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Met ons hart bij u
Mensen in Velsen. Geraakt, geveld door corona. Wat valt de
stilte dan hard. Dit Velsense hart wil staan voor geven. Van
ruimte voor elkaars verdriet. En het geven van broodnodige
troost. Met een blik, een gebaar staan we voor elkaar klaar.
Houd vol, houd moed en heb lief.
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Hart onder riem
Het college steunt in deze coronacrisis de inwoners, bedrijven en instellingen zoveel mogelijk, maar ook zij geven
graag het goede voorbeeld door zo min
mogelijk in de openbaarheid te verschijnen en zich ook aan de thuisquarantaine
te houden. Toch steken zij door het plaatsen van blogs en vlogs op de sociale media zoveel mogelijk mensen een hart onder de riem.

dit moment een bijzondere rol in de samenleving vervullen, een speciale boodschap ingesproken, die onlangs naar hen is verstuurd.
Deze groepen zijn; onderwijs en kinderopvang, mantelzorgers en zorginstellingen.

Marianne Steijn, wethouder sociaal domein
en onderwijs heeft voor drie groepen, die op

Kijk naar de speciale boodschappen op www.
velsen.nl/coronavirus

Weten waar deze bijzondere groepen in hun
werk tegenaan lopen, wat hun twijfels en onzekerheden zijn en waarom ze deze pluim
van de wethouder verdienen?

Gewijzigde
openingstijden
gemeentehuis

Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag
1 mei (Dag van de Arbeid), maandag 4 mei
(verplichte vrije dag) en dinsdag 5 mei
(Bevrijdingsdag).

Wij spelen hier!

“Oorlogsdagen in Velsen”
Burgemeester Frank Dales heeft het eerste
boek “Oorlogsdagen in Velsen” thuis ontvangen. Een boek wat speciaal is uitgegeven
vanwege 75 jaar bevrijding van de Duitse bezetting in Velsen. Wat gebeurde er allemaal
in de jaren 1940-1945 in Velsen? Hoe vieren

Live-uitzending
van Lintjesregen
De Lintjesregen vindt dit jaar op aangepaste
wijze plaats door de coronamaatregelen. De
decorandi worden op vrijdag 24 april om 10.30
uur live via RTV Seaport en de Facebookpagina
van de gemeente Velsen bekendgemaakt. Uiteraard houdt burgemeester Frank Dales, zoals
ieder ander jaar, tot de dag van bekendmaking
de namen van de decorandi voor zich. Op een
later tijdstip in het jaar worden de decorandi
uitgenodigd om officieel het lintje opgesteld te
krijgen.

wij Bevrijdingsdag en hoe herdenken wij de
verschillende groepen slachtoffers? Dit is allemaal te lezen in dit boek dat geschreven is
door Guus Hartendorf en uitgegeven door
Cornegge Media. Het is te koop bij Bredero
Boeken Santpoort en Read Shop IJmuiden.

Bewoners van de Radarstraat in IJmuiden
werkten, met hulp van de gemeente, afgelopen weekend samen aan een fijne kinderspeelplek in het Stadspark. Kinderen spelen
graag op de groene heuveltjes langs de Radarstraat. Helaas stappen ze daarbij best vaak in
de hondenpoep. Ouders uit de buurt dachten
na over hoe hondenbezitters meer rekening
kunnen houden met de speelruimte van de
buurkinderen. Met twee borden ‘Wij Spelen

Hier’ en een hek, worden hondenbezitters
gevraagd om even om te lopen met de hond.
De gemeente hielp om paaltjes voor de borden te plaatsen. De bewoners zorgen verder
voor het onderhoud en beheer.
Een mooi bewonersinitiatief dat er hopelijk
voor zorgt dat kinderen hier lekker kunnen
blijven spelen.
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Bespaar geld op uw energierekening!

Energiek Velsen start inkoopactie
spouwmuurisolatie
De energiecoöperatie Energiek Velsen
biedt een nieuwe gezamenlijke inkoopactie aan waarmee inwoners voordelig hun
muren kunnen laten isoleren. Het is nu een
goed moment om uw woning te isoleren
en voor te bereiden op de komende winter.

Door uw muren te isoleren, kunt u energie besparen. Spouwmuurisolatie zorgt namelijk
voor minder gasverbruik en is snel terugverdiend. U bespaart dus geld op uw energierekening.

