de Jutter de Hofgeest

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

www.jutter.nl | 0255-533900

4 juni 2020

&
Wij zijn met SPOED
op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Omgeving Roggeland/Tarweland,
Velserbroek, 200 kranten.
Omgeving Dolfijnstraat/Radarstraat,
IJmuiden, 300 kranten.

INKOOP GOUD
INKOOP
GOUD
INKOOP
GOUD
GOUD
36 EUROBOA’s
PERINKOOP
GRAM
Grapperhaus praat met Velsense
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL

INFO@VERSPREIDNET.NL

Demonstrerende BOA’s op Plein 1945 vorige week dinsdag.

Velsen - Minister Ferd Grapperhaus heeft vrijdag een bezoek
gebracht aan de gemeente Velsen. De bewindsman ging in gesprek met buitengewoon opsporingsambtenaren
(BOA’s)
over hun wens om wapenstokken en pepperspray te mogen
gebruiken. Het bezoek volgde
op het ernstige incident bij de
Zuidpier in IJmuiden op Hemelvaartsdag. Het gesprek vond in
beslotenheid plaats.

bekijken of ze wel een gummiknuppel zouden kunnen krijgen.
De gummiknuppels waren ooit de
voorloper van de wapenstokken
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De minister van Veiligheid en Justitie ging niet alleen in Velsen,
maar ook in Alkmaar het gesprek
met de BOA’s aan. Vorige week
dinsdag demonstreerden BOA’s
op verschillende locaties in het
land om hun eisen kracht bij te
zetten.
Ze zien hoe het geweld tegen de
gemeentelijke handhavers toeneemt en vinden dat ze zich beter moeten kunnen verdedigen.
Grapperhaus toonde zich geen
voorstander van het beschikbaar stellen van wapenstokken
aan BOA’s. In het gesprek met de
handhavers heeft hij nu echter
wel aangegeven dat hij wil gaan
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Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK
Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, AlfaRomeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken

Het is wel even wennen...

Velsen - Vanaf maandag is het verplicht een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer dus ook op de
pont. De meeste passagiers hadden Tweede Pinksterdag een mondkapje bij zich en konden met de pont mee
naar de overkant. Toch waren er ook mensen die het vergeten waren of niet wisten dat een mondkapje verplicht was. Zij moesten eerst een mondkapje aanschaffen om toch over te mogen varen. (Foto: Ton van Steijn)

Wij hanteren verregaande hygiënische
maatregelen om verspreiding van het
Coronavirus te voorkomen.

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700 www.koene.nl

Wilt u liever de deur niet uit, maak gebruik van onze haal en brengservice.
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Vrijdagmiddag Live met de
burgemeester
We zitten in een nieuwe fase van de coronacrisis. Nog steeds doen we met zijn allen ons best om het virus de kop in te drukken. Maar sinds 1 juni kan er ook weer meer
door versoepelingen van de maatregelen,
bijvoorbeeld voor de horeca. In de vijf-

de Facebook Live-sessie over corona, willen we het hebben over wat er weer kan.
Ben je erbij op vrijdag 5 juni van 16.00 – 17.00
uur? Deze keer is de Live-sessie vanaf een
verrassende locatie. Tot vrijdag!

Revisie klokkentoren gemeentehuis
Het bedrijf Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en fabriek van torenuurwerken B.V.
uit Asten controleert het uurwerk van het
gemeentehuis. Met een kraan worden de wijzers, de motorwijzerwerken en de uurwerkbakken verwijderd. De onderdelen worden in

Website ‘Velsen in Cijfers’
aansprekend en actueel
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- Holland? 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 duidelijk beeld. Kijk bijvoorbeeld wat door de tijd
heen de ontwikkelingen in Velsen zijn. Ook

specifiek in uw buurt of wijk. Wat gebeurt er
per maand, kwartaal, half jaar of jaar? Voelen
we ons veilig? Stijgt of daalt het aantal misdrijven? De verzamelde gegevens (data) zijn
interessant voor inwoners, ondernemers en
onderzoeksbureaus. ‘Velsen in cijfers’ krijgt
haar data van onder andere het CBS, Kadaster, Duo, Politie, UWV en ABF Research.
Team Informatiemanagement van gemeente
Velsen maakte de profielen per wijk en vergeleek Velsen met gelijksoortige gemeenten.
Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.velsen.incijfers.nl en kom meer te weten over
uw gemeente.

Bel 0800-1202 voor testafspraak
covid-19
Vanaf nu kan iedereen met milde klachten
die mogelijk duiden op het coronavirus,
via 0800-1202 een afspraak maken om
zich te laten testen. Het nummer is zeven
dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00
uur bereikbaar om een afspraak te maken.
Het streven is om de test zo snel mogelijk
af te nemen, in principe de volgende dag.

Eerst het landelijk nummer bellen voor
u komt
U kunt u alleen laten testen nadat u een afspraak hebt gemaakt via 0800-1202. U krijgt
kort een aantal vragen over de aard van de
klachten. Bij het maken van de afspraak
wordt een BSN nummer gevraagd ter identificatie. U krijgt gelijk te horen wanneer u
terecht kunt voor een bezoek aan de teststraat van GGD Kennemerland. De locatie van de teststraat is op het parkeerterrein van de Kennemer Sporthal in Haarlem.
Alleen als u klachten heeft
0800-1202 is bedoeld voor iedereen met milde klachten die passen bij het coronavirus.
Alleen als u klachten heeft nemen we een test
af. Zonder klachten heeft de test geen zin.
Hoe gaat de test in zijn werk?
U moet met de auto naar de teststraat komen.
U blijft in uw auto terwijl een verpleegkun-

dige of arts de test afneemt. (Met een wattenstaaf wordt een uitstrijkje genomen uit de
neus en keel).
Uitslag testen
Zowel bij negatieve als positieve uitslag
krijgt u binnen 48 uur bericht over de uitslag.
Als er sprake is van een besmetting met corona bellen we u. In dit gesprek worden isolatie
maatregelen en bron- en contactonderzoek
besproken. U krijgt informatie over COVID-19 en u kunt eventuele zorgen bespreken en vragen stellen. Als je geen COVID-19
hebt krijgt u een e-mail bericht.
Mogelijk langere wachttijd bij opstart
De verwachting is dat de eerste dagen veel
mensen tegelijk zullen bellen. Hierdoor kan
het in het begin wellicht langer duren om een
afspraak te maken en getest te worden. Maar
we zorgen ervoor dat iedereen met klachten
passend bij het coronavirus zo snel mogelijk
geholpen wordt.
Meer informatie
Op www.rijksoverheid.nl/coronatest vindt u
alle informatie terug over het testen en het
eventuele bron- en contactonderzoek wat
daarop volgt. Als u geen testafspraak wilt
maar andere vragen hebt over het coronavirus bel dan 0800 1351. Veel informatie vind u
ook op rijksoverheid.nl/coronavirus

Asten gerestaureerd. Het restaureren van de
klokken duurt ongeveer een maand. De verlichting van de wijzerplaten wordt vervangen
door LED-verlichting.

Het Sociaal Wijkteam Velsen
zichtbaar in de wijk

Het Sociaal Wijkteam is ook in deze Corona- tijd beschikbaar voor ondersteuning
aan de inwoners van Velsen. Naast de telefonische ondersteuning, die goed verloopt, zult u de verschillende teams ook
steeds meer zichtbaar in de wijk treffen.
Natuurlijk met voldoende afstand en met
in acht name van de veiligheidsvoorschriften. Zij zullen op verschillende plekken in
de wijk aanwezig zijn om zoveel mogelijk
inwoners van Velsen te spreken. Ze zijn te
herkennen aan hun blauwe jassen. Spreek
ze aan en deel mooie en moeilijke situaties in deze Corona-tijd.

Het Sociaal Wijkteam is op de hoogte van wat
er in speelt in de wijken en is bekend met initiatieven die met en door inwoners zijn opgezet. Veel van deze initiatieven hebben buurten dichter bij elkaar gebracht en het begrip
over en weer versterkt. Het is zaak om deze
mooie ontwikkelingen ook in toekomst , als
de maatregelen hopelijk steeds meer versoepelen, in stand te houden.

In het Sociaal Wijkteam Velsen werken verschillende organisaties samen uit het maatschappelijk werk, welzijnswerk en wijkverpleging. Het Sociaal Wijkteam Velsen
kan u ondersteunen bij vragen over geldzaken en administratie, wonen, werk, gezondheid, eenzaamheid en het sociaal
netwerk. Zij luisteren, denken mee en zoeken samen naar een passende oplossing.
Ook als u vindt dat iets ontbreekt in uw wijk of
als u uw steentje wilt bijdragen door anderen
te helpen, bent u bij hen van harte welkom! Er
is altijd een sociaal wijkteam bij u in de buurt.
Iedere burger van 0 tot 100 kan met zijn/haar
vragen bij Het Sociaal Wijkteam terecht.
Het Sociaal Wijkteam Velsen is te bereiken:
Website: www.swtvelsen.nl
E-mail: contact@swtvelsen.nl
Telefoon: 088 8876970
En natuurlijk als wij aanwezig zijn in uw wijk
of buurt.
Het Sociaal Wijkteam Velsen hoopt op veel
ontmoetingen en kijkt uit naar gesprekken
op gepaste afstand.
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Testen op het coronavirus
Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus.
Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar.
Heb je klachten en behoor je tot een risicogroep? Bel eerst je huisarts of behandelend arts.
Welke risicogroepen zijn er? Kijk op: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen.

Heb je milde klachten die passen bij het coronavirus?
Verkoudheidsklachten, zoals neusverkouden, loopneus, niezen,
keelpijn, hoesten, verhoging, of plotseling verlies van reuk of smaak.

Heb je ernstige klachten die passen bij het coronavirus?
Zoals benauwdheid, koorts, of je voelt je steeds zieker worden.

Maak een afspraak om je
te laten testen

Bel direct je huisarts of
de huisartsenpost
Ga niet naar de huisarts toe.

Bel 0800-1202 voor een afspraak.
Houd je burgerservicenummer (BSN) bij de hand.

Van de arts hoor je wat je verder moet doen en waar je
getest wordt.

Blijf thuis. Ga alleen naar buiten om je te laten testen.
Je hoeft niet te betalen voor de test.

Blijf thuis totdat de uitslag bekend is

Je hebt niet het coronavirus
Houd je aan de basisregels.

Schrijf alvast op met wie je de
afgelopen dagen contact hebt gehad.

Je hebt wel het coronavirus

Je wordt zo snel mogelijk gebeld
over het resultaat van de test.

Voor iedereen geldt:

De GGD bespreekt met jou wat jij en je
huisgenoten moeten doen, zoals twee
weken thuisblijven.

Worden je klachten erger?
Neem dan contact op met je huisarts.

De GGD onderzoekt met wie je contact
hebt gehad, en belt deze mensen.

•
•
•
•
•

Informeer zelf je huisarts, werkgever en/of
bedrijfsarts.

Houd je aan de basisregels:
Werk zoveel mogelijk thuis.
Houd 1,5 meter afstand.
Vermijd drukte.
Was vaak je handen.
Hoest en nies in je elleboog.

Voor meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronatest

Terrassen weer open
Maandag 1 juni om 12.00 uur mochten de terrassen weer open. Een aantal cafés en restaurants in Velsen zullen hun terrassen uitbreiden, zodat ze wat meer gasten kunnen
ontvangen en zodat het makkelijker is om afstand te houden tussen de tafels. Dit betekent

dat u onder andere op Plein 45 in IJmuiden
en op de Hoofdstraat in Santpoort-Noord
grotere terrassen zult tegenkomen dan normaal.
Lees meer over dit besluit op: www.velsen.nl/
college-gedoogt-tijdelijke-terrassen

Nieuwe noodverordening
Maandag 1 juni is om 12.00 uur een nieuwe
stap gezet in de versoepeling van de coronamaatregelen. In de veiligheidsregio Kennemerland is vanaf dat moment de nieuwe
noodverordening van kracht waarmee de
nieuwe maatregelen formeel geregeld zijn.
Dat betekent dat onder meer restaurants, cafés, culturele instellingen en bioscopen weer

open mogen onder strikte voorwaarden. Iedereen dient zich aan de basisregels te houden: vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand
en volg de hygiëneregels op (zoals: vaak handen wassen). Meer informatie over de nieuwe noodverordening vindt u op www.velsen.
nl/corona .

Nieuws van de raad
AGENDA VAN DE SESSIES
Versoepeling coronamaatregelen
In deze sessie wordt een presentatie gegeven over
de regionale en lokale aanpak van de coronacrisis
tot nu toe. Er wordt van gedachten gewisseld over
de versoepeling van de coronamaatregelen en de
invulling van de anderhalvemetersamenleving in
Velsen. En uiteraard kan de raad vragen stellen
over de aanpak van de coronacrisis in Velsen.
10 juni van 19.00-20.30 uur via Zoom (in iBabs
sessies Raadzaal)
Bestemmingsplan Velserbroekse Dreef 10
De eigenaar van Velserbroekse Dreef 10 in Velserbroek wil 72 appartementen bouwen op deze
locatie. Er is een nieuw ontwerpbestemmingsplan
opgesteld en deze is ter visie gelegd. Circa dertig
belanghebbenden bezochten de informatieavond,
waaronder veel jongeren en senioren. Er is bijna
uitsluitend positief gereageerd op woningbouw op
deze plek.
Er zijn in totaal vijf zienswijzen binnengekomen.
De zienswijzen hebben geleid tot een wijziging
van het ontwerpbestemmingsplan, namelijk een
aanpassing in de toelichting en op de verbeelding
over de watercompensatie.
10 juni van 19.00-20.30 uur via Zoom (in iBabs sessies Schoonenbergzaal)
Armoedevisie
Het college werkt aan een nieuwe armoedevisie.
Daarbij is de raad gevraagd mee te denken. Tijdens deze sessie wordt de conceptversie van de
armoedevisie besproken, waarin verschillende
scenario’s inclusief financiële gevolgen worden
uitgewerkt.
De uitkomsten van deze sessie zullen worden verwerkt in de definitieve armoedevisie, welke in het
najaar aan de raad zal worden voorgelegd.
10 juni van 19.00-20.30 uur via Zoom (in iBabs ses-

sies Rooswijkzaal)
Jaarrekening en jaarverslag 2019
In het jaarverslag wordt gerapporteerd over de
resultaten op de diverse beleidsterreinen verdeeld
over de programma’s. In het kader van de controlerende taak van de gemeenteraad is het belangrijk om terug te kijken of de afgesproken doelstellingen worden gerealiseerd binnen de financiële
afspraken. De jaarstukken zijn daarmee de spiegel
van de begroting.
In de jaarrekening wordt financieel verantwoording afgelegd. De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd die daarover verslag uitbrengt.
De rekenkamercommissie brengt advies uit aan
de gemeenteraad over de jaarstukken.
10 juni van 20.45-22.15 uur via Zoom (in iBabs sessies Raadzaal)
1e Bestuursrapportage 2020
De 1e Bestuursrapportage 2020 biedt een actueel inzicht in de stand van zaken met betrekking
tot de uitvoering van de Begroting 2020 en is het
eerste moment van bijstellen of bijsturen van het
kader voor het jaar 2020. Het uitgangspunt is dat
alleen wordt gerapporteerd op afwijkingen van
de beleidsvoornemens en belangrijkste financiële
afwijkingen.
11 juni van 19.00-20.00 uur via Zoom (in iBabs sessies Raadzaal)
Kadernota 2021 en verder Velsen
De Kadernota 2021-2024 stelt de raad in staat om
richting te geven aan de uitgangspunten voor de
Begroting 2021-2024. In deze nota zijn alleen de
kaders opgenomen die van belang zijn voor het
opstellen van de ‘basis Begroting 2021-2024’. Dit
zijn de autonome ontwikkelingen.
11 juni van 20.15-22.15 uur via Zoom (in iBabs sessies Raadzaal)

