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Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis 
 Het gemeentehuis is op vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) en maandag 5 april (tweede paas-
dag) gesloten. We zijn deze dagen ook niet telefonisch bereikbaar.

De gemeente vindt het belangrijk dat men-
sen met een laag inkomen ook een zorgeloos 
dagje weg kunnen hebben. Daarom geeft zij 
jaarlijks een bedrag aan mensen met een laag 
inkomen zodat zij erop uit kunnen. Deze re-
geling heet ‘sociaal-culturele activiteiten’ en 
is bedoeld voor mensen met een inkomen tot 
110% van het minimum. Wie in aanmerking 
komt krijgt 75 euro per gezinslid. Dit kan 

worden uitgeven aan de bioscoop, theater, 
dierentuin of een ander leuk uitje. 

Hoe vraagt u aan?
U kunt het aanvraagformulier vanaf deze 
week downloaden op www.velsen.nl. Ont-
vangt u een uitkering van de gemeente Vel-
sen? Dan krijgt u het aanvraagformulier bin-
nen enkele weken thuisgestuurd.

Dagje weg voor mensen 
met een laag inkomen

Vandaag start de wandelgroep voor man-
telzorgers weer (binnen de richtlijnen 
van het RIVM), nadat corona de afgelo-
pen maanden roet in het eten gooide. 

Veel mantelzorgers ervaren de behoefte om 
hun verhaal en situatie te kunnen delen en 
een luisterend oor te vinden. Dat biedt steun 
en erkenning. En dat was er minder de laat-
ste tijd. Met deze wandelgroep voor man-
telzorgers uit Velsen krijgen mantelzorgers 
de gelegenheid om andere mantelzorgers te 
tre� en en contact te maken. Praten over uw 
situatie kan en mag, maar hoeft natuurlijk 
niet.

Tijd voor jezelf, gelegenheid om andere man-
telzorgers te ontmoeten, aandacht voor el-
kaar en opladen in de natuur. 
 

Datum en tijd
We vertrekken om 13:30 uur vanaf Zwembad 
Heerenduinen te IJmuiden (Heerenduin-
weg 6) en we lopen een uur. We verzamelen 
bij de “P bus”, voor de ingang.
 We wandelen ook op 22 april, 6 mei (i.p.v. 
13 mei Hemelvaart) en 3 juni. De wandeling 
gaat altijd door, met of zonder paraplu, m.u.v. 
weercode geel. We gaan er van uit dat u goed 
ter been bent.

Aanmelden is niet nodig
Opgeven van te voren is niet nodig. Aan de 
wandeling zijn geen kosten verbonden. De 
wandeling wordt begeleid door een mede-
werker van Socius en een sportcoach. Heeft 
u vragen? Bel 088 - 88 76 900 of mail naar in-
fomantelzorg@socius-md.nl. 

Wandelgroep voor mantelzorgers 
in Velsen

Rond feestdagen wijzigt de afvalinzame-
ling van HVC. Mogelijk worden de bak-
ken rond de feestdagen op een eerder 
of later moment geleegd. Kijk vroegtij-
dig in de afvalkalender in de HVC afval-
app of op hvcgroep.nl wanneer jouw bak 
wordt geleegd of de zakken worden op-
gehaald. 

Geopend met Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag, vrijdag 2 april, is de klan-
tenservice van HVC op de normale tijden be-
reikbaar. Ook het afvalbrengstation is open. 
We verwachten extra drukte zo vlak voor Pa-
sen, houd rekening met een langere wacht-
tijd of kom op een andere dag langs. 

Hoe zit het met Pasen?
Op tweede paasdag (5 april) komt HVC op een 
andere langs dan je gewend bent. Wil je weten 
op welke dag jouw bak geleegd wordt? Down-
load de HVC afval-app of kijk in de online af-

valkalender op hvcgroep.nl/afvalkalender en 
vul je postcode en huisnummer in. In de app 
kan je er ook voor kiezen om een melding te 
ontvangen wanneer HVC langskomt en kan 
je opzoeken welk afval in welke bak hoort.

