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Stadslezing 2014

Het college van burgemeester en wethouders
nodigt u van harte uit om bij de 4e Velsense
stadslezing aanwezig te zijn.
Op woensdag 1 oktober 2014 om 20.00 uur in de
Burgerzaal van het Gemeentehuis in IJmuiden.
Professor dr. Marjan Schwegman, directeur van het
Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies
(NIOD) geeft dit jaar invulling aan deze lezing met als
onderwerp: Niet van deze tijd? Verzet tijdens WO II
als inspiratiebron voor het hier en nu.
Zij laat tijdens de lezing aan de hand van voorbeelden
zien dat verzet juist ontstond doordat mensen hun
‘gewone’ levenswijze voortzetten onder ongewone
omstandigheden.
U bent welkom vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal van
het Gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden.
Aanmelden via communicatie@velsen.nl
De inschrijving gaat in volgorde van binnenkomst.

Burgemeester Weerwind:

‘Geweld sta ik niet toe’
Vorige week donderdag, 18 september jl., is op het Plein 1945
een meisje mishandeld. De
schokkende beelden hiervan zijn
in het begin van de avond verspreid via social media. De daders van dit incident zijn diezelfde avond nog door de politie
aangehouden en in verzekering
gesteld. Het gaat hier om twee
jongens in de leeftijd van 14 en
15 jaar uit Beverwijk en Heemskerk. Maandagmiddag heeft
de rechter-commissaris besloten ze onder voorwaarden te laten gaan. Ze zijn nog wel verdachten. Zo ook de persoon, die
de opnames met zijn mobieltje
heeft gemaakt en zichzelf heeft
gemeld bij de politie.

Burgemeester geschokt
Reactie burgemeester Franc Weerwind: “Ik wist even niet wat ik zeggen moest toen ik de beelden zag.
Zulk heftig geweld en zo dichtbij blijft voor mij moeilijk voor te
stellen. Ik begrijp heel goed dat deze beelden tot veel emotionele reacties hebben geleid bij onze inwoners. Zelfs zover, dat er mensen
waren die zelf orde op zaken wilden gaan stellen. Maar geweld sta

Financiën Velsen in evenwicht
Het college van burgemeester
en wethouders heeft de begroting 2015 opgesteld en deze ter
vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Het is de eerste begroting van dit college, dat
in april 2014 is geïnstalleerd. De
financiën van Velsen zijn in evenwicht. Het financieel meerjarenperspectief is sluitend. De begroting staat voor 6 november
a.s. op de raadsagenda.

Lasten voor de burgers
Het college streeft naar lagere
woonlasten (kosten als gevolg van
rioolonderhoud, afvalverwerking
en de Onroerend Zaak Belasting).
Vooral de afvalstoffenheffing zorgt
in Velsen voor hogere woonlasten. Mede door een rijksbelasting
op het afval, viel aan verhoging van

de afvalstoffenheffing in 2015 niet
te ontkomen. De Onroerend Zaakbelasting (OZB) in 2015 is slechts
geïndexeerd. Dit komt neer op een
stijging van gemiddeld 1 %. Het rioolrecht is evenals als vorig jaar
verlaagd.
Decentralisaties
De rijksoverheid hevelt taken over
naar de gemeente op het gebied van
de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz), de Jeugdzorg en
de Participatiewet (werk) en voert
tegelijkertijd een forse bezuiniging door. Samen met haar regionale partners werkt Velsen hard om
deze nieuwe en omvangrijke ontwikkelingen in goede banen te leiden. De overname van de rijkstaken
vergt een andere werkwijze. Uitgangspunt is de vraag en niet lan-

