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IJmuiden - De gevoelstemperatuur lag ruim onder nul, maar
dat heeft 520 mensen er zondag niet van weerhouden om
mee te doen aan de nieuwjaarsduik op het IJmuiderstrand.
Na afloop van de koude duik stond in paviljoen Noordzee
snert en glühwein klaar voor de deelnemers. De vrijwilligers van de IJmuider Reddingsbrigade (IJRB) hebben enkele mensen geholpen met opwarmen. (foto’s: Machiel Kraaij
Fotografie)

Bewoners Trompstraat winnen PostcodeStraatprijs

Elf gouden enveloppen

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

IJmuiden - Elf bewoners
van de Trompstraat in
IJmuiden konden hun geluk niet op. Op hun postcode 1972 AE viel zondagavond de PostcodeStraatprijs.

Jaarwisseling in
Velsen rustig verlopen
Velsen - Afgezien van een aantal brandjes is de jaarwisseling in Velsen rustig verlopen. Op de Trawlerkade in IJmuiden staken onbekenden rond 02.00 uur een hoeveelheid afval in brand. Daarbij liep een bedrijfspand rook- en waterschade op. Door kordaat optreden van de brandweerposten
IJmuiden en Velsen-Zuid werd erger voorkomen. (foto: Michel van Bergen)
belaar meespelen. Anders is
het winnende bedrag 12.500
euro per lot. Daarnaast wint
één van de prijswinnaars
ook een gloednieuwe BMW.
Dat de PostcodeStraatprijs
in IJmuiden viel is opvallend,
want een paar maanden geleden werd een paar straten verderop nog de eindejaarcommercial opgenomen.
(foto’s: Postcodeloterij)

DEZE WEEK IN ONZE KRANT:

JAAR overzicht

2016

René Heeremans, winnaar
van 25.000 euro, heeft een
prachtig doel voor zijn gewonnen geld. ,,Ik heb meteen mijn vriendin Yvonne
ten huwelijk gevraagd, want
nu hebben we daar eindelijk
het geld voor.”
Andres Kiekens won 62.500
euro. Ook hij heeft een bijzondere bestemming voor
de prijs. ,,Ik ben nu drie jaar
bezig een plek te verbouwen om daar met jongeren uit de buurt te kunnen
klussen. Met dit geldbedrag
kan ik dit project afmaken.
Wat een mooi begin van het
nieuwe jaar!”
Postcode
Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld
verraste een aantal bewoners van de Trompstraat
op nieuwjaarsdag met bedragen die uiteenlopen van
12.500 euro tot 75.000 euro.
In totaal wonnen zij 337.500
euro.
De meeste winnaars kunnen
25.000 euro per lot op hun
rekening bijschrijven omdat
zij met de StraatprijsVerdub-
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COLOFON
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
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Sanne Crapts
Mobiel 06-11388940
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
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 BV
oplaGE hoFGEEsT: 15.250
oplaGE juTTEr: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
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!
www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

Decorade met oude
en hedendaagse kunst
Heemskerk - Op 6, 7 en
8 januari wordt in Château
Marquette de zestiende editie van Decorade gehouden.
De uitgebreide kunstcollectie wordt gepresenteerd in de
sfeervolle ambiance van het
oude kasteel met slotgracht
gelegen op het schitterende
landgoed.
Liefhebbers van zowel eigentijdse als klassieke kunst
kunnen weer hun hart ophalen om iets spannends te vinden tussen de vele verrassende stukken en werken die
worden gepresenteerd door
35 beeldende kunstenaars,
kunstgaleries en de kunsthandel.
Naast de exposanten die eerder aan de art fair meededen, is er ook een grote collectie van nieuwe deelnemers. Nieuw is ook de 3DKunstparade met glaskunst,
metaal, hout en keramische
objecten. Verder eigentijdse en klassieke kunstwerken
en een fijne keuze klein antiek, zilver en kristal, er zijn
sieraden en designmeubelen
in metaal. Bezoekers kunnen
bovendien informatie inwinnen over restauratie, reparatie en onderhoud van schil-

Door Erik Baalbergen

derijen door Anita Weltman,
restaurateur.
Verschillende deelnemers taxeren meegebrachte objecten voor inkoop of inruil. Iedere bezoeker ontvangt in de kunstboekenstand van Uitgeverij Arti
uit Alkmaar een glossy gratis.
Het adres is Marquettelaan
34 in Heemskerk. Parkeren is
gratis. De kunstbeurs is geopend op vrijdag 6 januari van 19.00 tot 22.00 uur, de
toegang is dan gratis. Zaterdag 7 en zondag 8 januari
is de Decorade te bezoeken
van 11.00 tot 17.00 uur. Het
kasteel is rolstoelvriendelijk.
Zie ook www.decorade.nl.

Podozorg Driehuis
is een feit

Driehuis - Sinds deze maand
is in het centrum van Driehuis podologiepraktijk Podozorg Driehuis gevestigd.
Erica Last is enthousiast als
zij vertelt wat de praktijk kan
betekenen voor mensen uit
de buurt. Als registerpodoloog en echografist doet zij
onderzoek naar voetklachten
en voet gerelateerde klachten, zoals knie- heup- of rugklachten. ,,Wist u al dat er

Typisch IJ muiden

verschillende voettypes bestaan met de daarbij behorende houding en dat deze voetklachten of houdingsklachten kunnen veroorzaken?’’, aldus Last.
Ook voor voetproblemen
door diabetes of reuma kunt
u bij Podozorg Driehuis terecht. Door anamnese en onderzoek, maar ook door middel van echografie waarmee
in de voet gekeken kan worden, kan de oorzaak van de
klachten gevonden worden.
Welke behandeling de cliënt
krijgt hangt af van de oorzaak van de voetklacht. Last:
,,Soms is een goed schoenadvies voldoende, maar soms
is er meer nodig.’’ Het kan
ook zinvol zijn te verwijzen
naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut of
pedicure.
De praktijk is gevestigd in
Driehuis ‘In ’t centrum’ aan
de Driehuizerkerkweg 93
waar naast Podologie ook fysiotherapie/manueel therapie, acupunctuur, pedicure
en psychologie te vinden zijn.
Zie ook www.podozorg-driehuis.nl.

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een
typisch IJmuidens beeld
vast. Soms naar aanleiding
van de actualiteit of een
evenement, soms gewoon
vanwege de mooie taferelen
die IJmuiden doorgaans te
bieden heeft of bijzondere
gebeurtenissen die plaatsvinden.
Het gebouw ‘Velserduin’ aan
het Velserduinplein is gebouwd als ‘groot winkelhuis
met magazijnen’ in opdracht
van kruideniersketen De Gruyter. Na aanbesteding in juni 1936 wordt de bouw uitbesteed aan P. Tuin uit ’t Zandt.
Het winkelpand komt op de
plaats van twee gesloopte woningen aan het Velserduinplein, en wordt ingeklemd tussen de boekwinkel van Keuter
en een magazijn van Valter. De
bouw valt onder verantwoording van de Afdeling Bouwwerken van De Gruyter. De
meeste panden zijn ontworpen door de huisarchitect van
De Gruyter, Wilschut. Ze vallen
op door de blauwe tegels in de
pui; deze tegels zijn nog steeds
te bewonderen.
Op donderdag 5 november
1936 wordt het filiaal geopend.
Na de Tweede Wereldoorlog
wordt het winkelpand op Velserduinplein 3 weer in gebruik
genomen. Rond 1960 verlaat
De Gruyter het pand. In de jaren 70 verdwijnt De Gruyter
helemaal uit het straatbeeld;
de keten mist de overgang
naar de moderne supermarkt.
Na het vertrek van De Gruyter wordt het pand ingericht
als chocolade-inpakkerij van
de Droste’s Cacao- en Cho-

coladefabrieken uit Haarlem.
In advertenties in IJmuidense kranten worden ‘gehuwde
dames’ gevraagd voor de inpakwerkzaamheden. De gevel
blijft intact. Achter het winkelpand bouwt Droste een inpakhal met kelder.
Na enkele jaren vertrekt Droste en wordt het pand ingericht
als vakbondsgebouw. De inpakhal wordt vergaderruimte
en feestzaal voor onder andere
de viering van jubilea van vakbondsleden. Vanaf 1985 beheren John en Monique Bosschert Velserduin in dienst van
het FNV. Als de markt eind jaren tachtig verhuist naar het
Velserduinplein, wordt Velserduin het centrale koffiepunt
voor de marktlieden.
In 2001 stoot de FNV het gebouw af en kopen John en
Monique Velserduin. Vanaf dat
moment wordt het complex
meer commercieel ingezet. Na
enkele verbouwingen herbergt
het pand nu het moderne ‘ZalencentrumVelserduin’.
Het
dient als onderkomen voor allerlei bijeenkomsten, van bruiloften tot condoleances, en van
bridgeclub tot huisverkopingen. De kelder onder de hal is
verhuurd aan buurman Beeksma. Hoewel het gebouw de
naam Velserduin draagt, kennen veel IJmuidenaren het als
‘De Gruyter’, ‘Het Vakbondsgebouw’ en ‘Koffiehuis Velserduin’. Een opvallend en typisch
IJmuidens element, naast het
enthousiaste
ondernemerschap en de hartelijkheid van
John en Monique, is de muurschildering van Ton Jongejans
en Aalzen de Jager uit 1996
met een havengezicht van
IJmuiden, te zien in de entree.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Santpoort-Zuid - Zondag
5 februari 2017 kunt u meedoen met het tweede Santpoorts Dictee.
Anne Gine Goemans, schrijfster van onder andere Ziekzoekers en Honolulu King,
heeft speciaal voor het dictee een tekst geschreven.
Drie Neerlandici hebben zich
over deze tekst gebogen en
eraan gesleuteld. Het resul-

taat is een fraai dictee. Het
dictee is op zondagmiddag 5
februari, om 13.45 uur, inloop
vanaf 13:15 uur in ‘t Brederode Huys, Santpoort-Zuid.
Kosten voor deelname bedragen 6 euro. Inschrijven
(verplicht) kan via de website www.santpoortsbelang.
nl of een papieren inschrijfformulier. Cursus code is
TAL018.

Info voor slechtzienden

Geslaagd tennistoernooi
Velserbroek - Hoewel de
speeldagen van het kersttoernooi voor de meeste spelers gewone werkdagen waren, kreeg de organisatie van
Tenniscentrum Velserbroek
weer voldoende inschrijvingen om een leuk toernooi
te organiseren. De spelers
werden in poules op sterkte ingedeeld en mochten een
aantal partijen tennissen.
Zaterdag 24 december werd
overdag met de eerste wedstrijden gestart. Dit waren
voornamelijk de categorieën
die uit meerdere poules bestonden. Zij moesten aan het
eind van het toernooi op vrijdagavond tegen elkaar de finale spelen. En dat zijn toch
veel partijen in vier dagen.

Het toernooi werd een weerzien van oude bekenden. De
spelers komen uit de hele regio en kennen elkaar vaak al
uit de competities en van de
tennisverenigingen. Het was
dan ook vaak erg gezellig in
de bar.
Vrijdag 30 december konden
nog net voor het einde van
het jaar de finales en laatste poulewedstrijden worden
getennist. Hoewel de organisatie een aantal afzeggingen
wegens ziekte ontving, kon
het grootste gedeelte met invallers worden opgevangen.
Voor de derde keer op rij
werd bij de HD 4/5 het koppel Jordy van Hulst en Jordy
Kremer eerste. Op het laatste moment besloten zij toch

weer in te schrijven. En met
succes.
Ook de HD 7/8 is altijd goed
voor heel veel spanning en
mooi tennisspel. Loek Ruyter en Rob Meijer wonnen
uiteindelijk van Berry en Ron
van Zijl.
De prijsuitreiking liet even op
zich wachten omdat Barney
nog aan het darten was. En
dat wilde men natuurlijk ook
niet missen. Rond 23.30 uur
konden eindelijk de bloemen,
cadeaubonnen en de bekende amaryllis in pot aan alle finalisten worden uitgereikt.
Het was weer een geslaagd
kersttoernooi. Op naar volgend jaar!
Alle finalisten zijn te vinden
op www.tcvelserbroek.nl.

Bobslee-startbaan voor
gasten Holiday Inn
IJmuiden - IJmuiden heeft
z’n eigen tijdelijke bobsleestartbaan. Deze staat op de
parkeerplaats bij Holiday Inn
Seaport Beach IJmuiden. De
mobiele baan van totaal circa
70 meter wordt gebruikt om
het starten te oefenen. Hij blijft
zo’n twee maanden staan en
zal exclusief gebruikt worden
door groepen uit het hotel. De
baan is niet bedoeld voor anderen. Arend Glas, oud-Olympisch bobsleeër voor Nederland, geeft met zijn team van
bobsleeërs clinics. Speciaal
voor de foto werd een 180 kilo
zware bobslee in Braziliaanse
kleuren op de baan gezet! (foto: Erik Baalbergen)

Velserbroek - Gaat u slechter zien? Donderdag 12 januari geeft Koninklijke Visio in
de bibliotheekvestiging aan
Maan Bastion 476 van 10.30
tot 12.00 uur gratis informatie
en advies bij slechtziendheid
of blindheid.

