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Afsluiting afritten N197
Van vrijdag 5 februari (20.00 
uur) tot en met maandag 8 fe-
bruari (05.00 uur) krijgt verkeer 
richting Beverwijk te maken met 
afsluitingen.

Voor verkeer uit Haarlem is de af-
rit direct na de tunnel richting Be-

verwijk, Rode Kruis en Tata Steel 
dicht. De afrit richting Meubel-
boulevard, Bazaar en De Pijp is wel 
open. Voor verkeer uit de richting 
Alkmaar is afrit 2c Beverwijk Cen-
trum, Velsen Noord, Tata dicht. De 
omleiding wordt aangegeven met 
gele borden.

Bijdrage voor uiterlijke
verbetering bedrijfs-
panden Middenhavengebied
Bent u eigenaar of huurder van 
een bedrijfspand op het bedrij-
venterrein Middenhavengebied? 
En hebt u plannen om de gevel 
of uw voorterrein te verbeteren? 
Misschien komt u dan wel in aan-
merking voor een fi nanciële te-
gemoetkoming uit het Beeldkwa-
liteitfonds Middenhavengebied. 
Deze bijdrage kan oplopen tot 
wel € 25.000, -!

Een representatief pand vormt het 
visitekaartje van uw bedrijf. Een 
mooie gevel en een verzorgd voor-
terrein zijn weliswaar grote investe-
ringen, maar leveren ook veel op. Uw 
klanten en personeel waarderen het, 
de vastgoedwaarde stijgt en daar-
mee ook uw pensioenvoorziening of 
rendement. En mocht u uw bedrijfs-
pand willen verkopen of verhuren, 
dan werken een gerenoveerde bui-
tenzijde en verzorgd voorterrein ze-
ker in uw voordeel. 

Tot 30 september 2016 is het moge-
lijk tot wel 25% van uw investerings-
kosten terug te krijgen in de vorm 
van een fi nanciële bijdrage van de 
gemeente Velsen uit het Beeldkwa-
liteitfonds Middenhavengebied. De 
bijdrage kan oplopen tot een maxi-
mum bedrag van € 25.000, -. Het 
beeldkwaliteitfonds is opgericht met 
fi nanciële steun van de provincie 
Noord-Holland. De gemeente heeft 
SADC gevraagd de uitvoering van het 
beeldkwaliteitfonds te begeleiden.

Op de website www.projectbu-
reauherstructurering.nl/fondsen/
bkf-middenhavengebied staat alle 
informatie. Mocht u vragen hebben, 
stuur dan een mail aan info@pro-
jectbureauherstructurering.nl. Tele-
fonisch kunt u contact opnemen met 
Frank Voorbergen (06 16281178) 
van SADC of Michel van Wijk (0255 
567435) van de gemeente Velsen.(fo-
to: gemeente Velsen)

Toekomstvisie detailhandel
Ruim zestig belangstellenden be-
zochten maandagavond 1 februari 
jl. de bijeenkomst In de raadszaal 
van Beverwijk over de Structuur-
visie Detailhandel IJmond. Vrijwel 
alle winkelgebieden in de IJmond 
waren vertegenwoordigd. Ook 
gemeentebestuurders bezochten 
de informatiebijeenkomst.

Eigenaren, winkeliers, winkeliers-
verenigingen en brancheorganisa-
ties uit Beverwijk, Heemskerk en 
Velsen konden na een inleiding van 
CityWorks, die het rapport heeft op-
gesteld, reageren op het concept. Zij 
stelden vragen over de uitwerking 
van de toekomstvisie. Ook werden 
er zorgen geuit over de ontwikke-

ling van de detailhandel in de regio. 
Inzet van de Structuurvisie Detail-
handel IJmond is een krachtige win-
kelstructuur, met een focus op kans-
rijke centra, minder vierkante me-
ters winkelvloeroppervlak, meer re-
gionale afstemming en meer samen-
werking. 

