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Evenementen in Velsen
Er valt komende weken weer veel te
doen, te zien en te beleven in Velsen.
Sportief, educatief of gewoon leuk. We
hebben een paar evenementen voor u op
een rijtje gezet.
•
•
•

Expositie Henk Zwanenburg
in SHIP
De in IJmuiden geboren en woonachtige
kunstschilder exposeert met zijn schilderijen over de scheepvaart bij SHIP. De
werken van Henk zijn met een duidelijke
knipoog naar het impressionisme weergegeven met afwijkende kleuren en wilde streken op het doek. Daarnaast werkt
hij ook wel met zwaar vertekende perspectieven, zo probeert de kunstenaar
van zijn werken een modern sprookje
te maken. Sluis Haven Informatie Punt
(SHIP), Noordersluisweg 1, IJmuiden

•

Gouden Eeuw Huwelijksfeest Ruine
van Brederode
Op 24 en 25 augustus 2019 van 11.00 uur
tot 17.00 uur gaan we terug naar het jaar
1638 en wordt het 10-daagse huwelijksfeest van Johan Wolfert, de 16e Heer van
Brederode, en zijn tweede vrouw Louise
van Solms-Braunfels nog eens dunnetjes overgedaan. Een feest voor jong en
oud.

•

Weer veilig naar school vanaf
maandag 26 augustus
Begin dit jaar heeft wethouder Bram
Diepstraten samen met kinderen van basisschool De Origon bovenstaande nijntje-tegel onthuld bij het zebrapad voor
de school aan de Orionweg. De tegels
zijn aangebracht bij alle zebrapaden in
de buurt van basisscholen en stimuleren
het gesprek over de regels en gevaren
bij een zebrapad. De start van het nieuwe schooljaar wordt dan ook aangegeven
met 50 grote Nijntjeposters langs de toegangswegen.

goed te oefenen raken ze vertrouwd met fietsen en de verkeersregels. Zo maakt u de eerste schooldag voor uw zoon of dochter en ook
voor uzelf minder spannend.
Kijk voor verkeerstips op: http://leerinhetverkeer.nl/5-verkeerstips-voor-ouders-vanjonge-kinderen/
(foto fietsersbond)

Fiets veilig!
Vooral leerlingen die voor het eerst naar
de middelbare school gaan, krijgen te maken met andere en langere routes dan ze gewend zijn. Oefen daarom alvast met uw kind
de schoolroute! Sommige verkeerssituaties
zijn voor jonge kinderen lastig. Vooral kinderen die niet gewend zijn regelmatig te fietsen, missen vaardigheid in het verkeer. Vanwege hun beperkte lengte zijn kinderen ook
minder goed zichtbaar. Ze moeten daarom
goed opletten of ze gezien worden en voorrang krijgen. Ook is het van belang dat ze
goed aangeven welke kant ze op willen. Door

Programma:
11.00-17.00 De poort is geopend
11.30 Ontvangst gasten in Huwelijkstent met
presentatie stoet 1638
12.00 Huwelijksceremonie & Optreden Orde
van de Vrolijkheid
13.00-16.00 Oefeningen boogschieten, schermen, ringsteken, kanon schietklaar maken,
Bestijg de Bok en Presenteer het Musketgeweer!
12.30-16.30 Middeleeuwse Dansworkshops
& Orde van de Vrolijkheid
12.30-17.00 Tekenen als Rembrandt voor het
Bruidspaar
Prijzen
De normale entreeprijs bedraagt € 7,00,
€ 5,00 voor 4-11 jarigen en is gratis voor 0-3

jarigen. Reserveren niet nodig.
Wilt je extra genieten?
VIP*ENTREE met thee en zoet is € 19,50. Je
krijgt dan naast thee de selectie zoetigheden
uit onze High Tea van Chefs on Tour. Voor
kinderen is er een VIP*ENTREE-KIDS met
limonade en cake versieren voor € 10,00.
Van 13.00 tot 17.00 uur. Voor het VIP-ENTREE graag van tevoren reserveren via
HOENU.NL regio Haarlem.
•
•

Tentoonstelling ‘Spieken’ op boerderij Zorgvrij
Kinderen kunnen van dinsdag t/m zondag op zoek gaan in de natuur naar inspiratie voor nieuwe uitvindingen. Wie
is er goed in ‘spieken’? Biomimicry is
een nieuwe wetenschap waarbij leren
van - dus spieken bij de natuur - centraal
staat. ‘Spieken’ gaat over het op zoek
gaan in de natuur naar inspiratie voor
nieuwe uitvindingen. De mens leert nog
elke dag van de natuurr. Informatieboerderij Zorgvrij Genieweg 50 Velsen-Zuid.