Het gaat om een doorlopende actie. Energiek Velsen verzamelt de inschrijvingen tot
eind mei. Daarna plant het isolatiebedrijf
een bezoek in. Uiteraard wordt hier rekening
gehouden met de maatregelen rond het coronavirus. Meer informatie staat op: www.
energiekvelsen.nl/spouwmuurisolatie
Eerder organiseerde Energiek Velsen meerdere isolatie-inkoopacties, waarbij in Velsen
ongeveer 125 woningeigenaren aansloten en
de muren van hun woning zijn geïsoleerd.

Winnaars toegevoegd aan Wall of
Fame
Afgelopen week zijn de winnaars van het
Sportgala Velsen 2020 toegevoegd aan de
Wall of Fame.

Op deze Wall of Fame staan de afbeeldingen van topsporters uit Velsen waar we trots
op zijn. De sporters zijn Nederlands kampioen, Europees kampioen, winnaar van een
Olympische medaille of hebben een bijzondere prestatie neergezet. Een muur die geldt
als eerbetoon aan onze sportkampioenen uit
Velsen.

Tijdens ons jaarlijkse sportgala in het prachtige Thalia Theater zijn deze sportkampioenen bekend gemaakt. De banieren zullen gedurende één jaar zichtbaar zijn aan de gevel
van sporthal IJmuiden-Oost. De Wall of Fame
wordt jaarlijks vernieuwd met iconische Velsense topsporters die hun prijzen hebben gewonnen op een NK, EK, WK of Olympische
Spelen of een grote rol hebben gespeeld in de
sportwereld. Behalve het doek van onze Sporticoon Matthijs Büchli, deze blijft nog wel wat
jaren hangen.

Afvalinzameling tijdens de
feestdagen
Rond de feestdagen gaat de afvalinzameling van HVC anders. Mogelijk worden de
bakken rond de feestdagen op een eerder
of later moment geleegd. Kijk vroegtijdig
in de afvalkalender in de HVC afval-app
of op hvcgroep.nl wanneer uw bak wordt
geleegd of de zakken worden opgehaald.

Koningsdag en Bevrijdingsdag
Op Koningsdag (27 april) en Bevrijdingsdag (5 mei) komt HVC op een andere dag
langs dan u gewend bent. Wilt u weten op
welke dag uw bak geleegd wordt? Download
de HVC afval-app of kijk in de online afvalkalender op hvcgroep.nl en vul uw post-

code en huisnummer in. In de app kunt u
er ook voor kiezen om een melding te ontvangen wanneer HVC langskomt en kunt
u opzoeken welk afval in welke bak hoort.
Afvalbrengstations gesloten
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 dichtstbijzijnde afvalbrengstation in de HVC afval-app of op hvcgroep.nl/afvalbrengstations.

Nieuws van de raad
DE VISIE VAN DE PVDA
Het doet nogal wat met ons, deze Corona crisis.
En dan bedoel ik niet alleen dat we thuis moeten
blijven, of dat het begrip “anderhalvemetersamenleving” is geïntroduceerd. Aan alle kanten hoor en
lees je dat er financiële problemen ontstaan. Vooral bedrijven worden genoemd. En dat is natuurlijk
ook terecht. Wanneer je geen spullen kan verkopen, dan houd je de zaak niet overeind. Bedrijven
- groot en klein - sturen medewerkers naar huis en
kloppen bij de overheid aan voor steun.
Niet iedereen die zijn baan verliest kan dat financieel goed opvangen. Gelukkig hebben we in dit
land een behoorlijk vangnet en krijgen mensen
voorlopig nog een inkomen. In ieder geval in de
meeste gevallen.

Ben Hendriks,
fractievoorzitter PvdA

Mensen met minder inkomen zullen hun gewoontes moeten aanpassen. Niet iedereen lukt dat. In
de meest vervelende gevallen kan dat leiden tot
armoede. Armoede is een complexe situatie waarbij mensen in een sociaal isolement terecht kun-

U kunt contact opnemen met de PvdA fractie via info@pvdavelsen.nl

WIST U DAT
nen komen. Vaak ook zijn kinderen de dupe. Die
kunnen dan bijvoorbeeld geen verjaardag vieren,
of deelnemen aan een vereniging. Het heeft ook
gevolgen voor de gezondheid van de mensen. Het
is triest om te moeten vaststellen dat in de tijd
waarin de welvaart stijgt, niet iedereen hiervan
kan profiteren. Het welzijn van deze groep mensen
is onvoldoende.
Er zijn genoeg studies bekend waaruit blijkt dat
armoede een heel serieus probleem is in onze westerse samenleving.
De gemeente is bezig met het opstellen van een
nieuw armoedebeleid. Het is goed dat we hier veel
aandacht voor hebben. In de gemeente Velsen hebben we namelijk ook een groep mensen die hulp
goed kan gebruiken. Ook is het goed dat we juist
nu met dit beleid bezig zijn. Laten we voorkomen
dat de coronacrisis de armoede in onze gemeente
vergroot, door er op tijd bij te zijn om iedereen te
helpen bij (dreigende) financiële problemen.

