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Tweede pinksterdag (1 jun i) haalt HVC geen 
afval op en komen zij op een eerder of later 
moment langs dan je gewend bent. Kijk vroeg-
tijdig in de afvalkalender in de HVC afval-app 

of op hvcgroep.nl wanneer jouw bak wordt ge-
leegd of de zakken worden opgehaald. Ook het 
afvalbrengstation is op feestdagen gesloten.

Check de afvalkalender rond 
Pinksteren

Gemeente Velsen heeft naast losse wan-
delroutes nu ook een wandelnetwerk! De 
routes sluiten aan op de wandelnetwerken 
in de buurgemeenten. Informatieborden 
langs de  wandelpaden vertellen wande-
laars meer  over de bezienswaardigheden 
op hun pad. Wandelplezier verzekert!
  
In Velsen zijn per voet veel  bijzondere, his-
torische  locaties te vinden die een informa-
tiebord verdienen. Zo heeft in  het parkje aan  
de Andreaweg in Velsen-Noord heeft ooit een 
kibboets gestaan. En aan het Stratingplant-
soen even verderop  ligt een opgegraven kel-

dervloer. De opgraving is onderdeel van  het 
herenhuis van de voormalige buitenplaats 
Watervliet. Sinds twee weken is dit allemaal 
terug te lezen op de informatieborden die  de 
gemeente  plaatste. 
Ook de losse wandelroutes  ‘Ontdek Oud 
IJmuiden’ en de ‘IJmuider Spoorlijn’ (een 
route langs de oude visspoorlijn)zijn voor-
zien van informatieborden. De wandelaar 
kan letterlijk even stilstaan bij zijn omgeving. 
Benieuwd naar het wandelnetwerk, de losse 
routes en bezienswaardigheden?  Kijk dan 
voor meer informatie op www.vvvijmuiden-
aanzee.nl/nl/wandelroutes.

 Informatieborden langs bijzondere 
wandelroutes Velsen

check de 
afvalkalender.
Rond de feestdagen komen we  
mogelijk op een andere dag  
langs om jouw bak te legen. 

Check de afvalkalender vroegtijdig 
in de HVC afval-app of website!

hvcgroep.nl

afvalkalender.
Rond de feestdagen komen we 

Check de afvalkalender vroegtijdig 
in de HVC afval-app of website!

hvcgroep.nl

Wat is de gemiddelde leeftijd van Velsenaren? 
Hoeveel baby’s zijn er dit jaar al geboren? Hoe 
‘doet’ Velsen het eigenlijk ten opzichte van 
heel Nederland of de provincie Noord- Hol-
land? Kijk voor antwoorden op deze vragen 
op de vernieuwde website ‘Velsen in cijfers’. 

In een oogopslag is veel actuele informatie 
af te lezen over thema’s als wonen, zorg en 
gezondheid, openbare orde & veiligheid en 
werk &inkomen. We nemen sneller beelden 
in ons op dan woorden. Daarom vind je op 
‘Velsen in Cijfers’ vooral veel mooi en duide-
lijk beeld. Kijk bijvoorbeeld wat door de tijd 
heen de ontwikkelingen in Velsen zijn. Ook 

specifi ek in uw buurt of wijk. Wat gebeurt er 
per maand, kwartaal, half jaar of jaar? Voelen 
we ons veilig? Stijgt of daalt het aantal mis-
drijven? De verzamelde gegevens (data) zijn 
interessant voor inwoners, ondernemers en 
onderzoeksbureaus. ‘Velsen in cijfers’ krijgt 
haar data van onder andere het CBS, Kadas-
ter, Duo, Politie, UWV en ABF Research. 

Team Informatiemanagement van gemeente 
Velsen maakte de profi elen per wijk en ver-
geleek Velsen met gelijksoortige gemeenten. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.vel-
sen.incijfers.nl en kom meer te weten over 
uw gemeente.

Website ‘Velsen in Cijfers’ 
aansprekend en actueel

In maart hebben velen van jullie de fl its-
peiling over het kunstwerk ‘Sportfi guren’ 
van Bouke Ylstra op de Kennemerzaal in-
gevuld. Bedankt daarvoor! Uit de peiling 
komt onder andere naar voren dat 73,2% 
van de deelnemers het kunstwerk wil be-
houden.
  