Tijdens dit inloopspreekuur
kunt u ook allerlei hulpmiddelen op het gebied van vergroting en verlichting (bij lezen erg belangrijk), mobiliteit,
communicatie en verzorging
uitproberen. Zie ook www.visio.org.

Nieuwe jassen voor
Stormvogels-trainers
IJmuiden - Alle jeugdtrainers van Stormvogels worden in een warm jasje gestoken. Sleepdienst Heida
en de Vrienden van Stormvogels vinden het belangrijk
dat de jeugdtrainers de juiste
waardering krijgen. De jeugd
van Stormvogels is een warm
huis geworden waar de trainers een belangrijke rol inne-

men. De eigenaar van Heida
heeft zelf twee jongens op de
club voetballen en vindt het
fijn om op deze manier een
bijdrage te leveren aan de
club waar ook zijn voetbalverleden ligt.
Stormvogels wil zowel Heida
als de Vrienden van Stormvogels bedanken voor deze geweldige actie!

Lezing over dieren
in het Rijksmuseum
Velsen - Een van de kunstenaarsdocenten van het Kunstencentrum Velsen, Marcella van Zanten, wijdt op zondag 22 januari (14.30 uur) in
de Rex foyer van de Stadsschouwburg Velsen een theatercollege aan dieren in het
Rijksmuseum.
Van oudsher worden dieren
in de kunst weergegeven,
denk maar aan de prehistorische grottekeningen van bizons. Dieren vormen een belangrijk onderdeel van de
omgeving en het leven van

de mens, als voedselbron,
hulpkracht
(jachthonden,
paarden) en ook als huisdier.
Op zondag 12 februari kunnen bezoekers van de lezing
onder begeleiding van kunstenares Van Zanten een bezoek brengen aan het Rijksmuseum. Museumbezoek is
niet bij de prijs inbegrepen.
Prijs: 12,50 euro, incl. garderobe. Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl en tel. 0255515789.
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Toch verbetering
in treinverbinding?

▲
5 JANUARI

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in
Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Anamorfose’. Geopend van 11.00 tot
16.00 uur. Toegang 4 euro.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Bos vol
Geheimen. Vanaf 3 jaar. Tentoonstelling ‘Kerst- Wintergroen’. Workshop knutselen
van 13.30 tot 15.30 uur. Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs.

6 JANUARI

Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Anamorfose’. Geopend van 11.00 tot
16.00 uur. Toegang 4 euro.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Bos vol
Geheimen. Vanaf 3 jaar. Tentoonstelling ‘Kerst- Wintergroen’. Workshop knutselen
van 13.30 tot 15.30 uur. Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: Zie 5 januari en
gratis rondleiding om 13.30
uur (vol is vol zie website);
geopend vanaf 13.00 uur.
Dummie de Mummie in ‘t
Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 VelsenZuid. Aanvang 14.00 uur.
Nieuwjaarsconcert deel
1 James Lisney (piano) in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord. Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.

7 JANUARI

Buitenplaats Beeckestijn:
Laatste dag tentoonstelling
‘Anamorfose’. Geopend van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang
4 euro.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland op z’n smalst’. ‘100 jaar
gebouw De Visserijschool.
‘Geen Zee te Hoog’ met schilderijen van Chris van Drunen.
3 Speurtochten voor kinderen; vanaf 10.30 uur Maritieme fotoruilbeurs (zie website). Geopend vanaf 13.00.

Hofstede biljarttoernooi in
wijksteunpunt De Hofstede,
Aletta Jacobsstraat 227 Velserbroek. Aanvang 13.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Big, Black & Beautiful. Aanvang 20.15 uur.

8 JANUARI

Bijeenkomst in De Kapel,
Potgieterweg 4 Bloemendaal.
Samen heffen ze het glas
voor het nieuwe jaar. Aanvang 10.30 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Gesloten.
Warm Welkom op Beeckestijn. Van 11.00 tot 15.00
uur staan de boswachters op
het Engelse Veld klaar met
warme chocolademelk om
samen met bezoekers van
Beeckstijn om het nieuwe
jaar in te luiden.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Bos vol
Geheimen. Vanaf 3 jaar. Tentoonstelling ‘Kerstgroen’.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland op z’n smalst’. ‘100 jaar
gebouw De Visserijschool.
‘Geen Zee te Hoog’ met schilderijen van Chris van Drunen.
3 Speurtochten voor kinderen. Geopend vanaf 13.00.
Lezing ‘Met ziel en zaligheid
mezelf zijn’. St. Raphaelkerkje, Popellaan 1 Bloemendaal.
Van 14.00 tot 16.00 uur.
Nieuwjaarsconcert deel
2 ames Lisney (piano) in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord. Aanvang
15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.

9 JANUARI

Hofstede biljarttoernooi in
wijksteunpunt De Hofstede,
Aletta Jacobsstraat 227 Velserbroek. Aanvang 09.00 uur.
Postzegelavond van Postzegel Vereniging Santpoort
in Het Terras, Dinkgrevelaan
Santpoort-Noord. Zaal open
vanaf 19.00 uur.

10 JANUARI

Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Inloopspreekuur
Sociaal

Wijkteam Santpoort, Driehuis
en Velsen-Zuid in Het Terras,
Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord. Van 11.00 tot
12.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Vals, live on stage. Aanvang Beverwijk - Hij kon er nog
19.30 uur.
niet over in detail treden,
maar waarnemend burgemeester Freek Ossel van Beverwijk kondigde maandag
11 JANUARI
in zijn nieuwjaarsrede aan
OIG tweedehandswinkel dat de ontwikkelingen rond
open aan Industriestraat, de Kennemerlijn binnenkort
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00. wellicht een positieve impuls
06-26038252.
krijgen.
Pieter Vermeulen Muse- Wethouder Jaqueline Dorenum: Tentoonstelling ‘Bos vol bos is al geruime tijd met NS
Geheimen. Vanaf 3 jaar. Ten- in gesprek over het verbetetoonstelling ‘Kerst- Winter- ren van de treinverbinding
groen’. Workshop knutselen tussen Beverwijk en Amstervan 13.30 tot 15.30 uur. Kosten 1,50 bovenop de entreeprijs.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland op z’n smalst’. ‘100 jaar
gebouw De Visserijschool.
‘Geen Zee te Hoog’ met schilderijen van Chris van Drunen.
Buitenplaats Beeckestijn:
Kindervertelmiddag voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Van
14.00 tot 16.00 uur. Ook mogelijk als verjaardagspartijtje. Kosten 6,-. Opgeven kan
via
carla_schut@hotmail.
com of 06-26038252. Dit kan
tot uiterlijk dinsdag ervoor tot
18.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Zicht op
water’. Aanvang 20.00 uur.
Filmavond voor vrouwen
in De Brulboei, Kanaalstraat Velsen-Zuid - Op zondag 8
166 IJmuiden. Zij draaien januari is er een Warm Weldeze avond de film ‘The Da- kom op het Engelse Veld in
nish girl’. Aanvang 20.00 uur. Beeckestijn. Van 11.00 tot
Stadsschouwburg Velsen: 15.00 uur staan de boswachFC De Rebellen. Aanvang ters van Natuurmonumenten
20.15 uur.
klaar met warme chocolademelk om samen met de bezoekers van Beeckestijn het
nieuwe jaar in te luiden.
12 JANUARI
Boswachter Mike van LeeuSociaal Wijkteam organi- wen: ,,Het is een leuke maseert een koffieochtend in nier om met bezoekers in geBibliotheek Velserbroek. Van sprek te komen en onze pas10.30 tot 12.00 uur.
sie voor Beeckestijn met hen
Koninklijke Visio geeft te delen. Het hele jaar zijn we
gratis informatie en advies hard aan het werk op Beecbij slechtziendheid of blind- kestijn en spreek ik een hoop
heid in bibliotheevestiging mensen, maar heb ik soms
aan de Maan Bastion 476 in onvoldoende tijd om uitgeVelserbroek. Van 10.30 tot breid met de bezoekers te
12.00 uur.
praten. Deze zondag aan het
begin van het nieuwe jaar
leent zich er uitstekend voor
om juist even met natuur- en
cultuurliefhebbers bij te praten. We staan klaar met een
volle pan warme chocolademelk en hopen op veel bezoekers!”
Gratis uw
Dit jaar staat het Warm Welin het teken van de nieuevenement op TV? kom
we regelgeving voor honden. Hondentraining Velsen
rtvseaport.nl/agenda
en hondenschool Kamano
dogconsultancy zijn aanwezig om aan alle hondenbezitTelevisie: Ziggo 40
ters tips en trainingsadviezen
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel
te geven. Aanmelden is niet

dam, nadat NS eerder besloot
om de intercity op dit traject
te schrappen. Ossel merkte
maandag op dat er op korte
termijn wel eens iets moois
zou kunnen gebeuren, maar
over wat dat dan precies is,
deed hij geen uitspraken.
Reizigers klagen al maanden
over het feit dat de treinen,
met name in de spits, veel te
vol zijn. NS liet daarop steeds
weten dat er ook in de piekmomenten nog zitplaatsen
vrij zijn.

Warm Welkom op
Landgoed Beeckestijn
nodig. Vanaf 1 januari 2017
gelden op Beeckestijn nieuwe regels voor het uitlaten
van honden. De buitenplaats
wordt opgedeeld in een losloopgebied en een aanlijngebied voor honden. In beide
zones geldt een opruimplicht
voor hondenpoep. Enkele
kwetsbare tuingedeelten blijven verboden voor honden.
De nieuwe regels voor hondenbezitters zijn als volgt.
Honden en hondenbezitters
blijven welkom op buitenplaats Beeckestijn; op de gehele buitenplaats geldt een
opruimplicht van hondenpoep; de buitenplaats krijgt
een verdeling in losloopgebied en aanlijngebied voor
honden. Enkele zeer kwetsbare tuingedeelten blijven
in het geheel verboden voor
honden. (zie bijlage met
overzichtskaart); het is niet
toegestaan zonder toestemming van Natuurmonumenten met méér dan drie honden op buitenplaats Beeckestijn aanwezig te zijn. Toestemming is per mail aan te
vragen: beeckestijn@natuurmonumenten.nl; het is voor
hondenuitlaatservices
niet
toegestaan de buitenplaats
te gebruiken voor het uitlaten van honden. (foto: Maaike Huizinga)
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Filmavond
voor vrouwen

IJmuiden - Op woensdag
11 januari start buurthuis
De Brulboei het jaar met de
prachtige film ‘The Danish
girl’, waarin we kunstenaarskoppel Einar en Gerda Wegener in een schijnbaar gelukkig huwelijk zien. Einar viert
triomfen met zijn werk, Gerda wat minder met het hare. Wanneer Gerda haar man
in vrouwenkleding tooit wegens afwezigheid van een
model, is dat het begin van
een omwenteling in hun levens. Einar voelt zich namelijk opvallend gemakkelijk als
vrouw. ‘The Danish girl’ is gebaseerd op het waargebeurde verhaal. Deze Filmavond
voor vrouwen begint om
20.00 uur en kaarten à 3 euro
zijn verkrijgbaar aan de zaal.

Lezing over
muziek in de
gouden eeuw
Santpoort-Zuid - Op dinsdag 10 januari geeft Kees
Wisse in ’t Brederode Huys
een lezing over het muziekleven uit een bewogen periode
van de Nederlandse historie.
Met achtergrondverhalen en
veel luistervoorbeelden krijgt
u een aardig idee over de muziek in de glorieuze 17e eeuw
in de kringen van rijke kooplieden, in culturele kringen
zoals de Muiderkring, over de
bloei van de orgelkunst en de
eerste Nederlandse opera’s.
Kees Wisse studeerde muziekwetenschap aan de universiteit van Utrecht. Hij is bekend als medewerker van het
Residentieorkest en het Nederlands Philharmonisch Orkest, houdt concertinleidingen en lezingen, geeft colleges in Utrecht, Rotterdam en
Nijmegen, onder meer voor
het Hovo. Kaarten à 6 euro en
zijn verkrijgbaar aan de zaal
of te bestellen via www. santpoortsbelang.nl.

Postzegelavond
Santpoort-Noord - Op
maandag 9 januari houdt de
Postzegel Vereniging Santpoort een gezellige bijeenkomst in het Terras. Op deze avond natuurlijk ook een
leuke veiling, er is voldoende gelegenheid om de kavels te bekijken. De zaal is
open vanaf 19.00 uur. Naast
het Terras is voldoende parkeergelegenheid. Meer weten? Bel 023-5382274 (na
18.00 uur).