ger het aanbod. Van burgers wordt
verwacht dat ze meer eigen verantwoordelijkheid nemen. Cliënten behouden in eerste instantie
de zorg die ze hebben. Herindicatie in de loop van 2015 moet een beter beeld van de werkelijke behoefte en inzet geven. Voor Velsen liggen er taken als consulentschap,
zorg voor nieuwe doelgroepen (Wajong), opzet van een informatiesysteem en verwerking van meer bezwaarschriften.
Economie en toerisme
Een stevige verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is van
groot belang. De gemeente zet zich
in om kennisinstellingen en kenniswerkers naar de regio te halen,
innovatie te faciliteren en te stimuleren. Eveneens beoogt de ge-

ik niet toe. In welke vorm dan ook.
Het is dan ook goed dat de daders
zijn opgepakt en justitie nu gaat
bepalen welke straf zij zullen krijgen.’’
Wat te doen als getuige
De politie roept mensen op bij een
dergelijke melding niet zelf het heft
in hand te nemen, maar bij heterdaad direct contact op te nemen via
het alarmnummer 1-1-2. Daarnaast
zijn er tips hoe u slachtoffers van
geweld kunt helpen, zonder uzelf in
gevaar te brengen. Deze tips lijken
voor de hand liggend, maar vergeet
u niet dat iemand die getuige is van
straatgeweld vaak onder de indruk
is en geschokt. U denkt niet altijd
helder en soms gebeurt er veel tegelijk. Geschreeuw, huilen, vloeken. U ziet de agressie van de aanvaller en de pijn van het slachtoffer.
In zo’n situatie heeft u niet meteen
paraat wat u zou kunnen doen. Onthoud daarom de volgende vier tips:
1. mobiliseer omstanders
(maak lawaai)
2. bel het alarmnummer 1-1-2
3. onthoud de kenmerken van de
dader(s)
4. laat het slachtoffer niet alleen
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Financiën Velsen in evenwicht (vervolg)
meente versterking van de maakindustrie; een belangrijke economische pijler in de IJmond. Verder
zijn de pijlen gericht op een boeiende aantrekkelijke leef-en winkelomgeving, vooral die van de Lange Nieuwstraat en Halkade/OudIJmuiden. Toerisme en recreatiemogelijkheden van de kust dienen

bevorderd te worden. Voorwaarde daarvoor is de bereikbaarheid
van de regio; daarom werkt Velsen
mee aan de realisatie van het R-net
(Hoogwaardig Openbaar Vervoer).
Bovendien wordt in 2015 onderzocht of en waar er ﬁetssnelwegen
kunnen worden aangelegd.

Regionale samenwerking
Net als in voorgaande jaren werkt
Velsen samen met haar partners –
afhankelijk van het onderwerp is dat
lokale samenwerking, met Amsterdam (MRA), met de regio (IJmond)
en de veiligheidsregio (VRK). Het
belang van het regionale schaalniveau zal de komende jaren alleen

maar toenemen, gezien de omvang
van de thema’s waar de gemeente
voor staat.
Meer informatie over de begroting
2015 op www.velsen.nl. Op 6 november staat de begroting bij de gemeenteraad op de agenda; de vergadering
is openbaar. (foto: Reinder Weidijk)

Wijkmobiel in
Zwanebloemplantsoen
Hoe kijkt u tegen uw wijk aan?
Woont u er prettig? Of is de buurt
onveilig? Dat wil het wijkteam
graag weten en daarom komen
ze met een wijkmobiel naar u toe.
Op donderdag 9 oktober staat
het wijkteam klaar in het Zwanebloemplantsoen/ ‘t Asfalt’ in Velserbroek.

In een wijkteam zitten politie, stichting Welzijn, jongerenwerkers, wijkplatforms, woningcorporaties en de
gemeente. Zij zetten zich in om alle
wijken van Velsen leefbaar te houden en horen uw suggesties graag.
Met al uw opmerkingen, vragen en
ideeën over de leefbaarheid in de
wijk kunt u bij hen terecht. U krijgt
er een kopje koffie of thee bij.
Op donderdag 9 oktober 2014 staat
het wijkmobiel van 15.00 tot 17.30 uur

Het wijkteam komt naar u toe op 9 oktober!
De wijkmobiel

De gemeente Velsen heeft zes wijkteams voor de tien wijken in de gemeente. In deze wijkteams
zijn politie, gemeente, stichting Welzijn, jongerenwerkers, wijkplatforms en de
woningcorporaties vertegenwoordigd. Met de wijkmobiel willen de wijkteams letterlijk naar u
toe komen om met u te praten over de leefbaarheid in de wijk en of het er schoon, heel, veilig en
sociaal is.

