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Santpoortse Dreef/Hagelingerweg

Ernstige verkeershinder
Vanaf maandag 7 juli start de 
gemeente Velsen met de werk-
zaamheden voor het herinrichten 
van de rotonde Hagelingerweg / 
Santpoortse Dreef in Santpoort-
Noord. Deze rotonde wordt herin-
gericht om zowel de verkeersvei-
ligheid als de doorstroming van 
het openbaar vervoer te verbete-
ren. Zo krijgt de rotonde bijvoor-
beeld vrij-liggende fietspaden. Er 
komen zogenaamde opvanglich-
ten om het doorgaand verkeer tij-
delijk te stoppen zodat lijnbussen 
voorrang krijgen op de rotonde. 
De werkzaamheden worden uit-
gevoerd in samenwerking met de 
provincie Noord-Holland.

De werkzaamheden zorgen voor 
ernstige verkeershinder omdat de-
ze rotonde een belangrijke functie 
heeft als schakel in de wegenstruc-
tuur tussen Driehuis, Santpoort-
Noord, Santpoort-Zuid, Velserbroek 
en de N208. Dit geldt voor zowel au-
to-, bus- als fietsverkeer. Om de duur 
van de werkzaamheden zo kort mo-
gelijk te laten zijn zal daarom con-
tinu gewerkt worden van maandag 
t/m zaterdag tussen 07.00 en 22.00 

uur.  De werkzaamheden zullen naar 
verwachting ruim drie weken duren, 
dus van 7 tot 31 juli 2014. 
Om de werkzaamheden uit te kun-
nen voeren wordt de Hagelingerweg 
vanaf Driehuis richting Santpoort 
en vice versa afgesloten voor door-
gaand verkeer. Het doorgaande ver-
keer zal worden omgeleid door mid-
del van bebordingen. De lijndiensten 
van Connexxion en hulpdiensten 
worden langs het werk geleid. Voor 
de brom/fietsers worden er langs het 
werk voorzieningen getroffen zodat 
zij gedurende de uitvoering langs het 
werk kunnen blijven rijden. Om de 
werkzaamheden t.b.v. de doorstro-
ming afslag N208 uit te kunnen voe-
ren wordt deze afslag komende van-
af de Velsertunnel afgesloten. Het 
verkeer richting Santpoort en Vel-
serbroek wordt omgeleid via bebor-
dingen. In de omleidingsroute zijn 
delen opgenomen die nu gesloten 
zijn voor vrachtwagens. Gedurende 
de werkzaamheden wordt dit verbod 
tijdelijk opgeheven. 

Meer info: www.velsen.nl en www.
connexxion.nl. Zie ook de Facebook-
pagina van de gemeente Velsen.

Inzameling snoeiafval taxus
De gemeentewerf in Santpoort-
Zuid is van 15 juni tot 31 augustus 
een inzamelpunt voor snoeiafval 
van de taxusplant. Taxus staat in 
veel tuinen als erfafscheiding of 
als haag. De jonge scheuten en 
uitlopers vormen een belangrijke 
grondstof voor geneesmiddel te-
gen kanker.

Alleen de jonge eenjarige scheuten 
van de ‘taxus baccata’ zijn geschikt.  
Het snoeisel mag een lengte hebben 
van maximaal 30 cm en de takken 
mogen niet dikker zijn dan  0,5 cm. 
Hieruit  wordt baccatini gehaald, 
dat wordt toegepast in een genees-
middel ter bestrijding van bepaalde 
vormen van kanker.  Het is van be-
lang, dat het snoeisel schoon is, an-
ders is het niet bruikbaar.

Het adres van de gemeentewerf in 
Santpoort-Zuid is: Wijnoldy Da-
nielslaan nr. 53. Open van maandag 
t/m donderdag van 15.30 uur tot 

16.00 uur en vrijdag van 13.00 tot 
16.00 uur. (foto: gemeente Velsen)

Renovatie afgerond

Duinwijk weer als nieuw
De renovatie van Duinwijk is klaar. 
Om dit te vieren hebben wethou-
der Floor Bal en Peter van Ling, 
directeur van Velison Wonen don-
derdag 19 juni 2014 een boom ge-
pland in de binnentuin tussen de 
Watermanstraat en de Eenhoorn-
straat.