De raad ontvangt de uitkomsten van het on-
derzoek over de motie wandreliëf Sportfi gu-
ren, waaronder de resultaten van de fl itspei-
ling en informatie over de kosten. Als de raad 
een vervolg wil geven aan de uitkomsten van 
de motie dan vragen wij ze dit uiterlijk in de 
raadsvergadering van juni te doen.
Meer lezen over het kunstwerk en de resulta-
ten van de peiling: www.velsen.nl. 

Kunstwerk ‘Sportfi guren’

Handhavers van de gemeente Velsen 
voerden op 26 mei om 12.00 uur actie te-
gen het geweld waar zij tijdens hun werk 
mee te maken krijgen. Aanleiding voor 
deze actie was de mishandeling die op 
donderdagmiddag 21 mei plaatsvond.
  
Op Hemelvaartsdag zijn vier handhavers 
in IJmuiden aan Zee mishandeld door een 
groep jongeren. Na een overtreding is een van 
de jongeren aangehouden, waarna de groep 
reageerde met meerdere klappen en vuist-
slagen. De gewelddadige jongeren zijn na het 
incident aangehouden door de politie. De be-
trokken handhavers zijn opgevangen en aan 
hun verwondingen behandeld. Eén handha-
ver moest naar het ziekenhuis vanwege ern-
stig letsel aan gebit en gezicht. 

Protest op Plein 1945
Fysiek en verbaal geweld tegen handhavers 
komt vaker voor. Een aantal handhavers 

kwam op Plein 1945 samen om hiertegen de 
protesteren. De handhavers hadden ook het 
verzoek om verdedigingsmiddelen in te zet-
ten als toevoeging op hun uitrusting. Ook 
burgemeester Frank Dales steunde de actie 
ter plaatse. 

Met ons hart bij de boa’s
Bij de collega’s in de gemeente Velsen is dit 
verschrikkelijke nieuws hard aangekomen. 
Onze handhavers zijn vriend en geen vijand. 
Zij werken iedere dag aan een lee� are omge-
ving waar iedere inwoner kan genieten van 
vrijheid, respect en veiligheid. Helaas is ge-
bleken dat het waarborgen hiervan vraagt 
om het invoeren van vergaande maatregelen, 
zoals het inzetten van verdedigingsmidde-
len. Daarom steunde de gemeente Velsen alle 
handhavers die actie voerden tegen geweld. 
Dit deed de gemeente door voor het stadshuis 
de tekst ‘Met ons hart bij de boa’s te plaatsen.  

Handhavers voerden actie 
tegen geweld
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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 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook ge-
woon langskomen bij het Klant Contact Cen-

trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-
opend 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 meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag deze ver-
volgens versturen naar: Bureau Discrimina-

tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland. nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunnin-
gen, beleid en verordeningen op de landelijke 
website www.O�  cielebekendmakingen.nl 
gepubliceerd. U kunt zich abonneren op een 
door u gestelde zoekvraag. U wordt vervol-
gens op de hoogte gesteld als er nieuwe publi-
caties verschijnen die aan uw zoekterm(en) 
voldoen. 

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op d.d.2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255) 

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 16 mei tot en met 20 mei 
2020 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvan-
gen op grond van de wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kennemerlaan 24A, splitsen woning in 2 ap-
partementen (17/05/2020) 50175-2020
De Lumeystraat 31, plaatsen dakopbouw en 
gevelwijziging (19/05/2020) 51185-2020
Voltastraat 10, realiseren aanbouw (achter-

zijde) met dakterras en uitbouw achtergevel 
1e verdieping (19/05/2020) 51194-2020
Kanaalstraat 67, kappen boom (19/05/2020) 
51191-2020
Platanenstraat 34, plaatsen dakopbouw 
(20/05/2020) 51376-2020
 
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 41, kappen 3 bomen 
(18/05/2020) 50564-2020 