Gratis ringtones uit Santpoort

Al meer dan één
miljoen downloads

IJmuiden - Twee dagen
barstte Sporthal Zeewijk uit
zijn voegen: 81 teams en ruim
750 leerlingen van de Velsense basisscholen streden daar
op sportieve wijze met elkaar
in de dubbelzeskamp.
Het evenement werd alweer
voor de 43ste keer gehouden in de Kerstvakantie. Tijdens de dubbelzeskamp gaat
het om samenwerken, be-

hendigheid en snelheid. Ook
dit jaar was er een uitdagend opblaasbaar spel onderdeel van de zeskamp. De
dubbelzeskamp wordt jaarlijks in de kerstvakantie georganiseerd door het Sportloket van de gemeente Velsen en het Recreators Sportteam. Met dank aan de circa
40 medewerkers is het een
fantastisch feest geworden!

Sterk van start in 2017

Santpoort - Peter den Herder
uit Santpoort-Noord maakt als
hobby house, techno en hip
hop-muziek en ontwerpt synthesizergeluiden voor muzikanten. Voor de grap maakte
hij een paar jaar geleden ringtones voor zijn familie en vrienden. Die vonden ze zo leuk, dat
hij ze aanbood op het internet
bij de internationale website van Zedge. Inmiddels heeft
hij daar meer dan 1 miljoen
downloads met een gemiddelde waardering van 5 sterren. De geluiden van kantooren huistelefoons, die Peter namaakt op zijn synthesizers,
zijn het populairst. De ringtones zijn te vinden op webapp.
zedge.net/searchResults/ringtone/4/by:peterdh. Om de
ringtone te installeren op je telefoon, kun je het best je telefoon met je computer verbinden en de ringtones plaatsen
in de map ‘ringtones’ op je telefoon. Het downloaden is gratis. Je hoeft nergens lid van te
worden, je ziet alleen een klei-

ne advertentie in beeld. Peter
biedt de ringtones gratis aan
omdat hij het leuk vindt om
iets voor een ander te doen en
omdat hij vanwege zijn slechte
gezondheid geen commercieel
avontuur zoekt. De ringtones
hebben het mp3-formaat. De
meeste telefoons ondersteunen dit formaat voor ringtones,
alleen bij de iPhones moet het
mp3-formaat eerst worden
omgezet. Meer daarover vind
je op het internet.

Masterclasses voor
jonge ondernemers
IJmond - Rabobank IJmond
begint het nieuwe jaar met
een reeks interessante masterclasses voor jonge ondernemers en starters. Onder de
naam Sterk van start in 2017
worden nieuwkomers in het
regionale bedrijfsleven bijgepraat over acquireren, online
marketing, financiën en motivatie.
,,Als startende ondernemer
komt er veel op je af’’, zegt
Ron Eman, directeur Bedrijven van Rabobank IJmond.
,,Rabobank stimuleert ondernemerschap. Daarom staan
wij niet alleen klaar met vakkundig advies. Als lokaal gewortelde bank organiseren
wij ook events waarbij kennis wordt gedeeld en ondernemers worden geïnspireerd
om nog beter te worden. De
Sterk van start-masterclasses zijn daar een goed voorbeeld van. Hierin komen onderwerpen aan bod waar alle
startende ondernemers hun
voordeel mee kunnen doen.
Wij nodigen jonge ondernemers die van 2017 een succesvol jaar willen maken van
harte uit om zich aan te melden!’’
Op maandag 23 januari vertelt Marc-Jan Hollenberg hoe
je vanuit ontspannen daad-

kracht de juiste beslissingen neemt. Een week later,
op maandag 30 januari, legt
Femke Hogema uit hoe je zelf
grip op cijfers krijgt en meer
winst maakt. Maandag 6 februari vertelt Martijn Pennekamp hoe je met een minimaal marketingbudget een
maximaal resultaat kunt behalen met jouw website. De
reeks masterclasses wordt
afgesloten door Arjaen Smits,
die de deelnemers meeneemt
in de wereld van succesvol
acquireren en netwerken.
De Sterk van start-masterclasses vinden afwisselend plaats in het Rabobank
IJmond Stadion in VelsenZuid en het Kennemer Theater in Beverwijk.
Kijk voor het volledige programma op www.rabobank.
nl/ijmond. De toegang is gratis, maar aanmelden via de
website is verplicht. Sterk
van start in 2017 wordt georganiseerd in samenwerking met de Gemeente Beverwijk, Jong OV IJmond en
ikwordzzper.nl.
Meer weten? Neem contact
op met Jordy de Vet, startersadviseur Rabobank IJmond.
Hij is bereikbaar via 06 51 78
76 85 of jordy.de.vet@rabobank.nl.

Kruising Plein 1945
drie maanden dicht
IJmuiden - Op maandag 9 januari start de laatste fase van
de reconstructiewerkzaamheden aan de Lange Nieuwstraat
in IJmuiden. De kruising Plein
1945/Lange Nieuwstraat/Zeeweg wordt dan tijdelijk afgesloten. De werkzaamheden duren
tot eind maart 2017 en worden,
in opdracht van de gemeente
Velsen, uitgevoerd door BAM
Infra Wegen.
Na de werkzaamheden heeft
de Lange Nieuwstraat een
nieuw wegprofiel met vrijliggende fietspaden vanaf de rotonde Planetenweg tot aan
Plein 1945. Bij de kruising met
de Zeeweg worden verkeerslichten geplaatst zodat fietsers en voetgangers hier veilig
kunnen oversteken naar de J.P.
Troelstraweg. Ook de HOV-bus
steekt hier straks de weg over.
Op de kruising is tijdens de
werkzaamheden geen autover-

keer mogelijk. Het doorgaande
autoverkeer wordt zoveel mogelijk omgeleid via de Minister
van Houtenlaan en de Heerenduinweg. De omleidingen worden met borden aangegeven.
Fietsers en bromfietsers worden via de omliggende wegen
omgeleid. Ook dit wordt met
bebording aangegeven. Voor
voetgangers is het wel mogelijk om langs het werk te lopen
en de woningen en winkels te
bereiken.
Tijdens de werkzaamheden
worden de lijndiensten van
Connexxion omgeleid. Dit geldt
voor de buslijnen 3, 74, 75 en
82. Meer informatie over busomleidingen en tijdelijke bushaltes kunt u vinden op www.
connexxion.nl. Voor eventuele
vragen over het openbaar vervoer kunt u bellen naar telefoonnummer 0255-547964. (foto: Friso Huizinga)
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DCIJ-nieuws

Haarlemmer Stolwijk
wint oudejaarstoernooi
IJmuiden - Zoals gebruikelijk organiseerde Damclub
IJmuiden (DCIJ) ook dit jaar
op de 30ste van december
het Oudejaars Sneldamtoernooi van IJmuiden.
Voor het eerst vond dit plaats
in de Jan Campertschool in
Driehuis, waar het goed toeven was voor de deelnemers
onder het genot van oliebollen.
In de eregroep ontbraken dit
jaar de internationale toppers. Hierdoor kregen lokale cracks een kans om hun
naam op de wisselbeker,
waarop de naam van menig
grootmeester prijkt, te vereeuwigen. Halverwege de 22
rondes had Hagenees Shammie Kasnadi een kleine voorsprong op zijn achtervolgers genomen. In de tweede helft van het toernooi zakte hij echter wat terug, waar
Haarlemmer Stefan Stolwijk
optimaal van profiteerde. Na
een indrukwekkende zegereeks was hij een ronde voor
het einde al zeker van de zege. Op vier punten achterstand eindigden Shammie
Kasnadi en oud-DCIJ-voorzitter Jeroen Sterel, die speciaal voor het toernooi uit
China was overgevlogen. De
huidige DCIJ-voorzitter Jesse Bos verraste met een vierde plaats en Kees Romijn uit
Rotterdam werd vijfde.
De hoofdgroep werd gedo-

mineerd door de sterkste aspiranten van Nederland en
DCIJ’ers. Marco de Leeuw
uit Rijnsburg, die afgelopen
jaar het EK en WK voor aspiranten speelde, wist DCIJ’er
Cees van der Vlis nipt af te
troeven en met twee punten
voorsprong de titel te pakken. Twee punten achter Van
der Vlis finishte clubgenote Jacqueline Schouten, gevolgd door Hans van Woerkom uit Berkel en Rodenrijs,
die verrassend genoeg Nederlands aspirantenkampioen Berke Yigittürk in een
barrage om de vierde plaats
versloeg.
Tot slot werd er in de promotiegroep vooral gestreden
door huisdammers, jeugdspelers en dammers die na

jaren afwezigheid hun rentree maakten. Eén van deze
huisdammers, Arie de Graaf
uit Bunschoten, had weinig wedstrijdervaring op het
houten bord, maar had online al menig tegenstander
verslagen op de Damserver
van de KNDB. Dat hij hiervan
veel opgestoken had bleek
uit een indrukwekkende score van 35 punten uit 22 partijen.
Voornaamste concurrent Jan
Ongolesono scoorde drie
punten minder. Het podium
werd gecompleteerd door
Haarlems talent Maurits de
Vries, die op onderling resultaat DCIJ’er Klaas de Krijger
voorbleef en een punt meer
had dan damarbiter Nerin
Bisseswar uit Den Haag.

Supersnelle service en
altijd welkom. Voor al
je printwerk, posters en
de mooiste presentaties.

0251-224189 / 06-53406948

Nieuwbouw startheuvel 2017
Duinvlietstraat 98, Velsen Noord

www.kennemerprint.nl

FCC Wijkeroog zamelt
geld in voor startheuvel
Velsen-Noord - Fiets Cross
Club Wijkeroog in VelsenNoord gaat een hogere
startheuvel bouwen en de
fietscrossbaan veranderen.
De aanpassingen zijn nodig door wijzigingen in de
nieuwste regels van de UCI.
De vergunning voor de aanleg is al afgegeven, maar er
is nog een probleempje: de
nieuwe startheuvel kost ongeveer 80.000 euro. De vereniging is hier al jaren voor
aan het sparen en de club
heeft onlangs een donatie van Tata Steel ontvangen. Het bestuur en de leden zetten alles op alles om
het geld bij elkaar te krijgen.
Tijdens de publieksdagen
van de Velsertunnel op 7 en

8 januari voorziet FCC Wijkeroog de bezoekers van
een kopje koffie, thee of
chocolademelk. Alle opbrengsten worden gebruikt
om de bouw van de nieuwe
startheuvel mogelijk te maken. Ook is er de mogelijkheid om een extra financiele bijdrage in de donatiemelkbus te stoppen. Natuurlijk staat de vereniging open
voor bedrijven die willen
sponsoren. Er zijn voldoende
goed zichtbare plaatsen op
de baan waar een bedrijfsnaam prima getoond kan
worden op een reclamebord
of doek.
Zie ook www.fccwijkeroog.
nl of mail naar fietscrossclub@fccwijkeroog.nl.

