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Samen voor een schone 
wijk in Velsen-Noord
Op woensdagmiddag 14 septem-
ber tussen 14.00 tot 17.00 uur or-
ganiseert het wijkteam Velsen-
Noord samen met HVC, Pieter Ver-
meulen Museum en De Beesten-
bende een opruimmiddag in Vel-
sen-Noord.

Er bestaat veel ergernis in de wijk 
over zwerfvuil, zo is wel gebleken uit 
de lee	 aarheidsmonitor van de ge-
meente Velsen en de enquête van het 
wijkplatform. De bedoeling is deze 
problematiek met vereende krach-
ten aan te pakken. Tijdens deze mid-
dag zijn er verschillende activiteiten 
voor jong en oud, kunt u alles ontdek-
ken over afval en staan er aanhangers 
om uw grofvuil weg te brengen.

Op de foto een spandoek aan het be-
gin van de Wijkerstraatweg met 
daarop een oproep aan de inwoners 

van Velsen-Noord. Via de mail of 
Whatsapp deel je je foto van jouw er-
gernis aan zwerfaval in de wijk. De 
inzenders maken kans op een water-
bidon.

Gemeentepenning
voor Matthijs Büchli
Onder grote belangstelling is Mat-
thijs Büchli vrijdagmiddag op het 
kermisterrein in Santpoort gehul-
digd. 

Hij won op 16 augustus 2016 de zil-
veren medaille op de Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro op het on-
derdeel keirin. Sportwethouder 
Annette Baerveldt vol trots: ,,Een 
prachtige prestatie. De gemeente 
had een vooruitziende blik. In 2009 

werd je al Sporttalent van het jaar, 
in 2012, 2013 en 2014 verkozen tot 
Sportman van het Jaar. Hier staat 
een uniek sporttalent.’’ Als beloning 
reikte burgemeester Frank Dales de 
gemeentepenning uit. De olympisch 
kampioen krijgt deze penning, om-
dat zijn bijzondere sportprestatie 
landelijk (maar natuurlijk ook ver 
daar buiten) groot aanzien geniet en 
van grote waarde is voor het aanzien 
van Velsen. (foto: Ko van Leeuwen)

Jongerencoach biedt
extra ondersteuning
De gemeente Velsen start per 1 
september met twee jongerencoa-
ches. De coaches gaan jongvolwas-
senen begeleiden. Het gaat daar-
bij om jongeren van 18 tot en met 
23 jaar, die te kampen hebben met 
een meervoudige problematiek en 
zichzelf moeilijk kunnen redden.

Jongeren met problematiek onder de 
18 kunnen jeugdhulp krijgen. Voor 
sommigen zijn de problemen heel 
groot. Dat kunnen jongeren met ge-
dragsproblemen, een licht verstan-
delijke beperking of een (dreigende) 
verslaving zijn. Het is voor deze groep 
moeilijk om de overstap te maken 
naar een zelfstandig en volwassen le-
ven waarbij ze voor hulp een beroep 
moeten doen op de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning (WMO).

Broertjes en zusjes
De gemeente Velsen wil voorkomen 
dat deze groep achterstand oploopt 
in de maatschappij. Vandaar de extra 
ondersteuning, die overigens ook een 
belangrijk nevene� ect heeft. Wet-
houder Baerveldt daarover: ,,Deze 
jongvolwassen komen vaak uit pro-
bleemgezinnen met  broertjes en zus-
jes. Door de extra ondersteuning krij-
gen we ook deze kinderen in beeld.’’ 
De jongerencoaches richten zich op 
het oplossen van praktische proble-
men als het gaat om inkomen, zorg-

verzekering, huisvesting en dagbe-
steding. Daarnaast begeleiden ze de 
jongeren in hun zoektocht naar spe-
cialistische zorg- en hulp. Het gaat 
om een proef van 1 jaar. Evaluatie zal 
moeten uitwijzen of deze ondersteu-
ning blijvend is.

