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Avondje weg?
Licht aan en deur op slot!
Afgelopen week heeft er een inbraakgolf
in Santpoort-Noord plaatsgevonden. De
gemeente vraagt al haar inwoners mee te
doen om inbraken tegen te gaan. Samen
kunnen we het de inbreker niet te makkelijk maken. Ook als we ’s avonds even niet
thuis zijn. Om een inbraak te voorkomen
als u ’s avonds weg bent, is het belangrijk
dat u de volgende maatregelen neemt:

Oogje in het zeil houden
Maak afspraken met de buren om op elkaars huis te letten bij afwezigheid.
Digitale buurtpreventie
Start een Whats App-groep in de buurt en
spreek met elkaar gedragsregels af waar
gebruikers en beheerders zich aan dienen
te houden.

Niet thuis? Licht aan!
Inbrekers hebben een hekel aan licht. Als
de woning een bewoonde indruk maakt,
schrikt dat af.
Als u ’s avonds weg bent, laat daarom altijd
een lamp aan. Als u van ’s ochtends vroeg
tot ’s avonds afwezig bent, gebruik dan een
tijdschakelaar op een lamp. Vergeet de buitenlamp niet.
Goed afsluiten? Sleutel omdraaien!
Trek uw deur niet alleen dicht maar draai
de sleutel om in het slot. Zorg voor goed
hang- en sluitwerk.
In de regio werken erkende Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)-bedrijven. Zij
adviseren over maatregelen om inbraak te
voorkomen. Bovendien kunnen deze bedrijven de werkzaamheden uitvoeren. Denk
aan het installeren van goed hang- en sluitwerk. Een erkende PKVW-bedrijf bij u in de
buurt vindt u op www.politiekeurmerk.nl/
bewoners/pkvw_bedrijf.
Waardevolle spullen
Plaats uw waardevolle spullen en sleutels
uit het zicht.

Drijf Inn, film kijken op een
luchtbed
Kom je vrijdag 8 november ook film kijken tijdens de “Drijf Inn” in zwembad De
Heerenduinen?

Je kunt dan dobberend op een luchtbed kijken naar de ﬁlm “Frankenweenie”.
Het zwembad wordt deze avond omgetoverd tot een bioscoop. Je hoeft zelf geen
luchtbed mee te nemen, want het zwembad
heeft er genoeg. Maar wil je graag op je ei-

gen luchtbed film kijken dan mag dat natuurlijk ook.
De “Drijf Inn” is van 18.00 t/m 21.00 uur en
is voor kinderen van 6 t/m 14 jaar.
Ook leuk voor je verjaardagspartijtje.
Kosten: € 6,20.
PS.: Heb je nog geen zwemdiploma, draag
dan zwemvleugels en kom onder begeleiding van een betalende volwassenen.

Natuurwerkdag
De wethouder Sebastian Dinjens en Bram
Diepstraten staken zaterdag 2 november
de handen uit de mouwen tijdens de Natuurwerkdag. Samen met vele vrijwilligers

werkten zij aan het behoud en herstel van
natuur en landschap rond het Kennemermeer en in Park Kennemergaarde. (Foto’s
Reinder Weidijk)

Uit het college
Provincie Noord-Holland, Velsen en Beverwijk hebben afspraken gemaakt over werkzaamheden aan het project HOV station
Beverwijk. De afspraken gaan over de voorbereiding en uitvoering van de busbaan Wijckerpoort en Wijckermolen van de fietsonderdoorgang Velsertraverse. Deze busbaan
verhoogt de kwaliteit van het openbaar vervoer. De busbaan en de fietstunnel verbeteren
de bereikbaarheid van de IJmond voor openbaar vervoer en fiets- en autoverkeer. Deze

werkzaamheden vallen binnen de gemeentegrenzen van Velsen en Beverwijk. De busbaan
en de fietstunnel vallen onder het beheer van
de provincie. Om de werkzaamheden goed te
laten verlopen is er een samenwerkingsovereenkomst gemaakt.
Meer informatie;
• www.velsen.nl/gemeenteraad
• Klik op; vergaderkalender
• Klik op; overzichten en collegeberichten

Infopagina
7 november 2019 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen |

gemeente_velsen

Hondencontrole is gestart
De firma Legitiem B.V. te Velp begint in
opdracht van de gemeente Velsen binnenkort met een hondencontrole. Aan de
hand van de belastingadministratie van
de gemeente gaat een aantal hondencontroleurs de aanwezigheid van honden
controleren.

Waarom controle?
Wie een hond heeft, moet dat melden bij
de gemeente en moet hondenbelasting betalen. De gemeente verstuurt de aanslagen daarvoor. Om dat goed te kunnen doen,
controleert de gemeente regelmatig hoe het
met het hondenbezit in Velsen gesteld is.
Als u niet thuis bent, zal de controleur ter
plaatse beoordelen of er wel of niet één of
meer honden aanwezig zijn. De controleur
laat dan een informatiebrief met een aangiftebiljet hondenbelasting achter. De hondencontroleurs kunnen zich legitimeren.
Voorkom een boete
Heeft u sinds kort een hond en bent u
nog niet in de gelegenheid geweest daarvan aangifte te doen, dan kunt u uw hond
(alsnog) aanmelden bij de werkeenheid

Belastingen en Invordering. U kunt een
aangiftebiljet hondenbelasting downloaden
van de gemeentelijke website, www.velsen.
nl./ digitaal loket./producten en diensten/
hondenbelasting/ aanvragen/ aangiftebiljet
downloaden.
Eventueel kunt u het aangiftebiljet hondenbelasting telefonisch aanvragen, telefoon
0255-567322. U kunt het ook afhalen bij
het Klant Contact Centrum op het stadhuis,
Dudokplein 1, 1970 AL IJmuiden.
Wanneer u geen aangifte doet, en de hondencontroleur treft wel een hond aan, moet
u niet alleen de aanslag hondenbelasting
betalen maar ook een wettelijke geldboete.
Tarieven voor honden
Voor de eerste hond
€ 86,42
Voor de tweede hond
€ 109,42
Voor de derde hond en elke volgende,
per hond
€ 122,92
Voor kennels
€ 605,65
Meer informatie
Meer informatie over hondenbelasting op
www.velsen.nl.

