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Evenementen in Velsen
3 augustus Dance Valley, Recreatiegebied Spaarnwoude
3 augustus Rommelmarkt, Kennemerplein IJmuiden
3 en 4 augustus Braderie, Kennemerboulevard IJmuiden aan Zee
10 augustus Dutch Valley, Recreatiegebied Spaarnwoude

Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > Sport,
Recreatie en Cultuur > Toerisme

In augustus vinden er in het re-
creatieschap Spaarnwoude twee 
muziekfestivals plaats. Op zater-
dag 3 augustus is het Dance Val-
ley Festival. Een week later, zater-
dag 10 augustus, wordt voor de 
derde keer het Dutch Valley Fes-
tival georganiseerd - een festival 
met Nederlandse artiesten. Beide 
festivals worden gehouden in Vel-
sen Valley in Spaarnwoude.

De Amsterdamseweg wordt niet af-
gesloten; woningen en woonboten 
in Spaarnwoude blijven bereikbaar. 
Het Tacitustunneltje (fi ets- en wan-
deltunnel) is gesloten tijdens Dance 
Valley en Dutch Valley. Het Tacitus-
tunneltje loopt onder de snelweg 
A9-A22 en verbindt de Oostlaan in 
Velserbroek met de Oostbroekerweg 
in recreatiegebied Spaarnwoude.

Op bepaalde entreepunten in 
Spaarnwoude wordt automobilis-
ten om legitimatie gevraagd.  Het 
verkeer wordt in goede banen geleid 
door Traffi  c Support Events. De ge-

meente zet toezichthouders in om 
de parkeerdruk zoveel mogelijk te 
beperken. 

Voor de vele (brom)fi etsers wordt 
een grote stalling ingericht. Gebruik 
daarvan is verplicht. (Brom)fi etsen 
buiten de stalling worden verwij-
derd.

Op donderdag 1 augustus van 16.00 
tot 18.00 uur en vrijdag 2 augustus 
tot maximaal 15.00 uur is de geluid-
stest voor Dance Valley. Op donder-
dag 8 augustus van 16.00 tot 18.00 
uur en vrijdag 9 augustus tot maxi-
maal 15.00 uur is de geluidstest voor 
Dutch Valley. Deze tests kunnen eni-
ge overlast geven. 

Op www.dancevalley.com, www.
dutchvalleyfestival.nl en www.
spaarnwoude.nl kunt u alle bericht-
geving nalezen. Voor aanvullende 
vragen is het telefoonnummer 020-
4936060 beschikbaar of het mail-
adres info@udc.nl. (foto: Friso Hui-
zinga)

De gemeente Velsen heeft een 
app laten maken met een mooie 
fi ets- en wandelroute door de ge-
meente.

De fi etsroute gaat door het haven-
gebied en het nationaal park Zuid-
Kennemerland; de wandelroute gaat 
onder meer langs Beeckestijn en an-
dere buitenplaatsen. Het vertrek-
punt voor beide routes is het Pont-
plein in Velsen-Zuid.  

Ook is er een IJmond app beschik-
baar waarin vier fi ets- en wandel-
routes en een vaarroute over het 
Noordzeekanaal met de draag-
vleugelboot zijn opgenomen. 

Met de app maakt u van uw fi ets- 
en wandeltocht een echte bele-
ving! Kijk op www.abellife.nl voor 
meer informatie, de kosten en het 
downloaden. (foto: Gemeente Vel-
sen)

Mooie routes door de gemeente Velsen

Fietsen en wandelen met app voor smartphones

Feesten op 3 en 10 augustus

Dance en Dutch Valley in Spaarnwoude
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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 het bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan ge-
relateerde vragen kunt u een afspraak maken met 
één van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze 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 Contact 
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 www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 20 
juli 2013 tot en met 26 juli 2013 de 
volgende aanvragen hebben ont-
vangen voor een omgevingsver-
gunning op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Pegasusstraat 50 C, vergroten balkon 
(26/07/2013) w13.000282.

Velsen-Zuid 
Velsertunnel en Noordzeekanaal 
aanleggen nieuwe persrioolleiding 
(23/07/2013) w13.000275;
Velserbeek, kappen 7 bomen 
(22/07/2013) w13.000274.