Afvalbrengstations gesloten op feestdagen
De afvalbrengstations zijn op feestdagen 
gesloten. De dagen voor en na feestdagen 
zijn vaak drukker. Mocht een bezoek toch 
noodzakelijk zijn, houd dan rekening met 
langere wachttijden. Kijk voor het adres 
en de openingstijden van het dichtstbij-
zijnde afvalbrengstation in de HVC afval-
app of op hvcgroep.nl/afvalbrengstations.

Openingstijden na Pasen
Na Pasen gelden er nieuwe openingstijden 
voor afvalbrengstations Beverwijk en Vel-
sen. Vanaf dinsdag 6 april kun je voortaan 
van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 
18.15 uur terecht.

Afvalinzameling tijdens 
de feestdagen

 Rijkswaterstaat opent de sluizenroute 
vanaf 29 maart 2021 voor (brom)fi etsers 
en voetgangers. Wel moeten gebruikers 
van de route rekening houden met mo-
gelijk oponthoud bij de Kleine en Zui-
dersluis en de Middensluis. 

Op werkdagen in april is de route ’s avonds 
niet beschikbaar tussen 19.00 en 24.00 uur 
vanwege grootschalige testen van de buiten-
deur van de nieuwe zeesluis. De sluizenroute 
is zichtbaar op onderstaande routekaart. 
Meer informatie vind je op rijkwaterstaat.nl 
onder ‘nieuws’. 

Rijkswaterstaat: Sluizenroute 
vanaf 29 maart 2021 open voor 
(brom)fi etsers

De Belastingsamenwerking Gouwe Rijn-
land (BSGR) verzorgt sinds 1 januari 2021 
de invordering en kwijtschelding van de 
gemeentelijke belastingen. De BSGR is 
daarbij het aanspreekpunt voor uw vra-
gen over de gemeentelijke belastingen 
en de waterschapsbelasting.

Huishoudens in Driehuis, Santpoort-Noord, 
Santpoort-Zuid, Velserbroek, Velsen-Zuid 
en IJmuiden ontvangen deze week één  be-
lastingaanslag voor de gemeente- en water-
schapsbelasting. Huishoudens in Velsen-

Noord ontvangen twee belastingaanslagen 
omdat zij niet onder het Hoogheemraad-
schap van Rijnland vallen, maar onder Hol-
lands Noorderkwartier. Meer informatie 
over de gemeentelijke belastingen vindt u 
op www.velsen.nl/inwoner/belastingen-en-
he  ̈  ngen-inwoner

Heeft u vragen over de belastingaanslag 
2021? Neem dan contact op met  BSGR  via 
telefoonnummer 071 525 6200. De BSGR is 
bereikbaar  van maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 tot 16.30 uur. 

Vragen over gemeentelijke 
belasting
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Heleen Eijkhout, stafarts Jeugdgezond-
heidszorg GGD Kennemerland beant-
woordt de binnengekomen vragen over de 
vaccinaties. 

Ik heb nierfalen, is die vaccinatie voor 
mij wel veilig?
Juist voor personen met onderliggend lijden, 

zoals nierfalen, is het erg belangrijk om zich 
te laten vaccineren tegen corona. Er zijn geen 
speciale voorzorgsmaatregelen nodig voordat 
u gevaccineerd kan worden 

Hoe weet ik nou van te voren of ik een 
allergische reactie krijg? Heb zelfs nog 
nooit een griepprik gehad?
Het covid vaccin is aan vele mensen toege-
diend. Er zijn in Nederland bijna 2,5 miljoen 
prikken gezet. Dit aantal betreft zowel eerste 
als tweede prikken. Heftige allergische re-
acties na het covid vaccin zijn zeldzaam en 
worden voornamelijk vastgesteld bij personen 
die al bekend zijn met ernstige allergische re-
acties. Deze personen hebben in het verleden 
een dergelijke reactie gehad na bepaalde 
medicatie, vaccins, contrastvloeistof, bepaal-
de voedingsmiddelen en ook na een bijen- of 
wespensteek.