Dag van de Mantelzorg in Velsen
Op 10 november is het weer de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. Een goed moment om iedereen die zorgt voor een
zieke of hulpbehoevende naaste in het
zonnetje te zetten. Deze dag werd in Velsen gevierd op zondag 3 november in de
Stadsschouwburg, waar bijna 400 mantelzorgers samenkwamen.

Socius Centrum Mantelzorg en Stadsschouwburg Velsen hebben samen een spetterend programma samengesteld. In de zaal
werd eerst luidkeels meegezongen met de
cabaretshow ‘Vuile Huichelaar’ gespeeld

door het duo Paulette Willemse en Saskia
van Zutphen. Na afloop konden de bezoekers nagenieten in de foyer onder het genot
van een hapje en drankje. Hier bracht singer-songwriter Jurre van der Linden zijn
liedjes ten gehore.
Bent u ook mantelzorger, dan kunt u zich registreren bij Socius Centrum Mantelzorg. U
wordt dan uitgenodigd voor bijeenkomsten,
activiteiten en u kunt de mantelzorgwaardering aanvragen. Voor meer informatie
kunt u terecht bij de mantelzorgconsulenten van Socius via 088 8876900.

Geen paspoort of ID kaart
aanvragen op 4 december
De apparatuur voor het aanvragen van
paspoorten en identiteitskaarten wordt
vervangen. U kunt daarom op woensdag
4 december 2019 geen paspoort of iden-

titeitskaart aanvragen. Voor het ophalen
van uw paspoort of identiteitskaart kunt
u gewoon een afspraak maken.

Energiecoaches Energiek Velsen
komen kosteloos langs bij leden
Voor inwoners van Velsen die hun woning
energiezuiniger willen krijgen biedt lokale duurzame energiecoöperatie Energiek
Velsen laagdrempelige en effectieve hulp
aan. Er zijn de afgelopen maanden in totaal 20 gemotiveerde inwoners opgeleid
tot energiecoach, die in hun buurt andere
bewoners kunnen helpen met hun kennis,
een stappenplan en tips. Om meer mensen kennis te laten maken biedt Energiek
Velsen dit voor leden tot eind 2019 kosteloos aan.

sen: “Wij zijn een coöperatie van en voor Velsenaren. Wij willen vanuit onze missie dat
veel mensen op weg geholpen worden in de
zoektocht naar het verduurzamen van hun
woning. Dit is iets dat ons allemaal aangaat.
Gelukkig worden wij financieel gesteund
door de gemeente Velsen en de provincie
Noord-Holland, daarom kunnen wij dit gratis aanbod doen. De enige voorwaarde is dat
men lid is van onze coöperatie. Ook mensen
die dat nog niet zijn maar dat nu worden,
kunnen gebruik maken van dit aanbod”

Martijn Mewe, voorzitter van Energiek Vel-

Meer informatie op www.energiekvelsen.nl.

Het Sociaal Wijkteam, voor al uw vragen of problemen waar u zelf niet uit komt.
Neem contact met ons op via:
Website: www.swtvelsen.nl
E-mailadres: contact@swtvelsen.nl
Telefoonnummer: 088 8876970

Infopagina
7 november 2019 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen |

gemeente_velsen

Inhoud

Velsen beter maken
Velsen beter maken
De gemeenteraad van Velsen heeft ambities om Velsen
beter
te maken. Daar
afspraken
over gemaakt
in het
De gemeenteraad
vanzijn
Velsen
heeft ambities
om Velsen
raadsakkoord
waar
alle
partijen
aan
hebben
meegewerkt,
beter te maken. Daar zijn afspraken over gemaakt in het
maar
hier zitten
ookalle
financiële
aan verbonden.
raadsakkoord
waar
partijenconsequenties
aan hebben meegewerkt,

Velsen beter maken

maar hier zitten ook financiële consequenties aan verbonden.
De begroting van Velsen kent wat financiële tegenwind;
De begroting
gemeenteraad
van Velsen
ambities
om Velsen
teruglopende
rijksmiddelen
enheeft
oplopende
kosten.
De uitdaging
De
van
Velsen
kent
wat
financiële
tegenwind;
beter
te investeren
maken.
Daar
zijnmogelijk
afspraken
gemaakt
innemen
het
is
om te
waar
en over
maatregelen
om
teruglopende
rijksmiddelen
en oplopende
kosten. te
De
uitdaging
raadsakkoord
waar waar
alle partijen
meegewerkt,
dat
te te
kunnen
betalen.
is
om
investeren
mogelijkaan
en hebben
maatregelen
te nemen om
maar
hier
zitten
ook
financiële
consequenties
aan verbonden.
dat te kunnen betalen.

Voor de zomer heeft de gemeenteraad aangegeven wat er
De begroting
Velsen
kent
wat financiële
moet
veranderen
in
2020.
De begroting
voortegenwind;
2020 iswat
daar
Voor
de
zomervan
heeft
de gemeenteraad
aangegeven
er de
teruglopende
oplopende
kosten.
uitdaging
uitwerking
vanrijksmiddelen
enin
wordt
vanuit
het college
voorgesteld
aande
de
moet
veranderen
2020.
Deenbegroting
voor
2020De
is daar
is om te investeren
waarspeciale
mogelijk
en
maatregelen
te nemen
om
gemeenteraad.
In deze
uitgifte
voor
de begroting
uitwerking
van en
wordt
vanuit
het
college
voorgesteld
aankunt
de
dat
te
kunnen
betalen.
u
de eerste reacties
terugvinden
van allevoor
politieke
partijen in
gemeenteraad.
In deze
speciale uitgifte
de begroting
kunt

Inhoud
Velsen Lokaal

pag. 2

Velsen
Lokaal
D66
Velsen

pag. 2

D66 Velsen
VVD
Velsen

pag. 2

VVD Velsen
LGV
Inhoud
LGV
CDA

pag. 2
pag. 3
2

Velsen Lokaal
CDA
Forza!IJmond

2
pag. 3

D66 Velsen
Forza!IJmond
Groen
Links

pag. 3
2

VVD Velsen
Groen
Links
PvdA

2
pag. 3

LGV
PvdA
PS

pag. 4
2
3
pag.

