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Het college van B&W heeft de keu-
ze gemaakt om te onderzoeken of 
nieuwbouw van de Bosbeekschool 
aan de Valckenhoeflaan/Bickerlaan 
in Santpoort-Noord mogelijk is

Hiervoor is een concept-startdocu-
ment vrijgegeven voor participatie 
met betrokkenen. Hierin staan de mo-
gelijkheden en beperkingen voor de 
bouw van een nieuwe school binnen 
het gebied dat begrensd wordt door de 
Santpoortse Dreef, de Valckenhoef-
laan, de Wulverderlaan en de Bicker-
laan. Hierbinnen zijn drie reële moge-
lijkheden voor de bouw van een school 
die zowel in één als twee lagen ge-
bouwd kan worden. 

Het college wil nu eerst, op basis van 

dit concept-startdocument, onder-
zoeken welke van de drie mogelijk-
heden op het meeste maatschappelij-
ke draagvlak kan rekenen. Hiervoor 
worden bijeenkomsten georganiseerd 
voor direct omwonenden, belangen-
organisaties en uiteraard met de ou-
ders, bestuur, directie en leerkrach-
ten van de Bosbeekschool. De uitkom-
sten hiervan worden meegenomen in 
het concept startdocument aan de ge-
meenteraad. Nadat de gemeenteraad 
hierover een besluit heeft genomen 
is het mogelijk een Ruimtelijke Or-
deningsprocedure te beginnen en een 
start te maken met het ontwerpen van 
een nieuwe school. 

Meer informatie kunt u vinden op 
www.velsen.nl.

Inspraakrapportage HOV 
deelproject 4 vastgesteld
Het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen heeft op 
dinsdag 9 oktober 2012 het voor-
lopig ontwerp van deelproject 
4 van het Hoogwaardig Open-
baar Vervoer (HOV) Velsen vast-
gesteld. Dit betekent dat het col-
lege akkoord is met de inpassing 
en het tracé voor deelproject 4, 
dat loopt tussen de Santpoortse 
Dreef in Santpoort-Noord en de 
aansluiting in Driehuis.

Tijdens de inspraakperiode, die liep 
van 18 mei 2012 tot en met vrijdag 29 
juni 2012, zijn 11 reacties ontvangen 
afkomstig van 9 organisaties of per-
sonen. Ook heeft de projectorgani-

satie gesproken met Natuurmonu-
menten over het ontwerp van de fau-
napassage. Tijdens dit gesprek zijn 
er afspraken gemaakt over het toe-
komstig beheer. In de inspraakrap-
portage zijn alle ontvangen reacties 
beantwoord en de aangedragen op-
lossingen getoetst aan ruimtelijke, 
technische en financiële haalbaar-
heid. De inspraakreacties en afspra-
ken met Natuurmonumenten over 
het toekomstig beheer waren geen 
aanleiding om het ontwerp zoals dat 
ter inspraak lag nog aan te passen. 

Alle indieners van een reactie heb-
ben de inspraakrapportage ontvan-
gen.

Kansenonderzoek 
IJmondgemeenten
De IJmondgemeenten Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest en Velsen, 
hebben besloten een kansenon-
derzoek naar de samenwerking 
tussen deze gemeenten te laten 
uitvoeren.

Het kansenonderzoek moet een beeld 
geven van de kansen en belemmerin-
gen die bestaan om de bedrijfszeker-
heid, de doelmatigheid en de doeltref-
fendheid van het oppakken van loka-
le en regionale opgaven te vergroten, 
zonder de democratische legitima-

tie aan te tasten. Ook moet het on-
derzoek een beeld geven van de wij-
ze waarop de continuïteit en stabili-
teit van het lokaal openbaar bestuur 
kunnen worden bevorderd om zo 
goed als mogelijk de belangen van de 
individuele gemeenten en de IJmond 
als geheel te kunnen dienen. Het kan-
senonderzoek wordt uitgevoerd door 
Twynstra Gudde. Projectleider van 
het onderzoek is mw. Kilic-Karaaslan 
MMC. Het is de verwachting dat het 
kansenonderzoek in het eerste kwar-
taal van 2013 kan worden afgerond.

Op 17 oktober 2012 heeft wet-
houder Annette Baerveldt van 
Onderwijs en Sport samen met 
Leo Wijker, voorzitter van het 
college van bestuur van de 
Stichting Bijzonder Basisonder-
wijs Velsen (BBV), het aankondi-
gingsbord voor het nieuwe pro-
ject De Ring onthuld.

