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Dag van de duurzaamheid
Wat doen bedrijven en instel-
lingen in Velsen aan duurzaam-
heid? Op de Duurzaamheids-
markt van 10 oktober 2012 krij-
gen ze de kans en het platform 
om dat te laten zien. De gemeen-
te Velsen organiseert deze markt 
en presenteert ook haar eigen 
inspanningen op het gebied van 
duurzaamheid.
 
Op 10 oktober 2012 doet de gemeen-
te Velsen weer mee aan de landelij-
ke Dag van de Duurzaamheid. Het 
thema van de dag is (zwerf )afval en 
hergebruik. De gemeente organi-
seert een duurzaamheidsmarkt. In-
stellingen en bedrijven kunnen hun 
duurzame ideeën of activiteiten op 
het gebied van (zwerf )afval en her-
gebruik indienen; zij zijn schriftelijk 

uitgenodigd om mee te doen. De aan-
melding duurt tot 31 juli 2012. 
De markt wordt gehouden op Plein 
1945. De gemeente zorgt voor een 
marktkraam die deelnemers zelf 
kunnen inrichten. Andere ideeën 
zijn ook welkom. De verdere details 
over de definitieve invulling van de 
dag worden in augustus bekendge-
maakt.

De gemeente Velsen heeft zelf ook 
milieudoelstellingen, zoals duur-
zaam inkopen, beperking van ener-
gie- en waterverbruik en verminde-
ring van afval. Een deel van die ac-
tiviteiten wordt op deze dag gepre-
senteerd. Informatie en aanmelding 
bij jrooij@velsen.nl. Meer algemene 
informatie op www.dagvandeduur-
zaamheid.nl.

Informatie Brede School
Er komt een informatieavond 
over de uitgangspunten en de glo-
bale vorm van de Brede School 
aan de Heirweg in Velsen-Noord, 
maandag 3 juli in Wijksteunpunt 
Watervliet. Op 28 juni begint de 
inspraaktermijn. 

In de Oudejaarsnacht 2011-2012 
brandde Buurtcentrum De Mel af. 
De afwikkeling daarvan kostte veel 
tijd. Nu is de eerste stap gezet naar 
nieuwbouw van de Brede School, 
waarin ruimte is voor onderwijs, 
welzijnsactiviteiten en gymnastiek. 
Tijdens de informatiebijeenkomst 
krijgen belangstellenden uitleg over 
de plannen en de procedure. De zaal 

gaat open om 19.30 uur en de uit-
leg begint om 20.00 uur. Wijksteun-
punt Watervliet ligt aan de Doel-
manstraat 34 in Velsen-Noord.

Op 28 juni begint de inspraaktermijn 
van acht weken – twee weken langer 
dan gewoonlijk vanwege de zomer-
vakantie. Het document ligt ter in-
zage op het stadhuis en het staat, sa-
men met een inspraakformulier, op 
www.velsen.nl

De inspraakreacties worden verza-
meld en opgenomen in het startdo-
cument, dat in het najaar naar de 
raad gaat. Daarna wordt het ontwerp 
van het gebouw verder uitgewerkt.

Belparkeren ingevoerd
In Velsen kunt u vrijwel overal 
vrij parkeren. Op slechts een paar 
plekken is betaald parkeren ver-
plicht. Vanaf 18 juni kunt u ook 
op deze parkeerplaatsen, net als 
in veel andere gemeenten, belpar-
keren. 

Het grote voordeel van belparkeren 
is dat u alleen betaalt voor de tijd dat 
u de auto geparkeerd heeft. De ge-
meente wil met belparkeren de beta-
ling van het parkeergeld op deze lo-
caties gemakkelijker maken. Op dit 
moment is in Velsen betaald parke-
ren verplicht op enkele locaties in het 
centrum van IJmuiden en bij IJmui-
derslag. Bij het grote parkeerterrein 
bij IJmuiden aan Zee is belparkeren 
echter nog niet mogelijk. Voor meer 
informatie en een overzicht van aan-
bieders van belparkeren zie www.vel-
sen.nl. (foto: Reinder Weidijk)

Convenant ondertekend

Maatschappelijke stage
Woensdag 13 juni 2012 heb-
ben gemeente Velsen, scholen 
van het voortgezet onderwijs 
en Stichting Welzijn Velsen een 
convenant maatschappelijke 
stage ondertekend.

Met dit convenant moet er voor zor-
gen dat alle leerlingen van het voort-
gezet onderwijs in Velsen een zin-
volle maatschappelijk stage kunnen 
lopen. Dit vrijwilligerswerk moet 

de maatschappelijke betrokkenheid 
van de leerlingen vergroten.