De reacties vanuit het publiek wor-
den meegenomen in de afweging 
voordat een defi nitieve visie wordt 
opgesteld. Ook is het rapport voor 
advies naar de Provincie Noord-
Holland gestuurd. Op de foto (Rein-
der Weidijk) reageert winkelier  P. 
Geels van de Zuid Arcade op de toe-
lichting van Ronald van Velzen van 
CityWorks.

Groen talud voor HOV bij 
Minister van Houtenlaan 
Het talud van de HOV aan de Mi-
nister van Houtenlaan zal wor-
den beplant met wintergroen. Een 
combinatie van onder meer hulst, 
meidoorn en liguster. De bewo-
ners van de Minister van Houten-
laan, die aan de  snelle busbaan 
wonen, hebben zaterdag 30 janu-
ari in meerderheid voor deze be-
planting gekozen. 

De gemeente Velsen stelde hiervoor 
drie verschillende groenpakketten 
samen. Tijdens een bijeenkomst op 
het ketenterrein van Heijmans kon-
den de bewoners, voordat zij hun 
stem uitbrachten, vragen stellen 

aan een groenexpert van de gemeen-
te Velsen. 34 bewoners maakten ge-
bruik van de mogelijkheid om een 
stem uit te brengen. Een opkomst 
van ruim 56%.
Na het tellen van de stemmen maak-
te wethouder Ronald Vennik bekend 
dat de keuze was gevallen op ‘Win-
tergroen’. Een combinatie van hulst, 
meidoorn, rode en gele kornoelje, li-
guster en venijnboom. De bewoners 
konden ook kiezen voor ‘Bessen & 
Vruchten’ en ‘Kleurvariatie’. Als al-
le werkzaamheden aan de busbaan 
klaar zijn zal er worden geplant. De 
gemeente Velsen draagt zorg voor 
het beheer en onderhoud.
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Resultaat onderzoek Inspectie van 
Veiligheid en Justitie

A� andeling gasstoring in 
Velsen-Noord goed verlopen
De afhandeling van de gasstoring, 
waarbij vorig jaar ruim 1200 huis-
houdens van Velsen-Noord zon-
der gas kwamen te zitten, is goed 
verlopen. Bewoners werden vol-
doende en eenduidig ingelicht. 
Ook de communicatie tussen Li-
ander, de Veiligheidsregio Kenne-
merland en de gemeente Velsen 
verliep naar wens. Dat zijn de be-
langrijkste conclusies uit het on-
derzoek naar de gasstoring in Vel-
sen-Noord.

Vorige week woensdag nam de Vel-
sense burgemeester Amy Koopman-
schap het rapport van de Inspec-
tie van Veiligheid en Justitie in ont-
vangst. De burgemeester van Velsen 

had namelijk om een evaluatie ge-
vraagd. Dit om te leren van het in-
cident. Daarbij werd een water- en 
gasleiding geraakt als gevolg van 
bouwwerkzaamheden. Netbeheer-
der Liander was sindsdien dagen-
lang bezig met het schoonmaken van 
de leiding. 

Behalve conclusies heeft de inspec-
tie in het rapport ook een aantal aan-
bevelingen gedaan. Een daarvan is 
om van tevoren goede afspraken te 
maken op het gebied van crisisorga-
nisatie. Op de foto (Ko van Leeuwen) 
de heer Gertjan Bos, hoofd van de in-
spectie Veiligheid en Justitie, die het 
rapport overhandigt aan burgemees-
ter van Velsen Amy Koopmanschap. 

Gemeente zoekt 100 deelnemers

Wie wil er 100 dagen lang 
al zijn afval scheiden?
De gemeente Velsen is op zoek 
naar 100 mensen, die geduren-
de 100 dagen al hun afval ( 100 
%) willen scheiden. Velsen doet 
mee aan dit zogeheten 100-100-
100 project, omdat zij ervan over-
tuigd is dat afvalscheiding beter 
is voor het milieu. Wist u dat ge-
middeld 90% van de lege blikjes, 
pakken en plastic verpakkingen 
kan worden hergebruikt?