De renovatiewerkzaamheden betrof 
118 woningen in Duinwijk in IJmui-

den. Aannemersbedrijf Tervoort 
heeft de werkzaamheden in twee fa-
ses  uitgevoerd. Zo hebben de wo-
ningen allemaal pannendaken ge-
kregen, zijn er nieuwe buitendeu-
ren geplaatst en is er hoog rende-
ment glas aangebracht. De woningen 
liggen aan de Poolsterstraat, Een-
hoornstraat, Saturnusstraat, Water-
manstraat en Dolfijnstraat in IJmui-
den. (foto: Velison Wonen)

LED straatverlichting
De openbare verlichting is de 
laatste jaren veel in ontwikke-
ling. Vroeger waren het gloei-
lampen, opgevolgd door natri-
umverlichting. Anno 2014 wordt 
zoveel mogelijk LED verlich-
ting toegepast. Een belangrijke 
vooruitgang, omdat hier sprake 
is van gericht licht op de weg. 
Minder stroomverbruik, maar 
straks ook duidelijk zichtbare 
sterren.

Op de Kromhoutstraat en de Pla-
netenweg is LED verlichting toe-
gepast. Op korte termijn is ook de 
IJmuiderstraatweg aan de beurt. 
Automobilisten moeten wennen 
aan de nieuwe straatverlichting. 
Omdat er nauwelijks spreidings-
licht is, lijkt de weg op afstand erg 
donker. Eenmaal op de met LED 
verlichte weg zijn alle belangrijke 
objecten goed zichtbaar. De Lan-

ge Nieuwstraat wordt nog door na-
triumlampen verlicht. Dit oran-
je licht heeft als nadeel dat kleu-
ren moeilijk zijn te onderscheiden. 
Bij de herinrichting van deze win-
kelstraat zal ook hier de verlich-
ting door Led lampen worden ver-
vangen. 

Voordelen
Behalve minder stroomverbruik 
heeft LED verlichting als voor-
deel dat op termijn de lucht weer 
echt donker wordt. Dus winst voor 
mens en natuur. Vanuit de lucht zal 
veel minder licht worden waarge-
nomen, lampen schijnen veel min-
der op ramen en op termijn kun-
nen we de sterren weer goed zien. 
Ook de sociale veiligheid is gega-
randeerd. De moderne armaturen 
zijn zo in te stellen, dat we op rede-
lijk grote afstand mensen op straat 
kunnen blijven herkennen.
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Samenwerking met MKB IJmond

IJmond Werkt! betrokken 
bij bedrijfsleven
IJmond Werkt! is lid geworden 
van MKB IJmond en daardoor 
meer betrokken bij het bedrijfs-
leven in de regio. De samenwer-
king heeft al geleid tot de eerste 
gezamenlijke bijeenkomst op 30 
juni. Met als onderwerp: de ver-
anderende Ziektewet. U bent van 
harte welkom in Flexibel in Schie-
land 18 in Beverwijk. Aanvang: 
19.00 uur.

IJmond Werkt! is een jaar gele-
den opgericht en is een samenwer-
king tussen de sociale diensten van 
de vier IJmond gemeenten en soci-
ale werkvoorziening de Meergroep. 
Kort na de oprichting werd de sa-
menwerking met UWV gezocht, 
waaruit het WerkgeversService-
punt IJmond is ontstaan.

Om de dienstverlening die IJmond 

Werkt! biedt voor werkgevers in 
de IJmond nog meer onder de aan-
dacht te brengen is nu de samen-
werking met MKB IJmond ge-
zocht. Roel Huisman, voorzitter van 
MKB-IJmond is verheugd: ‘‘Door 
de intensieve samenwerking met 
MKB IJmond wordt de afstand tus-
sen werkgevers en de leverancier 
van werknemers, met welke capaci-
teiten dan ook, verkleind. Gezamen-
lijk zullen wij trachten de IJmond 
regio zoveel mogelijk van informa-
tie te voorzien en evenementen te 
organiseren waarbij wij werkgevers 
de mogelijkheid bieden om aan juist 
en inpasbaar personeel te komen.’’