CDA
PS
Christen
Unie

pag. 4
3
pag.

Forza!IJmond
Christen
Unie Stam
Fractie
Peter

pag. 4
3
pag.

Groen Links
Fractie
Peter Stam

pag. 4
3
pag.

PvdA

pag. 3

PS

pag. 4

Christen Unie

pag. 4

Fractie Peter Stam

pag. 4

Velsen
over reacties
de begroting
2020. van alle politieke partijen in
u de eerste
terugvinden
Voor deover
zomer
heeft de gemeenteraad
aangegeven wat er
Velsen
de begroting
2020.
moet veranderen in 2020. De begroting voor 2020 is daar de
uitwerking van en wordt vanuit het college voorgesteld aan de
gemeenteraad. In deze speciale uitgifte voor de begroting kunt
u de eerste reacties terugvinden van alle politieke partijen in
Velsen over de begroting 2020.

Begroting
2020
Begroting
2020
De politieke partijen aan het woord
De politieke partijen aan het woord

Begroting 2020

Begroting 2020

Infopagina

De politieke partijen aan het woord

Begroting 2020

7 november 2019 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

Begroting 2020

gemeentevelsen |

gemvelsen |

gemeente_velsen

De politieke partijen aan het woord

De politieke partijen aan het woord

Nathanael Korf

Annette Baerveldt

Bas Koppes

Leo Kwant

Velsen Lokaal vindt deze begroting

Een van de speerpunten van

De VVD Velsen wil dat de

Een aantal jaren geleden heeft de

een goede afspiegeling van de

D66Velsen bij de afgelopen

begroting, het huishoudboekje

gemeenteraad Velsen besloten de

genomen besluiten in de Perspectief-

verkiezingen was dat Velsen een

van de gemeente, op orde is.

Perspectiefnota als belangrijkste

nota eerder dit jaar. Het college heeft

prettige en groene gemeente is

Belastinggeld wordt verdiend door

beslisdocument aan te merken. De

in opdracht van de raad financiële

om te wonen en dat er een goed

onze ondernemers en inwoners. Dit

begroting moet de vertaling zijn

ruimte gezocht en gevonden. Hoewel

financieel beleid wordt gevoerd. In

geld moet daarom zuinig en zinnig

van wat er bij de behandeling van

de maatregelen niet altijd even leuk

de voorliggende begroting staan

worden besteed. Een solide beleid

de Perspectiefnota is besloten.

zijn voor iedereen (bv toeristenbelas-

een aantal investeringen die wij

waarin je niet meer geld uitgeeft

De Begroting 2020 geeft voor

ting verhogen, terugdraaien korting

onverstandig vinden gezien de

dan er binnenkomt en waarin de

LGV een goede weergave van

OZB niet-woningen en het niveau van

financiële situatie. Bovendien kan

uitgaven zijn gebaseerd op de

de Perspectiefnota 2020/ 2023.

groenonderhoud verlagen), is Velsen

anders werken ook kostenneutraal.

inkomsten en niet andersom. Wij

Uitgangspunt is een financieel

Lokaal van mening dat het grotere

Wij zijn voor de investeringen om

vinden het belangrijk dat bewoners

gezonde gemeente, voor nu en op de

belang zo wel gediend wordt.

het groen in onze gemeente een

en ondernemers jaarlijks eenvoudige

lange termijn.

impuls te geven, maar er staan ook

inzage krijgen waaraan het geld is

Het is nu mogelijk om belangrijke

bezuinigingen op onderhoud van

besteed en wat het bereikte effect

Dat er een beroep wordt gedaan

investeringen te kunnen doen in

plantsoenen en onkruidbestrijding,

is. Daarom is het fijn dat er nu de

op de algemene middelen om het

bijvoorbeeld de impulsprojecten

waar we minder gelukkig mee zijn.

‘Begroting in één oogopslag’ is.

wensenpakket, zoals die door de

en nieuwe ontwikkelingen. Wij zien

Daar gaan we op proberen bij te

bijvoorbeeld de inzet van ‘de ideale

sturen!

Fractievoorzitter
Velsen Lokaal

Raadslid
D66 Velsen

buitendienst’ als belangrijke stap

Fractievoorzitter
VVD Velsen

Fractievoorzitter
LGV

Raad is aangegeven, vinden wij
Er is in de aanloop naar deze

als LGV acceptabel. Dat is niet

begroting kritisch en creatief

nieuw, want in het verleden is er

richting een nieuw model van samen-

Ook stelt het college voor om de

gekeken naar mogelijkheden om

regelmatig een beroep gedaan

werking tussen inwoners en de lokale

toeristenbelasting fors te verhogen,

onze solide financiële huishouding

op de algemene middelen als er

overheid.

waarbij we als Velsen het risico

op orde te houden en tóch te

financiële tegenvallers waren.

lopen onszelf de markt uit te prijzen.

kunnen investeren. Wij zijn daarom

Denk hierbij aan de Schouwburg,

Velsen Lokaal staat achter het ge-

Daarnaast zijn de ondernemers wat

zijn tevreden dat wij dit jaar weer

Kunstencentrum en Stichting Welzijn.

bruik van de Algemene Reserve om

D66Velsen betreft nog onvoldoende

een sluitende gemeentebegroting

Dat het weerstandsvermogen nu

de begroting voor 2020 sluitend te

gehoord. Het kan niet zo zijn dat

hebben en we voor de VVD Velsen

iets daalt is een gevolg van de

maken. Wel roepen we op om hier

we gaten in de begroting dekken

belangrijke punten zien:

beroepen die gedaan worden en

voortaan terughoudend mee om te

door zomaar belastingen omhoog te

gaan en zo klaar te zijn voor mogelij-

gooien zonder goed overleg.

ke toekomstige tegenvallers.

zijn op de algemene middelen. Het
• De lokale lasten blijven zo laag
mogelijk.

weerstandsvermogen blijft echter
boven de norm van 1.4.

