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Nieuwjaarsreceptie in Stadsschouwburg Velsen

Burgemeester positief 
over toekomst Velsen
velsen - De traditionele nieuw-
jaarsreceptie van de gemeen-
te Velsen werd dit jaar vanwe-
ge de renovatie van het stadhuis 
in Stadsschouwburg Velsen ge-
houden. Ook het programma was 
maandagavond iets anders dan 
gebruikelijk.
Pieter de Waard, directeur van 
Telstar (foto), was als spre-
ker uitgenodigd op het podium 
in de theaterzaal. Hij kwam met 
een hockeystick het podium op, 
‘om het publiek het stadion in te 
slaan’ zoals hij zelf zei. In een ko-
mische act wierp hij zich boven-
dien op als ‘holesmanager voor 
de gemeente Velsen’. Daarmee 
refereerde hij naar de ‘gaten in 
IJmuiden’ waar momenteel veel 
over gesproken wordt. Op zes 
plaatsen waar is gesloopt wordt 
niet direct gebouwd en dat doet 
letterlijk stof opwaaien. De Waard 
zag als ‘holesmanager’ een nieu-
we toekomst voor zich met de 

‘power van de holes’. Maar he-
laas besliste burgemeester Weer-
wind dat hij niet werd aangeno-
men voor deze ludieke verzonnen 
functie.

Een stuk serieuzer, maar heel po-
sitief was de speech van Franc 
Weerwind over de toekomst van 
Velsen, die hij onlosmakelijk ver-

bonden ziet met de regio IJmond 
en zelfs nog groter met de Me-
tropoolregio Amsterdam. On-
danks de crisis blijven er goede 
economische ontwikkelingen in 
Velsen. De burgemeester noem-
de bedrijven als Airborne en Ima-
res die zich vestigden in IJmuiden 
en die zorgen voor werk en om-
zet. Maar ook vroeg hij aandacht 
voor de kwetsbare mensen die in 
armoede leven of anderzins hulp 
nodig hebben. ,,Wij moeten on-
ze krachten bundelen en men-
sen sterk maken’’, zo sprak hij. De 
burgemeester sprak zijn medele-
ven uit richting de nabestaanden 
van de jongen die op 1 januari 
overleed bij een feest bij Snow-
Planet. Hij keurde de agressie te-
gen hulpverleners streng af. Bij 
de nieuwjaarsreceptie was een 
pianist, Boni Li A Sam. Hij  speel-
de twee nummers van Oscar Pie-
tersen, waarvan een nummer Vel-
sen Blues heette. (Karin Dekkers)

Bomen in 
vuur en vlam

velsen - Duizenden kerstbomen eindigden ook dit jaar op de brandstapel. In Velsen konden de bo-
men donderdag op verschillende plaatsen worden aangeboden. Nog dezelfde avond werden ze op 
een enorme brandstapel in de hens gestoken. Dat gebeurde aan de Hagelingerweg in Santpoort-
Noord en aan de Heerenduinweg in IJmuiden. De vlammen laaiden metershoog op tijdens dit door de 
brandweer professioneel opgestoken ‘fikkie’. Ook voor het publiek is dit een aantrekkelijk gezicht. (fo-
to: Ko van Leeuwen)

IJmuiden - In de nacht van za-
terdag op zondag hebben agen-
ten op de Kennemerlaan een op-
stootje in de kiem gesmoord. 
Eén van de aanwezigen, een 
17-jarige IJmuidenaar, was der-
mate recalcitrant en beledigend 
bezig dat agenten hem, na her-
haaldelijk waarschuwen, aan-
hielden. De man had teveel ge-
dronken en werd ter ontnuchte-
ring ingesloten.

Opstootje 
Kennemerlaan

velsen-Zuid - De hulpdien-
sten zijn zaterdagochtend mas-
saal in actie gekomen nadat een 
visser te water was geraakt. De 
visser zat bij het Pontplein in het 
Noordzeekanaal te vissen toen 
hij door nog onbekende reden 
rond half acht te water raakte. 
Brandweer, politie en ambulan-
ce werden gealarmeerd om assi-

stentie te verlenen. Er werd zelfs 
opgeschaald naar middel-wa-
terongeval zodat een extra duik-
eenheid ter plaatse zou komen. 
De visser was gelukkig snel uit 
het water. De man is in de ambu-
lance behandeld waarna hij naar 
het ziekenhuis is overgebracht 
voor verdere zorg. (foto: Michel 
van Bergen)

Visser raakt te water

velserbroek - Zondagmiddag 
werd de aandacht van de vi-
deosurveillanten gevestigd op 
een automobiliste die het niet 
zo nauw nam met de verkeer-
veiligheid. Het rijgedrag viel di-
rect op  omdat de vrouw te hard 
reed, aan het bumperkleven 
was, niet handsfree aan het te-
lefoneren was tijdens het rijden 
en een inrijverbod negeerde in 
de woonwijk bij de schaatsbaan 
in Haarlem. De videosurveillan-
ten zetten de vrouw aan de kant 
en lieten haar de videobeelden 
zien van haar onveilige rijge-
drag. Hierbij merkten de video-
surveillanten dat de vrouw rook 
naar alcohol: uit een blaastest 
bleek dan ook dat de vrouw 
onder invloed van alcohol ver-
keerde. Zij werd meegenomen 
naar het politiebureau voor een 
ademanalysetest, waaruit bleek 
dat ze onder invloed had gere-
den. Tegen de vrouw zijn de no-
dige processen-verbaal opge-
maakt.