Zie voor meer informatie en de volledige
evenementenkalender:
www.vvvijmuidenaanzee.nl

De Geul afgesloten van a.s.
maandag 19.00 uur tot dinsdag
06.00 uur
Tussen maandagavond 26 augustus
19.00 uur en dinsdagochtend 27 augustus 06.00 uur wordt De Geul in IJmuiden
afgesloten voor al het verkeer in verband
met asfalteringswerkzaamheden.

Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Halkade-Ericssonstraat-Sluisplein-Kanaaldijk.
De tankstations en andere bedrijven aan het
aansluitende deel Dokweg blijven tijdens de
afsluiting bereikbaar vanaf de rotonde Halkade-Dokweg.
De asfaltdeklaag van De Geul wordt tijdens
deze avond/nacht vervangen. Daarvoor
wordt eerst de bestaande bovenlaag door
frezen verwijderd. Dat is waarschijnlijk

rond 22.00 uur klaar. Daarna worden enkele verzakkingen in het wegdek uitgevuld
en worden twee nieuwe lagen asfalt aangebracht. Tenslotte wordt de wegbelijning
aangebracht. Naar verwachting wordt de
weg om 06.00 uur weer opengesteld.
We proberen de overlast zoveel mogelijk te
beperken, maar kunnen het niet helemaal
uitsluiten. We vragen uw begrip daarvoor.
Voor weggebruikers en aanwonenden langs
de omleidingsroute is het minder vervelend
als de uitvoering plaatsvindt als er weinig
verkeer op de weg is. Daarom hebben we
besloten de werkzaamheden niet overdag
uit te laten voeren. Door vroeg in de avond
te starten stoppen werkzaamheden met geluidsoverlast rond 22.00 uur. Het aanbrengen van het asfalt maakt weinig geluid.

Uit het college
In Velsen werken buurtsportcoaches om zoveel mogelijk Velsense jeugd in beweging te
krijgen en te houden. Ook adviseren ze sportverenigingen over het versterken van de vereniging voor nu en in de toekomst.
De buurtsportcoaches organiseerden onder
andere sportmixen en in de vakanties sportinstuiven. Maar ook hielpen zij sportevenementen zoals de jeugd triatlon, de Zwem4Daagse
en de Koningsspelen organiseren. De coaches
bereiken bijna iedere school in de gemeente!

Sport heeft positieve effecten op jongeren. Ze
zijn geconcentreerder, actiever, fitter, voelen
zich gezonder en hebben meer zelfvertrouwen.
Komend jaar werken we de maatschappelijke
waarde van sport verder uit.
Meer informatie:
• www.velsen.nl/gemeenteraad
• Klik op; vergaderkalender
• Klik op; overzichten en collegeberichten
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Subsidieregeling voor isolatiemaatregelen weer beschikbaar
Wilt u in uw eigen woning minimaal twee
energiebesparende, isolerende, maatregelen treffen? Dan kunt u vanaf 2 september weer subsidie aanvragen. De subsidieregeling energiebesparing eigen
huis (SEEH) is beschikbaar voor eigenaar
én bewoner. In opdracht van de overheid
stelt de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) tot en met 2020 € 84
miljoen beschikbaar.

De subsidie kan aangevraagd worden wanneer er in de bestaande koopwoning twee
grote energiebesparende isolatiemaatregelen worden genomen. Ook dient u eigenaar
én bewoner te zijn van de woning. U kunt
per woning maximaal € 10.000 aanvragen.

Schrijf je in voor de Pierloop!
Zondag 8 september 2019 organiseert de
Pierloop Velsen een scholenloop:

•
•

Jeugdloop van 2,4 km (t/m groep 8) en
een
Guppenloop van 850 meter (t/m 8 jaar).

Start Pierloop
Dit jaar start de Pierloop bij het Apollohotel
aan de Seaport Beach in IJmuiden. Nieuw
is dat er rondom de startlocatie veel activiteiten voor kinderen worden georganiseerd.
De start is vanaf 10.30 uur met daarvoor een
muzikale warming-up.
Alle basisscholen uit de gemeente Velsen
kunnen aan deze loop meedoen.
Inschrijven
Aanmelden kan t/m vrijdag 30 augustus door
een e-mail te sturen met de deelnemers/deelneemsters naar scholenloop@pierloop.nl (in
Word, Excel, of gewoon in de mail).