Nieuwjaarsconcert IJmuider Harmonie

Velsen - Het IJHmusementsorkest geeft op 15 januari weer haar traditionele concert in de Burgerzaal van het
Stadhuis te Velsen.
Een traditie moet je koesteren. Dirigent Theo Blee-

ker en het IJHmusementsorkest hebben ook in dit nieuwe jaar weer prachtige stukken op de lessenaar staan om
het nieuwjaarsconcert dat vol
zit met muzikale hoogstandjes en muzikale verrassingen

te doen slagen. Het orkest zal
een diversiteit aan muziek ten
gehore brengen. Zij zullen
het publiek op een feestelijke
en muzikale manier entertainen. Na een prachtige avond
in de schouwburg afgelopen
jaar met de Musical Proms,
afgelopen oktober, nu in het
stadhuis van Velsen.
Het Nieuwjaarsconcert met
het
IJHmusementsorkest
IJmuider Harmonire is op 10
januari en begint om 12.00
uur. Zaal open 11.30 uur. Entree gratis. U bent van harte
uitgenodigd om feestelijk en
muzikaal 2017 in te gaan.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Geslaagde nieuwjaarsduik in Westbroekplas
Velserbroek - De organisatie van de nieuwjaarsduik in
de Westbroekplas kan terugkijken op een zeer geslaagde duik. Door het publiek,
dat in zeer groten getale op
het evenement was afgekomen, werd er afgeteld en om
precies 15.00 uur klonk het
startschot. De enthousiaste menigte in zwembroek,
short of bikini en kenmerkende feloranje Unox-muts

rende vervolgens naar het
water voor een frisse duik of
een paar twijfelachtige passen in het water. Na afloop
kregen alle duikers een oorkonde en een kop erwtensoep. De kinderen ontvingen allemaal een cadeautje.
In Villa Westend bleef het tijdens de zeer goed georganiseerde nieuwjaarsparty nog
lang gezellig. (foto : Vogelfotografie)

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl
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Record: 1000 duikers
op IJmuiderstrand

Op het IJmuiderstrand hebben naar schatting duizend mensen
deelgenomen aan de traditionele nieuwjaarsduik. Volgens de
organisatie is dat een record.
Door de relatief hoge temperatuur besloten meer mensen dan
anders 2016 te beginnen met een frisse duik in de Noordzee. Dat
gebeurde onder toeziend oog van de IJmuider Reddingsbrigade.
Na aﬂoop van de duik was het erg druk bij Paviljoen Noordzee,
waar vaantjes en snert werden uitgedeeld. Al snel werd de snert
ingeruild voor een borrel, wat natuurlijk een prima middel is om
weer op te warmen na deze frisse start van het nieuwe jaar. (foto:
Ed Geels)

Inloopavond Missiehuis
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Begin 2016 was de aangekondigde komst van de statushouders
naar het missiehuis het gesprek van de dag. Doel was het
missiehuis open te stellen voor 80 statushouders. Op de
inloopavond in januari toonden de Driehuizenaren en andere
Velsenaren zich zeer betrokken bij de huisvesting en de zorg voor
de statushouders. Veel mensen uit Driehuis gaven zich op als
vrijwilliger. Er was een spoedprocedure nodig voor aanpassing van
het bestemmingsplan. Er moesten nog kleine aanpassingen aan
het gebouw worden gedaan. In juni bleek gemeente Velsen het niet
eens te kunnen worden met Rijksvastgoedbeheer over de huur en
was het Missiehuis van de baan. (foto: Joop Waaijenberg)

Heropening huis
Burgemeester Rambonnetlaan

Twee jaar duurde de verbouwing van het Boerlagehuis in
IJmuiden. Maar in januari ging de locatie van stichting de Waerden
open met de naam Burgermeester Rambonnetlaan. De Waerden is
een professionele dienstverlenende organisatie voor mensen met
een beperking in Noord-Holland en zij zorgen ervoor dat mensen
met een beperking kunnen wonen en werken op een manier die bij
hen past.
De bewoners voelden zich al gauw weer thuis in hun nieuwe
huis. Tijdens de verbouwing verbleven zij op een locatie aan de
Wijk aan Zee‘ rweg. In het nieuwe, grotere huis zijn 18 studioÕ s
en gemeenschappelijke ruimtes die zijn aangepast aan oudere
bewoners.

10 jaar Voedselbank Velsen

Tijdens de viering van het 10-jarig jubileum van Voedselbank
Velsen ontvingen bestuurslid Stef van Sikkelerus en
bedrijfsleider Frank Barnhoorn uit handen van de vicevoorzitter van de Vereniging van Voedselbanken Nederland,
Tom Hillemans, het bewijs van het certiﬁcaat Groen. Met dit
certiﬁcaat heeft de Voedselbank voldaan aan de richtlijnen die
men op landelijk niveau heeft afgesproken.
Dankzij Paul Zwart, Joop en Louise de Doodt van de
videoﬁlmclub uit de Dwarsligger kon tijdens deze bijeenkomst
tevens een ﬁlm gedraaid worden die een bijzonder heldere
indruk geeft van de wijze waarop Voedselbank Velsen werkt.
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Nieuwe naam
voor Telstar Stadion
Rabobank IJmond is de nieuwe naamgever van het Telstarstadion. Beide partijen tekenden voorafgaand aan
de wedstrijd Telstar-MVV Maastricht in februari een
overeenkomst voor vijf jaar. Telstar en de Rabobank gaan
intensiever samenwerken op het gebied van commerci‘ le en maatschappelijke activiteiten. Commercieel directeur
Steef Hammerstein van Telstar is trots dat een grote speler
als de Rabobank zijn club een warm hart toedraagt. ,,In het
vijfjarenplan Ô Wij cre‘ ren kansenÕ moet het Rabobank IJmond
Stadion uitgroeien tot het centrale hart van de regio. (foto: Ron
Pichel)

Sluiting Velsertunnel
komt dichterbij
De sluiting van de Velsertunnel stond gepland op 16 april en de
informatiestroom over alle maatregelen die werden genomen om
het verkeer in goede banen te leiden werden al vroeg bekend
gemaakt. Op internet zijn virtuele routes te vinden over hoe de
omleidingen via de Wijkertunnel verlopen.
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Het Rode Kruis Ziekenhuis springt in op de sluiting van de
Velsertunnel door tijdelijk een polikliniek met spreekuren voor
verschillende specialismes te openen in IJmuiden op Plein 1945.
Hier kunnen pati‘ nten ook terecht voor bepaalde rš ntgenfotoÕ s en
bloed afnemen. Een ﬁjne service van het RKZ.

Lange Nieuwstraat
zonder bomen

In het oostelijke deel van de Lange Nieuwstraat werden eind
februari de laatste bomen gekapt in verband met de renovatie van
de riolering en de straat. In fase 1 (Planetenweg/ Vechtstraat) is
dat inmiddels gebeurd. Ook op veel andere plaatsen werd aan de
weg gewerkt, zoals op de kruising Raafstraat/Gijzenveltplantsoen/
Orionweg (rotonde), op de Groeneweg en in de Hoofdstraat
(aanleg busbaan) en op de Velsertraverse. Naar verwachting zijn
de werkzaamheden in 2017 grotendeels afgerond, maar tot die tijd
is het dus even doorbijten voor de weggebruikers in Velsen. De
bomen worden in 2017 vervangen. (foto: Ko van Leeuwen)

Staalprotest in Brussel

Duizenden werknemers uit de staalindustrie hebben maandag
15 februari gedemonstreerd tegen het dumpen van staal op de
Europese markt en het ongelijke speelveld voor de Europese
staalindustrie. Onder de demonstranten waren driehonderd
medewerkers van Tata Steel IJmuiden. Karl Kš hler, CEO van
Tata Steel in Europa, reisde ook mee naar de zetel van het
Europees Parlement om duidelijk te maken dat maatregelen
nodig zijn tegen de stortvloed aan staal dat tegen oneerlijke
prijzen op de Europese markt wordt gedumpt waardoor
werkgelegenheid en staalindustrie worden bedreigd. (foto: Tata
Steel)
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Van Broekbergenlaan
naar busbaan

In Santpoort-Noord vonden begin maart de laatste
asfalteringswerkzaamheden plaats op het eerst HOV-traject.
Tijdens die werkzaamheden werden de nieuwe rijbaan en de
busbaan aangesloten op de Broekbergenlaan. Ter hoogte
van tankstation Trovato is hierdoor een nieuwe wegindeling
ontstaan. Ook het ﬁetspad langs de Slaperdijk werd
aangesloten op de rotonde. Naar verwachting is de volledige
busbaan eind 2016 gereed. Weggebruikers moesten weg even
wennen aan de nieuwe route waardoor je via een omweg om
het nieuwe kermisterrein rijdt. (bron: RTV Seaport/Ron Pichel)

Frank Dales
nieuwe burgemeester
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De gemeenteraad heeft Frank Dales (D66) voorgedragen als
nieuwe burgemeester van Velsen.
Dat gebeurde tijdens een extra raadsvergadering op 10 maart.
Dales werd de opvolger van Franc Weerwind, die in september
2015 vrij onverwachts naar Almere vertrok. De fractievoorzitter van
D66 begon de extra raadsvergadering met een komische noot:
,,Habemus papam; er is witte rook. We hebben een nieuwe Frank!Ó
Dales begon zijn ambstermijn in april.
In de tussentijd nam interim-burgemeester Amy Koopmanschap de
honneurs waar.

Pionieren
in IJmuiden en Driehuis

De verkoop van de kavels en kluswoningen in IJmuiden en
Driehuis is boven verwachting goed verlopen.
Het bordes voor het stadhuis was al een uur v— — r aanvang druk
bezet want na elf dagen bivakkeren begon de druk om in te
schrijven het kookpunt te naderen. Demi Ton had volgnummer 1
en was dus de eerste die aan tafel mocht plaatsnemen voor een
optie op een kluswoning in de Jan Lighthartschool. Wethouder
Vennik toonde zich in zijn nopjes met de manier waarop zowel
de gevolgde procedure als het aantal meldingen voor een
Ô droomkavelÕ is gegaan. De 38 beschikbare kavels werden die
eerste dag bijna allemaal vergeven. (foto: Joop Waijenberg)

Pittige Paasstorm

Met uitschieters naar windkracht 10 hield tweede Paasdag Ô s
middags een ﬂinke storm huis aan de kust.
Hoewel de rode vlag was gehesen konden sommige
wandelaars de verleiding niet weerstaan om de pier te betreden,
iets dat met zulk weer levensgevaarlijk en verboden is.
Voor zover bekend heeft de storm geen grote schade
aangericht. Wel waaiden op sommige plekken (bouw)hekken
om en werden uit voorzorg evenementen afgelast.
In ieder geval zorgde de storm aan de kust voor een reeks
mooie plaatjes van dappere fotografen. (foto: Erik Baalbergen)
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Dit jaar geen Beeckestijnpop
In april werd bekend gemaakt dat dit jaar, na 36 edities, geen
Beeckestijnpop wordt gehouden. De redenen zijn divers: in
2015 werd het festival afgesloten met een grote verliespost.
Er kwamen te weinig bezoekers, wat volgens de organisatie
te wijten was aan de wegwerkzaamheden dat weekeinde.
Ook speelden er andere zaken: het vergunningenbeleid van
gemeente en veiligheidsregio was te ondoorzichtig geworden
waardoor het steeds moeilijker wordt om een evenement te
organiseren. Ook bleek het bestuur van Beeckestijnpop in 2016
te weinig capaciteit te hebben voor alle problemen.

Velsertunnel 9 maanden dicht

2016

2016

JAAR overzicht
JAAR overzicht
JAAR overzicht

2016

Vrijdagavond 15 april ging de Velsertunnel voor negen maanden
dicht vanwege de grootschalige renovatie. Rijkswaterstaat vergroot
de doorrijhoogte met 12 centimeter, bouwt nieuwe vluchtwegen
en vervangt alle technische installaties. De doorstroming en
de veiligheid van de 60 jaar oude tunnel worden hierdoor sterk
verbeterd. Om de hinder te beperken zijn tientallen maatregelen
genomen, zoals de aanleg van tijdelijke verbindingsstroken. Ook
waren er aanpassingen in het busvervoer, werd een extra pont
ingezet en shuttlebusjes voor medewerkers van bedrijven. (foto:
Rijkswaterstaat)

La Belle verwoest
door grote brand

Een grote brand heeft in de nacht van 17 op 18 april Grand
CafŽ La Belle en de naastgelegen sportschool verwoest.
Daarbij raakte ondernemer en chef-kok Sidney van Leeuwen
ernstig gewond.
Al gauw kwamen er geluiden dat de brand zou zijn
aangestoken. En de politie trok later dezelfde conclusie.
De brand heeft niet alleen een groot gat geslagen in de
horecamogelijkheden in IJmuiden. Ook voor Sidney die
wonderbaarlijk opknapte en zijn vriendin Sheritey had de brand
persoonlijke gevolgen omdat zij hun droom om in het buitenland
culinaire zeilvakanties te gaan organiseren werd verwoest.
(foto: Michel van Bergen)

Velsertunnel wordt uitgehakt
In de Velsertunnel was het hak- en breekwerk eind april in volle
gang. Voor de tunnel heeft Rijkswaterstaat een aantal portalen
weggehaald die ook worden gerenoveerd. Hier hangen normaal
gesproken (elektronische) verkeersborden en cameraÕ s aan. De
aannemer begon met het verwijderen van alle brandwerende
plafondplaten, het uitzagen van nieuwe vluchtdeuren, het
verwijderen van het bestaande asfalt, het wegfrezen van
honderden betonnen ribbels van het plafond en het wegfrezen
van een gedeelte van de betonnen vloer. Hiervoor zijn speciale
freesmachines aangepast. (foto: Rijkswaterstaat
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Digitaal aangifte doen
bij politie
Burgemeester Frank Dales heeft begin mei het nieuwe
3D-aangifteloket in het politiebureau aan het Tiberiusplein
geopend. Het 3D-aangifteloket is zeven dagen in de week van
9.00 uur tot 22.00 uur op afspraak beschikbaar om aangifte te
doen. Met de komst van het 3D-aangifteloket op deze locatie
kunnen inwoners van de gemeente Velsen sneller en dicht bij
huis aangifte doen. Daarbij blijft de lokale politie in IJmuiden en
omstreken zichtbaar en altijd bereikbaar. Het 3D-aangifteloket
is een nieuwe mogelijkheid om aangifte te doen. Er kan gebeld
worden met 0900- 8844 om een afspraak te maken.