BESPROKEN IN DE RAAD
Actualiteitenuurtje
Raadslid Te Beest (CDA) vroeg wethouder Diepstraten over een initiatief
van wijkplatform Zee- en Duinwijk. De
wethouder bevestigde dat deze locatie
bedoeld is voor woningbouw. Wethouder Dinjens informeerde vervolgens
de raad over de financiële situatie van
Kenter Jeugdhulp. Ten slotte lichtte
wethouder Diepstraten de raad in over
zijn voorstel het Havenkwartier een
impuls te geven.
De Biezen
Er werd gesproken over een nieuw bestemmingsplan voor volkstuinencomplex de Biezen. Dagverblijven waren te
groot en er werd te weinig gehandhaafd. De partijen hebben gezamenlijk een aanpassing gedaan in het plan
waardoor bouw tussen 150-200m en
het plaatsen van luifels mogelijk wordt.
Daarna is het bestemmingsplan aangenomen.
Parapluplan woningsplitsing en kamerverhuur
Door krapte op de woningmarkt worden woningen steeds vaker gesplitst tot
kamers die verhuurd worden. Dit geeft
soms overlast, waarvoor nu een plan
voorligt. Door een amendement van
D66 blijft de minimale omvang voor kamers op 18m2. Hierna stemde de raad in
met het plan.
Moties over Corona
Forza! IJmond diende vier moties in
over maatregelen rond de coronacrisis.
De raad wil het college hierin voorlopig

ruimte geven, waardoor deze moties
het niet haalden.
De ChristenUnie kwam reactie op de
oproep van Rutte met een motie om
jongeren te betrekken bij de vormgeving van de nieuwe samenleving als
gevolg van corona. Deze motie is aangenomen.
Standplaatsenbeleid
De VVD diende twee moties in over
het standplaatsenbeleid. Een motie
over maatwerk bij de verwijderingsplicht werd verworpen. De motie om de
maximale termijn voor vergunningen
te verlengen naar vijftien jaar is aangenomen.
BOA’s
Na de vreselijke gebeurtenissen op het
strand in IJmuiden kwam de gemeenteraad met een motie te zorgen voor
meer weerbaarheid voor onze BOA’s.
Deze motie is aangenomen.
Wandreliëf Kennemerzaal
De raad wil het kunstwerk aan de buitenkant van de gymzaal behouden bij
herbouw. De kosten van €80.000 lijken echter een brug te ver. Raadsleden
hadden vragen over de snelheid en de
financiële situatie van de gemeente. De
motie van Politiek Sociaal is verworpen.
Steunfractielid
Ter afsluiting werd Auke Pals beëdigd
als nieuw steunfractielid voor de VVD.
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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 na het
maken van een afspraak langskomen bij het

Klan Contact Centrum 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 kunt
u na het maken van een afspraak een formulier ophalen, waarop u uw melding of klacht
kunt noteren. Graag deze vervolgens verstu-

ren 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
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op d.d.2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 16 mei tot en met 20 mei
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.
IJmuiden
IJmuiderstraatweg 128, aanbrengen buitengevel isolatie (22/05/2020) 52006-2020
Andromedastraat 35, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (22/05/2020) 52016-2020
Kennemerstrand 180, realiseren kiosk bij

strandpaviljoen Zeezicht (24/05/2020)
52187-2020
Wijk aan Zeeërweg 90, realiseren dakopbouw
(27/05/2020) 53871-2020
Koningsplein 36, optrekken achtergevel
(28/05/2020) 54082-2020
4e Havenstraat 3A, oprichten bedrijfsgebouw
(28/05/2020) 54353-2020
Dokweg 17 A, vervangen reclame
(28/05/2020) 54407-2020
Velsen-Zuid
Meervlietstraat 151, uitbreiden
(26/05/2020) 53469-2020

Duinweg of Duivelslaan 26, kappen boom
(27/05/2020) 53635-2020
Santpoort-Noord
Beekvlietstraat 17, uitvoeren gevelwijziging,
het plaatsen erker, plaatsen 2 dakkapellen
(20/05/2020) 51804-2020
Cotélaan
1,
plaatsen
erfafscheiding
(23/05/2020) 52085-2020
Hoofdstraat 171, vervangen handelsreclame
(28/05/2020) 54326-2020

Velserbroek
D. Marotstraat 101, plaatsen dakkapel (vooren achterzijde) (23/05/2020) 52067-2020
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

Driehuis
Driehuizerkerkweg 123, kappen 20 bomen
(21/05/2020) 51844-2020
P.C. Hooftlaan 71, vergroten atelier
(26/05/2020) 53451-2020
Hiëronymus van Alphenlaan 7, uitbreiden
woonhuis (28/05/2020) 54065-2020

Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Casembrootstraat 15 en 17, plaatsen van 2
geschakelde dakopbouwen (27/05/2020)
38004-2020
Trompstraat 111, deels vergroten 1e verdieping (26/05/2020) 34136-2020

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.

Plein 1945 (hoek Lange Nieuwstraat 799), realiseren horecaterras (26/05/2020) 358842020
nabij Halkade 80, aanbrengen nieuwe damwandconstructie (26/05/2020) 25953-2020
Platanenstraat 29, plaatsen dakopbouw
(26/05/2020) 42786-2020
Röntgenstraat 1, splitsen woning naar 2 woningen (27/05/2020) 42254-2020

(27/05/2020) 40884-2020
Biezenweg 70, nieuwbouw woning, aanleg
landschapsinrichting (27/05/2020) 231422020,

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning
verleend voor:

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 76, uitbreiden entree met voorportaal (26/05/2020) 20940-2020

entree

Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 119, realiseren dakopbouw
(25/05/2020) 52883-2020
Santpoort-Zuid

Besluiten

Bekendmaking aanwijzingsbesluit
















































































• Reden de boom is dood
• Rijksweg 354 santpoort Berk Dood
• 1 Berk Rijksweg 336, Santpoort-Noord.






































Kapmelding


























































Rooien bomen openbare ruimte Rijksweg
Santpoort-Noord:
• 1 Berk Rijksweg 336 Santpoort


























Ter inzage
 op www.
Het volledige besluit kunt u vinden


officielebekendmakingen.nl .


















Burgemeester en wethouders van Velsen ma ken bekend dat zij in hun vergadering van 26

mei
 2020 hebben besloten:
Het Aanwijzingsbesluit hondenlosloopplaats grasveld Wouwenkoplaan gemeente
Velsen 2020 vast
te stellen;


Dit besluit in werking
 te laten treden een dag

na de bekendmaking.

Velserbroek
Johanna Westerdijkstraat 4, plaatsen van
een warmtepomp (voorzijde) (25/05/2020)
14059-2020
Hannie Schaftstraat 17, plaatsen dakopbouw
(26/05/2020) 47387-2020
Lockerskamp 9, plaatsen dakkapel (voorzijde) (27/05/2020) 41914-2020

Reden de boom is dood.







IJmuiden

Santpoort-Noord
Stuyvesantstraat 4 te Santpoort-Noord
het plaatsen van een dakkapel (voorzijde)

Driehuis
Da Costalaan 42, plaatsen dakkapel (voorzijde) (26/05/2020) 46438-2020









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
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Beleidsregel corona: tijdelijke (uitbreiding) terrassen
van 1 juni tot 31 oktober 2020
Aanleiding
De gemeente Velsen bereidt zich voor op een
situatie waarin horecabedrijven weer gedeeltelijk kunnen opstarten. Zodra de terrassen van het kabinet weer open mogen, wil
het college het mogelijk maken horeca letterlijk meer ruimte te geven door terrassen
ook toe te staan in delen van het openbaar
gebied. Zo creëren we voor horeca mogelijkheden om toch omzet te genereren. Per bedrijf zal het maatwerk zijn hoeveel ruimte
we kunnen bieden. Het college wil ondernemers de ruimte geven, maar benadrukt dat
deze ruimte alleen gegeven kan worden als
er ook op een goede manier mee wordt omgegaan. Het college vertrouwt erop op basis
van maatwerk en goed overleg hierin samen
met ondernemers op te trekken, en ziet dit
als een tijdelijke maatregel om de horecaondernemers van Velsen in deze coronaperiode
te kunnen ondersteunen.
Gedooglijn tijdelijke terrasvoorzieningen
De zeer uitzonderlijke situatie vraagt
van de gemeente om terrasinitiatieven
snel te beoordelen. Als initiatieven voor
terrassen(vergroting) volgens de reguliere
route moeten worden beoordeeld, is de doorlooptijd van de vergunningsprocedure te lang
om dit per 1 juni mogelijk te maken.
Het college gaat gedurende corona tijdelijke
terrassen in de openbare ruimte, zoals parkeerplekken, stoepen of op de weg gedogen.
Dit onder voorbehoud van een goede ruimtelijke inpassing, het toepassen van de protocollen van de Koninklijke Horeca Nederland
en het naleven van de bindende voorschriften die zijn opgenomen in de Noodverordening van de VRK Kennemerland. Deze tijdelijke beleidsregel geldt in de periode van 1
juni tot 31 oktober, of totdat het kabinet besluit de corona-maatregelen voor de horecasector weer aan te scherpen.
Voor het hebben van een extra terras is tij-

delijk geen omgevingsvergunning, activiteit
strijdig gebruik, geen (wijziging van de) exploitatievergunning, geen (wijziging van de)
drank- en horecavergunning en geen terrasmelding vereist. Wel dient een plan te worden ingediend waarin wordt aangegeven
hoe de initiatiefnemer zorgdraagt voor een
verantwoorde, veilige en werkbare situatie.
Waar horecaondernemers gezamenlijk aan
een plein gevestigd zijn, is de voorwaarde dat
er een gezamenlijk plan wordt ingediend.
Uitgangspunten/criteria
Per initiatief wordt de terrasaanvraag beoordeeld en wordt een gedoogbeschikking afgegeven waarin de belangrijkste veiligheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Om tijdelijk
(uitbreiding) van terrassen mogelijk te maken in de periode van 1 juni tot 31 oktober
2020 wordt getoetst aan:
Openbare inrichting
Tijdelijke terrassen(uitbreiding) zijn/is alleen mogelijk bij openbare inrichtingen volgens de definitieve van de Algemene Plaatselijke Verordening Velsen 2019.
openbare inrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig
is logies wordt verstrekt of dranken worden
geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt,
waaronder in ieder geval wordt verstaan een
hotel, restaurant, pension, café, cafetaria,
snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis;
terras: een buiten de besloten ruimte van de
openbare inrichting liggend deel daarvan waar
sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en
waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt;
(Verkeers)veiligheid rond het terras
De opstelling van een terras mag nooit leiden tot onveilige (verkeers)situaties. Voor de
doorgang van hulpdiensten hanteren wij een
afstand van 3,5 meter en voor voetgangers en

minder validen geldt dat er naast de 1,5 meter
voldoende ruimte moet zijn om elkaar op een
verantwoorde en veilige wijze te kunnen passeren. De doorgang tot openbare gebouwen
moet gewaarborgd blijven. Het gebruik van
het tijdelijke terras mag geen overlast opleveren of een gevaar vormen voor de openbare
orde.
Aanvraagvereisten
Een tijdelijk terras mag niet leiden tot onveilige situaties. Deze beleidsregel gaat alleen
over de veiligheid in de ‘normale’ situatie, in
relatie tot het gebruik van de openbare ruimte. Voor de maatregelen m.b.t. corona zijn de
veiligheidsvoorschriften in de noodverordening van de VRK Kennemerland leidend. Het
plan/initiatief dient rekening te houden met
de veiligheid die op terrassen moet worden
gewaarborgd. De volgende onderdelen dienen in het plan duidelijk te worden beschreven:
De initiatiefnemer(s) moet(en) in het bezit zijn van de juiste vergunningen voor het
schenken van alcohol en het verstrekken van
voedsel.
Op het terras mogen uitsluitend zitplaatsen zijn. Er dient gedetailleerd aangegeven
te worden hoe de zitplaatsen zijn gesitueerd
binnen de gehele terrasvoorziening.
Er dient beschreven te worden hoe wordt gezorgd voor een duidelijk afbakening van het
terras door o.a. hekwerken, bloembakken etc.
Er dient beschreven te worden hoe eventuele
slechtweervoorzieningen worden getroffen
(zoals bijvoorbeeld tentdoek of parasols).
Er dient beschreven te worden welke openings- en sluitingstijden worden gehanteerd.
Er dient beschreven te worden hoe om- en
aanwonenden zijn geïnformeerd en betrokken en er dient aangetoond te worden dat
voor het plan draagvlak is.
Gedoogbrief
Het college beoordeelt tijdelijke terrasvoorziening op basis van maatwerk. Er wordt beoordeeld per initiatief en bij toestemming

wordt een individuele gedoogbrief afgegeven
Het is niet toegestaan vooruitlopend op de
individuele gedoogbrief het terras te vergroten/op- en in te richten.
Wijziging voorwaarden gedoogbrief
Het college kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid en het voorkomen van overlast nadere regels stellen aan
de exploitatie van een terras. Het college is
bevoegd eenzijdig wijzigingen aan te brengen
aan de gedoogbrief om een veilige situatie te
waarborgen. Ook behoudt het college te alle
tijde het recht om de tijdelijke situatie in te
trekken door overlast of anderszins.
Gebruik grond
Voor tijdelijke terrassen geldt dat er sprake
is van een bruikleenovereenkomst “om niet”.
De gemeente zal dus geen vergoeding vragen
voor het tijdelijk gebruik van gemeentelijke
grond.
Aanvragen
U dient een overzichtskaartje met daarop
aangegeven het aantal m2 dat u graag zou
willen benutten voor het inrichten van een
terras. Op dit kaartje kunt u het aantal tafels
intekenen. Wij verzoeken u om het (gezamenlijke) plan in te dienen via ondernemersloket@velsen.nl
Looptijd
Deze tijdelijke corona beleidsregel geldt in de
periode van 1 juni tot 31 oktober, of totdat het
kabinet besluit de corona-maatregelen voor
de horecasector weer aan te scherpen.
Afsluitend
Het college vraagt begrip voor deze zeer uitzonderlijke situatie, en vertrouwt erop dat
horeca, gemeente, omwonenden en andere
belanghebbenden op basis van afstemming
en goed overleg kunnen toewerken naar een
veilige, verantwoorde en werkbare situatie
ter plaatse voor iedereen.

Afvalverwerker betreurt voorval:

Aanvaring tussen afvalvrijwilliger
Toon van Wijnen en HVC
Santpoort - Verdrietig en niet
serieus genomen. Zo voelt Toon
van Wijnen zich, nadat hij het
deze week aan de stok kreeg
met een medewerker van afvalverwerker HVC. Al vele jaren
houdt Van Wijnen de straten
in de gemeente Velsen schoon
door zwerfvuil op te ruimen.
Hoewel hij kwakkelt met zijn
gezondheid en om die reden
arbeidsongeschikt is verklaard,
wil hij op deze manier graag
zijn steentje bijdragen aan een
mooiere wereld. Maar bij HVC
kreeg hij te horen dat hij beter
perkjes kan gaan schoonhouden. Hij zou het afvalverwerkingsbedrijf in de wielen rijden
omdat zij geld ontvangen voor
het ophalen van gedumpt grofvuil.