Kan ik kiezen welk vaccin ik toegediend 
wil krijgen?
U kunt niet zelf kiezen voor een bepaald vac-
cin. Landelijk wordt bepaald met welk vaccin, 
wanneer en door wie u wordt gevaccineerd.

Uw vragen over vaccinatie 
beantwoord

Inwonersvraag over de vaccinatie tegen corona. 
Iedere donderdag wordt hier een inwonersvraag behandeld. Heeft u een vraag 

over de vaccinatie? Stuur dan ook uw vraag naar communicatie@velsen.nl

In Nederland geldt een avondklok.  

 

Het is verboden om zonder geldige reden* buiten te zijn.

Deze zware maatregel moet ervoor zorgen dat 

minder mensen elkaar ontmoeten. Zo voor- 

komen we verspreiding van het corona virus. 

Er zijn grote zorgen over de Britse variant van het 

 

virus dat we al kennen. 

en de verspreiding van nieuwe varianten te ver-

tragen. Zo houden de ziekenhuizen ruimte voor 

coronapatiënten en kan andere zorg zoveel  

mogelijk doorgaan. 

De avondklok geldt tot 21 april 4.30 uur. 

* Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/avondklok, of bel 0800-1351.

22.00 uur 4.30 uur

Avondklok:  
Blijf binnen

rijksoverheid.nl/corona 
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over corona

coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Informatie over vaccinatie

Coronatest.nl
0800-1202 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over testen

Rijksoverheid.nl/quarantaine
Kijk op de website voor contactgegevens hulp- en luisterlijnen  

Informatie over thuisquarantaine

Sommige inwoners genieten op Goede Vrij-
dag al van hun vrije dag en trekken erop uit. 
Anderen hebben eerste en tweede Pasen de 
tijd om een frisse neus te halen. De duinen en 
de andere natuurgebieden in Velsen worden 

hiervoor vaak bezocht. Mooi dat er zo wordt 
genoten van de Velsense natuur! Recreëer 
wel veilig door elkaar de ruimte te geven, uw 
verblijfsduur te beperken en om te keren bij 
drukte. 

Gun ook bij recreëren elkaar 
de ruimte

Coronanieuws
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan het Klant Contact Centrum (KCC) 
De telefonische bereikbaarheid van het KCC 
is van ma t/m vr 8.30 uur tot 17.00 uur via 
14 0255, zonder kengetal.  
Vanwege de coronamaatregelen is het ge-

meentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.       
• Het laten ondertekenen van toestemming 

beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aan-

bestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen

Voor inhoudelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt u een te-
lefonische 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 
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bel-
len met het Klant Contact Centrum voor een
afspraak.

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis kunt 
u telefonisch een formulier opvragen, waar-
op 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
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl/gepu-
bliceerd.
U kunt zich abonneren op een door u gestelde 
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte 
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op d.d. 1 april 
2021.
Voor informatie kunt u contact opne-
men met afdeling Fysiek Domein (tel. 
140255)

Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen maken bekend dat zij 
de volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ontvangen 
op grond van de wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Platanenstraat 24, plaatsen dakopbouw 
(23/03/2021) 35426-2021
Willem Barendszstraat 15, splitsen woning 
in 2 woningen (25/03/2021) 36655-2021

Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 2, bouwen miva recreatie-
woning (22/03/2021) 34840-2021
Stelling 3, plaatsen schuur (20/03/2021) 
34576-2021
Kerkplein 2, vervangen pannendak 
(23/03/2021) 35387-2021  (Gemeentelijk 
monument)
t.h.v. Amsterdamseweg 50, tijdelijk (10 jaar) 
plaatsen verblijf- en trainingshonden loods 
(26/03/2021) 37668-2021

Velsen-Noord
Meerweidenlaan 45, veranderen garagedeur 
(23/03/2021) 35849-2021

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 152, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (22/03/2021) 35231-2021
Vinkenbaan 8, kappen 3 bomen (26/03/2021) 
37543-2021