Wat?

In de wijkmobiel kunt u informatie vinden en vragen stellen over inbraakpreventie, groenadoptie
en wijkinitiatieven, maar ook over woningcorporaties en welzijnswerk. Bovendien is er in de
wijkmobiel handgereedschap (papierprikkers en schoffels) aanwezig, waarmee zowel de aanwezige wijkteamleden als buurtbewoners de handen uit de mouwen kunnen steken.
Natuurlijk is er gelegenheid voor een praatje en een kop koffie.
U bent van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan onze wijkmobiel. De mobiele wagen
is te herkennen aan het opschrift ‘wijkteam in de wijk’. Wij ontmoeten u graag!

Waar?

De wijkmobiel komt in uw wijk te staan aan het Zwanenbloemplantsoen/'t asfalt in
Velserbroek.

Wanneer?

De wijkmobiel komt naar uw wijk op donderdag 9 oktober van 15.00 tot 17.30 uur.

Vragen?

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Rob Plessius, relatiemanager
gemeente Velsen, tel. (0255) 567 369

aan het Zwanebloemplantsoen/’t
Asfalt’ in Velserbroek. Meer informatie of vragen bij Rob Plessius,
relatiemanager gemeente Velsen:
0255-567369.

Rondleiding gemeentehuis
Ongeveer dertig architectuurliefhebbers lieten zich afgelopen zaterdag in
twee groepen rondleiden door het vernieuwde gemeentehuis van Velsen. In
de trouwzaal ziet u Siem Schaafsma (links op de foto) van de Stichting Dudok Velsen, de gids voor deze dag. Tijdens het kopje koffie na aﬂoop waren er
positieve geluiden. In november zal er weer een rondleiding worden gepland.
Deze zal tijdig op de infopagina van de gemeente Velsen worden aangekondigd. (foto: Reinder Weidijk)

Werkgevers in het zonnetje gezet

Ontbijt tijdens WerkWeek
Op vrijdag 19 september organiseerde IJmond Werkt! samen met
de IJmondgemeenten en de gemeenten in Zuid-Kennemerland,
UWV en Paswerk een inspirerend
ontbijtje in het Piet Blomgebouw
in Heemskerk. Werkgevers die de
afgelopen periode jongeren de
kans hebben gegeven om gedurende zes maanden werkervaring
op te doen, waren hiervoor uitgenodigd. Zij aten samen met de
jonge werknemers.

De ontbijtsessie was onderdeel van
de landelijke actie WerkWeek, een
initiatief van Mirjam Sterk, ambassadeur Aanpak Jeugdwerkeloosheid. In het hele land organiseerden gemeenten, bedrijven, UWV,
scholen, uitzendbureaus, sportclubs, lokale en regionale initiatiefnemers, alsook jongeren zelf activiteiten om de kansen van jongeren
op werk te vergroten. Albert Mulder, gebiedsmanager bij Stichting
Kontext daarover: ,,Wij waren aanvankelijk wat huiverig over weer
een stagiaire, maar spijt hebben we
niet. Integendeel, stagiaire Suzan,
hbo-opleiding sociale dienstverle-