Toon van Wijnen wordt er emotioneel van als hij erover praat.
Vrijwel dagelijks rijdt hij met zijn
elektronische wagentje door
de gemeente, op zoek naar gedumpt afval. Nauwkeurig houdt
hij bij hoeveel rommel hij vervoert: ,,Vorig jaar was het in totaal
536 kubieke meter zwerfvuil.
Dit jaar zit ik nu al op 300 kubieke meter. Ik heb onlangs voor de
tiende keer een TIA gehad, daarom mag ik nu nog maar een paar
uurtjes per dag actief zijn.‘’ Ge-

heel belangeloos zet hij zich in
voor het weghalen van gedumpt
afval. ,,Voor de veiligheid’’, legt hij
uit. ,,Soms ligt er glas op straat
of chemisch afval. Alles wat voor
mens en dier gevaarlijk is, neem
ik direct mee.’’ Aan de Biallosterskilaan in Santpoort stuitte hij vorige week donderdag op een hele berg grofvuil. Begin deze week
lag de rommel er nog steeds.
Toon vindt het niet kunnen, en
zegt: ,,Ze wachten bij HVC op een
opdracht van de gemeente om
dat grof vuil weg te halen. Dan
krijgen ze er geld voor. Maar dit
kan toch niet? Het gaat toch om
het milieu? Rommel maakt meer
rommel en men gaat ermee slepen. Er werden al matrassen naar
de vijver aan de overkant gesleept, maar die heb ik terug laten brengen.’’

Bij HVC betreurt men het voorval. Een woordvoerster laat vinden dat de collega’s van het afvalverwerkend bedrijf hem een
warm hart toedragen: ,,Vaste medewerkers van het afvalbrengstation hebben Toon bijvoorbeeld eerder geholpen aan wat
hulpmiddelen zoals vuilniszakken en handschoenen.’’ Ze geeft
aan dat HVC na een melding van
gedumpt afval in de regel heel
snel ter plaatse is, meestal bin-

nen 24 uur. ,,Maar dan moet een
dumping wel zijn aangemeld bij
HVC.’’ Ze wijst erop dat Toon van
Wijnen, bij het aantreffen van
een berg grofvuil, niet kan zien
of die bij HVC is aangemeld. Ook
maakt het bedrijf soms afspraken
met bewoners voor een bepaalde datum en zette de bewoners
het grofvuil al eerder buiten.,,Het
kan dus zijn dat de heer Van Wijnen dit grof afval aanziet voor
dumping en het naar het afvalbrengstation brengt. HVC komt
hier dan voor niets langs. Wat ons
betreft is dit geen probleem. Een
uitspraak van ‘in de wielen rijden’
betreuren wij dan ook.’’

omdat dit verwarrend is voor inwoners van de gemeente en voor
collega’s van HVC.’’
Verder is men vooral lovend over
zijn onaflatende inzet om Velsen

schoon en daarmee een stukje
mooier te maken.
,,De heer Van Wijnen doet wat
ons betreft mooi werk. Hij is een
voorbeeld van zoals het zou moe-

ten zijn. Een schoon milieu is zeer
belangrijk voor iedereen en daar
hebben wij met z’n allen een verantwoordelijkheid in.’’ (Bos Media
Services)

De aanvaring tussen beide partijen kan ook voortkomen uit
het feit dat Van Wijnen zich in
de loop der tijd steeds vaker is
gaan bezighouden met het opruimen van zwerfvuil op plaatsen die tot het verzorgingsgebied van HVC behoren. Voorheen
was hij vooral actief in het buitengebied (Spaarnwoude) en daar
wordt door HVC niet gereden. Tegenwoordig komen medewerkers van HVC hem regelmatig tegen. ,, We komen elkaar hier soms
tegen. Zo troffen we de heer Van
Wijnen eerder aan in HVC-kleding
en hebben hem hier op aangesproken. Dit is niet de bedoeling De berg grofvuil die Toon van Wijnen vorige week aantrof in de Biallosterskilaan. (Foto: Toon van Wijnen)
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COLOFON

Door Erik Baalbergen

Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z.
EN SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
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Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
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Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel
Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Thuis in Santpoort

Een heel oude weg
Santpoort - Enkele maanden terug ging het in deze rubriek over
‘Een heel oude straat’, de Vlugthovenstraat. Nu over de weg die
een vervolg daarop is. De Vlugthovenstraat splitst zich bij het
zogeheten brandspuithuisje in
de Kerkweg en de Middenduinerweg.
Als je de laatste volgt kom je
langs fraaie huizen, langs een
kerk (de Naaldkerk), langs een
park (het burgemeester Rijkenspark, oorspronkelijk Molenduinen), langs een boerenhoeve met weiland en langs hofstede Middenduin, met sporen van
de 16e-eeuwse hofstede Middelduin. Eén van de fraaie huizen is
de villa Terras.
Villa Terras (op nummer 8) dateert van 1884 en is gebouwd
in opdracht van mr. Jan Pieter
Crommelin van Wickevoort, een
invloedrijk en vermogend man.
Hij gaf de villa in erfpacht aan de
Santpoortse predikant ds. Frederik Hugenholtz. Het is een klei-

ne villa met een geaccidenteerde
tuin eromheen (de rand van Molenduinen). De villa grenst aan
de (schapen)wei die men in Santpoort koestert onder de naam
‘de groene long’ en is rijk gedetailleerd, met name met de geschulpte daklijsten en de sierstukken in de geveltoppen. Deze
stellen een levensboom voor met
daarop als bekroning een zogenoemde gevelmakelaar.
De symmetrische opbouw heeft
een ingangspartij in het midden van de voorgevel, met aan
weerskanten een tamelijk hoog
raam. De tuin wordt van de weg
gescheiden door een oud ijzeren hek. Denk bij de naam Terras niet aan je eigen achtertuin of
aan de stoelen en tafels voor café
of restaurant, maar aan een beukenbos dat Terras heette (waarschijnlijk omdat het op een afgevlakt stuk grond stond). Dat
maakte ooit deel uit van de tuinen van de gigantische hofstede
Velserhooft. (Tekst: René Stommel / Foto: Tialda Willems)

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
Oplage de Hofgeest: 13. 00
Oplage de Jutter: 18.400
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
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Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE

Aluminium bouwproducten bij N.A.G. BV
Regio - N.A.G. BV in Westknollendam is het juiste adres voor alle aluminium bouwproducten.
Denk daarbij onder meer aan dakgoten, luifels, windveren en dakkapelbekleding. Alle aluminiumgezette bouwproducten worden
door het bedrijf in eigen zetterij
vervaardigd en zijn in iedere gewenste RAL-kleur te coaten. Tevens bestaat de mogelijkheid getrokken dakgoten te leveren ten
behoeve van een woning, hal of

stal. Deze dakgoten zijn in standaard kleuren uit te voeren. N.A.G.
BV beschikt voor de dakgoten
over een Certificaat van DUBOkeur®, het keurmerk voor duurzaam bouwen. Dit keurmerk bewijst dat een bepaald product tot
de meest milieuvriendelijke keuzes behoort. N.A.G. BV is gevestigd aan de Loodsweg 19 te Westknollendam. Kijk voor meer informatie op www.nag.nl of bel: 0756877034. (Foto’s: aangeleverd)

IJmuiden - Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van een
foto stil bij een IJmuidens onderwerp, naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, een evenement of de mooie
taferelen die IJmuiden biedt. In deze aflevering aandacht voor
IJmuidens laatste grote warenhuis, de Hema.
De Hema aan de Lange Nieuw is
bij vele IJmuidenaren als met de
paplepel ingegoten. Wie heeft er
nooit worst, gebak, ondergoed
of babykleertjes gekocht of foto’s laten ontwikkelen? De IJmuider Hema-vestiging verrees ruim
50 jaar geleden op een van de
laatste bouwblokken aan deze
brede doorgaande weg en winkelstraat. In al die jaren heeft het
Hema-fort heel wat stormen en
sloop- en nieuwbouw rond de
turbulente Lange Nieuw getrotseerd. De huizen, bedrijfspanden
en zelfs de twee naoorlogse straten Zuidergang en Tussengang
achter de Hema zijn wel verdwenen. Dit alles heeft de afgelopen
jaren plaats moeten maken voor
de oprukkende parkeerplaats op
het Velserduinplein.
We duiken even in de geschiedenis. Het wederopbouwplan
voor Velsen uit 1947 van Dudok
spreekt over een hoofdweg door
IJmuiden, die het oostelijke deel
van IJmuiden verbindt met de geplande nieuwe woonwijk Duinwijk in het westen. Deze hoofdweg is tevens bestemd als woonen winkelstraat. We hebben het
over de enkele jaren later aangelegde Lange Nieuwstraat, inmiddels al weer zo’n 70 jaar de belangrijke oost-west verkeersader
in IJmuiden. Daarnaast maakt
de ‘Lange Nieuw’ zijn bestemming als woon- en winkelstraat
ook snel waar. Vooral in de periode 1950-1955 verrijzen er over
de hele lengte aan weerszijden
woonflats en winkelpanden.
Later worden de nog leeggelaten
bouwblokken ingevuld. Halverwege wordt het Marktplein aangelegd, waarop later de Velserhof komt. Hier tegenover verrijst
in 1966 de grijze ‘rots’ met onder

2019 meert het cruiseschip Balmoral van de rederij Fred. Olsen
Cruise Lines aan in de IJmondhaven. Het bezoek aan IJmuiden
is onderdeel van een elfdaagse luxe verrassingscruise vanmeer het postkantoor en Sche- uit Newcastle langs ‘onontdekte
veningen Radio. Westelijker wor- parels aan de Noordzee’. Tijdens
den de Zuidarcade in 1965 en de cruise legt het schip met BritNoordarcade in 1967 gebouwd. se passagiers aan in onder meer
Oostelijker wordt in 1962 het wa- Duinkerken naast een vluchterenhuis van V&D geopend. Daar- lingenkamp, in een industrienaast, tussen de Lange Nieuw haven van Antwerpen en in onen de bebouwing aan de zuid- ze IJmondhaven. Cruisegangers
kant het Velserduinplein en inge- worden met bussen naar het cenklemd tussen de Velserduinweg trum van IJmuiden gebracht voor
en de Engelmundusstraat, verrijst een middagje shoppen. Ze worenkele jaren later, vanaf mei 1968 den afgezet voor de Hema. Niks
een filiaal van de Hema, naar een mis mee, zo halverwege het winontwerp van architect J. Vlaming. kelgebied aan de Lange Nieuw,
toch? Of zouden ze ‘worst’ als EnHema is een afkorting en staat gels woord hebben opgevat: ‘het
voor ‘Hollandsche Eenheidsprij- ergste’?
zen Maatschappij Amsterdam’
(HEMA). De HEMA wordt in 1926 De verrassingscruise krijgt veel
opgericht door directeuren van aandacht in de media. Onder
de Bijenkorf. In die tijd zijn de be- meer het bezoek aan IJmuiden lestaande warenhuizen voorname- vert klagende passagiers op. Dilijk gericht op de rijken. De op- rect na dit bezoek stapt een terichters van de HEMA beogen een leurgestelde cruiseganger naar
warenhuis voor de gewone man: de Engelse krant The Sun en
er worden artikelen verkocht doet verontwaardigd zijn beklag.
voor ‘eenheidsprijzen’ van 10, 25 IJmuiden wordt gezien als ‘induen 50 cent. De eerste vestiging strial zone’ en onze Lange Nieuw
van de HEMA wordt in november wordt bestempeld als een buidat jaar in de Kalverstraat in Am- tenwijk met sociale woningbouw
sterdam geopend. Inmiddels is en goedkope winkels. Dudok zou
de Hema gegroeid tot meer dan ‘ns moeten horen hoe passagiers
750 vestigingen in negen landen. van een luxe cruise over zijn naoorlogse creatie praten! De NeBelegger en ontwikkelaar Dreef derlandse landelijke media neBeheer, eigenaar van onder meer men het bericht van The Sun grede DekaMarkt-panden, koopt in tig over.
juli 2018 het Hema-pand aan de De aandacht voor de verrassingsLange Nieuw van een consor- cruise zet IJmuiden tot ver buiten
tium van beleggers. De Hema onze plaats flink in de schijnwerheeft nog een langlopend huur- pers maar stelt onze citymarkecontract voor het pand. Er zijn ge- teer Friso Huizinga wel voor nieuruchten over het verhuizen van we uitdagingen...
de Hema naar het Marktplein
en het verplaatsen van de Deka- Maar ook deze storm wordt fier
Markt naar het Hema-pand aan getrotseerd door IJmuidens laatde Lange Nieuw.
ste grote warenhuis. Hoe je het
ook wendt of keert, de Hema is
In september 2019 komt de en blijft een begrip in IJmuiden,
IJmuider Hema nog uitgebreid en hoort gewoon in het IJmuiin het nieuws. Op 20 september dense thuis!

Bewoners ‘t Rondeel vieren begin van het einde van coronatijd
Velserbroek - Grote schrik: het
coronavirus in Nederland. Een van
de overheidsmaatregelen: zoveel
mogelijk thuis te blijven. Dat viel
niet mee.
Berny Geels uit Velserbroek kwam
met een leuk idee. Ze heeft alle
medebewoners van ’t Rondeel in
het Maan Bastion gevraagd sjaals
te breien tot het normale leven
weer zijn intrede ging doen.
Ze kreeg veel enthousiaste reacties. Bewoners zijn aan het breien gegaan. Zelfs een bewoonster die nog nooit een breinaald
in haar hand heeft gehad, heeft
meegedaan. Ze kreeg een spoedcursus van Berny en heeft nu zelfs
6 meter gebreid. Familieleden en
vriendinnen waren zo enthousiast dat ze ook meededen. Het
breivirus was in ’t Rondeel uitgebroken.
En nu is het zover. Kinderen mogen weer naar school. Restau-

rants, terrassen, culturele instellingen enzovoort mogen weer
open. Natuurlijk nog met een beperkt aantal mensen maar toch is
dit het begin van het normale leven.
En om dit te vieren hebben Berny Geels en Winny Castricum een
paar feestelijke uurtjes georganiseerd en aangeboden aan bewoners die meegedaan hebben. De
breinaalden werden aan de wilgen gehangen en alle gebreide
sjaals werden over de railing van
de hoogste etage gedrapeerd.
Uiteraard werden deze feestelijke uurtjes voorzien van drankjes
en hapjes. De sfeer was geweldig.
De bewoners blijven voorzichtig en hopen dat het coronavirus
spoedig zal verdwijnen. Appartementencomplex ’t Rondeel Maan
Bastion is in ieder geval nu vrij van
het breivirus. (Foto: aangeleverd)

Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening,
beschikking geluidsontheffing Q3 (cluster 58)
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens
Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een
beschikking ingevolge het Bouwbesluit 2012 en de Algemene Plaatselijke
Verordening van de gemeente Velsen heeft afgegeven.

Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de
dag na publicatie gedurende zes weken, van 5 juni tot 18 juli 2020,
ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:
- provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak,
via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-514 4440);
- gemeente Velsen, Dudokplein 1 te Velsen.

De beschikking betreft het verlenen van een ontheffing op grond van het
Bouwbesluit 2012 voor het werken buiten de reguliere werktijden
(te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op
zon- en feestdagen) voor maximaal de geluidsniveaus zoals vermeld in
paragraaf 4, tabel 2 t/m 11 van het akoestisch rapport (behorende bij de
beschikking), voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2020,
voor de hoogst belaste woningen op het Sluiseiland en aan Kanaaldijk
West, Kanaaldijk Midden en Kanaaldijk Oost.

In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de
Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd
niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom
desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact
opnemen met gemeente of provincie over alternatieve mogelijkheden
van inzien. Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen,
dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl
of telefonisch contact opnemen met tel. 088-567 0200.

Tevens verleent de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Velsen voor de avond- en nachtperiode voor maximaal de geluidsniveaus zoals vermeld in paragraaf 4, tabel 2 t/m 11 van het akoestisch
rapport (behorende bij de beschikking), voor de periode van 1 juli tot en
met 30 september 2020, voor de hoogst belaste woningen op het Sluiseiland en aan Kanaaldijk West, Kanaaldijk Midden en Kanaaldijk Oost.