Samenwerking
De jongerencoaches werken vanuit 
het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ze 
gaan nauw samenwerken met de ge-
meente, Sociaal Wijkteams, Stich-
ting Welzijn Velsen jongerenwerk en 
Streetcornerwork Velsen. Meer in-
fo: Centrum voor Jeugd en Gezin, tel. 
088-9958355.

Is uw buurt veilig en leefbaar?

Heeft u de veiligheids-
monitor al ingevuld?
Heeft u een brief gekregen van 
I&O Research om mee te doen 
aan de veiligheidsmonitor? Vul 
hem dan in! De veiligheidsmo-
nitor is een onderzoek naar cri-
minaliteit, onveiligheid, buurt-
problemen en het optreden van 
gemeente en politie bij u in de 
buurt.

Als u uw mening geeft, helpt u de 
veiligheid en lee	 aarheid in Vel-
sen. Dit vraagt de gemeente aan 
3500 willekeurig gekozen inwoners. 
Velsen gebruikt de uitkomsten van 

dit onderzoek om haar veiligheids-
beleid onder de loep te nemen. Hoe 
meer mensen die zo’n uitnodiging 
gekregen hebben meedoen, hoe be-
trouwbaarder het onderzoek is.

Het onderzoek wordt op gemeente-
lijk en op landelijk niveau gedaan. 
Het onderzoek in Velsen begint half 
augustus ongeveer. U kunt mee-
doen via internet of schriftelijk. In 
de loop der jaren is het onderzoek 
al in meer dan 300 Nederlandse ge-
meenten uitgevoerd. De resultaten 
worden in maart 2017 verwacht.
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Lever grof afval in en win!
Lever uw grof afval in op het af-
valbrengstation van HVC in Vel-
sen-Zuid, want uw afval vormt de 
basis voor nieuwe producten. In-
geval u dit doet tussen 6 en 30 
september, maakt u kans op een 
airfryer of accuboormachine.

Opruimen = kans op prijzen
In elk huishouden werken gemid-
deld 15 apparaten niet. Batterijen 
moeten worden vervangen, scherm 
kapot, onderdelen kwijt of stek-
ker defect. Hiervan kunnen niet al-
leen nieuwe producten worden ge-
maakt, maar ze staan ook vast bij u 
in de weg. Lever daarom tussen 6 
en 30 september de kapotte appara-
ten of ander grof afval in bij het af-
valbrengstation van HVC in Velsen-
Zuid. In deze periode maakt u kans 
op een Philips airfryer of Bosch ac-
cuboormachine met 116-delige 
toolbox. Voorwaarde is wel, dat u 
het hiernaast afgedrukte actiekaart 
invult en meeneemt. Deze kaart is 
ook verkrijgbaar op het gemeente-
huis. 

Meer informatie
Zaterdag 3 september staat bij de 
Gamma en Ranzijn in Velserbroek 
en Multimate in IJmuiden het HVC-
promotieteam. Zij delen ook actie-
kaarten uit. Bovendien kunt u het 
team allerlei vragen stellen over het 
scheiden van grof afval. Meer infor-
matie over deze actie en de voor-
waarden vindt u op de website www.
indegoeiebak.nl en www.velsen.nl.
 
Grof afval is waardevol
Thuis kunt u papier, gft en plastic, 
blik en pak scheiden. Grof afval zo-
als tuinstoelen, serviesgoed, verf-
blikken, kapotte apparaten en die ou-
de fi ets mogen naar het afvalbreng-
station. Want ook grof afval kan wor-
den hergebruikt. Uw kapotte tuinset 
wordt een nieuw raamkozijn, terwijl 
verbouwingspuin wordt gebruikt in 
nieuwe wegen. Kinderen spelen op 
rubberen tegels van uw oude auto-
banden. En die oude fi ets wordt weer 
een nieuwe fi ets. Metaal kan worden 
gebruikt in koelkasten, auto’s, horlo-
ges, frisdrankblikjes en meer.

