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In de rij voor vuurwerk
IJmuiden - Bij Ron Stals aan 
de Lange Nieuwstraat ston-
den de vuurwerkliefhebbers 
maandag al vroeg in de rij. De 
ijzerwarenwinkel stond drie 
dagen lang volledig in het te-
ken van vuurwerk. Vanaf 8 uur 
‘s morgens tot 9 uur ‘s avonds 
werden er geen schroeven en 
bouten maar vrijwel uitslui-
tend siervuurwerk verkocht.

Eigenaar Ron Stals is blij dat Den 
Haag toch besloot drie dagen 
vuurwerkverkoop toe te staan. 
,,Als we alles in twee dagen had-
den moeten organiseren, zou het 
bijna niet te doen zijn’’, zegt hij. 
,,Het is drie dagen lang hard wer-
ken.’’ 
In de winkel vind je voornamelijk 
mannen die hier hun hart komen 
ophalen. Met volle tassen en een 
grote grijns op hun gezicht verla-
ten zij de winkel weer. Zo ook de 
tienjarige Mitch Wilderom en zijn 
vader uit Velserbroek. Twee tas-
sen vol knallers wachten op het 
moment dat het toegestaan is om 
af te steken. Mitch moet het ech-
ter nog wel doen met het speciale 
kindervuurwerk en dan nog wijkt 

zijn vader niet van zijn zijde. ,,Het 
mooiste feest van het jaar,’’ vindt 
Mitch. ,,Mooier dan Sinterklaas.’’ 
Ook de 9-jarige Hassan staat met 
zijn vader bij Ron Stals om vuur-
werk in te slaan. Oliebollen eten 
doen ze niet. ,,Die lust ik niet’’, 
zegt Hassan. Het feest wordt met 
de hele familie gevierd met veel 
lekker eten, zoals shoarma, en 
snoep.
De politie is goed voorbereid 
op het vuurwerkfestijn. Met ex-
tra mankracht wordt gepatrouil-
leerd in de wijken. Ook worden 
veel meldingen van vuurwerk-
overlast verwacht via Twitter. Dit 
jaar is het toegestaan vuurwerk 
op 31 december af te steken van-
af 18.00 en dat mag tot 2.00 uur 
op nieuwjaarsdag. Wie buiten de-
ze tijden of illegaal vuuwerk af-
steekt kan rekenen op een fer-
me boete en zelfs op gevangenis-
straf tot maximaal drie maanden. 
Jeugd tussen 12 en 18 jaar wordt 
naar bureau Halt gestuurd voor 
een aangepaste straf.
Wie vuurwerkoverlast wil mel-
den kan dat doen via het cen-
trale nummer 0900-8844. Op ou-
dejaarsdag kan dit tussen 10.00 

en 18.00 uur ook gemeld wor-
den via Twitter (#vwlast****). Op 
de plaats van de sterretjes dienen 
melders de cijfers van de postco-
de te zetten. Vermeld in het be-
richt ook de locatie en het tijdstip. 
Via Twitter krijg je van de politie 
altijd een melding terug.
De politie waarschuwt voor ille-
gaal vuurwerk. Dat is al het vuur-
werk dat buiten toegestane ver-
koopplaatsen wordt verhandeld. 
Illegaal vuurwerk kent een veel 
grotere slagkracht. Een Cobra 8 
bijvoorbeeld heeft de impact van 
een handgranaat en zorgt voor 
veel schade. Illegaal vuurwerk 
is ook gevaarlijk omdat het on-
gewild af kan gaan na wrijving, 
warmte of statische elektriciteit. 
Dit jaar heeft de politie al 8.000 
kilo illegaal vuurwerk in beslag 
genomen.
Dierenkliniek Santpoort geeft 
veel tips om angst bij huisdie-
ren te voorkomen. Dat kan door 
goed gedrag te belonen, afl ei-
ding of door lichte medicatie of 
voedingssupplementen. Mensen 
met heel angstige honden of kat-
ten boeken soms een paar dagen 
op een vuurwerkvrij vakantiepark.

Nieuwe fractievoorzitter
Velsen - Na ruim 9 jaar heeft 
Marianne Vos het fractievoorzit-
terschap van Velsen Lokaal over-
gedragen aan Nathanael Korf. Hij 
gaat de fractie leiden, gesteund 

door Bram Diepstraten als vice-
fractievoorzitter. Vos blijft raads-
lid voor Velsen Lokaal en zal zich 
vooral richten op sociaal maat-
schappelijke onderwerpen.

Gelukkig 
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalber-
gen legt wekelijks een ty-
pisch IJmuidens beeld vast. 
Soms naar aanleiding van de 
actualiteit of een evenement, 
soms gewoon vanwege de 
mooie taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.

Morgen om 13.00 uur vindt voor 
de 31ste keer in IJmuiden aan 
Zee de nieuwjaarsduik plaats. 
Elk jaar op nieuwjaarsdag trot-
seren jong en oud de winterse 
kou om zich, gehuld in zwem-
kleding, de bekende oranje ijs-
muts van een worst- en snert-
merk - en een enkeling in op-
vallende outfit - te storten in 
de winterkoude Noordzee voor 
een verfrissende duik. Dit alles 
vindt plaats onder het toeziend 
en vooral wakend oog van vrij-
willigers van de IJmuider Red-
dingsbrigade op de kant én in 
het water. Na de duik wachten 
de deelnemers een trots gevoel, 
een herinneringsvaantje, de op-
warming onder genot van warme 
chocomel, glühwein, erwtensoep 
en muziek. De organisatie is in 
handen van Paviljoen Noordzee 

en de IJmuider Reddingsbrigade.
De geschiedenis van het nieuw-
jaarsduiken begint in 1920. Sinds 
dat jaar organiseert de Vancou-
ver Polar Bear Swim Club jaar-
lijks op nieuwjaarsdag een duik 
in de English Bay. In Nederland 
wordt de eerste nieuwjaarsduik 
in 1960 georganiseerd, als le-
den van een Haarlemse zwem-
vereniging bij Zandvoort de kou-
de Noordzeegolven trotseren. 
Inmiddels wordt de nieuwjaars-
duik in Nederland op zo’n 125 lo-
caties gehouden. De bekendste 
nieuwjaarsduik in Nederland is 
die bij Scheveningen, die op ini-
tiatief van een ex-Kanaalzwem-
mer in 1965 voor het eerst wordt 
georganiseerd en sindsdien jaar-
lijks gehouden wordt, behalve bij 
extreem slecht weer.
Op de foto zien we de start van 
de nieuwjaarsduik op het IJmui-
der strand begin dit jaar, toen 
ongeveer 700 bikkels deelna-
men. De achtergrond draagt bij 
tot het ‘typisch IJmuiden’ beeld: 
de twee platformen Noble Regi-
na Allen en de GSP Saturn be-
paalden een jaar geleden de 
skyline van IJmuiden aan Zee.

Nieuwjaarsconcert 
IJmuider Harmonie

Velsen-Zuid - Het IJHmuse-
mentsorkest geeft op 11 janua-
ri weer haar traditionele concert 
in de Burgerzaal van het Stad-
huis te Velsen. Met diverse gast-
optredens uit Velsen.
Een traditie moet je koesteren. 
Dirigent Theo Bleeker en orkest 
hebben ook in dit nieuw jaar 
weer  prachtige stukken op de 
lessenaar staan om het nieuw-
jaarsconcert die vol zit met mu-
zikale hoogstandjes en voca-
le verrassingen te doen slagen. 
Vocalistte Monique van de Keer 
is aanwezig, en als solo gita-
rist André Berger. Gastsolisten, 
maar ook solisten uit het orkest 
gaan zorgen voor de finishing 
touch. De IJmuider Harmonie 
die in 2015 zeventig jaar bestaat, 
zal u een diversiteit aan muziek 
ten gehore brengen. Zij zullen u 
op een feestelijke en muzikale 

manier entertainen. Glenn Mil-
ler komt langs. Het is tenslot-
te ook 70 jaar geleden dat Ne-
derland werd bevrijd. Robby Wil-
liams wordt gespeeld, en o.a.een 
prachtig stuk van Rudolf Bos. 
Hij componeerde vele prachti-
ge muziekstukken voor theater, 
tv en series. Bij de eerste klan-
ken weet een ieder over welke 
serie het gaat. 
Na een prachtige avondvullende 
‘Night of the Proms’ avond in de 
schouwburg van Velsen afgelo-
pen november. Nu in het Stad-
huis van Velsen. Het Nieuw-
jaarsconcert met het IJHmuse-
mentsorkest IJmuider Harmo-
nire. 
Het concert begint om 12.00 uur, 
zaal open 11.30 uur. De toegang 
is gratis. In de pauze is er tegen 
een kleine vergoeding iets te 
eten en/of drinken. 

Feest met Peter van 
Bugnum bij Zeestroom

IJmuiden - Op woensdag 10 
december  was het weer feest in 
het Senioren Centrum Zeewijk in 
IJmuiden. Dit keer kwam Peter 
van Bugnum met een speciale 
kerst voorstelling. Iedereen zong 
mee met de herkenbare liedjes, 
die Peter op zijn eigen bijzondere 
manier elke keer weer ten geho-
re bracht. Al eerder dit jaar wa-
ren er optredens van bekende 
IJmuidense zangers en zange-
ressen. Jan en Jacqueline Zwa-
nenburg, Guus van der Berghe 
en niet te vergeten Rinus Drost 
met zijn gezellige muziek quiz. 