Beroep
Als u belanghebbende bent bij de beschikking, kunt u binnen zes weken
na de dag waarop deze beschikking ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel uw zienswijze tegen de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, of
goede redenen hebben om dat niet te hebben gedaan. Beroepschriften
moeten zijn ondertekend en bevatten minstens uw naam en adres, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen uw beroep is
gericht en de gronden van uw beroep. U moet indien mogelijk een kopie
van deze beschikking meesturen.

Het betreft een ontheffing voor geplande werkzaamheden ten behoeve
van het in werking hebben van de betoncentrale en voor de bouwactiviteiten betonwerk en damwanden en voor sloopactiviteiten.
Het betreft een beschikking ten behoeve van de aanleg en het gebruik
van een nieuwe zeesluis te IJmuiden (het project Nieuwe Zeesluis
IJmuiden). De nieuwe zeesluis dient ter vervanging van de Noordersluis,
welke zijn technische levensduur heeft bereikt. Naast de scheepvaartfunctie dient de zeesluis tevens als primaire waterkering voor een groot
deel van Noordwest-Nederland.
Aanvrager: OpenIJ EPC v.o.f.
Zaaknummer: 9501005
Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking.
Provinciale coördinatieregeling van toepassing
Op grond van artikel 3.33, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) worden besluiten die nodig zijn ter verwezenlijking van
het project Nieuwe Zeesluis IJmuiden door de provincie Noord-Holland
gecoördineerd. Deze coördinatie vindt plaats op grond van het vaststellingsbesluit van het inpassingsplan Zeetoegang IJmond van Gedeputeerde Staten van 22 september 2014 en de wijzigingsbesluiten van 16 juni
2015 en 24 november 2015. De coördinatie heeft tot gevolg dat op deze
besluiten de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel
3.31, derde lid, van de Wro van toepassing is.

Op deze beschikking is tevens afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de
Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt onder meer met zich
mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden
opgenomen, en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer
kunnen worden aangevuld.
In spoedeisende gevallen kunt u een voorlopige voorziening vragen
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u beroep
heeft ingesteld. Voor het instellen van beroep en het vragen van een
voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan daarover meer informatie geven.
Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure
‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden
van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over
procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer
1400 (lokaal tarief).
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STAP NU IN: BEPERKT AANTAL WONINGEN BESCHIKBAAR!

Recreatiewoning in
Nederland juist nu dé
investering-hit

Het coronavirus heeft ook in de recreatiebranche nieuwe ontwikkelingen op
gang gebracht. Zo is er een duidelijke trend waarneembaar dat mensen voorlopig liever in eigen land op vakantie gaan. Rutte zei het al: ‘vakantie vieren in
eigen land kan prima’. Zeker wanneer de accommodatie verzorgd is en je in de
vrije natuur met volop frisse lucht kunt recreëren. Dit betekent dat investeren
in een recreatiewoning nu aantrekkelijker is dan ooit. Beleggingen zijn onzeker
en sparen biedt nauwelijks rendement. Een tastbaar bezit met een solide rendementsbelofte uit verhuur is dus altijd te verkiezen. Er wordt dan ook veel inte-

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kan je
contact opnemen met Johannes Meijer via 06 - 23 05 65 49.

resse verwacht voor de open dagen van de Droomparken Buitenhuizen.

Veilig bezoek & afspraak
Droompark Buitenhuizen is gesitueerd in een want het biedt de gelegenheid om een in

Kortom: een heerlijke vakantieplek. Dit

van een woning tijdens dit weekend, kan uw

schitterend natuurgebied waar je volop kunt alle opzichten veilige (gezondheid & financi-

maakt het bezitten van een recreatiewoning

voordeel oplopen tot wel € 15.000,-.

relaxen. Het ligt bovendien op een steen-

eel) beslissing te nemen. Ook in deze onze-

op Droompark Buitenhuizen een fantasti-

worp afstand van Amsterdam, Haarlem

kere coronatijd kunnen duidelijke afspraken

sche investering, omdat het een vakantiefa-

6 en 7 juni van 11.00 - 17.00 uur

en Zandvoort, waardoor vakantiegangers

over een gegarandeerd netto rendement

voriet met toekomstperspectief is. Voor deze

Via www.droomparken.nl/buitenhuizen

verzekerd zijn van een cultureel interessante

worden gemaakt (5% en mogelijk hoger).

zomer is er al een bezettingsgraad van 80%

kun je een kijkje nemen in de mooiste vakan-

en prikkelende omgeving. In dit moderne en

en de teller loopt door. Onlangs is Droom-

tiewoningen voor eigen gebruik, voor ver-

mooi gelegen park, dat zich slechts selectief Toekomstperspectief

parken een samenwerking aangegaan met

huurdoeleinden óf een combinatie hiervan.

doorontwikkelt, is nog een beperkt aantal

Droompark Buitenhuizen beschikt over een

TUI, Prijsvrij en andere grote touroperators

Het is sowieso een verstandige investering.

recreatiewoningen beschikbaar. De open

buitenzwembad, een multifunctioneel sport- die de vraag nog zullen opdrijven. Dit maakt Immers: alle prognoses geven aan dat we

dagen van zaterdag 6 en zondag 7 juni zijn

veld en diverse wellness mogelijkheden. Er is

dat Droomparken op zoek is naar investeer-

een perfecte gelegenheid om hier op een

een breed aanbod van vakantiewoningen,

ders die op korte termijn willen instappen. Zo en anderzijds de veiligheid zoeken van ons

veilige manier kennis van te nemen. Naast

waaronder de zo hippe Tiny Houses en duur- kan het aanbod van aantrekkelijke accom-

eigen mooie land.

de online rondleiding in een modelwoning is

zame, gasloze woningen met zonnepanelen

modaties worden uitgebreid om te kunnen

Droomparken Buitenhuizen biedt alles wat

er de mogelijkheid om op afspraak én vol-

en warmtepompen. Het beschikt bovendien

voldoen aan de grote vraag. Een perfect

een vakantieganger zich kan wensen: rust

ledig volgens de richtlijnen van het RIVM een over diverse horeca faciliteiten, variërend

moment om deze keuze te maken als slim

en reuring ofwel: the best of both worlds.

bezichtiging te plannen. Een buitenkansje,

alternatief voor banksparen. Bij aankoop

Voor nu en in de toekomst.

van snackcorner tot sfeervol restaurant.

LEZERSPOST
De vuilnis4daagse

Op dinsdag 26 mei stond de avond4daagse gepland voor de
basisscholen in Driehuis. Helaas kon deze niet doorgaan vanwege de coronatijd. Thijs (10 jaar, leerling in groep 6 van de Jan
Campertschool) vond het zo jammer, dat wij samen een alternatief hebben bedacht. De ‘vuilnis4daagse’. Wat begon als lolletje, werd al gauw een week vol verbazing. Iedere avond weer
een vuilniszak vol met afval. Blikjes, handschoenen, pakjes drinken, snoeppapier, plasticzakken, pvc-buizen, wasbolletjes, glazen flessen, rietjes, kartonnen dozen en
ga maar zo door. Waarom laten mensen afval rondslingeren?
Dat vroegen wij ons iedere avond weer af. Als je eten en drinken meeneemt voor onderweg, waarom dump je het daarna in
de natuur? Of als je een pakje laat bezorgen bij het DHL-bezorgpunt in Zeewijk, waarom gooi je de lege doos dan op een parkeerplaats van het zwembad? Eén avond was echt heel erg, wij
wilden lopen naar Plein 1945, maar kwamen niet verder dan
snackbar Van Es. Onze vuilniszak was vol. Dit was van slechts
drie straten en het park waar voorheen het Zeewegziekenhuis
stond. Lieve inwoners van IJmuiden, gooi je afval in de vuilnisbak waar het hoort! IJmuiden, rauw aan zee, groene natuur zonder zwerfafval, dat zou toch fantastisch zijn?
Lieve groet,
Caroline en Thijs

enerzijds smachten naar eropuit te trekken

Nieuwe noodverordening
Velsen - Sinds afgelopen
maandag is in de Veiligheidsregio Kennemerland de nieuwe noodverordening van
kracht. Hierin worden de versoepelde maatregelen rond
het coronavirus formeel geregeld. Restaurants, cafés,
culturele instellingen en bioscopen mogen onder strikte voorwaarden weer open.
Iedereen dient zich aan de
basisregels te houden: vermijd drukte, houd anderhalve meter afstand en volg de
hygiëneregels op.
Met de nieuwe versoepelingen
ligt volgens Marianne Schuurmans, voorzitter van Veiligheidsregio
Kennemerland,
een nonchalante houding van
mensen op de loer. Ze wijst erop dat het heel belangrijk is
dat iedereen de maatregelen
in acht blijft nemen. Zo kan
het coronavirus onder controle
worden gehouden. ,,Dat betekent dat we onze verantwoordelijkheid nemen en ons gezonde verstand gebruiken. Samen bestrijden we het coronavirus. Ga dus niet naar trekpleisters en houd anderhalve
meter afstand van elkaar. Is het
ergens te druk? Ga ergens anders heen of kom op een ander
tijdstip. Geef hulpdiensten ook
altijd de ruimte.’’
Overige nieuwe maatregelen
Vanaf deze week kan iedereen
met coronagerelateerde klachten zich laten testen. Aanmelden voor een test verloopt via
het landelijke telefoonnummer 0800-1202. Met een groep
samen buiten zijn in de openbare ruimte is toegestaan, mits
men anderhalve meter afstand
houdt. Er geldt
buiten geen maximale groeps-

grootte meer. Het openbaar
vervoer rijdt weer volgens de
normale
dienstregeling, maar is alleen
bedoeld voor noodzakelijke
reizen en het dragen van een
mondkapje is voor reizigers
verplicht. Ook de scholen in
het voortgezet onderwijs zijn
inmiddels weer geopend. Voor
het openen van restaurants,
cafés, film-, theater- en concertzalen gelden strikte voorwaarden. Binnen geldt een
maximum van dertig gasten
en bezoekers moeten vooraf
reserveren. Bij aankomst vindt
eerst een checkgesprek plaats
tussen ondernemer en klant
om in te schatten of het bezoek een risico oplevert.
Op terrassen geldt geen maximaal aantal personen, mits iedereen anderhalve meter afstand houdt. Voor musea gelden dezelfde regels, maar is
het maximale aantal bezoekers
gebouwafhankelijk. Voor muziekscholen geldt een maximumaantal van dertig personen per gebouw. In de Veiligheidsregio Kennemerland gelden al langere tijd in verschillende gemeenten (verkeers)
maatregelen die van kracht
worden op het moment dat er
drukte wordt verwacht. Soms
worden wegen afgezet of parkeerplaatsen afgesloten.
Actuele informatie hierover
delen de gemeenten in Kennemerland via hun eigen ka- IJmuiden - Vrijdag werd op vrijeschool Waldorf aan Zee het pinknalen.
sterfeest gevierd. Sinds de start
Voor de gemeente Velsen zijn van de school was dit het eerste
dat, naast de website (www. jaarfeest dat gevierd kon worden.
velsen.nl), de accounts op Fa- Met het pinksterfeest wordt gecebook (www.facebook.com/ vierd dat de lente volop aanwegemeentevelsen) en Twitter zig is. Maar ook, in de meer chris(https://twitter.com/gemvel- telijke vertelling, de uitstorting
van de heilige geest. Deze laatste
sen).

Waldorf aan Zee viert
eerste jaarfeest

wordt vertegenwoordigd door de
witte duif. De kinderen, allen verkleed als bruiden en bruidegommen, zongen prachtige liedjes
en strooiden bloemblaadjes over
het plein.
Alle ouders keken op gepaste afstand toe en er werd volop genoten van het feest. (Foto: aangeleverd)
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AANGENAAM!

Van Rabobank IJmond-Haarlem

Donatie aan Historische
Werkgroep Spaarndam
Spaarndam - De Historische
Werkgroep Spaarndam heeft van
de Rabobank Haarlem-IJmond
een donatie ontvangen van
1.000 euro. De donatie is voor
het nieuw uit te brengen boek
“Spaarndam Waterdorp”.
De uitgave van het boek en de
daaraan gekoppelde tentoonstelling zou in oktober 2020
plaatsvinden, maar door het coronavirus zal één en ander wor-

den verplaatst naar het voorjaar
2021.
De cheque werd vrijdagmorgen 22 mei overhandigd door
Daan Krom, lid van de ledenraad
van Rabo Haarlem-IJmond. Martien van Woerkom nam samen
met enkele leden van de HWS de
cheque in ontvangst.
Van Woerkom: ,,Wij waarderen
deze donatie van Rabo Dichtbij
Fonds.’’ (Foto: Ab Laanbroek)

In deze rubriek stellen we nieuwe plaatsgenootjes voor. De
meeste Velsense baby’s zien
het levenslicht buiten Velsen
en hun namen komen dus niet
te staan bij de geboorteaankondigingen van de gemeente Velsen in deze krant. Daarom nu de mogelijkheid om uw
(klein)kind in deze rubriek voor
te stellen. Stuur een foto uiterlijk 4 weken na de geboorte
naar redactie@jutter.nl. Deelname is gratis.

Aangenaam!

IJmuiden - Oma Joke de Haas
meldt met trots de geboorte van
haar eerste kleinzoon. Sem is op
24 mei om elf minuten over half
zeven ‘s avonds thuis geboren.
Hij is het zoontje van Inge Dekker
en Thijmen de Haas en woont in
de Maasstraat in IJmuiden. Sem
woog bij de geboorte 3440 gram
en was 49 centimeter lang.

Velsen-Zuid - Klaverjassen op
Buitenplaats Beeckestijn? Dutje
doen op de bank van Museumhuis Polman? Insta-story’s maken
in art nouveau Villa Rams Woerthe? Blokfluit spelen in de prachtige zaal van Huis Van Eysinga?
In de Museumhuizen van Vereniging Hendrick de Keyser kan het!

Tata Steel en Harsco
starten operatie
tegen grafietoverlast
Even wachten.....

IJmuiden aan Zee - Zomaar een alledaags plaatje, geschoten in
Seaport Marina. Een overstekend schip, dat na onderhoud weer te water zal worden gelaten, verspert tijdelijk de weg voor toevallig passerende voetgangers en fietsers. (Foto: Arita Immerzeel)

Velsen - Tata Steel en Harsco
zijn gestart met de verwerking
van ROZA-slak in de nieuwe fabriekshal. Doordat de verwerking van deze slaksoort nu in
de hal zal plaatsvinden, is tijdens dit proces de kans op verspreiding van grafiethoudend
stof naar de omgeving verleden tijd.
De hal zou in april dit jaar in gebruik worden genomen, maar
door reisrestricties van buitenlandse leveranciers naar aanleiding van Covid-19 was dit helaas
niet mogelijk. Nu de reisrestricties zijn versoepeld, is alles op alles gezet om de nieuwe fabriekshal zo snel als mogelijk in gebruik te kunnen nemen.
Hans van de Berg, directeur Tata Steel in IJmuiden: ,,De realisatie van de fabriekshal tegen
grafiethinder is een gezamenlijk project van Harsco en Tata
Steel. Met de afronding van de
bouw van de hal, zetten we een
belangrijke stap om een einde
te maken aan de kans op grafietoverlast voor de omgeving.
Uiteraard stoppen we niet en
gaan we door met maatregelen
om de overlast door stof, geluid,
geur en licht zoveel als mogelijk
te verminderen.”
Nieuwe werkwijze
De hal zal gefaseerd in gebruik
worden genomen, waarbij verschillende onderdelen van het
nieuwe verwerkingsproces eerst
worden getest alvorens er volledig wordt overgegaan op de
nieuwe werkwijze. De verwachting is dat de fabriekshal binnen
vier tot zes weken na start van
ingebruikname volledig operationeel is. ,,In combinatie met
de nieuwe werkwijze zal gra-

fietoverlast in de omgeving tijdens verwerking tot het verleden behoren”, aldus Hans Hochstenbach, site manager van Harsco in IJmuiden.
In de fabriekshal zal met platte bakken in plaats van pannen
worden gewerkt. Dit betekent
dat de twee huidige Ruwijzerontzwavelingsinstallaties (ROZA)
van de staalfabriek die de slak in
de pannen gieten, moeten worden omgebouwd. Een van deze
installaties is inmiddels omgebouwd om de eerste stroom aan
ROZA-slak op te vangen in platte bakken en te verwerken in de
nieuwe fabriekshal. In de nieuwe
fabriekshal zullen we testen of
de eerste nieuwe installatie goed
werkt, indien nodig kunnen we
dan nog aanpassingen doen in
de tweede installatie.
Totdat de nieuwe fabriekshal volledig operationeel is, blijven Tata
Steel en Harsco maatregelen nemen om het vrijkomen van grafiet te voorkomen. Gedurende
de bouw van de hal zijn er al diverse maatregelen genomen om
de verspreiding van grafiethoudend stof naar de omgeving te
voorkomen. Door deze maatregelen heeft er zich sinds april
2019 geen grafietemissie meer
voorgedaan naar de omgeving.