Nieuw clubhuis
voor Duikteam IJmond
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Duikteam IJmond had al 45 jaar een clubhuis op het
sluizencomplex van IJmuiden. De schrik was groot toen in 2013 de
eerste berichten binnenkwamen dat het clubhuis verlaten moest
worden omdat er een nieuwe grote sluis zou worden aangelegd
precies op de plaats van het clubhuis. Daarna zijn de gesprekken
gestart met Rijkswaterstaat over een mogelijke herlocatie. De
gesprekken verliepen voorspoedig en hebben, vooral door toedoen
van Rijkswaterstaat, geresulteerd in een nieuw clubhuis, op het
sluiseiland.
De ofﬁciële opening was op 28 mei. Het nieuwe adres is
Sluiseiland 30.

HOV tunnelbak
op zijn plek

Tijdens het Pinksterweekeinde werd de belangrijkste technische
mijlpaal behaald voor HOV Velsen: het plaatsen van het spoordek
met onderdoorgang voor de bus op het traject tussen SantpoortNoord en Driehuis. Met veel precisie en in razend tempo werden
45 damwanden (van 25 bij 25 meter) ingetrild waarna het spoordek
millimeter voor millimeter kon worden ingeschoven. Om de werktijd
te verkorten werd aan twee zijden van het spoor 76 uur continu
gewerkt. Dat leverde wel geluidsoverlast op voor omwonenden.
Begin 2017 moet de snelle busverbinding klaar zijn.
(foto: Ron Pichel)

1.300 lopers bij Vissenloop
De weersomstandigheden tijdens de Vissenloop in IJmuiden
waren beter dan in 2015, maar toch bleef het ook tijdens
de tweede editie van de Vissenloop niet helemaal droog.
Desondanks deden zondag 22 mei zoÕ n 1.300 wandelaars
mee aan het loopevenement voor KWF Kankerbestrijding,
een record. Dankzij alle inspanningen en ondersteuning van
vrijwilligers en sponsors kon aan het einde van de dag een
cheque ter waarde van 32.000 euro worden overhandigd aan
een vertegenwoordiger van KWF. De Vissenloop gaat over
afstanden die vari‘ ren van 5 tot 40 kilometer. Zondag 21 mei is
de volgende Vissenloop.

juni

Halve ton voor vaatje haring
De veiling van het tweede vaatje Hollandse Nieuwe in IJmuiden
heeft maar liefst 50.000 euro opgeleverd. De opbrengst ging naar
ChildsLife en de Nederlandse Brandwonden Stichting.
Tijdens de haringparty in Restaurant IJmond werd traditiegetrouw
volgens het Amerikaanse systeem geboden. Daarbij worden alle
losse bedragen bij elkaar opgeteld, waardoor ook particulieren
en kleinere bedrijven een bijdrage kunnen leveren aan het
eindbedrag. Aan het einde van de veiling hadden vijf ondernemers
nog eens 5.000 euro over om het tweede vaatje daadwerkelijk in
handen te krijgen. (foto: Ron Pichel)

Santhappen in ere hersteld

JAAR overzicht

2016

Begin juni kon Santpoort en omgeving weer genieten van een
editie Santhappen op het Broekbergenplein. Daarmee werd een
mooie Santpoortse traditie na een pauze van drie jaar in ere
hersteld.
Met nieuwe organisatoren en een iets andere opzet kreeg het
Santhappen een nieuwe kans, die door de 130 aanwezigen met
beide handen werd aangegrepen. Het Santhappen begon op
vrijdag met een viergangenmenu van verschillende Santpoortse
ondernemers. Op zaterdag vulden foodtrucks het Santpoortse
aanbod succesvol aan. (foto: Joop Waijenberg)

Meisjes Vliegende Hollander
kampioen van Nederland
Het meidenteam van groep 5/6 van De Vliegende Hollander
heeft de nationale schoolvoetbaltitel in de wacht gesleept. In de
landelijke ﬁnale in Zeist werd met 2-0 gewonnen van een school uit
Oldenzaal.
Het team uit IJmuiden plaatste zich zeer overtuigend voor de
eindstrijd door vier keer winst. In totaal scoorden de meisjes 17
doelpunten en hoefde de keepster slechts twee keer Ô te vissenÕ .
Het team werd daags na hun overwinning onder grote
belangstelling gehuldigd op de school aan de Casembrootstraat.
(foto: Sportloket Velsen)

Buikschuiven in Noord
Dorpsfeest Velsen-Noord wordt steeds grootser. Drie dagen
lang was het feest in het gezelligste deel van Velsen aan de
noordkant van het kanaal. Op het Stratingplantsoen was veel
te doen. Voor jong en oud was er een fantastisch programma.
En of je nu 7,5 meter ging buikschuiven in je zwembroek, gratis
ronddraaide in de draaimolen, herinneringen ophaalde bij
de reünie Je bent Velsen-Noorder als, een pilsje pakte bij de
muziek van Felison Brass of van 50+ Guus of vol bewondering
keek naar de Velsen-Noordse Michael Jackson (Victor):
genieten was het! (foto: RTV Seaport/ Ton van Steijn)
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Na een relatief koele periode met veel regen barstte de zomer in
juli los. Dankzij veel dappere ondernemers was er ook dit jaar veel
te beleven op het strand. Denk aan 2Generations, Return to the
Beach en het 24 Ice Beach Soccertoernooi (foto). Velsen mag zijn
handen dichtknijpen dat er mensen zijn die het risico aandurven
en bereid zijn leuke activiteiten te verzinnen voor een brede
doelgroep. Dat geldt natuurlijk ook voor de organisatoren van de
dorpsfeesten en zomerfeesten die ieder jaar in onze gemeente
worden gehouden. Hulde aan de organisatoren en alle vrijwilligers.
(foto: Machiel Kraaij)
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Eindelijk zomer

december

Begin juli werd het omvangrijke Herstructureringsproject
Middenhavengebied afgerond met een feestelijke bijeenkomst.
De afgelopen jaren werd 440 meter talud vervangen door een
Ô state of the artÕ kade, 85.000 vierkante meter weg vernieuwd,
9 kilometer hoofdriool vervangen en zijn 170 duurzame
led-lichtmasten geplaatst. Door de rijksinvestering is met
coﬁnanciering van de gemeente Velsen, de provincie NoordHolland en Zeehaven IJmuiden NV uitvoer gegeven aan het
project. Deze Ô vitale havenÕ is een belangrijke bijdrage voor het
vestigingsklimaat voor ondernemers. (foto: Zeehaven IJmuiden)
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Middenhavengebied
klaar voor toekomst

Vijf dagen feest in IJmuiden

Met een spetterend optreden van Wolter Kroes kwam er
zondagavond 24 juli een einde aan vijf dagen Zomerfestival
IJmuiden. Het was opnieuw drukker dan vorig jaar. ,,We zijn
ontzettend trots op de bezoekersÕ Õ , zegt mede-organisator
Remco Glas. ,,Het is niet ons, maar hœ n feest. Door de grote
betrokkenheid was de sfeer alle dagen super.Õ Õ
Hoogtepunten waren de Kok Wielerronde van IJmuiden, de
Rabobank IJmond Kortebaan van IJmuiden, de jaarmarkt en
de foodmarkt met ook veel lokale ondernemers. Er was veel
waardering voor het totaalprogramma. (foto: Zomerfestival
IJmuiden/ Machiel Kraaij)

257ste Dorpsfeest

Dit jaar begon Dorpsfeest Santpoort haar 257ste editie al eind
juli. Er was weer veel spektakel en enorm veel publiek voor
alle activiteiten. Het nieuwe eigen kermisterrein werd in gebruik
genomen. Ook nieuw waren de gezamenlijke buitenlucht
etentjes in de Hoofdstraat. Het bier vloeide rijkelijk en de
gezelligheid was top. Natuurlijk stond het edele paard weer
volop in de kijker met het Concours Hippique, de Rijtuigendag,
ringsteken en op donderdag de traditionele harddraverij in de
Hoofdstraat. Daarnaast was er voor elk wat wils, met muziek,
spelletjes en nog veel meer. (foto: Dorpsfeest Santpoort)

Tere ere van het 50-jarig jubileum van Strandvereniging Ô Het
IJmuider StrandÕ (SVIJS) was er begin augustus een feestweek
voor alle 250 leden en ex-leden, doorgaans eigenaren van
strandhuisjes van het Ô kleineÕ IJmuiderstrand en omgeving. Tussen
alle activiteiten viel het paalzitten het meest op. 24 uur lang zaten
zes bikkels op zelfgemaakte zetels en aan de zelfgemaakte tafel.
Negen kinderen deden mee in fracties van maximaal zes uur. De
paalzitters lieten zich sponsoren voor het Emma Kinderziekenhuis
in het AMC. Uiteraard waren ook de gesprekken op hoog niveau.
(foto: Erik Baalbergen)
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Baanwielrenner Matthijs BŸ chli heeft tijdens de Olympische
Spelen in Rio de Janeiro een zilveren medaille gewonnen op
het onderdeel keirin. De 23-jarige Santpoorter eindigde in een
tumultueuze race net achter de Brit Jason Kenny.
Sportwethouder Annette Baerveldt heeft de Santpoorter via
twitter direct gefeliciteerd.
Na thuiskomst werd Matthijs BŸ chli op het kermisveld in
Santpoort onderscheiden met een erepenning. BŸ chli geldt al
jaren als een van de grootste sporttalenten uit Velsen. In 2012,
2013 en 2014 werd hij verkozen tot Sportman van het Jaar.
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Loungeset op niveau

Büchli wint zilver in Rio

Twee nieuwe sleepboten
De nieuwe sleepboten Venus en Svitzer Amstel zijn eind augustus
onder luid hoorngeschal gedoopt. Dat gebeurde op de Cruisekade
in IJmuiden.
De Venus van Iskes Towage & Salvage werd gedoopt door
Marleen van de Kerkhof, de Rijkshavenmeester van Amsterdam.
Ondanks het compacte formaat is de Venus Ž Ž n van de krachtigste
sleepboten van het IJmuidense familiebedrijf. De trekkracht
bedraagt circa 70 ton. De doop van de Svitzer Amstel werd verricht
door Dertje Meijer, scheidend CEO van Port of Amsterdam. Iskes
en Svitzer werken in het Noordzeekanaalgebied samen onder de
naam Port Towage Amsterdam. (foto: Machiel Kraaij)

Visserijschool 100 jaar

Gebouw De Visserijschool, waarin het Zee- en Havenmuseum
is gevestigd, bestond 5 september honderd jaar.
In de gelegenheidstentoonstelling Eeuwfeest was te zien wat
zich heeft afgespeeld in en om de muren van de Visserijschool.
Foto’s, ﬁlms en attributen laten zien hoe vele jongens, mannen
en ook enkele meisjes zich hebben laten opleiden en bijscholen
in beroepen voor de visserij, zoals machinist of schipper op een
vissersschip, maar ook in vakken als visﬁleren, nettenboeten
of navigatie. Veel bewoners van de IJmond bezochten deze
school. Een tiental kunstenaars van de Velsense Kunstkring
maakte een kunstwerk over de school.
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Nog geen vijf maanden na de verwoestende brand in
Villa Sportiva/ La Belle begon Sidney van Leeuwen
woensdagochtend 14 september samen met zijn vader Paul
en enkele vrienden aan een ﬁetstocht naar Barcelona. Zij
zouden eigenlijk in juni vertrekken, maar dat ging niet door
omdat Sidney op 18 april ernstig gewond raakte bij de brand.
Het is heel bijzonder dat hij zo kort na de brand op de ﬁets
stapte voor een tocht van ruim 1.500 kilometer. Zijn herstel doet
iedereen versteld staan - de artsen in het Brandwondencentrum
Beverwijk inbegrepen. Barcelona werd binnen een maand
gehaald. (foto: Friso Huizinga)
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Bouw zeesluis
oﬃcieel van start
Medio september kwam minister Schultz van Haegen van
Infrastructuur en Milieu naar IJmuiden om samen met de
samenwerkingspartners het ofﬁciële startsein te geven voor de
bouw van de nieuwe zeesluis. Veel vertegenwoordigers van de
samenwerkingspartners, waaronder de provincie Noord-Holland,
gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam en de gemeente
Velsen, waren hierbij aanwezig.
De zeesluis zal straks de grootste ter wereld zijn en zorgt voor
een belangrijke economische impuls in de wijde regio. Ook laat
het zien waartoe Nederlandse ingenieurs in staat zijn. (foto: Joop
Waijenberg)
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Sidney van Leeuwen
ﬁetst naar Barcelona