ning, heeft de kans met beide handen aangegrepen.’’ De mogelijkheid
om de jongerenvoucher in te zetten,
waardoor de kansen voor jongeren
aanzienlijk vergroot worden, is volgens hem een super goed initiatief.
,,Maar wat gebeurt er straks met
Suzan als haar tijd erop zit?”, vroeg
Mirjam Sterk zich hardop af. ,,We
zijn wel van plan haar een baan aan
te bieden. Met ons netwerk moet
dat lukken’’, aldus Mulder. Andere
werkgevers deelden dit enthousiasme: ,,Wij gaan zeker vaker gebruik
maken van de diensten van IJmond
Werkt! en het Werkgevers Servicepunt. Zij weten wie er in de kaartenbakken zitten en dat scheelt ons
een ﬂinke zoektocht naar gekwaliﬁceerd personeel.” Op de foto, helemaal rechts: Mirjam Sterk in gesprek.
Werkgevers die ook geïnteresseerd
zijn in het in dienst nemen van
een jongere of andere diensten van
IJmond Werkt! en het Werkgevers
Servicepunt kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0251279045 of email: info@wspijmond.
nl.
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Bekendmakingen
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 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

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

noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

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 Contact Centrum: 14 0255.

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.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 13
september tot en met 19 september 2014 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning
hebben ontvangen op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
De Rijpstraat 18, plaatsen dakopbouw(19/09/2014) w14.000434;
Strandweg ong., oprichten vrieshal met kantoor (17/09/2014)

w14.000428;
Bonekampstraat 13, plaatsen erker
(15/09/2014) w14.000420;
Kennemerstrand 160, oprichten paviljoen (16/09/2014) w14.000426.

Hoofdstraat 290, legaliseren hekwerk (15/09/2014) w14.000421.

Driehuis
Van Maerlantlaan 8, kappen boom
(17/09/2014) w14.000427.

Velsen-Zuid
Van Tuyllweg 24, kappen 2 bomen
(18/09/2014) w14.000433.

Santpoort-Noord
Marowijnestraat 20, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(18/09/2014)
w14.000431;
Park Kennemergaarde, kappen
boom (17/09/2014) w14.000430;

Velserbroek
Geen mededelingen.

lem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Santpoort-Noord
Bosbeeklaan 2, legaliseren hoekdakkapel (18/09/2014) w14.000374;
Bosbeeklaan 4, plaatsen hoekdakkapel (18/09/2014) w14.000360;
Bickerlaan 66, plaatsen luifel
(18/09/2014) w14.000323.

Verleende
omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:

Santpoort-Zuid
Clarionlaan 9, kappen 2 bomen
(22/09/2014) w14.000397;
Duinweg of Duivelslaan 30, wijzigen
voorgevel
(18/09/2014)
w14.000370.

IJmuiden
Pruimenboomplein 37, 68, 69, 91,
95 en 101, plaatsen balkonbeglazing
(22/09/2014) w14.000395.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 241, kappen boom
(15/09/2014) w14.000423;

Heirweg 2, wijzigen verleende omgevingsvergunning (w13.000396 oprichten Brede school)(17/09/2014)
w14.000429.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.

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) gedurende zes weken na de dag van verzending van
het besluit een gemotiveerd 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.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen
kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Noord-Holland, locatie Haar-

Driehuis
Van Maerlantlaan 8, kappen boom
(22/09/2014) w14.000427.

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 88b, plaatsen
perceelafscheiding (16/09/2014)
w14.000394;
Wenckebachstraat 146, veranderen tankstation (18/09/2014)

w14.000393.
Velserbroek
Mina Krusemanstraat 33, plaatsen
dakkapel
(23/09/2014)
w14.000349;
Korteweid 9, plaatsen kunststof kozijnen (23/09/2014) w14.000365.
Verleende omgevingsvergunningen – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben voor onderstaande projecten een omgevingsvergunning verleend. De omgevingsvergunningen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 september 2014 gedurende zes weken
ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Tevens zijn de
besluiten in te zien op www.velsen.
nl via het menu: direct naar/ meer
nieuws/ besluiten en vergunningen.
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Besluiten (vervolg)
Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunningen en
belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij dat daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen tegen deze besluiten binnen een
termijn van 6 weken met ingang van
de dag na die waarop deze besluiten ter inzage zijn gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen bij
de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht,

Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is
wel dat ook beroep is ingesteld. Het
betreft:

w13.000375;
Orionweg 576, brandveilig gebruik basisschool (18/09/2014)
w14.000282.