29 september zal er worden gespro-
ken over de voordelen voor werkge-
vers bij het aannemen van werkloze 
55-plussers. Meer info: www.mkb-
ijmond.nl en www.wspijmond.nl.

Twee inloopavonden

Directe verbinding A8-A9
Een betere verbinding tussen 
de A8 bij Westzaan en de A9 ter 
hoogte van Beverwijk/Heems-
kerk , dat is wat Provincie Noord 
Holland, de Stadsregio Amster-
dam en de gemeenten Zaanstad, 
Uitgeest, Heemskerk , Beverwijk 
en ook Velsen willen. De komen-
de tijd zullen  de nodige stappen 
gezet worden om in 2016 tot een 
voorkeursalternatief te komen 
voor de verbinding A8-A9.  Op 1 
juli en 3 juli zijn inloopavonden 
georganiseerd

U bent van harte welkom in de raad-
zaal van de gemeente Heemskerk op 
het Maerten van Heemskerckplein 
in Heemskerk op 1 juli a.s. tussen 
17.00 en 20.00 uur. Ook kunt u een 
toelichting krijgen in het Wapen van 
Assendelft, Dorpsstraat 533 te As-
sendelft op 3 juli a.s. tussen 17.00 uur 
en 20.00 uur.

Waarom een verbinding A8-A9?
De A8 houdt abrupt op ter hoogte 
van Assendelft. Door het ontbreken 
van een rechtstreekse verbinding 
tussen de A8 en de A9 raken de pro-
vinciale wegen N203 en N246 over-
belast.  Bij filevorming of calamitei-

ten op de omringende snelwegen is 
er geen goed alternatief. Een direc-
te aansluiting van de A8 op de A9 is 
de oplossing. Dat betekent voor de 
bewoners en het bedrijfsleven van 
Velsen, vooral die van Velsen-Noord, 
dat zij bestemmingen in Zaanstad 
sneller kunnen bereiken. De verbin-
ding is daarom een van de maatrege-
len, die is opgenomen is in de mobili-
teitsvisie van de IJmond.

Voor meer informatie: www.verbin-
ding a8-a9.nl  en A8-A9@noord-hol-
land.nl.

Naschools onderwijsprogramma

Playing for Success IJmond
Donderdag 19 juni 2014 hebben 
diverse partijen het convenant 
Playing for Success IJmond in het 
Tata Steel Stadion ondertekend. 
Waaronder ook wethouder An-
nette Baerveldt. Daarmee is het 
startschot gegeven voor een na-
schools onderwijsprogramma in 
het TATA Steel stadion van Tel-
star. Het leercentrum opent ko-
mend schooljaar haar deuren voor 
de eerste groep leerlingen.

Playing for Success beschikt over 25 
leercentra in het hele land. Ze rich-
ten zich op kinderen en jongeren, bij 
wie het om sociaal-emotionele re-
denen op school, soms tijdelijk, niet 
lekker loopt. Er komt niet uit wat er-
in zit. Playing for Success draagt bij 
aan een betere motivatie en meer 
zelfvertrouwen. Het naschoolse on-
derwijsprogramma is bedoeld voor 
kinderen in de kinderen in de leeftijd 
van 9 tot 16 jaar, die daarvoor zijn ge-
selecteerd door de deelnemende on-
derwijsinstellingen. 

Het programma bestaat uit speelse 
activiteiten die aan het stadion en 

het voetbal zijn gerelateerd. Reac-
tie projectleider Gertjan Huijbens: 
“ Denk aan het maken van een wed-
strijdverslag of het berekenen van 
het aantal zitplaatsen in het stadi-
on. De opdrachten dragen bij aan 
de taal- en rekenontwikkeling en de 
computervaardigheden van de deel-
nemers.” De lessen vinden plaats in 
het TATA Steel stadion. Pieter de 
Waard, directeur algemene zaken 
van SC Telstar is daar blij mee: “Als 
voetbalclub heb je ook een maat-
schappelijke verantwoordelijkheid. 
Playing for Success is bij uitstek een 
project dat bij Telstar past, gezien 
het educatieve en sociale karakter 
en de nadruk op participatie.”