In september kregen we mede-
werking van Stichting Welzijn en 
het Woning Bedrijf Velsen om dit 
mogelijk te maken. Ontmoeting 
Centrum de Zeestroom kon van-
af toen elke maand een optreden 
gaan organiseren voor groep ou-
deren in en rond het Senioren 
Centrum. Deze doelgroep was 
een beetje een vergeten groep 
geworden als het om samenzijn 
en ontspanning gaat. Gelukkig is 
het samen gelukt om de ouderen 
weer iets te geven om naar uit te 
kijken. In 2015 gaan we hier ge-
zellig mee verder.

Smashing Velsen

IJmuiden - Op de valreep van 
het oude jaar zijn Heren 1 en 
Dames 4 van volleybalvereni-
ging Smashing Velsen ’96 win-
terkampioen geworden in hun 
poule. Heren 1 is een gerouti-
neerd team dat al jaren samen-
speelt. Dit jaar werd het team 
versterkt met Mehran, die van-
uit Heren 2 kwam. Ze hebben dit 
seizoen nog geen wedstrijd ver-
loren en hebben slechts vijf pun-
ten verspeeld. Hierdoor gaan ze 
dus ruim aan kop.  
Dames 4 is een nieuw team dat 
voornamelijk uit ervaren speel-
sters bestaat, maar ook uit Pat 

die dit jaar voor het eerst compe-
titie speelt. Zij hebben een las-
tigere weg gehad naar het win-
terkampioenschap. Ze wonnen 
de meeste wedstrijden, maar 
verloren ook twee wedstrijden 
nipt. Dit is ook terug te zien in de 
stand, waar ze maar marginaal 
voor staan op de achtervolgers. 
Of de teams uiteindelijk aan het 
eind van het seizoen ook 1ste 
worden zal nog moeten blijken, 
maar er is in ieder geval een be-
langrijke stap gezet richting pro-
motie. Wilt u een van onze teams 
volgend jaar versterken? Zie ook 
www.smashingvelsen.nl. 
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Woensdag
31 december

Kerstshow ‘Reis door het le-
ven’ van kunstenaar Jan Makkes 
bij Museumboerderij, Hofgees-
terweg 22a Velserbroek. Te be-
zichtigen van 11.00 tot 18.00 uur. 
Buiten de bezoektijden kan men 
ook op afspraak terecht, telefoon 
023-5376227.
Zee- en Havenmuseum geslo-
ten. 
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34D Drie-
huis: 13.00-17.00 uur Doe- en 
ontdektentoonstelling ‘Bosran-
den’. Kerstvakantieknutselen van 
13.30 tot 15.30 uur. Kosten 1,50.
Drankverloting bij Café ‘t Cen-
trum, Kennemerlaan IJmuiden. 
Vanaf 14.00 uur.

Donderdag 
1 januari

Kerstshow ‘Reis door het le-
ven’ van kunstenaar Jan Makkes 
bij Museumboerderij, Hofgees-
terweg 22a Velserbroek. Te be-
zichtigen van 11.00 tot 18.00 uur. 
Buiten de bezoektijden kan men 
ook op afspraak terecht, telefoon 
023-5376227.
Nieuwjaarsduik IJmuiden. In-
schrijven vanaf 12.00 uur in Pa-
viljoen Noordzee, duiken om 
13.00 uur
Nieuwjaarsduik Villa Westend 
Velserbroek. Deelnemers mel-
den om 14.30 uur, start duik 
15.00 uur. Deelname gratis.
Nieuwjaarsborrel bij Café ‘t 
Centrum, Kennemerlaan IJmui-
den. Vanaf 16.00 uur.
Nieuwjaarsparty m.m.v. Fred 
Post bij MoJo’s, Kennemerlaan 
IJmuiden. Vanaf 17.00 uur. 

Vrijdag 
2 januari

Kerstshow ‘Reis door het le-
ven’ van kunstenaar Jan Makkes 
bij Museumboerderij, Hofgees-
terweg 22a Velserbroek. Te be-
zichtigen van 11.00 tot 18.00 uur. 
Buiten de bezoektijden kan men 
ook op afspraak terecht, telefoon 
023-5376227.
Uitvaartspreekuur van 11.00 
tot 12.00 uur in de rouwhuiska-
mer van Alice Loeters persoonlij-
ke uitvaartzorg, Frans Netscher-
laan 12 Santpoort-Noord. Zie ook 
www.aliceloeters.nl.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. Ex-
tra openingsdag.
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34D Drie-
huis: 13.00-17.00 uur Doe- en 
ontdektentoonstelling ‘Bosran-

den’. Kerstvakantieknutselen van 
13.30 tot 15.30 uur. Kosten 1,50.
Film ‘Midden in de Winter-
nacht’ bij Santpoort Belang, ‘t 
Brederode Huys, Bloemendaal-
sestraatweg 201 Santpoort-
Zuid. Aanvang 14.00 uur.

Zaterdag 
3 januari

Opening vijftiende Hofste-
de biljarttoernooi in De Hofste-
de, Aletta Jacobsstraat 227 Vel-
serbroek. De ochtendwedstrijden 
beginnen om 09.00 uur, ‘s mid-
dags om 13.00 uur.
Kerstshow ‘Reis door het le-
ven’ van kunstenaar Jan Makkes 
bij Museumboerderij, Hofgees-
terweg 22a Velserbroek. Te be-
zichtigen van 11.00 tot 18.00 uur. 
Buiten de bezoektijden kan men 
ook op afspraak terecht, telefoon 
023-5376227.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Mu-
ziek van Woodstock, het mysthi-
sche festival. Aanvang 20.15 uur.

Zondag
4 januari

Kerstshow ‘Reis door het le-
ven’ van kunstenaar Jan Makkes 
bij Museumboerderij, Hofgees-
terweg 22a Velserbroek. Te be-
zichtigen van 11.00 tot 18.00 uur. 
Buiten de bezoektijden kan men 
ook op afspraak terecht, telefoon 
023-5376227.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34D Drie-
huis: 13.00-17.00 uur Doe- en 
ontdektentoonstelling ‘Bosran-
den’. Kerstvakantieknutselen van 
13.30 tot 15.30 uur. Kosten 1,50.
Winterwandeling door beel-
denpark Een Zee van Staal. Ver-
zamelen om 14.00 uur bij ingang 
van het park, Reyndersweg in 
Velsen-Noord. Toegang gratis.
Nieuwjaarsconcert Maria Pro-
kofieva op piano in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.

Maandag
5 januari

Ruilbeurs voor legpuzzels in 
Wijkcentrum Zeewijk, Zeewijk-
plein IJmuiden. Van 10.00 tot 
11.00 uur.

Dinsdag
6 januari

Kledingbeurs in Het Kruispunt 

in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Lezing ‘Hoeveel is genoeg?’in 
‘t Brederode Huys, Bloemen-
daalsestraatweg 201 Santpoort-
Zuid. Van 20.00 tot 22.00 uur.

Woensdag
7 januari

Voorleesfeest ‘Drukte voor 
tien’. Maak je vingerafdrukver-
haal. Bibliotheek Velsen, Du-
dokplein IJmuiden. Van 14.00 tot 
15.15 uur. Deelname gratis. Vrij-
willige bijdrage welkom. Vrije in-
loop.
Kunstlab: draadfiguren met 
spijkers maken in bibliotheek 
Velserbroek, Maanbastion. Van 
14.00 tot 16.00 uur. Voor kinde-
ren vanaf 7 jaar. Deelname gra-
tis. Inschrijven via info@biblio-
theekvelsen.nl.
Annette Baerveldt geeft de af-
trap voor het wandelevenement 
De Vissenloop, georganiseerd 
door KWF Velsen. KNRM-com-
plex, Haringkade 2 IJmuiden. 
Aanvang 16.00 uur.

‘t Mosterdzaadje
Nieuwjaarsconcert 
door Maria Prokofieva
Santpoort-Noord - Het nieuw-
jaarsconcert in ‘t Mosterdzaadje 
is dit jaar in goede handen van 
de pianiste Maria Prokofieva die 
op zondag 4 januari om 15.00 
uur een mooi programma gaat 
uitvoeren met werken van Mo-
zart, Brahms en Rachmaninov 
(Variaties op het Correlli thema).
Maria Prokofieva speelt de mu-
ziek waar zij een emotionele bin-
ding mee voelt. De klanken lij-
ken recht uit haar hart te komen 
en daarmee weet zij haar publiek 
in de diepste ziel te raken. Haar 
muziekopleiding was in Minsk 
(Wit-Rusland) maar met haar 
toegekende beurzen studeerde 
zij ook in België en Nederland. 
Zij won nationaal en internatio-
naal veel prijzen en daarmee ook 
vele masterclasses van wereld-
beroemde pianisten. Met Maria 
Prokovieva kan het nieuwe jaar 
niet meer stuk.
Geopend wordt met de Sonate 
nr. 4 van Mozart dat nogal on-
gewoon begint met een lang-
zaam deel waarin Mozart ver-
gankelijkheid en vreugde aan el-
kaar koppelt. In het tweede deel 
is de operacomponist te herken-
nen in de dialoog van stemmen. 
In het laatste deel klinkt het ge-
lukkig spelen zoals kinderen dat 
kunnen.
De Klavierstücke op 118 van 
Brahms zijn de meest beroem-
de en meest gespeelde stukken 

voor piano. Elk deel kent een ei-
gen karakter en stemming: in-
tiem, energiek, aarzelend, ang-
stig, dromerig en verdrietig. 
De Variaties die Rachmaninov 
schreef op Corelli’s La Folia zit-
ten vol drama, passie, lyriek en 
mystiek. Het gaat dan ook over 
de liefde van een meisje voor 
een priester. Hoewel het relatief 
weinig wordt uitgevoerd, geniet 
het werk tegenwoordig een gro-
te waardering.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.

