
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jut-
ter en de Hofgeest.  Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl.

Bekendmakingen
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Raadscommissie IJmond op 21 januari 2014
Plaats: Gemeentehuis Heemskerk, Maarten van Heemskerckplein 1, 
Raadzaal. Tijd: 19.30 uur. Voorzitter: C. Ockeloen.

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Inspreken Beleidsplan Jeugdhulp IJmondgemeenten 20152018
4. Beleidsplan Jeugdhulp IJmondgemeenten 20152018
5. Inspreken Beleidskader Decentralisatie Awbz

6. Beleidskader Decentralisatie Awbz
7. Rondvraag
8. Sluiting

Indien u wilt inspreken bij deze vergadering wordt u verzocht zich uiterlijk 
20 januari 10.00 uur aan te melden bij de griffier van de gemeente Beverwijk, 
de heer drs. M. van Engelshoven-Huls (0251256324)(email: griffie@bever-
wijk.nl)

Raadsplein op 23 januari 2014
Op 23 januari 2014 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:

1: Ruimte 1, 19.30-21.00
 ProvinciaaI InpassingsPlan (PIP)/ Milieueffectrapportage (MER) en DB-

FM contract Zeetoegang IJmond

2: Ruimte 2, 19.30-21.00
 Invoeren starterslening voor nieuwbouwwoningen IJmuiden

3: Ruimte 3, 19.30-21.00
 Rekenkameronderzoek Onderwijshuisvesting

4: Ruimte 1, 21.30-23.00
 Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot 
uiterlijk woensdag 22 januari 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-
tie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: grif-
fier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsle-
den 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

Een samenvatting van deze sessies is terug te zien in de week na de vergade-
ring op RTV Seaport en via uitzending gemist op www.seaporttv.nl.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

een parkeerschijfzone (maximaal 
2 uur) in te stellen op de Beeck-
sanghlaan te Velsen-Noord (op het 
gedeelte tussen de Rijk de Waalweg 
en de gemeentegrens met Bever-
wijk), geldend op maandag t/m za-
terdag van 9:00 uur t/m 18:00 uur en 
op donderdag tot 21:00 uur. Aan deze 

maatregel wordt uitvoering gegeven 
door het plaatsen van de verkeers-
borden E10 en E11 zoals bedoeld 
in bijlage 1 van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 1990, 
met een onderbord waarop de vol-
gende tekst is aangegeven: “ma t/m 
za van 9-18 h en do tot 21h”.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 

binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscou-
rant. Deze advertentie is bedoeld als 
extra service.

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

Cypressenstraat 29, 1971 ZV IJmui-
den

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 

DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.
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Bekendmaking
Burgemeester en wethouders 
hebben op 7 januari 2014 beslo-
ten om de naam Berckenrode-
beek vast te stellen voor de beek 
in Santpoort-Zuid, conform de bij 
het besluit behorende kaart.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-

mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart 
kunt u inzien bij de afdeling Infor-
matiemanagement van de gemeen-
te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
U kunt hiervoor een afspraak maken 
bij de receptiebalie, of via telefoon-
nummer 0255 567352.

16 januari 201410

Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl16 januari 2014

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders 
hebben op 7 januari 2014 beslo-
ten om de naam Berckenrode-
beek vast te stellen voor de beek 
in Santpoort-Zuid, conform de bij 
het besluit behorende kaart.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-

mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart 
kunt u inzien bij de afdeling Infor-
matiemanagement van de gemeen-
te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
U kunt hiervoor een afspraak maken 
bij de receptiebalie, of via telefoon-
nummer 0255 567352.