BeestenBende succesvol
In de gemeente Velsen lopen nu al 
30 (!) teams van De BeestenBen-
de. Allemaal basisschoolkinde-
ren die met veel plezier hun eigen 
wijk schoonmaken. Wethouder 
Floor Bal trots: “Jong geleerd is 
oud gedaan. Mooi om te zien hoe 
het project in onze gemeente aan-
slaat”, aldus wethouder Floor Bal.

Het BeestenBende project
De BeestenBende is een gratis ‘club’, 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar uit ge-
meenten in heel Nederland. Als Bees-
tenBende-lid help je mee om je buurt 
schoon te houden voor mens én dier. 
In ieder geval één keer per maand 
ruimen de kinderen in teams hun ei-
gen wijk op. Elk team heeft minstens 
één volwassen begeleider. Als blijk 
van waardering maken de bendele-
den in de loop van het schooljaar al-
lerlei spannende (dieren) avonturen 
mee, binnen en buiten de gemeen-
te. De BeestenBende is een landelijk 
project, dat al 12 jaar bestaat. 

Zwerfafval
De ‘pilot’ voor De BeestenBende in 
Velsen startte afgelopen schooljaar 

met een uniek event. Want waar zo’n 
eerste evenement normaal gespro-
ken ergens middenin de stad is, kwa-
men de eerste Velsense teams bij el-
kaar in strandpaviljoen Noordzee op 
het Kennemerstrand in IJmuiden. 
Ze gingen daar het zwerfaval te lijf. 
“Velsen is een kustgemeente en onze 
BeestenBenders weten dat zwerfaf-
val niet op straat hoort en zeker niet 
in zee terecht mag komen. Het meest 
trots ben ik op het enthousiasme 
waarmee ze aan het werk gaan. Sa-
men met veel plezier schoonmaken, 
voor de buurt, voor zichzelf en niet te 
vergeten ook voor de dieren!” aldus 
projectambtenaar Petra Bodensta� .

Inmiddels gaan 30 teams er maan-
delijks op uit om hun eigen buurt 
schoon en lee¡ aar te houden. Er 
komen overigens nog steeds nieu-
we aanmeldingen binnen. Op de foto 
(gemeente Velsen) ruimen enthou-
siaste BeestenBenders het zwerfaf-
val op.  

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.
mijnbeestenbende.nl.

Onderzoek lee� aarheid Noordzeekanaalgebied
Hoe denkt u over het Noordzee-
kanaalgebied? Is het er goed om 
te werken, te wonen en te recre-
eren? En wat kan er beter? Het 
Bestuursplatform Noordzeeka-
naalgebied onderzoekt de leef-
baarheid in dit gebied. Velen 
hebben de enquête per post ge-
kregen.

Vragenlijst
Om betrouwbare uitspraken te 
doen en plannen te maken voor de 
toekomst is het belangrijk dat zo-
veel mogelijk mensen hun mening 

geven. Vul daarom deze vragen-
lijst in! Hierin kunt u uw mening 
kwijt over allerlei aspecten van uw 
woon- en werkomgeving en de om-
geving waarin u recreëert. 

Of u nu een brief krijgt of niet, ie-
dereen die woont, werkt of zich re-
creëert in het Noordzeekanaalge-
bied kan meewerken aan het on-
derzoek en op de website www.
lee¡ aarheid-nzkg.nl de vragenlijst 
invullen. Dat kan tot half septem-
ber. Onder alle deelnemers worden 
twee prijzen verloot: een luxe rond-

vaart en een rondleiding over het 
Tata-Steel terrein. 

Resultaten onderzoek
De resultaten van het onderzoek 
worden begin 2017 gepubliceerd 
op de website van het Projectbu-
reau Noordzeekanaalgebied (www.
noordzeekanaalgebied.nl) en op de 
sites van de partners van het Be-
stuursplatform Noordzeekanaal-
gebied. Op basis van de resultaten 
stelt het Bestuursplatform Noord-
zeekanaalgebied maatregelen voor 
om de lee¡ aarheid te verbeteren.