Gaat u een grote duurzame verbouwing tegemoet? Denk dan aan de subsidie voor een
energiezuinig pakket.
De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt
vanaf 2 september 2019 tot en met 31 december 2020. Voor voorwaarden en meer
informatie kunt u terecht op www.rvo.nl.
Ook is er een SEEH beschikbaar voor VvE’s.
Algemene informatie over verduurzaming
van woningen en financiële regelingen is te
vinden op www.duurzaambouwloket.nl.

Wij hebben de volgende informatie
nodig:
- Naam en adres van de school;
- Contactpersoon van de school met e-mail
en telefoonnummer (eventueel meerdere).
Per deelnemer hebben wij de volgende
gegevens nodig:
- Voor- en achternaam van de leerling;
- Geslacht en geboortedatum van de leerling;
- Inschrijving voor 850 meter of 2,4 km.
Afhalen en betalen startnummers
De startnummers zijn af te halen op woensdag 4 september tussen 14.00 uur en 15.30
uur in sporthal IJmuiden-Oost, Tiberiusplein 6, 1971 NH IJmuiden.
Startnummer kunt u alleen contant betalen. Kosten voor de jeugdloop en guppenloop
bedragen € 4,- per kind. Elk kind krijgt een
mooie medaille en een verrassing.
Kijk voor meer informatie op
www.sportpas.nl

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.

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, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

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 Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-

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 Discriminatiezaken 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. 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 gepubliceerd 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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 10 augustus tot en met 16
augustus 2019 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De
datum van ontvangst is tussen haakjes
vermeld.
IJmuiden
Reaumurstraat 3, herindelen binnenterrein
(12/08/2019) 68130-2019
Zeewijkplein 604, plaatsen balkonbeglazingssysteem (15/08/2019) 69311-2019

Santpoort-Noord
Hagelingerweg
273,
wijzigen
(12/08/2019) 67665-2019

gevel

Driehuis
P.C. Hooftlaan 5, bouwen uitbouw met dakterras, vergroten dakkapel (14/08/2019)
68684-2019

een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Velserbroek
De Zeiler 164, bouwen schuur (11/08/2019)
67407-2019

IJmuiden
Groeneweg 11, plaatsen
(13/08/2019) 65695-2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10

dakopbouw

De burgemeester van de gemeente Velsen maakt bekend dat hij in de periode
van 10 augustus tot en met 16 augustus
2019 de volgende aanvragen voor een
evenementenvergunning heeft ontvangen op grond van de Algemene plaatselijke verordening artikel 2:10. De datum
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Santpoort-Zuid
Personeelsfeest, op 1 oktober 2019 van
16:00 tot 20:30 uur, locatie: Ruïne van Brederode, Velserenderlaan 2 (12/08/2019)
67650-2019

08
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Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben
besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het
volgende perceel:
•

Pleiadenplantsoen 44, 1973 BV IJMUIDEN

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 elektronische 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.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten om:
•

een voorrangssituatie in te stellen op
het kruispunt Jan Gijzenvaart/Schoter-

•

•

kerkpad/ nieuwe ontsluitingsweg zodat
het verkeer op de nieuwe ontsluitingsweg voorrang moet verlenen aan het
verkeer op de route Jan Gijzenvaart/
Schoterkerkpad. Het voorrang wordt
ingesteld door het plaatsen van bord
B1, zoals bedoeld in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord OB713 op het
Schoterkerkpad en op de Jan Gijzenvaart, bord B6 met onderbord OB713 op
de nieuwe ontsluitingsweg en door het
aanbrengen van haaientanden, zoals bedoeld in artikel 80 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990;
een gebod voor vrachtauto’s in noordelijke richting op de Jan Gijzenvaart
om rechtsaf te slaan in te stellen op het
kruispunt Jan Gijzenvaart/Wüstelaan. Het gebod wordt ingesteld door het
plaatsen van bord D5r, zoals bedoeld in
bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord OB11 op de Jan Gijzenvaart;
een uitzondering voor bestemmingsverkeer in te stellen voor de geslotenverklaring voor vrachtauto’s in zuidelijke richting op de Wijnoldy Daniëlslaan en de
Wüstelaan. De uitzondering wordt ingesteld door het plaatsen van onderborden