De Raad van Velsen heeft twee soorten openbare vergaderingen. Namelijk sessievergaderingen en raadsvergaderingen. In sessievergaderingen worden geagendeerde onderwerpen
verder uitgediept en besproken. In de raadsvergaderingen worden aanpassingen ingediend en
neemt de raad daadwerkelijk een besluit.
INSPREKEN
U heeft de mogelijk tot inspreken over een
groot aantal onderwerpen. Als u wilt inspreken
over een onderwerp dat deze maand wordt
besproken, dan kan dat alleen bij sessievergaderingen. Dit is ook het moment waarop raadsleden nog een oordeel vormen en waar u dus
ook het meeste invloed kunt hebben.
DE EERSTVOLGENDE VERGADERING
Op donderdag 23 april vergadert de Raad van
Velsen. De vergadering start om 19u30 en is
digitaal te volgen via de website.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over
vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon langskomen bij het Klant Contact Cen-

trum 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, omgevingsvergunningen 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 natuurlijk 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 meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discrimina-

tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland. nl.
Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, beleid en verordeningen op de landelijke
website www.Officielebekendmakingen.nl
gepubliceerd. 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
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Velsen maken bekend dat zij
in de periode van 10 april tot en met 17
april 2020 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de wet algemene
bepalingen omgevingsrecht. De datum
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

deur in bunker (16/04/2020)
40327-2020

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 751, vervangen gevelreclame (10/04/2020) 38640-2020
Steentijm 25, plaatsen berging in zijtuin
(11/04/2020) 38788-2020
Tuindersstraat 1, veranderen voorgevel
(ramen en buitenisolatie) (16/04/2020)
40410-2020
binnenkanaal nabij Noordersluisweg, vervangen remmingwerk Nuon (16/04/2020)
40313-2020

Santpoort-Zuid
Duinlustparkweg 59, kappen boom
(10/04/2020) 38671-2020
Van Dalenlaan 160, legaliseren dakkapel
(voorzijde) (13/04/2020) 38894-2020
Brederoodseweg 53, kappen 3 bomen
(14/04/2020) 39040-2020
Bloemendaalsestraatweg 167, plaatsen 3
vlaggenmasten (15/04/2020) 39852-2020

Velsen-Zuid
nabij Driehuizerkerkweg 2, plaatsen hek en

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 244, plaatsen dakopbouw
(11/04/2020) 38714-2020
binnenkanaal nabij Wenckebachstraat, vervangen remmingwerk Nuon (16/04/2020)
40313-2020

Santpoort-Noord
Huis te Wissenlaan 13, kappen 1 boom
(10/04/2020) 38592-2020
Narcissenstraat 17, plaatsen dakkapel

(voorzijde) (15/04/2020) 39994-2020
Stuyvesantstraat 4, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (17/04/2020) 40884-2020
Driehuis
Valeriuslaan 43, vervangen erker, isoleren
voor- en zijgevel (14/04/2020) 39542-2020
Velserbroek
Ambachtsweg ong., oprichten horecagelegenheid (naast Jongerencentrum De Koe)
(10/04/2020) 38650-2020
Krommeweid 2, kappen boom (13/04/2020)
38922-2020
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze
worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie
over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 138 C, oprichten kleinschalige naschoolse opvang
(15/04/2020) 110006-2019
Wüstelaan 76, uitbreiden entree met voorportaal (16/04/2020) 20940-2020
Velserbroek
Johanna Westerdijkstraat 4, plaatsen
warmtepomp (voorzijde) (15/04/2020)
14059-2020
Ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:15
Santpoort-Noord
Bennys Fruit, op donderdag en zaterdag
vanaf 1 mei 2020, locatie: Hagelingerweg
(14/04/2020) 39659-2020

