
Infopagina

29 november 2018 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

• Samen met de politie in de IJmond heeft 
gemeente Velsen afspraken gemaakt over 
de aanpak van vuurwerkoverlast. De po-
litie en de gemeentelijke buitengewoon 
opsporingsambtenaren gaan gezamenlijk 
surveilleren in de periode 15 december 
2018 tot 15 januari 2019. Overlastplegers 
tussen de 12 en 18 jaar worden doorge-
stuurd naar Halt. Daar krijgen ze een al-

ternatieve straf voor hun grensoverschrij-
dend gedrag. Deze straf bestaat uit een 
aantal gesprekken, het aanbieden van ex-
cuses en het maken van een leeropdracht.

Meer informatie: www.velsen.nl/gemeente-
raad. Klik op raadskalender > overzichten’ > 
collegeberichten.

  Uit het college

Met de koude dagen in aantocht gaan in 
steeds meer huizen de open haarden, in-
zethaarden en vrijstaande kachels weer 
aan. Deze kachels zorgen niet alleen 
voor verwarming, maar geven ook sfeer 
in huis. Echter kan stoken met hout voor 
omwonenden hinder en gezondheids-
klachten veroorzaken. Goed dus om ver-
standig te stoken met behulp van een 
aantal stooktips.

Juiste kachel, schoonmaken, droog hout
Zorg voor de juiste grootte kachel in ver-
houding tot de ruimte die u wilt verwarmen. 
Schoorstenen en rookkanalen moeten goed 
zijn afgestemd met de haard of kachel. Het 
is ook belangrijk dat u, tenminste één keer 
per jaar, uw schoorsteen door een erkend 
vakman schoon laat maken. Maak het vuur 
aan met aanmaakblokjes en kleine houtjes 
en stook alleen droog, onbehandeld hout. 
Stook niet bij windstil of mistig weer. 

Frisse lucht, controleer de vlam
Voldoende frisse lucht in de ruimte waar 
gestookt wordt is belangrijk, net als volle-
dige luchttoevoer tijdens het stoken. U kunt 
dit zelf controleer door naar de kleur van 
de rook en de vlam te kijken. En als laatste: 
laat houtvuur vanzelf uitbranden. Door de 

stooktips te volgen houdt u rekening met uw 
buren en beperkt u overlast en gezondheids-
klachten voor uw omgeving. Meer informa-
tie over de tips kunt u vinden op www.rivm.
nl. 

Gezondheidse� ecten
Houtrook bevat ongezonde stoff en en draagt 
bij aan luchtverontreiniging. De GGD geeft 
informatie over mogelijke gezondheidsef-
fecten van blootstelling aan houtrook. Ook 
geven zij voorlichting over stoken met zo 
min mogelijk overlast en eff ect op uw ge-
zondheid. Op www.ggdkennemerland.nl 
vindt u meer informatie over gezondheids-
eff ecten van houtrook.

Visie Luchtkwaliteit 2017–2021
De vier IJmondgemeenten werken sinds 
2012 samen aan de verbetering van de 
luchtkwaliteit. Initiatiefnemer van de Vi-
sie Luchtkwaliteit is het platform Milieu 
en Gezondheid waarin portefeuillehouders 
gezondheid en milieu van de vier IJmond-
gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen 
en Uitgeest zijn vertegenwoordigd. Afgelo-
pen vier jaar werkte dit platform nauw sa-
men met Omgevingsdienst IJmond en GGD 
Kennemerland. Meer informatie vindt u op 
www.odijmond.nl/luchtkwaliteit.

Houtkachel aan? 
Denk aan uw omgeving!

Als alles goed gaat met u bedrijf, staat 
iedereen in de rij. Maar gaat het minder, 
dan staat u  er als ondernemer vaak al-
leen voor. Daarom is 155 opgericht, onaf-
hankelijk en deskundig. Zijn er momen-
ten dat u zich afvraagt hoe het verder 
moet? Is uw bedrijf in de kern gezond 
maar hebt u last van gedoe? Hoe eerder u 
hulp zoekt, des te groter de kans dat het 
succes u weer toelacht.

De gemeente Velsen en het Instituut voor 
het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) wer-
ken vanaf 2014 samen om ondernemers in 
zwaar weer hulp te bieden. Via ‘155-Help-
een-bedrijf ’ hebben ruim 170 ondernemers 
zich gemeld met een vraag om hulp. Deze 
ondernemers zijn grotendeels afk omstig uit 
de zakelijke dienstverlening en detailhan-
del. De hulp richt zich onder andere op be-
drijfsvoering, commercie en fi nanciën.

Steun voor lokale ondernemers
Wethouder Marianne Steijn: “Wij vinden 

het als gemeente belangrijk om onze loka-
le ondernemers te steunen waar mogelijk, 
ook in moeilijke tijden. Met het continueren 
van de samenwerking op het gebied van 155 
kunnen we hiervoor blijven zorgen”.

Kosteloos advies
In de praktijk blijkt dat veel ondernemers in 
nood te laat hulp zoeken. Daarom zijn er een 
website en een telefoonnummer waar on-
dernemers makkelijk om hulp kunnen vra-
gen. De ondernemer kan daarna direct aan 
de slag om samen met een adviseur van het 
IMK naar oplossingen te zoeken. 

Contact
Ondernemers kunnen contact opnemen 
met een adviseur via 088 9990 155 of online 
via www.155.nl. Op het 155-platform kun-
nen ondernemers anoniem en 24 uur per 
dag, 7 dagen per week, terecht voor diagnose 
en hulp. Ook zelfdiagnose is mogelijk door 
middel van een online scan op de website. 
(foto: gemeente Velsen)

Samenwerking met 155 voortgezet
Hulp aan ondernemers

In Velsen genieten tienduizenden inwo-
ners elk jaar op 31 december van olie-
bollen, champagne en vuurwerk. Dit 
hoort bij de jaarwisseling. Oud & nieuw 
is misschien wel één van de gezelligste 
feesten van Nederland, maar het is ook 
het onveiligste feest.

Tijdens de jaarwisseling zijn ieder jaar de 
meeste gevallen van ernstig lichamelijk 
letsel, openlijke geweldpleging, brand-
stichting en vernieling. Vaak in combina-
tie met het afsteken van vuurwerk op een 
manier waar dit niet voor bedoeld is. On-
danks dat het de afgelopen jaren redelijk 
rustig is, wil de gemeente Velsen met haar 
inwoners in gesprek over het afsteken van 
vuurwerk tijden oud & nieuw. Hoe kun-
nen we nu en in de toekomst de jaarwis-
seling gezellig én veilig met elkaar blijven 
vieren?

Komende jaarwisseling verandert er niets
Voor alle duidelijkheid: in de gemeente 
Velsen verandert de komende jaarwis-
seling niets. Net als altijd kan iedereen 
dit jaar op 31 december tussen 18.00 uur 
’s avonds en 2.00 uur ’s nachts vuurwerk 

afsteken. Behalve natuurlijk binnen de 
vuurwerkvrije zones zoals rondom scho-
len en kinderboerderijen.

Is een vuurwerkshow een goed idee?
Wat vindt u van het idee dat de gemeente 
met de jaarwisseling een grote, professi-
onele vuurwerkshow organiseert? Er zijn 
een paar andere gemeenten die dit doen. 
Dit heeft een positief eff ect op de sfeer. De 
ervaring is dat hier minder schade, min-
der overlast en ook minder gewonden zijn. 
Een mogelijk idee is om een vuurwerk-
show te combineren met vuurwerkvrije 
zones en andere activiteiten zoals het op-
treden van een band en voorlichtingsles-
sen op scholen. Hoe denkt u hierover?