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 1, plaatsen nieuwe kozijnen 
(20/05/2020) 51721-2020

Driehuis
Da Costalaan 17, legaliseren plaatsing air-
conditioning unit (achterzijde) (16/05/2020) 
50056-2020
Middeloolaan 1 en Aagtevonklaan 8, plaatsen 

2 erkers en (alleen op Middeloolaan 1) uit-
breiden van de 1e verdieping (20/05/2020) 
51366-2020

Velserbroek
Hannie Schaftstraat 9, realiseren dakopbouw 
(18/05/2020) 50740-2020
H. Reptonstraat 96, plaatsen dakkapel (voor- 
en achterzijde) (19/05/2020) 51091-2020

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

Wijk aan Zeeërweg 194, wijzigen inpandige 
garage in woning, vergroten 2 woningen met 
aanbouw en dakterras (20/05/2020) 33055-
2020
 
Driehuis
Driehuizerkerkweg 119, bouwen tuinhuis met 
zithoek (18/05/2020) 32519-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 47, bouwen kangoe-
roewoning(20/05/2020) 45279-2020

Santpoort-Noord
Corantijnstraat 12, realiseren aanbouw (ach-
terzijde) (18/05/2020) 33101-2020

DE VISIE VAN DE VVD
De Raad van Velsen heeft twee soorten open-
bare vergaderingen. Namelijk sessievergade-
ringen en raadsvergaderingen. In sessieverga-
deringen worden geagendeerde onderwerpen 
verder uitgediept en besproken. In de raadsver-
gaderingen 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 sessieverga-
deringen. Dit is ook het moment waarop raads-
leden nog een oordeel vormen en waar u dus 
ook het meeste invloed kunt hebben.

DE EERSTVOLGENDE VERGADERING
Op donderdag 28 mei vergadert de Raad van 
Velsen. De vergadering start om 19u30 en is 
digitaal te volgen via de website.

WIST U DAT

Cas Schollink,
fractievoorzitter VVD

De Biezen
Het prachtige stukje groen tussen Santpoort-
Noord, Driehuis en Velserbroek heeft de gemeen-
teraad de nodige zorgen opgeleverd. De raad 
heeft zich jaren geleden uitgesproken tegen de 
verrommeling op sommige delen in het gebied. 
Op deze locatie is deze verrommeling met vier-
kante meters van volkstuinhuisjes aangepakt. 
Terwijl de regels voor die vierkante meters in de 
praktijk helemaal niet meer paste bij het gebied. 
De gemeente had in de loop der jaren ook zelf 
toestemming gegeven voor grotere tuinhuis-
jes dan o�  cieel volgens het bestemmingsplan 
mocht. Een lastige situatie met volkstuinders 
-die jaren met plezier getuinierd hadden in het 
gebied- volgde.
 
Hoe ziet de VVD Velsen het gebied?
Zoals wij 2018 in ons verkiezingsplan schreven; 
zijn de groene ruimtes tussen de dorpen erg be-
langrijk voor de VVD. Wij staan positief tegen-
over inwoners en ondernemers die willen recreë-
ren in het groen. Niet genieten van het groen om 

ons heen vinden wij zonde. Hetzelfde geldt wat 
ons betreft voor de volkstuinders. Veel mensen 
genieten ervan om met groene vingers een mooie 
tuin te maken. Zeker ook in deze Corona tijd is 
het voor velen ook een plaats om lekker buiten en 
op gepaste afstand weer tot rust te komen en zor-
gen van je af te zetten.
 
Klinkt mooi, maar wat gaat de VVD daad-
werkelijk doen?
Om de regels voor het gebied weer recht te trek-
ken is er een heel proces geweest waarin de raad 
nauw met de verschillende betrokken mensen en 
groepen contact heeft gehad. Het college heeft 
de raad een gewijzigd bestemmingsplan voor-
gelegd, maar er waren nog steeds wat regels die 
confl icteerden met elkaar. De VVD heeft daarom 
intensief meegewerkt aan een amendement dat 
de juiste balans biedt tussen de o�  ciële regels en 
lekker tuinieren. Dit amendement wordt hopelijk 
donderdag 28 mei aangenomen!