Velserbroek
Kerkenmaaijerskamp 3, plaatsen dakopbouw 

(achterzijde) (21/03/2021) 34648-2021
De Zeiler 88, bouwen berging (voorzijde) 
(21/03/2021) 34650-2021

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 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij van de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning de beslistermijn hebben verlengd 
met 6 weken. De datum van verzending van 
de verlenging is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Grote Beerstraat 15, plaatsen erker 
(25/03/2021) 13815-2021

Velsen-Noord
Breesaperhof 50, wijzigen gebruik winkel 
naar wonen en kamerverhuur verdiepingen 
(25/03/2021) 7966-2021

Santpoort-Zuid
De Veenen 14, verbreden pad, aanleggen pad 
(23/03/2021) 11340-2021
Wüstelaan 5, veranderen en vergroten 2e 
verdieping (23/03/2021) 13764-2021
Willem de Zwijgerlaan 59, wijzigen gebruik,  
veranderen interieur, plaatsen dakramen 
(25/03/2021) 14304-2021 (Provinciaal mo-
nument)

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

Velserbroek
Kerkenmaaijerskamp 3, plaatsen dakopbouw 
(achterzijde) (25/03/2021) 34648-2021

Nieuws van de raad

Besproken in de sessies

    Oplossingsrichtingen voor het recy-
cletarief

  De raadsleden hebben eerder gesproken 
over de mogelijke invoering van een re-
cycletarief. Het recycletarief is een ande-
re manier van afvalstoffenheffing. Ben je 
een goede afvalscheider en heb je weinig 
restafval, dan betaal je minder. Raadsle-
den zijn kritisch ten aanzien van het recy-
cletarief en vroegen met name aandacht 
voor het creëren van draagvlak bij inwo-
ners en afvaldumpingen. In mei komt er 
een vervolg op dit onderwerp. 

    Beleidskader participatie
  De gemeenteraad hecht veel aandacht 

aan de participatie van inwoners bij de 
gemeente. Daarom wordt er een nieuw 
participatiekader opgesteld, samen met 

inwoners, college en gemeenteraad. Er 
was een discussie over de rol van de raad 
bij participatie, verwachtingsmanage-
ment van de gemeente en voorbeelden 
uit andere gemeenten. Daar kwamen ook 
vragen naar boven over hoe iedereen te-
vreden te houden. Raadsleden kwamen 
tijdens de discussie met voorbeelden van 
wijkgericht werken waar de Gemeente 
Velsen wat van kan leren. Er zal een ver-
volgsessie worden gepland.

    Invoering rechtmatigheidsverant-
woording

  Het college is verantwoordelijk voor de 
rechtmatigheid van de financiële verant-
woording. Tot op heden deed de accoun-
tant een verslag aan de gemeenteraad 
over de rechtmatigheid. Door een wets-

wijziging moet het college dit nu zelf aan-
leveren; daardoor verandert ook de rol 
van de gemeenteraad. 

    De Visie op Velsen
  In de Visie op Velsen wordt aangegeven 

welke kant Velsen op gaat in de komende 
jaren. De gemeenteraad vindt de inbreng 
van inwoners belangrijk, daarom wor-
den er meerdere bijeenkomsten georga-
niseerd in de vorm van dorpsdialogen en 
Velsens Forum.  De raadsleden spraken in 
deze sessie over de uitkomst van het Vel-
sens Forum en gaven aan welke onder-
werpen en thema’s niet mogen ontbreken 
in de Visie. De raadsleden zaten daarbij 
voor een groot deel op één lijn. In een vol-
gende sessie wordt de conceptvisie be-
sproken.

Nieuwsbrief

Iedere maand wordt er een nieuws-
brief verstuurd met het laatste nieuws 
van de gemeenteraad. U kunt zich 
eenvoudig inschrijven via de website 
www.velsen.nl/gemeenteraad. 