Met respect in gesprek
Dit onderwerp roept emoties op. Er zijn 
namelijk mensen die al het vuurwerk wil-
len afschaff en. Maar er zijn ook mensen 
die het liefst zelf vuurwerk afsteken. La-
ten we samen het gesprek aangaan! Wat 
vindt u eigenlijk van dit onderwerp? U 
kunt op onze website: www.velsen.nl en 
via onze Facebookpagina een enquête in-
vullen. (foto: gemeente Velsen)

De toekomst van oud & nieuw
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Zwembad De Heerenduinen in IJmui-
den heeft in 2018 opnieuw voldaan 
aan de eisen en normen van het lan-
delijk Keurmerk Veilig & Schoon. 
Om het keurmerk te krijgen, moeten 
zwembaden in Nederland voldoen 
aan gestelde wet- en regelgeving 
voor zwembaden én aan extra kwali-
teitseisen.

De Heerenduinen voldoet aan alle cri-
teria van het keurmerk. De veiligheid en 
hygiëne staan steeds voorop en iedereen 
kan met een gerust hart elke dag komen 
zwemmen. Het zwembad blijft natuur-
lijk hard werken om het keurmerk ook in 
de komende jaren te behouden. Kijk voor 
meer informatie op zwembadvelsen.nl. 
(foto: gemeente Velsen)

Keurmerk Veilig & Schoon voor 
zwembad De Heerenduinen

Op zaterdag 24 november hebben 48 
kinderen afgezwommen voor het zwem-
ABC in zwembad De Heerenduinen. Ieder 
is geslaagd!

Diploma-zwemmen is altijd een groot feest, 
maar deze keer was het extra bijzonder. Er 
waren twee Pieten bij het afzwemmen. Ze 
hebben samen met de afzwemmers van het 
A-diploma gewatertrappeld, gezongen en 
geholpen met het uitreiken van de diplo-
ma’s. Met de kinderen voor het B- en C-di-
ploma zijn ze meegelopen op de muziek voor 
het afzwemmen. Daarna werd het tijd voor 
de Pieten om weer verder te gaan.

A-diploma: Ahmet Akkas,Amber Manon 
van der Aa, Angelina Zwanenburg,Djono 
Diroë, Dounia el Ouarti,Emiel Yael Huinin-

ga de Groot,Hania Wieteska,Ilse Ohm,Jaro 
Kloos, Kane Lewis, Nikki Verhoogt,Quint 
Christiaan Kerssens, Sara Souilmi, Shirley 
Schipper,Victoria Anna de Heer, Asila Kat.

B-diploma: Benthe Marijke Vollebergh, 
Bo Asante Kuipers, Dani Boogaard, Daniel 
van de Konijnenberg,Demelchio Meghadi 
Verbaan,Diesel Dean Bühl, Eliah Benjamin 
Ackermann, Finz André Krab, Florian Otte, 
Jolie Venhuis, Julia Rybialek, Kas Meine-
ma, Lana Jayab, Lena Tadajewska, Marin 
Kyara Kuiter, Noah Gerritsen, Sem Quakke-
laar, Tess van Wetering, Zoë Elif Oguzberk, 
Zoë Juuls Otte.

C-diploma: Jaana Fremeijer, Jan Parul, Jes-
ko Westphal, Liz Lammen, Revi Schaap. (fo-
to’s: gemeente Velsen)

Diplomazwemmen met Pieten!

Op vrijdag 30 november is er disco-
zwemmen in zwembad De Heerendui-
nen met als thema Sinterklaas. Kom je 
ook? Het zwembad is helemaal in de 
sfeer van Sint en Piet.

Wie durft één van zijn schoenen achter te 
laten bij de receptie? Het moet één van de 
schoenen zijn die je aanhebt, je mag geen 
extra schoenen meenemen. En wel nog een 
liedje zingen, hé!

Het discozwemmen is speciaal voor kin-
deren van 6 t/m 14 jaar. Heb je nog geen 
diploma en mag je nog niet alleen? Onder 
begeleiding van een betalende volwassene 
kunnen ook de  kinderen zonder diploma 
mee feesten!

Kom van 18.00 tot en met 21.00 uur met je 
vriendjes en vriendinnetjes dansen, zin-
gen en chillen. Onze DJ draait de leukste 
muziek. Hier horen, net als bij een echte 
disco, ook de nodige licht- en lasere¤ ecten 
bij. Alles is aanwezig voor een spetterende 
avond.

Toegang: 6,10 euro. Kijk voor meer infor-
matie op zwembadvelsen.nl.

Discozwemmen in teken van Sint

Maar liefst tien basisscholen, verdeeld over éénen-
dertig teams, streden op woensdag 14 november 
om de titel ‘beste damteam van de gemeente Vel-
sen’. In een volle burgerzaal wist De Hoeksteen 2 
uit Velserbroek na vier van de zeven rondes een 
gat met de concurrentie te slaan, waarna het de 
eerste plaats niet meer uit handen gaf

Zo werd in de zevende en laatste ronde titelverdedi-
ger Jan Campert uit Driehuis met succes onttroond. 
Tweede werd Brederode Dalton 2 uit Santpoort-Zuid, 
dat volledig uit meisjes bestond. De Toermalijn uit 
Driehuis, dat tijdens de voorgaande toernooien ook 
goed presteerde, werd ditmaal derde. De Pionier uit 
Velserbroek trad met twee sterke teams aan, maar 
kwam net te kort voor het podium en werd vierde en 
vijfde. Titelverdediger Jan Campert werd uiteindelijk 
zesde.

De beste scholen mogen zich nu op gaan maken voor 
het Noord-Hollands kampioenschap en daarna wel-
licht de halve fi nale en fi nale van Nederland. (foto: ge-
meente Velsen)

De Hoeksteen wint zwaar bezet schooldamtoernooi
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook 
gewoon langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is 

geopend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 
uur per dag een afspraak maken. U kunt na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland. 
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

De toren van de Engelmunduskerk Oud 
Velsen in Velsen-Zuid is tussen zondag 
25 november en maandag 10 decem-
ber oranje verlicht. Dit om aandacht te 
vragen voor ‘Orange the World’, de in-
ternationale campagne tegen geweld 
tegen vrouwen. De kleur oranje staat 
daarbij symbool voor de dageraad; een 
zonnige toekomst, vrij van geweld te-
gen vrouwen.

Wereldwijd verlicht
Het oranje uitlichten van een opvallend 
gebouw door overheden op 25 november 
is inmiddels een vast onderdeel van Oran-
ge the World. Voorgaande jaren waren dat 
bijvoorbeeld de Sfi nx in Egypte, de Ni-
agara Falls, de Brandenburger Tor en vele 
paleizen en presidentiële gebouwen. In 
meer dan negentig landen laten nationale, 
regionale en lokale overheden op die ma-
nier zien dat zij zich willen inzetten tegen 
geweld tegen vrouwen. Deze campagne, 
waar meer dan 90 landen aan meedoen, 
eindigt op 10 december en wordt gecoör-
dineerd door UN Women, onderdeel van 
de Verenigde Naties. Het thema is dit jaar 
‘Orange the World: #HearMeToo.
Velsen steunt deze actie
De gemeente Velsen vindt het belangrijk 
dat vrouwen zich overal veilig en vrij kun-
nen voelen. Met het steunen van deze we-
reldwijde actie wordt aandacht gevraagd 
voor deze, vaak stille problematiek. 