•

•

OB108;
een gebod voor vrachtauto’s in oostelijke richting op de Wüstelaan om rechtdoor te rijden in te stellen op het kruispunt Jan Gijzenvaart/Wüstelaan. Het
gebod wordt ingesteld door het plaatsen van bord D4, zoals bedoeld in bijlage I van het Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990, met onderbord
OB11;
ter ondersteuning op het kruispunt
Jan Gijzenvaart/Van den Bergh van
Eysingaplantsoen bord J24 met onderbord OB505 en bord L4 met onderbord
OB54 te plaatsen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
•

om 8 parkeerplaatsen aan te wijzen ten
behoeve van het opladen van elektrische
voertuigen door middel van het plaatsen
van borden E4, zoals bedoeld in bijlage
I van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, met onderborden met de tekst ‘alleen om elektrische
voertuigen op te laden’ en onderborden
OB504. De 8 parkeerplaatsen zijn gelijk
verdeeld over 4 locaties:

•
•
•
•

De Santpoortse Dreef, ter hoogte van de
kruising met de Hageveldlaan;
De Mercuriusstraat te IJmuiden, ter
hoogte van de kruising met de Venusstraat;
De P.C. Hooftlaan te Driehuis, ter hoogte
van de Tollenslaan;
De Boeier te Velserbroek, ter hoogte van
de bocht naar de Westbroekerweg.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop het
besluit elektronisch is bekend gemaakt in
de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische 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 gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij het Klant Contact Centrum in het
gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1 te
IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in
de digitale Staatscourant.

Wat doet de gemeente met uw persoonsgegevens?
Iedereen die in Velsen woont, staat in
de bevolkingsadministratie van de gemeente. Die heet officieel de Basisregistratie Personen, BRP. Daarin staan niet
alleen adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook of iemand getrouwd is, de nationaliteit, wie de ouders zijn of de kinderen. Deze gegevens geeft Velsen vaak
automatisch aan vele overheidsinstellingen (de belastingdienst). En ook aan
enkele bijzondere maatschappelijke organisaties, zoals pensioenfondsen, zodat zij hun werk goed kunnen doen. De

gemeente Velsen is verplicht om die informatie met deze organisaties te delen.
Daar kunt u dus niets tegen doen.
Soms vragen andere organisaties of mensen
naar uw persoonsgegevens. Daarvan mag u
aangeven of u dat wilt of niet. Het kan bijvoorbeeld een advocaat zijn, de ledenadministratie van de kerk, een sport- of muziekvereniging, of een particulier. Inwoners
kunnen de gemeente schriftelijk vragen om
die clubs / andere mensen geen gegevens te
leveren uit de administratie. Wij beslissen

daarover na een belangenafweging en sturen
daar een persoonlijk bericht over.

balie van het stadhuis. De kosten hiervoor
zijn € 6,50.

U kunt gratis opvragen aan wie de gemeente
informatie over u heeft gegeven in het afgelopen jaar. Stuur de gemeente een brief met
een kopie van uw identiteitsbewijs. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht dan
thuisgestuurd.
Wilt u weten hoe u geregistreerd bent in de
BRP? Dan kunt u daar een afschrift van opvragen. Stuur de gemeente een brief met een
kopie van uw legitimatie of kom naar aan de

Het is heel belangrijk dat de persoonsgegevens van onze inwoners in de basisregistratie kloppen. Twijfelt u daaraan, maak dan
een afspraak met de afdeling Publiekszaken,
werkeenheid Burgerzaken van de gemeente:
tel: 0255-567200 / 14 0255 bereikbaar van
09:00 tot 16:00 of via www.velsen.nl, het digitaal loket.

Schone Noordzeekust: 10.991 kilo afval
opgeruimd door 2.568 vrijwilligers

Hele voorraad moet weg:

Grote opruiming bij ‘t Teakhuys
Beverwijk - Echte teakhouten
meubelen tegen bodemprijzen
aanschaffen? Nu kan het, want ’t
Teakhuys houdt een grote uitverkoop. ,,Wij maken ruimte’’, zegt
Michiel Holtslag, eigenaar van ’t
Teakhuys aan de Steenkade 4.
Duurzaam en voordelig gaat nu
samen met deze eenmalige actie.
Altijd al de aanschaf van teakhouten meubelen overwogen? Het
is nu wel heel voordelig om de
woonkamer een compleet nieuwe
look te geven. Kasten, eettafels,
salontafels, stoelen, bars, dressoirs en vele losse artikelen gaan
tijdelijk met extra hoge kortingen
de deur uit. Bijvoorbeeld een strak
vormgegeven tv-dressoir van 220
centimeter voor slechts 495 eu-