Cas Schollink, fractievoorzitter VVD

Nieuws van de raad

U kunt contact opnemen met Cas Schollink via cas@schollink.com

Zorgt de coronacrisis voor  vragen over 
uw fi nanciële situatie? Komt er wel ge-
noeg geld binnen? Hoe kan ik beter rond-
komen met mijn geld? De online geld-
plannen van Startpunt Geldzaken geven 
inzicht in uw fi nanciën. De geldplannen 
zijn gratis beschikbaar en anoniem in te 
vullen voor inwoners van Velsen.
  
Wat zijn geldplannen? 
De geldplannen zijn een handige manier om 
tips te krijgen over geld. U krijgt tips om uw 
uitgaven te verminderen of uw inkomsten te 
verhogen. Ook krijgt u inzicht in hoe u ver-
standige keuzes kunt maken voor als u geld 
over houdt. Als u fi nanciële problemen heeft, 

wordt stap voor stap uitgelegd hoe u uit de 
zorgen kunt komen. 

 Welke geldplannen zijn er? 
Er zijn geldplannen beschikbaar voor ver-
schillende situaties. U kunt kiezen uit de vol-
gende geldplannen:
•  Heeft fi nanciële zorgen of proble-

men? Geldplan: Kom uit de geldzorgen
•  Wilt u (meer) geld overhouden? Geld-

plan: Beter rondkomen
•  Heeft u geld over?: Geldplan: Sparen, af-

lossen of beleggen
•  Bent of wordt u ZZP-er, dan vragen geld-

zaken extra aandacht. Wilt u weten hoe 
u die goed kunt regelen? Geldplan: ZZP

•  Wilt u ondersteuning voor uw kind? 
Geldplan: Rondkomen met kinderen

•  Wilt u sparen voor de studie van uw 
(klein)kind? Geldplan:  Studie (klein)
kinderen

•  Word u bijna 18? Geldplan: Bijna 18
•  Heeft u (straks) genoeg pensioen? Geld-

plan: Pensioen
U kunt de geldplannen vinden op velsen.
startpuntgeldzaken.nl. Maak er gebruik van!

Er zijn geldplannen beschikbaar voor ver-
schillende situaties. Als u bijna 18 wordt, een 
gezin met kinderen hebt, met pensioen gaat 
of ZZP-er bent. Maak er gebruik van! U kunt 
alle geldplannen vinden op velsen.startpunt-

geldzaken.nl.

Hulp
U kunt de online geldplannen zelf thuis in-
vullen. Wilt u hier hulp bij of wilt of met ie-
mand over uw fi nanciën praten? Neem dan 
contact op met het Sociaal Wijkteam via 088 
8876970 of contact@swtvelsen.nl. Zij hel-
pen u graag! 

Online geldplannen voor zicht op fi nanciën
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Beleid Onzelfstandige Bewoning
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben in hun vergadering van 26 mei 2020 
besloten: 
De beleidsregel Onzelfstandige Bewoning 
vast te stellen. 

De beleidsregel gebruik onzelfstandige 
woonruimte Velsen 2016 en de Beleidsregel 
Short Stay tijdelijke werknemers 2017 niet 
langer van toepassing te verklaren.

Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking op 29 
mei 2020.

Ter inzage
De beleidsregel wordt  gepubliceerd op de 
website van de gemeente Velsen: www.vel-
sen.nl 

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders hebben beslo-
ten een individuele gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen voor het volgende per-
ceel:

• Kompasstraat 40, 1973 PZ  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene 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 in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende besluiten 
genomen. 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 be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders 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, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum 
van het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders 

van Velsen hebben omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Kanaalstraat 48, realiseren bed & breakfast 
(19/05/2020) 34579-2020
Marktplein 33, vervangen reclame 
(20/05/2020) 48460-2020

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 244, plaatsen dakopbouw 
(20/05/2020) 38714-2020