16 januari 2014 10

Landschap 
schilderen

Velsen-Zuid - Naar aanleiding 
van het succes van de tentoon-
stelling ‘Kennemer Landschap-
pen’ die daarom ook is verlengd 
tot en met 23 februari, organi-
seert Buitenplaats Beeckestijn 
een workshop landschap schilde-
ren op zondag 26 januari. Docen-
te Lottie Buit, zelf een van de ge-
selecteerde kunstenaars voor de 
tentoonstelling, zal u deze mid-
dag rondleiden langs de verschil-
lende landschappen die te zien 
zijn op Beeckestijn. Een prachti-
ge plek om inspiratie op te doen, 
waarna u zelf aan de slag kunt. 
,,Ik laat de deelnemers graag hun 
favoriete werk uitkiezen om een 
studieschets van te maken. Aan 
de hand daarvan begeleid ik hen 
bij het maken van een acrylschil-
derij op doek”, aldus Lottie Buit. 
Verf en schilderdoeken zijn aan-
wezig op Beeckestijn, maar u 
mag ook zelf aanvullend mate-
riaal meenemen. De workshop 
wordt gehouden op zondag 26 
januari van 13.00 tot 15.30 uur. 
Kosten: 27,50 euro, inclusief ma-
teriaal en entree. Reserveren via 
info@buitenplaatsbeeckestijn.nl 
Er is plaats voor tien personen.

Velsen - RTV Seaport, de lokale 
omroep voor Velsen, is op vrijdag 
17 januari tijdelijk uit de lucht. Dit 
omdat de uitzendlocatie van de 
televisie wordt verplaatst van de 
Kanaalstraat (gebouw Witte The-
ater) naar het Dudokplein (ge-
bouw Bibliotheek Velsen), waar 
de nieuwe redactie van RTV 
Seaport is gevestigd. Dit bete-
kent dat RTV Seaport gedurende 
de dag slecht of niet te ontvan-
gen zal zijn via Ziggo digitaal of 
kabel. De FM-zender (107.8 FM) 
en de website blijven wel gewoon 
‘on-air’, om u 24 uur per dag op 
de hoogte te houden van de ont-
wikkelingen in uw gemeente. Na 
de verhuizing is het helaas nog 
steeds niet mogelijk om via een 
andere provider dan Ziggo digi-
taal naar RTV Seaport te kijken. 
Zie ook www.rtvseaport.nl.

Seaport uit
de lucht

SP Velsen: verkiezings-
campagne is begonnen
Velsen - Afgelopen zondag tij-
dens de nieuwjaarsreceptie heeft 
afdelingsvoorzitter Gerko Buist het 
eerste exemplaar van het defini-
tieve verkiezingsprogramma Vel-
sen kleurt Rood overhandigd aan 
lijsttrekker Robert van Koten als 
officiële aftrap van de campagne 
voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen die op 19 maart worden ge-
houden. Tijdens de komende cam-

pagneperiode zullen enthousiaste 
SP-leden het kiezerspubliek bena-
deren met dit verkiezingsprogram-
ma waarin de concrete standpun-
ten voor een sociaal beleid in Vel-
sen met versterking van de men-
selijke waardigheid, gelijkwaar-
digheid en solidariteit overzichte-
lijk zijn vermeld. Binnenkort is het 
volledige verkiezingsprogramma 
te lezen op www.velsen.sp.nl.

Voorinschrijving 
Beeckestijn cross
Velsen-Zuid - Zondag 26 ja-
nuari organiseert AV Suomi de 
negende Beeckestijn Cross. 
Lopers kunnen zich tot en met 
20 januari inschrijven op www.
inschrijven.nl. Alle afstanden 
zijn ook toegankelijk voor re-
creatielopers.
Er zijn wedstrijdlopen over 9,3 
kilometer (mannen), 6,3 kilo-
meter (vrouwen), 3,3 kilometer 
(AB-junioren en neo senioren) 
en 1,6 kilometer (pupillen). Alle 
afstanden zijn ook toegankelijk 

voor recreatielopers. De cross 
vindt plaats op zondag 26 ja-
nuari in het park Beeckestijn in 
Velsen-Zuid. 
De start van de eerste loop 
(pupillen) is om 10.20 uur, van 
de laatste loop (6,3 en 9,3 km) 
om 11.30 uur. Na-inschrijving 
is mogelijk in de kantine van 
VV IJmuiden aan de Tolsdui-
nerlaan 8 in Velsen-Zuid op de 
dag van de loop, tot 20 minu-
ten voor de start. Zie ook www.
avsuomi.nl.