Een nieuw gebouw voor basis-
school De Zandloper en Sport-
hal Zeewijk – daartoe heeft de Ge-
meenteraad besloten na het afbla-
zen van project Groot Helmduin. 

De gemeente Velsen en de Stich-
ting BBV werken nu samen om 
dit te realiseren. Ook wordt de sa-
menwerking gezocht met bijvoor-
beeld een Buitenschoolse Opvang 
en peuterspeelzaal Humpie Dum-
pie. Daarbij is er gekozen om het 
project een nieuwe, frisse naam te 
geven: De Ring. Het project heeft 
als ondertitel ‘Samen Leren Samen 
Sporten’. 

Medio 2014 wordt gestart met de 
eerste fysieke bouwwerkzaamhe-
den. (foto: Reinder Weidijk)

24 Uurs zwemmarathon
In het weekend van 10 en 11 no-
vember organiseert zwembad De 
Heerenduinen een 24 uurs zwem-
marathon voor het Inloophuis Ken-
nemerland.

Het doel is om zoveel mogelijk geld 
bij elkaar te zwemmen in 24 uur tijd. 
Dit kan door een bedrag per gezwom-
men baan, afstand of voor een vast 
bedrag per deelname. Deelnemen kan 
door inschrijving van een team van 
minimaal 10 personen. Inschrijving 
kost 5 euro per teamlid.  Heb je geen 

eigen team, maar wil je wel deelne-
men geef dit dan door aan de receptie 
van het zwembad. Zij geven je naam 
door aan het team dat nog leden kan 
gebruiken. Een team kan bestaan uit 
familie, vrienden, medescholieren, 
buren of collega’s. Teamleden zwem-
men afwisselend gedurende 24 uur, 
zo zwemt er altijd één teamlid in het 
wedstrijdbad. De registratie van het 
aantal gezwommen banen en tijd ge-
beurd door een zwemchip per team. 
Opgeven kan tot 1 november 2012 via 
www.zwembadvelsen.nl.

Onderzoek nieuwbouw 
Bosbeekschool Santpoort

Project De Ring: leren en sporten

Aankondigingsbord onthuld
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Velsense Veteranendag
Zaterdag 13 oktober vond de 
tweede Velsense Veteranendag 
plaats op Landgoed Duin & Kruid-
berg.

Deze bijeenkomst wordt door de ge-
meente Velsen georganiseerd om ve-
teranen de waardering te geven die 
zij verdienen. Een kleine 120 vete-

ranen met hun partner wisselden in 
een ongedwongen sfeer ervaringen 
uit die zij hebben opgedaan.
 
Van deze middag zijn foto’s gemaakt 
door Reinder Weidijk. Deze zijn te 
bekijken op www.reinderweidijk.
nl/kopen-afdrukken. (foto: Reinder 
Weidijk)

Gevaarlijke bomen gekapt
De gemeente Velsen laat jaarlijks 
haar bomen inspecteren. Uit deze in-
spectie is gebleken dat vier bomen 
direct gevaar opleveren voor de om-
geving. Het gaat hierbij om een beuk 
aan de Van Tuylweg op de rotonde bij 
de kettingbrug Velserbeek, een kas-
tanje aan de Wilgenstraat nabij de 

Stadsschouwburg, een Acer in park 
Velserbeek en de beuk aan de Leeu-
weriklaan bij de paddenpoel. De kwa-
liteit van deze bomen is zodanig dat 
het niet verantwoord was om deze te 
laten staan. Daarom zijn de bomen in 
opdracht van de gemeente per direct 
verwijderd. (foto: Gemeente Velsen)

Grote belangstelling voor 
toekomst groengebied 
Amsterdam-Haarlem
Op 10 oktober kwamen circa 130 
belangstellenden naar de bijeen-
komst over de toekomst van het 
groengebied Amsterdam-Haar-
lem.

Centraal stond de visie die de provin-
cie en gemeenten Haarlem, Velsen, 
Haarlemmermeer, Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude en Amsterdam op-
stellen over de toekomst van het re-
creatiegebied Spaarnwoude, de Bret-
tenzone en het gebied rond de vijf-
de baan bij Schiphol. De aanwezi-
gen brachten onder meer suggesties 

in over verbetering van het wandel-
padennetwerk, meer mogelijkheden 
voor de pleziervaart, plekken voor 
campers in Spaarnwoude en meer 
mogelijkheden voor ruiters in het ge-
bied. 