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten
genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van burgemeester en
wethouders van Velsen of burgemeester
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen
kan een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland, locatie 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 ver-

meld.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning
verleend voor:
IJmuiden
Dudokplein 1, restaureren natuursteen
plinten
gemeentehuis
(16/04/2020)
12891-2020(Rijksmonument)
Leeuweriklaan 25, plaatsen dakopbouw
(17/04/2020) 26279-2020
Meeuwenlaan 53, uitbreiden woning, vergroten dakkapel (voorzijde) (17/04/2020)
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 53, doorbreken
dragende binnenwand (17/04/2020) 332192020
Broekbergenlaan 37, plaatsen dakkapel (achterzijde) (17/04/2020) 30554-2020
Driehuis

Da Costalaan 42, plaatsen dakkapel (voorzijde), vergroten 1e verdieping (achterzijde)
(17/04/2020) 28236-2020
Ingetrokken standplaatsvergunningen
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben standplaatsvergunning
ingetrokken voor:
IJmuiden
Evangelisatiebus, op 18 april 2020, locatie:
Velserduinweg (15/04/2020) 20424-2020
Velsen-Zuid
Verkoop vis, (tijdelijk), locatie: parkeerplaats t.o. Minister van Houtenlaan 123
(15/04/2020) 35487-2020
De burgemeester van Velsen heeft het hierna
volgende besluiten genomen. Op grond van de
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het onderstaande besluit gedurende zes weken na de dag van verzending
van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat

het besluit heeft genomen (zoals college van
burgemeester en wethouders van Velsen of
burgemeester van Velsen, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden), dan wel langs elektronische
weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de rechtbank
Noord-Holland, locatie 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.
Ingetrokken evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evenementenvergunning ingetrokken voor:
IJmuiden
Parc & Bike, op 1 t/m 3 mei 2020, locatie:
Kennemerboulevard (15/04/2020) 33492020

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:
• Rijksweg 494, 2071 CW SANTPOORT

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de dag waarop het besluit is
bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektroni-

sche weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.
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Kennisgeving publicatie Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Op grond van art. 7.27 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Velsen maken ingevolge artikel 7.27 van de Wet milieubeheer bekend dat het concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor
de realisatie van een Energiehaven, ter inzage wordt gelegd. De NRD ligt met ingang van
vrijdag 24 april 2020 gedurende zes weken
voor een ieder ter inzage.
Inzage en informatie
U kunt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
van 5 december 2019 inzien bij de receptie van het gemeentehuis, Dudokplein 1 in
IJmuiden. Voor openingstijden zie velsen.nl.
De NRD is digitaal beschikbaar via velsen.nl.
Tijdens de vermelde periode kan een ieder,

bij voorkeur elektronisch of schriftelijk, een
zienswijze over dit plan naar voren brengen.
Dit kan via ro@velsen.nl of Postbus 465
1970 AL IJmuiden, onder vermelding van
“zienswijze NRD Energiehaven”. Vergeet
daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres
aan te geven.
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer Kloosterman, telefoonnummer 0255-567200.
Een schriftelijke reactie moet binnen de termijn aan de gemeente verzonden zijn.
Aanleiding
Het voornemen heeft tot doel ca. 16 hectare
ruimte te bieden aan bedrijfsactiviteiten
gerelateerd aan de energietransitie, meer
specifiek het faciliteren van de bouw en/of

onderhoud van windparken op zee. De locatie bevindt zich ter plaatse van de huidige
Averijhaven in de nabijheid van de Noordpier
van Velsen.
Daarnaast wil men de nautische veiligheid in
het gebied vergroten, meer specifiek een
lichterlocatie te realiseren waarlangs doorgaand scheepvaartverkeer op een veiliger
wijze kan passeren.
Notitie Reikwijdte en Detailniveau
De eerste stap in de milieueffectrapportage
is het afbakenen van de onderzoekkaders. Dit
gebeurt in de ter inzage gelegde Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In deze notitie wordt
onder meer de voorgenomen activiteit beschreven. Vervolgens wordt beschreven welke milieueffecten worden onderzocht.

Iedereen kan een zienswijze geven op de inhoud van de NRD en aangeven wat naar zijn
of haar mening in het milieueffectrapport
moet worden onderzocht.
De wettelijke adviseurs en enkele betrokken
overheids- en maatschappelijke organisaties worden apart gevraagd een advies over
de NRD uit te brengen. De commissie voor de
m.e.r. wordt ook om advies gevraagd.
Op basis van de ingebrachte zienswijzen
wordt de definitieve versie van de NRD vastgesteld door het college. Daarbij wordt een
zienswijzenota opgesteld, waarin wordt aangegeven of, en zo ja op welke manier, de definitieve NRD is aangepast naar aanleiding
van de verschillende zienswijzen.