Deelnemers kunnen zich aanmel-
den vóór 15 maart op www.100-100-
100.nu. Zij gaan ervaren hoe een-
voudig het is afval te scheiden en 
hoe je restafval zo klein mogelijk 
kan laten zijn. De100-100-100 cam-
pagne maakt binnen gemeente Vel-
sen onderdeel uit van het project 
‘Meer Waarde Uit Afval’. We richten 
ons daarmee de komende tijd op het 
uitrollen van maatregelen, die alle-
maal gericht zijn op het verbeteren 

van afvalscheiding en hergebruik. 

Thuis
Afvalscheiding is alleen mogelijk als 
we thuis ons afval apart houden en 
daardoor het gescheiden afval op-
nieuw gebruikt kan worden. Van 
het grootste deel van ons plastic, pa-
pier, blik, drankenpakken en groen-
te-tuin-en fruitafval worden weer 
nieuwe producten gemaakt. Ook 
kunnen we zelf onze totale hoeveel-
heid afval fl ink terugdringen. Bij-
voorbeeld door bewust boodschap-
pen te doen. In 100-100-100 ervaren 
de deelnemers hóe.

Lukt het in de gemeente Velsen om 
met minstens 100 huishoudens, 100 
dagen, 100% afval te scheiden en 
veel minder restafval over te hou-
den? We gaan het proberen! De 
zoektocht naar 100 deelnemers is 
begonnen. Iedereen kan meedoen! 

Kun je blijvend
hergebruiken?
Is recycling eindig? Kan het 
proces van hergebruik ein-
deloos doorgaan? Dat is een 
vraag, die de gemeente deze 
week kreeg voorgelegd.

Een goede vraag, vonden wij, die 
een duidelijk antwoord verdient. 
Metalen kunnen steeds opnieuw 
gebruikt. Dat geldt dus ook voor 
het aluminium in de zuivelpak-
ken. Voor papier ligt het wat an-

ders. De vezels in het papier kun-
nen ‘opraken’, waardoor papier 
ongeveer zes keer kan worden 
hergebruikt. Plastic kent vele toe-
passingen en daarom verschil-
lende levensduren en beperkin-
gen. Zo zal In verband met voed-
selveiligheid plastic voor de voed-
selindustrie aan een extra kwali-
teit moeten voldoen. Ook kan de 
kleur niet uit het plastic worden 
gehaald.
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Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes 
weken na de dag van verzen-
ding van het besluit een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij 
het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals colle-
ge van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt al-

leen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende ge-
vallen kan een voorlopige voor-
ziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 

wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Geen mededelingen.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 35, vergroten woning 
met uitbouw (28/01/2016) 18786-
2015;
Broekbergenlaan 49, wijzigen 2 ge-
vels (28/01/2016) 19259-2015;
Huis te Wissenlaan 56, plaatsen 
dakkapel (voorgevel) (01/02/2016) 

1921-2016.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Rijksweg 118 (rijksmonument), 
vergroten woning met aanbouw 
(28/01/2016) 17714-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Westbroekerweg 43, vergroten wo-
ning (28/01/206) 19056-2015.

Besluiten

De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al 
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u 
meer informatie over vergunningen, burgerzaken, 
buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale 
zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor 
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te 

maken hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze 
website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 
0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten 
over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum 
van het stadhuis kunt u een formulier 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 
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van 
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen 
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De 
bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het 
elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van 
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 23 
januari 2015 tot en met 29 janu-
ari 2016 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
M.K. Hofstedestraat 43, plaatsen 
dakkapel (28/01/2016) 1792-2016;
Celsiusstraat 47, plaatsen dakop-
bouw (28/01/2016) 1729-2016;
Kennemerlaan 30, kappen boom 
(26/01/2016) 1555-2016;
3e Havenstraat 3, wijzigen bestem-
ming naar wonen (22/01/2016) 
1581-2016;
De Wetstraat 1, plaatsen 2 warmte-

pompen (26/01/2016) 1587-2016.

Driehuis 
Duin- en Kruidbergerweg 1 A, 
plaatsen fi etsenstalling/berging 
(28/01/2016) 1702-2016.