Beleid om actie m.b.t. de woning-

Tot slot is de begroting teveel

bouwopgave te stimuleren mist wat

gebaseerd op aannames en zijn er

ondernemen in een veilige

Het is ieder jaar ook maar steeds

Velsen Lokaal betreft nog en daar

grote onzekerheden. D66Velsen

aantrekkelijke omgeving.

afwachten wat de vergoeding

gaan we ons de komende periode

bekijkt de begroting positief kritisch,

nadrukkelijk op richten.

maar ziet door het voorgestelde
beleid risico’s ontstaan voor
de toekomst waardoor forse
bezuinigingen of lastenverhoging in
de komende jaren niet zijn

• Ondernemers kunnen blijven

• Via citymarketing .IJmuiden kunnen

tombola waar zij mee komen en

mooi Velsen is.

het zou een goede zaak zijn als

• Onze gemeente is 24/7 digitaal
bereikbaar.
• Er wordt niet bezuinigd op de
(mantel)zorg.

uitgesloten.

VLSN_Beroting Partijen.indd 3

van het Rijk is. Het blijft altijd een

wij bezoekers laten ervaren hoe

daar ieder jaar vooraf duidelijk over
verschaft wordt.
LGV is trots dat wij in een financieel
gezonde gemeente Velsen wonen.
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Guido Nijemanting

Sander Scholts

Iskander Sitompul

Ben Hendriks

De gemeentelijke begroting is altijd

De begroting voor 2020 zijn vooral

Het college kiest er met deze

De tweede begroting van dit

bron van discussie. De begroting

veel woorden en veel geschuif met

begroting voor om te investeren, in

college is goede uitwerking van het

toont namelijk de financiële

cijfers. De verwachte cijfers zijn te

mensen en in onze leefomgeving.

raadsakkoord. Ondanks de grote

consequenties van getoonde

rooskleurig, duidelijk geval waar de

Zo maakt het college serieus werk

verplichte uitgaven die het rijk ons

ambities en gemaakte beleidskeuzes.

wens de vader van de gedachte is.

van het Armoedebeleid en wordt

oplegt is er voldoende financiële

Het is eenvoudig om ambities te

Het zijn 201 pagina’s, maar pas op

begonnen met de uitvoering van

ruimte gevonden om de ambities

uiten en de burger beloftes te doen,

pagina 177 begint de begroting.

het ambitieuze Groenstructuurplan.

van de raad én die van het college

Daardoor zal onder andere veel ‘grijs’

tot hun recht te laten komen. Dat

plaats maken voor ‘groen’.

we daarvoor onze reserves moeten

Steunfractielid
CDA

Fractievoorzitter
Forza! IJmond

maar uiteindelijk moet de rekening
wel betaald worden.

Een begrotingstekort van 3,064

Fractievoorzitter
GroenLinks

Fractievoorzitter
PvdA

aanspreken is gerechtvaardigd. De

miljoen. Een 1e Burap met een nadeel
Voor het CDA is gedegen financieel

van 992.000 euro. Een 2e Burap die

Er wordt voortgebouwd op het

algemene reserve blijft met deze

beleid altijd het uitgangspunt. Het is

input zou moeten geven voor de

Raadsakkoord dat alle partijen in

begroting ruim boven de norm die

publiek geld, dus zorgvuldigheid en

begroting, maar die vreemd genoeg

2018 met elkaar gesloten hebben.

de raad gesteld heeft. De financiën

gematigdheid is geboden. Bovendien

nog besproken moet worden.

Dit blijkt uit het voor 2020 geplande

die aan de gemeente beschikbaar

willen we “volgende generatie”

Uit de berichten die tot ons komen

Lokale Klimaatakkoord en uit de

zijn gesteld worden op deze manier

van Velsen niet opzadelen met de

lezen wij dat er diverse kosten

aandacht voor het betrekken van

dan ook goed ingezet voor onze

negatieve gevolgen van onze keuzes.

gemaakt worden die duidelijk niet

inwoners bij gemeentelijke plannen.

inwoners.

In deze raadsperiode heeft het CDA

begroot zijn. Bijvoorbeeld 137.000

GroenLinks vindt dat het college op

(vooral incidenteel) geld beschikbaar

euro naar een nu failliet bedrijf voor

een financieel verantwoorde manier

We zijn dan ook heel positief over

gesteld om een aantal verbeteringen

aanbetaling onderhoud. En het

investeert, inclusief een sluitende

deze begroting. Dat wordt nog

door te voeren. Denk aan de

onderhoud gaat gewoon door?

meerjarenbegroting tot en met 2023.

eens extra versterkt wanneer we

De voorgestelde verhoging van de

kijken naar menig gemeente die er

gemeentelijke dienstverlening, maar
ook aan terreinen als: veiligheid,

Er is ons gevraagd of deze begroting

toeristenbelasting naar € 3,00

financieel niet goed uitkomen. In

duurzaamheid, ondernemerschap

voldoende sturingsmogelijkheden

voor hotelgasten en € 1,50 voor

Velsen zijn de financiele zaken op

en burgerparticipatie. Maar nu de

geeft. Nee, deze begroting biedt

campingbezoekers vinden we

orde.

financiële ruimte er niet is, moeten

geen sturingsmogelijkheden.

evenwichtig. We verwachten dat er

we keuzes maken en niet, zoals het

In het bespreek voorstel staat

geen toerist minder door zal komen.