Onder invloed

sale

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen
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Technische College biedt 
versnelde VMBO-MBO
IJmuiden - Het Technisch Colle-
ge Velsen heeft als eerste VMBO 
in Nederland binnen het Vakcol-
lege een versnelde route ontwik-
keld, samen met het Nova Colle-
ge. Hiertoe wordt binnenkort een 
convenant ondertekend.
De samenwerking betreft de 
Vakcollege leerlingen van het 
Technisch College Velsen bin-
nen de VMBO Metaalafdeling en 
de aansluiting naar de afdeling 
Werktuigbouw op het MBO bij 
het Nova College. Deze overgang 
wordt versoepeld en verbeterd. 
De docenten van beide scholen 
hebben intensief samen gewerkt 
om de dubbelingen uit de oplei-
dingen te halen en de begelei-
ding te borgen. Voor leerlingen 
zal dit vanaf komend schooljaar 
betekenen dat zij directe studie-
winst boeken als zij overstappen 
van het Technisch College Velsen 
naar de afdeling Werktuigbouw 
van het Nova College te Bever-
wijk en dat zij hun  vertrouwde 

mentor van het VMBO als het 
ware meenemen naar het MBO. 
Onderdelen van de lesstof die 
zij normaliter in het eerste jaar 
op het MBO krijgen, worden nu 
al vast behandeld en afgerond 
op het Technisch College. De af-
ronding van deze lesonderde-
len wordt vastgelegd en erkend 
door het MBO. De intensieve be-
geleiding die de leerling gewend 
is op het VMBO blijft nu ook van 
kracht op het MBO. Het Vakcol-
lege heeft de samenwerking mo-
gelijk gemaakt. Met deze aanpak 
is een nieuwe stap gezet in het 
opzetten van een doorlopende 
leerlijn in het technisch vakman-
schap. Vooralsnog gelden de af-
spraken die gemaakt zijn voor de 
afdeling Metaaltechniek/Werk-
tuigbouw, maar de intentie is om 
deze afspraken te verbreden, zo-
dat ze voor alle afdelingen van 
het Technisch College Velsen en 
de aansluiting op het Nova Colle-
ge Techniek gelden.

Je bent IJmuidenaar 
als... krijgt feestvervolg
IJmuiden - Zaterdag 19 janu-
ari houdt de crew van de Face-
book pagina ‘Je bent IJmuide-
naar als…’ een reünie en feest-
avond genaamd ‘IJmuiden Cen-
traal’ voor alle leden in het prach-
tige Thalia Theater in IJmuiden. 
De groep is in korte tijd zeer po-
pulair geworden en elke dag wor-
den er nieuwe foto’s geplaatst of 
anekdotes verteld over de mooie 
geschiedenis van IJmuiden. 
Op 19 januari zullen diverse ar-
tiesten afkomstig uit IJmuiden of 
directe omgeving verspreid over 
een middag- en avondprogram-
ma optredens verzorgen. De mid-
dag zal in het teken staan van de 
reünie met de mogelijkheid om 
met oud-IJmuidenaren over ver-
vlogen tijden te praten met op-
tredens van onder andere shanty-
koor ’t Staende Tuygh, Cock Zwa-
nenburg, Wel & Wel en Frans Zeil-
maker.
Voor de avond heeft de organisa-
tie ook een programma neerge-
zet waar nog lang over gesproken 
zal worden. Zo zullen Funky Diva 

Ezz, Mathijs Rumping, Ferry van 
’t Veld, Stijl Achterover, een AB-
BA-act genaamd Voulez Vouz, en 
Chéraldo het podium gaan betre-
den. De presentatie van het eve-
nement zal in de vakkundige han-
den zijn van Samantha van Wijk. 
Bryan Visuals verzorgt het beeld-
materiaal op het grote scherm in 
de zaal waarop de historie van 
IJmuiden te zien zal zijn. Tussen 
de optredens door zal een mys-
tery-DJ voor spetterende muziek 
zorgen. Kaarten voor het middag-
programma kosten 7,50 euro en 
voor het avondprogramma 15 eu-
ro. Deze zijn verkrijgbaar bij Hotel 
Augusta, Souvenir- en cadeau-
shop ‘Groeten uit IJmuiden’, Fel-
lows Fashion of online via www.
thaliatheater.nl. Meer informa-
tie op www.ijmuidencentraal.nl of 
op de Facebook pagina  ‘Je bent 
IJmuidenaar als…’.  Zaterdag 19 
januari van 14.00 tot 18.00 uur 
middagprogramma reünie. En van 
20.00 – 03.00 uur feestavond. Lo-
catie: Thalia Theater, Breesaap-
straat 53, IJmuiden. Leeftijd: 25+.

Fotowedstrijd
Ed Geels Fotografie
Velsen - Deze week gaat de 
nieuwe fotowedstrijd van Ed 
Geels Fotografie van start. Een 
zéér populaire competitie die nu 
voor de derde keer georgani-
seerd wordt op de Facebookpa-
gina van Ed Geels Fotografie.
Er zijn dit keer weer hele mooie 
prijzen te winnen die beschik-
baar zijn gesteld door verschil-
lende bedrijven uit de regio. De 
hoofdprijs is een stoere John-
ny Loco-fiets aangeboden door 
Rijwielhandel van Tunen. Verder 
biedt EP Tol een digitale came-
ra aan en er zijn nog veel meer 
te gekke prijzen te winnen. Het 
thema van de wedstrijd is ‘Por-
tret’, dus voor iedereen die graag 
die foto’s maakt van mens en dier 
is dit een hele leuke wedstrijd 
om aan mee te doen. Deelname 

aan de wedstrijd is gratis, en be-
gint op vrijdag 11 januari. Er zijn 
nog veel meer activiteiten bij Ed 
Geels Fotografie zoals de Linked 
In Walk In op zaterdag 12 februa-
ri voor iedereen die een professi-
oneel bedrijfsportret nodig heeft 
voor Linked In of voor cv. Twee 
volledig bewerkte foto’s voor 20 
euro in hoge resolutie. Ook is er 
de maandelijkse workshop ‘Help, 
ik heb een spiegelreflex!’
De perfecte cursus voor men-
sen die een spiegelreflex hebben 
maar alleen nog maar in de au-
tomatische stand durven te foto-
graferen. 
Deze workshop kost 49 euro in-
clusief lunch en lesmateriaal. 
De eerstvolgende workshop is 
op zaterdag 2 februari. Zie ook 
www.edgeelsfotografie.nl.