Over het Bestuursplatform
Het Bestuursplatform Noordzeeka-
naalgebied is verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de Visie Noord-
zeekanaalgebied 2040. In het Be-
stuursplatform zitten de provincie 
Noord-Holland, het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, Rijkswa-
terstaat, gemeente Amsterdam, ge-
meente Velsen,  gemeente Bever-
wijk, gemeente Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude, gemeente Zaanstad, 
Havenbedrijf Amsterdam, Zeeha-
ven IJmuiden en Tata Steel IJmui-
den.
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Zondag 11 september Open Monumentendag in Velsen
Velsen viert de Open Monumen-
tendag op zondag 11 september 
2016. Aansluitend op het landelij-
ke thema staat deze dag in het te-
ken van Iconen en Symbolen.

Iconen en symbolen zijn twee ter-
men, die vaak door elkaar heen ge-
bruikt worden. Zij duiden op bijzon-

dere beelden en objecten. Met dat 
verschil, dat iconen nog gelijkenis 
vertonen met datgene waar ze voor 
staan en bij symbolen die samen-
hang er niet meer is. Zo kan molen 
‘De Zandhaas’ iconisch zijn als beeld 
van onze strijd tegen het water, ter-
wijl voor veel Velsenaren de molen 
hét symbool van Santpoort is.

Elk monument een eigen verhaal
Velsen bezit meerdere monumen-
ten, die voor de gemeente een ge-
combineerde iconische en symbo-
lische waarde hebben. Zo ook onze 
IJmuidense vuurtorens, die zowel 
icoon van de scheepvaart, maar ook 
symbool zijn voor veiligheid en een 
veilige thuiskomst na een reis over 
zee. 

Kortom: monumenten zijn de iconen 
van een gemeente. Ze staan symbool 
voor een kleurrijke geschiedenis en 
bepalen mede de identiteit van een 
gemeente. Een monument is meer 
dan alleen het gebouw: er zit altijd 
een bijzonder verhaal aan vast. Een 
verhaal dat vertelt hoe een stad ooit 
was en hoe ze nu is. 

Brochure
Tijdens de Open Monumentendag 
op zondag 11 september aanstaan-
de worden op verschillende locaties 
speciale activiteiten voor publiek ge-
organiseerd; de entree is gratis. In-
formatie hierover is te vinden in een 
brochure getiteld: ‘Typisch Velsen. 
Iconen en symbolen’. Deze is gratis 
af te halen bij boekhandel Bredero in 
Santpoort-Noord, boekhandel The 
Read Shop, het gemeentehuis en de 
bibliotheken in IJmuiden en Velser-
broek. Ook vindt u nadere informa-
tie op de website www.openmonu-
mentendag.nl.

Openstellingen & activiteiten

Dorp Oud Velsen: Rondleiding 
door het dorp om 11.00 en 15.00 uur, 
start bij de Engelmunduskerk.

Engelmunduskerk Oud Velsen, 
Kerkplein 1, Velsen-Zuid: Geopend 
van 13.00-16.00 uur. 

Raadhuis voor de Kunst, Toren-
straat 7, Velsen-Zuid: Geopend zo-
wel zaterdag als zondag van 11.00-

17.00 uur. Tentoonstelling rond het 
thema Iconen en Symbolen.

Logegebouw Vrijmetselaars en 
Weefsters, Torenstraat 2, Velsen-
Zuid: Op zaterdag 10 september van 
11.00-17.00  uur, op zondag 11 sep-
tember geopend van 12.00-17.00 uur.

Beeckestijn, Rijksweg 136, Velsen-
Zuid: Geopend van 11.00-16.00 uur. 
Verkooptentoonstelling ‘Portretten 
uit Kennemerland’.

Begraafplaats Westerveld, Duin 
en Kruidbergerweg 2, Driehuis: Ge-
opend van 9.00-17.00 uur. Er is een 
wandelroute beschikbaar, verkrijg-
baar in Petit Café Westerveld. Het 
café is geopend van 11.00 tot 16.00 
uur.