Toch blijft de PvdA ook kritisch.

college voorstelt, extra geld blijven

ook dat er nog steeds rekening

GroenLinks is positief over het

Dat komt vooral door de landelijke

uitgeven.

gehouden is met een tariefstelling

stimuleren van windenergie op zee

ontwikkelingen. Zorgtaken die

toeristenbelasting van €2,50

en de Energiehaven, maar plaatst

door het rijk bij de gemeente

Het CDA probeert daarom al lang op

per nacht. Wij noemen dat jezelf

vraagtekens bij meer cruiseschepen

zijn ondergebracht worden niet

de rem te trappen. De extra uitgaven

rijk rekenen. Wij willen dan ook

in Velsen. Die zijn slecht voor de

voldoende gefinancierd. Het rijk

hollen niet alleen onze financiële

voorstellen om te bezuinigen of

luchtkwaliteit, die toch al onder

zal hier structureel verbetering

buffers uit, maar zorgen ook voor

om sommige zaken on Hold te

druk staat in onze regio. Ook de

in moeten aanbrengen om uit de

hogere belastingen; het zijn vooral

zetten waar dat kan. We moeten

budgetten voor citymarketing zullen

financiële problemen te blijven.

de ondernemers en toeristen die dat

ons voorbereiden op een minder

we in 2020 kritisch volgen. Met deze

gaan voelen. Die keuze maakt het

rooskleurige toekomst. De inkomsten

begroting gaat het de goede kant

Een ander punt is de wispelturigheid

CDA niet. Welke wel? O.a. die van

uit Den Haag veranderen per maand

op, maar we zien nog genoeg kansen

waarmee het rijk gedurende het jaar

meer aandacht voor woningbouw en

en zijn niet zeker.

om Velsen groener en eerlijker te

hoogte van de algemene bijdragen

maken.

aan de gemeenten bepaald. Dit

een actieplan voor de Gildenbuurt.
En dat uiteraard binnen de financiële

Kortom een begroting gebaseerd op

maakt het uitvoeren van het

ruimte die er is.

los zand maar wel gebaseerd op de

financiele beleid erg lastig.

perspectiefnota die helaas dezelfde
basis heeft.
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Robert van Koten

Leen de Winter

Peter Stam

Er is door het college van B&W

Doorpakken heel goed, maar het

Op zich hebben wij het in Velsen

kritisch en creatief gekeken naar de

moet wel verantwoord.

goed voor elkaar. De financiën

mogelijkheden om te komen tot een

De komende jaren worden veel

zijn op orde, alhoewel wij voor de

solide financiële huishouding.

plannen uitgevoerd. Hier is al lange

begroting van 2020 en het daarin

De PS gaat voor een financieel

tijd naar uitgekeken en er is geld

(onze spaarpot) moeten halen. Voor

gezond Velsen. De kosten voor onze

voor apart gezet. De uitvoering

de volgende jaren is de begroting

gemeente nemen toe. We willen een

van de plannen gaat altijd in

wel weer sluitend.

tekort nu juist voorkomen. Bij het

samenspel tussen de inwoners, de

vaststellen van de begroting stelt de

gemeenteraad en de burgemeester

Het is natuurlijk altijd verfrissend als

PS voor een quickscan te doen naar

en wethouders.

er nieuw beleid wordt gepresenteerd

Fractievoorzitter
PS

Fractievoorzitter
ChristenUnie

de zorgkosten van onze gemeente.
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Fractie
Peter Stam

en dat het nieuwe beleid ook in
ChristenUnie Velsen ziet de

afstemming met de inwoners tot

De PS vraagt, met een amendement,

noodzaak van investeren vanuit de

stand is gekomen.

aandacht voor het uitgangspunt dat

zorgvuldig opgebouwde reserves.

iedereen naar vermogen mee doet.

We zullen er kritisch op zijn dat er

Waar ik echter grote moeite mee heb

Wie tijdelijk geen werk heeft, maar

goede plannen liggen. Alle plannen

is dat een gedeelte van het nieuwe

wel kan werken, dient natuurlijk

waarvoor we nu geld uittrekken

beleid wordt gefinancierd door

geholpen worden bij het vinden van

moeten ook op langere termijn nog

afschaffing of vermindering

een baan.

te betalen zijn.

van bestaad beleid.

De PS ziet ook dat woningzoekenden

Belangrijk voor ChristenUnie

Zo zitten er in het begrotingsvoorstel

in de huidige overspannen

Velsen is duurzaamheid. We willen

2 bezuinigingen waartegen ik de

woningmarkt achter het net

naar aardgas vrije gebouwen

nodige bedenkingen/bezwaren heb

vissen omdat beleggers met name

van de gemeente, een lokaal

en dat zijn:

goedkope panden opkopen om ze

klimaatakkoord, energiezuinige

1. Het verlagen van het

vervolgens voor (te) veel geld te

woningen en meer groen in

verhuren. Gewone kopers worden

samenwerking met de bewoners.

fijngedrukt in een soort tosti-ijzer

onderhoudsniveau van
plantsoenen
2. Niet inzetten op verhogen bereik

van laag aanbod en hoge prijzen, we

Het groenonderhoud gaat

denken aan een woonplicht om deze

veranderen. Minder maaien en

vorm van speculatie te voorkomen.

snoeien, waardoor het soms

Beide zaken hebben mijn volledige

misschien wat wilder lijkt, maar

aandacht en ik richt me erop de

De PS heeft uit de stukken bij

dat is goed voor de insecten en de

impact van deze bezuinigingen zo

de begroting begrepen dat onze

biodiversiteit. En het mooie is dat het

minimaal mogelijk te laten zijn.

gemeente de oude Kennemer

ook nog geld bespaart.

gymzaal wellicht gaat vervangen
door nieuwbouw. De kopgevel,

We zijn tevreden dat de

van de huidige gymzaal, bestaat

toeristenbelasting voor goedkopere

echter uit een baksteen mozaïek

overnachtingsadressen veel minder

(Sportfiguren) van de kunstenaar

omhoog gaat dan voor de duurdere

Bouke IJlstra. De PS gaat proberen

locaties. Wel jammer dat de

dit fraaie monumentale kunstwerk

cruisepassagiers komend jaar nog

voor Velsen te behouden.

niet gaan bijdragen.

collectieve zorgverzekering.