Enquête
Burgemeester Frank Dales onderteken-
de onlangs nog een intentieverklaring om 
de veiligheid van vrouwen en meisjes in 

de openbare ruimte, het uitgaansleven en 
het openbaar vervoer te waarborgen. Ook 
is een enquête gestart waarin vrouwen 
wordt gevraagd naar de veiligheid voor 
vrouwen in Velsen. Deze enquête is nog  
tot 31 december 2018 in te vullen op de 
website van Velsen: https://www.velsen.
nl/hoe-veilig-is-velsen-voor-vrouwen en 
op Facebook. 

Nationaal moment
In Nederland vinden tussen 25 november 
en 10 december verschillende activiteiten 
plaats, waaronder een nationaal moment 
op maandag 26 november om 18.30 door 
Minister Sigrid Kaag. Zij zal dan het Bin-
nenhof in Den Haag oranje doen kleuren. 
(foto: gemeente Velsen)

Orange the World
Engelmunduskerk kleurt oranje

De Japanse duizendknoop is een uit-
heemse plant die in Nederland geen 
natuurlijke ‘vijanden’ kent en daardoor 
hard kan groeien (wel 10 centimeter 
per dag!) en zich snel verspreidt. Daar-
mee verdringt hij andere planten waar-
door de biodiversiteit verslechtert

De plant is supersterk (bij vochtig weer, 
droogte, in de zon en in de schaduw) en 
weet zelfs in straatverhardingen zijn weg 
omhoog te vinden. De gemeente moet 
deze plant daarom bestrijden.

U kunt de gemeente daarbij helpen door 
het te melden als u de plant ziet in de open-

bare ruimte. In de winter sterft de plant 
bovengronds af, maar in de lente steekt hij 
kleine rode blaadjes uit de grond. De sten-
gels lijken op die van bamboe. In de zomer 
kleuren de bladeren donkergroen.

De gemeente heeft al veel locaties in beeld 
waar de duizendknoop groeit. Toch zijn 
we blij als u het meldt als u de duizend-
knoop gezien denkt te hebben. Dat kan via 
de app ‘Slim Melden Velsen’ die te down-
loaden is in de AppStore en Google Play of 
natuurlijk per mail of telefoon.

Foto links: Japanse duizendkoop in de 
lente. Rechts zomer en herfst.

Herken de Japanse duizend-
knoop en geef hem aan!

Donderdag 22 november is burgemeester Frank Da-
les op bezoek gegaan bij basisschool De Westbroek 
in Velserbroek. De school was één van de deelnemers 
aan het Nationaal Schoolontbijt. De burgemeester 
kreeg een rondleiding door de school en bracht aan 
alle klassen een kort bezoek.

Na de rondleiding door de school kreeg hij een boek met 
allerlei vragen van de kinderen. Op een paar vragen gaf 
hij graag antwoord.

Het Nationaal Schoolontbijt
Het Nationaal Schoolontbijt schenkt voor het 16e jaar 
aandacht aan het belang van een gezond ontbijt. Dit jaar 
was het goede doel de stichting Kinderpostzegels. Veel 
kinderen ontbijten niet of niet gezond. Het Nationaal 
Schoolontbijt heeft de steun van het Voedingscentrum, 
Jongeren Op Gezond Gewicht, de Maag Lever Darm 
Stichting en de Nederlandse Coeliakie Vereniging. (foto 
Reinder Weidijk)

Burgemeester op bezoek bij basisschool De Westbroek
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 

is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft omgevings-
vergunning verleend voor: 

IJmuiden
Rondweg 18, legaliseren interne verbou-
wing (20/11/2018) 5553-2018  
Kennemerstrand 174, uitbreiden huidi-
ge strandpaviljoen en terras (20/11/2018) 
11889-2018       
Radarstraat 143-151 (project Parkzicht), 
aanpassen kozijnen (21/11/2018) 15762-
2018
Zeewijkplein 31, wijzigen voorgevel 
(22/11/2018) 16318-2018  
Wijk aan Zeeërweg 23, plaatsen verdie-
ping op woning (22/11/2018) 12808-
2018  

Santpoort-Noord

Surinamestraat 24, plaatsen dakopbouw 
(21/11/2018) 15536-2018  

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 31, kappen 2 bomen 
(21/11/2018) 15287-2018  
Willem de Zwijgerlaan 34, kappen 4 bomen 
(21/11/2018) 16934-2018  

Driehuis
Valeriuslaan 40, uitbouwen 1e verdieping en 
plaatsen dakopbouw (21/11/2018) 16057-
2018 

Velserbroek
Waterdrieblad 29, vergroten 2e verdieping 
(21/11/2018) 15853-2018  

Geweigerde omgevingsvergunning

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 33, kappen boom 
(21/11/2018) 16752-2018 

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:17

Santpoort-Noord
Sinterklaasloop, op 2 december 2018 van 
10:45 tot 12:30 uur, locatie: sportpark Groe-
neveen (start- en fi nishlocatie,  route door 
Santpoort en Bloemendaal) (19/11/2018) 
14300-2018

Kerstboomverbranding, op 9 januari 2019 
van 18:30 tot 22:00 uur, locatie Hagelinger-
weg (ten westen van Welkoop) (23/11/2018) 
12780-2018

Verleende standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:18 

Santpoort-Zuid
Verkoop kerstbomen, van 6 tot 21 december 
2018, locatie: nabij Bloemendaalsestraat-
weg 169A (23/11/2018) 15015-2018.

Ontwerpwijzigingsplan Trawlerkade 16 IJmuiden
Burgemeester en wethouders zijn voor-
nemens een wijzigingsplan vast te stellen 
voor de locatie Trawlerkade 16 te IJmui-
den.

Aanleiding
Met dit wijzigingsplan wordt  in het pand 
Trawlerkade 16 te IJmuiden een seksin-
richting mogelijk gemaakt. In het bestem-
mingsplan Havengebied IJmuiden is een 
wijzigingsmogelijkheid opgenomen voor de 
vestiging van maximaal 2 seksinrichtingen 
in het plangebied van het bestemmingsplan 
Havengebied IJmuiden. Op dit moment is 

er geen seksinrichting in de gemeente. Met 
dit wijzigingsplan wijzigt het college het be-
stemmingsplan zodat  de vestiging van de 
seksinrichting in het pand Trawlerkade 16 
te IJmuiden planologisch mogelijk wordt 
gemaakt. 

Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uitsluitend uit het 
perceel Trawlerkade 16 te IJmuiden.

Plan inzien
Het ontwerpwijzigingsplan (idn: 
N L . I M R O . 0 4 5 3 .W P 0 5 0 3 T R AW L E R -

KAD16-O001) ligt met ingang van 30 no-
vember 2018 gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage. Naast het ontwerpwijzi-
gingsplan liggen tevens de daarop betrek-
king hebbende onderzoeken en rapporta-
ges ter inzage: Gemeentehuis, Dudokplein 
1, IJmuiden, Centrale bibliotheek, Dudok-
plein 16, IJmuiden en digitaal raadpleeg-
baar op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter in-
zage ligt, kunt u een zienswijze indienen op 
het ontwerpwijzigingsplan. Dit doet u door 

een brief te richten aan: college van burge-
meester en wethouders, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden. Of via ro@velsen.nl. Onder 
vermelding van “zienswijze wijzigingsplan 
Trawlerkade 16, zaaknummer 17875-2018”. 
Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke 
postadres aan te geven. Voor het indienen 
van mondelinge zienswijzen kunt u een af-
spraak maken met de behandelend ambte-
naar, de heer Bethlehem, telefoonnummer 
0255-567200.