Scan de QR code

Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende 
bij het (de) onderstaande besluit(en) ge-
durende 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 IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt 

alleen in combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haarlem, 
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.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure

Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsver-
gunning verleend voor: 

IJmuiden
Pieter Nuytsstraat 6, plaatsen dakopbouw 
(23/03/2021) 12797-2021
Zeeweg 198, plaatsen dakopbouw incl. dakka-
pel (25/03/2021) 18843-2021
Pegasusstraat 63, plaatsen dakopbouw 
(25/03/2021) 34313-2021

Velsen-Zuid
tussen  Zuiderdorpstraat 4 en Hoofdbuurt-

straat 5, vervangen en gedeeltelijk verhogen 
groene erfafscheiding (23/03/2021) 12100-
2021

Velsen-Noord
Olieweg 1, tijdelijk (3,5 jaar) uitbreiden  be-
drijfsaccommodatie (25/03/2021) 59857-
2020

Santpoort-Noord
Dinkgrevelaan 15, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor-en achter) (25/03/2021) 20748-2021

Velserbroek

Besluiten



Infopagina

1 april 2021 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen |  gemeente_velsen

Hofgeesterweg 3, tijdelijk (10 jaar) oprichten 
materieelschuur (23/03/2021) 125065-2020
Kerkenmaaijerskamp 3, plaatsen dakopbouw 
(achterzijde) (25/03/2021) 34648-2021

  Ontwerpbesluit omgevingsvergunning –
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat zij voornemens zijn een omge-
vingsvergunning te verlenen voor:
Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17, het brandveilig gebruik 
van het hotel (01/04/2021) 23152-2020

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en 
de bijhorende stukken liggen met ingang van 2 
april 2021 gedurende zes weken ter inzage bij 
Domein Fysieke Leefomgeving, Team Vergun-
ningen Toezicht Handhaving.

Zienswijzen:
Tijdens deze periode van terinzagelegging, 
kan een ieder naar keuze mondeling of schrif-
telijke zienswijzeninbrengen tegen de ont-
werp besluit omgevingsvergunning. Ziens-
wijzen moeten worden gericht aan het college 
van burgemeester en wethouders van Velsen, 
Domein Fysieke Leefomgeving, Team Ver-
gunningen Toezicht en Handhaving, Postbus 
465,1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudok-
plein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken 
van mondelinge zienswijzen kunt u contact 
opnemen met Team Vergunningen Toezicht 
en Handhaving, telefoon 140255.

  Verleende omgevingsvergunning – uitge-
breide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat zij een omgevingsvergunning 

hebben verleend voor:

Santpoort-Noord
 Duin en Kruidbergerweg 91, gebruiken van de 
voormalige agrarische bedrijfswoning en de 
daarbij horende gebouwen en gronden voor 
burgerwoning (30/03/2021) 57888-2019

De omgevingsvergunning en de bijhorende 
stukken liggen met ingang van 2 april 2021 ge-
durende zes weken ter inzage bij Domein Fy-
sieke Leefomgeving, Team Vergunningen Toe-
zicht Handhaving. Tevens zijn de besluiten in 
te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder: 
NL.IMRO.0453.OM0042DUINENKRUID1-
R001

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders 

van Velsen hebben omgevingsvergunning ge-
weigerd voor: 

 Santpoort-Zuid
Clarionlaan 17, kappen boom (23/03/2021) 
17915-2021

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning bui-
ten behandeling gesteld voor: 

 Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 4, aanpassen erker, voordeur 
(18/03/2021) 11022-2021
Roos en Beeklaan 6, plaatsen veranda (zijtuin) 
(18/03/2021) 18665-2021