IJmuiden
Eenhoornstraat 2, brandveilig gebruik school/sporthal (18/09/2014)

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

Santpoort-Noord
Duin en Kruidbergerweg 79, brandveilig gebruik manege (18/09/2014)
w14.000080.

Evenementen artikel 2:17 APV
7 december 2014, mountainbike
wedstrijd (Mountainbike Beach
Battle), strand van Velsen Noord
(18/09/2014) u14.008962;
9 november 2014, strandrace Hoek
van Holland-Den Helder, strand
IJmuiden aan Zee, passage Havengebied (22/09/2014) u14.006544.

Raadsplein
Op donderdag 2 oktober 2014 vergadert de gemeenteraad Velsen in
de raadzaal van het stadhuis Velsen, ingang Plein 1945 om 19.30 uur.

zich tot uiterlijk dinsdag 1 oktober 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel.
0255 567502 of via email: griffier@velsen.nl

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: grifﬁer@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

2: Schoonenbergzaal
19.30-21.00
Nota uitgangspunten welstand
3: Rooswijkzaal
19.30-21.00
Inzicht in ﬁnanciële situatie Veiligheidsregio Kennemerland
Inspreken tijdens de carrousel:
Over agendapunt 1 en 2 kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u

tegen Wim Geels, Wim kon de
vele stukken van Jaap niet tegen houden en werd mat gezet.
Floor Schoone nam het op tegen Dick Wolkers, Floor wist
een pion te winnen en was op
zoek naar de winnende zet/
combinatie, deze kon hij uiteindelijk niet vinden en daarom waren beide heren tevreden met remise.
De langste partij van de avond
was die tussen Barry Broek en
Paul Koper. Barry was op zoek
naar de overwinnen en weigerde zich bij een ander resultaat
neer te leggen.
Toch leek het erop dat Barry de partij zou verliezen toen
hij een stuk weg gaf. Gelukkig
voor hem deed Paul hetzelfde
en besloten ze, tot Barry`s teleurstelling, tot remise.
Voor alle uitslagen en de tussenstand zie www.schaakclubkijkuit.nl.

Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Open tafel. Vrijdag 3 oktober: gerookte kipsalade, broccoli, aardappelpuree met kaas en spek. Toetje
van de chef. Kosten 6,50. Aanvang
12.30 uur. Reserveren maandag 29
september tussen 11-12 uur.
Verkoop cadeau-artikelen van
Jo’s cadeaushop op vrijdag 26
september vanaf 10.00 uur. Toegang gratis.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650
de zwemzaal, met de tijd van je Open tafel vrijdag 26 septemroetsjpartij erop. Deze tijd én de ber: Chinese tomatensoep, ballen
foto zijn later terug te vinden op van de Radja, perzik met slagroom
de website van het zwembad, en koffie met een koekje. Aanzodat je die kunt delen op Face- vang 12.00 uur. Kosten 6,50 euro.
book, Twitter, e-mail of waar dan Woensdag 1 oktober: slaatje, haook. Vrijdagavond om 18.00 uur chee met rode kool, suikerwafel
wordt tijdens het discozwemmen met warme kersen en koffie met
de installatie officieel in gebruik een koekje. Aanvang 12.00 uur.
genomen. Lachen!
Kosten 6,50.