Mede door een bijdrage van de ge-
meente Velsen wordt Playing for 
Succes in de IJmond mogelijk ge-
maakt. Op de foto (Reinder Weidijk) 
wethouder Annette Baerveldt te 
midden van  vertegenwoordigers van  
deelnemende partijen als SC Tel-
star, basisschoolbesturen, Gymna-
sium Feliseum, Nova College, stich-
ting Telstar Thuis in de Wijk en Ho-
geschool InHolland Pabo Haarlem.    

Investeren in de isolatie van uw 
woning is verstandig. Niet alleen 
draagt goede isolatie bij aan uw 
wooncomfort, u bespaart ook nog 
eens op uw energierekening. De 
gemeente Velsen geeft subsidie 
op te nemen isolatiemaatregelen. 
Het bedrag kan oplopen tot wel € 
1.500, -.

Particuliere woningbezitters kunnen 
in aanmerking komen voor de isola-

tiesubsidie. De regeling is van kracht 
op dak-, vloer- en glasisolatie. Daar-
naast kunt u ook subsidie aanvragen 
voor glasisolatie. U kunt tot 30 no-
vember 2016 subsidie aanvragen. De 
aanvragen worden behandeld op volg-
orde van binnenkomst. Hebt u voor 4 
april maar na 1 januari 2014 isolatie-
maatregelen laten treffen, dan kunt 
u ook nog met terugwerkende kracht 
subsidie aanvragen. Geïnteresseerd? 
Kijk op www.wijwonenwijzer.nl.

Subsidie isolatie woning
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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, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare 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 af-
spraak 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

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 14 
juni tot en met 20 juni 2014 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Meidoornstraat 26, veranderen 
berging tot garage (19/06/2014) 
w14.000276;

Dinkelstraat 1, plaatsen  dak-
kapel (voorgevel)(19/06/2014) 
w14.000277;
Loggerstraat 55, veranderen gevel 
(20/06/2014) w14.000278;
Orionweg 576, brandveilig gebruik 
basisschool De Origon (20/06/2014) 
w14.000282;
Oranjestraat ong., oprichten 27 
appartementen (16/06/2014) 
w14.000272.

Driehuis 
Minister van Houtenlaan 60, kappen 
4 bomen (18/06/2014) w14.000275.

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 2, kappen boom 
(17/06/2014) w14.000273.

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 61, aanleggen speel-
veldje en plaatsen grondkering 
(17/06/2014) w14.000271.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
Galle Promenade 45, plaatsen re-
clame-uitingen (18/06/2014) 

w14.000274.

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.

Aanvragen

Besluiten
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 
gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen 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
Kastanjestraat 21, plaatsen dakop-
bouw (18/06/2014) w14.000187;
Georgebos 8, verhogen erfafschei-
ding (18/06/2014) w14.000182

Driehuis
P.C. Hooftlaan 20, plaatsen berging 
(20/06/2014) w14.000186.

Santpoort-Noord
Biallosterskilaan 14, candelaberen 
boom (19/06/2014) w14.000202; 
Broekbergenlaan 43, plaatsen 2 
dakkapellen voor- en achtergevel 
(23/06/2014) w14.000190.

Santpoort-Zuid 
Brederoodseweg 108, kappen 2 bo-
men (17/06/2014) w14.000211;
Brederoodseweg 93, vergroten bal-
kon (17/06/2014) w14.000151.

Velsen-Zuid
De Savornin Lohmanlaan 23, ver-
groten woning (19/06/2014) 
w14.000201.