Goud
Ken je die fabel over die kip 
met die gouden eieren? Over 
die arme boer die op een dag 
in het nest van zijn lievelings-
kip een schitterend mooi ei ziet 
liggen? Eerst denkt hij dat het 
niet echt is, maar vlak voordat 
hij het weg wil gooien bedenkt 
hij zich en neemt het mee om 
het nader te bekijken. Het ei 
is van zuiver goud. Hij kan het 
haast niet geloven en zijn ver-
bazing wordt nog groter wan-
neer hij de volgende dag de-
zelfde ontdekking doet. El-
ke dag – wanneer hij wakker 
wordt - rent hij naar het nest 
en steeds weer vindt hij een 
gouden ei. Het lijkt te mooi om 
waar te zijn. Hij wordt enorm 
rijk. Maar niet alleen zijn rijk-
dom, ook zijn hebzucht en on-
geduld worden groter. Het valt 
hem steeds zwaarder om de 
volgende dag af te wachten en 
uiteindelijk besluit hij de kip te 
slachten om de eieren er alle-
maal tegelijk uit te halen. Maar 
als hij het dier opensnijdt, is er 
geen gouden ei te bespeuren. 
Hij zal ze nooit meer aantref-
fen. De boer heeft de kip die 
hem gouden eieren leverde om 
zeep geholpen.
Gefeliciteerd, je hebt ook ie-
dere dag goud in handen: tijd, 
gezondheid, mensen van wie je 
houdt, de mogelijkheid om ie-
dere dag te kiezen. Onbetaal-
bare waarden, niet te koop. De 
vraag is: wat doe je ermee? 
Neem nou de tijd die ons ie-
dere dag ter beschikking staat. 
Mensen zeggen vaak: “Als je 
me vraagt, wat ik vandaag ge-
daan heb: Ik zou het niet we-
ten”. Hoeveel tijd gaat niet ver-
loren aan nutteloze activitei-
ten terwijl we niet toekomen 
aan wat werkelijk belangrijk is? 
En wat dacht je van onze ge-
zondheid? We weten precies 
wat goed voor ons is, maar we 
doen vaak iedere dag het te-

genovergestelde. We zitten 
vast aan zelf opgebouwde ge-
woonten en laten die niet los 
totdat we ons niet goed gaan 
voelen. En hoe gaat het met de 
mensen die we voor geen goud 
zouden willen missen? We let-
ten vaak meer op wat we in 
hen missen dan wat ze iede-
re dag voor ons betekenen. Ja, 
we zeggen hoe goed ze waren 
bij die laatste toespraak, wan-
neer ze het zelf niet meer kun-
nen horen. We hebben goud in 
handen, maar we gaan er ach-
teloos mee om. Het lijkt als-
of we het eerst moeten mis-
sen voordat we beseffen hoe 
rijk we zijn.
Daarom wens ik je besef van je 
rijkdom toe in dit nieuwe jaar, 
want het zou betekenen, dat 
je vandaag nog tegen iemand 
zegt hoeveel je om hem of haar 
geeft. Besef van je rijkdom 
wens ik je toe, zodat je nuttelo-
ze gewoontes vaarwel zegt en 
vandaag nog gaat voor datge-
ne wat je eigenlijk wilt berei-
ken. Dan gloort er een gouden 
tijd, die niemand je meer kan 
ontnemen. Want beseffen hoe 
rijk je bent, doet verrassen. Ie-
dere dag.

Piet Bogaart Coaching en 
Consultancy | www.bogaart.nl
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Donderdag 
10 januari

Expositie Léonique de Rijcke 
in ‘t Brederode Huys, Bloemen-
daalsestraaweg 201 Santpoort-
Zuid. Geopend maandag en 
dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur 
en op afspraak, 023-5381999. 
Te zien tot 9 februari.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Gotra-Vrouen-
raets, ‘Charlie’. Inleiding om 
19.30 uur. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Kleine zaal: LOS! 
24.00 uur. Toegang 5,-, studen-
ten gratis. Vanaf 18 jaar. Café: 
Peter Vandrie. 22.00 uur. Toe-
gang gratis.

Vrijdag 
11 januari

Tata Steel Chess Tourna-
ment in sporthal De Moriaan 
in Wijk aan Zee. Toegang gratis. 
Zie www.tatasteelchess.com. 
Tournament duurt tot en met 27 
januari.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Wip Wollewap, tentoonstel-
ling in Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis. Van 13.00 tot 17.00 
uur. 
Nieuwjaarsreceptie PvdA in 
Zalencentrum Velserduin, Vel-
serduinplein 3 IJmuiden. Aan-
vang 19.30 uur.
Camadou ‘Ma Boíte à Chan-
sons’ in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Italy: Love it or 
leave it’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Café: Irrational Li-
brary. 21.00 uur. Toegang gra-
tis. Café: Vimes. 01.30 uur. Toe-
gang gratis.

Zaterdag 
12 januari

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Popquiz. Aan-
vang 20.00 uur.
A Stones Affair live in de Zee-
wegbar, Zeeweg IJmuiden. 
Aanvang 21.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Kleine zaal: 25-Ja-
rig jubileum ‘Proost Trouwe 
Vrienden’ Tour. De Kift. 21.00 
uur. Toegang 12,50/20,- voor 
2 shows. Café: Reggae move-
ment. 22.30 uur. Toegang gra-
tis. Grote zaal: Superstijl. 23.00-
04.00 uur. Toegang 11,- vanaf 
18 jaar.

Zondag
13 januari

Kerkdienst in de Ichthuskerk, 
Snelliusstraat 40 Ijmuiden. Aan-
vang 10.00 uur.
Lezing door Erik Jan Tillema in 
de Kapel, Potgieterweg 4 Bloe-
mendaal. Thema: ‘Spreken over 
het heilige’. Aanvang 10.30 uur.
Nieuwjaarsoncert IJmuider 
Harmonie in de Laurentiuskerk, 
Fidelishof IJmuiden. Aanvang 
12.00 uur kerk open 11.30 uur. 
Toegang gratis.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten.
Wip Wollewap, tentoonstelling 
in Pieter Vermeulen Museum 
Driehuis. Van 13.00 tot 17.00 uur. 
ZoMiPo met Eddy van Damme 
en Ria Hurkens in De Spil, Frans 
Halsstraat 29 IJmuiden. Aan-
vang 14.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Italy: Love it or 
leave it’. Aanvang 14.30 uur. Om 
17.30 uur Va Banque tijdens het 
foyerconcert.
Pianorecital Maria Prokofie-
va in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 

29 Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Café: Help Belle De 
Berg Op. Dizzy Fingers en Low 
Budgetarian & The one world 
Band en Effe Dave Belle. 15.30 
uur. Toegang gratis.

Dinsdag
15 januari

Kennismakingsavond Vka-
fé in jongerencentrum De Koe, 
Zadelmakerstraat 3 Velser-
broek. Van 19.30 tot 21.00 uur.
Lezing over Egeria en haar rei-
zen in de Vijverwegkerk, Vijver-
weg 14 Bloemendaal. Aanvang 
20.00 uur.
Alzheimer Café in wooncen-
trum Nieuw Akerendam, Mr. 
Van Lingenlaan 2 Beverwijk. 
‘Dementie, verliefd, verloofd, 
verloren’. 19.00 tot 21.00 uur.
Rob Zimmerman op het podi-
um met André Kaart in de Poor-
terszaal van ‘t Brederode Huys, 
Bloemendaalsestraatweg 201 
Santpoort-Zuid. Van 20.00 tot 
22.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Productiehuis 
Rotterdam speelt ‘Bouta’. Aan-
vang 20.30 uur. 

Woensdag
16 januari

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten.
Wip Wollewap, tentoonstel-
ling in Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis. Van 13.00 tot 17.00 
uur. 
Café Quiz in de Zeewegbar, 
Zeeweg IJmuiden. 20.00 uur.
Filmavond voor vrouwen in 
De Brulboei, Kanaalstraat 166 
IJmuiden. Om 20.00 uur start 
men met de Nederlandse film 
‘De Passievrucht’/
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Italy: Love it or 
leave it’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 
17 januari

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Jagten’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Kleine zaal: LOS! 
24.00 uur. Toegang 5,-, gratis 
voor studenten. Vanaf 18 jaar. 
Café: Dyzack. 22.00 uur. Toe-
gang gratis.

Winnaars kerstpuzzel
Velsen - Op 27 december trof 
u in deze krant de kerstpuzzel 
aan in de vorm van een kruis-
woordpuzzel. Honderden le-
zers hebben de puzzel opge-
lost en de juiste oplossing op-
gestuurd naar onze redactie. De 
goede oplossing was: ‘Tekstver-
werkingsprogramma’. Onder de 
winnaars zijn zes prijzen verloot. 
SnowPlanet pistetoegang voor 
twee personen ter waarde van 

76 euro voor: G. Boerkoel, Vel-
sen-Noord. 
Een cadeaubon van 25 euro van 
Jacky Hart Mode aan Kenne-
merlaan 96 in IJmuiden: Mw. 
Strookman, Santpoort-Noord.
Een GroenrijkSantpoort ca-
deaubon van 20 euro: Mw. P. 
Groeneveld-Struys, Velserbroek.
Een cadeaubon van 20 euro 
voor Van Delden herenmode, 
Plein 1945 nummer 52, IJmui-

den: K. Nijssen, Velsen-Zuid.
Een cadeaubon van 20 eu-
ro voor Xanadu, Marktplein 
56, IJmuiden: J. Weber, Velser-
broek.
Vier entreebewijzen van Zwem-
bad de Heerenduinen voor: P. 
van Leeuwen-Nowak, IJmuiden.

De prijswinnaars zijn inmiddels 
op de hoogte gebracht van hun 
gewonnen prijs.

‘Italy: Love it or leave 
it’ in het Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 11, woens-
dag 16 januari (20.30 uur) en 
zondag 13 januari (14.30 uur) 
draait het Witte Theater aan de 
Kanaalstraat 257 de film ‘Italy: 
Love it or leave it’. 
Luca en Gustav zijn twee jonge 
Italianen die veel van hun vrien-
den hebben zien vertrekken naar 
het buitenland, omdat zij in Ita-
lië geen toekomst meer zien. 
Gustav wil ook verhuizen, maar 
Luca wil hem overtuigen van de 
vele goede kanten van het land. 
Ze geven elkaar zes maanden de 

tijd om opnieuw van hun land te 
gaan houden. Dan maken ze de 
balans op: blijven of verhuizen. 
In een oud Fiatje 500 crossen 
ze dwars door het land op zoek 
naar verhalen, anekdotes en de 
echte Italiaan. 
Een onderhoudende en hilari-
sche roadmovie van twee Itali-
anen die zielsveel van hun land 
houden, maar ook kritisch ge-
noeg zijn om bij alles en ieder-
een vraagtekens te zetten.
Met Gustav Hofer en Luca Ra-
gazzi. 