De scholen die dit convenant heb-
ben ondertekend zijn Vellesan Col-
lege en Duin en kruidbergmavo, 
gymnasium Felisenum, Ichthus Ly-
ceum, Technisch en Maritiem Col-
lege en Tendercollege. Namens de 
gemeente heeft wethouder Annet-
te Baerveldt getekend. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Huishoudinkomenstoets
Afzien van een aanvraag om 
bijstand omdat het hele ge-
zinsinkomen meetelt – de 
huishoudinkomenstoets. Het 
college van B&W van Velsen 
heeft besloten om deze toets 
met terugwerkende kracht 
tot 1 januari 2012 af te schaf-
fen. 

De Wet Werk en Bijstand is per 1 
januari 2012 sterk veranderd. De 
gezinsnorm en de huishoudin-
komenstoets werden ingevoerd. 
Die hield in dat in een gezin alle 

inkomsten van gezinsleden bij el-
kaar op worden geteld op het mo-
ment dat iemand een beroep doet 
op de bijstand. 

De regering heeft deze toets in-
middels afgeschaft. In Velsen 
zijn slechts enkele aanvragen af-
gewezen; zij krijgen individueel 
bericht.

Wie in verband met de toets een 
aanvraag voor bijstand had uitge-
steld, kan dat alsnog doen bij het 
Werkplein IJmond in Beverwijk.
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Verontreiniging bodem
Moerbergplantsoen
In de bodem van het Moerberg-
plantsoen zijn PCB’s aangetrof-
fen. Er is geen gevaar voor de ge-
zondheid. Omwonenden hebben 
een brief van de gemeente gekre-
gen.  

Het riool in het Moerbergplantsoen 
wordt vervangen. Daarbij is uit on-
derzoek gebleken dat er schadelij-
ke PCB’s – polychloorbifenylen – bij 
de portiekfl at in de bodem zitten. De 
verontreiniging zit niet in de rijbaan, 

dus aan het riool kan worden door-
gewerkt. Na de bouwvakantie wordt 
het terrein voor de portiekfl at Moer-
bergplantsoen 151 t/m 197 afgegra-
ven. Er worden hekken omheen ge-
zet en de grond wordt natgehouden 
om verstuiving te beperken. Bewo-
ners moeten misschien twee dagen 
gebruik maken van de achteringang 
van de fl at in plaats van de voordeur 
van het portiek. Zij zijn per brief ge-
informeerd, die ook op www.velsen.
nl te lezen is.

Caravan maximaal
drie dagen voor de deur
Maximaal drie dagen achter 
elkaar: zo lang mogen een ca-
ravan, camper en kampeer-
wagen in een woonwijk gepar-
keerd staan. De gemeente Vel-
sen gaat scherp letten op deze 
recreatievoertuigen. 

De vakantie staat voor de deur. 
De caravan, camper, vouwwagen, 
boottrailer en dergelijke moet in 
orde gebracht worden, het liefst 
zo dicht mogelijk bij huis. Deze re-
creatievoertuigen mogen niet lan-
ger dan drie dagen achter elkaar 
binnen de bebouwde kom op de 
weg staan. Zo staat het in de ge-

meentelijke regels (art. 5:6 van de 
Algemeen Plaatselijke Verorde-
ning). 

In de zomerperiode staan deze 
voertuigen nogal eens in de woon-
wijk geparkeerd. De gemeente Vel-
sen krijgt daar dan geregeld klach-
ten over binnen. De gemeentelij-
ke handhavers gaan er extra aan-
dacht aan schenken. Wie in over-
treding is kan een bekeuring krij-
gen. De bekeuring bedraagt 85 eu-
ro per overtreding.

De APV is te vinden onder Digitaal 
Loket op www.velsen.nl

Jongeren aan de slag
met Actieplan Jeugd
Jongeren zijn op 26 juni 2012 van 
16.30 tot 19.00 uur van harte wel-
kom in Jongerencentrum De Koe 
in Velserbroek. Wat vinden jon-
geren in Velsen belangrijk? Ze 
gaan aan de slag met het Actie-
plan Jeugd van de gemeente.

Op 9 november 2011 hebben jonge-
ren actief meegewerkt aan de ont-
wikkeling van de Kadernota Jeugd-
beleid. Er waren workshops over za-
ken die hen aanspreken en ze voer-
den een debat met de wethouder 

jeugd Annette Baerveldt. Omdat het 
Actieplan Jeugd belangrijk is voor 
jongeren in Velsen wil de gemeen-
te hen actief mee laten doen met het 
maken van dat actieplan. 