Mededeling
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 8 no-
vember 2018 vastgesteld:

- verordening Onroerende-zaak belastingen 2019
- verordening Roerende woon- en bedrijfsruimten 2019
- verordening Hondenbelastingen 2019
- verordening Rioolhe¤  ngen 2019
- verordening Afvalsto¥ enhe¤  ng 2019
- verordening Precariobelasting 2019

- verordening Toeristenbelasting 2019
- verordening Watertoeristenbelasting 2019
- Legesverordening 2019
- verordening Marktgelden 2019
- verordening Standplaatsgelden 2019
- verordening Lijkbezorgingsrechten 2019
- verordening Parkeerbelasting 2019 
- Aanwijzingsbesluit ingevolge de verordening Parkeerbe-

lasting 2019

Ter inzage
De tekst van verordening is in het elektronisch gemeente-
blad gepubliceerd.  Een uitdraai van het elektronisch ge-
meenteblad is in te zien bij de balie van het stadhuis.  De 
verordening wordt ook gepubliceerd op de website van de 
gemeente Velsen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 17 november tot en met 
23 november 2018 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

IJmuiden 
Marktplein 52, herindeling winkel naar 
winkel met 2 appartementen (20/11/2018) 
19029-2018  
Andromedastraat 7, plaatsen erker 
(21/11/2018) 19213-2018
Herenlaan 1, slopen en oprichten  woning 
(21/11/2018) 18717-2018  
Wijk aan Zeeërweg 194, wijzigen entree en 
trappenhuis (22/11/2018) 19344-2018
IJmuiderstraatweg 47, interne verbouwing 
en plaatsen opbouw (22/11/2018) 19349-
2018
Industriestraat 24, verbouwen gebouw (in-
tern, gevels, dakterras) (22/11/2018) 19391-
2018 

Mercuriusstraat 18, legaliseren dakka-
pel voorzijde woning (23/11/2018) 19580-
2018 

Santpoort-Noord
Groenelaantje 6-0008, plaatsen blokhut 
(17/11/2018) 18646-2018
Hoofdstraat 192 -194, kappen 4 bomen 
(19/11/2018) 18730-2018
Paramaribostraat 54, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (19/11/2018) 18695-2018
Molenstraat 17, bouwen bijkeuken en 2 in-
terne muurdoorbraken (20/11/2018) 19037-
2018 
J.T. Cremerlaan 17, kappen boom 
(21/11/2018) 19234-2018
Duin- en Kruidbergerweg 66a, kappen 3 bo-
men (23/11/2018) 19571-2018     
Velsen-Zuid
Driehuizerkerkweg ong. (Park Velser-
beek Hertenkamp), plaatsen ooievaars-
nest (rijksmonument) (21/11/2018) 19225-
2018 
Van Tuyllweg ong. (Park Velserbeek) (rijks-
monument), kappen 30 bomen (21/11/2018) 
19293-2018 

Oostbroekerweg 17, uitbouwen restaurant 
(22/11/2018) 19324-2018 

Velserbroek
Engels Gras 60, plaatsen dakkapel (voorge-
vel) (23/11/2018) 19422-2018 

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn

IJmuiden
Westerduinweg 4, plaatsen tijdelijke kan-
toorunit (10 jaar) (23/11/2018) 12171-
2018 

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1B, gebruiken 4e verdieping 
voor operatie- en verpleegkamers, plaatsen 
luchtbehandeling ledreclame en zonnepa-

nelen, plaatsen entreeluifel, veranderen 
trappenhuis/liftschacht (verbreden, verho-
gen, gevelbekleding) (20/11/2018) 10141-
2018

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

Velserbroek
Waterviolier 2 en 4, samenvoegen 2 woon-
wagenstandplaatsen (21/11/2018) 11857-
2016

Ingekomen aanvraag evenementenver-
gunningen APV artikel 2:17

IJmuiden
Ko¥ erbakmarkt op, 20 april, 25 mei,15 juni, 
13 juli,10 augustus, 21 september, 5 oktober 
2019, van 09:00 tot 16:00 uur, locatie: Plein 
1945 (21/11/2018) 19160-2018

Snu¥ elmarkt, op 11 mei, 29 juni, 27 juli, 31 
augustus, 28 september, 12 oktober 2019, 
locatie: Lange Nieuwstraat   (21/11/2018) 
19163-2018
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Kapmelding
Aan de Marconistraat 34 in IJmuiden wordt 
een boom gekapt. Het gaat om een Iep. Deze 

boom is in slechte staat. Aan de Roos en Beeklaan t.h.v. nr. 47 in Sant-
poort wordt een boom gekapt. Het gaat om 

een Iep. Deze boom is in slechte staat.

Informatiebijeenkomst Startdocument Velserbroekse Dreef 10
Burgemeester en wethouders hebben het concept start-
document voor de locatie Velserbroekse Dreef 10 vrij-
gegeven voor participatie. In dit kader wordt een infor-
matiebijeenkomst georganiseerd.

Aanleiding
Het merendeel van het perceel is braakliggend. De initia-
tiefnemer is voornemens om een appartementencomplex 
te realiseren op deze locatie.  De voorgestelde ontwikkeling 
heeft tot gevolg dat de bestemming gewijzigd moet worden 
van bedrijventerrein naar wonen. Daarnaast moeten de be-
stemmingen water en groen voor een deel gewijzigd worden 
naar verkeer.

De gemeente heeft een positieve grondhouding ten opzichte 
van de voorgestelde ontwikkeling en maakt een startdocu-
ment als er een initiatief is voor een gebiedsontwikkeling 
waaraan de gemeente zijn medewerking wil verlenen. Het 
startdocument vormt het uitgangspunt voor het op te stel-
len bestemmingsplan waarmee de ontwikkeling mogelijk 
kan worden gemaakt. Het startdocument schetst de ruimte-
lijke kaders voor een dergelijke  voorgenomen herontwikke-
ling, zodat duidelijk is binnen welke grenzen en voorwaar-
den de locatie kan worden ontwikkeld.

Ligging plangebied
De ontwikkellocatie ligt aan de ontsluitingsweg Velser-
broekse Dreef en heeft hiermee een prominente positie. 
Verder bevindt het zich aan de rand van bedrijventerrein 
Broekerwerf en aan de entree van Velserbroek vanaf de 
N208. De Velserbroekse Dreef vormt de scheiding tussen de 
bestaande woonwijken met eengezinswoningen en het be-
drijventerrein. De bedrijven in de nabije omgeving zijn veel-

al gerelateerd aan detail- en groothandel, aangevuld met en-
kele kantoren. De planlocatie draagt op dit moment verder 
bij aan de scheiding tussen wonen en werken: de kavel van 
circa 5.620m2 is op één woning na onbebouwd.  

Informatiebijeenkomst
Woensdagavond 12 december wordt in het Polderhuis (Ves-

tingplein 58, Velserbroek) een informatie-
bijeenkomst georganiseerd. Iedereen is van 
harte welkom. De avond start om 17.00 uur en 
duurt tot 19.30 uur.

Startdocument inzien
Het concept startdocument ligt met ingang 
van 29 november 2018 gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage op het gemeente-
huis, Dudokplein 1 te IJmuiden, en in de cen-
trale bibliotheek, Dudokplein 16 te IJmuiden. 
Het document is ook online te raadplegen op 
de website (www.velsen.nl/actueel/bestem-
mingsplannen).  