Santpoort-Noord
verlengde van Broekbergenlaan, 
aanleggen busbaan (24/07/2013) 
w13.000280;
Kerkerinklaan 37, kappen berk 
(19/07/2013) w13.000273.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 58, plaatsen 
dakkapel (achtergevel)(25/07/2013) 
w13.000283;
Brederoodseweg 78, kappen naald-
boom (22/07/2013) w13.000276.

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
Tureluur 6, vergroten woning met uit-
bouw (23/07/2013) w13.000279.

Velsen-Noord
Coymansstraat 4, 14 en 16, slopen 
en vernieuwen van gevels en ver-
vangen dakbedekking (22/07/2013) 
w13.000277.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactiviteit 
kunnen deze worden voorgelegd aan 
de commissie Stedelijk Schoon Vel-
sen. Voor meer informatie over wel-
stand: 140255.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft geno-
men (college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
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).In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 

rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. Burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de 
verzenddatum van het besluit is 
tussen haakjes vermeld):

IJmuiden
Petteveltlaan 10, plaatsen dakkapel 
(25/07/2013) w13.000204;
Linnaeusstraat 44, plaatsen dakop-
bouw (29/07/2013) w13.000205;
Zuiderkruisstraat 74, plaat-
sen windschermen (24/07/2013) 

w13.000112.

Santpoort-Noord
Molenstraat 2, plaatsen dakopbouw 
(24/07/2013) w13.000210;
Paramaribostraat 76, veranderen 
en vergroten woning (25/07/2013) 
w13.000211;
Johan Maurits van Nassaulaan 
43, plaatsen dakkapel (voorgevel) 
(24/07/2013) w13.000227;
Hoofdstraat 177, plaatsen dubbel-
zijdige Camellichtbak aan gevel 
(24/07/2013)  w13.000229.

Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 12, vergroten 
eerste verdieping (24/07/2013) 
w13.000228.

Velserbroek
Schoener 57, vergroten 1ste verdie-
ping (23/07/2013) w13.000218. 

Velsen-Zuid
‘t Roode Hart 28, plaatsen dakkapel 
(23/07/2013) w13.000203;
Genieweg 42, renoveren gemeen-
telijk monument (26/07/2013) 
w13.000172.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen.

Arbeidsvoorwaardenregeling
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben in de 
vergadering van 9 juli  2013 beslo-
ten de Collectieve Arbeidsvoor-
waardenregeling/Velsense Ar-

beidsvoorwaardenregeling (CAR/
VAR) te wijzigen. Dit is de CAO 
voor de gemeenteambtenaren. Het 
gaat onder andere om een aan-
tal redactionele wijzigingen, zo-

als het verwijderen van niet meer 
van toepassing zijnde artikelen en 
het corrigeren van verkeerde ver-
wij–zingen. Het besluit tot wijzi-
ging treedt in werking op de dag na 

officiële bekendmaking en ligt voor 
iedereen kosteloos ter inzage bij de 
afdeling Human Resources van de 
gemeente Velsen.

Arbeidsvoorwaardenregelingen (CAR/VAR)
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Publicatie beslissingen ingevolge wet GBA
Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat na uitvoerig 
onderzoek is gebleken dat on-
derstaande personen niet meer 
woonachtig zijn, op het adres 
waar zij in de gemeentelijke ba-
sisadministratie persoonsgege-
vens van de gemeente Velsen  
staan ingeschreven. Hun per-
soonslijst zal daarom worden op-
geschort met als reden: verblijf-
plaats onbekend. Dit betekent 
dat zij daardoor formeel niet 
meer in Nederland woonachtig 
zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:

Agyei,P.K. geb. 29-04-1978 
Oude Kotte,C.L. geb. 19-03-1988
Ahmed,F.S. geb. 30-11-1966 
Qorbandi,Q. geb. 01-07-1990
Boneva,K.B. geb. 27-03-1986 
Safi,O. geb. 22-04-1987
Chrobot,B.T. geb. 09-10-1975 
Sagayrone,N. geb. 01-10-1977
Demirer,A. geb. 09-10-1983 
Schlekmann,G. geb. 11-05-1972
Dworzyńska,K. geb. 10-04-1988 
Schreyer,M. geb. 31-08-1965
Habonimana,B. geb. 18-08-1966 
Stellingsma,J. geb. 01-11-1981