De eerste bijeenkomst hiervoor is 
op 26 juni van 16.30 tot 19.00 uur 
in Jongerencentrum De Koe. Voor 
een hapje en drankje wordt gezorgd. 
De onderwerpen zijn onder andere 
vrijetijdsbesteding, zoals sport, cul-
tuur, hangen en uitgaan, onderwijs 
en gezonde leefstijl.

Grijp je kans!

Laat je stem horen!

Jullie zijn welkom op dinsdag 26 juni in
Jongerencentrum De Koe in Velserbroek

Inloop:     16.30 uur
Aanvang programma: 17.00 uur
Slot:     19.00 uur

Geef je op bij: jschoone@velsen.nl

Doe mee met het maken 
van het Actieplan Jeugd 
van de Gemeente Velsen!

Digitaal bekeuren
ingevoerd in Velsen
Velsen gaat vanaf 18 juni digitaal 
bekeuringen uitschrijven, zowel 
bij overschrijding van de par-
keertijd als bij andere overtre-
dingen. 

De medewerkers van het team Toe-
zicht en Handhaving Openbare 
Ruimte hebben hiervoor een hand-
computer in plaats van het papie-
ren bonnenboekje. Daarnaast heb-
ben zij een kleine draagbare printer. 
Door deze manier van werken zijn er 
minder administratieve werkzaam-
heden nodig. Bij parkeerovertredin-
gen kunnen zij ook direct voertuig-
gegevens en parkeergegevens con-
troleren in het landelijk systeem van 
de Rijksdienst voor het wegverkeer 
(RDW). (foto: Reinder Weidijk)

Strategische agenda:
wonen, leven en werken
De gemeenteraad van Velsen 
krijgt een eerste uitwerking van 
de Visie op Velsen 2025 voorge-
legd. Deze ‘strategische agenda’ 
omvat de jaren 2012 – 2016. 

In 2011 heeft de gemeenteraad de 
Visie op Velsen 2025 vastgesteld. 
De visie ‘Kennisrijk werken in Vel-
sen’ kwam in samenspraak met be-
volking, maatschappelijke organi-
saties en bedrijfsleven tot stand. Hij 

is uitgewerkt in een zogeheten stra-
tegische agenda 2012-2016. Wonen, 
leven en werken komen er in aan de 
orde.

De raad gaat de werkversie bespre-
ken en bepaalt dan of hij voor verde-
re aanvulling richting maatschappe-
lijke partijen, kennisinstellingen en 
bedrijfsleven kan. Die worden daar 
rond de zomer schriftelijk voor uit-
genodigd.
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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 
bezwaarschrift indienen bij het 
bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen (college van Bur-
gemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche 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 Haarlem, sector be-
stuursrecht, 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 beslui-
ten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes ver-
meld):

Verleende omgevingsvergunningen 
- reguliere procedure: w12.000137 
Marktplein 35 IJmuiden, wijzigen 
gebruik naar wonen (13/06/2012); 
w12.000191 Loggerstraat 70 
IJmuiden, plaatsen van 5 gevelkozij-
nen (12/06/2012); w12.000192 Olie-
weg 6 Velsen-Noord, aanpassen van 
entree (15/06/2012); w12.000198 
Amperestraat 1G IJmuiden, wij-
zigen van voorgevel (13/06/2012); 
w12.000203 Snelliusstraat 21 
IJmuiden, wijzigen van inpandi-
ge trap (12/06/2012); w12.000212 
IJmuiderstraatweg 71 IJmui-
den, het vergroten van de 2e ver-
dieping (14/06/2012); w12.000214 
Krommeweid 28 Velserbroek, het 
vergroten van de 1ste verdieping 
(12/06/2012).

Voordelige zonnepanelen
Zelf energie opwekken met zon-
nepanelen en de investering te-
rugverdienen: dat kan via Route 
du Soleil. 

Vanaf 11 juni 2012 kunnen de inwo-
ners van de gemeenten in de IJmond, 
Zuid-Kennemerland en Waterland 
hoogwaardige zonnepanelen aan-
schaffen tegen een scherpe prijs, on-
der de noemer Route du Soleil. 

Voor 1.122 euro liggen er al drie pa-
nelen op het dak. Route du Soleil is 
een uniek project waarin marktpar-
tijen en gemeenten samenwerken. 
Ook bewoners van Velsen kunnen er 
hun voordeel mee doen.

Met ingang van 2 juli wordt een 
nieuwe subsidieregeling van kracht. 
Particulieren kunnen van het aan-
koopbedrag 15% terugkrijgen, tot 

een maximum van 650 euro.