Interactief de glijbaan af

Interactief de glijbaan af
IJmuiden - Zwembad de Heerenduinen komt met een spetterende primeur: de interactieve glijbaan. De glijbaan was er al
maar er is een interactieve glijbaaninstallatie aan toegevoegd.
Wie boven in de glijbaantoren
staat, kan via een druk op de
knop aangeven of je wilt dat je
foto verschijnt op het scherm in

Ouderennieuws

Sinclair Koelemij houdt
koppositie bij Kijk Uit

de zwemzaal, met de tijd van je
roetsjpartij erop. Deze tijd én de
foto zijn later terug te vinden op
de website van het zwembad,
zodat je die kunt delen op Facebook, Twitter, e-mail of waar dan
ook. Vrijdagavond om 18.00 uur
wordt tijdens het discozwemmen
de installatie officieel in gebruik
genomen. Lachen!

Inspreken tijdens de carrousel:
Over agendapunt 1 en 2 kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u

Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Open tafel. Vrijdag 3 oktober: gerookte kipsalade, broccoli, aardappelpuree met kaas en spek. Toetje
van de chef. Kosten 6,50. Aanvang
12.30 uur. Reserveren maandag 29
september tussen 11-12 uur.
Verkoop cadeau-artikelen van
Jo’s cadeaushop op vrijdag 26
september vanaf 10.00 uur. Toegang gratis.
Wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijkplein 260, IJmuiden, 0255520650
Open tafel vrijdag 26 september: Chinese tomatensoep, ballen
van de Radja, perzik met slagroom
en koffie met een koekje. Aanvang 12.00 uur. Kosten 6,50 euro.
Woensdag 1 oktober: slaatje, hachee met rode kool, suikerwafel
met warme kersen en koffie met
een koekje. Aanvang 12.00 uur.
Kosten 6,50.

IJmuiden - Sinclair Koelemij
weigert te verliezen! Vrijdag
was Andries Visser zijn volgende slachtoffer. Andries had
geen tijd gehad om te rokeren
en dat bleek uiteindelijk ook
zijn ondergang, Sinclair hield
de koning in de gaten en kon
hem mat zetten.
Gregory van den Ende had ook
nog niet verloren en mocht deze trend proberen door te zetten tegen Colleen Otten, Colleen nam vanaf het begin de
overhand en zette langzaam
maar zeker Gregory vast. Met
winst voor Colleen als resultaat.
Ingmar Visser had het moeilijk met Patrick de Koning, op
het doorslag gevend moment
speelde Patrick op veilig ipv
een pion te winnen en zodoende werd hij steeds verder terug
geduwd met een verlies partij
tot resultaat.
Jaap Beekhuis was de betere

Ouderenn

Een reportage van deze sessies is terug te zien in de week na de vergadering
op RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl

IJmuiden - Zwembad de Heerenduinen komt met een spetterende primeur: de interactieve glijbaan. De glijbaan was er al
maar er is een interactieve glijbaaninstallatie aan toegevoegd.
Wie boven in de glijbaantoren
staat, kan via een druk op de
knop aangeven of je wilt dat je
foto verschijnt op het scherm in

Sinclair Koelemij houdt
koppositie bij Kijk Uit

De nieuwsbrief ligt ter inzage bij de receptie van het stadhuis, evenals bij de
bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken
bekijken via de website raad.velsen.nl

tegen Wim Geels, Wim kon de
vele stukken van Jaap niet tegen houden en werd mat gezet.
Floor Schoone nam het op tegen Dick Wolkers, Floor wist
een pion te winnen en was op
zoek naar de winnende zet/
combinatie, deze kon hij uiteindelijk niet vinden en daarom waren beide heren tevreden met remise.
De langste partij van de avond
was die tussen Barry Broek en
Paul Koper. Barry was op zoek
naar de overwinnen en weigerde zich bij een ander resultaat
neer te leggen.
Toch leek het erop dat Barry de partij zou verliezen toen
hij een stuk weg gaf. Gelukkig
voor hem deed Paul hetzelfde
en besloten ze, tot Barry`s teleurstelling, tot remise.
Voor alle uitslagen en de tussenstand zie www.schaakclubkijkuit.nl.
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Een reportage van deze sessies is terug te zien in de week na de vergadering
op RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl