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘italy: love it or leave it’ 

op 11 en 16 januari om 20.30 uur en zondag 13 januari 
om 14.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Schaaktoernooi 
Gymnasium Felisenum
Velsen-Zuid - Gymnasium Fe-
lisenum houdt op donderdag-
middag 31 januari de zesen-
twintigste editie van het jaar-
lijkse IFES, Interscholair Felise-
num Schaaktoernooi, van 13.30 
uur tot ongeveer 16.00 uur.
Voor dit schaaktoernooi wor-
den leerlingen van groep 6, 7 
en 8 van de basisscholen uit de 
regio uitgenodigd. Gemiddeld 

doen er 50 enthousiaste, jon-
ge schakers mee. Tijdens het 
toernooi zal tevens het school-
schaakkampioenschap van het 
Gymnasium Felisenum plaats-
vinden. Het schaaktoernooi 
vindt plaats in de aula van het 
Gymnasium Felisenum aan de 
Van Hogendorplaan 2 in Vel-
sen-Zuid en is toegankelijk 
voor publiek. 

Reanimatiecursus
Velsen-Zuid - De afdeling Vel-
sen van Het Nederlandse Rode 
Kruis start ook in januari, bij vol-
doende belangstelling, weer met 
een nieuwe reanimatie (AED) 
cursus. Het Rode Kruis is een 
van werelds grootste opleiders in 
EHBO en reanimatieopleidingen 
ter wereld. Het behaalde certifi-
caat is nagenoeg overal ter we-
reld geldig. De cursus wordt ge-
geven op twee dinsdagavonden 
van 19.30 tot 21.45 uur in het ge-
bouw van het Rode Kruis aan de 
’s-Gravenlust 35b (op het terrein 
van de Brandweer).
Gediplomeerde instructeurs le-

ren cursisten, op een prakti-
sche manier en met behulp van 
de modernste apparatuur, hoe u 
in voorkomende gevallen op de 
juiste manier de levensreddende 
handelingen kunt verlenen.
Iedereen van 12 jaar en ou-
der kan deelnemen aan de cur-
sus. Zij vinden dat tenminste ie-
dereen moet kunnen reanime-
ren. Want elke seconde is er een! 
Voor meer informatie en aanmel-
den zie www.rodekruisvelsen.nl 
of stuur een email naar info@ro-
dekruisvelsen.nl. Zij geven ook 
cursus ook aan scholen en be-
drijven.
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Winters weer op komst
Tijdens het komende week-
einde wordt het kouder. Of we 
een serieuze vorstperiode (in-
clusief schaatsen) gaan mee-
maken is nog even de vraag, 
maar de schaakstukken wor-
den wel verzet. Vooral baro-
metrisch gezien verandert er 
nogal wat en de zachte zonale 
zuidwestelijke stromingen van 
de afgelopen weken raken we 
vrijwel geheel kwijt. 
Lentetemperaturen zoals afge-
lopen zondagmiddag met tot 
ruim 11 graden in de zuidelij-
ke randstad zijn er de komen-
de tien dagen in ieder geval 
niet meer bij. Het aanstaan-
de weekeinde is het sowieso 
een graad of tien kouder dan 
het vorige. In grote lijnen zien 
we de luchtdruk stijgen boven 
het noorden van Europa, terwijl 
de barometers dalen boven het 
Europese vasteland. Deze ont-
wikkeling brengt de wind ge-
leidelijk in de aflandige oost-
hoek en op die manier kan de 
koudere lucht geleidelijk gaan 
binnensijpelen. 
Op woensdag regende het 
eerst nog enige tijd in de 
IJmond en Kennemerland, sa-
menhangend met een koufront 
waarachter de wind ruim-
de naar noordwest. Op vrij-
dag wordt de wind noordoost 

en de temperatuurdaling kan 
dan in gang worden gezet. In 
het weekend zal het zeker een 
dikke jas kouder zijn geworden 
met slechts enkele graden bo-
ven nul maximaal in de mid-
dag, maar misschien is dat nog 
een conservatieve berekening.
Tijdens de nachten kan het 
licht gaan vriezen, na vrijdag 
met uitersten tot -2/-3 graden.
Veel zon is er niet de komende 
periode, maar in de loop van 
het weekend is de kans wat 
groter indien de lucht droger 
wordt. Het vervolg is interes-
sant en mogelijk schakelen we 
na het weekend over op echt 
koud weer met ook een toene-
mende sneeuwkans. 
Driekoningen (6 januari) is 
vaak een bepalend punt voor 
de Nederlandse winter. Ingezet 
kouder weer houdt dan niet 
zelden langer dan een week 
aan in Nederland. Een bekend 
weergezegde luidt dan ook: 
Driekoningen breekt of maakt 
de brug. De brug is hier uiter-
aard de brug richting Koning 
Winter.  
  
Meer winterweerinfo via 
www.weerprimeur.nl of via 
0900-1234554. 

de IJmondiale weerman 

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

IJmuiden - Het ZondagMid-
dagPodium in Velsen laat be-
zoekers zondag 13 januari weer 
genieten van een gezellig op-
treden van Eddy van Damme & 
Ria Hurkens in De Spil aan de 
Frans Halsstraat 29. Men be-
leeft een sing along voor senio-
ren, een meezingfestijn voor de 
jeugd van vroeger. Het repertoi-
re bestaat uit meer dan 60 be-
kende liedjes onder meer van: 
Wim Sonneveld, Eddy Christia-
ni, Conny Vink en Ronnie Tober. 
Met veel aandacht en persoon-
lijk contact ontstaat een vrolijke 
sfeer waarbij iedereen naar ei-
gen vermogen kan meedoen. De 
voorstelling begint om 14.00 uur, 
vanaf 13.30 uur is de zaal open. 
Kaarten à 4 euro zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij alle Zo-
MiPo-locaties en zondag aan de 
zaal.

ZoMiPo

Driehuis - Zaterdag 26 janua-
ri geeft het Klein Orkest van So-
li een spetterend concert in het 
Solicentrum te Driehuis. Het or-
kest zal zich die avond presen-
teren met de nieuwe dirigent 
Michiel Drijver en heeft een ge-
heel nieuwe opstelling met als 
extra element de toevoeging 
van een combo. Dit combo be-
staat uit André Berger op gi-
taar, Rob Versteege op bas en 
Peter de Haas, zang. Het con-
cert wordt samen met harmo-
nieorkest Nuevo uit Zaanstad 
verzorgd. Locatie Solicentrum in 
Driehuis, nabij het station. Aan-
vang 20.00 uur.

Soli concert

IJmuiden - Tot eind februari is 
in het Witte Theater de tentoon-
stelling 10 jaar projecten in Galle 
te zien, in het kader van de ste-
denband Galle-Velsen. De ten-
toonstelling wordt zaterdagmid-
dag 12 januari om 16.00 uur ge-
opend door de Srilankaanse am-
bassadeur Buddhi K. Athau-
da. De tentoonstelling is rond-
om voorstellingen en optredens 
te zien in het Witte Theater aan 
de Kanaalstraat in IJmuiden. De 
tentoonstelling wordt georgani-
seerd door SOS Velsen.

Tentoonstelling 
10 jaar

Galle-Velsen 

IJmuiden - Op vrijdag 11 janua-
ri kan weer worden geklaverjast 
bij Stormvogels. Er wordt weer 
gehoopt op een goede opkomst 
bij deze gezellige kaartavond. De 
aanvang is om 20.00 uur. Loca-
tie: IJVV Stormvogels, Zuider-
kruisstraat 72, 1973 XM IJmui-
den. Zie ook www.stormvogels.
nl. Met vragen kan men terecht 
bij H.J. Retz, 06-34040940 of e-
mail naar hj.retz@quicknet.nl.

Klaverjassen

Raadsvragen beantwoord
Wie verdient meer 
dan premier Rutte?
Velsen - Welke (semi)ambte-
naar verdient meer dan 130 pro-
cent van een ministerssalaris? 
Zijn er instellingen die subsidie 
krijgen van de gemeente Vel-
sen waar topfunctionarissen zo-
veel verdienen? Dat wil het on-
afhankelijke raadslid Beryl Dre-
ijer weten van burgemeester en 
wethouders. In de Wet Norme-
ring Topinkomens -die op 1 ja-
nuari van kracht is geworden- 
staat namelijk dat dat niet mag.
Dreijer vroeg B en W eerder al 
naar het inkomen van de topman 
van HVC, het afvalbedrijf dat Rei-
nunie overnam. De Wet Norme-
ring Topinkomens is hierop niet 
van toepassing, maar HVC is een 
nutsbedrijf; alle aandeelhouders 
zijn gemeenten of waterschap-
pen. De directeur van HVC ver-
dient ruim 270.000 euro. Het col-
lege van B&W heeft aangegeven 
dat zij dit op de aandeelhouders-
vergadering aan de orde zullen 

stellen. Dreijer vraagt nu aan B 
en W van Velsen of er meer se-
mi-overheidsbedrijven of orga-
nisaties zijn waar zulke salaris-
sen worden betaald. Ze wil na-
men en bedragen horen. Tevens 
vraagt Dreijer naar een limitering 
van salarissen van mensen die 
bij organisaties werken die door 
de gemeente Velsen worden ge-
subsidieerd. Het college had al 
op 20 september 2011 toege-
zegd zo’n normering op te ne-
men in de subsidievoorwaarden, 
maar dat voornemen is nog niet 
vastgelegd.
Tenslotte wil Dreijer weten of 
het college het een goed idee 
vindt om nog een stapje verder 
te gaan: de gemeente zou dan 
geen subsidie meer moeten ver-
strekken aan organisaties die 
mensen hogere salarissen beta-
len dan de best betaalde amb-
tenaren in overheidsdienst (ruim 
10.000 euro per maand).

Laurentiuskerk
Nieuwjaarsconcert 
IJmuider Harmonie
IJmuiden- Zondagmiddag 13 ja-
nuari begint het concertorkest van 
de IJmuider Harmonie het jaar tra-
ditiegetrouw met een nieuwjaars-
concert. Al decennia lang voert dit 
orkest het Nieuwjaarsconcert uit 
in de burgerzaal van het stadhuis 
van Velsen. In verband met de ver-
bouwing bij de gemeente wordt er 
dit jaar uitgeweken naar de Lau-
rentiuskerk , tegenover het stad-
huis, aan het Fidelishof.
Het Nieuwjaarsconcert is dit jaar 
heel bijzonder, omdat het het laat-
ste concert zal zijn onder leiding 
van dirigent Bert Ridder. Na bij-
na 30 jaar dit orkest te hebben 
geleid, neemt Bert Ridder na dit 
concert afscheid van de IJmuider 
Harmonie. 
Op het programma staat gezel-

lige, populaire muziek waaron-
der highlights uit de musical Jo-
seph van Andrew Lloyd Webber, 
het bekende Music van John Mi-
les en de Zee - A’dam Arena Hym-
ne geschreven door John Ewbank, 
onder andere songwriter van Mar-
co Borsato. Voor de pauze soleert 
orkestlid Edwin Duineveld op de 
Es- Bas in het stuk The Bass in the 
Ballroom.
Wilt u het jaar muzikaal begin-
nen en nog eenmaal dirigent Bert 
Ridder op de bok zien staan, om 
daarna afscheid van hem te kun-
nen nemen met een daverend ap-
plaus, ga dan zondag 13 janua-
ri naar de Laurentiuskerk. De zaal 
is open om 11.30 uur, het nieuw-
jaarsconcert begint om 12.00 uur. 
De toegang is gratis.