Reactie indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage 
ligt, kunt u een reactie indienen op het con-
cept startdocument. Dit doet u door een brief 
te richten aan: College van burgemeester en 
wethouders, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden 
onder vermelding van “Reactie startdocu-
ment Velserbroekse Dreef ” en het nummer 
19204-2018. Vergeet ook niet duidelijk uw fy-
sieke postadres aan te geven. U kunt uw reac-
tie ook mailen naar ro@velsen.nl, onder ver-

melding van dezelfde gegevens. 

Vervolg
In het eerste kwartaal van 2019 wordt het concept startdo-
cument Velserbroekse Dreef 10 inclusief reacties ter be-
sluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Informatiebijeenkomst Startdocument Missiehuis
Burgemeester en wethouders hebben het concept start-
document voor de locatie Missiehuis, Driehuizerkerk-
weg 123, vrijgegeven voor participatie. In dit kader 
wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Aanleiding
Eind 2017 is na jaren van leegstand het voormalig Missie-
huis in Driehuis per openbare inschrijving verkocht. De 
nieuwe eigenaar is voornemens op deze locatie voorname-
lijk woningbouw te realiseren (in de kapel eventueel an-
dere functies, omdat de kapel moeilijk geschikt is te maken 
voor woningbouw) en heeft de gemeente gevraagd om hier 
medewerking aan te verlenen. Het college staat positief te-
genover herontwikkeling van de locatie. Om deze heront-
wikkeling mogelijk te maken moet de huidige bestemming 
‘maatschappelijke doeleinden’ hoofdzakelijk worden gewij-
zigd naar de bestemming ‘wonen’. Dit startdocument is het 
startpunt om te komen tot een wijziging van het bestem-
mingsplan. In het document worden namelijk de ruimtelij-
ke kaders beschreven die gelden bij herontwikkeling van de 
locatie. 

Ligging plangebied
De locatie Missiehuis ligt aan de zuidwestrand van dorps-
kern Driehuis. Op het parkachtige terrein staat het in op-
dracht van de Missionarissen van het Heilig Hart ge-
bouwde Missiehuis uit 1924. Hieraan vast gebouwd is een 
lagere zuidvleugel met koppaviljoen (stalgebouw) en een 
kapel uit 1928. Verder bevinden zich op het terrein een een-
laags gebouw met werkruimtes (circa 1990), een drielaags 
legeringsgebouw (circa 2000) en een tweetal bunkers uit de 
Tweede Wereldoorlog. Een deel van het terrein wordt als 
parkeerterrein gebruikt. Aan de voorzijde (westen) van het 
huidige plangebied bevindt zich de Driehuizerkerkweg met 
tegenover het Missiehuis de lintbebouwing met vrijstaande 

particuliere woningen. Aan de zuidzijde wordt de locatie in-
gesloten door de Wol¤  en Dekenlaan, waar zich de sportvel-
den van RKVV Velsen en enkele appartementencomplexen 
van vijf bouwlagen bevinden. Aan de noordzijde wordt het 
gebied begrensd door de Nicolaas Beetslaan en de Duin 
en Kruidberg mavo. Ten oosten van het Missiehuis ligt de 
nieuwbouwlocatie Nieuw Velserduin. Hier wordt woning-
bouw gerealiseerd, met direct langs de grens van de locatie 
twee appartementengebouwen van eveneens vijf bouwla-

gen.

Informatiebijeenkomst
De informatiebijeenkomst wordt woensdag-
avond 19 december in het Missiehuis geor-
ganiseerd. Iedereen is van harte welkom. De 
avond start om 17.00 uur en duurt tot 19.30 
uur.

Startdocument inzien
Het concept startdocument ligt met ingang 
van 29 november 2018 gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage op het gemeente-
huis, Dudokplein 1 te IJmuiden, en in de cen-
trale bibliotheek, Dudokplein 16 te IJmuiden. 
Het document is ook online te raadplegen op 
de website (www.velsen.nl/actueel/bestem-
mingsplannen).  

Reactie indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage 
ligt, kunt u een reactie indienen op het con-
cept startdocument. Dit doet u door een brief 
te richten aan: College van burgemeester en 
wethouders, Postbus 465 1970 AL IJmuiden 
onder vermelding van “Reactie startdocu-

ment Missiehuis” en het nummer 19198-2018. Vergeet ook 
niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven. U kunt uw 
reactie ook mailen naar ro@velsen.nl, onder vermelding 
van dezelfde gegevens. 

Vervolg
In het eerste kwartaal van 2019 wordt het concept startdo-
cument Missiehuis inclusief reacties ter besluitvorming 
voorgelegd aan de gemeenteraad.
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Vergadering gemeenteraad Velsen
Sessies donderdag 6 december 2018 
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 
1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessies bij te wonen. U kunt 
hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de ver-
gaderzaal. De vergadering is zowel live als achteraf te vol-
gen via de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. 
Open de raadskalender en klik vervolgens op de datum en 
de zalen van deze sessies. RTV Seaport zendt de sessies 
vanuit de raadzaal uit op het TV-kanaal en via www.raads-
plein.tv.

Inspreken kan tijdens de sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de ver-
gadering tot 12.00 uur bij de gri  e: 0255 567251 of via de 
mail: gri  e@velsen.nl met vermelding van onderwerp, 
naam, e-mailadres en telefoonnummer. De gri  e neemt 
dan nog contact met u op. 

Agenda

Verantwoording woonruimteverdeling corporaties 

Wonen in Velsen 2017
De woningcorporaties monitoren jaarlijks de ontwikke-
lingen op de huurwoningmarkt in de gemeente Velsen. Zij 
doen dit via de gegevens uit het woonruimteverdeelsys-
teem Wonen in Velsen. Dit gaat onder andere over ken-
merken van de huurwoningvoorraad en woningzoekenden, 
verhuringen en wachttijden voor de verschillende sociale 
huurwoningen. De woningcorporaties lichten de gegevens 
over 2017 aan de raad toe en beantwoorden zo nodig vragen 
hierover.
Raadzaal: 19.30 – 21.00 uur

Veiligheidsplan
Voor de veiligheid in Velsen is nieuw beleid opgesteld, 
waarmee fl exibel kan worden ingespeeld op de ontwikke-
lingen op het gebied van veiligheid in Velsen. Tijdens de 
sessie zal via een korte presentatie worden toegelicht wel-
ke verbeteringen met het Veiligheidsplan worden beoogd. 
Daarnaast zal ingegaan worden op wat de aandachtspunten 
voor 2019 zijn en wordt de relatie tussen het lokale en regi-
onale veiligheidsbeleid in beeld worden gebracht. 
Schoonenbergzaal: 19.30-21.00 uur

Financiële kadernota’s
Deze drie nota’s geven het kader waarbinnen het college 
uitvoering kan geven aan het fi nancieel beleid van de ge-

meente. Het Treasurybeleid geeft kaders voor handelingen 
bij het aantrekken en verstrekken van geldleningen om het 
gemeentelijk beleid te fi nancieren. 
Het Afwijkingenbeleid geeft kaders in welke gevallen over-
schrijdingen van de begroting toegestaan zijn en achteraf 
goedgekeurd moeten worden door de raad. 
De nota Borgstellingen en verstrekken van leningen geeft 
kaders voor het verstrekken van borgstellingen en gellenin-
gen bij het ondersteunen van rechtspersonen om hun maat-
schappelijke doelstellingen te ondersteunen.
 Rooswijkzaal: 19.30 – 21.00 uur 