Begroting
teruglezen?
Op donderdag
7 november wordt de
begroting besproken
in de Raad van Velsen.
De vergadering begint
om 19.30uur en is
toegankelijk vanaf ingang
plein 1945 te IJmuiden.
Wilt u de volledige
begroting lezen?
Dan kunt u deze vinden
via www.velsen.nl/
gemeenteraad.
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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 Centrum 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, 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 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. 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 26 oktober tot en met 1
november 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.

(28/10/2019) 93988-2019
Roos en Beeklaan 99, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (31/10/2019) 95354-2019

IJmuiden
Nabij Kennemermeer (parkeerterrein
achter Kennemerboulevard), verlengen
(tot en met oktober 2025) tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor plaatsen paviljoens en recreatief nachtverblijf (verlenging vergunning 5859-2018 en 7284-2018)
(29/10/2019) 94442-2019

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

Velsen-Noord
Pontweg 1D, plaatsen 2
(30/10/2019) 95141-2019

Verlengen beslistermijn

laadplateaus

Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 11, kappen 2 bomen (28/10/2019) 94233-2019
Middenduinerweg 80, tijdelijk (5 jaar) plaatsen van een boerderijwinkel (29/10/2019)
94422-2019
Brederoodseweg 43 8000, dempen van een
illegale waterpartij (01/11/2019) 961422019
Santpoort-Noord
Ranonkelstraat 12,

plaatsen

opbouw

Velserbroek
Lepelaar 6, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(28/10/2019) 93996-2019
Liniepad 43, legaliseren omheinen parkeerplaats (31/10/2019) 95736-2019

IJmuiden
Velserduinweg 193, plaatsen dakopbouw
(29/10/2019) 76053-2019
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Dennenstraat 8, plaatsen
(1/11/2019) 63150-2019

dakopbouw

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 273, wijzigen gevel en dak-

pannen (01/11/2019) 67665-2019
Ingediende aanvraag ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV artikel 4:4
IJmuiden
Dudokplein 10, verbouwingswerkzaamheden van de bestaande Albert Heijn winkel
onder voorbehoud op:
22-02-2020 tussen 19:00 en 01:00 uur
23-02-2020 tussen 08:00 en 19:00 uur
28-02-2020 tussen 05:00 en 07:00 uur
(25/10/2019)
93438-2019
Lange Nieuwstraat 420 (nieuwbouwproject
“De Duinen”) storten en afwerken hellingbaanvloer, in de nacht van 14 op 15 november 2019. (28/10/2019) 94220-2019
Ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:15
IJmuiden
Verkoop van oliebollen en aanverwante producten, op 24, 28, 30 en 31 december 2019,
locatie: Cepheusstraat 25 (31/10/2019)
96019-2019
Verkoop van oliebollen en aanverwante producten, op 24, 28, 30 en 31 december 2019, locatie: Lange Nieuwstraat 779
(31/10/2019) 96021-2019
Velserbroek

De Rozenhoek, extra verkoopdagen op 24
en 31 december 2019, locatie: Vestingplein
(31/10/2019) 95407-2019
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen
maakt bekend dat hij in de periode van 26
oktober tot en met 1 november 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.
IJmuiden
Kerstmarkt Albert Heijn IJmuiden, op 6 en
7 december 2019 van 10:00 tot 18:00 uur, locatie: Dudokplein 10 (29/10/2019)
94539-2019
Clubwedstrijden strandzeilen op:
11 januari en 25 januari 2020 van 09:00 tot
15:00 uur
8 februari en 22 februari 2020 van 08:00 tot
14:00 uur
7 maart en 21 maart 2020 van 08:00 tot
13:00 uur
locatie: evenementenstrand (zone 2) Zuidpier (01/11/2019) 96112-2019
Pre Sail IJmond, op 9 t/m 11 augustus 2020
van 11:00 tot 00:00 uur, locatie: Trawlerkade en Halkade (01/11/2019)
96102-2019

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 vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergun-

ning verleend voor:
IJmuiden
Loggerstraat 80, bouwen megablocks muur
(31/10/2019) 65679-2019
Kennemermeer 25, tijdelijk (5 jaar) plaatsen klimtoren (31/10/2019) 82885-2019
Dennenstraat 8, plaatsen dakopbouw
(01/11/2019) 90557-2019
Velsen-Zuid
Recreatiegebied Spaarnwoude (nabij modelvliegclub FMS), tijdelijk (tot 1 januari 2027) behouden hulpbrug (29/10/2019)
61931-2019
Buitenhuizerweg 16, legaliseren dakkapel
(zijkant) (29/10/2019) 59101-2019
Velsen-Noord
Concordiastraat ong., bouwen bedrijfspand
met kantoor (28/10/2019) 62480-2019
Velserbroek
Vromaadweg 93, uitbreiden 2e verdieping
(31/10/2019) 86450-2019
Lepelblad 28, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(31/10/2019) 89421-2019
Koftjalk
6,
plaatsen
dakopbouw
(01/11/2019) 80732-2019

Van Rechtswege verleende omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning van rechtswege verleend voor:
IJmuiden
Amstelstraat 14, veranderen woning in
beneden- en bovenwoning (31/10/2019)
50899-2019
Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben een aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld voor:
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 205, legaliseren woning,
tweelaags uitbouwen voorzijde, plaatsen erker (01/11/2019) 84139-2019
Verleende
standplaatsvergunningen
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben een standplaatsvergunning verleend voor:
Velsen-Zuid
Stichting Sanquin bloedvoorziening, op di-

verse data (6 dinsdagen) 2020, locatie: Minister van Houtenlaan 123 (28/10/2019)
83458-2019
Santpoort-Zuid
Verkoop kerstbomen, van 30 november tot
21 december 2019, locatie: nabij bloemenstal/kiosk, Bloemendaalsestraatweg 169A
(01/11/2019) 86018-2019
Verleende filmvergunning APV artikel
2:72
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben filmvergunning verleend voor:
IJmuiden
Postcode loterij “Kerstfilm”, op 6 november
2019 tussen 09:00 en 02:00 uur, locaties:
M.K. Hofstedestraat 43, hoek M.K. Hofstedestraat/Edisonplein, Burgemeester Rambonnetlaan t.h.v. Geleenstraat (29/10/2019)
86553-2019
Santpoort-Zuid
“Swanenburg”, op 11 november 2019 tussen 8:00 en 19:00 uur, locatie: Willem
de Zwijgerlaan, station Santpoort-Zuid
(05/11/2019) 91890-2019
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bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen
haakjes vermeld.