Lange Nieuwstraat op schema

De reconstructie van de Lange Nieuwstraat ligt op schema. Naar
verwachting zou het weggedeelte tussen de Velserduinweg en
Plein 1945 medio november weer open gaan. De aansluiting
met de Zeeweg blijft dan nog wel afgesloten. Na de jaarwisseling
wordt Plein 1945 volledig afgesloten tussen de De Noostraat en
de Zeeweg. Als er in de winter gewoon kan worden doorgewerkt,
gaat de Lange Nieuwstraat eind maart weer open. Dan is de straat
voorzien van nieuwe riolering en bestrating, vrijliggende ﬁetspaden
en stoplichten op de kruising Plein 1945 / Zeeweg. (foto: Reinder
Weidijk)

Kermisterrein feestelijk
overgedragen

Tijdens de opening van de nostalgische kermis in SantpoortNoord, ter ere van het 80-jarig bestaan van Harddraverij
Santpoort en Omstreken, was ook de ofﬁciële overdracht van
het kermisterrein aan de Harddraverij. Voorzitter Bas Kuntz en
burgemeester Frank Dales maakten er een hele happening van.
De asfaltweg die het kermisterrein jarenlang doorsneed is
nu verdwenen. Door de komst van het HOV kon deze wens
van de Harddraverij worden gerealiseerd. Het kermisterrein is
weer een geheel en dat je er als Santpoorter een stukje voor
moet omrijden heb je er natuurlijk graag voor over. (foto: Karin
Dekkers)
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BeestenBende
is Duurzame Held
Tijdens de Dag van de Duurzaamheid op Plein 1945 werd
de BeestenBende van Velsen uitgeroepen tot Duurzame
Held. De taart smaakte heerlijk. De 160 Velsense kinderen
die maandelijks hun vrije tijd besteden aan het opruimen van
zwerfafval zijn dit jaar de grote winnaar. Het grote succes van
de BeestenBende wordt verklaard door de kinderen zelf. De
8-jarige Charissa uit Velsen-Noord zegt: ,,Ik vind het leuk om
te helpen met opruimen in de buurt en ik heb nu ook nieuwe
vrienden gemaakt.Õ Õ Tijdens de Dag van de Duurzaamheid
kon Velsen kennismaken met de nieuwste innovaties op
milieugebied.

Pieter Vermeulen Museum
is het beste
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Het Pieter Vermeulen Museum werd deze maand uitgeroepen tot
Best Beoordeelde Kindermuseum van Nederland. Wethouder
Floor Bal werd uitgenodigd voor de kennismaking met de nieuwe
Ô lookÕ van het Pieter Vermeulen Museum. Aan de entreezijde van
het gebouw, waar het museum al vele jaren tijdelijk gehuisvest
is, zijn over de volle breedte van het pand een viertal kunststof
doeken aangebracht, elk met een afmeting van 7,5 bij 2,5 meter.
Op deze doeken is een groot aantal afbeeldingen te zien van
dieren die onder meer in het museum als collectiestukken zijn te
bewonderen.

Telstar Thuis in de Wijk
bestaat 5 jaar

Telstar Thuis in de Wijk vierde zijn eerste lustrum. In het najaar
van 2011 richtten de voetbalclub en Woningbedrijf Velsen deze
stichting op om op meer structurele wijze maatschappelijke
activiteiten te kunnen organiseren. Vijf jaar later draaien er
onder de paraplu van Telstar Thuis in de Wijk vijf structurele
programmaÕ s: de Street League, Playing for Success,
SchoolÕ s cool, de Techniek Experience en Supporters voor
Supporters. Daarnaast doet Telstar nog veel meer op sociaalmaatschappelijk gebied. Naast clinics en schoolbezoeken, biedt
de club met haar stadion een plek voor educatie, participatie &
emancipatie.

Industrie in Spotlight
Het eerste weekend van Industriecultuur IJmuiden zat vol met
theatervoorstellingen, boottochten en speciale rondleidingen.
Wethouder Ronald Vennik opende Industriecultuur IJmuiden
ofﬁcieel door twee industriële gebouwen in het licht te zetten.
Tijdens het weekeinde kon men met een snelle ribboot door
de haven van IJmuiden of een poëtische rondleiding door het
beeldenpark Zee van Staal, voor iedereen was er iets te doen.
Vishal D vormde het bijzondere decor voor de theatervoorstelling
Ô de Verhalenvisser van IJmuidenÕ . Ook waren er rondleidingen
bij Tata Steel en het bedrijfsmuseum van ENCI. (foto: Erik
Baalbergen)
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Rechterknokkel! Mam! Nu ben je dood.Õ De populaire gamer
Yarasky had de lachers op zijn hand toen hij een ﬁlmpje liet zien
waarin hij samen met zijn moeder het spel Call of Duty speelt.
De businessclub van Telstar zat tijdens het drukbezochte Raboevent Vlog You! vol met jongeren die speciaal voor Yarasky,
vlogger Emma Wagemans en Youtuber Furtjuh (Rutger Vink)
waren gekomen.
De drie internetsterren vertelden over hoe zij succesvol
zijn geworden, gaven antwoord op vragen en deelden
handtekeningen uit. Met ruim 200 bezoekers was de avond een
groot succes. Vlog You! was de start van RaboWeek IJmond.
(foto: Noortje Dalhuijsen)
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Fan van vloggen,
gamen en Youtuben

Nieuwe praktijklocatie
voor Tender College
Onder begeleiding van tromgeroffel en met het losknippen van
ballonnen van een heftruck werd de beroepsgerichte praktijklocatie
van het Tender College ofﬁcieel in gebruik genomen. Nadat
het besluit genomen was de voormalige basisschool naast het
hoofdgebouw in gebruik te nemen, werd door een architect een
plan gemaakt om de wensen van de docenten zoveel mogelijk
uit te laten komen. Het duurde daarna meer dan een jaar voordat
het zover was, maar nu heeft de school de beschikking over
praktijklokalen gekregen die leerlingen een goede kans bieden zich
voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Amerikaans ontbijt
bij presidentsverkiezing

In het kader van maatschappijwetenschappen mochten de
leerlingen en docenten van het Ichthus Lyceum woensdag 9
november vroeg uit de veren voor een All American breakfast dat in
het teken stond van de verkiezingen in de Verenigde Staten. Meer
dan 85 leerlingen meldden zich aan voor het ontbijt dat om vier uur
Ô s morgens begon. Uiteraard werd er niet alleen ontbeten, maar
werden alle uitslagen nauwkeurig gevolgd en geanalyseerd en
werden het politieke stelsel en cultuur vergeleken met Nederland,
zoals je mag verwachten van studenten maatschappijleer.
(foto: Reinder Weidijk)

Vishandel Tel wint
IJmond Onderneemt
Vishandel Tel is de grote winnaar van de IJmond Onderneemt!
Award 2015. Directeur Rick Tel was zichtbaar verheugd.
IJmond Onderneemt! werd voor de zesde keer georganiseerd.
Hoewel Fairexx Logistics en Bamboe Bouw ook veel indruk
op de jury maakten, ging de IJmond Onderneemt! Award naar
Vishandel Tel. Zo stelde de jury bij monde van Roel Huisman
dat Vishandel Tel Ô een modern, innovatief en krachtig bedrijf
is, dat in het verleden zijn sporen al heeft verdiend maar
vooral bezig is met het vergroten van diverse aan vis, schaalen schelpdieren gerelateerde activiteitenÕ . (foto: IJmond
Onderneemt)
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Moord op Jos Korver
schokt heel Velsen
Jos Korver (52), de mede-eigenaar van CafŽ Cheers, kwam
zondag 11 december bij een steekpartij om het leven. Jos
beschermde zijn schoonvader en ving de messteken op. Dat
gebeurde in een bedrijfspand waar de twee mannen een
klusje zouden doen. De dader, een huurder met vermoedelijk
psychische problemen, werd na een klopjacht door de politie
aangehouden in Santpoort. Op de dag van de uitvaart stond
de auto met de kist minutenlang stil voor CafŽ Cheers waar
honderden mensen zich hadden verzameld om Jos Korver de
laatste eer te bewijzen. (foto: Ko van Leeuwen)

Dales op bezoek
bij Tata Steel
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Burgemeester Frank Dales kreeg een rondleiding door de
Oxystaalfabriek en het onderzoekscentrum voor de automobielindustrie bij Tata Steel. De burgemeester was onder de indruk
van de omvang van het bedrijf, de productieprocessen en het
niveau van de R&D-afdeling. Het was zijn eerste bezoek aan het
staalbedrijf.
Hans van den Berg, directeur Tata Steel in IJmuiden, ontving
burgemeester Dales en benadrukte het belang van de
samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen
waar het gaat om techniekonderwijs. Ook het grote nieuwe
investeringsprogramma, het duurzaamheidsbeleid van Tata Steel
en de rol van het bedrijf in de regionale economie kwamen aan de
orde. (foto: Tata Steel)

Kroon op het werk
Als Ž Ž n van de laatste klussen werd eind december het
oorspronkelijke naambord van de Velsertunnel teruggeplaatst.
Het houten bord is gerestaureerd en opnieuw in de lak gezet. De
aannemer begon in die periode ook met het ophangen van nieuwe
verkeersborden. De Velsertunnel gaat op maandag 16 januari
2017 weer open, dat is precies negen maanden na de sluiting
in april 2016. Die ochtend kan het verkeer om uiterlijk 05.00 uur
weer door de tunnel rijden. Ondanks het feit dat er veel aandacht
was besteed aan omleidingen en aanpassingen zal menig NoordHollander opgelucht ademhalen en blij zijn dat zij weer gebruik
kunnen maken van de Velsertunnel. (foto: Rijkswaterstaat)

Santa Run levert 6.000 euro op
voor Inloophuis Kennemerland
De eerste Santa Run in IJmuiden, op 17 december, bracht
ruim 6.000 euro op voor Inloophuis Kennemerland. De
Santa Run werd vanaf Plein 1945 georganiseerd door de
samenwerkende Rotary Clubs in de regio. Deelnemers
kregen het kerstmannenpak en gingen met 275 man heen en
weer door de Lange Nieuwstraat. Ditmaal was het nog een
wandeling, omdat de straat nog niet helemaal klaar is, maar
toch werd hier en daar stiekem gerend. De feestband Local
Boyzz was helemaal in kerststemming en zorgde voor veel
sfeer. Inloophuis Kennemerland in Santpoort-Noord geeft op
velerlei gebied steun aan mensen die te maken hebben met
kanker. (foto: Karin Dekkers)
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In de schijnwerpers Sportgala Velsen
Oproep om kandidaten voor te dragen!

Wie worden de Velsense
sportkampioenen van 2016?

Goede voornemens in 2017!
Maak ze waar in zwembad De Heerenduinen,
Squashcentrum Het Polderhuis of in de andere
gemeentelijke sportaccommodaties.

P. Hussaarts B.V. is ruim 60 jaar gevestigd in de
gemeente Velsen. De directie en het personeel zijn
zeer betrokken bij S.C. Telstar.
Deze liefde voor de voetbalsport blijkt tevens uit bijvoorbeeld bordsponsoring bij de meeste lokale voetbalverenigingen én de reclamedoeken in de sporthallen binnen onze gemeente.

Gezondheidsbeurs Velsen

Evenementenkalender
9 januari
13 januari
15 januari
27 januari
29 januari
29 januari

Dertig deelnemende organisaties zullen aanwezig
zijn om u Gratis te voorzien van onderzoek, advies,
informatie en/ of korting op het gebied van medisch
en zorg, sport en fitness, beauty en verzorging, eten
en drinken.

Aan welke criteria moet de nominatie voldoen?
a) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een Nederlands
kampioenschap van een toernooi of wedstrijdenreeks.
b) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een Europees
kampioenschap.
c) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een Wereldkampioenschap.
d) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een Wereldbekerwedstrijd.
e) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een Europacupwedstrijd.
f) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een wedstrijd
van vergelijkbaar niveau als de punten onder b) tot
en met e).
g) Als je een individuele sportprijs hebt gewonnen van
een officiële sportbond.
h) Als je een individuele sportprijs hebt gewonnen
tijdens een internationaal toernooi.

Niemand minder dan Olga Commandeur van het tv
programma ‘Nederland in beweging’ zal een sportieve
workshop verzorgen. Ook dragen een aantal sportverenigingen uit de gemeente Velsen een sportieve
activiteit bij, dus trek comfortabele kleding aan en
kom langs!

Nominaties moeten vóór 25 januari 2017 worden
doorgegeven via de aanmeldknop op de website van
www.sportgalavelsen.nl Ook kunt u de nominaties
mailen naar sportgala@velsen.nl Voor vragen kunt u
ook bellen met Simon de Weers, afdeling Sportzaken
gemeente Velsen: 06-28302505.