Blije prijswinnaars bij 
Gordijnatelier Venice
IJmuiden - Dinsdagmiddag 
hebben de winnaars van de 
kerstpuzzel van Gordijnatelier 
Venice hun prijs in ontvangst ge-
nomen. 
Veel puzzelliefhebbers leverden 
een goede oplossing in. Daar-
uit zijn drie prijswinnaars geko-
zen: de winnaars zijn van links 
naar rechts: 3. mevrouw Pols uit 
IJmuiden, zij won een VVV-bon 

van 25 euro; 2. mevrouw Schuur-
man uit Santpoort-Noord met 
een VVV-bon van 50 euro en 1. 
mevrouw Wijkhuizen uit IJmui-
den met een La Belle dinerbon 
van 100 euro. 
Tweede van links is Monique Ve-
nice, eigenaresse van Gordijna-
telier Venice aan Kennemerlaan 
77a in IJmuiden die de puzzel 
opzette. 



10 januari 201310

Bos Vraagt en Bos Kookt!
IJmuiden - Dave Broek en zijn 
moeder Manuela aten afgelo-
pen weekend bij Bos. Dave had 
al een paar keer eerder mee ge-
daan met de prijsvraag van Bos 
en deze keer was hij ingeloot. 
Dave is 12 jaar en zit in de eer-
ste klas van het Ichthus, maar hij 
weet al heel goed wat hij wil. Hij 
wil graag zelf een hotel -restau-
rant. Hij vindt het leuk om te ko-
ken en doet dit ook graag thuis. 
Bij de Dwarsligger heeft hij 
een kookcursus gevolgd en als 
er een beurs is dan gaat hij er 
graag heen. 
Zo raakte hij op de huishoud-
beurs in de kookhal in gesprek 
met Pierre Wind. Eigenlijk vindt 
Dave alles wel lekker. Vis is zijn 
favoriet, maar van rode kool 
houdt hij niet erg. 
Manuela vertelt dat een vrien-
din van haar een hotel heeft en 
dat Dave daar een keer een dag-
je gaat meelopen. Ook wil Dave 
wel graag een snuffelstage bij 
Bos doen. Natuurlijk neemt Da-
ve ook een kijkje in de keuken 
van Bos. 
Hans Bos zelf vertelt hem wat 

keukendingen en laat hem zijn 
eigen hoofdgerecht -kaasfon-
due- uitserveren. Moeder Manu-
ela gaat voor de spareribs. Alle-
bei zijn ze gestart met de knof-
lookgarnalen uit de oven. 
Helaas is de vader van Dave 
door ziekte geveld die avond. 
Maar, vertelt Dave: ,,We komen 
een keer met zijn viertjes eten, 
ook met mijn broertje erbij.” Die 
is wat minder culinair aangelegd 
dan Dave maar ook daarvoor ziet 
Manuela wel iets op de kaart 
staan, het kindermenu.  
Dave heeft nog wel ‘plek’ voor 
een toetje en kiest het stroop-
wafeldessert. Zijn moeder neemt 
het bijbehorende likeurtje bij een 
kopje cappuccino. 
Dave heeft in het gastenboek 
geschreven: ,,Het was mmmm... 
De keuken was heel leuk. Ik kom 
zeker stagelopen. Gr. Dave.” 
Dit was de laatste Bos Vraagt. Op 
vertoon van dit artikel, krijg je in 
de maanden januari en februa-
ri je eerste drankje cadeau als 
je komt eten bij Bos, tegenover 
de Schouwburg in IJmuiden. Zie 
ook www.boskookt.nl.

Informatiebijeenkomst 20 januari

Bedevaart naar Lourdes
Regio - Veel mensen willen dol-
graag eens naar Lourdes, maar 
weten niet goed hoe ze dit moe-
ten aanpakken. De Organisatie 
Limburgse Bedevaarten biedt al 
90 jaar bedevaarten naar Lour-
des, voor pelgrims uit heel Ne-
derland. Het zijn geheel ver-
zorgde reizen. 
Dit jaar kunt u kiezen uit een 
9-daagse busreis (30 mei tot en 
met 7 juni, opstapplaats Haar-
lem) of een 8-daagse treinreis 
(3 tot en met 10 september, ver-

trek vanaf station Den Bosch via 
touringcar vanuit Haarlem) De 
reizen worden door vrijwilligers 
van de Lourdesgroep begeleid.
Wilt u meer weten? Bezoek 
dan de informatiebijeenkomst 
op zondag 20 januari in Paro-
chie Johannes de Doper, Am-
sterdamstraat 59 in Haarlem. De 
aanvang is 14.00 uur. 
Meer informatie: Joke Hoek-
man, telefoon 013-5216701 of 
Linda Walweer, telefoon 075-
6177605.

Va Banque in Stage Café
IJmuiden - Het Noord-Hol-
landse combo Va Banque is al-
lang geen onbekende meer in 
het circuit. Met hun aanstekelij-
ke mix van swingende jazz, blue-
sy en gypsy improvisaties zijn ze 
graag geziene gasten in de bete-
re muziekcafes en kleinere festi-
vals. Va Banque speelt nummers 
van onder andere Caro Emerald, 
John Mayer, Vaya Con Dios en 
van Van Morrison tot Bonnie Rait 

worden op zijn ‘Va Banques’ be-
werkt tot muziek die zich ken-
merkt door afwisseling in stijlvol-
le songs. Speciale gast zondag-
middag is de bekende percus-
sionist/drummer Kees van Lent 
die mischien ook nog de sax ter-
hand neemt. Va Banque bestaat 
uit Dave Visser, Henk Kuip en 
Annet Zwaagstra. Aanvang 17.30 
uur, de toegang is gratis. Witte 
Theater, Kanaalstraat 257.