Santpoort-Noord
Huis te Wissenlaan 56, plaatsen dak-
kapel (voorgevel) (1/02/2016) 1921-
2016;
J.T. Cremerlaan 8, kappen boom 
(29/01/2016) 1794-2016;
Kerkweg 86 en 88, plaatsen dakop-
bouw (26/01/2016) 1590-2016.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Duin- en Kruidbergerweg ong., han-
delen in strijd bestemmingsplan/ge-

bruik stuk weiland als parkeerter-
rein (28/01/2016) 1738-2016;
Willem de Zwijgerlaan 29, kappen 
boom (29/01/2016) 1965-2016;
Duinweg of Duivelslaan 22,kappen 
boom (28/01/2016) 1772-2016.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Rooswijkweg 216, interne verbou-
wing/groot onderhoud (28/01/2016) 
1719-2016.

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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 74, realiseren 
zorginstelling (29/01/2016) 18222-
2015;
Rijksweg 349, oprichten verkoop-
ruimte (29/01/2016) 18759-2015.

IJmuiden
Ruysdaelstraat 2, plaatsen overhead 
deur (29/01/2016) 19034-2015.
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Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Ko� erbakmarkten, Velserduin-

plein te IJmuiden op 20 maart, 17 
april, 22 mei, 26 juni, 31 juli, 28 au-
gustus, 25 september en 16 oktober 
2016 (01/02/2016) 19835-2015;
Rommelmarkten, Kennemerplein 

te IJmuiden op 7 mei, 4 juni, 9 ju-
li, 16 juli (in combinatie met jaar-
markt Zomerfestival), 6 augustus, 
27 augustus en 3 september 2016 
(29/01/2016) 19757-2015;

Ko� erbakmarkten, Plein 1945 te 
IJmuiden op 23 april, 28 mei, 18 ju-
ni, 23 juli, 13 augustus en 17 sep-
tember 2016 (29/01/2016) 19758-
2015.

Besluiten (vervolg)

Sessies gemeenteraad Velsen op 11 februari 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Sessie 1: Raadzaal  
19:30 – 21:00 uur:  Evenementen in Spaarnwoude

Sessie 2: Schoonenbergzaal
19.30 – 21:00 uur:   Zesde wijziging Gemeenschappelijke Regeling
  Omgevingsdienst IJmond

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad, raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijd-

stip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de 
sessies vanuit de overige vergaderzalen.

Inspreken tijdens de Sessie:
Bij de sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot ui-
terlijk woensdag 10 februari 2016 tot 16.00 uur aanmelden bij de raadsgri�  e, 
tel. 0255 567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl. Over de onderwerpen die op 
de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien de-
ze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar gri�  e@velsen.nl, - dan wordt 
de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

Vastgesteld wijzigingsplan Van den Vondellaan
Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat zij het wijzigings-
plan ‘Van den Vondellaan AMW 
Driehuis’, in hun vergadering van 
26 januari 2015 hebben vastge-
steld.

In het kader van de pilot “Kleinscha-
lig Opdrachtgeverschap” (KO) wor-
den op verschillende locaties bouw-
kavels ontwikkeld. Hier kunnen par-
ticulieren hun eigen woning bou-
wen. Eén van de locaties betreft de 
locatie Van den Vondellaan / AMW 
(Algemeen Maatschappelijk Werk) 
in Driehuis. Het plangebied is gele-
gen aan de Van den Vondellaan, ter 
hoogte van de rotonde met de Drie-
huizerkerkweg. 
Met het wijzigingsplan worden 3 

woningen mogelijk gemaakt. In het 
bestemmingsplan Driehuis en Vel-
sen-Zuid is reeds de wijzigingsmo-
gelijkheid opgenomen. Met het wij-
zigingsplan wijzigt het college het 
bestemmingsplan zodat het project 
kan worden uitgevoerd.