Winterwandeling 
Een Zee van Staal

Velsen-Noord - Op zondag 
4 januari wordt er in het beel-
denpark Een Zee van Staal een 
rondleiding van een uur gege-
ven langs alle stalen beelden. Ie-
der beeld heeft zijn eigen ver-
haal. Het beeldenpark heeft in 
dit jaargetijde vaak een ruige 
aantrekkingskracht met winter-
se wolkenluchten gecombineerd 
met de wolken stoom van Tata. 

Dit is een belevenis op zich. Ook 
de rest van het jaar is er op iede-
re 1e zondag van de maand een 
gratis rondleiding in Een Zee 
van Staal. Voor alle rondleidin-
gen geldt: verzamelen om 14.00 
uur bij de ingang van het park, 
aan de Reyndersweg in Velsen-
Noord. De toegang is gratis. Dat 
geldt ook voor deelname aan de 
rondleiding.

Velsen – Raadsleden Leen de 
Winter van ChristenUnie en Bram 
Diepstraten van Velsen Lokaal 
hebben aan het college van Bur-
gemeester en Wethouders vragen 
gesteld over een mogelijk pensi-
oengat voor wethouders. Daarbij 
zouden overheden in financiële 
problemen kunnen worden, om-
dat er niet voldoende pensioen 
wordt gespaard. In Velsen hoeft 
men volgens het college niet 
ongerust te zijn over deze risi-
co’s. De gemeente Velsen betaalt 
maandelijks keurig een pensioen-
premie voor (oud)wethouders aan 
een verzekeringsmaatschappij. 
Momenteel is er voldoende pen-
sioen opgebouwd en dus hoeft er 
niet te worden bijgestort.

Geen pensioen-
gat wethouders

Santpoort-Zuid - Vanaf woens-
dag 21 januari kunt u zich in tien 
lessen bekwamen in het Portret- 
en Modeltekenen. Woensdagmor-
gen 4 februari is de eerste les van 
zes over de geschiedenis van Ja-
pan na de capitulatie in 1945. Op 
donderdag 19 februari kunt u alles 
leren over kleurenleer en stofver-
ven. Aansluitend kunt u zelf, in nog 
drie lessen, een collage maken van 
zelfbedrukte stoffen. Op dinsdag 3 
maart is er onder leiding van Akiro 
Matsumoto een workshop Origa-
mi-boekjes maken. Vanaf vrijdag 3 
april kunt u een cursus Aromathe-
rapie volgen. Verder zijn er twee 
natuurwandelingen; op woens-
dag 18 maart naar het landje van 
Gruijters en op 22 april langs de 
Brederoodse Beek. Tenslotte, op 8 
mei een heerlijke workshop: tapas 
maken én proeven. Zie ook www.
santpoortsbelang.nl. 

Cursussen 
Santpoorts 

Belang
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Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze site: jutter.nl

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze site: hofgeest.nl

Velserbroek – Aan de Rep-
tonstraat in Velserbroek wor-
den in de toekomst appartemen-
ten gebouwd. De bouw moet dan 
plaatsvinden op een terrein dat 
oorspronkelijk bestemd was voor 
woonwagens.   Als gevolg van 
het intrekken van de Woonwa-
genwet en omdat elders in Vel-
sen al woonwagenstandplaat-
sen zijn gerealiseerd, is besloten 
het terrein beschikbaar te stel-
len voor woningbouw. Het per-
ceel grond is inmiddels verkocht 
aan een projectontwikkelaar die 
hier kans ziet voor een apparte-
mentengebouw met 23 woningen. 
De bouwer wilde hier eerst 29 ap-
partementen realiseren, maar na 
toetsing van beleidsnota’s en na 
diverse overleggen is het plan 
aangepast naar 23 appartemen-
ten. Om dit mogelijk te maken 
wordt een bestemmingswijziging 
aangevraagd. Het ontwerpbe-
sluit voor de aangevraagde om-
gevingsvergunning ligt momen-
teel in het stadhuis ter inzage. 
Omwonenden en andere belang-
hebbenden kunnen een zienswij-
ze over het ontwerp indienen. Dat 
kan nog vijf weken.

Nieuwbouw
in Velserbroek

Velsen - De gemeente Velsen 
gaat particulieren en kleine bouw-
initiatieven meer gelegenheid ge-
ven om kleinschalig te bouwen. In 
2015 zullen er als experiment 40 
tot 50 bouwkavels worden aange-
boden. Dan gaat het doorgaans 
om gemeentelijke gronden. Maar 
ook panden die van de gemeen-
te zijn en die in aanmerking ko-
men voor zogenaamde ‘kluswo-
ningen’ kunnen op de markt wor-
den gebracht. Daat geeft particu-
lieren de kans een woning naar 
eigen wens te bouwen, al zullen 
de opdrachtgevers uiteraard wel 
rekening moeten houden met de 
eisen in een bestemmingsplan en 
de mogelijkheden in een wijk. De 
verkoop van de kavels start eind 
2015. Als het experiment slaagt 
zullen ook andere locaties op de-
ze wijze worden ontwikkeld.

Kleinschalig 
bouwen

Velsen – In aansluiting op de wet-
telijke nationale tarieven gaan ook 
in Velsen de kosten voor paspoor-
ten, rijbewijzen en andere leges 
van de Burgerlijker Stand iets om-
hoog. Per 1 januari gaat een pas-
poort 67,10 euro kosten, dat was 
in 2014 nog 66,95 euro. Een rij-
bewijs kost dan 38,80 euro, tot 31 
december is dat nog 38,45 euro.

Paspoorten en 
rijbewijzen iets 

duurder

Vrolijk kerstbuurtfeest 
in Gildenbuurt

Velsen-Noord - Zaterdag 20 en 
zondag 21 december is net als 
vorig jaar een kerstbuurtfeest 
gehouden in de Gildenbuurt. Het 
idee komt van de website Verbe-
terdebuurt.nl. 
Op het Breesaperhof werd een 
kunststof schaatsbaan van 
100 vierkante meter geplaatst. 
Schaatsen konden worden ge-
leend. De schaatsbaan was ge-
opend van 12.00 tot 21.00 uur. In 
de koek- en zopietent werden de 
hele dag door warme chocolade-
melk, glühwein, koffi e, thee en li-
monade geschonken. De Anti-
KraakBieb zorgde voor veel ca-
deautjes onder de kerstboom. 
De cadeautjes kunnen natuur-
lijk geruild worden op Schoon-
oortstraat 6 bij de AntiKraakBieb. 
‘s Avonds werden erwtensoep en 
broodjes worst geserveerd. 
Bij de kerstboom zong zang-
groep Inbetween ondertussen 
de sterren van de hemel. Van-
af 19.00 uur begon het disco-
schaatsen met DJ-Marvin. Toen 
werd het helemaal druk op de 
schaatsbaan! Zondag meldden 
de eerste schaatsers zich al weer 
vroeg. De tamtam zorgde voor 
nog meer schaatsende kinderen, 
meer dan genoeg voor een feest 
geleid door een handvol vrijwil-
ligers. Gelukkig bleef alles be-

heersbaar. Een meisje viel helaas 
ongelukkig en moest voor de ze-
kerheid met een pijnlijke knie 
naar het ziekenhuis. Veel kinde-
ren hadden nog nooit eerder ge-
schaatst. En dat leer je alleen met 
vallen en opstaan.
Het feest is georganiseerd door 
een groepje bewoners van de 
Schulpweg. Michel en Angelique 
Peereboom hebben met hun 
team vrijwilligers hard gewerkt 
om met name de buurtkinderen 
een leuk feest te geven, wat ze-
ker is gelukt. De harde wind met 
soms een fl inke bui kon de pret 
niet drukken. Het feest ging ge-
woon door en zelfs de tent bleef 
stug overeind staan. 
Wijkteam Velsen-Noord heeft het 
feest volledig gesponsord. De 
schaatsbaan en de consumpties 
waren daarom gratis voor alle 
bezoekers. Dit is wijkgericht sa-
menwerken zoals het bedoeld is. 
De kerstboom werd bovendien 
gesponsord door Ondernemers 
Vereniging Velsen-Noord. Fir-
ma Kreeft leverde kosteloos een 
stroomaggregaat, heel fi jn. Men-
ger Bouw heeft ook dit jaar kos-
teloos de kerstboom geplaatst en 
samen met De Waard Elektro-
techniek de verlichting geregeld. 
(Michiel Deiman, sociaal wijkbe-
heerder Woningbedrijf Velsen)