Velsen-Noord
Geen mededelingen 

Velserbroek
Geen mededelingen

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen

IJmuiden
Grahamstraat 325-443, plaat-
sen reclamedoek (23/06/2014) 
w14.000191;
Dudokplein 10, plaatsen winkel-
wagen opstelplaats (17/06/2014) 
w14.000073.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV

28 Juni 2014, Supportersfeest Ta-
ta Steel stadion aan de Minis-
ter van Houtenlaan te Velsen-Zuid 
(24/06/2014) u14.004976.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten: 

 één parkeerplaats op het parkeer-
terrein van de voormalige Scheve-
ningen Radio aan de Reyndersweg 
te Velsen-Noord aan te wijzen als 
algemene gehandicaptenparkeer-
plaats, door middel van het plaatsen 

van bord E6 zoals bedoeld in bijlage 1 
van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990.

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.

26 juni 20145

www. .nl

Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl26 juni 2014

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

 één parkeerplaats op het parkeer-
terrein van de voormalige Scheve-
ningen Radio aan de Reyndersweg 
te Velsen-Noord aan te wijzen als 
algemene gehandicaptenparkeer-
plaats, door middel van het plaatsen 

van bord E6 zoals bedoeld in bijlage 1 
van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990.

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.

26 juni 2014 5

Drukke haringparty
IJmuiden - In een hal van de 
visafslag werd vorige week don-
derdag de traditionele haring-
party voor ondernemers gehou-
den. Het jaarlijkse evenement, 
dat geldt als één van de groot-
ste netwerkbijeenkomsten in de 
regio, werd als vanouds druk be-
zocht. Door de recente fusie van 
de ondernemersverenigingen 
HOV en OHBU was de belang-

stelling zelfs extra groot. Niet al-
leen ondernemers, maar ook be-
stuurders uit de gemeenten in de 
IJmond, bezochten de haring-
party, waar ze zich te goed de-
den aan de Hollandse Nieuwe’, 
maar ook aan diverse andere 
vissoorten. Intussen was er volop 
de gelegenheid om elkaar op in-
formele wijze te ontmoeten. (Bos 
Media Services)

IJmuiden - In de eerste week 
van de schoolvakantie wordt 
weer een huttenbouwweek ge-
houden op de locactie aan het 
einde van de Keetberglaan in 
Zeewijk, locatie voormalige ba-
sisschool de Zandloper. De da-
tum is van 5 juli tot en met 10 ju-
li, steeds van 10.00 uur tot 16.30 
uur. Spijkers en hout zijn gratis 
verkrijgbaar op het terrein. Pa-
tat, ijs en limonade zijn te koop. 
De entree kost 2 euro per dag of 
10 euro voor een weekkaart. De 
leeftijd is vanaf 6 jaar. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar Mi-
chel van Megen, 06-46580244.

Huttenbouw 
IJmuiden

Drie zorgaanbieders 
krijgen gezamenlijke 
klachtencommissie
Regio - Dinsdag 17 juni onder-
tekenden de Hartekamp Groep, 
Heliomare en Nieuw Unicum 
een bijzondere samenwerkings-
overeenkomst. De drie organisa-
ties hebben vanaf nu een geza-
menlijke klachtencommissie.
Tot nu toe bestond de klachten-
commissie cliënten van de Har-
tekamp Groep uit een samen-
gestelde commissie met een ex-
terne voorzitter en in- en exter-
ne leden. De Hartekamp Groep 
wil dat er alleen externe leden 
in de klachtencommissie zitten, 
zodat alle schijn van eventue-
le belangenverstrengeling wordt 
voorkomen en de onafhankelijk-
heid van het functioneren van de 
klachtencommissie wordt gega-
randeerd. 
Een samenwerking met colle-
ga-zorgaanbieders is hiervoor 
de oplossing. Bovendien leidt de 
samenwerking tot het uitwisse-
len van expertise.
In 2013 vond er een eerste ori-
enterend gesprek plaats met 
Heliomare en Nieuw Unicum. In 