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

Verleende evenementenvergunningen
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evenementenvergunning verleend voor:
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locatie: route vanaf Sluisplein naar
Plein 1945 (01/11/2019) 74119-2019
Santpoort-Noord
Sinterklaasloop, op 1 december 2019 van
10:45 tot 12:30 uur, locatie: vanaf sportpark
Groeneveen (route door Santpoort en Bloemendaal) (30/10/2019) 77847-2019

IJmuiden
Sinterklaasintocht IJmuiden, op 16 november 2019 van 12:00 tot 16:00 uur,

Beleidsregels woonoverlast Velsen 2019
In de APV Velsen 2019 is voor de gebruiker
van een woning een zorgplicht opgenomen.
Deze zorgplicht houdt in dat de gebruiker van
een woning ervoor moet zorgen dat in of van-

ven aan de gebruiker van de woning. In de Beleidsregels woonoverlast Velsen 2019 wordt
de zorgplicht nader ingevuld, wordt aangegeven welke gedragsaanwijzingen de burge-

uit die woning geen ernstige en herhaaldelijke
hinder wordt veroorzaakt. Indien toch sprake
is van ernstige en herhaaldelijke hinder kan
de burgemeester een gedragsaanwijzing ge-

meester zoal kan geven en staat de procedure
uitgewerkt. De beleidsregels zijn op 5 november 2019 vastgesteld en treden daags na publicatie in werking.

Melden kappen Rijk de Waalweg
Op de Rijk de Waalweg / fietspad in VelsenNoord wordt een boom gekapt. Het gaat om

een Populier. Door werkzaamheden aan het
asfalt zijn de wortels erg beschadigd. Hier-

door ontstaat bij harde wind een gevaar voor
de openbare ruimte.

Sint in Santpoort
Santpoort-Noord - Op 23 november komt Sinterklaas op bezoek in Santpoort-Noord. Om
15.00 uur start het programma
vanaf de hoek Hagelingerweg bij
Drogisterij Visser. Sint en zijn Pieten lopen dan richting ‘Het Frans

Korstanjeplein’ tegenover Visser
Tweewielers waar ze toegezongen worden. De muzikale optocht wordt verzorgd door Soli en
de danseressen van TVS verzorgen weer een spetterend optreden voor de Sint op het podium.

Sinterklaasworkshop
Boerenkaasdagen bij
boerderij Zorgvrij

Velsen-Zuid - Informatieboerderij Zorgvrij in Velsen-Zuid start in
november met de Boerenkaasdagen en dat betekent dat bezoekers zich kunnen inschrijven
voor een workshop Boerenkaas
maken.
Hipper en origineler is het bijna niet. De trend van het ‘do it
yourself’ is al jaren in gang maar
kaas wordt nog niet zo vaak zelf
gemaakt. En dat is vreemd, want
Nederlanders worden niet voor
niets kaaskoppen genoemd. Met
de workshop Boerenkaas maken
kunnen volwassenen en kinderen
vanaf 12 jaar kennismaken met
het eeuwenoude ambacht en leren over het productieproces
van het kaasmaken. Het biologische kaasje gaat mee naar huis
om daar te rijpen. Zo vers als een

zelfgemaakt kaasje is in de supermarkt niet snel te vinden.
Boerenkaasdagen
Zaterdag 9 november van 13.00
tot 16:00 uur, donderdag 5 december van 10.00 tot 13.00 uur
rn dinsdag 21 januari van 13.00
tot 16.00 uur. Inschrijven kan via
zorgvrij@spaarnwoude.nl of via
023-5202828.
Informatieboerderij Zorgvrij
Zorgvrij is een biologisch veeteeltbedrijf met een educatieve
functie. Op de boerderij kunnen
bezoekers het reilen en zeilen
van een boerenbedrijf zien en ervaren. De boerderij heeft een interessant lesprogramma voor basis- en voortgezet onderwijs. (foto: aangeleverd)

Donut Art in ’t
Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Van 10 november tot 15 december zijn er
bijzondere werken te zien van
Els Elders. Na haar pensionering
als arts heeft zij bij docent Natasja Rietdijk (Vereniging Santpoorts Belang) de cursus ‘Collages maken’ gevolgd en zich daarin verder ontwikkeld. Elders betitelt haar kunst als Donut Art, een
trendy kunstuiting in de vorm
van collages en installaties opgebouwd uit gerecycled materiaal,
ondermeer krantenpapier, textiel, cocktailprikkers, uiennetjes,
enz. De gebruikte lichtbronnen
voor de installaties zijn afkomstig

uit kerstversieringen; deze worden technisch verder uitgewerkt
door haar partner Hans de Jonge.
Aanvankelijk waren haar inspiratiebronnen bekende kunstenaars
uit de 19e, 20e en 21e eeuw, later ook onderwerpen uit haar eigen omgeving, zoals strand, vakantieherinneringen en kleinkinderen. Elders’ collages zijn vaak
dromerig en mysterieus van kleur
en vorm en bepalen zo haar eigen signatuur. Bezichtiging: Bloemendaalsestraatweg 201 te Santpoort-Zuid. Tijd: dinsdag 13.3016.00 uur en op afspraak, tel. 0235381999.