Wethouder Westerman over deze 
bijeenkomst. “Ik zie daar waar het 
groengebied, het Noordzeekanaal 
en de zijkanalen aan elkaar grenzen 
uitstekende sportieve mogelijkhe-
den voor allerlei watersporten, land-
schapstoerisme en openbaar vervoer 
over water.’’ Zie ook www. velsen.nl.

Wet maatschappelijke 
ondersteuning verandert
De Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning) gaat veranderen. 
Dat merken burgers vooral wan-
neer zij bij de gemeente aanklop-
pen voor hulp.

De Wmo is vooral bedoeld voor 
mensen met (lichamelijke of ver-
standelijke) beperkingen of psy-
chische problemen en mantelzor-
gers die niet goed kunnen meedoen 
in de samenleving. Deze doelgroep 
heeft soms ondersteuning nodig bij 
het huishouden of het vervoer. De 
gemeente gaat met hen in gesprek 
over hun problemen en de mogelij-
ke oplossingen. Maar wat verandert 
er dan precies?

Als u hulp zoekt, vult u bij de recep-

tie van het stadhuis een aanmeld-
formulier in, samen met de mede-
werker van het Klant Contact Cen-
trum, het KCC. Het KCC geeft dat 
door aan één van de Wmo-consu-
lenten van de gemeente. Die neemt 
contact met u op om de aanmelding 
met u te bespreken. Vaak zal er een 
gesprek volgen om gezamenlijk – 
klant en gemeente – het probleem 
en mogelijke oplossingen in kaart 
te brengen. Over dit ‘gesprek’ gaat 
het artikel in de Infopagina volgen-
de keer. 

In de komende weken publiceert 
de gemeente Velsen meer artikelen 
over de nieuwe manier van werken 
in de Wmo. Voor vragen kunt u con-
tact opnemen via 140255.

Kinder-actie voor zebrapad
Op woensdag 17 oktober ontving wethouder Ronald Vennik ruim 150 kinde-
ren van Basisschool het Kompas in de raadszaal van het stadhuis. Zij voerden 
actie voor de terugkeer van een zebrapad bij hun school. Zij gaven de wethou-
der hier een ‘rapport’ over. Hij zal daar na de herfstvakantie op reageren. (fo-
to: Ko van Leeuwen)
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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 vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, ondernemer-
sloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog 
veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 

dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in  het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur.

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

de vragen kunt u een afspraak maken met één van 
de vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 tot 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

Bekendmakingen

Aanvragen Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 
6 oktober tot en met 12 oktober 
2012 de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht hebben ont-
vangen. De datum van ontvangst 
is tussen haakjes vermeld.

w12.000461 Eenhoornstraat 
4 IJmuiden, brandveilig ge-
bruik basisschool (08/10/2012), 
w12.000460 Blauwe Zeedistel 
34 IJmuiden, vergroten 2e verdie-
ping (08/10/2012),  w12.000459 
Boelenstraat 1 IJmuiden, op-
richten woning op een bestaand 
pand (08/10/2012), w12.000458 
Zeeweg 282 IJmuiden, inkor-
ten dennenboom naar 5 meter 
(08/10/2012), w12.000465 Haven-
kade 19 IJmuiden, plaatsen tij-
delijke unit tbv tandartspraktijk 
(09/10/2012), w12.000464 Jagt-
lustlaan 5 Santpoort-Zuid, kappen 
boom (09/10/2012), w12.000463 
Wustelaan 70 Sntpoort-Zuid, 
vervangen berging (09/10/2012), 

w12.000467 Tasmanstraat 27 
IJmuiden, vergroten woning met 
een 2e verdieping (10/10/2012), 
w12.000466 Rijksweg 494 Sant-
poort-Noord, uitbreiden kap, plaat-
sen dakkapel aan de voor- en ach-
tergevel en  doorbreken con-
structieve wand op twee plaatsen 
(10/10/2012), w12.000468 Waal-
straat 134 IJmuiden, kappen boom 
(11/10/2012), w12.000471 Velser-
duinweg 248 IJmuiden, wijzi-
ging gebruik pand t.b.v. logopedie 
(12/10/2012), w12.000470 Concor-
diastraat 84 Velsen-Noord, plaat-
sen 6 vlaggemasten (12/10/2012), 
w12.000469 Velserdijk 20 Velsen-
Zuid, plaatsen dakkapel voorzijde, 
vergroten raam voorzijde en con-
structieve doorbraak in dragende 
wanden (12/10/2012)

Welstand
Voor zover de ingediende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouwac-
tiviteit, kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informa-
tie over welstand: 140255.

Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het(de)onder-
staande besluit(en) gedurende 
zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (col-
lege van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD).In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend.

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de volgende beslui-
ten genomen (de datum van ver-
gunningverlening is tussen haakjes 
vermeld):

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure
w11.000601 Hoofdstraat 272 
Santpoort Noord, oprichten wo-
ning (09/10/2012), w12.000271 
Sportlaan 7 0085 Santpoort-
Zuid, plaatsen vier dagverblijven 
(09/10/2012), w12.000388 Lin-
denstraat 37 IJmuiden, plaat-
sen dakopbouw (15/10/2012), 
w12.000390 Lange Nieu-
westraat 630 IJmuiden, aan-
brengen tussenvloer in entree-
hal (15/10/2012), w12.000399 
Buitenhuizerweg 16 Velsen-
Zuid, plaatsen nieuwe schuur 
(12/10/2012), w12.000420 Korte-
weid 3 Velserbroek, kappen boom 

(16/10/2012), w12.000421 Kruid-
bergerweg 35 Santpoort-Noord, 
kappen conifeer (16/10/2012), 
w12.000429 Dreefplantsoen 1 
Santpoort-Noord, kappen 2 bomen 
(16/10/2012), w12.000433 Tus-
senweid 6 Velserbroek, kappen 
berk (16/10/2012)

Evenementen
De burgemeester heeft op grond 
van artikel 2:17 APV de volgende 
vergunning verleend voor het orga-
niseren van een evenement: 

i12.003256 Santpoort-Noord, 
Kerstmarkt op 9 december 2012 
(09/10/2012)

Verleende omgevingsvergun-
ning – uitgebreide voorberei-
dingsprocedure 
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor:

w12.000284 Waterloolaan 1 
Driehuis, brandveilig gebruik van 
een deel van het bouwwerk. 

Deze omgevingsvergunning ligt 
met ingang van 19 oktober 2012 ge-
durende zes weken voor een ieder 
ter inzage bij de werkeenheid Ver-
gunningen. Op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden gedurende de 
termijn van terinzagelegging te-
gen dit besluit een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de Recht-
bank Haarlem, sector Bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haar-
lem. In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening wor-
den gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook een 
beroepschrift is ingediend.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders heb-
ben op 9 oktober 2012 besloten om 
de naam Leonarduskade vast te stel-
len voor de openbare ruimte type weg 
vanaf de Leonarduskade tot aan de 
3e Industriedwarsstraat te wijzigen 
van Loggerstraat in Leonarduskade, 
conform de bij het besluit behorende 
kaart.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge 
de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekend ge-
maakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 

AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen bij het college van Burgemees-
ter en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart 
kunt u inzien bij de afdeling Infor-
matiemanagement van de gemeente 
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. U 
kunt hiervoor een afspraak maken bij 
de receptiebalie, of via telefoonnum-
mer 0255 567352.
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Toepassing Belemmeringwet Privaatrecht
De burgemeester van de gemeen-
te Velsen maakt bekend dat met 
ingang van woensdag 10 oktober 
2012 tot en met woensdag 24 ok-
tober 2012 het verzoek van Gas-
unie aan Rijkswaterstaat Corpora-
te Dienst te Utrecht ter inzage ligt 
in het gemeentehuis Velsen, Du-
dokplein 1, 1971 EN te IJmuiden.

Dit betreft een verzoek tot toepas-
sing van de Belemmeringenwet Pri-
vaatrecht om de rechthebbenden 
de gedoogplicht op te leggen voor 
de aanleg en instandhouding van 
aardgastransportleiding Beverwijk- 
Wijngaarden, tracé A-803.

Overeenkomstig artikel 2, lid 4, van 

de Belemmeringenwet Privaatrecht 
wordt er tevens een hoorzitting ge-
houden. De hoorzitting wordt geleid 
door een door de minister van Infra-
structuur en Milieu aan te wijzen 
persoon. Tijdens deze zitting kun-
nen bezwaren worden ingediend en 
kan overleg worden gepleegd met de 
verzoeker (Gasunie).