Velserbroek - Villa Westend 
trapt op 1 januari af met de vijfde 
Nieuwjaarsduik in de Westbroek-
plas. Er worden minimaal 400 
duikhelden verwacht. De aanvang 
van de duik is om 15.00 uur. Me-
teo Vista/Weeronline voorspelt 
dat de temperaturen boven nul 
liggen.
Ook dit jaar zetten vrijwilligers 
zich in om de duik in Velserbroek 
mogelijk te maken. Vanaf novem-
ber is de organisatie al druk in de 
weer om met er weer een succes-
volle Nieuwjaarsduik van te ma-
ken. ,,Veel vrijwilligers zetten zich 
in op deze dag om de Nieuw-
jaarsduik op rolletjes te laten ver-
lopen. Van het uitdelen van mut-
sen en warme snert en herinne-
ringsvaantjes tot op het toezien 
op de veiligheid door EHBO’ers 
en de Reddingsbrigade; iedereen 
zet zich in voor deze oer-Holland-
se traditie! Een duik staat of valt 
dus met de inzet van alle vrijwilli-
gers”, aldus de organisatoren.
Wil jij eeuwige roem verdienen 

door mee te doen met de duik in 
de Westbroekplas? Ga dan 1 ja-
nuari rond 14.30 uur naar Villa 
Westend waar precies om 15.00 
uur het startschot wordt gegeven 
door Kelly Cossee, bekend van de 
Voice of Holland. Deelname (van-
af 8 jaar) is gratis en voor iedere 
deelnemer is er warme snert, een 
UNOX-muts en een herinnerings-
vaantje beschikbaar. 
Na de warming up worden er 
doosjes in het water gegooid door 
de IJmuidense juwelier Luuk Ris. 
Deze op te duiken doosjes bevat-
ten prijzen, die worden aangebo-
den door Juwelier Ris en door Villa 
Westend. Voor de kinderen onder 
de deelnemers zijn Intertoys-bon-
nen verpakt, aangeboden door de 
Intertoys Santpoort-Noord. Na af-
loop is er tot 20.00 uur een brui-
sende Nieuwjaarsparty met DJ 
om samen te toasten op het nieu-
we jaar. De toegang voor de duik 
en de nieuwjaarsparty zijn gratis. 
Omkleden kan in Villa Westend. 
(foto: Peter Weijers) 

KWF Velsen organiseert 
groots wandelevenement
IJmuiden - Op woensdag 7 ja-
nuari om 16.00 uur zal door wet-
houder Annette Baerveldt in het 
KNRM-complex aan de Haring-
kade 2 de aftrap worden gege-
ven voor het wandelevenement 
De Vissenloop. Deze wordt geor-
ganiseerd door  de vrijwilligers-
afdeling Velsen van  KWF Kan-
kerbestrijding .
‘De Vissenloop’ vindt plaats  op 
zondag 31 mei  en omvat de vol-
gende afstanden: 5 kilometer 
(Guppenloop ) - 10 kilometer, 15 
kilometer, 20 kilometer, 25 kilo-
meter en 40 kilometer. Start en 
fi nish bevinden zich op het voor-
noemde KNRM-complex en al-
le wandelroutes, ook de Gup-
penloop, brengen de wande-
laars  onder meer langs de ha-
vens en bezienswaardigheden 
van IJmuiden. De naam Vissen-
loop zegt het eigenlijk al; tijdens 

deze wandeling door de havens 
maken de wandelaars uitge-
breid kennis met de vele activi-
teiten die verband houden met 
het vangen, verwerken en ver-
voeren van vis. Uiteraard kunnen 
de deelnemers tijdens hun wan-
deling ook genieten van dit zee-
banket dat door diverse visserij-
bedrijven, die dit evenement on-
dersteunen, zal worden aange-
boden.
Het vrijwilligersbestuur KWF Vel-
sen Staat op tegen kanker. Met 
dit wandelevenement hoopt zij  
veel  geld  in te zamelen voor 
KWF Kankerbestrijding. De ge-
hele opbrengst, waaronder in-
schrijf- en sponsorgelden alme-
de donaties, is bestemd voor dit 
goede doel. 
Contactadres: kwfvelsen@gmail.
com. Zie ook  www.vissen-
loopijmuiden.nl.

www.lijfengezondheid.nl
Het gevaar van een hoog eigen risico
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Velsen - In 2011 ontstond veel 
onrust rondom de veiligheid van 
de oliepijpleiding van Chevron die 
door het kustgebied in IJmuiden 
richting Noordzee gaat. Volgens in 
2011 gemaakte afspraken zouden 
langs deze pijpleiding verschillen-
de riskante locaties zijn, zoals wo-
ningen en een horeca-gelegen-
heid. De leidingexploitant (Che-
vron) zou verantwoordelijk zijn 
om dit op te lossen. Drie jaar la-
ter is de situatie niet veranderd, 
maar wel de inzichten. Exploitan-
ten van olieleidingen hebben bij 
het Ministerie gepleit om risicobe-
perkende maatregelen te betrek-
ken bij een nieuwe berekening. 
De nieuwe rekenmethode is per 
1 juli 2014 in werking getreden. 
Nu worden woningen of een ho-
recazaak niet meer als risico ge-
zien. De gewone dagelijkse bezig-
heden zullen immers geen invloed 
hebben op de pijpleiding die diep 
onder de grond ligt. In bestem-
mingsplannen zal de nieuwe vei-
ligheidscontour worden aange-
past. Het gaat dan om een belem-
meringsstrook van vijf meter voor 
inspectie en onderhoud. 

Risico’s 
oliepijpleiding

Velsen – De gemeente Velsen 
werd helaas geen Fietsstad van 
het jaar, maar blijft wel investe-
ren in maatregelen om het fi et-
sen zo veilig en gemakkelijk mo-
gelijk te maken. In de nabije toe-
komst wordt gewerkt aan een 
nieuwe fi etsinfrastructuur op 
de Kanaaldijk, ter hoogte van 
de sluizen, en op de Wustelaan. 
Ook zullen op diverse plaatsen 
fi etsparkeerplaatsen worden ge-
bouwd, zoals bij gymzalen en bij 
HOV-haltes. In de loop van 2015 
en 2016 worden deze plannen 
gerealiseerd. Er wordt een be-
drag van 210.000 euro uitgetrok-
ken voor deze plannen.

Fietsers krijgen 
meer ruimte

Velsen – Het landelijke meldpunt 
Veilig Thuis wordt in de IJmond en 
Kennemerland bovenlokaal gerea-
liseerd en zal vanaf 1 januari 2015 
in werking zijn. Bij dit meldpunt 
kan men gevallen of vermoedens 
van huiselijk geweld en kindermis-
handeling melden. Het meldpunt 
wordt gerund door Kontext (als 
steunpunt huiselijk geweld) en 
Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 
(voor meldpunt kindermishande-
ling). De IJmondgemeenten, de 
gemeenten in Zuid-Kennemerland 
en Haarlemmermeer, zullen samen 
dit meldpunt ondersteunen.

Meldpunt 
Veilig Thuis

Velsen - Het John van Dijk 
Fonds kwam dit schooljaar 
naar de scholen in het voort-
gezet onderwijs toe! Vijftien 
raadsleden en vier steunfrac-
tieleden hebben twee lessen 
gegeven over de lokale politiek 
in Velsen aan de leerlingen van 
de derde en vierde klas van het 
Technisch College Velsen, het 
Maritiem College, het Tender 
College, het Vellesan Colle-
ge, het Ichthus Lyceum en het 
Gymnasium Felisenum.

De eerste les had een voorlichtend 
karakter. Er werd uitleg gegeven 
over het werk van de gemeente-
raad, de gemeentelijke organisa-
tie en de lokale politiek. De twee-
de les stond in het teken van een 
politieke quiz of een bingo over 
de lokale politiek in Velsen. Vol-
gens de voorzitter van het fonds, 
het raadslid Sander Smeets, wa-

ren de leerlingen heel enthousiast 
en deden goed mee! ,,Veel leerlin-
gen weten nu dat de gemeente-
raad de hoofdlijnen van het ge-
meentebeleid vaststelt en dat de 
burgemeester en de wethouders 
verantwoordelijk zijn voor de uit-
voering van het gemeentebeleid.” 
Na deze lessen zijn maar liefst 700 
leerlingen uit Velsen op de hoog-
te gebracht van het werk van de 
gemeenteraad. Naast deze opge-
dane kennis weten de leerlingen 
ook waarom het belangrijk is een 
stem uit te brengen tijdens verkie-
zingen en hoe zij invloed kunnen 
uitoefenen op de lokale politiek. 
Het John van Dijk Fonds is door de 
gemeenteraad van Velsen inge-
steld ter herinnering aan het Vel-
sense raadslid John van Dijk. John 
van Dijk bracht jongeren en poli-
tiek dichter bij elkaar. Het Fonds 
bestaat uit raadsleden en steun-
fractieleden. 

Snelste zwemmers 
Watervrienden bekend

IJmuiden - Op dinsdag 9 en 16 
december organiseerde Water-
vrienden IJmuiden de jaarlijk-
se sprintkampioenschappen; de 
kans voor de zwemmers van de 
wedstrijdploeg om de sportieve 
strijd met elkaar aan te gaan om 
te kijken wie de snelste zwemmer 
is. Met een deelnemersveld van 
ongeveer veertig zwemmers deed 
bijna de gehele wedstrijdploeg 
mee. De sprintkampioenschappen 
vinden ieder jaar plaats voor de 
Kerstvakantie. WVIJ organiseert 
deze informele wedstrijd in plaats 
van de reguliere dinsdagavond-
trainingen. Tijdens de sprintkam-
pioenschappen komen alle vier de 
wedstrijdslagen aan bod. Afhan-
kelijk van de leeftijd zwemmen de 
deelnemers één of twee banen. 
Voor de jongste (brevet)zwem-
mers  is dit vaak de eerste wed-
strijd waar zij aan deelnemen en 
daarmee een leuke kennismaking 
met de gang van zaken rondom 

een wedstrijd. Voor de meer erva-
ren deelnemers geeft deze wed-
strijd juist de kans om eens te-
gen elkaar te zwemmen. Bij de 
reguliere competitiewedstrijden 
zwemmen teamgenoten altijd in 
aparte series tegen andere vereni-
gingen. Twaalf zwemmers moch-
ten na afl oop de titel sprintkampi-
oen in ontvangst nemen; voor el-
ke leeftijdsgroep een dame en een 
heer. 
Bij de brevetzwemmers waren dit 
Sven Bosma en Xanthe van Vuur-
en. Bij de A/B zwemmers ging het 
om Sander Mol en Grace Struijs. 
Felina Leisenheimer en Mathijs 
Mol waren de snelste bij de C, ter-
wijl Vincent Mol (broer van) en 
Naomi Schotvanger de titel bij de 
D in ontvangst namen. Bij de E/F 
zwemmers stonden Lars Bottelier 
en Melissa Brussaard op de eer-
ste plaats en bij de masters wa-
ren dit Mariska Michel en Leo van 
Overmeeren. 