Hüseyinkahya,T. geb. 01-01-1973 
Szroeder,Z.R. geb. 02-04-1958
Illasewicz,J.R. geb. 24-10-1975 
Taabouni,M. geb. 01-04-1985
Irambona,D. geb. 25-12-1983 
Verbaan,I. geb. 01-06-1963
Jalloh,B.S. geb. 24-07-1986 
Ward,M.M. geb. 22-04-1983
Kuijpers,S. geb. 23-09-1987 
Wegman,R.E.G. geb. 14-07-1967
Lemstra,R. geb. 05-11-1989 
Ziynepov,A.A. geb. 31-08-1982
Mateu Garcia,L. geb. 25-08-1981 
 
Voor informatie kunt u terecht bij de 
Publieksdienstverlening, wer-

keenheid burgerzaken, tel. (0255) 
567200.

Bezwaren
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.

Vastgesteld bestemmingsplan IJmuiden West
Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat de gemeente-
raad van Velsen in zijn vergade-
ring van 20 juni 2013 het bestem-
mingsplan ‘IJmuiden West’ (idn: 
NL.IMRO.0453.BP0800IJMUI-
DENWES1-R001) gewijzigd heeft 
vastgesteld. Het ontwerpbestem-
mingsplan heeft hieraan vooraf-
gaand vanaf 1 maart 2013, gedu-
rende zes weken voor een ieder 
ter inzage gelegen. Binnen deze 
termijn zijn zienswijzen ingediend.

Het plangebied beslaat globaal de 
wijken Zeewijk en Duinwijk en een 
deel van Oud IJmuiden, uitgezon-
derd de President Steynstraat. In het 
oosten loopt het gebied tot aan het 
Stadspark (Grahamstraat/Radar-
straat). Het gebied heeft primair een 
woonfunctie.

Het bestemmingsplan ‘IJmuiden 
West’ voorziet in de vervanging van 
(delen van) verschillende oudere be-
stemmingsplannen die aan actuali-
sering toe zijn. Het bestemmingsplan 

beoogt een eigentijdse planologische 
regeling te geven voor dit plangebied. 
Ook is een planologische regeling op-
genomen voor enkele ontwikkelin-
gen. Dit betreft:

- De Ring (bouw nieuwe sporthal 
en brede school aan de Eenhoorn-
straat);

- uitbreiding winkelcentrum Zee-
wijk;

- sloop en herontwikkeling Orion-
flatlocatie;

- realisatie woningbouw Keet-
berglaan 17, locatie De Zandloper.

Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ligt het vastge-
stelde bestemmingsplan voor een ie-
der met ingang van 2 augustus 2013 
gedurende zes weken ter inzage. Het 
vastgestelde bestemmingsplan en 
daarbij behorende stukken zijn in te 
zien bij de receptie van het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. De recep-
tie is van maandag tot en met vrijdag 
geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 uur 

tot 20.00 uur.

Een exemplaar van het vastgestel-
de bestemmingsplan in te zien bij de 
centrale bibliotheek te IJmuiden ge-
durende de gebruikelijke openings-
tijden. Het bestemmingsplan is te-
vens te raadplegen op www.ruimte-
lijkeplannen.nl. 

Beroep bij de Raad van State kan wor-
den ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig ziens-
wijzen op het ontwerpbestem-
mingsplan bij de raad kenbaar heb-
ben gemaakt, dan wel door belang-
hebbenden aan wie redelijkerwijs 
niet kan worden verweten geen 
zienswijzen op het ontwerpbe-
stemmingsplan bij de raad kenbaar 
te hebben gemaakt; 

• een ieder als het gaat om de wij-
zigingen die de raad heeft aange-
bracht in het vastgestelde plan ten 
opzichte van het ontwerpbestem-
mingsplan. Hiervoor is een griffie-
recht verschuldigd. Het beroep-

schrift dient in tweevoud te worden 
gezonden aan de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Graven-
hage.

Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afloop van de genoemde ter-
mijn van terinzagelegging. Het in-
stellen van beroep schorst de wer-
king van het besluit niet. Belangheb-
benden  die beroep hebben ingesteld 
kunnen verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening. Indien binnen de ter-
mijn naast het beroepschrift een ver-
zoek om voorlopige voorziening is in-
gediend bij de Voorzitter van de Af-
deling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, treedt het besluit niet 
in werking voordat op het verzoek is 
beslist.

IJmuiden, 1 augustus 2013
Burgemeester en wethouders van 
Velsen,
de secretaris,
de burgemeester,

Vastgesteld bestemmingsplan Havengebied IJmuiden
Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat de gemeenteraad 
van Velsen in zijn vergadering van 
20 juni 2013 het bestem¬mingsplan 
‘Havengebied IJmuiden’ (idn: 
NL.IMRO.0453.BP0500HAVENGE-
BIED-R001) gewijzigd heeft vast-
gesteld. Het ontwerpbestemmings-
plan heeft hieraan vooraf¬gaand 
vanaf 15 februari 2013, geduren-

de zes weken voor een ieder ter in-
zage gelegen. Binnen deze termijn 
zijn zienswijzen ingediend.

Het plangebied betreft het gehele ha-
vengebied van IJmuiden inclusief de 
IJmondhaven en de Seinpostduin. 

Het bestemmingsplan Havengebied 
IJmuiden voorziet in de vervanging 

van (delen van) verschillende oudere 
bestemmingsplannen die aan actuali-
sering toe zijn. De functie van het ge-
bied is primair bedrijvigheid. Het be-
stemmingsplan beoogt een eigentijd-
se planologische regeling te geven 
voor dit plangebied.

Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ligt het vastge-

stelde bestemmingsplan voor een ie-
der met ingang van 2 augustus 2013 
gedurende zes weken ter inzage. Het 
vastgestelde bestemmingsplan en 
daarbij behorende stukken zijn in te 
zien bij de receptie van het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. De recep-
tie is van maandag tot en met vrijdag 
geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 uur 
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tot 20.00 uur.

Een exemplaar van het vastgestel-
de bestemmingsplan in te zien bij de 
centrale bibliotheek te IJmuiden ge-
durende de gebruikelijke openingstij-
den. Het bestemmingsplan is tevens 
te raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl.

Beroep bij de Raad van State kan wor-
den ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig ziens-

wijzen op het ontwerpbestem-
mingsplan bij de raad kenbaar heb-
ben gemaakt, dan wel door belang-
hebbenden aan wie redelijkerwijs 
niet kan worden verweten geen 
zienswijzen op het ontwerpbe-
stemmingsplan bij de raad kenbaar 
te hebben gemaakt; 

• een ieder als het gaat om de wij-
zigingen die de raad heeft aange-
bracht in het vastgestelde plan ten 
opzichte van het ontwerpbestem-
mingsplan. Hiervoor is een grif-
fierecht verschuldigd. Het beroep-

schrift dient in tweevoud te wor-
den gezonden aan de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-
Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afloop van de genoemde ter-
mijn van terinzagelegging. Het in-
stellen van beroep schorst de wer-
king van het besluit niet. Belangheb-
benden  die beroep hebben ingesteld 
kunnen verzoeken om een voorlopi-

ge voorziening. Indien binnen de ter-
mijn naast het beroepschrift een ver-
zoek om voorlopige voorziening is in-
gediend bij de Voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, treedt het besluit niet in 
werking voordat op het verzoek is be-
slist.

IJmuiden, 1 augustus 2013
Burgemeester en wethouders van 
Velsen,
de secretaris,
de burgemeester,

Vastgesteld bestemmingsplan Havengebied IJmuiden
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tot 20.00 uur.

Een exemplaar van het vastgestel-
de bestemmingsplan in te zien bij de 
centrale bibliotheek te IJmuiden ge-
durende de gebruikelijke openingstij-
den. Het bestemmingsplan is tevens 
te raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl.