De hoorzitting zal worden gehouden 
in de gemeente Haarlemmermeer, 
Het Polderhuis, Marktplein 47, 2132 
DA te Hoofddorp op donderdag  25 
oktober 2012 vanaf 11.00 uur.

De rechthebbenden van de kadas-
trale percelen worden schriftelijk in 
kennis gesteld.
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Eerste Greenlife 
in de IJmond
Regio – 11 oktober was de dag 
van de duurzaamheid. Op 13 ok-
tober hielden de afdelingen van 
GroenLinks Velsen, Beverwijk en 
Heemskerk een manifestatie on-
der de naam Greenlife.
Dankzij medewerking van de ge-
meente Beverwijk kon Green-
life in het nieuwe gemeente-
huis van Beverwijk worden ge-
houden. Naast enkele lezingen 
en workshops was er een duur-
zaamheidmarkt. Een uitgebrei-
de markt met zeer uiteenlopen-
de producten, die duurzaam tot 
stand zijn gekomen en zorgen 
voor duurzame energie. Zo was 
er duurzame wijn, een stand met 
gebruiksvoorwerpen van bam-
boe, tassen van gerecycled ma-
teriaal en waren er kramen meer 
gericht op energie en vervoer. 
Zonnepanelen en elektrische 
fietsen. Kortom een breed palet 
van producten.
Ondanks het slechte weer was er 
de hele middag een inloop van 
publiek. Vooral opvallend was 
het enthousiasme over de vele 
producten en de professionele 
benadering van het onderwerp; 
duurzaamheid. Dit was de eer-
ste Greenlife in de IJmond en het 
idee is hier een jaarlijks terug-
kerend evenement van te ma-
ken rond de Dag van de Duur-
zaamheid. 
Deze eerste editie was een groot 
succes en een aanzet om met 

een nieuwe blik en professiona-
liteit naar duurzaamheid te kij-
ken. Duidelijk werd dat duur-
zaamheid dichter bij het individu 
staat dan velen zich realiseren.
Tijdens Greenlife kwamen er veel 
verzoeken naar meer oplaad-
punten voor elektrische auto. 
GroenLinks Velsen heeft daarom 
vragen aan de gemeente gesteld 
over de mogelijkheid toch meer 
openbare palen te plaatsen. De 
gemeente heeft eerder aangege-
ven hier geen geld meer voor be-
schikbaar te stellen. 
Ook heeft GroenLinks Velsen 
een ander belangrijk ‘groen’ 
punt opnieuw aangekaart bij de 
gemeente. In 2011 heeft Groen-
Links al eens gevraagd of het 
mogelijk is openbare kraanwa-
tertappunten in de gemeente 
neer te zetten, waar mensen hun 
eigen flesjes water kunnen vul-
len. Dit zou een enorme bespa-
ring kunnen leveren op het plas-
tic afval, als mensen hun wa-
terflesjes kunnen navullen, in 
plaats van ze na elk gebruik weg 
te gooien.
De gemeente heeft destijds aan-
gegeven dat zij het idee goed 
vinden, maar er zelf geen initi-
atief voor willen nemen, vanwe-
ge de kosten. Nu heeft PWN het 
echter een dergelijk aanbod ge-
daan. Vindt de gemeente Velsen 
het nu wel een goed moment 
voor dit milieuvriendelijke plan?

Teamzwemmarathon 
Inloophuis Kennemerland
IJmuiden -Zwembad de Heeren-
duinen houdt op zaterdag 10 en 
zondag 11 november een 24-uurs 
zwemmarathon voor Inloophuis 
Kennemerland, gevestigd aan 
Wülverderlaan 71 in Santpoort-
Noord. De gehele opbrengst gaat 
naar dit goede doel.
Inloophuis Kennemerland is een 
ontmoetingsplek voor mensen 
die met kanker te maken heb-
ben of hebben gehad, dus ook 
familieleden en partners. Ge-
durende enkele dagdelen per 
week kunnen kankerpatiënten 
en hun naasten elkaar ontmoe-
ten of meedoen aan een activi-
teit. Bezoekers betalen geen en-
tree. Maar Inloophuis Kennemer-
land ontvangt ook geen subsidie 
en is dus geheel afhankelijk van 
donaties.
Zwembad de Heerenduinen stelt 
het wedstrijdbad gedurende 24 