Snelste zwemmers 

Plantsoen weer groen 
door burgerinitiatief

IJmuiden - In 2012 zijn in het 
plantsoen aan de Leeuweriklaan 
en de Groeneweg onder groot 
protest van omwonenden door 
de gemeente Velsen de bomen 
en struiken grotendeels verwij-
derd. Het plantsoen zag er sinds-
dien verloren uit. Een aantal om-
wonenden hebben daarna geza-
menlijk een burgerinitiatief inge-
diend om het plantsoen weer op 
te knappen. 
Woensdag 17 december heeft 
Wijkwethouder van IJmuiden-
Zuid Robert te Beest het startsein 
gegeven om dit burgerinitiatief 
uit te voeren en mooie fruitbo-
men te gaan planten. Buurtbewo-
ners hebben daarna samen met 
een fl ink aantal medewerkers van 
Groenvoorziening fruitbomen, 
bessenstruiken en heesters ge-
plant. In 2016 komt de fi rma Dou-
we Dokter uit Beemster de buurt-
bewoners rond het plantsoen in-

strueren hoe zij de bomen moe-
ten snoeien en behandelen om 
een mooie fruitoogst te krijgen. 
Omdat de bomen al 45 tot 60 jaar 
oud zijn zal er al gauw fruit ge-
plukt kunnen worden door de 
buurtbewoners. 
Tijdens de werkzaamheden kon-
den de kinderen zich verma-
ken op het springkussen dat op 
de speelweide was neergezet. 
Na het planten van alle bomen 
en struiken ziet het plantsoen er 
weer perfect uit. Tijdens de werk-
zaamheden werden alle buurtbe-
woners door Stadsschouwburg 
Velsen getrakteerd op een lek-
ker kopje koffi e, thee of choco-
lademelk. 
Het burgerinitiatief werd mede 
mogelijk gemaakt door de buurt-
bewoners, de gemeente Velsen, 
fi rma Douwe Dokter de Stads-
schouwburg Velsen en Wijkplat-
form IJmuiden-Zuid.

Vijftiende Hofstede 
biljarttoernooi

Velserbroek - In januari wordt 
alweer voor de vijftiende keer 
het Hofstede biljarttoernooi ge-
houden. Er zal worden gespeeld 
in twee poules in de speelsoort 
libre. 
Sinds 2012 is het toernooi uit-
gebreid tot zes bezoekende ver-
enigingen, aangevuld met twee 
Hofstede-teams. Er zal op vijf za-
terdagen en vier maandagoch-
tenden worden gespeeld. De be-
zoekende biljartverenigin-gen 
zijn het Terras (uit Santpoort- 
Noord), Velserbroek (uit Vel-
serbroek); Heerenduinen, Wa-
tertoren, IJmuiden en Dukdalf 
(de laatste vier komen allen uit 
IJmuiden).
De speeldata van de poulewed-
strijden op zaterdag zijn 3, 10, 17 
en 24 januari en die op maan-
dagmorgen 5, 12, 19 en 26 janu-
ari. De fi nales zullen op zaterdag 
31 januari worden gespeeld. 
Op zaterdagochtend 3 janua-

ri zullen de teams van Hofstede 
A en Dukdalf het toernooi ope-
nen. ‘s Middags speelt het Ter-
ras tegen Velserbroek. Op maan-
dagochtend 5 januari ontmoeten 
de teams van Hofstede B en Wa-
tertoren elkaar.
Gestreden wordt om twee be-
kers namelijk een wisselbe-
ker voor het winnende team en 
een jaarlijks toe te kennen Johan 
Helder trofee voor de beste spe-
ler van het toernooi. 
Alle ochtendwedstrijden begin-
nen om 9.00 uur en ’s middags 
wordt er om 13.00 uur gestart. 
Plaats van handeling: zorgcen-
trum De Hofstede van de Stich-
ting Welzijn Velsen. Het adres is 
Aletta Jacobsstraat 227 te Vel-
serbroek. Al met al belooft het 
weer een enerverend toernooi 
te worden. Belangstellenden 
zijn van harte welkom. De deur 
van het zorgcentrum staat voor 
u open.
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Regio – Samen met andere ge-
meenten in de IJmond en Zuid-
Kennemerland werkt de ge-
meente Velsen aan het project 
‘Kwartier maken in kwartieren’ 
binnen het Regionaal Actiepro-
gramma (RAP) Wonen. Dit pro-
ject is gericht op duurzaam wo-
nen. De gemeenten willen be-
drijven, wooncorporaties en be-
woners aanzetten om hun wo-
ningen duurzamer te maken. Dat 
doen zij door het aanreiken van 
methoden, het faciliteren van be-
wonersinitiatieven en het bewust 
maken over de vermindering 
van energieverbruik. Er wordt in 
deelprojecten gewerkt aan de 
aanpak, bijvoorbeeld het ontwik-
kelen van de markt voor ener-
giezuinig verbouwen, het onder-
steunen en uitvoeren van projec-
ten, het versterken van het pro-
ces door kennis en expertise. De 
regio krijgt een jaarlijkse subsi-
die van 70.000 euro vanuit Ver-
eniging Nederlandse Gemeen-
ten (VNG), maar heeft ook sub-
sidie aangevraagd bij provin-
cie Noord-Holland. Bij het Duur-
zaam Bouwloket kan men te-
recht met vragen en ideeën.

Duurzaam 
wonen

Velsen - In de gemeente Velsen 
worden waterstaatkundige ob-
jecten, zoals watergangen, stu-
wen en een inlaatgemaal, door 
verschillende partijen onder-
houden. Een deel wordt door 
de gemeente onderhouden, an-
dere objecten door Hoogheem-
raadschap Rijnland. Dat is niet 
echt overzichtelijk, daarom heeft 
het college besloten het onder-
houd van watergangen in Vel-
serbroek voor een proefperio-
de van twee jaar geheel over te 
dragen aan het Hoogheemraad-
schap. Als dit naar beider tevre-
denheid gebeurt zal waarschijn-
lijk het onderhoud van alle wa-
terobjecten naar het Hoogheem-
raadschap gaan.

Watergangen

IJmuiden - De Antoniusschool 
uit Castricum krijgt een rol in 
het nieuw te starten Integraal 
Kindcentrum in de Boekanier. 
Dat gebeurt binnen het Sa-
menwerkingsverband Passend 
Onderwijs IJmond. De Aloysi-
us Stichting, het bestuur van de 
Antonius School, heeft een ver-
klaring van geen bezwaar af-
gegeven voor het zogenaamd 
starten van een nevenvestiging 
van deze school. Met deze ves-
tiging haalt het Integraal Kind 
Centrum extra kennis in huis 
die prima past bij de visie Pas-
send Onderwijs.

Kindcentrum 
in Boekanier

Muziek in de Moerberg
IJmuiden - Op zaterdag 10 ja-
nuari  geeft het ensemble Imre 
Rolleman - fluit  Jeroen Liedorp 
- piano een Nieuwjaarsconcert in 
woonzorglocatie De Moerberg, 
onderdeel van Zorgbalans. 
Het ensemble Imre Rolleman  
brengt een gevarieerd klassiek 
programma met werken van on-
der andere Bach, Arriagada, Si-
belius en Gershwin. Het pro-
gramma duurt één uur, zonder 
pauze. Het optreden is op ver-
zoek van De Moerberg  georga-
niseerd door de stichting Muziek 
in Huis. Het wordt mede moge-
lijk gemaakt door De Moerberg, 
het Gieskes-Strijbis Fonds, Fonds 
Sluyterman van Loo, RCOAK, Ja-
nivo Stichting, Grovestins Stich-
ting en particuliere donateurs. 
Het concert begint om 15.00 uur 
in De Moerberg aan de  Zuider-
kruisstraat 74. Zaal open en kof-
fie vanaf 14.30 uur. De toegang 

bedraagt 5 euro, hiervoor krijgt u 
het concert, koffie vooraf en een 
sapje na afloop. 
Over de musici: Imre Rolle-
man (1975) startte op negenjari-
ge leeftijd met fluitlessen. Al op 
jonge leeftijd nam hij met suc-
ces deel aan diverse muziek-
concoursen en was te beluiste-
ren op radio en tv. Jeroen Lie-
dorp (1970) begon op tienjarige 
leeftijd met pianospelen. Hij be-
haalde in 1997 het diploma Uit-
voerend Musicus aan het Rotter-
dams Conservatorium. 
Met sopraan Ingrid Kappelle 
heeft hij in 2008 en 2009 prach-
tige recitals gegeven in de klei-
ne zaal van het concertgebouw 
te Amsterdam.  In september 
2008 heeft Jeroen in Ierland sa-
men met mezzo-sopraan Hila-
ry Reynolds een CD opgenomen 
met liederen van onder andere 
Brahms, Strauss en Finzi.