00 inderegio.nl • 1 april 2021NIEUWS

Door Raimond Bos

Hoe overleeft de cultuursector de 
coronacrisis? Zonder �nanciële steun 
zou het gedaan zijn met veel theaters, 
concertzalen, musea en andere cultu-
rele trekpleisters. Vanuit dat besef is 
het Kickstart Cultuurfonds opgezet, 
een gezamenlijk initiatief van de Bank-
Giro Loterij, het VSBfonds, het Prins 
Bernhard Cultuurfonds en de Vande-
nEnde Foundation. Inmiddels hebben 
zich diverse andere fondsen aange-
sloten. Culturele organisaties kunnen 
een aanvraag indienen om ervoor te 
zorgen dat ze hun activiteiten weer 
kunnen oppakken zodra dit op basis 
van de geldende coronamaatregelen 
weer kan. Bij de Stadsschouwburg 
Velsen hebben ze hiervoor al een 
compleet plan klaarliggen. Zakelijk 
directeur Manon Koers vertelt: ,,Een 
deel van de stoelen in de zaal wordt 
tijdelijk weggehaald en er komt een 
aanpassing in het kassagebied. In de 
huidige opstelling kun je elkaar in de 
zaal niet passeren als je anderhalve 
meter afstand van elkaar moet 
houden. We gaan rij om rij stoelen 
weghalen en op het balkon gaan er 
twee rijen stoelen uit.’’ De maatregel 
zorgt ervoor dat het theater straks 120 
bezoekers coronaproof kan 
ontvangen. Dat is anderhalf keer zo 

veel als op basis van de huidige situ-
atie mogelijk zou zijn.

Veilig uitje in sfeervolle omgeving
Voor het uitvoeren van de aanpas-
singen deed de theaterdirectie met 
succes een beroep op het Kickstart 
Cultuurfonds. ,,De toekenning van het 
bedrag is goed nieuws, dat geeft de 
burger weer moed. Het is voor ons �jn 
om met het weer open gaan bezig te 
kunnen zijn. Mensen hebben er 
behoefte aan om weer lekker naar de 
�lm te gaan, een uitje te hebben. Dat 
krijgen we te horen van onze 
achterban.’’ Koers verwacht niet dat na 
de zomerstop alles weer bij het oude 
zal zijn. ,,Nee, wij verwachten niet dat 
we snel weer terug kunnen naar 700 
bezoekers en ook de collega’s in het 
land verwachten dat niet. De theaters 
zullen niet als eerste aan de beurt zijn, 
hoewel er nooit ergens in een theater 
sprake is geweest van een besmet-
tingshaard. Maar het is �jn als we in 
elk geval weer open mogen gaan om 
mensen in een hele sfeervolle omge-
ving een uitje te kunnen bieden op 
een veilige manier.’’ Ook bij de stich-
ting Heerlijkheid van Brederode heerst 
vreugde over de toekenning van een 
bijdrage uit het fonds. Beheerders Rob 
Kortekaas en Angelique Schipper 
gaan van het geld onder meer bordjes 

aanscha�en die de bezoekers duidelijk 
moeten maken welke route gevolgd 
dient te worden. ,,We deden dat in het 
afgelopen jaar op papier, maar bij 
regen of wind was het bordje dan 
weer verdwenen. Nu kunnen we 
mooie bordjes laten maken.’’

Kinderboek
Een deel van het geld wordt ook 
gebruikt om extra desinfecterende 
middelen aan te scha�en. ,,Dat zijn 
kosten die voor een stichting als de 
onze best wel drukken op het budget. 
Het is super�jn dat op deze manier 
wat meer mogelijk is.’’ De stichting 
vroeg 27.000 euro aan en kreeg uitein-
delijk het grootste deel daarvan 
bevestigd. Wat kan er, door het 
ontbrekende deel, niet uitgevoerd 
worden? ,,Dat weten we nog niet 
precies. We wachten nog op bericht 
van de gemeente over toekenning 
van de evenementensubsidie voor dit 
jaar.’’ Zodra de Ruïne van Brederode 
weer toegankelijk wordt voor bezoe-
kers, wacht hen een mooie tentoon-
stelling over de strijd om Holland. Het 
inrichten daarvan kan echter pas van 
start gaan als over het heropenen van 
de poort meer duidelijkheid bestaat. 
Er zullen ook extra vertelactiviteiten 
worden georganiseerd. Intussen legt 
Angelique Schipper dezer dagen de 
laatste hand aan een kinderboek over 
de 18 heren van Brederode. ,,De titel 
van het boek is ‘Ju�rouw Hendriks en 
de vloek van de ruïne van Brederode’, 
het borduurt verder op het verhaal 
van Piet Paree over de vloek van 
Brederode.’’