SPORTIEF
KINDERPARTIJTJE?
Huur eens een gymzaal

Wij zijn ook te volgen via:

Elk jaar kiest de gemeente Velsen haar sportkampioenen en worden andere sporters in het zonnetje gezet. Wie een kandidaat kent, mag hem of haar of een
heel team voordragen. Er zijn zes categorieën: Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent, Master en Gehandicapte Sporter. Een deskundige jury bepaalt wie
de winnaars zijn. De prijsuitreiking vindt plaats op
vrijdag 10 maart 2017 in het Thalia Theater in IJmuiden. De presentatie van het Sportgala is in handen
van Frank Snoeks, sportverslaggever bij Studio Sport.
Wie kunnen genomineerd worden?
* De individuele sporters die lid zijn van een Velsense
vereniging; dat mag een niet-Velsenaar zijn die lid is
van een Velsense vereniging of een Velsenaar die lid
is van een niet-Velsense vereniging.
* Teamsporters die uit Velsen komen en lid zijn van
een team dat niet uit Velsen komt; de sporter wordt
dan individueel genomineerd.
* Hele teams, als het een Velsens team is, inclusief alle
niet-Velsense leden.

AGU Egmond-Pier-Egmond
www.lechampion.nl
Discozwemmen
www.zwembadvelsen.nl
JSP snorkelen
www.jeugdsportpasvelsen.nl
Discozwemmen
www.zwembadvelsen.nl
Gezondheidsbeurs
www.sportloketvelsen.nl
Beeckesteincross
www.avsuomi.nl

0255-567666
Sportzaken@velsen.nl

De gemeente Velsen vraagt iedereen om kandidaten
voor te dragen voor de titel van Velsense Sportman,
Sportvrouw, Sportploeg, Talent (tot 18 jaar), Master (vanaf 40 jaar) en Gehandicapte Sporter van het
jaar 2016. De winnaars worden bekendgemaakt op
het Sportgala op vrijdag 10 maart 2017 in het Thalia
Theater. Bent u en kent u iemand die - of een team aan onderstaande voorwaarden voldoet? Geef deze
sporter(s) dan vóór 25 januari 2017 op via de aanmeldknop op de website van www.sportgalavelsen.nl of stuur een e-mail naar sportgala@velsen.nl

Zondag 29 januari 2017, 09:30-13:30 uur
Sporthal Zeewijk, Planetenweg 301, IJmuiden
Voor alle 40+ers uit de gemeente Velsen organiseert
Stichting Welzijn Velsen met partners de Gezondheidsbeurs Velsen.
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U bent van
harte welkom
Nieuwjaarsreceptie 2017

Het gemeentebestuur van Velsen wenst u
een goede gezondheid in 2017

De heer Koper eerste klant
RegioRijder
Op zondag 1 januari 2017 was
de heer Hein Koper een van de
eerste klanten van RegioRijder. Een bijzonder moment. Dicky Sijpkens, regiomanager van
Connexxion was daarbij. Evenals de Velsense wethouder Robert te Beest, die hem namens alle gemeenten in de regio een bos
bloemen overhandigde.

De heer Koper woont in Haarlem en
gaat regelmatig naar de Waterviolier in Velserbroek (onderdeel van
de Hartekampgroep). Op zondag
ging hij naar familie in Zandvoort.
Met RegioRijder kan hij reizen naar

elke bestemming, die op maximaal
25 km van zijn woonadres ligt. De
gemeenten uit de regio’s Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland hebben gezamenlijk vijf
taxibedrijven gekozen, die vanaf 1
januari 2017 het Wmo-vervoer uitvoeren. Dit doen ze onder de naam
RegioRijder. Om hiervan gebruik
te kunnen maken heeft u een vervoerspas nodig die u kunt aanvragen
bij het Wmo- of Zorgloket van uw
gemeente in de regio .De regie over
de taxiritten wordt gedaan door de
regiocentrale van Connexxion. Kijk
voor meer informatie op www.regiorijder.nl. (foto:Reinder Weidijk)

Voor een persoonlijke uitwisseling van
nieuwjaarswensen nodigt het gemeentebestuur
van Velsen u hierbij van harte uit voor de
nieuwjaarsbijeenkomst.
Deze vindt plaats op maandag 9 januari 2017
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.

In een rolstoel of scootmobiel
naar de vloedlijn van het strand
– dat kan. Mensen met een
Wmo-indicatie bellen daar nu de
strandtaxi voor.

De gemeente vindt het belangrijk
dat het strand voor iedereen toegankelijk is. Tot voor kort was de
vloedlijn moeilijk te bereiken voor
mensen in een rolstoel of scootmobiel. Helaas is het onmogelijk om
een echt pad aan te leggen naar de
vloedlijn, maar er is nu een alternatief.
Vanaf 1 januari 2017 kunnen gebruikers van rolstoelen of scootmo-

bielen gratis gebruik maken van de
strandtaxi. Die strandtaxi rijdt elke
dag tussen 09.00 uur en 18:00 uur
over het strand van IJmuiden. Hij
haalt u op bij één van de strandopgangen en zet u af bij de vloedlijn.
Ook kunt u natuurlijk worden opgehaald.
Heeft u een Wmo-indicatie voor
een rolstoel of scootmobiel? Dan
kunt u de strandtaxi reserveren via
0653197825 of per mail via post@
paviljoennoordzee.nl. Heeft u andere vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen
met de gemeente op 0255 567200
en vragen naar de afdeling Wmo.

Tuin Beeckestijn in oude glorie hersteld.

Afval scheiden
Goede voornemens? Afval scheiden
zou daar een van kunnen zijn. Maak
het uzelf makkelijk en zorg dat u uw
etensresten en snijrestjes meteen
makkelijk kwijt kunt! Zet een bakje op uw aanrecht en verzamel daar
gedurende de dag al het groente- en
fruitafval in. Doordat u uw etensresten goed scheidt, kan er groen gas en
compost van gemaakt worden.

Foto: Ko van Leeuwen

Op wielen naar de vloedlijn!
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Elke boom is geld waard

Lever je kerstboom in!
Op donderdag 5 januari kun
je weer kerstbomen inleveren
voor verbranding. Elke boom
is 50 eurocent waard. Heb je
er veel? Breng ze dan naar de
brandplaatsen aan de Heerenduinweg in IJmuiden en het
grasveld aan de Hagelingerweg
(ter hoogte van de Biezenweg)
in Santpoort-Noord.

Inleverplaatsen:
• IJmuiden:
Kennemerplein,
Plein 40-45, Canopusplein van
12.30 tot 15.30 uur
• IJmuiden:
Heerenduinweg,
brandplaats van 13.00 tot 19.00
uur
• Velsen-Noord: Stratingplantsoen van 09.00 tot 12.00 uur
• Velserbroek: Vestingplein van
12.00 tot 16.00 uur
• Velsen-Zuid: voor de brandweerkazerne van 12.30 tot 15.30
uur
• Driehuis:
Driehuizerkerkweg
naast de kerk van 12.30 tot 15.30
uur
• Santpoort-Zuid: Willem de
Zwijgerlaan naast het station
van 12.30 tot 15.30 uur
• Santpoort-Noord: Hagelinger-

weg /Burgemeester Weertplantsoen van 12.30 tot 15.30 uur
• Santpoort-Noord: Hagelingerweg op het veld bij de brandplaats t.h.v. Biezenweg van 13.00
tot 19.00 uur.
Verbranding
Op donderdag 5 januari om 18.30
uur aan de Heerenduinweg in
IJmuiden en op donderdag 5 januari om 18.30 uur aan de Hagelingerweg (ter hoogte van de Biezenweg) in Santpoort-Noord.
Niet verbranden?
Op zaterdag 7 januari 2017 zamelt
HVC alle overige kerstbomen in.
HVC rijdt een route via de doorgaande wegen. Dit is een andere
route dan vorige jaren. Deze route staat op www.velsen.nl. Kerstbomen mogen vanaf vrijdagavond
6 januari 20.00 uur tot zaterdagochtend 7 januari vóór 8.00 uur
worden aangeboden bij de ondergrondse containers of op de aanbiedplaatsen van de minicontainers. Wij vragen dan ook uw aandacht daarvoor bij het parkeren
van de auto’s op zaterdag 7 januari. (foto: gemeente Velsen)

Wie worden de Velsense
sportkampioenen van 2016?
De gemeente Velsen vraagt iedereen om kandidaten voor te
dragen voor de titel van Velsense Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent (tot 18 jaar), Master
(vanaf 40 jaar) en Gehandicapte
Sporter van het jaar 2016.

De winnaars worden bekendgemaakt op het Sportgala op vrijdag
10 maart 2017 in het Thalia Theater. Bent u en kent u iemand die
- of een team - aan onderstaande
voorwaarden voldoet? Geef deze
sporter(s) dan vóór 25 januari 2017
op via de aanmeldknop op de website van www.sportgalavelsen.nl of
stuur een e-mail naar sportgala@
velsen.nl
Elk jaar kiest de gemeente Velsen haar sportkampioenen en worden andere sporters in het zonnetje gezet. Wie een kandidaat kent,
mag hem of haar of een heel team
voordragen. Er zijn zes categorieen: Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent, Master en Gehandicapte Sporter. Een deskundige jury bepaalt wie de winnaars zijn. De
prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 10 maart 2017 in het Thalia
Theater in IJmuiden. De presentatie van het Sportgala is in handen
van Frank Snoeks, sportverslaggever bij Studio Sport.
Wie kunnen genomineerd worden?
• De individuele sporters die lid
zijn van een Velsense vereniging;
dat mag een niet-Velsenaar zijn
die lid is van een Velsense vereniging of een Velsenaar die lid is
van een niet-Velsense vereniging.

• Teamsporters die uit Velsen komen en lid zijn van een team dat
niet uit Velsen komt; de sporter
wordt dan individueel genomineerd.
• Hele teams, als het een Velsens
team is, inclusief alle niet-Velsense leden.
Aan welke criteria moet de nominatie voldoen?
a)Als je 1e, 2e of 3e bent geworden
bij een Nederlands kampioenschap van een toernooi of wedstrijdenreeks.
b)Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een Europees kampioenschap.
c)Als je 1e, 2e of 3e bent geworden
bij een Wereldkampioenschap.
d)Als je 1e, 2e of 3e bent geworden
bij een Wereldbekerwedstrijd.
e)Als je 1e, 2e of 3e bent geworden
bij een Europacupwedstrijd.
f )Als je 1e, 2e of 3e bent geworden
bij een wedstrijd van vergelijkbaar niveau als de punten onder
b) tot en met e).
g)Als je een individuele sportprijs
hebt gewonnen van een officiële
sportbond.
h)Als je een individuele sportprijs
hebt gewonnen tijdens een internationaal toernooi.
Aanmelden
Nominaties moeten vóór 25 januari 2017 worden doorgegeven via
de aanmeldknop op de website van
www.sportgalavelsen.nl Ook kunt
u de nominaties mailen naar sportgala@velsen.nl Voor vragen kunt u
ook bellen met Simon de Weers, afdeling Sportzaken gemeente Velsen: 06-28302505.
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Gemeente Velsen bijna Hartveilig!
Een dierbare verliezen door een
hartaanval, helaas hebben veel
mensen daar ervaring mee. Wanneer hulp in de buurt is, wordt dit
risico kleiner. Daar wordt nu hard
aan gewerkt, Velsen is bijna Hartveilig! Door een netwerk van vrijwilligers en AED’s op te bouwen,
kan er binnen zes minuten hulp
verleend worden en dat is heel
belangrijk voor de overlevingskans!