Nieuwjaarsconcerten 
‘The Twelfth Night’

Santpoort-Noord - Kamer-
koor Les Moucherons begint het 
nieuwe jaar met een bijzonder 
Nieuwjaarsconcert ‘The Twelfth 
Night’. Dit is de vorm van een 
verhaal in klank en tekst over ‘de 
twaalf nachten na Kerst’.
Het thema van dit concert is ‘de 
twaalf nachten’, ook wel ‘tussen-
tijd’ genoemd, waarmee de pe-
riode vanaf Kerstavond tot Drie-
Koningen wordt bedoeld, de ver-
bindende periode tussen het ou-
de en het nieuwe jaar. Van ouds-
her was de tussentijd een peri-
ode van ontspanning en soci-
ale ontmoeting, maar ook een 
tijd van inkeer en bezinning. Hoe 
staan we ervoor en wat zal de 
toekomst brengen? The Twelfth 
Night is een doorlopend verhaal 
in koormuziek en monoloog over 

een vrouw die twaalf nachten 
sliep en zo in het nieuwe jaar be-
landt.  Ze deelt haar belevenis-
sen en vragen met het publiek. 
Muziek van onder andere Sa-
muel Barber, Morton Laurid-
sen, Karl Jenkins, Max Reger 
en Franz Schubert. Kamerkoor 
Les Moucherons zingt onder lei-
ding van dirigente en inspirator 
Antje de Wit. Julika Marijn speelt 
de monoloog die de koorwer-
ken verbindt. Het concert wordt 
op de piano begeleid door Ger-
rie Meiers. Tekst en regie Nata-
sha Schulte.  
Het concert vindt plaats op za-
terdagavond 10 januari om 20.15 
uur in Dorpskerk, open om 19.45 
uur.
Kaarten 15 euro te bestellen via 
www.lesmoucherons.nl.

Bewogen jaar voor 
Brassband Felison Brass
Velsen-Noord - Het jaar 2014 
gaat bij Felison Brass de boeken 
in als één van de meest bewo-
gen jaren van de Velsen-Noord-
se muziekvereniging. Het jaar 
startte met een noodgedwongen 
verhuizing naar het gebouw van 
SIG aan de Schans in Beverwijk. 
Dit door het wegvallen van club-
gebouw De Stalling in het voor-
malig vormingscentrum aan de 
Heirweg, waar ook de Mel haar 
onderkomen had, en daarna de 
inmiddels verkochte Noorder-
kerk aan de Dijckmansstraat. De 
brassband is SIG enorm dank-
baar, dat ze daar hun tweeweke-
lijkse repetities kunnen houden. 
Tussen alle verhuisperikelen 
door werd er druk gerepeteerd 
voor het Gouden Spikerfestival 
dat jaarlijks in april wordt ge-
houden in het Friese Surhuister-
veen. Felison Brass heeft in te-
genstelling tot een jaar geleden, 
een eerste plaats niet kunnen 
verzilveren. De dag van deelna-
me, kreeg tot groot verdriet een 
zwarte rand door het plotseling 
overlijden van bassist Harrie de 
Wit, lid van het eerste uur. Tij-
dens de uitvaartplechtigheid op 
Crematorium Westerveld Drie-
huis, is op verzoek van de familie 
en Harrie zelf, als Felison Brass 
muzikaal afscheid genomen van 
deze vriend en mede-muzikant. 
Na dit grote verlies, is de draad 
weer opgepakt en gestart met 
de voorbereidingen voor het Ne-
derlands Brassband Kampioen-
schap, dat dit jaar gehouden 
werd in Vredenburg te Utrecht. 
En met de nodige repetitie-uur-
tjes en een repetitieweekend in 
Hei en Boeicop, konden ze met 
een vierde plaats en een goed 
gevoel op zak huiswaarts keren. 
In de tussentijd is een groepje 
leden druk bezig geweest om te 
kijken naar vervanging van het 
uniform. Om met de tijd mee te 
gaan is ervoor gekozen om af te 

stappen van het groen, en is er 
gekozen voor een fris licht blauw 
overhemd met daarop het Feli-
son Brass logo in het goud ge-
borduurd en met daaronder een 
zwarte pantalon en nette zwar-
te schoenen.
Nog geen drie weken later was 
het alweer tijd voor het verplich-
te bondsconcours, waaraan 
vierjaarlijks wordt deelgenomen. 
Ook hier hebben ze op een po-
sitieve manier van zich laten ho-
ren met een verdiende eerste 
prijs, met lof van de jury. Met 
een puntenaantal van 85,9 wis-
ten ze de concurrentie ver ach-
ter zichte laten.
Als sluitstuk van 2014 was er 
weer een groot opgezette kien-
avond in Wijkcentrum de Mel-
Watervliet met een grote op-
komst en vele mooie prijzen en 
een fantastische hoofdprijs tij-
dens de kienronden en loterij. 
De brassband van de muziek-
vereniging heeft als laatste op-
treden van het jaar haar mede-
werking verleend aan de kerst-
samenzang in de Grote of St. 
Bavo Kerk te Haarlem. Het Dic-
kens ensemble heeft door heel 
Nederland weer menig kerst-
markt en evenement opgevro-
lijkt.
Voor 2015 richt muziekvereni-
ging Felison Brass haar pij-
len weer op Velsen-Noord. Er 
wordt  verder gezocht naar een 
geschikte ruimte en naar een 
manier om de jeugd van Vel-
sen-Noord aan het muziek ma-
ken te krijgen. Ook gaan ze weer 
deelnemen aan diverse festi-
vals en concoursen en zullen ze 
zich weer inzetten voor de VG-
concerten binnen de gemeen-
te-grens. Mocht je een instru-
ment bespelen die past binnen 
een brassband en lijkt het je 
leuk om een keer mee te spelen, 
neem dan gerust contact op via 
de website www.felisonbrass.nl. 

www. .nl
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www.lijfengezondheid.nl
Wildplukken, lekker en goedkoop!
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Alex Mooren en Dominiek Steinmeijer van het Kunstencentrum wa-
ren vorige week dinsdagmiddag naar de Grote Markt gekomen om 
de opbrengst van het Glazen Dorp te doneren: 3.167,19 euro. In de 
aanloop naar Serious Request werd een Glazen Dorp van plexiglas 
objecten gebouwd. De afgelopen weekenden was het een drukte 
van belang tijdens de workshops die de docenten van de afdeling 
Ateliers gaven en de dansvoorstellingen van DanceWorks. Er werd 
niet alleen enthousiast gewerkt en genoten maar ook gul gedoneerd.

Vorige week dinsdagavond do-
neerde Bibiotheek Velsen het 
prachtige bedrag van 676,16 eur 
aan Serious Request. Dit bedrag 
werd opgehaald met de Win-
terse boekverkoop in decem-
ber, een optreden van de Haar-
lemse band Chapter 9 en de ver-
koop van erwtensoep bij de bieb. 
Namens de gehele bibliotheek 
doneerden twee medewerksters 
het bedrag bij het Glazen Huis.

De actie Massage Request van Fysiotherapie Maas heeft 1810 euro 
opgeleverd. Velsenaren konden zich voor een bijdrage aan Serious 
Request laten masseren. Ook stond er een donatiebox in de praktijk. 
De opbrengst werd door eigenaar Marco Maas verdubbeld, waar-
door vorige week dinsdag een prachtig bedrag kon worden afgele-
verd bij het Glazen Huis in Haarlem.

De delegatie van Watervrien-
den IJmuiden beleefde vorige 
week een geweldig moment op 
de Grote Markt. De leden van de 
zwemvereniging werden bij de 
brievenbus door de dj’s in het 
Glazen Huis geinterviewd over 
de actie ‘100x100 meter zwem-
men voor Serious Request’. Ze-
venenveertig zwemmers namen 

de uitdaging aan om individueel 
of in teamverband 10 kilometer 
te zwemmen. Het inschrijfgeld 
van de uitdaging kwam volledig 
ten goede aan Serious Request 
en daarnaast hadden diverse 
zwemmers familie en vrienden 
gevraagd om hen te sponsoren. 
Dit leverde uiteindelijk 1.100,67 
euro op!

€ 12.380.438,-

De leerlingen van de twee groe-
pen 8 van de Bosbeekschool 
hebben in korte tijd veel geld 
opgehaald voor Serious Request. 
Ze hebben koffi e en thee op het 
schoolplein verkocht, er is een 
sponsorloop geweest en de leer-
lingen hebben lege fl essen op-
gehaald. Heel bijzonder was de 
verkoop van stenen. De school 
aan de Burgemeester Ensche-
delaan is gesloopt en de ste-
nen, voorzien van het logo van 
de school, zijn in de verkoop ge-
gaan. Veel mensen die met wee-
moed aan de oude school terug-
denken hebben nu een steen op 
de schoorsteenmantel staan.

De acties leverden maar liefst 
1704,89 euro op. Op vrijdag 19 
december meldde een delega-
tie van de groepen 8 zich in de 
stortregen bij de brievenbus van 
het Glazen Huis om de cheque te 
overhandigen.

Zes bevriende oud-softbalinternationals zijn dit jaar in het kader van 
hun ‘Big 5’ in actie gekomen voor Serious Request. Zij hebben 30 
november een huiskamerconcert gegeven waar bijna 50 mensen 
met elkaar hebben gegeten en naar muziek hebben geluisterd. Dit 
leverde het prachtige bedrag van 616 euro op.

In zwembad De Heerenduinen 
zijn de afgelopen weken ver-
schillende acties gehouden voor 
Serious Request. De acties van 
OIG/IHD en de IJmuider Red-
dingsbrigade hebben samen met 
de badeendjesrace een bedrag 
van 273,30 euro opgeleverd.