Museumhuis Beeckestijn
weer open voor bezoek
umhuizen.nl/veilig voor meer informatie hierover. Boek snel, want
slechts een beperkt aantal mensen kan gebruik maken van deze
mogelijkheid. Adressen en openingstijden zijn op www.museumhuizen.nl te vinden.

Museumhuizen
In de huizen, verspreid over NeExclusief voor iedereen. Vanaf 1 derland, kun je 500 jaar woonjuni gaan de Museumhuizen van geschiedenis zien en ervaren. Je
Vereniging Hendrick de Keyser kunt er een kijkje in de keuken
weer open. Dus ook Museum- én de andere vertrekken nemen.
huis Beeckestijn (Vanaf 6 juni op Geniet van de architectuur, de
zaterdag en zondag). De komen- bijzondere interieurs en ontdek
de weken gaan de Museumhui- steeds wat nieuws van huis tot
zen open voor één gezelschap huis: van wintertuin tot knechper uur van maximaal zes perso- tenkamer en van twijfelaar tot
nen. Iedereen is van harte wel- bedstede. Naast verhalen over de
kom om het huis te ontdekken architectuur, de geschiedenis en
met of zonder audiotour. Het bij- de bewoners, beleef je het huis
zondere van de Museumhuizen is vooral zelf.
nu juist dat je wordt uitgenodigd
om je er thuis te voelen. Lees je Vereniging Hendrick de Keyser
krant aan de keukentafel, maak/ Hendrick de Keyser is in 1918 opkijk een film in de salon of leg gericht om bijzondere huizen te
een kaartje in de zaal. Je hebt het redden. Ondertussen bewaart de
rijk alleen. Wat zou jij doen als je Vereniging al meer dan 100 jaar
het prachtige grachtenpand Huis de mooiste huizen van Nederland
Bartolotti even helemaal voor jou voor de toekomst. De Vereniging
alleen hebt?
onderhoudt meer dan 400 panden waaronder huizen, boerdeVeilig
rijen, buitenplaatsen, hofjes, vilHoe doe je dat? Boek je ticket via la’s, vissershuisjes en raadhuizen,
www.museumhuizen.nl, neem je verspreid over 113 plaatsen in
breiwerk, kaarten, blokfluit, tele- heel Nederland. De meeste panfoon of tablet mee en geniet. Met den zijn verhuurd, een ander gemaximaal zes personen in je ge- deelte kun je huren als feestlocazelschap kun je gemakkelijk 1,5 tie of vakantiehuis. In juli gaat in
meter afstand houden. Van el- Delft Museumhuis Van Meerten
kaar en van de aanwezige me- open. Het is het zevende Musedewerkers en vrijwilligers. Om- umhuis van Vereniging Hendrick
dat men het natuurlijk belangrijk de Keyser. In de komende jaren
vindt om iedereen een fijne en zet de Vereniging de deuren van
veilige omgeving te bieden, is er- 35 van haar mooiste huizen voor
voor gezorgd dat je de hygiëne- je open. (Foto: Stichting Projectregels in de huizen prima in acht realisatie Beeckestijn)
kunt nemen. Kijk op www.muse-

Op zoek naar een
nieuwe bewoner

Velsen/Zandvoort - Ex-Santpoorter Ischa Bronsveld (op de
foto de tweede van rechts) woont
naar volle tevredenheid in de
8Sprong aan de Poststraat in
Zandvoort. Deze woonvoorziening werd elf jaar geleden gerealiseerd door de oudervereniging
Zorg aan Zee in samenwerking
met de gemeente Zandvoort,
woningbouwvereniging EMM (later woonstichting De Key) en vele
tientallen sponsors en donateurs.
Nu is er ruimte voor een nieuwe
bewoner.

iemand te vinden uit Zandvoort
of de omgeving. Daar hoort natuurlijk ook de gemeente Velsen bij. Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van geïnteresseerde en geschikte kandidaten
kunnen rechtstreeks contact opnemen met Jan Willem Bronsveld:
023 5381147 of 06 16282958.

Behalve naar een nieuwe bewoner is men ook op zoek naar geschikt personeel voor de begeleiding van de bewoners. Momenteel is er namelijk een vacature. Geïnteresseerde en bekwame
Eén van de oorspronkelijke be- zorgmedewerkers kunnen daarwoners heeft het pand enige om ook contact met één van bomaanden geleden moeten verla- venstaande
telefoonnummers
ten en komt ook niet meer terug. opnemen.
Er wonen nu nog zeven jongeren Op de website www.zorgaanBelangrijke mijlpaal
(allen met een verstandelijke be- zee.nl staat de meeste informauit Roadmap
De maatregelen tegen grafie- perking) in de 8Sprong. Ondanks tie over de 8Sprong. De verenitemissies zijn onderdeel van de het huidige isolement van de be- ging Zorg aan Zee is een zogeRoadmap die Tata Steel in maart woners (als gevolg van de covid- noemde ANBI (algemeen nut be2019 heeft gepresenteerd. Dit 19-pandemie) is de oudervereni- ogende instelling) en stelt iedere
plan bevat 25 maatregelen om ging Zorg aan Zee dringend op eventuele donatie / sponsoring
de overlast van stof, geur, geluid zoek naar een nieuwe bewoner. zeer op prijs. Dit omdat de ouders
en licht aan te pakken. De voort- Dat zou iemand moeten zijn met zich nog constant moeten inzetgang van alle maatregelen bin- vergelijkbare beperkingen als de ten voor de continuïteit van de
nen de Roadmap 2030 is te vol- overige jongeren en die past in voorzieningen in de 8Sprong en
gen op www.tatasteel.nl/omge- de groep. De hartenwens van Is- de zorgverlening. (Foto: aangecha en zijn medebewoners is om leverd)
ving. (Foto: aangeleverd)

In Bloemendaal en Santpoort:

Leesclubs Senia in
september van start
Regio - Juist nu veel mensen wekenlang noodgedwongen thuis
hebben moeten doorbrengen, is
lezen meer dan ooit een populaire bezigheid geworden. Iedereen die behoefte heeft om leeservaringen met anderen te delen,
kan lid worden van een leesclub.
Het levert nieuwe contacten en
inspirerende gesprekken op. Met
inachtneming van de dan geldende regels gaat Senia in september weer van start met (kleine) leesclubs. Hiervoor zijn diverse programma’s samengesteld: li-

teratuur, (kunst)geschiedenis, biografieën, filosofie, Engels, Duits
en Frans. De leesgroepen maken
een keuze uit een gevarieerde
boekenlijst, opgesteld door deskundigen.
De boeken worden besproken
aan de hand van leeswijzers met
discussievragen die tijdens het
gesprek houvast bieden. Kijk op
www.senia.nl voor meer informatie. Een e-mail sturen naar miek.
vandesande@senia.nl of info@senia.nl is ook mogelijk. (Foto: Arjanneke van den Berg)
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Tammo raakte 35 kilo en 86 centimeter omvang kwijt!

Veel mensen met overgewicht
door de coronacrisis

Dit is ongezond voor je, je moet
er echt iets aan doen. Ik ben naar
een Open Dag van Afslankstudio
Velserbroek geweest en ik heb
aan eigenaresse Annet gevraagd
of zij mij konden helpen. Ik heb
alles al geprobeerd maar het lukt
niet om mijn overgewicht kwijt
te raken. Annet heeft mij geadviseerd om de TC Cryo behandeling te doen met een BIO HCG
kuur. Het resultaat: ik ben een
compleet ander mens. Ik ben bijna 2 meter lang en wil graag nog
14 kilo kwijtraken, maar dat gaat
zeker lukken!’’

Velserbroek - Overgewicht is
slecht voor de gezondheid, vooral buikvet is erg gevaarlijk.
Vanwege corona is dat buikje een
nog grotere zorg. Daarnaast hebben mensen met obesitas vaak
aandoeningen aan de luchtwegen en komen diabetes type 2 en
hart- en vaatziekten vaker voor.
Het kan er allemaal aan bijdragen
dat mensen met overgewicht die
het virus oplopen, zieker worden
en moeilijker herstellen.
Zeker in deze coronatijd zijn veel
mensen zwaarder geworden.
Dan is een extra zetje in de rug
zeer welkom, zeker als dat op een

heel veilige ontspannende manier kan gebeuren! Afslankstudio Velserbroek is helemaal ingericht volgens de richtlijnen van
de RIVM.
Wat als die kilo’s hardnekkig blijven kleven, al doe je nog zo je
best? Maak kennis met de TC Cryo
bij Afslankstudio Velserbroek.
De 70-jarige Tammo uit Velserbroek is superblij, hij verloor in 5
maanden tijd 35 kilo en 86 centimeter omvang. Tammo: ,,Na onze vakantie op Texel in september woog ik 149 kilo, mijn zoon
zei pap dit kan echt niet meer.

Initiatief van restaurant Ons Ding:

Vet bevriezen is vet verliezen!
De oplossing tegen vet voor
mannen en vrouwen. Met een
blijvend resultaat, zonder operatie, pijnloos, veilig en effectief.
Annet: ,,Het is geweldig dat we al
zoveel mensen hebben kunnen
helpen om van hun overgewicht
af te komen. Vooral de erkenning
van de internist van het ziekenhuis, is fantastisch. ,,Hij zei: wat
jullie presteren is ons in een paar
jaar niet gelukt.’’ Annet is superblij met deze mooie erkenning
vanuit het ziekenhuis. Al die jaren
is de studio de nummer 1 op afslankgebied, met de allernieuwste apparaten, geen wachttijden
en voor iedereen vrijblijvend advies en steun om het juiste eindresultaat te halen.
Benieuwd naar de allernieuwste
afslankmethodes? Breng dan een
vrijblijvend bezoek aan Beauty
& Afslankstudio Velserbroek aan
de Klompenmakerstraat 7. Voor
meer informatie: 023- 5490556 of
www.afslankstudiovelserbroek.
nl. (Foto: aangeleverd)

Plein 1945 omgetoverd tot terras
dag om half vijf kregen we groen
licht. Toen zijn we meteen alles
gaan regelen, zodat we dinsdag
open konden gaan.’’ Het horecavak zit haar en Jos (voluit Josry) in
het bloed.

IJmuiden - Plein 45 lag er tot nu
toe het grootste deel van het
jaar tamelijk verlaten bij. Daarin is deze week verandering gekomen. Annelies en Jos, de uitbaters van restaurant Ons Ding,
hebben er een terras geopend
met plaats voor 44 gasten. Afgelopen dinsdagmiddag was
de officiële opening en ondanks
het feit dat er niet vooraf werd
geadverteerd, was er al direct
belangstelling voor deze nieuwe plek om te genieten van lekker eten en drinken.
Het uitblijven van een mediacampagne vooraf was een bewuste keuze. Annelies: ,,We wisten niet zeker of we de vergunning zouden krijgen. Vrijdagmid-

Al veertig jaar draait ze mee in deze branche, voorheen in het vermaarde shoarmarestaurant Baba
aan de overzijde en tegenwoordig
in restaurant Ons Ding, waarvan
ze uiteindelijk begin dit jaar de
nieuwe eigenaars werden. Lang
hebben ze niet van die stap kunnen genieten, want al na een paar
weken moesten de deuren sluiten vanwege de coronacrisis. Het
plan om een terras op Plein 1945
te openen, lag er toen al, maar
kon niet uitgevoerd worden. Nu
de maatregelen weer versoepeld
werden, werd alsnog een vergunning aangevraagd en verkregen.
Op 1 juni mocht het restaurant,
net als alle collega’s in de branche, weer open. ,,Ik zag weer mensen eten, wat heerlijk was dat’’,
roept Annelies enthousiast uit.
Met het terras tegenover de zaak
hoopt ze het centrum van IJmuiden wat gezelliger te maken. ,,Dat
is toch prachtig om te zien, als je
zo IJmuiden binnenkomt?’’ Direct
naast het terras staat een mobiele
keuken, waar shoarma wordt bereid en van waaruit ook drankjes

Lekker eten en tegelijk genieten van:

Relaxte livemuziek SundayRoast
bij ZanDiego Beach
IJmuiden - De beperkingen
waaronder Nederland ruim twee
maanden lang gebukt ging, hebben ondernemers heel wat problemen bezorgd. Maar door creatief te denken, is er ook ruimte
voor nieuwe ontwikkelingen. Projecten die zomaar zouden kunnen
uitgroeien tot iets heel moois. Wat
zich op tweede pinksterdag afspeelde op het strand van IJmuiden, is daar een mooi voorbeeld
van.
Op het terras van strandpaviljoen
ZanDiego Beach werd de eerste
editie van SundayRoast gepresenteerd. Een combinatie van een
professioneel opgezette barbecue en relaxte akoestische muziek,
verzorgd door een zes man sterke
live band.
Muziekkenners spreken nu al liefkozend van een echte aanwinst,
die zich qua sfeer laat vergelijken met het vermaarde festival
Woodstock uit de jaren 60.
Martin Stam is de paviljoenhouder
van ZanDiego Beach. Menigmaal
heeft hij in het verleden zelf als
muzikant het podium betreden,
maar door de drukte in het strandpaviljoen kwam het er steeds minder vaak van. Toch blijft muziek
zijn grote passie en die passie wil
hij graag met zijn gasten kunnen delen. Daarom benaderde hij
Robin van Rijswijk met het verzoek
om mee te denken over een muzikaal programma, eens per maand
op het terras van het strandpaviljoen. Van Rijswijk, werkzaam bij
muziekhandel Alphenaar en zelf
ook al jaren muzikant, was direct
enthousiast. Hij vertelt: ,,ZanDiego Beach is een prachtig paviljoen op de perfecte plek vlakbij de
zuidpier. De zaak heeft alleen nog
wat muziek nodig, dan is het feestje helemaal top. Voor muzikanten
is het daarnaast een mooie optie
om te spelen, zeker in deze tijden.
Alle grote evenementen liggen
plat en in de kroegen is momen-

teel ook nog niet veel te doen qua ten moest houden, hebben Martin
live muziek.’’
Stam en zijn partner Wendy Braam
vooral gebruikt om onderhoud te
Voor de opening, afgelopen plegen en de ruimte efficiënter in
maandag, zette hij een gelegen- te delen. Zo werd bijvoorbeeld de
heidsband neer. Er werd muziek hele keuken opnieuw ingericht.
gespeeld van artiesten als Eric Terwijl de gasten in het weekeinClapton, Carlos Santana en Pink de zelf een drankje kunnen afhaFloyd. ,,Pro deo, om de boel weer len bij de ‘take away’ van ZanDiop de gang te krijgen. Iedereen ego Beach. Maar ook op warme
heeft natuurlijk behoorlijk wat te- zomerse dagen, zoals afgelopen
genslag gehad door de lockdown. dinsdag, is deze voorziening voor
Op deze manier gaan we weer de alle badgasten beschikbaar.
goede kant op.’’ Het IJmuidense
bedrijf Dutch Bros. Smokers, spe- Charlot aan Zee
cialist in alles wat met barbecue- ZanDiego Beach is een nieuwe
en te maken heeft, zorgt er steeds samenwerking aangegaan met
voor dat de gasten kunnen ge- Charlot aan Zee. Charlotte en haar
nieten van een perfect verzorgde partner Rick verhuren al jaren ligbarbecue. De combinatie van een bedden en windschermen op het
sfeervol terras, lekker eten en live IJmuider strand. Buiten staan nu
muziek moet de hit van deze zo- gloednieuwe windschermen en
mer gaan worden. Robin van Rijs- ligbedden met comfortabele kuswijk: ,,Ik heb in de loop der jaren sen klaar. De windschermen en ligveel contacten in muzikantenkrin- bedden kan men huren bij Chargen opgedaan. Ik ga muzikanten lot aan Zee. Tevens kunt u daar tebenaderen om kleine akoestische recht voor een frisdrank of een ijssetjes te komen spelen en eens in je. ZanDiego Beach en Charlot aan
de maand tijdens de SundayRoast Zee ligbeddenverhuur zijn te vineen complete band.’’
den bij de strandopgang rechts
van de bushalte aan de KenneDe periode, waarin het strandpa- mer Boulevard. (Foto boven: Ton
viljoen verplicht de deuren geslo- van Steijn)

worden geserveerd. Maar alle gerechten van de menukaart zijn er
te bestellen, de rest komt uit de
keuken van het restaurant. Dat
betekent heel wat heen en weer
lopen, terwijl het verkeerslicht
niet altijd meewerkt. Tegelijk blijft
ook het bezorgen van maaltijden
aan huis gewoon doorgaan. Het
team dat normaal gesproken in
de foodtruck in Velserbroek staat,
helpt nu een handje mee op het
nieuwe terras.
Om de opening van het terras te
vieren, was voor de gasten aan
de eerste vijf gereserveerde tafels
dinsdagavond het eerste drankje gratis. Vanaf nu is het terras zes
dagen per week geopend. Alleen
op maandag is de zaak gesloten.
Het terras zal er tot eind oktober
blijven staan.
Gasten moeten, net als elders,
wel eerst een vragenlijst invullen. Heb je gezondheidsklachten?
Dan ben je niet welkom op het
terras. En mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren, dienen anderhalve meter afstand te
houden. Hoe wordt dit gecontroleerd? ,,Als je daarover liegt, dan
hou je jezelf voor de gek. Trouwens, we kennen elkaar hier in
IJmuiden allemaal, dus dat is geen
probleem’’, lacht Annelies. (Bos
Media Services, foto inzet: Ton van
Charlotte en haar partner Rick zijn klaar voor het zomerseizoen.
Steijn)
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Focus op recreëren aan zee en binnenwater:

Reddingsbrigade geeft tips voor
meer veiligheid
IJmuiden - Reddingsbrigade Nederland geeft het publiek tips
via de campagne ‘Aan de slag
voor meer veiligheid’. Bij deze campagne horen de posters ‘Zee’, ‘Mui’ en ‘Binnenwater’. De focus ligt op veiligheid in
een waterrijke omgeving en op
zwemveiligheid in het bijzonder.
Nederland werd op Hemelvaartsdag en de dagen erna getrakteerd op prachtig voorjaarsweer.
Het leidde tot een grote toeloop
op stranden aan de kust en recreatiegebieden in het binnen-

land. Ondanks een van de basisregels in de strijd tegen het coronavirus: vermijd drukte. De zonnige omstandigheden van zaterdag 30 mei brachten opnieuw
veel recreanten in beweging. Ook
tijdens de pinksterdagen en later
in de week komen de temperaturen weer ruim boven de 20 graden uit.

creanten moeten zich vooral zelf
bewust zijn van de risico’s. Ze dienen op de hoogte te zijn van de
voorzorgsmaatregelen die ze
kunnen nemen om problemen te
voorkomen. Baders, zwemmers
en watersporters moeten te allen
tijde proberen te voorkomen dat
ze in een noodsituatie belanden.
De organisatie komt daarom met
een groot aantal tips voor meer
veiligheid.

Voorzorgsmaatregelen
Meer
reddingsbrigadeposten
zijn en gaan open. Er zijn dus ook Protocol
meer lifeguards present voor toe- Het opvolgen van maatregelen,
zicht en hulpverlening. Maar re- richtlijnen en adviezen - van de
Rijksoverheid, het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM), reddingsbrigades en andere hulpverleningsdiensten - is
een vereiste.

Het publiek wordt dringend verzocht: vermijd drukte, geef elkaar
de ruimte. Dit is het uitgangspunt
van het Protocol zwemmen en recreëren in en aan oppervlaktewater. Maar het is eveneens zaak de
aanwijzingen van lifeguards ter
harte te nemen. Begrip en medewerking van recreanten richting
lifeguards is van wezenlijk belang,
zoals de goed opgeleide (vrijwillige) lifeguards er alles aan zullen doen om hun kennis en vaardigheden voor recreanten aan te
wenden. Ofwel: ‘Aan de slag voor
meer veiligheid’.

VASTGELEGD
Ondernemers in crisistijd
Velsen - De coronacrisis raakt iedereen. Ondernemers zagen hun omzet kelderen of moesten zelfs noodgedwongen de deuren gesloten houden. Artiesten zagen hun boekingen stuk voor stuk geannuleerd worden. Werknemers werden overtollig en kwamen thuis te zitten. Een economisch drama van ongekende
omvang heeft zich ontvouwd. Horecaondernemer Karin van Houten bedacht het idee om de getroffen ondernemers vast te leggen in een bijzondere fotoreportage. De IJmuidense fotograaf Mark Sassen was direct enthousiast en ging ermee aan de slag. Hij fotografeerde ondernemers en werknemers in uiteenlopende sectoren om zo de harde realiteit van de crisis in beeld vast te leggen. Gedurende een aantal weken tonen we een selectie uit het resultaat van dit project, dat de naam ‘Vastgelegd’ kreeg.
Deze week: Koen van der Wel & Eline Schmidt van Koel Productions. (Foto: Mark Sassen Fotografie in samenwerking met Karin van Houten)

Prikkelende teksten over het nieuwe
normaal langs de kant van de weg

Dit is een verkorte versie van het
complete artikel. Op onze website www.castricummer.nl is het
complete artikel te vinden. Daarin staat ook de lijst met alle tips
die Reddingsbrigade Nederland
geeft voor meer veiligheid in en Velsen - Grote posters langs de kant van de weg met prikkelende teksten over de situatie waarin we ons momenteel bevinden.
rond het water.
Wie zit erachter en wat is de bedoeling ervan? Ook in de gemeente Velsen zijn deze posters te vinden, zoals hier op de Zeeweg in
IJmuiden. Amsterdammer Rob Simon (35) is een van de bedenkers. De posters moeten mensen aan het denken zetten over de
manier waarop we leven en hoe het anders zou kunnen.

Bunker Museum IJmuiden 7 juni open

IJmuiden - Bunker Museum
IJmuiden opent zondag 7 juni
haar deuren weer. Iedere eerste
en derde zondag van de maand
is het Bunker Museum te bezoeken. Het museum bestaat uit zeven bunkers waarin de collectie
tentoon gesteld wordt.

In een van de ruimtes is een onderkomen ingericht zoals dit er in
de oorlog uitgezien heeft. Aan de
bedden hangen de veldflessen
en helmen.
Op tafel ligt zelfs nog het kaartspel alsof de ruimte net is verlaten. We nodigen u graag uit om

aan deze tafel plaats te nemen
om het verblijf in een bunker zelf
te ervaren.
Tijdens het museumbezoek zijn
ervaren suppoosten aanwezig
die de bezoekers graag vertellen
over de collectie en tentoon gestelde materialen.
Blijft u liever buiten? Het buitenterrein is ingericht met tal van
originele objecten. De bezienswaardigheden zijn te bereiken
via wandelpaden of loopgraven.
De loopgraven lopen deels onder de grond. Laat u tijdens deze
spannende rondgang vooral verrassen!
Het is verplicht vooraf aan een
bezoek aan het museum online
een toegangskaart te reserveren.
Voor meer informatie of het maken van een reservering bezoek
de website van Bunker Museum
IJmuiden: www.bunkermuseum.
nl. (Foto: Ruud Pols) (Foto: Bos
Media Services)

niet met een festival, maar met
een posteractie. We willen hoe
dan ook het gesprek gaande houden en denkprocessen stimuleren.”

Hij legt uit dat de term ‘het nieuwe normaal’, die door premier
Mark Rutte tijdens een persconferentie werd geïntroduceerd, irritatie opwekte. ,,Het heeft ons
uiteindelijk ook positief aan het
denken gebracht. Het leidde hoe
dan ook tot mooie gesprekken,
discussies en ruzietjes, waar een
aantal thema’s uitkwam die we
wilden vatten. Zoals surveillance
en overheid, vervuiling en het afstand houden tot elkaar.” De tekst
‘Weer durven is het nieuwe normaal’ zou kunnen worden gezien als een protestactie tegen
de overheidsmaatregelen. Toch
is die niet zo bedoeld. ,,Die kritiek
Rob Simon legt aan mediapart- staat. Daar kun je ook over naden- speelde toen nog niet. Wij waren
ner NH Nieuws uit dat het hier ken.” Simon behoort tot een klein met de gedachte bezig of we wel
niet gaat om een protestactie te- groepje mensen van het Amster- weer intiem zouden durven zijn,
gen de overheid of iets dergelijks. damse bedrijf Georgies dat deze als de crisis voorbij is. Durf je el,,Dit gaat over ons allemaal. Je- campagne heeft opgezet. Nor- kaar dan weer vast te pakken?”,
zelf kapot werken, tien uur per maal gesproken organiseert dat legt Simon uit. ,,Het doel is om
dag achter een laptop. Is dat nou bedrijf kleinschalige festivals in mensen na te laten denken, zonwel nodig? Ben je dan een goe- Amsterdam en ook daarvoor ma- der ze iets op te willen leggen. Als
de burger, mens of ondernemer? ken ze de posters in eigen huis. je geen positie wil innemen, moet
Is dat wat je gelukkig en volle- ,,Het voelde als een plicht om dat je elke mening en reactie durven
dig maakt? Of ben je nu gelukki- nu ook te doen. Een soort van ver- omarmen.” (Foto: Bos Media Serger, nu je thuis zit en niet in de file gezicht blijven bieden, dit keer vices)

Ruïne van Brederode heropent
de poort vanaf zaterdag 6 juni

Cleanup Tour stranden afgelast
Velsen - Door het verbod tot 1
september aanstaande op evenementen met een vergunningsverplichting gaat de Boskalis Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee dit jaar helaas
niet door. Helaas is het door het

coronavirus niet verantwoord 40-jarig bestaan van de stichting,
om met groepen het strand op te die werkt aan een schone en gegaan en zoals voorgaande zeven zonde Noordzee.
jaren kilo’s afval op te ruimen.
Meer informatie? www.noordDit jaar zou het nog extra bijzon- zee.nl. (Foto: aangeleverd door
dere editie worden vanwege het Stichting Noordzee)

Santpoort - Vanaf zaterdag 6 juni kan de Ruïne van Brederode
op gepaste wijze de poort openen voor bezoek. In juni hebben we de tentoonstelling IJzersterk Brederode en in juli/augustus de tentoonstelling ‘Brederode
in Playmobil’. Hiermee hoopt men
bezoekers van jong tot oud te enthousiasmeren niet één, maar
twee keer te komen, omdat door
de Corona-maatregelen iedereen
meer op de eigen omgeving aangewezen is. Dus niet alleen ‘Koop
lokaal’, maar ook ‘Bezoek lokaal!’
De tentoonstelling IJzersterk Brederode gaat over Middeleeuws
ijzer: de Harnas, Helmen en Wapens en natuurlijk over de Ridders van Brederode. Ook kan desgewenst de ijzeren Marteltentoonstelling bezocht worden.

Nu het jaarlijkse Riddertoernooi
in juni niet in het echt kan doorgaan, is er een Riddertoernooi in
Playmobilopstelling te zien: als
‘opmaat’ voor de tentoonstelling in de zomervakantie Brederode in Playmobil. Voor kinderen
is er een bijbehorende kijk-speurtocht. Het verwoeste kasteel bewonderen, je ogen uitkijken bij
de tentoonstelling, speuren en
misschien nog een (h)eerlijk ijsje eten? Kom dan naar de Ruïne!
Reserveren via de website is verplicht. Je maakt een keuze voor
een tijdslot waardoor het bezoek
veilig verspreid over de dag kan
worden. Door de uitgezette route
wordt de 1,5 meter geregeld. Entree is inclusief reserveringskosten €6,- voor volwassenen, 4 t/m
11 jaar €5,50. Kijk op de website

ruinevanbrederode.nl voor meer
informatie, ook over de Coronamaatregelen, en natuurlijk: je tickets reserveren!
De beheerders Angelique Schipper
en Rob Kortekaas hebben er weer
zin in! (Foto: aangeleverd)
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Zonnepanelen in IJmuiden dankzij subsidieregeling gemeente

Energie Coöperatie Kennemerstrand
gaat voor duurzame energie
Velsen - Investeren in energiebesparing en zelf energie opwekken in samenwerking met
een lokale energiecoöperatie
of VvE. Leuk, maar het moet wel
betaalbaar blijven voor de eigenaar. Om dat te waarborgen,
is er nu een nieuwe subsidieregeling vanuit de gemeente Velsen beschikbaar. Hiermee ondersteunt de gemeente het verduurzamen van bestaande woningen.