Sinds een jaar werkt Velsen eraan
om de acute hulp bij een hartstilstand te verbeteren. Daarom is Velsen aangesloten op het landelijke netwerk Hartveilig Wonen. We
zijn goed op weg om een ‘Hartveilige gemeente’ te worden. Er zijn nog
wel extra vrijwillige burgerhulpverleners en AED’s nodig om overal in
Velsen op tijd hulp te kunnen geven.
Een AED is een Automatische Externe Defibrillator, een draagbaar
apparaat dat helpt bij het reanimeren. We spreken Annette Baerveldt
(wethouder gezondheidzorg gemeente Velsen) en Kees Gerrits (eigenaar van Café Middeloo in Driehuis) over dit onderwerp.
Goed gevoel
‘Ik zie in de openbare ruimte steeds
meer AED’s buiten hangen. Dat
geeft een goed gevoel,’ aldus Annette Baerveldt. Ze beseft heel goed
hoe belangrijk een project als Hartveilig Wonen is voor een gemeente.
Zelf heeft ze haar broer verloren aan
hartfalen, een AED had hem misschien kunnen redden.
AED houders van het eerste uur
Dat besef geldt ook voor Kees Gerrits, eigenaar van Café Middeloo in

Driehuis. Hij verloor zijn vader aan
hartfalen. Nu ruim een jaar verder
gaat het gelukkig goed met de familie Gerrits en hebben ze de draad
weer volop opgepakt. ‘Na het overlijden van mijn vader hebben we heel
veel mensen in de zaak gehad. Je
kunt daardoor je verhaal kwijt. We
voelden ons echt gesteund.’ Met hun
AED doet Middeloo ook iets terug.
Ze zijn AED houders van het eerste
uur. Eerst in het café zelf, maar nu
ook eentje aan de gevel.
In dienst van Driehuis
‘We zijn benaderd of we een AED
kast aan de muur wilden en hebben heel snel ja gezegd. Nu de kast
aan de muur hangt staat deze meer
in dienst van Driehuis. Dat is de be-

langrijkste motivatie geweest, echt
voor het dorp. Het is zo belangrijk
dat er op verschillende plekken één
hangt en deze 24 uur per dag beschikbaar is,’ aldus Kees.
Het netwerk van Velsen is bijna
compleet, maar AED kasten en vrijwilligers die kunnen reanimeren of
dit willen leren, zijn nog steeds erg
welkom. ‘Ik ben pas tevreden als
we een volledig netwerk in Velsen
hebben, voor iedere kern dus ook
in Driehuis’, zo stelt Annette Baerveldt. Met name in Driehuis, IJmuiden en Velsen-Zuid zijn er nog tekort burgerhulpverleners. Annette roept op ook mee te doen, ‘Goed
voorbeeld doet goed volgen: dus heb
je binnen een AED hangen, neem

contact op! En ben je hulpverlener
of wil je er een worden: we hebben je
nodig, meld je aan!’
Gemeenschappelijk doel
Kees vindt het gemeenschappelijke
doel van Hartveilig Wonen ook belangrijk, ‘Het is altijd goed om aan
zoiets mee te doen. Wil je het, doe
het! Het hoort er ook een beetje bij,
zeker in onze gemeente met alle
woonkernen. Dat is wat anders dan
een stad, je bent er meer voor elkaar,
het is ons kent ons’.
Kijk voor meer informatie over
Hartveilig Wonen op www.hartveiligwonen.nl of de Facebookpagina
van Hartveilig Wonen Velsen. (foto:
Reinder Weidijk)

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 of
kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC

is geopend op maandag tot en met
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
en op donderdagavond van 18.00
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 werkt uitsluitend op
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt elke werkdag
van 08.30 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 noteren. Dit
formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland
in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.
Op 20 augustus 2013 heeft het
college van Burgemeester en

Wethouders van Velsen besloten
om vanaf 1 januari 2014 alle
formele
bekendmakingen
van
bijvoorbeeld vergunningen, beleid
en verordeningen te publiceren in
het elektronisch gemeenteblad.
De
bekendmakingen
worden
ook gepubliceerd in de huis-aanhuisbladen de Jutter en de Hofgeest.
Het elektronisch gemeenteblad
is te vinden op www.velsen.nl.
Informatie over de gemeenteraad
van Velsen en de vergaderingen van
het Raadsplein is te vinden op: raad.
velsen.nl.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 24
december 2016 tot en met 30 december 2016 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
Eksterlaan 20, verbouwen klaslokaal tot woning (27/12/2016)
26073-2016.
Velsen-Noord
Coymansstraat 10, wijzigen gebruik
naar bedrijf (29/12/2016) 263502016.
Santpoort-Noord
Terrasweg 60, uitbreiden woning

(29/12/2016) 26262-2016.
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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen
dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 19, plaatsen damwand
(29/12/2016) 20774-2016.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus

465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is

ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Orionweg ong., plaatsen
(27/12/2016) 18777-2016.

anker

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 124, plaatsen dakkapel (27/12/2016) 25423-2016.
Velsen-Zuid
Velserbeek 5, kappen 45 bomen

(27/12/2016) 23878-2016.
APV artikel 2:17 Evenementen
IJmuiden
Kofferbakmarkt
parkeerterrein sporthal Zeewijk en basisschool Zefier april t/m juli
2017(29/12/2016)23767-2016;
Snuﬀelmarkten Lange Nieuwstraat
27-5, 10-06, 15-07, 12-8, 16-09, (0201-2017)23261-2016.

Regelingen sportaccommodaties 2017
De gemeente heeft de tarieven en algemene voorwaarden van de gemeentelijke sportaccommodaties voor 2017 vastgesteld. Er zijn drie regelingen: de Regeling sportterreinen 2017-2018; de Regeling sporthallen en gymlokalen 2017-2018 en de Regeling zwembad De Heerenduinen 2017.

De volledige regelingen zijn te vinden op de websites www.overheid.nl: lokale wet en regelgeving, www.sportloketvelsen.nl (sport & gemeente > sportaccommodaties in Velsen) en www.zwembadvelsen.nl (algemeen > huisregels).
Overzicht van de meest gangbare tarieven (type- en drukfouten voorbehouden).
Zwembad De Heerenduinen m.i.v. 1 januari 2017
Losse baden:
- Kinderen 0 en 1 jaar
gratis
- 16 jaar en ouder
€ 5,10
- Onder 16 jaar
€ 4,70
- Daluren
€ 4,70
Meerbadenkaarten:
- 10 baden- kaarten
(prijs van) 9 losse baden + 1 bad gratis
- 25 baden- kaarten
(prijs van) 20 losse baden + 5 baden gratis
- 50 baden- kaarten
(prijs van) 35 losse baden + 15 baden gratis

Zwemles:
- Maandkaart kinderen 2x per week, 30 min./45 min. € 47,50 / 71,25
- Maandkaart volwassenen 1x per week
€ 38,25
- Losse les
€ 11,00
Sportterreinen 2017-2018 m.i.v. 1 juli 2017
- Voetbalveld
- Kunstgrasveld voetbal
- Kunstgrasveld hockey
- Honk- softbalveld
- Korfbalveld
- Handbalveld
- Rugbyveld
- Atletiekcomplex

€ 3.926,00
€ 11.778,00
€ 7.240,64
€ 3.140,00
€ 3.140,00
€ 2.361,00
€ 3.140,00
€ 13.570,00

Sporthallen 2017-2018 m.i.v. 1 juli 2017
- Plaatselijke sportverenigingen vast gebruik, per uur € 45,00
- Competitie gebruik, per uur
€ 57,00
- Overige gebruikers, per uur
€ 51,00
Gymzalen 2017-2018 m.i.v. 1 juli 2017
-Seizoentarief plaatselijke sportverenigingen, per uur €
-Plaatselijke sportverenigingen losse uren
€
-Seizoentarief overige gebruikers, per uur
€
- Overige gebruikers losse uren
€

10,75
14,50
12,30
18,70
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Vrijstellingsbesluiten Havenverordening en -reglement
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat het college in zijn vergadering van 20 december 2016 op grond van de regionale Havenverordening NZKG 2012 en Havenreglement 2012 de volgende vier vrijstellingsbesluiten heeft vastgesteld voor de periode tot
en met 31 december 2018:

4.Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamheden vissersschepen voor
de Noordzee- en kustvisserij,

1. Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamheden baggervaartuigen;
2.Vrijstellingsbesluit bunkercontrolelijst kotters;
3.Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamheden grote vissersschepen
(vriestrawlers);

Ter inzage
De tekst van de vrijstellingsbesluiten zijn in het elektronisch gemeenteblad
gepubliceerd. Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is ook in te
zien bij de balie van het stadhuis.

De vrijstellingsbesluiten treden in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling VRK
colleges en raden van Beverwijk,
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

De regeling is verplicht op grond van

IJmuiden - Vorige week
dinsdagmiddag bleek dat de
6-jarige Bart Fröger uit IJmuiden de 10.0000ste bezoeker
was van het jaar 2016.
Bart en zijn vader Wil werden
in het museumcafé opgewacht door bijna het voltallig bestuur. Helen Smit deed
uit de doeken dat het een
bijzonder moment was: Bart
was namelijk de 10.000ste
bezoeker van dit jaar. Voor
het Zee- en Havenmuseum dat buiten de vakanties
slechts drie middagen per

week open is, is dit een geweldige prestatie. Het mooie
bezoekersaantal werd mede
gehaald dankzij de vele activiteiten, zoals de motorendraaimiddag, film- en verhalenmiddagen, boeiende tentoonstellingen en de introductie van de Museumkaart.
Bart bleek een echte fan van
het museum, omdat hij het zo
leuk vindt om ,,dingetjes te
kunnen en te mogen doen,
zoals de seinsleutel op zolder waar je morsetekens mee
kunt seinen en het mooie uit-

zicht uit de toren.’’ Bart maakt
ook graag de speurtochten
en is trots op zijn diploma’s.
Vader Wil bleek in het verleden als leerling-stuurman op
de voormalige school te hebben gezeten. Het bloed kruipt
waar het niet gaan kan.
Bart kreeg voor thuis een
mooie bos bloemen mee en
het spannende jeugdboek
De Geest van het Zee- en
Havenmuseum, wat ter plekke door de schrijver van het
boek, Cees de Baare, werd
gesigneerd.

schappelijke
Regeling
Veiligheidsregio Kennemerland is gewijzigd na besluitvorming door de

De regeling is verplicht op grond van
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Rabobank weer hoofdsponsor stratenteams

aan het einde van het toernooi nog een mooie cheque
voor het goede doel wordt
overhandigd dan maakt het
de keuze compleet.
L. Brownstraat is dit jaar de
titelverdediger. Of zij weer
winnen? De andere straten staan op scherp en laten
zich niet verrassen. Het wordt
weer een spannende strijd
met wat nieuwe gezichten.
De voorrondes zijn op vrijdag 20 en zaterdag 21 januari. De finaledag is op zaterdag 28 januari
Informatie over tijden en programma is terug te vinden
op de Facebook-pagina van
Stichting Stratenteams Velserbroek.

De regeling treedt in werking per 1
januari 2017.
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Velserbroek - Stichting
Stratenteams
Velserbroek
brengt buren, jong en oud,
in beweging. Met een verbindende kracht die veel verder
gaat dan voetbal alleen. Want
dit zaalvoetbalevenement betekent veel voor de sociale leefsfeer in Velserbroek en
dat ondersteunt Rabobank
IJmond van harte.
Rabobank IJmond is een onderscheidende bank die een
positieve bijdrage levert aan
wonen, werken en recreëren in onze regio. Wat speelt
er in de IJmond op het gebied van wonen en leefbaarheid, zorg en welzijn? En wat
zijn de mogelijkheden om de
regio verder te versterken?
Daarom is Rabobank IJmond
al jaren hoofdsponsor van dit
mooie toernooi. De ingredienten van dit burentoernooi
zijn enthousiasme, sportiviteit, strijd én een goede sfeer.
Zoals de initiators Rob Tousain en Peter Geldof zeggen,
gaat het hier om ‘straatbuilding’.
Dit evenement brengt buurtbewoners uit Velserbroek bij
elkaar in een ongedwongen
sfeer. In een sportieve omgeving strijden zij met én tegen elkaar, waarbij meedoen
natuurlijk belangrijker is dan
winnen. En als je weet dat

De integrale tekst van de regeling
is gepubliceerd in de Staatscourant

met nr. 67267 uitgegeven op 7 december 2016. Deze regeling wordt
ook gepubliceerd op de website
www.overheid.nl.
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artikel 9 Wet veiligheidsregio’s. De
regeling is gewijzigd zodat voldaan
wordt aan de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet
veiligheidsregio’s.

Velserbroek - Stichting
Stratenteams
Velserbroek
brengt buren, jong en oud,
in beweging. Met een verbindende kracht die veel verder
gaat dan voetbal alleen. Want
dit zaalvoetbalevenement betekent veel voor de sociale leefsfeer in Velserbroek en
dat ondersteunt Rabobank
IJmond van harte.
Rabobank IJmond is een onderscheidende bank die een
positieve bijdrage levert aan
wonen, werken en recreëren in onze regio. Wat speelt
er in de IJmond op het gebied van wonen en leefbaarheid, zorg en welzijn? En wat
zijn de mogelijkheden om de
regio verder te versterken?
Daarom is Rabobank IJmond
al jaren hoofdsponsor van dit
mooie toernooi. De ingredienten van dit burentoernooi
zijn enthousiasme, sportiviteit, strijd én een goede sfeer.
Zoals de initiators Rob Tousain en Peter Geldof zeggen,
gaat het hier om ‘straatbuilding’.
Dit evenement brengt buurtbewoners uit Velserbroek bij
elkaar in een ongedwongen
sfeer. In een sportieve omgeving strijden zij met én tegen elkaar, waarbij meedoen
natuurlijk belangrijker is dan
winnen. En als je weet dat

Op grond van artikel 26, lid 3 van
de Wet gemeenschappelijke regelingen maakt het college van
burgemeester en wethouders van
Velsen bekend dat de Gemeenschappelijke
Regeling
Veiligheidsregio Kennemerland is gewijzigd na besluitvorming door de

De integrale tekst van de regeling
is gepubliceerd in de Staatscourant

De regeling treedt in werking per 1
januari 2017.