De meiden van het waterpolo-
team onder de 17 jaar van VZV 
hebben op woensdag 17 decem-
ber zoveel mogelijk baantjes ge-
zwommen voor Serious Request. 
Zij hebben zelf sponsoren ge-
zocht die per baan of voor een 
totaalbedrag wilden betalen. Ge-
middeld hebben de meiden ruim 
1,5 kilometer gezwommen, wat 
in totaal 550,40 euro oplever-
de. Dinsdagavond 23 december 
werd de envelop met geld per-
soonlijk afgeleverd bij het Glazen 
Huis in Haarlem.

De vrijwilligers, verpleegkun-
digen en coördinatoren werk-
zaam in Bijna Thuis Huis Velsen 
‘De Heideberg’ zijn op persoon-
lijke titel een inzamelingsactie 
gestart voor Serious Request. De 
opbrengst - 250 euro - werd vo-
rige week overhandigd aan de 
dj’s in het Glazen Huis.

31 januari 2014 31



Infopagina

31 december 2014 Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Het gemeentebestuur van Velsen wenst u een 
goede gezondheid in 2015

Voor een persoonlijke uitwisseling van 
 nieuwjaarswensen nodigt het gemeentebestuur 
van Velsen u hierbij van harte uit voor de 
 nieuwjaarsbijeenkomst.

Deze vindt plaats op maandag 5 januari 2015 
van 17.00 tot 19.30 uur in het Gemeentehuis, 
Plein 1945 te IJmuiden. 

Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen 

persoonlijke  uitnodigingen te versturen. Deze publicatie komt 

daarvoor in de plaats.

U bent van 
harte welkom
Nieuwjaarsreceptie 2015

“quod bonum, faustum 
 fortunatumque sit” 

Wij wensen u alles toe Wij wensen u alles toe Wij wensen u alles toe 
wat goed, gelukkig en wat goed, gelukkig en 

voorspoedig moge zijn.voorspoedig moge zijn.voorspoedig moge zijn. F
o

to
: G

em
eente V

elsen

Openingstijden stadhuis
Rond de Kerst en Oud & Nieuw zijn de openingstijden van het ge-
meentehuis van Velsen gewijzigd:

Woensdag 31 december (Oudejaarsdag) Gesloten vanaf 16.00 uur
Donderdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) Gesloten
Vrijdag 2 januari   Open 
Maandag 5 januari   Open vanaf 10.00 uur

De gemeente Velsen nodigt haar inwoners uit. Heeft u vragen over de 
veranderingen in de zorg, jeugdhulp, werk & inkomen? Kom dan naar 
het speciale loket in het gemeentehuis – ook open op 2 januari – of 
naar een van de markten in januari.

Tussen 15 december en 15 januari is er een speciaal loket in het gemeente-
huis beschikbaar. U kunt terecht van maandag tot en met donderdag tussen 
10 en 12 uur ’s morgens en tussen 2 en 4 uur ’s middags. Dat kan ook op vrij-
dag 2 januari 2015. Op deze uren is er een balie speciaal voor gereserveerd, 
maar u kunt ook op alle andere openingsuren van het gemeentehuis terecht. 

In januari 2015 kunt u op de weekmarkten van Santpoort-Noord en IJmui-
den en bij de Dekamarkt in Velsen-Noord uw vragen stellen aan wethou-
ders en medewerkers van de gemeente Velsen. Dus heeft u vragen – kom 
langs en stel ze!

Waar en wanneer?
Vrijdag 9 januari 09.00 – 13.00 uur Dekamarkt Velsen-Noord 
Vrijdag 16 januari  09.00 – 13.00 uur Weekmarkt Santpoort-Noord
Donderdag 29 januari  10.00 – 13.00 uur  Weekmarkt IJmuiden

Veranderingen in de zorg

Vragen? Kom langs!

Afsteken van vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk is aan 
regels gebonden. Vuurwerk mag 
uitsluitend op 31 december 2014 
van 18.00 uur tot 1 januari 2015  
02.00 uur worden afgestoken.

Geen vuurwerk op schoolplei-
nen
Tijdens de jaarwisseling is het ver-
boden om vuurwerk af te steken op 
schoolpleinen en de omgeving daar-
van. De politie zal optreden tegen 
degenen, die dit verbod overtreden. 
Overtreding kan leiden tot een hech-

tenis van maximaal 3 maanden of 
een fikse geldboete. 

Illegaal vuurwerk
Het Openbaar Ministerie, de politie 
en de gemeente Velsen waarschu-
wen voor het gebruik van illegaal 
vuurwerk, dat voornamelijk afkom-
stig is uit Oost-Europa. Dit vuur-
werk zorgt voor veel slachtoffers. De 
straffen voor het bezit ervan zijn bo-
vendien hoog. Voor meer informatie: 
www.politie.nl/onderwerpen/vuur-
werk.
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Lever uw frituurvet in!
Per huishouden gebruiken we 
gemiddeld 9 kilo frituurvet om 
bijvoorbeeld frites of oliebol-
len te bakken. Van gebruikt fri-
tuurvet kan echter biobrand-
stof voor de auto worden ge-
maakt.

Lever daarom uw frituurvet in en 
geef dit afval een tweede leven.
Van 9 kilo frituurvet kan 120 ki-
lometer worden gereden op bio-
brandstof. De moeite waarde dus! 

Hoe inleveren?
Inleveren is gemakkelijk. Dit doet 
u door het afgekoelde frituurvet 
terug te gieten in de originele ver-
pakking of in een lege plastic fles. 
Sluit de verpakking goed en neem 
‘m mee naar het dichtstbijzijnde 
afvalbrengstation/milieustraat. 

Zie voor adresgegevens en ope-
ningstijden www.hvcgroep.nl.

Afvalcontainers en
prullenbakken dicht
Containers voor oud papier en 
plastic afval zijn tijdelijk gesloten. 
Dit ter voorkoming van vuurwerk-
schade.

Vrijdag 2 januari 2015 kunt u weer 

gebruik maken van de containers. 
Ook zijn er in IJmuiden en Velser-
broek diverse prullenbakken op 
straat met deksels afgesloten. Even-
als de meeste houders met zakjes 
voor hondenpoep.

Kerstbomenverbranding
Op woensdag 7 januari kunnen kerstbomen op de daarvoor bestem-
de locaties worden ingeleverd om verbrand te worden. Elke ingele-
verde boom is 50 eurocent waard. Als je veel bomen hebt, kom ze 
dan direct brengen naar de brandplaatsen aan de Heerenduinweg in 
IJmuiden en de Hagelingerweg in Santpoort-Noord.

Inleverplaatsen:
IJmuiden  Kennemerplein, 
 Plein 40-45 en Canopusplein 13.00 tot 16.00 uur
IJmuiden  Heerenduinweg (brandplaats)  13.00 tot 18.30 uur 
Velsen-Noord Stratingplantsoen   13.00  tot 16.00 uur
Velserbroek Vestingplein    13.00 tot 17.00 uur
Velsen-Zuid Brandweerkazerne   13.00 tot 16.00 uur
Driehuis  Driehuizerkerkweg naast de kerk  13.00 tot 16.00 uur
Santpoort-Zuid  naast het station   13.00 tot 16.00 uur 
Santpoort-Noord  Hagelingerweg/
  Burgemeester Weertplantsoen  13.00 tot 16.00 uur 
Santpoort-Noord  Hagelingerweg (brandplaats) 13.00 tot 18.30 uur

Kerstboomverbranding
Op woensdag 7 januari om 18.30 uur aan de Heerenduinweg in IJmuiden 
en op woensdag 7 januari om 18.30 uur aan de Hagelingerweg tegenover 
de tuincentra. 

Niet verbranden?
Op zaterdag 10 januari 2014 neemt HVC Inzameling (voorheen Rein-
Unie) de kerstbomen mee, die om 8.00 uur bij de verzamelplaats voor de 
groene en grijze afvalbakken of bij de ondergrondse containers zijn neer-
gezet.

Betalen parkeermeters
Vanaf 1 januari 2015 is het in Ne-
derland niet langer mogelijk met 
de chipknip te betalen. Dat bete-
kent ook dat bij de parkeermeters 
in Velsen de chipknip niet meer 
gebruikt kan worden. Het blijft 
wel mogelijk om met muntgeld te 
betalen.

Daarnaast is er de mogelijkheid om 
te betalen met de mobiele telefoon, 
het zogenoemde belparkeren. Om te 

kunnen belparkeren dient u aange-
sloten te zijn bij een aanbieder van 
belparkeren. Op de website www.sh-
pv.nl/diensten vindt u een overzicht 
van deze aanbieders.

Ter voorkoming van vuurwerkscha-
de zijn overigens de parkeermeters  
in Velsen op 29 december uitgezet. 
Deze worden op 5 januari weer in be-
drijf genomen.
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In Beverwijk

Extra afvalbrengstation
Maandag 22 december jl.is het 
nieuwe afvalbrengstation (ABS) 
op het BUKO bedrijvenpark in Be-
verwijk geopend. Het afvalbreng-
station is bestemd voor de inwo-
ners van Beverwijk, Heemskerk, 
maar ook Velsen. U kunt hier gra-
tis uw grof huishoudelijk afval in-
leveren. Van afgedankte huisraad 
tot snoeiafval. 

Het Beverwijkse afvalbrengstation 
komt in de plaats van ABS Tolhek 
in Heemskerk, dat gesloten is. Hier 
konden ook bedrijven terecht. Het 
afvalbrengstation In Beverwijk is al-

leen voor particulieren opengesteld. 