Santpoort-Noord
Narcissenstraat 17, plaatsen dakkapel (ach-
terzijde) (19/05/2020) 39994-2020
Bosbeeklaan 18, kappen 1 boom (zijtuin) 
(20/05/2020) 30700-2020
Sabastraat 22, plaatsen dakopbouw 
(20/05/2020) 43197-2020

Driehuis
Driehuizerkerkweg 148, kappen 3 bomen 
(20/05/2020) 44687-2020

Velserbroek
Schapenland 8, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (20/05/2020) 45306-2020

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning geweigerd voor: 
Santpoort-Noord
Bosbeeklaan 18, kappen van 1 boom (voor-
tuin) (20/05/2020) 30700-2020

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het 
onderstaande besluit gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van het be-
sluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan dat het 
besluit heeft genomen (zoals college van 
burgemeester en wethouders van Vel-
sen of burgemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlo-
pige 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 tus-
sen haakjes vermeld.

Geweigerde  evenementenvergunningen 
APV artikel 2:10 
De burgemeester van Velsen heeft een evene-
mentenvergunning geweigerd voor: 

Velsen-Zuid
Awakenings presents... ,op 22 en 23 augus-
tus 2020, locatie: De Ven (Spaarnwoude) 
(18/05/2020) 15635-2020

The Promised Land, op 6 juni 2020 van 13:00 
tot 23:00 uur, locatie: De Ven (Spaarnwoude) 
(18/05/2020) 31951-2020

Full Moon Festival 2020, op 13 juni 2020 van 
13:00 tot 23:00 uur, locatie: De Ven (Spaarn-
woude) (18/05/2020) 
31916-2020

Santpoort-Zuid
Riddertoernooi Brederode, op 27 en 28 
juni 2020, locatie: Velserenderlaan 2 
(20/05/2020) 21893-2020

08 28 mei 2020

Zonnebloemen voor
verpleeghuis Velserduin
IJmuiden - Dinsdagochtend hebben twee leden van BlauwHelpt twintig vazen met zonnebloemen ge-
bracht naar verpleeghuis Velserduin. Coen Middelkoop en Robert Staats zijn allebei als purser werkzaam 
bij KLM en BlauwHelpt is de vrijwilligersorganisatie van KLM. De bloemen zijn in ontvangst genomen door 
Arnoud van der Plas, hij werkt als fysiotherapeut bij Velserduin. De bewoners zijn erg blij met dit initiatief. 
(Foto: aangeleverd)

Digitaliseren van oude 
dia’s, smalfilm en videobanden
IJmuiden - ,,Loek, jij hebt nu al-
le tijd!’’ Die opmerking hoort Loek 
Anderson de laatste tijd regelma-
tig. Niets is echter minder waar. 
Weliswaar heeft hij de deur van 
zijn fotozaak aan de Kennemer-
laan de�nitief achter zich dicht-
getrokken, maar sinds hij geves-
tigd is bij Elta Print aan de Tromp-
straat 1-5 is er veel belangstelling 
voor het laten digitaliseren van 
dia’s. Oude dia’s kunnen worden 
overgezet op DVD, USB-stick of 

externe harde schijf. Daarna kun-
nen de dia’s op eenvoudige wijze 
thuis via de televisie worden beke-
ken. Kostbaar is het zeker niet, wel 
heel mooi.

Afhankelijk van het aantal geldt 
een korting van tien tot twintig 
procent. Vanaf de DVD of USB-stick 
kunnen foto’s ook worden afge-
drukt. Loek geeft er zelfs een waar-
debon bij voor een aantal gratis af-
drukken! Ook het digitaliseren van 

smal�lms en videobanden in al-
le uitvoeringen wordt steeds va-
ker gedaan. De levertijd van video 
is daardoor wat langer geworden. 
,,Kwaliteit gaat boven tijd’’, vindt 
Loek. Elke opdracht wordt daarom 
zeer zorgvuldig uitgevoerd. Wie 
vragen heeft over de tarieven en 
mogelijkheden kan met het mate-
riaal langskomen bij Foto Loek An-
derson aan de Trompstraat 1-5 te 
IJmuiden. In het pand geldt: 1,5 
meter afstand. (Foto: aangeleverd)