75 jaar bevrijding: boek over oorlogstijd laat zich lezen als een thriller

Jan de Jong geeft zijn vader Piet een gezicht
IJmuiden - Praten over de oorlogsjaren…? Dat deed de uit
Scheveningen afkomstige Piet
de Jong nooit. De traumatische ervaringen uit die tijd verzweeg hij altijd en ook zijn zoon
Jan, nu 68 jaar oud, had er geen
weet van. Toch is hij er - met externe hulp - vorig jaar in geslaagd om er een boek over te
kunnen schrijven. Een boek dat
voor veel inwoners van IJmuiden wellicht een beeld van herkenning zal oproepen. Zijn vader Piet heeft namelijk meer
dan 45 jaar in IJmuiden gewoond en was bij velen bekend
door zijn (kerkelijke) functies en
werkzame leven bij de uitvaartverzorging.

ken in Kamp Amersfoort. Toen zijn
zaak voorkwam bij de rechtbank
in Den Haag werd de doodstraf
geëist. Dankzij een advocaat is dat
vonnis niet uitgevoerd maar omgezet in vijf jaar Zuchthaus.”

,,Na bijna vier jaar van
veel ontberingen werd hij
door het Russische leger
bevrijd.’’

Op vijf verschillende locaties
heeft Piet de Jong in Duitse tuchthuizen, gevangenissen en concentratiekampen uiteenlopende
lichamelijk zware werkzaamheden moeten verrichten. Hij kreeg
te maken met Duitsers die hem
soms goed, maar vaak ook slecht
hebben behandeld. Op 26 april
,,Toen de Tweede Wereldoorlog 1945, na bijna vier jaar van veel
uitbrak werkte mijn vader in de ontberingen, werd hij door het
gemeente Den Haag bij het ar- Russische leger bevrijd. Hij is richbeidsbureau”, vertelt Jan de Jong. ting het westen gelopen, waar hij
Hij gaat verder: ,,Duitse artsen be- uiteindelijk in door de Amerikapaalden of jonge mannen ‘fähig’ of nen bezet gebied terechtkwam.
‘unfähig’ (geschikt of ongeschikt) Nadat hij voldoende was aanwaren om te werk gesteld te wor- gesterkt is hij, via Noord-Frankden in de Duitse oorlogsindustrie. rijk, Luxemburg, België en MaasAls vader op die lijsten namen van tricht, weer in Kamp Amersfoort
vrienden of kennissen zag, vulde terecht gekomen. Vanwege de
hij in dat ze daar ongeschikt voor totale evacuatie van Scheveninwaren. Uiteraard liep hij een keer gen woonde zijn moeder tijdelijk
tegen de lamp. In juni 1942 - hij bij een gastgezin Ermelo, waar hij
was toen 20 jaar - was het zover. uiteindelijk met haar is herenigd.
Hij werd ontslagen, opgepakt en
,,Ze waren niet in staat
naar de gevangenis in Scheveningen gebracht. Dat gebouw staat om met elkaar over hun
oorlogservaringen te
nu als Oranjehotel bekend. Daarpraten.’’
na verbleef hij, onder erbarmelijke omstandigheden, tien we-

Jan de Jong: ,,Vóór de oorlog
had mijn vader een meisje leren
kennen waar hij later mee is getrouwd. Ook zij had het een ander meegemaakt. Veel van haar
familieleden, vrienden en kennissen hebben de oorlog niet overleefd. In sommige opzichten was
het een moeizaam huwelijk, want
ze waren niet in staat om met elkaar over hun oorlogservaringen
te praten. Dan klapten ze helemaal dicht. Als wij, kinderen, daar
soms vragen over stelden kregen
we een draai om onze oren. Gelukkig waren er ook tal van gezellige momenten.”’

ge- of veroordeeld. Het verhaal
is vastgelegd op twee cassettebandjes. Anderhalf jaar geleden
heeft Jan de Jong ze van Geraldien gekregen. ,,Ik liep al langer
rond met het idee om een boek
over mijn vader te schrijven. Door
de vondst van die cassettebandjes is dat in een stroomversnelling
geraakt.’’

perkte oplage. De boekjes zijn
voor 12,50 euro te koop bij diverse boekhandels in IJmuiden.