Bouw woontorens Orionweg gestart
IJmuiden- Een halve eeuw lang
stond op deze locatie aan de
Orionweg een flatgebouw met
twaalf verdiepingen. In 2017
werd het gesloopt, maar het heeft
een behoorlijke tijd geduurd
voordat er nieuwe ontwikkelingen plaatsvonden. Bezwaarprocedures hebben ervoor gezorgd

dat de bouwvergunning voor de
realisatie van de drie woontorens
die er moeten verrijzen pas vorig
jaar onherroepelijk werd. Eerder
dit jaar plaatste Woningbedrijf
Velsen borden en afzetlint rond
de bouwlocatie, omdat er asbest
op het terrein was aangetroffen.
In de afgelopen weken waren de

percelen van de drie te bouwen
woontorens al duidelijk afgebakend en vorige week donderdag
werd eindelijk gestart met de feitelijke bouwwerkzaamheden. De
eerste palen voor de fundering
van de zuidelijke woontoren zijn
de grond in geschroefd. (Foto:
Erik Baalbergen)

Erwin van Liempd nieuwe directeur
Pieter Vermeulen Museum en BRAK
Velsen - Erwin van Liempd
wordt de nieuwe directeur van
het Pieter Vermeulen Museum.
Tevens wordt hij directeur-bestuurder van BRAK, het wetenschappelijk centrum voor kust
en klimaat. Vanaf 1 juni zal hij
vorm gaan geven aan de toekomst van en de samenwerking
tussen beide organisaties.
De aanstelling van Van Liempd
markeert de start van een nieuwe
fase in de opbouw van een toonaangevend centrum voor natuur,
kust en klimaat in IJmuiden. In het
toekomstige centrum leren jonge
en volwassen bezoekers over biodiversiteit en de effecten van klimaatverandering. Ook kunnen ze
meedoen aan onderzoeken en leren ze wat ze zelf kunnen doen om
hun omgeving of woning duurzamer te maken. Erwin van Liempd:
,,Ik kijk uit naar mijn start bij PVM
en BRAK. Ik zie het als een mooie

kans om twee organisaties samen
te voegen tot een mooie, nieuwe
plek voor onder andere onderzoek
en educatie op het gebied van natuur, milieu en klimaat. Inhoudelijk passen de activiteiten van PVM
en BRAK heel goed bij elkaar. Ook
de mogelijkheid om de organisa-

tie, het gebouw en de inrichting
ervan opnieuw vorm te geven
biedt in mijn ogen mooie kansen.”
Zowel het Pieter Vermeulen Museum als Stichting BRAK verheugen
zich op de groei en verdere professionalisering van de beide organisaties. Klimaat speelt een centrale
rol in de activiteiten die er plaatsvinden. Met de verdere ontwikkeling van de samenwerking beogen
PVM en BRAK zowel regionaal als
landelijk nog meer aandacht te
genereren voor de thema’s kust,
klimaat en natuur. Het Pieter Vermeulen Museum is tevens het
centrum voor natuur- en milieueducatie van de gemeente Velsen.
Ook daar is men zeer content met
de aanstelling van Van Liempd, die
veel ervaring meebrengt. Hij werkte onder meer bij museum Naturalis in Leiden.
Momenteel is hij commissielid in
de Drentse Staten. (Foto: aangeleverd)

nepanelen geplaatst. Deze zonnepanelen gaan naar verwachting 400.000 kWh elektriciteit opleveren.
Zonnepanelen zijn hét instrument om duurzame energie op
te wekken, maar in deze omvang
kan dat extra kosten opleveren.
Door de subsidieregeling vanuit
de gemeente Velsen kan Energie
Coöperatie Kennemerstrand de
kosten voor de verzwaring van de
elektriciteitsaansluiting dekken.
Ook kunnen ze gelijk laadpalen
Energie Coöperatie Kennemer- plaatsen waar tot wel tien elekstrand heeft als eerste partij de trische auto’s aan opgeladen kunnieuwe subsidie toegekend ge- nen worden.
kregen. Op de daken van de appartementencomplexen IJmui- Blij met zonnepanelen
derslag en Seaport Beach Resort ,,De energietransitie gaat steeds
worden de aankomende tijd zon- meer leven. We beginnen meters

te maken met zijn allen en dat zie
je terug op de daken met zonnepanelen. Met deze regeling geven we dit een extra zetje. Ik zeg
altijd: samen maken we het betaalbaar en haalbaar, door de natuurlijke momenten te benutten.
Voor deze woningen is dit het natuurlijke moment. En volgens mij
wordt iedere bewoner blij van
zo’n energiecentrale op het dak”,
aldus Floor Bal, wethouder duurzaamheid van de gemeente Velsen.
Woningcorporaties,
verenigingen van eigenaars en energiecooperaties kunnen zich via www.
odijmond.nl/subsidievelsen aanmelden voor de regeling. Hier zijn
ook de voorwaarden van de regeling te vinden.

Busjes OIG-IHD weer de weg op

Velsen - Na een stop van twee
maanden vanwege het Covid19-virus en de daarop volgende intelligente lockdown, gaan
de busjes van Stichting OIG-IHD
vanaf dinsdag 2 juni weer de
weg op. Er wordt eerst gestart
met medisch noodzakelijk vervoer, zoals bezoek aan een zie-

kenhuis, (tand)arts of fysiotherapeut. Per rit wordt slechts één
passagier vervoerd. Alleen wanneer begeleiding van de patiënt
noodzakelijk is, zal een begeleider als tweede passagier worden
toegelaten.
Ritten kunnen worden aange-

vraagd via telefoonnummer
0255 515133. Dit nummer is op
werkdagen bereikbaar van 08.30
tot 10.30 uur. Het is ook mogelijk om per e-mail (vervoer@oigihd.nl) te reserveren. Stichting
OIG-IHD verzorgt vervoer en vermaak voor mensen met een beperking. (Foto: aangeleverd)

Djaden, Timo, Maya en Sophie van de Jan Campertschool krijgen finaleticket overhandigd. (Foto: aangeleverd)

Vakkanjer Challenge 2020:

Finaleticket voor leerlingen Jan Campert
Driehuis - Leerlingen van de Jan
Campertschool hebben een finaleticket bemachtigd voor de Vakkanjer Challenge 2020. De school
uit Driehuis nam, samen met ruim
honderd andere scholen, deel
aan deze wedstrijd. Innovatieve
ideeën en oplossingen staan hierin centraal.

Geen toeristen, toch een cruiseschip
IJmuiden - Het was de laatste
tijd erg stil in de haven. Het toerisme ligt wereldwijd nagenoeg
plat en dus kwamen er ook geen
cruiseschepen naar IJmuiden. Behalve dan de MS Seabourn Ovati-

on. Dat schip meerde maandagochtend aan bij de Monnickendamkade van de Felison Cruise
Terminal. Niet om passagiers te
brengen, maar voor het innemen
van brandstof, water en voorra-

den. Ook vond een kleine bemanningswissel plaats. Inmiddels is
het schip naar Scheveningen gevaren. Daar is het voor anker gegaan, wachtend op betere tijden.
(Foto: Erik Baalbergen)

Het winnende team van de Jan
Campertschool, bestaande uit
Djaden, Timo, Maya en Sophie,
bedacht een waterzuiveringsdam. ,,Timo kwam op het idee
van een dam en ik op het idee
van vulling voor kussens en banken’’, vertelt Maya. Ze gaat verder:
Eigenlijk kwam de rest wel vanzelf. Djaden en Sophie bedachten
weer andere dingen, zoals de fa-

briek en de windmolens.” Vakkanjers toert momenteel twee weken
door het hele land om alle 140 finalisten hun finaleticket te overhandigen en hun presentatie op
te halen. Dit gebeurt met een interview over hun oplossingen,
ideeën en gemaakte prototypes.
Normaal zouden de leerlingen tijdens een groot evenement hun
presentatie moeten geven voor
jury en publiek. Dat is vanwege alle maatregelen rondom het
coronavirus niet mogelijk. Toch
zorgt Vakkanjers voor een spetterende afsluiting van de Vakkanjer Challenge, met een live online
uitzending op 10 en 11 juni. Wie
gaat er vandoor met de Vakkanjers wisseltrofee!? Benieuwd? Op

www.vakkanjers.nl/finale zijn de
teams te volgen.
Vakkanjers is een programma van
Jet-Net & TechNet en komt voort
uit een initiatief van technische
sectoren om meer jongeren te
interesseren voor techniek. Met
Vakkanjers ontdekken en ontwikkelen jongens en meiden hun
vakmanschap al sinds 1999. Dat
doen ze aan de hand van realistische opdrachten voor een landelijke opdrachtgever. De leerlingen ontwikkelen naast technisch
vakmanschap ook vaardigheden
als initiatief nemen, teamwerk en
klantcontact. Daardoor hebben
ze straks een streepje voor op de
arbeidsmarkt. Kijk op www.vakkanjers.nl voor meer informatie.
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Gebiedsverbod na
mishandelen BOA’s

Paul Kuiper van het Rabo Dichtbijfonds overhandigt de cheque aan HKVpenningmeester Monique Buijsman. Rechts van haar Trudi Bos. (Foto:
aangeleverd)

Cheque Rabobank voor
boek over Joods Velsen
Velsen - Op 27 mei heeft Historische Kring Velsen (HKV) een
cheque ter waarde van duizend
euro in ontvangst mogen nemen
van Rabobank Haarlem-IJmond.
Deze cheque had een groot formaat om voldoende onderlinge
afstand te kunnen houden vanwege het coronavirus. Paul Kuiper van het Rabo Dichtbijfonds
overhandigde deze cheque aan
HKV-penningmeester Monique
Buijsman.

Zuid. In 1942 werden daar vijftien
Joodse jonge vrouwen weggevoerd, die allen in Duitse vernietigingskampen zijn vermoord. Trudi heeft er samen met Historische
Kring Velsen voor gezorgd dat
op de stoep van Duinlustparkweg 96 in oktober 2018 tijdens
een aangrijpende bijeenkomst
vijftien zogenoemde struikelstenen werden gelegd. Vandaar dat
het overhandigen van de cheque
op die locatie plaatsvond. Historische Kring Velsen is nog op zoek
Het bedrag wordt door HKV be- naar meer bijdragen om het bestemd voor het door Trudi Bos oogde boek te kunnen realise(rechts op de foto) te schrijven ren. De organisatie heeft de ANboek over Joods Velsen. Voor dit BI-status, waardoor giften aftrekdoel moet via een soort crowd- baar kunnen zijn voor de belasfunding een aanzienlijk totaal- tingdienst. Giften kunnen overbedrag bijeen gebracht worden. gemaakt worden naar IBAN NL09
Trudi Bos onderzoekt al gerui- RABO 0383 6242 23 ten name van
me tijd de historie van Joods Vel- Historische Kring Velsen onder
sen en hoopt het boek in 2021 te vermelding van ‘bijdrage boek
kunnen publiceren. Tijdens haar JV’. Voor nadere info over dit proonderzoek stuitte ze op de ge- ject kan een bericht naar secreschiedenis van Huize Dina aan de tariaat@historischekringvelsen.nl
Duinlustparkweg in Santpoort- worden gestuurd.

De vijftien struikelstenen op het trottoir ter hoogte van het adres Duinlustparkweg 96 in Santpoort-Zuid. (Foto: aangeleverd)

Velsen - Een jongere, die betrokken was bij het mishandelen van een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) op Hemelvaartsdag, heeft een gebiedsverbod gekregen. De betrokkene
mag zich voorlopig niet meer laten zien op het kleine strand en
bij de Zuidpier.
Het incident, dat zich anderhalve
week geleden op die locatie afspeelde, heeft voor veel verontwaardiging gezorgd. Twee BOA’s
raakten gewond toen ze belaagd
werden door een groep jongeren. Eén van hen liep een hersenschudding op, de ander hield
er voor duizenden euro’s gebitsschade aan over. Burgemeester
Frank Dales heeft sinds afgelopen zaterdag een gebiedsverbod
ingesteld voor een minderjarige
inwoner van IJmuiden. Aanwezigheid van de verdachte op deze locatie kan volgens Dales leiden tot spanningen en ernstige
verstoring van de openbare orde.
Het verbod geldt voor de langst
mogelijke periode, te weten drie
maanden. Het politieonderzoek,

waarbij ook andere verdachten in
beeld zijn, is nog gaande.
Inmiddels zijn er, na de bekendmaking van het gebiedsverbod,
diverse reacties gekomen via sociale media. Men vindt dat de
jongere in kwestie er met een gebiedsverbod wel erg gemakkelijk
vanaf komt. Een en ander moet
echter los van elkaar worden gezien. Het gebiedsverbod is door
de burgemeester ingesteld om
de openbare orde en veiligheid
te kunnen handhaven. Gevreesd
wordt voor een escalatie wanneer de betrokken persoon zich
opnieuw op deze locatie laat zien.
Dat wil echter niet zeggen dat
deze verdachte geen zwaardere straf boven het hoofd hangt.
Dat is echter geen zaak van de
gemeente, maar van het openbaar ministerie. Een rechter zal
zich uiteindelijk over de hoogte
van de strafmaat moeten buigen.
Momenteel loopt het onderzoek
naar de toedracht van het incident echter nog.

Op buitenplaats Beeckestijn:

Deel wandelpad dicht
wegens zieke beuk
Velsen - Natuurmonumenten
heeft een deel van het wandelpad op de buitenplaats Beeckestijn afgesloten. Reden hiervoor is
dat een grote beuk naast de vijver
ter hoogte van het hondenlosloopveld ernstig ziek blijkt te zijn.
Onlangs waalde een enorme tak
uit de boom. Die kwam dwars
over het wandelpad terecht. Bij
het opruimen van de tak hebben
de boswachters de boom geïnspecteerd.
Daarbij constateerden ze dat die
boom ernstig ziek is. De beuk,
met een geschatte leeftijd van
zo’n 250 jaar, is van binnen helemaal hol. Omdat de boom dicht
naast het pad staat en er een grote kans is dat er nog meer zware takken uitvallen, is dit pad nu
voor de veiligheid van de bezoekers afgezet. De beuk is niet meer
te redden, dus zodra het broedseizoen voorbij is (1
augustus), zullen alle takken boven het grote gat worden verwij-

derd. Het onderste deel van de
boom blijft staan.
De holtes in de boomstam bieden namelijk een perfecte schuilof broedplaats aan vogels, eekhoorns, boommarters of vleermuizen. (Foto: Eveline Blok)

Afzwemmen in coronatijd

Velsen - Twee maanden later dan
eigenlijk de bedoeling was, hebben negen kinderen bij Watervrienden IJmuiden (WVIJ) op 23
mei hun C-diploma gehaald. Nadat het zwembad weer toegankelijk was voor geworden, kregen
de kinderen nog twee lessen om
hun vaardigheden weer op peil
te brengen. Een week later, op 30
mei, zijn ook 11 kinderen in de Bgroep geslaagd voor het zwemdiploma.
Het afzwemmen verliep wel iets
anders dan gewoonlijk. Niet douchen, handen ontsmetten, een eigen drijfmiddel meenemen en...
een lege tribune. Vanwege de coronamaatregelen is publiek namelijk nog niet toegestaan op
de tribune in het zwembad. Ondanks deze omstandigheden
werd het volgens Sonja Mol, coordinator ZwemABC, toch een
gezellig afzwemfeest. ,,Natuurlijk
vinden we het jammer dat de ouders niet op de tribune mochten
kijken. Maar tijdens het afzwemmen zijn van ieder kind foto’s gemaakt. Ook is er van elk kind een
filmpje van het moment dat zij
door het gat gingen. Na afloop
onthaalden de ouders hun kinderen met luid applaus en kregen ze
hun diploma’s uitgereikt. Natuurlijk zijn alle negen kinderen ruimschoots geslaagd!’’
Anna, Giovanni, Sakariya, Keano,
Shane, Roha, Lorena, Cheroney

en Marijn hebben het felbegeerde C-diploma behaald. Voor WVIJ
was het tegelijk een testproject
om te bekijken hoe lesgeven en
afzwemmen verloopt onder invloed van de beperkende maatregelen. Bewust werd ervoor gekozen om de C-zwemmers als
eerste op te roepen. Een week later was het de beurt aan Koen,
Thijmen, Mara Liza, Brett, Sanne,
Sem, Noa, Juweria, Aryan, Djono en Lynn. Zij zijn allemaal geslaagd voor het B-diploma. Voor
de instructeurs was een bijkomend voordeel dat ze dit keer onderling geen anderhalve meter
afstand hoefden te houden. Sonja Mol: ,,De andere twee waren
namelijk mijn zoons. Zij zijn ook
zweminstructeur, we behoren tot
hetzelfde huishouden.’’
Het zwemniveau was, ondanks
de onderbreking van twee maanden, verrassend goed. ,,Een teken dat de zwemvaardigheden
goed zijn ingesleten’’, zegt Sonja. Ze merkte wel dat de kinderen
het wel allemaal erg spannend
vonden. Een enkeling moest iets
opnieuw doen, maar uiteindelijk
konden ze het diploma allemaal
op hun naam zetten. Ook voor de
kinderen die nog in de A-groep
zitten, zijn de zwemlessen inmiddels weer gestart. Verder draaien ook de andere activiteiten, zoals het wedstrijdzwemmen en recreatief zwemmen, weer. (Foto’s:
aangeleverd)

Sluis Haven Informatie
Punt (SHIP) gaat weer open

Het mag weer!
Velsen - Het Sluis Haven Informatie Punt (SHIP) gaat weer open.
Vanaf 1 juni is het bekende rode
gebouw aan de Noordersluisweg
weer toegankelijk voor publiek,
maar voorlopig alleen op basis
van een online reservering. Ook
zijn extra maatregelen genomen
om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

kers het pand betreden. In groepjes van (maximaal) vier krijgen ze
een rondleiding en na afloop een
consumptie in het restaurant. De
totaalprijs hiervoor bedraagt vijf
euro.