Het vastgestelde wijzigingsplan Van 
den Vondellaan AMW Driehuis met 
identifi catienummer
NL . IMR O.0 453.W P 0 9 0 2 AMW-
DRIEHUIS1-R001, ligt met ingang 
van 5 februari 2016, gedurende zes 
weken voor een ieder ter visie bij 
de receptie van het stadhuis aan het 
Dudokplein 1 te IJmuiden. Tijdens 
werkdagen kunnen belangstellen-
den het plan inzien
Tevens is het plan in te zien bij de 

centrale bibliotheek te IJmuiden, 
tijdens de gebruikelijke openings-
tijden. Inzage is ook mogelijk via de 
website van de gemeente: www.vel-
sen.nl en op www.ruimtelijkeplan-
nen.nl.

Gedurende de termijn dat het plan 
ter visie ligt kan beroep bij de Raad 
van State worden ingesteld door be-
langhebbenden die tijdig zienswij-
zen op het ontwerp-wijzigingsplan 
bij het College kenbaar hebben ge-
maakt, dan wel door belanghebben-
den aan wie redelijkerwijs niet kan 
worden verweten geen zienswij-
zen op het ontwerp-wijzigingsplan 
bij het College kenbaar hebben ge-
maakt. Hiervoor is een gri�  erecht 
verschuldigd. Het beroepschrift 

dient te worden gezonden aan de Af-
deling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA ‘s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het 
wijzigingsplan treedt in werking 
daags na afl oop van de genoemde 
termijn van terinzagelegging. Het 
instellen van beroep schorst de wer-
king van het besluit niet. Belangheb-
benden die beroep hebben ingesteld 
kunnen verzoeken om een voorlo-
pige voorziening. Indien binnen de 
termijn naast het beroepschrift een 
verzoek om voorlopige voorziening 
is ingediend bij de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, treedt het besluit 
niet in werking voordat op het ver-
zoek is beslist.

Gewijzigde Afvalsto� enverordening Velsen 2009
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming 
van artikel 139 Gemeentewet be-
kend dat de raad van Velsen in 
zijn vergadering van 26 november 
2015 heeft besloten:

- de gewijzigde Afvalsto� enverorde-
ning Velsen 2009 vast te stellen;
- de gewijzigde Afvalsto� enverorde-
ning Velsen 2009 in werking te laten 
treden op de vierde dag na bekend-
making;

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking 
op 4 februari 2016.

Ter inzage
De integrale tekst van de verorde-
ning is gepubliceerd in het elektro-

nisch gemeenteblad van de gemeente 
Velsen. Tevens ligt de verordening 12 
weken ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Deze verordening wordt ook ge-
publiceerd op de website van de ge-
meente Velsen: www.velsen.nl.
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Kappen bomen
De gemeente Velsen maakt bekend dat er 55 bomen worden gekapt in 
de windsingel langs sportpark RKKV Velsen te Driehuis.( zie tekening)

Het sportpark is gelegen aan de Wol�  en Dekenlaan / Driehuizerkerweg te 
Driehuis. Het gaat om voornamelijk elzenbomen, die in een rij zijn geplant en 
als natuurlijk windscherm dienen. Rooien is noodzakelijk om de singel vitaal 
en veilig te houden. Om dezelfde reden zal er ook gesnoeid worden.

Rectifi catie
Vorige week is per abuis vermeld, dat 
er aan de achterkant van de fl at aan 
het Georgebos nr: 75-83 een boom 
wordt gekapt. Dit moet zijn aan de 

achterzijde van de woning George-
bos 84 in IJmuiden.

 
05  4 februari 2016
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en veilig te houden. Om dezelfde reden zal er ook gesnoeid worden.

Rectifi catie
Vorige week is per abuis vermeld, dat 
er aan de achterkant van de fl at aan 
het Georgebos nr: 75-83 een boom 
wordt gekapt. Dit moet zijn aan de 

achterzijde van de woning George-
bos 84 in IJmuiden.
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IJmuiden - Voor het twee-
de achtereenvolgende jaar 
krijgt de jeugd van IJmuiden 
en omgeving de kans om 
een geweldige voetbalweek 
te beleven. Primera Division-
club Valencia CF stuurt trai-
ners van de jeugdopleiding 
naar SVIJ!
In Spanje staat Valencia CF 
bekend om de goede jeugd-
opleiding. Geen enkele an-
dere club leverde meer In-
ternationals aan het Spaan-
se team in de afgelopen 15 
jaar. Sterren als Jordi Al-
ba, David Villa, Juan Mata 
en David Silva zijn klinken-
de voorbeelden van de suc-
cesvolle jeugdopleiding. Het 
Valencia CF Voetbalkamp is 
van 4 tot en met 6 augustus 
op het complex van SVIJ. Het 

voorgaande kamp werd een 
groot succes en Valencia be-
sloot om de trainingsweek 
wederom bij SVIJ te organi-
seren. Dus ook in 2016 is de 
club in IJmuiden partner van 
Valencia en behoort daar-
mee tot een select groepje 
vaste partners van Valencia.
De Valencia voetbalweek is 
een 3-daagse trainingsweek 
voor jeugdspelers (j/m) van 6 
tot en met 14 jaar van elk ni-
veau onder leiding van offi-
ciële Valencia CF jeugdtrai-
ners. De kinderen worden in-
gedeeld op leeftijd en niveau, 
zodat ieder kind op zijn/haar 
eigen niveau kan trainen. De 
Valencia CF trainers worden 
geassisteerd door Neder-
landse UEFA gecertificeerde 
en ervaren trainers die allen 

een opleiding hebben geno-
ten van Valencia CF. Het aan-
tal deelnemers is gelimiteerd, 
zo is iedereen verzekerd van 
voldoende aandacht, ook van 
de Spaanse trainers.
De deelnemers ontvangen 
van partner Adidas een Va-
lencia CF trainingstenue, be-
staande uit shirt, short, sok-
ken, Valencia CF-diploma, 
Valencia CF-bdon, 3 dagen 
top training door de échte 
Spaanse Valencia trainers, 
training, structuur en dis-
cipline als op de jeugdaca-
demie van Valencia, lunch, 
drinken, gezonde tussen-
doortjes en vers fruit. Deel-
name kost 150 euro (beta-
ling in twee termijnen moge-
lijk). Zie ook www.valencia-
voetbalkamp.nl.

Valencia Voetbalkamp 
ook dit jaar bij SVIJ

Playing for Success 
nu ook voor groep 6

Velsen-Zuid - Ruim een 
jaar geleden is Playing for 
Success in de IJmond van 
start gegaan. Inmiddels heb-
ben al veel kinderen hun 
weg gevonden naar het leer-
centrum in het stadion van 
Telstar. 
Tot nu toe was het speelse 
naschoolse programma toe-
gankelijk voor leerlingen uit 
de brugklas en uit groep 7 
en 8 van het basisonderwijs. 
Nu start in februari de eer-
ste groep voor leerlingen uit 
groep 6. Het programma van 
Playing for Success is be-
stemd voor kinderen die om 
verschillende redenen een 
steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. 
Door het doen van aller-
lei sport-, spel- en leeracti-
viteiten in de WOW-omge-
ving van het stadion van SC 
Telstar wordt er gewerkt aan 
hun zelfvertrouwen, concen-

tratie, motivatie en het sa-
menwerken. De leerlingen 
komen tien middagen, op 
een vaste dag in de week, na 
schooltijd naar het leercen-
trum toe. De aanpak Play-
ing for Success blijkt doel-
treffend te zijn: als kinde-
ren lekkerder in hun vel zit-
ten, zullen de schoolpresta-
ties ook verbeteren. Lande-
lijk onderzoek toont aan dat 
de resultaten bij de leeftijds-
groepen tussen 10 en 14 jaar 
erg hoog zijn. Voor Playing 
for Success reden om groep 
6 als doelgroep aan het pro-
gramma toe te voegen.
Aanmelding van leerlingen 
verloopt via het onderwijs. 
Als u denkt dat uw kind ook 
voor Playing for Success in 
aanmerking komt, neem dan 
contact op met zijn haar of 
school. 
Zie ook www.facebook.com/
PlayingforSuccessIJmond.