Duin en Kruidberg, Duin- en 
Kruidbergerweg 60, Santpoort-
Noord: Rondleiding door het hoofd-
huis om 13.00 uur, start in de lobby.

Ruïne van Brederode, Velseren-
derlaan 2, Santpoort-Zuid: Geopend 
van 10.00-17.00 uur.

11

Zondag 11 september 2016

‘Typisch Velsen’
Iconen en symbolen 

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 13 
augustus 2016 tot en met 19 au-
gustus 2016 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Halkade 4, handelen in strijd met re-
gels bestemmingsplan (24/08/2016) 
16853-2016;
Lorentzstraat 6, wijzigen bestem-
ming van horeca naar wonen 
(22/08/2016) 16631-2016.

Santpoort-Noord
Kerkpad 83, kappen 5 bomen 
(23/08/2016) 16719-2016.

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 74, legaliseren hooiberg 
met afdak en realiseren paddock en 
paardenwedstrijdbak (25/08/2016) 
16871-2016;
Wüstelaan 32, kappen boom 
(24/08/2016) 16807-2016;
Harddraverslaan 50, kappen boom 
(20/08/2016) 16564-2016.

Velserbroek
Floraronde 46, inpandige wijziging 

en wijzigen voorgevel (23/08/2016) 
16692-2016.

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

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.
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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) geduren-
de zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemo-
tiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen (zoals college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 

(elektronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combinatie 
met inloggen via DigiD). In spoedei-
sende gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tussen 
haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Cornwallstraat 10, legaliseren verdie-
pingsvloer (30/08/2016) 14386-2016;
Kanaalstraat 25, realiseren balkons en 
dakterras (30/08/2016) 12090-2016.

Santpoort-Noord
Frans Netscherlaan 11, vergroten ge-
koppelde dakkapellen (30/08/2016) 

10181-2016.

Van rechtswege verleende omge-
vingsvergunningen
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft omgevings-
vergunning van rechtswege verleend 
voor: 

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 751, plaatsen dub-
belzijdig logo (30/08/2016) 11694-
2016.

Kapmelding
Velserbroek: 
Op de speelplek aan de Gallepromenade en in het Wijkpark, tussen  de  num-
mers 129 en 137; 

6 x Pyrus (sierpeer ) I.v.m. het uitdunnen van de bomengroep om de andere 
bomen meer licht en ruimte te geven.
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Man zwaait met nep-
wapen in Velsen-Noord
Velsen-Noord - De politie 
heeft zaterdagochtend een 
43-jarige Haarlemmer aan-
gehouden in verband met 
verboden wapenbezit. Het 
bleek om een nepvuurwapen 
te gaan.
Omstreeks 09.00 uur kreeg 
de politie melding dat een 
man met een vuurwapen 
zou lopen zwaaien op het 
Stratingplantsoen in Velsen-
Noord. De politie, die het ze-
kere voor het onzekere nam, 
ging gekleed in kogelvrije 
vesten ter plaatse. Hier trof-
fen zij de verdachte aan. Hij 
lag op de grond, was slecht 
aanspreekbaar en verkeerde 

waarschijnlijk onder invloed 
van GHB. De man staat bij 
de politie bekend als drugs-
gebruiker. Het vuurwapen 
lag even verderop.
Bij controle bleek het om een 
balletjespistool te gaan dat 
precies het voorkomen heeft 
van het dienstwapen van de 
politie. Omdat het op een 
echt vuurwapen lijkt en het 
daardoor ook geschikt is om 
iemand mee te bedreigen, is 
het in Nederland verboden.
De politie bracht de verdach-
te over naar het politiebu-
reau voor verhoor. Het wa-
pen werd in beslag geno-
men.