Collegeprogramma 2018-2022 ‘Velsen komt naar je 
toe’
Op 13 november is het collegeprogramma 2018-2022“Vel-
sen komt naar je toe!” door het college gepresenteerd. Het 
collegeprogramma is een uitwerking van het raadsakkoord 
van 5 juli 2018 dat door de raad is vastgesteld. Raad en col-
lege willen graag in gesprek over de ambities en voorne-
mens in dit collegeprogramma en willen – in de aanloop 
naar de Perspectiefnota 2019 – het politieke debat voeren 
over de inhoud op basis van het raadsakkoord en het colle-
geprogramma. Ook willen raad en college het hebben over 
de wijze waarop het samenspel met de samenleving en tus-
sen raad en college vormgegeven kan worden.
Raadzaal: 21.30-23.00 uur 

  

opgehaald en hadden een spet-
terende, sportieve middag. Na 
ontvangst met een drankje en 
iets lekkers was het tijd voor het 
echte werk. De kinderen kregen 
een voetbalshirt en een paar 
door Nike gesponsorde voetbal-
schoenen. Zo konden ze als een 
echte speler mee het veld op 
met de selectiespelers. Na de cli-
nic werden de kinderen rondge-
leid door het stadion en de dag 
werd afgesloten met een hapje 
en een drankje. En als klap op de 
vuurpijl kreeg elk kind ook nog 

-
gende thuiswedstrijd!
SC Telstar was niet de enige voet-
balclub waar een voetbalclinic 
georganiseerd werd. In totaal 
volgden circa 400 kinderen uit 
opvanglocaties door heel Neder-
land een voetbalclinic.
Het campagnethema 2018 van 
de Week van Het Vergeten Kind 
is het belang van kleine gebaren 
van echte aandacht. Kleine ge-
baren, zoals het bieden van een 
luisterend oor of het sturen van 
een lief berichtje zorgen ervoor 
dat een kind zich gezien en ge-

-
ge supportsjaal van lieve berich-
ten. Na de actieperiode deelt Het 
Vergeten Kind ze, sjaal voor sjaal, 
uit aan kwetsbare kinderen in 
Nederland.
De Week van Het Vergeten Kind 
was van maandag 29 janua-
ri tot en met zondag 4 februa-
ri met verschillende activiteiten 
door het hele land. Vaste onder-
delen zijn de uitreiking van de 
‘Kind Centraal’ Award, Het Verge-
ten Kind Filmfestival en de voet-
balclinics.  Zie ook www.hetver-
getenkind.nl. (foto: aangeleverd)

ook een belangrijke wedstrijd 
voor beide ploegen. Er wordt 
met belangstelling uitgekeken 
naar een mogelijke opstelling 
van Ajax-speler Younes. Maan-
dag speelde hij nog mee met 
Jong Ajax en maakte daar di-
rect een glansrol van. Het is 
nog afwachten of Younes te-
gen Telstar uitkomt. In ieder 
geval hoeft hij niet tegen lege 
tribunes op te kijken!

Repair Café
Santpoort-Zuid - Zaterdag 10 fe-
bruari wordt weer een Repair Ca-
fé gehouden van 13.30 uur tot 
16.00 uur in ’t Brederode Huys 
aan de Bloemendaalsestraatweg 
201. Tijdens het Repair Café draait 
het op elke tweede zaterdagmid-
dag van de maand allemaal om 
repareren.  Het biedt, naast dat 
het een gezellige ontmoetings-
plaats is voor de buurtbewoners, 
de gelegenheid om elektrische 
apparaten, klokken, horloges, 
meubeltjes, speelgoed, compu-
ters, mobiele telefoons, �etsen, 
enz. ter reparatie aan te bieden. 
In principe gebeurt dit gratis, een 
vrijwillige bijdrage is welkom. 

Velsen - De gemeente Velsen 
gaat de achtste termijn afbeta-
len van het HOV (Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer) tussen IJmui-
den en Haarlem. Het gaat voor 
2018 om 167.000 euro. Het ge-
deelte dat de gemeente mee-
betaalt aan het project zou be-
staan uit 15 jaarlijkse termijnen. 
Maar nu het HOV totaalbedrag 
veel lager is uitgekomen ziet het 
er naar uit dat niet al die termij-
nen moeten worden betaald. Dit 
jaar wordt duidelijk hoeveel Vel-
sen nog moet betalen. Oorspron-
kelijk zou het  totaalbedrag uit-
komen op een bedrag van 67 
miljoen euro, grotendeels be-
taald door de provincie Noord-
Holland. Vorig jaar werd na afron-
ding van het project bekend dat 
door slim aanbesteden het to-
taalbedrag uitkomt op circa 36 
miljoen euro. 

Achtste
termijn HOV

Warme Truiendag in PVM
Driehuis - Groep 5 van de Jan 
Campertschool vierde op 1 febru-
ari Warme Truiendag, de jaarlijk-
se energiebesparing dag, met het 
Pieter Vermeulen Museum. 
Op school vertelde Joost Kok van 
Coöperatie Energiek Velsen over 
duurzame energie en zonnepane-
len die ook, als cadeau van Ener-
giek Velsen, op het dak van het 
museum zijn geplaatst. De ouders 
werden opgeroepen om mee te 
doen met de actie om zonnepa-
nelen te kopen op het dak van De 
Kleine Verhuizer in het havenge-
bied.
In het museum werden de kinde-

ren welkom geheten in het Ener-
gie-duurzaamheids-proe�okaal.
In een �lmpje werd duidelijk dat 
de fossiele brandsto�en die wor-
den verbrand om energie op te 
wekken in  energiecentrales op-
raken én dat ze zorgen voor ver-
vuiling van de lucht: een oorzaak 
van klimaatverandering. Duidelijk 
is dat we over moeten op duurza-
me energie.
In groepjes gingen de kinderen 
aan de slag met proe�es om te 
ontdekken hoe nieuwe manieren 
van energie opwekken werken 
en hoe je zuiniger om kunt gaan 
met energie. Ze ontdekten hoe-

veel stroom een gloei-, spaar-, ha-
logeen-, en led-lamp verbruiken: 
daarbij kwam de led-lamp na-
tuurlijk als winnaar uit de bus. Ze 
bekeken op welke manier, onder 
andere door isolatie, je de warm-
te van een modelhuisje maximaal 
binnen kunt houden en testten 
hoe je zonnewarmte kunt gebrui-
ken. Als klap op de vuurpijl knut-
selden de kinderen een Picosol in 
elkaar: een zonnebloem die werkt 
op een zonnecel. 
Een mooie afsluiting van een su-
perleuke en leerzame Warme Trui-
en-middag in het Pieter Vermeu-
len Museum. (foto: aangeleverd)