,,Door dit boek te schrijven heb ik meer begrip
voor mijn ouders gekregen.’’

Jan ging met het materiaal aan de
slag en had daarbij een duidelijk
,,In alle anonimiteit kon doel voor ogen: ,,In het boek heb
hij eindelijk zijn verhaal ik mijn vader het gezicht willen
kwijt zonder dat daar- geven dat hij nooit heeft gehad.
over werd geoordeeld.’’ Ik heb aan willen tonen dat hij vaker gezien werd, en dat er vaker
Vele jaren later kreeg dr. Geral- rekening met hem is gehouden
dien von Frijtag Drabbe Künzel, dan hij zelf heeft ervaren. Omeen medewerkster van het Nati- dat ik er nooit met mijn ouders
onaal Instituut Voor Oorlogsdo- over heb kunnen praten, bevatte
cumentatie (NIOD) het dossier zijn verhaal veel informatie waar
van Piet de Jong over diens eer- ik geen weet van had. Door dit
ste verblijf in Kamp Amersfoort boek te schrijven zijn mijn ouders
in handen. Ze heeft twee boe- meer voor mij gaan leven en heb
ken geschreven: ‘Kamp Amers- ik meer begrip voor hen gekrefoort’ en ‘Het Recht van de Sterk- gen. Bovendien heb ik het nu ook
ste’, over de Duitse strafrechtsple- een plekje voor mezelf kunnen
ging in bezet Nederland.
geven. Ik heb twee hoofdstukken
gewijd aan het leven van hun kinTijdens haar speurtocht naar in- deren en kleinkinderen, dat door
formatie interviewde ze een aan- hun ervaringen ook voor een deel
tal mensen, waaronder Piet de is gevormd en bepaald.”
Jong. In alle anonimiteit kon hij
zo, in 1996, eindelijk zijn verhaal Het boek ‘De man die niet werd
kwijt zonder dat daarover werd gezien’ is gedrukt in een be-

Ondanks Coronacrisis

Woningmarkt in IJmuiden
en omstreken goed
Velsen - Het Coronavirus brengt
onrust op vele gebieden, zo ook
bij huizeneigenaren. Want wat
is nu het meest wijze besluit?
Moet ik mijn huis nu wel of niet
verkopen? Deze vraag krijgen
makelaars nu regelmatig te horen. ,,Gelukkig kunnen wij onze klanten daar goed in adviseren’’, aldus Robin van Andel, directeur van zes Teer Makelaars
vestigingen. ,,De geluiden uit
de woningmarkt zijn nog steeds
positief en wij verwachten hier
ook geen verandering in. Ook
het aantal zoekers blijft stabiel.
Wij wonen en werken in een
regio waar veel meer vraag is

naar woningen dan er aanbod
is. Daarnaast is de rentestand
laag. Deze factoren zorgen ervoor dat het juist een goed moment is om een woning nu te
verkopen.’’
Ook vanuit de NVM blijft de
landelijke constatering dat de
krapte van de markt er nog
steeds is. Dat maakt ook dat
er van prijsdaling vooralsnog
geen sprake is. ‘Gemiddeld genomen wordt er nog steeds boven de vraagprijs betaald voor
een woning.’, aldus de NVM.
Hetgeen wat wel razendsnel
is veranderd, is de manier van
werken. ,,Wij houden ons na-

tuurlijk aan de richtlijnen van
het RIVM. Dat houdt ook in dat
wij creatief moeten zijn om alles soepel door te laten lopen.
Zo worden woningen onder andere extra via een live videobezichtiging op social media bekeken, doen wij onze adviesgesprekken online en worden aktes digitaal ondertekend.’’
,,Uiteraard kunnen belangstellenden nog steeds een fysieke
bezichtiging doen. Juist in deze tijd is een goede woning belangrijk. Je moet je echt thuis
kunnen voelen. Het goede gevoel met een huis moet er dus
wel direct zijn’’, aldus collega

Eline Van der Maden (foto) van
vestiging Beverwijk.
Ook de projectontwikkelaars
zitten niet stil en alle mooie
nieuwbouwprojecten
staan
nog steeds op de planning.
Heeft u plannen om te verhuizen? Dan biedt Teer een vrijblijvende waardebepaling van uw
huis aan. ,,Mensen kunnen foto’s en gegevens van de woning
per WhatsApp doorsturen en
krijgen dan binnen een paar dagen een waarde-indicatie terug.
Makkelijker en sneller kan het
haast niet!’’ (Foto: aangeleverd)