Beroep bij de Raad van State kan wor-
den ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig ziens-

wijzen op het ontwerpbestem-
mingsplan bij de raad kenbaar heb-
ben gemaakt, dan wel door belang-
hebbenden aan wie redelijkerwijs 
niet kan worden verweten geen 
zienswijzen op het ontwerpbe-
stemmingsplan bij de raad kenbaar 
te hebben gemaakt; 

• een ieder als het gaat om de wij-
zigingen die de raad heeft aange-
bracht in het vastgestelde plan ten 
opzichte van het ontwerpbestem-
mingsplan. Hiervoor is een grif-
fierecht verschuldigd. Het beroep-

schrift dient in tweevoud te wor-
den gezonden aan de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-
Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afloop van de genoemde ter-
mijn van terinzagelegging. Het in-
stellen van beroep schorst de wer-
king van het besluit niet. Belangheb-
benden  die beroep hebben ingesteld 
kunnen verzoeken om een voorlopi-

ge voorziening. Indien binnen de ter-
mijn naast het beroepschrift een ver-
zoek om voorlopige voorziening is in-
gediend bij de Voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, treedt het besluit niet in 
werking voordat op het verzoek is be-
slist.

IJmuiden, 1 augustus 2013
Burgemeester en wethouders van 
Velsen,
de secretaris,
de burgemeester,

Vastgesteld bestemmingsplan Havengebied IJmuiden
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Rabobank Velsen en Omstreken
Zet vrijwilligers in

het zonnetje
Velsen - Sinds 13 maart 2013 is 
het nieuwe adviescentrum van 
Rabobank Velsen en Omstreken 
aan de Zadelmakerstraat in Vel-
serbroek geopend. Het thema 
van de openingsweek van het 
adviescentrum was ‘Dromen, 
Durven, Doen!’ Binnen dit the-
ma zijn diverse doelgroepen ge-
vraagd om hun droom voor de 
regio Velsen in te dienen. De 
droom van de ledenraad van de 
Rabobank was om vrijwilligers 
in het zonnetje te zetten. Dit is 
een van de dromen die de bank 
wil realiseren. 
Rabobank Velsen en Omstreken 
vindt vrijwilligerswerk belangrijk 
en vindt het dan ook een goed 
idee om actieve vrijwilligers uit 
regio Velsen in het zonnetje te 

zetten. Om zeker te weten dat 
zij het beste plan uit gaan voe-
ren nodigen zij u uit om hier-
over mee te denken. Wat vindt u 
een mooie beloning voor actief 
vrijwilligerswerk? Een cadeau? 
Een evenement? Iets totaal an-
ders? Rabobank Velsen en Om-
streken hoort graag uw mening 
hierover. 
Op vrijdag 2 augustus is Rabo-
bank Velsen en Omstreken te 
vinden op de jaarmarkt in Sant-
poort-Noord. Wanneer u vrijdag 
naar de stand op de jaarmarkt 
komt, kunt u uw idee aandra-
gen. Daarmee maakt u kans op 
een waardebon ter waarde van 
100 euro. 
Kijk voor de actievoorwaarden 
op www.rabobank.nl/velsen. 

Bestelauto op zijn kant
na aanrijding

Spaarndam - Een personenwa-
gen en een bedrijfsbusje zijn met 
elkaar in botsing gekomen op de 
A9 bij Spaarndam. 
Het ongeval gebeurde net voor-
bij het Rotterpolderplein i n de 
richting van Alkmaar. De twee 
wagens kwamen, door een nog 
onbekende oorzaak, met elkaar 
in botsing waarna het busje op 
zijn kant tot stilstand is geko-
men. 
Passanten zijn gestopt en heb-
ben de man uit het voertuig ge-
holpen en de wagen weer op vier 
wielen geduwd. 
De inzittenden van de beide au-
to’s zijn door ambulanceperso-
neel opgevangen, maar het is 
nog onduidelijk of, en zo ja, welk 
letsel ze hebben opgelopen.
Door het ongeval waren twee 
rijstroken van de A9 afgeslo-

ten met de nodige files tot ge-
volg. Na ongeveer drie kwartier 
kon de A9 weer helemaal wor-
den vrijgegeven voor het verkeer. 
(foto: Michel van Bergen)