Bij binnenkomst worden de bezoekers gevraagd hun handen
schoon te maken met desinfecterende gel. Indien gewenst kunHet houden van anderhalve me- nen zij daarna handschoenen
ter afstand heeft nogal wat gevol- aantrekken. Op deze manier kan
gen voor SHIP. In bepaalde ruim- de tentoonstelling het interactietes kunnen onder de huidige om- ve karakter behouden. Mensen
standigheden niet meer dan vier die verkoudheidsklachten en/of
mensen tegelijk toegelaten wor- koorts hebben op de dag van het
den. Daarom is een schema ge- bezoek, worden nadrukkelijk gemaakt met drie tijdvakken. Per adviseerd om niet naar SHIP te
tijdvak (10.00 - 12.00 uur, 12.15 komen. Een bezoek aan SHIP is
- 14.15 uur en 14.30 - 17.00 uur) eenvoudig via www.ship-info.nl
mogen maximaal acht bezoe- te reserveren. (Foto: aangeleverd)

Velsen - De horeca heeft maandag haar deuren weer voorzichtig geopend. En met dat mooie weer was dit op Tweede Pinksterdag natuurlijk een schot in de roos. Het is nog even wennen aan de regels
die per horecagelegenheid verschillen maar het eerste biertje op het
terras lieten velen zich extra goed smaken. In Driehuis streken veel
fietsers neer op de terrassen van café Middeloo en Grand Café Valerius. Er heerste meteen weer veel gezelligheid in het dorp! (Foto’s: Arita Immerzeel)

Ook welzijnswerk
komt weer op gang
Velsen - Ook het welzijnswerk
komt, na het versoepelen van
de coronamaatregelen, weer geleidelijk op gang. Stichting Welzijn Velsen heeft maatregelen getroffen om de richtlijnen van het
RIVM te kunnen opvolgen. De accommodaties van de stichting
zijn alleen op afspraak te bezoeken en de anderhalvemeterregel
wordt bij alle activiteiten in acht
genomen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de activiteiten zo
veilig mogelijk zijn voor deelne-

mers, vrijwilligers en medewerkers. Door de maatregelen tegen
het coronavirus kunnen wellicht
nog niet alle activiteiten worden
hervat. Een groot deel van de activiteiten vindt alleen plaats in
aangepaste vorm. Deelnemers
worden door de medewerkers
van de stichting op de hoogte
gebracht welke activiteiten worden hervat en welke regels er gelden in verband met het coronavirus. Kijk op www.welzijnvelsen.nl
voor meer informatie.
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Gebruikte mondkapjes bij restafval

dien. Het hoort ook niet bij het
plastic afval en al helemaal niet
op straat. Gooi beschermingsmiddelen na gebruik in de restafvalbak, dat is de enige juiste plek. Is er geen prullenbak in
de buurt, hou het dan even bij je
in een apart zakje tot je het wel
kunt weggooien.”

Regio - Vanaf 1 juni is het dragen
van een niet-medisch mondkapje verplicht in het openbaar vervoer. Omdat nu al blijkt dat veel
mensen niet weten waar ze beschermende middelen tegen corona kunnen weggooien, wil Milieu Centraal hen helpen om de
juiste afvalbak te vinden. Veel
handschoenen en mondkapjes
belanden op straat, in het riool of
bij het plastic afval.
Terwijl het heel gemakkelijk is:
mondkapjes, handschoenen en
gebruikte tissues horen allemaal
in het restafval, ongeacht het
materiaal waarvan ze gemaakt
zijn.

Alles in de prullenbak
Als je mondkapjes en handschoenen in de verkeerde afvalbak gooit, verstoort dat de recycling en lopen de mensen die het
afval sorteren onnodig risico op
besmetting.
Textiel bijvoorbeeld wordt door
medewerkers handmatig gecheckt, je wil niet dat zij gebruikte mondkapjes eruit moeten vissen. Ika van de Pas, directeur Milieu Centraal: ,,Je afval goed weggooien is belangrijk voor ons
milieu. Spoel handschoenen,
mondkapjes en ander afval niet
door de wc, dan kan het riool verstoppen met alle viezigheid van

Herbruikbaar mondkapje
Een niet-medisch mondkapje
kun je ook zelf maken, bijvoorbeeld van restanten stof of oude
kleren die je toch al had liggen.
Dat is qua materiaalgebruik beter voor het milieu dan een wegwerpmondkapje dat je koopt en
na één keer gebruik weggooit.
Wasbare mondkapjes leveren
minder afval op dan wegwerpmondkapjes, zeker als je nagaat
dat je er voor langere tijd veel
nodig hebt. Het wassen van herbruikbare mondkapjes kost wel
energie. Was ze daarom mee met
ander wasgoed in een 60-graden
was. Dan bespaar je het milieu zo
veel mogelijk.
Weggooihulp
De Afvalscheidingswijzer geeft
voor elk product de juiste afvalbak. Handschoen, mondkapje,
zakdoekje en nog duizenden andere producten vind je er. Sinds
eind april wordt er in de Afvalscheidingswijzer veelvuldig gezocht op hoe mondkapjes en
handschoenen
weggegooid
moeten worden. (Foto: Pixabay)

Sportvissers redden vissen
Regio - Het is alweer een behoorlijke tijd droog en dat betekent
dat wateren droog kunnen vallen. Voor de talloze vissen, die in
deze wateren zwemmen, is dat
rampzalig. Maar ook door werkzaamheden aan het water en
zuurstofgebrek door algengroei
kunnen vissen in de problemen
komen. Het is het naar gezicht
om te zien dat vissen liggen te
spartelen en naar lucht happen.
Sportvissers zijn echte vissenliefhebbers en zetten zich in om vis-

sterfte te voorkomen. Sportvisserij MidWest Nederland heeft daarom een calamiteitenteam met
getrainde vrijwilligers.
Zij zijn in staat vissen in nood en
de verschillende soorten calamiteiten te herkennen. Ze weten
ook precies hoe ze moeten handelen als er iets aan de hand is.
Het calamiteitenteam beschikt
over allerlei materialen, waaronder zuurstofpompen, om vissen
te redden. Het team werkt veelal samen met waterbeheerders

als het waterschap of gemeenten. Iedereen die zelf ergens vissen in nood of vissterfte ziet, kan
dit melden via Sportvisserij MidWest Nederland.
Tijdens kantooruren kan worden gebeld naar nummer 0251
318882 en daarbuiten naar 06
10709183. Ook kan een e-mail
naar info@sportvisserijmidwestnederland.nl worden gestuurd.
Meldingen kunnen tevens via
www.meldpuntwater.nl worden
gedaan. (Foto: aangeleverd)

‘Deel je zorg’

Week van de Jonge Mantelzorger 2020
Regio - Het is de Week van de Jonge Mantelzorger. In Nederland is
een op de vijf jongeren mantelzorger. Het geven van mantelzorg
geeft jongeren een gevoel van
voldoening, trots en liefde. Tegelijkertijd vindt ruim de helft deze
zorg ook zwaar. Fysiek, mentaal
of omdat zij de zorg lastig kunnen
combineren met school, vrienden
en hobby’s.
Mantelzorg is soms ingrijpend
voor jongvolwassenen (18-25
jaar) die bezig zijn met het opbouwen van hun eigen leven.
De meeste jonge mantelzorgers
vinden hulp vragen lastig. Wan-

neer de zorg je te veel wordt, is
het goed om hierover te praten
of hulp te zoeken. In de Week van
de Jonge Mantelzorger start het
ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport de campagne ‘Deel je zorg’. Deze campagne is bedoeld om jonge mantelzorgers aan te moedigen over de
zorg te praten. Tandem Centrum
voor Mantelzorgondersteuning in
Zuid-Kennemerland sluit dit jaar
aan bij deze landelijke campagne.
Goed zorgen voor een ander is
iets moois. Hierbij is het belangrijk dat je ook goed voor jezelf
blijft zorgen. Dit doe je door over
je zorg(en) te praten, je grenzen

aan te geven en hulp te zoeken
als het nodig is. Tandem Centrum
voor Mantelzorgondersteuning
start daarom met WhatsAppgroepen voor jonge mantelzorgers.
Kijk op www.jmz.nu of stuur een
appje naar 023 8918335 voor direct contact of aanmelding voor
een WhatsAppgroep. De campagne ‘Deel je zorg’ stimuleert jonge
mantelzorgers over hun zorgen te
praten of hulp te zoeken. In online video’s delen jongeren, onder
wie radio-DJ Frank van der Lende
en vlogger Brahim Lakhal, hun ervaringen. Ook geven ze tips over
hoe je het bespreekbaar kunt maken.

Geen infecties en minder pijn bij
verbeterde diagnostiek prostaatkanker
Een onderdeel van de Stelling van Amsterdam. (Foto: aangeleverd)

Provincie: ‘tunnel voor
verbinding A8-A9 niet haalbaar’
Regio - De provincie heeft onderzocht of de A8 (gedeeltelijk) met
een tunnel verbonden kan worden met de A9 en wat het effect
daarvan is op het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Vanwege wettelijke en technische eisen waaraan een tunnel
moet voldoen is het niet mogelijk om de Stelling ondergronds
te kruisen. Voor Gedeputeerde
Staten van de provincie NoordHolland vervalt daarmee de optie voor een tunnel. De mogelijkheid voor een verdiepte ligging
van een verbindingsweg wordt
wel verder onderzocht.
In 2018 is door de provincie
Noord-Holland een voorkeursroute vastgesteld voor een verbindingsweg tussen de A8 en de
A9. In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken! van de provincie Noord-Holland staat dat, om
het landschap te sparen, gekeken
zal worden of het mogelijk is de

weg verdiept of in een tunnel aan
te leggen. Vooruitlopend op een
uitgebreid onderzoek naar de
beste manier om de voorkeursroute in het landschap in te passen, is het effect van een tunnel
onderzocht.
Haalbaarheidsonderzoektunnel
Vanaf de A9 bekeken moet verkeer vanuit het noorden (Alkmaar) en het zuiden (Haarlem)
dat oostwaarts richting de A8 wil,
de Stelling van Amsterdam bij
Heemskerk passeren. De provincie heeft onderzocht of een tunnel voordelen oplevert ten opzichte van een bovengrondse of
verdiepte weg. Daarbij is gekeken
naar de wettelijke verkeers- en
veiligheidseisen, het effect op het
unieke Stellinglandschap en de
gevolgen voor de verkeersdoorstroming. Er zijn twee mogelijkheden onderzocht, een korte tunnel, alleen onder de Stelling door,

en een zo lang mogelijke tunnel
van ongeveer 2,5 kilometer.
Vanwege de veiligheid is het niet
toegestaan om in- en uit te voegen in een tunnel. Het samenvoegen van het noordelijke en zuidelijke verkeer kan vanwege de beperkte ruimte tussen de A9 en de
Stelling van Amsterdam pas nà
passage van de Stelling. Een korte
tunnel zou daardoor heel breed
moeten worden en dat heeft bij
de aanleg een enorme impact
op het unieke Stellinglandschap.
Een lange tunnel kan om die reden pas na de Stelling beginnen,
waardoor de passage van de Stelling nog steeds verdiept of bovengronds moet plaatsvinden.
Bovendien komt door een lange
tunnel de aansluiting van de weg
bij Saendelft dichter bij het beschermde natuurgebied Polder
Westzaan te liggen. Dat is vanwege mogelijke stikstofdepositie als
gevolg van autoverkeer onwenselijk.

Regio - Het Spaarne Gasthuis is
gestart met een nieuwe, veiligere, betrouwbare en minder pijnlijke methode voor het nemen van
prostaatbiopten. Met deze nieuwe methode is er bijna geen kans
op het ontwikkelen van een infectie. Voorheen was dit het geval bij ongeveer 5% van de patiënten.
Landelijke richtlijn
Recent is er een nieuwe landelijke richtlijn uitgebracht om bij
een verdenking op prostaatkanker eerst een MRI scan van de
prostaat te maken. Dit was in het
Spaarne Gasthuis al ruim een jaar
de gebruikelijke werkwijze. Als op
de MRI dit vermoeden werd bevestigd, werden voorheen biopten (weefselstukjes) van de prostaat verkregen door middel van
prikken via de endeldarm.
De endeldarm is rijkelijk voorzien
van de normaal aanwezige darmbacteriën, zoals de E. Coli bacterie. Door besmetting met deze bacterie in de prostaat leidde prostaatbiopten voorheen bij
1 op de 20-25 mannen tot een
prostaatontsteking of zelfs bloedvergiftiging (sepsis). Ondanks
preventieve antibiotica. Voor een
dergelijke infectie werd een man
3-5 dagen opgenomen in het zie-

kenhuis. Bovendien is het nemen
van biopten via de endeldarm
zeer onaangenaam en pijnlijk.
Verdoving is mogelijk, maar studies toonden geen duidelijke verbetering in pijnbeleving.
Na biopt nog geen
goede diagnose
De oude methode heeft nog een
ander nadeel: afwijkingen gelokaliseerd aan de voorzijde van de
prostaat, of dicht tegen de blaas
aan zijn zeer moeilijk te bereiken
voor de biopsienaald. Het resultaat was dan vaak dat het gebiopteerde weefsel van de prostaat
niet uit het goede gebied kwam
en er bij de uitslag geen diagnose gesteld kon worden. Dit resulteert in blijvende onrust of er
nou wel of geen prostaatkanker
speelt.
Nieuwe methode
betrouwbaar en nauwkeurig
De nieuwe methode van prostaatbiopten gaat via de huid gelegen tussen het scrotum en de
anus. Dit gebied wordt gedesinfecteerd en is daarmee een
schoon gebied, wat leidt tot een
infecties kans van nagenoeg
0-1%, zoals gebleken is uit onze
eerste 125 patiënten die op deze manier geholpen zijn. Dat betekent geen ziekenhuisopnames

voor een sepsis of prostaatontsteking. Dit gebied is goed te verdoven en de biopten worden via deze route als goed verdraagzaam
ervaren door patiënten, waarbij
mensen gemiddeld een pijnscore van 3 op een schaal van 0-10
gaven, waarbij ‘ 0’ staat voor geen
pijn en ‘10’ voor ondraaglijke pijn.
Ook is er geen beperking meer
wat betreft de locatie van de afwijking die aangeprikt moet worden in de prostaat: via deze route komt een bioptnaald betrouwbaar en nauwkeurig in de regio
terecht waar de MRI een afwijking laat zien. Ook dit blijkt uit de
eerste resultaten: Bij 40% van de
mannen, die in het verleden eerder prostaatbiopten ondergingen zonder aantoonbare afwijkingen, wordt nu wél prostaatkanker ontdekt.
Kortom, een veiligere, vriendelijke en betrouwbare diagnostiek
bij een analyse voor prostaatkanker. Dat is een zekerheid waar een
man, bij wie deze mogelijk impactvolle diagnose speelt, iets
aan heeft.
In het Spaarne Gasthuis kunnen
patiënten binnen 1-2 weken na
bekend worden van de MRI terecht voor het afnemen van prostaatbiopten.