Open dag Kuba moskee
IJmuiden - Vanwege het 25–ja-
rig bestaan van de Kuba moskee 
wordt op zondag 18 februari een 
open dag gehouden voor alle in-
woners uit Velsen en de regio.  
Op 16 februari 1993 opende de 
Kuba moskee aan de Planeten-
weg haar deuren en sindsdien 
vervult de moskee een belang-
rijke functie voor de moslims uit 
Velsen en omstreken. De eerste 
Turken kwamen eind jaren 60 
naar Nederland om bij de toen-
malige Hoogovens en in de vis-
serij te werken. Al snel ontstond 
er behoefte aan een gebedsruim-
te. Om hieraan gevolg te geven  
werd gedurende een aantal jaren 
diverse ruimten gehuurd. Om-
dat de gemeenschap door ge-
zinshereniging snel groeide was 
er behoefte aan een permanen-
te ruimte. Begin jaren negen-
tig reisde de gemeente-architect 
Siem Schaafsma naar Turkije om 
daar verschillende moskeeën te 
bezoeken wat resulteerde in een 
ontwerp van een moskee naar 
het model van een dorpsmoskee. 
In 2008 is het educatief en cultu-
reel centrum erbij gebouwd om-
dat de activiteiten zich uitbreid-
den. De Kuba moskee wil een bij-
drage leveren aan de samenle-
ving door met verschillende or-

ganisaties samen te werken. 
De laatste jaren is de Kuba mos-
kee actief om veel meer naar bui-
ten te treden door het organise-
ren van allerlei activiteiten. 
Het bestuur en de leden laten 
het 25-jarig bestaan niet onop-
gemerkt voorbij gaan. In Velsen 
en omstreken zullen nog veel 
mensen zijn die de Kuba mos-
kee nooit van binnen hebben ge-
zien. Die kans krijgen ze tijdens 
de open dag op 18 februari. De 
open dag begint om 10.00 uur en 
duurt tot 14.00 uur. Gedurende 
de open dag worden bezoekers 
ontvangen in de ontmoetings-
zaal waar ze gratis thee of ko�e 
krijgen. Hierna volgt onder des-
kundige begeleiding de rondlei-
ding. Tijdens de rondleiding kun-
nen vragen gesteld worden en 
mogen foto’s gemaakt worden. 
Als het weer redelijk is zal er voor 
de kinderen een springkussen 
zijn, kunnen ze zich laten schmin-
ken en is er voor hen een kleur-
wedstrijd. De winnaars ontvan-
gen een cadeautje en alle kinde-
ren krijgen een gratis suikerspin. 
Alle bezoekers ontvangen een 
klein aandenken aan het 25-ja-
rig bestaan. Wat dit aandenken is 
ziet u op zondag 18 februari.

Wie kan vertellen over 
100 jaar staaltransport?
IJmuiden - Het IJmuider Zee- en 
Havenmuseum is voor de nieu-
we tentoonstelling ‘100 jaar staal-
transport in de IJmond’, te zien 
vanaf zaterdag 25 februari, op 
zoek naar mensen met verhalen 
over de logistiek van het staalbe-
drijf.
De aanvoer van grondsto�en en 
de afvoer van materialen van en 
naar verre oorden vereist een ge-
weldige organisatie en inzet. Van 
planning op kantoor tot afhan-
deling in de havens. Iedere scha-
kel telt.
Heeft u in deze sector gewerkt 

of bent u nog werkzaam bij Ta-
ta Steel en heeft u een bijzonder 
verhaal, of wilt u graag iets vertel-
len over uw werkzaamheden, dan 
kunt u zich melden bij het muse-
um.
Het is de bedoeling dat een aan-
tal verhalen wordt opgenomen 
zodat bezoekers van de tentoon-
stelling dit kunnen beluisteren.
Aanmelden kan via e-mail: info@
zeehavenmuseum.nl of secretari-
aat museum via 0255-538007 of 
via www.zeehavenmuseum.nl.
Laat uw gegevens achter en u 
wordt teruggebeld.
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den met 208 punten in de pun-
tentelling ruim voor. Dick kwam 
hierdoor in het bezit van de in 

2013 nieuw geïntroduceerde 
Johan Helder trofee. Gezien het 
door hem vertoonde spel een 
prestatie van formaat.
Ook de strijd om de derde en 
vierde plaats was beslist de 
moeite van het bekijken waard. 
Hier bleek Velserbroek duidelijk 
een maatje te groot voor de Hof-
stede en won met 84 tegen 76.
En dat de biljartsport bij de 
55-plussers nog steeds verbroe-
derd was wederom duidelijk te 
merken. De belangstelling in het 
wijkcentrum tijdens de wedstrij-
den was overweldigend en hoe 
verbeten er tijdens het toernooi 
ook voor de partijwinst werd ge-
streden. Na a�oop was er ruim-
schoots gelegenheid om onder 
het genot van een hapje en een 
drankje de onder-linge contac-
ten verder te verstevigen. 
Al met al reden voor het bestuur 
om volgend jaar weer een Hof-
stede biljarttoernooi te organi-
seren. (foto: aangeleverd)

Nog nooit scoorde de 21 jaar ge-
worden Van Heertum in het be-
taalde voetbal. Na de jeugdoplei-
ding bij PSV te hebben genoten, 
maakte hij de opvallende move 
naar het Belgische Lommel Uni-
ted. In de in totaal vijf wedstrijden 
die hij daar tussen 2015 en 2017 
speelde, scoorde hij dus geen en-
kele goal. Ook in het vorige jaar 
eerste Velsense jaar was hij niet 
trefzeker. Bepaald geen schande 

als jonge verdediger. Maar toch: 
zijn compagnons in de defensie-
ve linie weten vaak wel een doel-
puntje mee te pikken. „Ik dol hem 
weleens dat hij nooit scoort”, zei 
trainer Mike Snoei na a�oop. „Bij 
standaardsituaties staat hij stan-
daard op de verkeerde plek. Mis-
schien heeft hij het licht gezien.” 
Zelf was het immer betrouwba-
re slot op de deur nuchter onder 
zijn twee tre�ers. „Natuurlijk ben 

-
sultaat is het allerbelangrijkst. En 
we hadden het onszelf makkelij-
ker kunnen maken vanavond. Als 
je snel 1-3 of 1-4 maakt, zakt bij 
hun de moed in de schoenen.” En 
die moed was al vrij ver gezakt bij 
de Eindhovenaren, toen Elton Ka-
bangu rood kreeg en Van Heer-
tum op slag van rust zijn tweede 
goal maakte. Behoorlijke mentale 
mokerslagen. 
Maar Mike Snoei zag dat er een 
hoop misging in het tweede be-
drijf. „Iedereen heeft alles gege-
ven. Ik denk dat we heel tevreden 
mogen zijn over de eerste, maar 
ook erg ontevreden over de twee-

goede mogelijkheden een gelijk-
maker te produceren. Marcelo Lo-
pes zag zijn schot over gaan en de 
poging van Elisha Sam werd ter-
nauwernood in het strafschop-
gebied gekeerd. Uiteindelijk kon 
Telstar de zesde overwinning van 
het seizoen bijschrijven. Wanneer 
het zondagmiddag opnieuw thuis 
kan stunten tegen een topteam, 
is er nog veel mogelijk in de altijd 
verrassende Keuken Kampioen 
Divisie. Want wie had gedacht 
dat Van Heertum verantwoorde-
lijk zou zijn voor de overwinning 
van de Witte Leeuwen? (Douwe 
de Vries, foto: 1963-pictures.nl)

-
der uit de zuidelijke provincie tre�en: het verrassend hoog ge-
klasseerde FC Den Bosch. FC Eindhoven staat en stond beduidend 
lager, maar dat betekende niet dat de Witte Leeuwen een mak-
kelijke avond hadden in het Jan Louwers Stadion. Allesbehalve.

financiële administratie
Regio - Socius zoekt nieuwe vrij-
willigers voor Financiële Admini-
stratie Thuis (FAT) op de locaties 
Heemskerk, Beverwijk en Velsen. 
Deze vrijwilligers bezoeken klan-
ten van Socius thuis en geven on-
dersteuning bij het op orde bren-
gen en houden van de admini-
stratie, zodat de klant het uitein-
delijk weer zelf kan. Het gaat veel-
al om kwetsbare mensen die on-
der meer dankzij deze ondersteu-
ning de regie over hun leven kun-
nen houden. Ook bestaat er een 
groep klanten waarbij de ver-
wachting is dat zij uiteindelijk 

toch niet zelfstandig hun admi-
nistratie kunnen doen. Voor deze 
mensen is dan blijvende onder-
steuning vanuit het netwerk no-
dig. De vrijwilligers ondersteunen 
in dat geval het sociale netwerk 
van de klant, in plaats van de 
klant zelf. Belangstellenden voor 
deze vrijwilligersfunctie worden 
verzocht om vóór 1 december 
een korte motivatie en CV naar 
fat@socius-md.nl te verzenden. 
Neem voor meer informatie con-
tact op met FAT-coördinator Mark 
Schotel, bereikbaar op telefoon-
nummer 088 8876923.