ro, waar vind je dat? Of lekker in
de tuin met een duurzame teakhouten tuinbank voor slechts 100
euro! Deze bank is verkrijgbaar
in 120 centimeter en 150 centimeter. Een uitschuifbare tuintafel (van 200 naar 300 centimeter)
staat er ook bij, de prijs is 400 euro maar wees er snel bij, want van
dit prachtmeubel is slechts één
exemplaar beschikbaar!
De unieke vintage bar met zes
krukken kan zowel in de woonkamer als in de tuin worden geplaatst. Het is werkelijk een topper uit de collectie van ’t Teakhuys en ook deze set is nu in de
aanbieding. In de meeste gevallen zijn slechts enkele stuks beschikbaar, dus wie het eerst komt,
heeft de grootste kans om een

gouden kans te pakken een mooi,
duurzaam kwaliteitsmeubel te bemachtigen met een extreem hoge korting. Op de website www.
teakhuys.nl wordt de voorraad zo
goed mogelijk bijgewerkt, maar
het beste is natuurlijk om zelf te
komen kijken en met eigen ogen
het vele moois te aanschouwen.
Speciaal voor de doe-het-zelver
of vakman is ook los teakhout verkrijgbaar. De openingstijden van
’t Teakhuys zijn op donderdag,
vrijdag en zaterdag van 11.00 tot
16.30 uur. Alles kan zowel per pin
als contant betaald worden. De
meubels kunnen direct zelf worden meegenomen, hiervoor is
een aanhanger beschikbaar. Bezorging op afspraak is ook mogelijk. (foto: aangeleverd)

Regio - Na twee weken afval ruimen eindigde op 15 augustus
de Boskalis Beach Cleanup Tour
van Stichting De Noordzee in
Zandvoort. Hier werden de resultaten en speciale vondsten
van de strandschoonmaakactie onthuld. 2.568 vrijwilligers
hebben van 1 tot en met 15 augustus de hele Noordzeekust
opgeruimd waarbij ze in totaal
10.991 kilo afval van de Nederlandse stranden haalden, waaronder 4.936 rietjes en wegwerpbestek. In 2018 werd er
11.163 kilo opgeruimd.
Opvallend dit jaar is dat in Zeeland twee keer zoveel afval werd
gevonden ten opzichte van vorig jaar. Ook op de Waddeneilanden is meer afval geruimd dan
voorgaande jaren. Vanwege het
stormachtige weer is er in Noorden Zuid-Holland dit jaar wat minder afval gevonden.
Ewout van Galen, Programmaleider Schone Zee, geeft aan dat de
jaarlijkse opruimactie noodzakelijk is: ‘,,We zijn ontzettend dankbaar dat we hulp hebben gekregen van zoveel vrijwilligers en er
samen voor kunnen zorgen dat
10.991 kilo afval niet in zee terechtkomt. Tegelijkertijd laten
deze resultaten zien dat het afvalprobleem nog steeds ontzettend
groot is. Het blijft nodig om het

afvalprobleem bij de bron aan te
pakken.”
4.936 rietjes en wegwerpbestek apart ingezameld
Dit jaar werden rietjes en wegwerpplastic apart ingezameld
om aandacht te vragen voor de
problemen die dit afval veroorzaakt. Het thema van dit jaar is
‘wegwerpplastic’ en wordt hiermee benadrukt. In totaal zijn er
4.936 rietjes en wegwerpbestek
opgeruimd.
Dit afval is schadelijk voor vissen,
vogels en zeezoogdieren omdat ze het aan kunnen zien voor
voedsel of erin verstrikken. Stichting De Noordzee pleit voor aanpak bij de bron, goed afvalmanagement en het voorkomen van

zwerfafval door toerisme.
Van strandafval naar strandbankje
Ook Plastic Fantastic, een coöperatie die zich inzet om plastic te
recyclen tot producten, was bij
de finish aanwezig. Tijdens drie
etappes werd het afval aan het
eind van de dag door Plastic Fantastic gerecycled en verwerkt tot
hoogwaardige producten voor
de betrokken gemeentes. Zo ontving gemeente Bergen een bankje gemaakt van strandafval. Stichting De Noordzee onderzoekt samen met Plastic Fantastic hoe
het strandafval, dat voor meer
dan 90% uit plastic bestaat, een
nieuw leven kan krijgen. (foto:
Jaap Lotstra)