Velsen - Twee organisaties in Velsen ontvangen een mooi bedrag uit het 
Kickstart Cultuurfonds. De Stadsschouwburg Velsen krijgt 61.360 euro en 
de stichting die de Ruïne van Brederode beheert kan een bedrag van 
23.466 euro tegemoet zien. Met het geld kunnen de beide organisaties 
zich gaan voorbereiden op het hervatten van de activiteiten na de 
coronacrisis.

Geld uit Kickstart Cultuurfonds 
voor theater en ruïne

Santpoort-Noord - Helaas is er nog 
steeds sprake van een lockdown voor 
de horeca. Dat terwijl we er allemaal 
zo naar verlangen weer eens lekker 
uit eten te kunnen. Gewoon gezellig 
tafelen met een goede wijn, heerlijke 
gerechten in de gezellige ambiance 
van een restaurant is voor iedereen al 
zo lang geleden dat we bijna niet 
meer weten hoe dat voelde.
Ristorante La Mia uit de Hoofdstraat 
in Santpoort-Noord gaat daar de 
komende paasdagen een klein 
beetje wat aan doen. Voor de ambi-
ance zult u zelf moeten zorgen maar 
voor de wijnen en gerechten kunt u 

uitstekend bij La Mia terecht. Op 
eerste en tweede paasdag verzorgt 
La Mia een speciaal paasmenu. 
Deze dagen kunt u een compleet 3-, 
4- of zelfs 5-gangen diner bestellen 
welke op eerste of tweede paasdag 
kunnen worden afgehaald of 
bezorgd in de omgeving. De 
gerechten worden koud geleverd en 
kunnen snel en makkelijk met 
behulp van de uitgebreide kookbe-
schrijving in een mum van tijd op 
tafel gezet worden.
Voor een menu kunt u tot en met 
vrijdag appen naar 0615 634 065 of 
mailen naar info@la-mia.nl.

Paasmenu bij Ristorante La Mia
Bij La Mia kunt u een heerlijk paasmenu bestellen. Foto: aangeleverd

Lokale omroep RTV Seaport 
krijgt een nieuwe radiostudio

,,De aanschaf van de nieuwe radio-
studio markeert een belangrijk keer-
punt. Door deze investering ervaren de 
vrijwilligers dat er weer in de omroep 
wordt geïnvesteerd en is de weg naar 
verdere verbetering ingezet. Dat heeft 
tevens een positieve aantrekkings-

kracht op nieuwe vrijwilligers die zich 
melden,” stelt voorzitter Theo Koster. 
Met de nieuwe studio ontstaan er tal 
van nieuwe mogelijkheden voor het 
maken van radio zoals voice-tracking, 
makkelijkere voorbereiding van 
programma’s en scherpere muziek-

keuze. Dankzij de nieuwe studio wordt 
het bovendien ook eenvoudiger om  
programma’s uit te wisselen met 
andere lokale omroepen uit de 
IJmond. 
Door de verbouwingswerkzaamheden 
zijn er vanaf aanstaande woensdag 31 
maart geen lokale live uitzendingen 
mogelijk. Uiteraard blijft de radio-
zender non-stop muziek draaien. Na 
een transitieperiode zullen de live 
radio-uitzendingen vanuit de nieuwe 
studio in de week van 12 april 
hervatten.

Velsen - RTV Seaport, de lokale omroep in Velsen, krijgt een nieuwe 
radiostudio. De omroep zendt elke dag live radioprogramma’s waarin 
lokaal nieuws centraal staat. Vanaf 2018 is de omroep gevestigd in de 
Gerard Doustraat in IJmuiden. Na een aantal bewogen jaren, is de vrijwil-
ligersorganisatie druk bezig met een vernieuwingsslag. De radiostudio is 
daar een mooi resultaat van.

Impressie van hoe de studio er uit zal gaan zien. Foto: aangeleverd