Velserbroek - Op Brede School
De Hoeksteen aan De Weid 24
wordt op woensdag 13 november een heel speciale sinterklaasworkshop gegeven. Speciaal voor
de sinterklaastijd geeft kinderboekenschrijfster Sanne de Bakker een workshop voor alle kinderen uit de groepen 1 tot en
met 4 van het basisonderwijs. Ze
leest eerst voor uit haar boek ‘Sinterklaas zonder baard’, waarin de
Goedheiligman besluit om, vlak
voor zijn vertrek naar Nederland,
zijn uiterlijk radicaal te veranderen. Hij is zijn baard, lange haren
en kleding zat, besluit al zijn haar

af te laten knippen en gaat een
broek en een trui dragen. Maar
zullen de kinderen hem zo nog
wel herkennen? Sanne speelt tussendoor sinterklaasliedjes op
haar keyboard en de kinderen
mogen meezingen. Vervolgens
kunnen ze hun sinterklaasdiploma halen, waarbij een nieuwe
baard voor Sinterklaas wordt geknutseld. Deze workshop wordt
tweemaal gegeven en de kosten
voor deelname bedragen 6 euro. Via www.bredeschoolvelserbroek.nl kunnen kinderen worden aangemeld. Vragen: info@
bredeschoolvelserbroek.nl.

Moordspeldiner tijdens
Kookboekenweek

Velsen - Van 8 tot en met 17 november is het Kookboekenweek.
Ruim een week lang besteden
boekhandels en bibliotheken
in ons land veel aandacht aan
mooie kookboeken en de liefde
voor lekker eten. Daarnaast liggen ze vol met de mooiste, leukste, beste, meest informatieve en
coole kookboeken.
Kookboeken doen het al jaren
ontzettend goed in Nederland.
Zo steeg de verkoop van kookboeken het afgelopen jaar ten
opzichte van het jaar ervoor met
4,2%. Of dat nou dieetgerelateerde kookboeken zijn, zoals ‘Slimmer slank met Sonja’ van Sonja
Bakker, gezonde receptenboeken
of een echt chefs kookboek zoals
‘Jamie’s VEG’ van Jamie Oliver of
‘Simpel’ van topchef Yotam Ottolenghi, kookboeken blijven zeer
populair op de Nederlandse keukentafel. Kom langs in de bibliotheek voor een leuke tip voor je
volgende kookboek, of snuffel
nog even tussen de afgeschreven
boeken naar een juweeltje. Door
zelf een lekker recept in te sturen
maken deelnemers kans op een
prachtig schort van de Kookboekenweek! Zelf meedoen aan een

spannend verhaal? Dat kan met
het moordspeldiner in de bibliotheek van IJmuiden op 13 november. Onder het genot van een
heerlijk diner, verzorgd door restaurant Van der Meer en met vakkundige spelbegeleiding. Boek
op tijd, want vol is vol! Deelname
kost 65 euro inclusief consumpties. Het moordspeldiner vindt
plaats van 18.30 tot 22.00 uur.
Aan de balie of via www.bibliotheekvelsen.nl kan worden gereserveerd. (foto: aangeleverd)

Theater Poppekus:

Kindervoorstelling (3+)
over wolven
Velsen-Zuid - Theater Poppekus
speelt op zondag 17 november
de voorstelling ‘Huilende wolven
huilen niet’ in de Engelmunduskerk aan het Kerkplein 1 te Velsen-Zuid. Deze voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar
en duurt 40 minuten. De voorstelling maakt deel uit van het winterprogramma dat in het kerkgebouw wordt aangeboden.
Theater Poppekus speelt graag
in op actuele onderwerpen. Momenteel is het groot nieuws dat
er wolven zijn gesignaleerd op
de Veluwe. Dit is prachtig nieuws
omdat wolven bovenaan in de
voedselketen staan en zo een
mooi evenwicht brengen in de
natuur. Doordat ze zieke en zwakke dieren eten, blijven de sterkere over. Bovendien laten de wolven genoeg restjes liggen voor
de kleinere dieren, zoals diverse vogels, egels en insecten. Een
mooie samenwerking! Maar wat
zijn wolven eigenlijk precies voor
dieren? Hoe leven ze en hoe communiceren ze met elkaar? In een
grappig verhaal over Pim, die met

zijn opa gaat kamperen op de Veluwe, speelt de wolf een grote rol.
Er gebeuren gekke dingen bij de
caravan. Er verdwijnt een kippenpootje van de barbecue en de
vuilnisbak wordt omgegooid en
uitgeplozen. Opa denkt dat Pim
het heeft gedaan. Pim weet van
niks, maar opa gelooft hem niet.
Ze krijgen er zelfs een beetje ruzie
over. Als ze ’s avonds gaan slapen
en opa nog even bij de barbecue
zit tot de kooltjes opgebrand zijn,
gebeurt er iets heel moois! En
daaruit blijkt dat Pim inderdaad
de kippenpoot niet gepikt had
en ook de vuilnisbak niet omver
gelopen had! Oh ja, Roodkapje
komt ook nog even voorbij, maar
dan nét even anders! De zaal gaat
om 14.30 uur open, de voorstelling begint om 15.00 uur. Toegangskaarten kosten 5 euro voor
kinderen tot en met 12 jaar (inclusief limonade) en 10 euro voor
volwassenen. Deze kaarten dienen bij voorkeur via www.engelmunduskerkoudvelsen.nl te worden besteld. Eventueel kunnen
ook telefonisch (06 18921501)
kaarten worden gereserveerd.

Postzegelavond
Santpoort - Op maandag 11 november is er weer een postzegelavond van de Postzegel Vereniging Santpoort met een veiling,
de kavels kan men voor de veiling
bekijken. De avond zal worden
gehouden in het Terras, Dinkge-

verlaan 17, Santpoort-Noord en
iedereen is van harte welkom.
Om 19.00 uur is de zaal open en
er is voldoende parkeergelegenheid. Meer weten over de Postzegel Vereniging Santpoort, bel
023-5382274 na 18.00 uur.