2014 is de samenwerking verder 
vormgegeven. Iedere zorgaan-
bieder werkt gewoon volgens 
zijn eigen klachtenreglement. 
Nieuwe klachten worden in ont-
vangst genomen door de secre-
taris klachtencommissie van de 
betreffende organisatie. Hierin 
wordt niet gerouleerd of samen-
gevoegd.
Voor de hoorzittingen zijn er 
twee vaste externe voorzitters 
beschikbaar die rouleren. De se-
cretaris van de klachtencom-
missie overlegt met de voorzitter 
welke leden uit de gezamenlijke 
pool namens de klachtencom-
missie deelnemen aan de hoor-
zitting.
Volgend jaar vindt er een eva-
luatie plaats van de samenwer-
king; dan zal ook een eventuele 
samenvoeging van de klachten-
reglementen aan de orde komen.
Voor cliënten verandert er in de 
praktijk niets, behalve dat een 
eventuele klacht voortaan door 
mensen van buiten de organisa-
tie wordt afgehandeld.

Twee nieuwe 
spelers voor Telstar

IJmuiden - Telstar heeft zich per 
direct versterkt met Alair Cruz 
Vicente en Anmar Almubaraki. 
Zij zullen op vrijdag 27 juni tij-
dens de eerste training van Tel-
star hun opwachting maken. Zij 
maken het komende seizoen 
deel uit van de selectie van trai-
ner Michel Vonk.
Cruz Vicente (33) komt over van 
FC Den Bosch waar hij sinds 
het seizoen 2013/2014 voor uit-
kwam. In het seizoen 2001/2002 
maakte hij zijn debuut namens 
AZ in de Eredivisie. Na drie sei-
zoenen maakte Cruz Vicente de 
overstap naar FC Volendam waar 
hij in twee jaar tot 68 wedstrij-
den kwam. Na zes seizoenen SC 
Veendam kwam de verdediger 
bij AGOVV terecht waar hij door 

het faillissement noodgedwon-
gen moest vertrekken. In een 
half jaar bij Sparta kwam Cruz 
Vicente tot 15 wedstrijden.
Anmar Almubaraki (22) kwam 
in zijn jeugd uit voor de voetba-
lacademie van FC Twente. Hier 
was hij actief tot de A-junioren. 
In de zomer van 2010 maakte hij 
de overstap naar Heracles Alme-
lo waar hij in 2011 zijn debuut 
maakte in de Eredivisie.
In datzelfde jaar werd hij te-
vens opgeroepen voor een oe-
fenduel van nationale elftal van 
Irak. In het seizoen 2012/2013 
maakte Almubaraki de overstap 
naar FC Emmen. In twee seizoe-
nen kwam de aanvaller tot 47 
wedstrijden waarin hij zes keer 
scoorde.

Buitenplaatsen-
weekend 

Velsen-Zuid - Beeckestijn is één 
van de vele prachtige buitenplaat-
sen in Kennemerland. Tijdens het 
Midzomer Buitenplaatsenweek-
end op 28 en 29 juni kunnen be-
zoekers van 11.00 tot 16.00 uur ge-
nieten van de tentoonstelling Zo-
meren op de Buitenplaats. Al wan-
delend door de historische tui-
nen van Buitenplaats Beeckes-
tijn komen zij het werk tegen van 
tien vooraanstaande kunstenaars. 
Zij hebben elk een hedendaag-
se ‘folly’ gebouwd, een wonderlijk 
bouwwerk dat met opzet nutteloos 
of bizar is. In het landhuis zelf is 
aansluitend een informatieve ten-
toonstelling over de geschiede-
nis van de folly te zien, evenals 
een verzameling van zelfbouwfol-
lies uit Nederland. De deelnemen-
de kunstenaars zijn: Maze de Boer, 
Frank Havermans, Fransje Killaars, 
Job Koelewijn, Jean Bernard Koe-
man, Gabriel Lester, Leonard van 
Munster, Berend Strik, Giny Vos 
en Chikako Watanabe. Zaterdag-
avond 28 juni worden de tuinen 
van Buitenplaats Beeckestijn ver-
licht. Tevens worden die avond om 
20.00 uur en 20.30 uur avondrond-
leidingen georganiseerd waarbij 
de rondleiders bezoekers meene-
men langs de prachtige follies in 
de tuinen. Zie ook www.buiten-
plaatsbeeckestijn.nl.
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