Route du Soleil is een samenwerking 
tussen regionale installateurs die de 
hoge kwaliteit van de zonnepanelen 
waarborgt. De samenwerking is een 
initiatief van de Milieudienst. Het 
aanvragen van de subsidie loopt via 
Agentschap NL en kunnen per DigiD 
worden ingediend. Meer informatie 
op www.agentschapnl.nl

Evenementen in Velsen
22 juni Streetwise  St. Franciscusschool
  IJmuiden
29 juni Moonlightshopping (foto) Centrum IJmuiden
29 en 30 juni Dorpsfeest Driehuis Driehuis

Meer informatie op www.velsen.nl> sport, toerisme en vrije tijd

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, on-
dernemersloket, 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 
bekend dat zij in de periode van 9 
juni 2012 tot en met 15 juni 2012 
de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht hebben ont-
vangen. De datum van ontvangst 
is tussen haakjes vermeld. Voor 
zover de aanvragen voor een 
omgevingsvergunning betrek-
king hebben op een bouwactivi-
teit, kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stede-
lijk Schoon Velsen. Voor meer 
informatie over welstand: 0255-
567424.

w12.000276 Rooswijkweg 217 Vel-
sen-Noord, plaatsen entresolvloer 
(11/06/2012); w12.000277 Flora-
ronde 301 Velserbroek, kappen co-
nifeer (12/06/2012); w12.000278 
Waterloolaan 1 Driehuis, gebruiks-
melding clubgebouw (12/06/2012); 

w12.000279 Wolframstraat 17 
IJmuiden, plaatsen van twee dak-
kapellen(12/06/2012); w12.000280 
Waterloolaan 5 Driehuis, het op-
richten van gymzaal (13/06/2012); 
w12.000281 Dudokplein 1 IJmui-
den, herinrichting publiekshal 
(13/06/2012); w12.000282 Ma-
rowijnestraat 5 Santpoort-
Noord, kappen 1 den (14/06/2012); 
w12.000283 Cruiseboulevard ong. 
IJmuiden, plaatsen van infobord 
(14/06/2012); w12.000284 Water-
loolaan 1 Driehuis, aanvraag ge-
bruiksvergunning (14/06/2012); 
w12.000285 Brederoodseweg 
55 Santpoort-Zuid, vergroten 
van 2e verdieping (14/06/2012); 
w12.000286 Bloemendaalse-
straatweg 11 Santpoort- Zuid, 
plaatsen van aanbouw (15/06/2012).
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Verlenging
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben op grond van 
artikel 3.9. van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht 
de termijn waarbinnen zij op de 
volgende aanvra(a)g(en) dienen 

te beslissen verlengd met zes we-
ken:

w12.000182 Bleyenhoevelaan 1 
Velsen-Noord, het vergroten van ga-
rage/schuur (12/04/2012); 

Film- en fotoopnamen
Het college van Burgemeesters 
en Wethouders heeft op grond 
van art 2.12APV een vergunning 
verleend voor het maken van 
film en/of foto opnamen:

i12.005828 film foto-opnamen op 5 
juli 2012 te Velsen-Zuid omgeving 
dorp Oud-Velsen (18/06/2012)

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen hebben 
besloten: 

- een parkeerplaats aan de Hoge-
maad te Velserbroek ter hoogte van 
huisnummer 29 aan te wijzen ten be-
hoeve van het parkeren van elektri-
sche voertuigen door middel van het 
plaatsen van borden E04 met onder-
bord “alleen om elektrische voertui-
gen op te laden”, zoals bedoeld in bij-
lage 1 van het Reglement verkeersre-
gels en verkeerstekens 1990.

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 gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders 
hebben op 19 juni 2012 beslo-
ten om de naam ‘Watertoren-
pad’ vast te stellen voor het pad 
dat loopt vanaf de Wijk aan Zee-
erweg naar de watertoren, con-
form de bij het besluit behoren-
de 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.

pagina 18 21 juni 2012

Lucretia op Beeckestijn
Velsen-Zuid - Begin van dit 
jaar schonk de heer Fries Berk-
hout, voormalig museumcon-
sulent van de Provincie Noord-
Holland, een 18de eeuws beeld 
aan de Stichting Vrienden van 
Beeckestijn. Hij wil dat het een 
plaats krijgt in de kruidentuin. 
Gezien de bescheiden afmetin-
gen is dat ook de juiste plek. De 
Vrienden hebben de sculptuur 
in dank in eigendom aanvaard. 
De eigenaar van het terrein, de 
Vereniging Natuurmonumenten, 
krijgt het beeld in bruikleen. Het 
beeld keert hierdoor bijna te-
rug naar de plaats waar het zeer 
lang heeft gestaan: op de bui-
tenplaats Waterland, ten noor-
den grenzend aan Beeckestijn. 
Door zijn leeftijd en broze ge-
zondheid is de heer Berkhout 
helaas niet in staat het beeld 
zelf te onthullen. Dat gebeurt nu 
provisorisch door de heer Vonk, 
lid van het bestuur van de Vrien-
den, voor de gelegenheid in het 
kader van de openstelling van 
de ‘Border van de toekomst’.
Een bijbehorende sokkel ont-
breekt. In de afgelopen maan-
den is gezocht naar een in stijl 
en maatvoering passende ‘ver-
weesde’ sokkel. Deze zoektocht 
is tot nu toe vergeefs geweest. 
Waarschijnlijk zal een nieuwe 