Mindfulness voor 
mensen met kanker
IJmuiden - Inloophuis Kenn-
merland start weer met mindful-
ness voor mensen kanker en hun 
naasten. De mindfulnesstraining 
helpt vaardigheden te ontwikke-
len om op een andere manier om 
te gaan met stress en daaraan 
gerelateerde klachten.
In deze methode staat het beoe-
fenen van mindfulness of aan-
dacht centraal, leren leven in het 
hier en nu. Met behulp van aan-
dacht oefeningen leer je zien hoe 
automatische reactiepatronen 
ontstaan en wat deze tot stand 
brengen. Je leert minder vanuit 
een automatische reactie te han-
delen waardoor stress, angst en 
lichamelijke klachten afnemen. 
De training bestaat uit een intake 
op 28 januari, acht bijeenkomsten 
van 2,5 uur, een stiltebijeenkomst 

van 4 uur, een terugkombijeen-
komst en een werkboek met vier 
cd’s. De bijeenkomsten vinden 
plaats op dinsdag 4, 11 en 18 fe-
bruari, 4, 11 en 18 maart, 8 en 22 
april van 9.45 uur tot 12.15 uur 
en op 1 april de stiltebijeenkomst 
van 10.00 tot 14.00 uur.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij! 
Op indicatie van de huisarts en 
na het intakegesprek wordt de 
Mindfulnesstraining vergoed 
door de basisverzekering. Het 
cursusmateriaal is 75 euro (valt 
buiten de vergoeding).
Het intakegesprek én de training 
vinden plaats in het Inloophuis 
Kennemerland. Voor aanmelding 
of meer informatie kunt u contact 
opnemen met het Inloophuis, te-
lefoon 023-8885367 of e-mail in-
fo@inloophuiskennemerland.nl.

De Savornin Lohman 
in de Engelmunduskerk
Velsen-Zuid - Cabaretière Jac-
quelien de Savornin Lohman, uit-
geroepen tot één van de ‘Smaak-
makers van 2013’, treedt op zater-
dag 25 januari exclusief op voor 
senioren in Kennemerland. Dit 
gebeurt op uitnodiging van ‘Ou-
de Helden Gaan Op Stap’, een on-
gesubsidieerd initiatief dat oude-
ren in de regio ondersteunt bij het 
sociaal en cultureel actief blijven. 
Jacquelien de Savornin Lohman 
draagt dit project van twee lokale 
zorgondernemers ‘een warm hart’ 
toe. Het eenmalig optreden van 
De Savornin Lohman vindt plaats 
in de Engelmunduskerk in Vel-
sen-Zuid. De ‘oudste cabaretière 
van Nederland’ speelt er op zater-
dagmiddag 25 januari haar jong-
ste theaterprogramma ‘Liedver-
maak’. In de kerk is plaats voor 200 
personen. Na afloop is er een in-
formele borrel. Oude Helden Gaan 
Op Stap is een project van Marcel-
le Wellema van MW Seniorenbe-
geleiding uit Santpoort-Noord en 
Janine Bosma van Oude Helden 
uit Haarlem. Deze twee zorgon-
dernemers werken tot dusverre 
belangeloos en zonder subsidië-
ring aan dit project om ouderen in 
de regio de mogelijkheid te bieden 
sociaal en cultureel actief te blij-
ven. Het tweetal zoekt actief naar 
sponsors om de kosten voor deel-
nemers zoveel mogelijk te kunnen 
drukken, zodat iedereen kan deel-
nemen.

De Savornin Lohman reageer-
de meteen enthousiast op de uit-
nodiging van Oude Helden Gaan 
Op Stap om in de middag een ex-
clusief optreden voor senioren uit 
Kennemerland te geven. Zij zal tij-
dens de pauze met het publiek in 
gesprek gaan.
In 2013 organiseerde Oude Hel-
den Gaan Op Stap zonder enige 
subsidie of andere hulp, met suc-
ces de eerste excursies voor se-
nioren, naar het Rijksmuseum en 
naar het Instituut voor Beeld en 
Geluid in Hilversum. Voor meer in-
formatie of reserveringen bel 06-
48401041 (Janine Bosma) of 06-
24671774 (Marcelle Wellema). Zie 
ook www.oudeheldengaanopstap.
nl. (foto: Fred van Diem)