IJmuiden - Pablo is een Xsta�ord 
reu van 3 jaar. In Pablo zijn leven 
werd ingegrepen omdat het niet 
goed ging. Pablo is een lieve maar 
wat onzeker ventje en is erg ge-
voelig. Een gezin met kleine kin-
deren is niet geschikt voor hem. 
Pablo reageert hier goed op teef-
jes en is netjes en respectvol te-
gen ze; een kennismaking zal een 
klik moeten uitwijzen. Pablo kan 
prima mee in de auto. Het is niet 
duidelijk of Pablo geleerd heeft 
alleen thuis te blijven. Pablo is op 
zoek naar een thuis waar hij sa-
men met zijn baasje kan genie-
ten. Voor meer informatie over 
Pablo en alle andere dieren die 
een nieuw baasje zoeken, bel met 
het Kerbert Dierentehuis aan de 
Heerenduinweg te IJmuiden: tel. 
0255-515744. Het asiel is open 
van maandag tot en met vrijdag 
tussen 10.00 en13.00 uur en tus-
sen 14.00 en 16.00 uur en op za-
terdag van 10.00 tot 13.00 uur. Of 
kijk op www.dierenbescherming.
nl, twitter:@dierenbescherming 
en Facebook.com/dedierenbe-
scherming. (foto: aangeleverd)

(Huis)dier
van de Week

Eyelove Brillen IJmuiden:
Bij iedere outfit een passende bril

Bij Eyelove heb je een comple-
te bril op eigen sterkte voor ver-
af óf dichtbij voor 49 euro, een 
multifocale bril met leesgedeelte 

voor slechts 99 euro en een mul-
ti-plus bril met breder leesgedeel-
te voor 149 euro. Binnen twee we-
ken kan de bril worden opgehaald 

en wordt deze afgesteld. Bij het 
Eyelove-verkooppunt DA Ritskes 
in IJmuiden heeft de klant altijd 
keus uit minimaal 175 monturen. 
De collectie monturen wordt re-
gelmatig vernieuwd. Eyelove heeft 
voor ieder wat wils: kunststof, me-
taal, klein, groot, rond, vierkant, 
kleurrijk en voor iedere gelegen-
heid een passende bril.
Bovendien kan men er ook te-
recht voor een gratis oogmeting, 
waarmee wordt vastgesteld welke 
sterkte glazen iemand nodig heeft. 
DA Ritskes combineert hoge kwa-
liteit met een uitgebreide keuze in 
monturen. En voor de prijs hoeft 
men het zeker niet te laten! 
Compleet bij Eyelove Brillen is in-
clusief montuur naar keuze, glazen 
op iedere sterkte met krasweren-
de laag en ontspiegeling bij blan-
ke glazen, dunner geslepen vanaf 
sterkte 3.00, gratis oogmeting, niet 
goed=geld terug-garantie en een 
luxe brillenkoker! Drogisterij Rits-
kes is gevestigd aan de Frans Nae-
reboutstraat  66-68 te IJmuiden. 
(foto: aangeleverd)

IJmuiden - Je gaat op vakantie, je hebt een feest of je bent ja-
rig? Voor iedere gelegenheid of iedere out�t heeft optiekketen 
Eyelove een passende bril. Het unieke concept van Eyelove biedt 
de klanten daarmee de mooiste monturen, brillenglazen van ho-
ge kwaliteit en goede service voor de scherpste prijs.

Gratis dierenfoto bij Van 
Roijen Dierenspecials

Een cadeau voor vrijwilligers
De Grote Kerstshow 2018
Velsen - KOEL Creative Producti-
ons stelt in samenwerking met de 
gemeente Velsen ook dit jaar weer 
vierhonderd gratis kaarten be-
schikbaar voor vrijwilligers in Vel-
sen. Deze kaarten geven toegang 
tot de voorstelling ‘De Grote Kerst-
show’. Het wordt inmiddels de 
vierde editie van dit showspekta-
kel, wederom een creatie van cul-
turele duizendpoten Koen van der 
Wel en Eline Schmidt. ,,In februa-
ri zijn we al gestart met het schrij-
ven van het concept, geïnspireerd 
op wat burgemeester Dales in zijn 
nieuwjaarstoespraak zei over ‘zeu-
ren in Velsen’ kwamen we op dit 
idee. Je hoort mensen vaak zeg-
gen ‘vroeger was het beter’ maar 
de vraag is.. is dat zo?” Het thea-

trale kerstspektakel trok de afge-
lopen drie jaar al meer dan zes-
duizend bezoekers. Vier Kerst in 
de Stadsschouwburg. Zing kerst-
songs mee met lokale sterren en 
geniet van optredens van aanstor-
mende talenten omlijst door een 
live orkest. Herkenbare gebeurte-
nissen van het afgelopen jaar pas-
seren de revue én we nemen een 
kijkje in de keuken van vrijwilli-
gers. Vrijwilligersorganisaties die 
hun eigen vrijwilligers kaarten 
voor deze voorstelling cadeau wil-
len doen, kunnen contact opne-
men via vrijwilligerswerk@welzijn-
velsen.nl onder vermelding van 
naam, adres, e-mail, organisatie 
en het gewenste aantal kaarten. 
(foto: aangeleverd)
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uit de wijde regio’’, vertellen Karin 
Wolken en Mirjam Pepping. Weke-
lijks repeteert SurpriSing in basis-
school De Wissel, inmiddels staan 
ruim honderd nummers op het re-
pertoire. 
De voorstelling ‘Geen Stille Nacht’ 
vormt echter weer een geheel 
nieuwe uitdaging. ,,Een aantal kin-
deren van onze koorleden vormt 
samen ook weer een koor. De-
ze kinderen zullen ons tijdens de-
ze voorstelling ook op een aan-
tal nummers trakteren.’’ Het ver-
haal is geschreven met input van-
uit het koor. 
De voorstelling wordt muzikaal 
geleid door dirigent Michael van 
Breemen. Via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl zijn de laatste kaar-
ten à 18,50 euro verkrijgbaar. Meer 
informatie over het koor en de 
voorstelling is op www.surprising.
nl te vinden. (foto: aangeleverd)

Santpoort-Noord - Dinsdagmid-
dag 20 november komt van 13.00 
tot 18.00 uur de dierenfotograaf 
bij Van Roijen Dierenspecials aan 
Hoofdstraat 158. Dit is de ideale ge-
legenheid om een echte mooie foto 
van uw hond of kat te laten maken. 
Uw huisdier mag ook samen met 
uw kind op de foto. Per klant ont-

vangt men een gratis zwart-
wit foto van 10 bij 15 centime-
ter. Er zijn kleurenfoto’s of an-
dere leuke cadeau-ideeën bij 
te bestellen, zoals een sleutel-
hanger of een bord met ‘Hier 
waak ik’ met de uitgekozen fo-
to. Voor informatie: 023-5390926 
of www.vanroijendierenspecials.nl. 