uur beschikbaar, van zaterdag 10 
november om 12.00 uur tot 12.00 
uur op zondag, voor deze zwem-
marathon.
Deelnemers aan de zwemma-
rathon kunnen het Inloophuis 
sponsoren. Deelnemen kan met 
een team van minimaal tien per-
sonen.  Deelname kost 5 euro per 
persoon. De bedoeling is dat er 
gedurende 24 uur altijd iemand 
van het team aan het zwem-
men is. Registratie van het aan-
tal gezwommen banen en tijd ge-
schiedt door een zwemchip per 
team. Teams kunnen zich door 
hun bedrijf, familie of vrienden la-
ten sponsoren. Dat kan per afge-
legde baan of afstand of voor een 
vast vooraf afgesproken bedrag. 
Inschrijven kan bij het zwembad, 
liefst per e-mail: zwembad@vel-
sen.nl of anders via 0255-531888. 
Inschrijven kan tot 1 november.

Tractor voor reiniging 
zusterstad Galle
Velsen - Enige maanden gele-
den is de reinigingsdienst van 
Galle, de zusterstad van Velsen 
op Sri Lanka, begonnen met het 
gescheiden ophalen van afval. 
Daartoe heeft SOS Velsen een 
speciale trailer gedoneerd. Een 
tweede trailer is in de maak. 
Om de wagens te kunnen ver-

plaatsen is een tractor nodig, 
die recent via de Netherlands 
Alumini Association of Lanka 
(NAAL) aan de burgemeester 
van Galle, Methsiri de Silva, is 
overhandigd. 
De NAAL is de organisatie die 
de belangen van SOS Velsen in 
Sri Lanka behartigt.

DKV Jeugd-
wedstrijden
IJmuiden - Zaterdag 13 oktober is 
de E1 van DKV kampioen gewor-
den. Dariush, Rick, Isabel, Lotte en 
Lisa wonnen met maar liefst 11-1 
van Tempo E4. Mooie doorloopbal-
len en goede schoten werden af-
gewisseld met veel onderschep-
pingen en hard werken.  Een mooi  
resultaat voor de enthousiaste kin-
deren van de E1! Doelpuntenma-
kers waren Dariush, Rick en Lisa. 
De D2 speelde een goede wed-
strijd tegen SDO E1. Ze verloren 
echter met 2-0. Als de D2 de kan-
sen gaat af maken kunnen ze win-
nen. De D1 heeft twee wedstrij-
den tegen KIOS D2 gespeeld. De 
eerste wedstrijd werd in een cha-
otische wedstrijd gewonnen door 
DKV met 11-0. Sverre, Thijs van 
M., Stan en Loek scoorden. Tij-
dens de uitwedstrijd werd er wel 
goed samen gespeeld en er wer-
den veel mooie kansen afgemaakt. 
Loek scoorde deze wedstrijd maar 
liefst zes doelpunten. DKV won 
met 3-13 en zal volgende week 
de kampioenswedstrijd spelen te-
gen Haarlem D1. DKV B2 speel-
de uit tegen KZ. De eerste helft 
was erg spannend. De spelers gin-
gen de rust in met 2-1. Uiteinde-
lijk trok KZ aan het langste eind 
en werd er met 5-2 verloren. Stijn 
scoorde twee keer. De B1 speelde 
tegen Roda B2. De B1 had in de 
eerste helft moeite met de tegen-
stander, gezien de 3-3 ruststand. 
In de tweede helft trokken de in 
de rust wakker geschudde spelers 
de stand recht. Eerst op jacht naar 
de gelijkmaker en daarna naar de 
winst. De eindstand was 6-9.

Regio - De politie is afgelopen 
zondag rond 09.35 uur na een on-
welmelding in een woning aan 
de Muiderslotweg in Haarlem ter 
plaatse gegaan en trof daar een 
jongen aan die nauwelijks bij ken-
nis was en een zeer zwakke adem-
haling had. Er waren meerdere 
jongeren in de woning aanwezig, 
die aan de politie verklaarden dat 
ze veel drugs en drank door elkaar 
hadden gebruikt. De jongen is met 
de ambulance naar het ziekenhuis 
is vervoerd.

Teveel drugs