sokkel moeten worden gemaakt. 
Dat is samen met de uiteinde-
lijke plaatsing een vrij kostbare 
zaak, en de vrienden proberen 
voor de financiering uiteraard 
sponsoring te vinden.
Omdat ook de definitieve plek 
nog moet worden bepaald, is 
daarom voor de voorlopige ont-
hulling vandaag gekozen voor 
een 1:1 platte vereenvoudigde 
replica van het beeld met nieuw 
ontworpen sokkel. Deze repli-
ca kan makkelijk worden ver-
plaatst om de definitieve plek 
te bepalen. Een dergelijke me-
thode werd in vroeger eeuwen 
ook toegepast, zelfs voor com-
plete gebouwen. Ondertussen 
staat Lucretia veilig binnen op-
gesteld tot het moment dat zij op 
de echte sokkel zal werden ge-
hesen.
De liefhebbers kunnen vandaag 
het echte beeld desgewenst be-
wonderen in haar voorlopige be-
hui-zing.
Het marmeren beeld is in 1777 
gemaakt door de gebroeders 
Collini. Zij waren eind 18e eeuw 
voornamelijk werkzaam voor het 
hof van Savoie in - en om Turijn. 
Ook de kerk was regelmatig hun 
op-drachtgever. Hun neoclassi-
cistische stijl is verwant aan die 
van hun tijdgenoot Canova.

Het beeld stelt Lucretia voor op 
het moment dat zij zelfmoord 
pleegt. Een heftig onderwerp, 
maar ook het beeld dat in de 
Baroktuin ten zuiden van het 
hoofdhuis staat, heeft een vrij 
gewelddadig karakter: de scha-
king van Venus en Amor door 
Vulcanus.
Het verhaal waarop de voorstel-
ling is gebaseerd, komt van de 
Romeinse geschiedschrijver Li-
vius (Ab urbe condita, I, 57-60). 
Het speelt zich af tijdens het be-
leg van Ardea in 510 v. C.  
Lucretia, getrouwd met Collati-

nus en toonbeeld van kuisheid, 
werd ‘onteerd’ door de liederlij-
ke zoon van Tarquinius Super-
bus, de laatste tirannieke ko-
ning van Rome. Zij pleegt daar-
op zelfmoord. Een groep aristo-
craten ziet hierin aanleiding de 
Tarquinii te verdrijven en zweert 
bij het lijk van Lucretia een einde 
te maken aan het koningschap. 
Dat lukt met hulp van het volk 
en sindsdien was Rome een re-
publiek. Eind 18de eeuw, aan de 
vooravond van de Franse revolu-
tie, was dit uiteraard een geliefd 
onderwerp in de kunst.

IJmuiden - Zondagmorgen om-
streeks 03.40 uur kreeg de po-
litie melding dat een man fiet-
sen zou vernielen op de Lan-
ge Nieuwstraat in IJmuiden. Ter 
plaatse trof men een 46-jarige 
man uit Letland aan die met fiet-
sen stond te gooien. De man ver-
keerde sterk onder invloed van 
alcohol. De verdachte werd aan-
gehouden en voor verhoor over-
gebracht naar het politiebureau. 
De politie probeert de eigenaren 
van de vernielde fietsen te ach-
terhalen. Eigenaren van verniel-
de fietsen worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
in IJmuiden, telefoon 0900-8844 
(lokaal tarief).

Vernieling 
fietsen

Beverwijk - Agenten hielden 
vorige week donderdagmid-
dag een controle gericht op 
bromfietsen. Er werden 17 be-
stuurders gecontroleerd. Zes 
keer werd geconstateerd dat 
er sprake was van een te ho-
ge constructiesnelheid. Hoogst 
gemeten snelheid was 72 km/u. 
Alle betrokkenen kregen een 
bekeuring uitgeschreven en 
moesten hun weg te voet ver-
volgen.

Bekeuringen