ABS Beverwijk/Heemskerk
ABS Beverwijk/Heemskerk is ge-
legen op het BUKO Bedrijvenpark 
2 langs de Westelijke Randweg. De 
openingstijden zijn van maandag 
tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 
17:00 uur en zaterdag van 9:00 uur 
tot 15:00 uur.

Meer informatie
Meer informatie over grof huishou-
delijk afval en/of het afvalbrengsta-
tion: www.hvcgroep.nl.

Afvalinzameling
rond de feestdagen
Op nieuwjaarsdag zamelt HVC 
geen huishoudelijk afval in. Ook 
de afvalbrengstations zijn ge-
sloten.

Wanneer uw inzameldag op ge-
noemde feestdagen valt, wordt uw 
afval op een andere dag opgehaald. 
Kijk op de digitale afvalkalender 
via www.hvcgroep.nl of de HVC af-

val-app wanneer dit is. Deze app 
is gratis te downloaden in de App-
store en Google Play. Met de app 
kunt u eenvoudig via uw smartp-
hone nakijken op welke dag uw af-
val wordt ingezameld. Ook is het 
mogelijk een berichtje te krijgen 
op de dag dat uw container wordt 
geleegd. Handig tijdens feestda-
gen.

John van Dijk Fonds
bezoekt zes scholen
Het John van Dijk Fonds kwam dit 
schooljaar naar de scholen in het 
voortgezet onderwijs toe! Vijftien 
raadsleden en vier steunfractiele-
den hebben twee lessen gegeven 
over de lokale politiek in Velsen 
aan de leerlingen van de derde en 
vierde klas van het Technisch Col-
lege Velsen, het Maritiem College, 
het Tender College, het Vellesan 
College, het Ichthus Lyceum en het 
Gymnasium Feliseum.

De eerste les had een voorlichtend 
karakter. Er werd uitleg gegeven over 
het werk van de gemeenteraad, de ge-
meentelijke organisatie en de loka-
le politiek. De tweede les stond in het 
teken van een politieke quiz of een 
bingo over de lokale politiek in Vel-
sen. Volgens de voorzitter van het 
fonds, het raadslid Sander Smeets, 
waren de leerlingen heel enthousi-
ast en deden goed mee! ‘Veel leerlin-
gen weten nu dat de gemeenteraad de 

hoofdlijnen van het gemeentebeleid 
vaststelt en dat de burgemeester en 
de wethouders verantwoordelijk zijn 
voor de uitvoering van het gemeente-
beleid’. 

Na deze lessen zijn maar liefst 700 
leerlingen uit Velsen op de hoogte ge-
bracht van het werk van de gemeen-
teraad. Naast deze opgedane kennis 
weten de leerlingen ook waarom het 
belangrijk is een stem uit te brengen 
tijdens verkiezingen en hoe zij in-
vloed kunnen uitoefenen op de loka-
le politiek. 

Het John van Dijk Fonds is door 
de gemeenteraad van Velsen inge-
steld ter herinnering aan het Velsen-
se raadslid John van Dijk. John van 
Dijk bracht jongeren en politiek dich-
ter bij elkaar. Het Fonds bestaat uit 
raadsleden en steunfractieleden. Op 
de foto: raadslid Bas Hageman (VVD) 
in de klas van het Vellesan College.

Toezicht uitvoering Wmo
Per 1 januari 2015 is de gemeente 
verplicht een toezichtkader vast 
te stellen,  dat moet toezien op 
de juiste uitvoering van de Wet 
maatschappelijk ondersteuning 
(Wmo). Een extern bureau is in-
geschakeld om de kwaliteit van 
de voorzieningen als trapliften 
en dagbestedingsactiviteiten te 
waarborgen.

De gemeente Velsen trekt met het 
uitvoeren van de toezichtfunctie sa-
men op met vijf andere gemeenten: 
Beverwijk, Heemskerk, Haarlem-
merliede, Heemstede en Bloemen-
daal.

Zij hebben opdracht verleend aan 

een extern bureau om op basis van 
klanttevredenheidsonderzoek, sig-
nalen, klachten en rapportages te 
onderzoeken  of de zorgaanbieders 
zich aan de afspraken houden. Ook 
let deze externe partij erop of er wel 
kwalitatief goede diensten en voor-
zieningen worden geleverd. Het toe-
zichtkader is per 1 januari 2015 van 
kracht voor de duur van een jaar.

De Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) regelt dat mensen 
met een beperking ondersteuning 
kunnen krijgen. Het kan gaan om ou-
deren, gehandicapten of mensen met 
psychische problemen. Gemeenten 
voeren de Wmo uit. Zij bepalen zelf 
op welke manier ze dat doen.
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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 dis-
criminatiezaken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier 
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 20 
december  2014 tot en met 26 de-
cember 2014 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Van Linschotenstraat 15, wijzi-
gen winkel in woning (20/12/2014) 
w14.000624
Gijzenveltplantsoen ong. (stads-
park), bouwen 24 woningen deelplan 
5a (24/12/2014) w14.000627
Planetenweg 2, aanpassen gebruik 
horeca sporthallen (24/12/2014) 
w14.000628

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Rijksweg 236, legaliseren pro-
paan/gasopslag in mestopslag 
(23/12/2014) w14.000626

Velsen-Zuid
Kerkesingel 11-13, vervangen gevel 
(24/12/2014) w14.000629

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 19, uitbreiden woning 
(23/12/2014) w14.000625.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 

welstand: 140255.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvra(a)g(en) 
dienen te beslissen verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Rembrandtlaan 32, wijzigen zolder 
naar verblijfsruimte (24/12/2014) 
w14.000536.

Ontwerpbesluit - uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag. De aanvraag, 
de ontwerpomgevingsvergunning, 
de ontwerpverklaring van geen be-
denkingen en de bijbehorende stuk-

ken liggen met ingang van 9 januari 
2015 gedurende zes weken ter inza-
ge bij de afdeling Publiekszaken. Te-
vens zijn deze stukken digitaal in te 
zien op de website velsen.nl via het 
menu direct naar/ meer nieuws/ in-
zage (ontwerp)besluiten. Tijdens de-
ze periode van terinzagelegging, kan 
eenieder naar keuze mondeling of 
schriftelijke zienswijzen inbrengen 
tegen zowel de ontwerp omgevings-
vergunning als de ontwerpverklaring 
van geen bedenkingen. Zienswijzen 
moeten worden gericht aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
van Velsen, werkeenheid Vergunnin-
gen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden 
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmui-
den). Voor het kenbaar maken van 
mondelinge zienswijzen kunt u con-
tact opnemen met de werkeenheid 
Vergunningen, telefoon 140255. 

Velserbroek
Reptonstraat ong., oprichten 23 ap-
partementen (w12.000164).

Aanvragen

Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen.  Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes 
weken na de dag van verzen-
ding van het besluit een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij 
het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals colle-
ge van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen of Burgemeester 

van Velsen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Noord-Holland, lo-
catie Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-

gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen 
- reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Kromhoutstraat 54 0016, legalise-
ren verdiepingsvloer (23/12/2014) 

w14.000468
Oranjestraat 98, vervangen van consoles 
van balkons (24/12/2014) w14.000543
Willemsbeekweg 1, wijzigen brand-
compartiment en splitsen begane 
grond in twee ruimten (24/12/2014) 
w14.000495
Kaplanstraat 12h, legaliseren verdie-
pingsvloer (24/12/2014) w14.000449
Steenbokstraat 32, uitoefenen bedrijf 
aan huis (29/12/2014) w14.000557

Driehuis
Geen mededelingen.



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl 31 december 2014

Besluiten (vervolg)
Santpoort-Noord
Broekbergenlaan ong. , in gebruik 
nemen weiland als parkeerplaats 
(23/12/2014) w14.000578
Burg.Enschedelaan 2 en Kerkweg 
27, samenvoegen van twee woningen 
(23/12/2014) w14.000570
Kweekerslaan 21 8000, oprichten berg-
schuur (23/12/2014) w14.000548

Kerkweg 144, plaatsen dakopbouw 
(29/12/2014) w14.000597
Velserbroekstraat 7, plaatsen dakkapel 
(29/12/2014) w14.000590

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
D. Marotstraat ong., wijzigen voorgevel 
(24/12/2014) w14.000561

Geweigerde omgevingsvergunning 
– reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning geweigerd voor:

Velsen-Zuid
Ver Loren van Themaatlaan 7, kappen 
boom (23/12/2014) w14.000499

31 december 20148

Dubbelzeskamp in Sporthal Zeewijk
IJmuiden – Ook in de kerstvakantie werd voor basis-
scholieren weer een leuke sportactiviteit georganiseerd 
door de gemeente Velsen in samenwerking met vijftig 
vrijwilligers. In Sporthal Zeewijk was maandag 29 en 
dinsdag 30 december de DubbelZeskamp. Dit jaar de-

den voor het eerst ook leerlingen uit de groepen 3 en 
4 mee. Zij mochten samen met groepen 5 strijden om 
de prijzen. Dinsdag was het de beurt aan leerlingen uit 
groepen 6 tot en met 8. De DubbelZeskamp is een ja-
renlange traditie in de gemeente Velsen. Op de tribune 

zitten vaak (groot)ouders die zelf als kind hebben mee-
gedaan aan de sportieve uitdagingen. Prijzen worden 
uitgereikt aan winnende teams, best verklede team en 
pechvogels. (foto’s: Irma Schoorl, Maarten van Bergen 
en De Toermalijn)
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