Voetganger overleden 
na aanrijding

IJmuiden - Een 70-jarige voet-
ganger uit Hoogland is vorige 
week woensdagmiddag overle-
den na een ongeval op de Dok-
weg. De man was deelnemer aan 
de Strand6Daagse. Vanwege het 
Noordzeekanaal verlaten de deel-
nemers in IJmuiden het strand om 
met de pont naar Velsen-Noord te 
gaan. Woensdag rond 14.15 uur 
reed een 55-jarige vrachtwagen-
chauffeur uit Harderwijk op de ro-
tonde bij de Rabobank toen hij op 
het zebrapad in botsing kwam met 
de 70-jarige voetganger. De man 
raakte dusdanig gewond door de 

aanrijding dat hij ter plekke over-
leed. De politie doet onderzoek 
naar de toedracht van het onge-
val. Men komt graag in contact 
met een meisje in de leeftijd tus-
sen 15 en 18 jaar dat is overge-
stoken nabij de plek waar de aan-
rijding heeft plaatsgevonden. De 
chauffeur is voor haar gestopt. 
Zij is vanaf de Rabobank aan ko-
men lopen en overgestoken in de 
richting van de Halkade. Zij wordt 
dringend verzocht contact op te 
nemen met de politie in Velsen via 
het telefoonnummer 0900-8844. 
(foto: Reinder Weidijk)

Santpoort-Noord - Sinds 1 au-
gustus is Marjolein Tilstra be-
noemd tot Assistent Maître bij het 
met een Michelinster bekroonde 
restaurant De Vrienden van Jacob. 
Marjolein is de rechterhand van 
Maître Sommelier Sietse van Zan-
ten met wie zij vanaf 2010 samen-
werkt bij De Vrienden van Jacob. 
Marjolein haar promotie tot Assi-
stent Maître is dan ook een logi-
sche vervolgstap. Marjolein heeft 
eerdere ervaring opgedaan bij De 
Kleine Javaan in Bergen en bij Mi-
chelinsterrestaurant Merlet in 
Schoorl. ,,Ik streef naar perfectie, 
als ik me ergens in vastbijt ga ik 
ervoor.” Aldus Marjolein. Het doel 
van Marjolein is om samen met 
Sietse het hoge niveau te behou-
den en zich te richten op het pu-
re gastheerschap. Landgoed Duin 
& Kruidberg ligt in Santpoort-
Noord en is van origine het groot-
ste woonhuis van Nederland. In 
het landgoed zijn nu een vierster-
renhotel, congrescentrum, restau-
rant De Vrienden van Jacob en 
Brasserie & Loungebar DenK ge-
vestigd. Restaurant De Vrienden 
van Jacob is sinds 2005 in het trot-
se bezit van een Michelinster. On-
der Executive Chef en SVH-mees-
terkok Alain Alders’ inspirerende 
leiding bereidt de keukenbrigade 
moderne gerechten met een me-
diterrane touch.

Marjolein 
Tilstra nieuwe 

Assistent Maître

Getuigen gezocht
van mishandeling 

Regio - De politie in Beverwijk is 
op zoek naar drie jonge vrouwen 
die in de nacht van zondag 28 ju-
li op maandag 29 juli jl. lastig wer-
den gevallen door een man op 
de Beeckzanglaan. Een 28-jarige 
Haarlemmer schoot de drie meis-
jes te hulp en kreeg ruzie met de 
man die het drietal had lastigge-
vallen. De meisjes gingen er toen 
vandoor en de Haarlemmer raakte 
in een gevecht met de man en hij 

bleek een steekwond overgehou-
den te hebben aan dit incident. De 
politie heeft een onderzoek inge-
steld en is o.a. nog op zoek naar 
de drie meisjes die werden lastig 
gevallen. Ook andere mensen die 
getuige zijn geweest van dit in-
cident, dat tussen 01.00 en 01.30 
uur plaatsvond, worden vriendelijk 
verzocht contact op te nemen met 
de politie in Beverwijk via 0900-
8844 (lokaal tarief).