Santpoort-Noord – Donder-
dag 29 september houdt In-
loophuis Kennemerland in sa-
menwerking met het Spaar-
ne Gasthuis een gratis infor-
matieavond voor mensen met 
prostaatkanker en hun naas-
ten. De uroloog geeft een le-
zing over wat prostaatkanker 
is en welke behandelingen 
mogelijk zijn. Een medewer-
ker van de Prostaatkanker-
stichting vertelt wat de stich-
ting voor u kan betekenen. 
Na de pauze kunt u kiezen uit 
twee workshops. Een work-
shop over de bijwerkingen 
van hormoontherapie. En een 
workshop over incontinen-
tie bij prostaatkanker en wat 
daar aan te doen is. Er is vol-
doende ruimte om uw vragen 
te stellen en ervaringen uit te 
wisselen. De sprekers zijn de 
heer M.G. Weissglas, uroloog 
Spaarne Gasthuis, mevrouw 
L. van Dijk,  verpleegkundig 
consulent urologie Spaar-
ne Gasthuis (workshop hor-
moontherapie), mevrouw B. 
Houtkooper, verpleegkundig 
consulent continentie Spaar-
ne Gasthuis (workshop in-
continentie bij prostaatkan-
ker) en een medewerker van 
de Prostaatkankerstichting. 
Aanmelden via info@inloop-
huiskennemerland.nl of 023-
888 5367. De avond is van 
19.30 tot 21.30 uur.

Infoavond 
prostaatkanker

Nieuwe leerlingen 
bedrijfsschool Tata Steel
IJmuiden - Twintig nieuwe 
leerlingen Procestechniek 
zijn deze week begonnen 
aan hun technische opleiding 
aan de bedrijfsschool van Ta-
ta Steel in IJmuiden. Vorige 
week startten al 22 leerlingen 
Werktuigbouw en 22 leerlin-
gen Elektrotechniek. De op-
leidingen aan de Academy 
van Tata Steel zijn onvermin-
derd populair onder jongeren 
met een passie voor techniek. 
Eerder dit jaar werd de be-
drijfsschool van het staalbe-
drijf nog uitgeroepen tot best 
gewaardeerde MBO-oplei-
ding van Nederland. 
Tata Steel zorgt dat er veel in-
dividuele aandacht is voor de 
leerlingen en houdt de klas-
sen klein. De focus ligt op het 
opdoen van praktijkervaring. 

Leerlingen gaan in de prak-
tijklokalen van de Academy 
aan de slag met alle techni-
sche installaties die (op een 
grotere schaal) in het staal-
bedrijf aanwezig zijn. Gedu-
rende de MBO-3 en MBO-4 
opleidingen brengen de leer-
lingen 20% van hun tijd in de 
klas door. De overige 80% 
wordt hun technisch inzicht 
gestimuleerd en vergroot in 
de praktijklokalen of in de fa-
brieken van het staalbedrijf. 
De theorielessen worden ver-
zorgd door docenten van het 
Nova College. 
In oktober 2016 en in januari 
en maart 2017 starten de vol-
gende nieuwe klassen van de 
opleiding Procestechniek op 
de Academy. Zie ook www.
tatasteeljobs.nl/leerlingen.

Heemskerk - In de bar-
ruimte van Wijkcentrum Ci-
tadel wordt elke donderdag-
ochtend van 10.00 tot 12.00 
uur het ‘open atelier’ gehou-
den. Deelnemers mogen dan 
schilderen, haken, breien, 
knutselen, miniatuurbouw 
enz. Alles wat niet veel ruim-
te in beslag neemt kan wor-
den gedaan. Let er wel op dat 
de barruimte vloerbedekking 
heeft en alles netjes moet 
worden achtergelaten. 

Neem eigen werk mee, bij-
voorbeeld kleine schilder-
spullen, wol, haak- en brei-
naalden, modelbouwspullen. 
Aanmelden voor het open 
atelier is niet nodig, men 
kan gewoon binnenlopen en 
weggaan. Er zijn ook geen 
entreekosten aan verbonden, 
consumpties zijn wel voor ei-
gen rekening. Wijkcentrum 
Citadel is te vinden aan het 
Steenhouwerskwartier 27 te 
Heemskerk. 