Velsen - De Volksuniversiteit 
Velsen start maandag 14 janu-
ari in de Duin & Kruidbergmavo 
in Driehuis met een aantal nieu-
we cursussen. Als voorbereiding 
op de komende vakantieperio-
de vermeldt het programma kor-
te taalcursussen (10 lessen) die 
het reizen naar favoriete vakan-
tielanden nog aantrekkelijker ma-
ken. Voor de meer creatieve cur-
sist biedt het aanbod de moge-
lijkheid zich de digitale fotografie 
in al zijn facetten eigen te maken. 
Voor meer uitgebreide informa-
tie en aanmelding als cursist zie 
www.vu.velsen.net. Telefonische 
aanmelding bij de administratie 
van het Kunstencentrum Velsen in 
IJmuiden, telefoon 0255-510684.

VU Velsen
biedt nieuwe
cursussen aan

Velserbroek - Na de succesvol-
le jubileumconcerten van Zang-
groep Sparkle, is dit 15 jaar ou-
de koor op zoek naar nieuwe da-
mes. Heb je een stem en wil je 
graag zingen, bezoek dan een 
van de open repetitieavonden in 
januari. Op woensdag 9, 16 en 23 
januari van 20.00 tot 22.00 uur in 
Zorgcentrum De Hofstede, Alet-
ta Jacobsstraat in Velserbroek. 
In het nieuwe jaar wordt gestart 
met veel nieuw repertoire dus het 
is een mooie kans om bij dit kans 
te starten. Dameskoor Sparkle 
zingt zowel Engelstalige als Ne-
derlandstalige popsongs, ever-
greens en musicalhits. Voor in-
lichtingen: Linda Aland, 0255-
518131 tussen 17.00 en 19.00 uur.

Open repetitie 
bij Sparkle

Buurtprotest tegen 
nieuwbouw De Biezen
Santpoort-Noord - Stichting Buurtschap De Biezen voelt zich 
niet gehoord in haar protest tegen de nieuwbouw aan de Kwee-
kerslaan. Na een verdaagde raadsvergadering, zijn de  raadsle-
den in een zogenaamde keldersessie ondertussen bijgepraat. 
Het betreft een particulier initiatief om vier riante hoge herenhui-
zen te plaatsen op een terrein tegenover de eenvoudige huizen 
aan het begin van de Kweekers-laan. Het beoogde terrein zou 
daarmee een sterke landschappelijke kwaliteitsverbetering krij-
gen. Wat kennelijk niet begrepen wordt, is dat de geplande hui-
zen juist een stedelijke uitstraling hebben die niet past bij een-
voudige huizen aan een landweggetje. 
Maar wat eigenlijk nog veel erger is, is dat toestemming voor dit 
plan de deur openzet om in De Biezen nog meer van dit soort wo-
ningbouwinitiatieven tot stand te laten komen. Ook al zegt de ge-
meente dat andere initiatieven geen kans zullen krijgen, veel ini-
tiatiefnemers zitten al op het vinkentouw om op basis van gelijke 
situaties vergelijkbare bouwaanvragen in te dienen.
Binnenkort moet de gemeenteraad zich definitief uitspreken over 
het wel of niet verlenen van medewerking aan de huizenbouw op 
de Kweekerslaan.  De stichting Buurtgemeenschap De Biezen wil 
alsnog, doormiddel van het indienen van een petitie, een uiterste 
poging doen om de gemeenteraad op andere gedachten te bren-
gen. Daarom wordt iedereen die het eens is dat De Biezen open 
en groen moet blijven opgeroepen om een bericht te sturen naar: 
buurtgemeenschap.debiezen@gmail.com. Stuur het bericht met 
vermelding van naam en adres onder aanduiding van: ‘Als wij 
mogen kiezen dan blijft het open en groen op De Biezen’. Een be-
richt in de bus van Kweekerslaan 12 (2071 KA Santpoort Noord) 
mag ook.

DKV Jeugdwedstrijden
IJmuiden - DKV E2 speelde za-
terdag tegen Celeritas E2. DKV 
was erg sterk en speelde goed 
samen. Er werden veel bal-
len onderschept en goed ver-
dedigd waardoor Celeritas niet 
aan aanvallen toe kwam. DKV 
maakte met veel mooie door-
loopballen en schoten 13 doel-
punten. Uitslag:13-0. Een su-
perknappe prestatie. De D1 
speelde de eerste wedstrijd van 
het jaar tegen KZ. Na 2 weken 
niet getraind te hebben speel-
de DKV een rommelige wed-
strijd tegen de Kogers, maar er 
werden wel goede kansen ge-
creëerd. De wedstrijd werd met 
8-3 gewonnen. Doelpunten ma-
kers waren: Maaike met maar 
liefst drie doelpunten, Loek, 
Sverre en Stan. DKV B2 speel-
de uit tegen Rapid B3. Met de 
rust stond er 2-1 op het score-
bord voor Rapid. 
Arline maakte een mooi doel-

punt in de eerste helft. Het team 
speelde heel goed, vooral in de 
verdediging, maar helaas kon 
de B2 niet genoeg scoren en 
verloren ze met 6-2. 
De B1 tenslotte speelde een be-
langrijke wedstrijd tegen Haar-
lem B1 de medekoploper. Na 
een sterke start van DKV, wat 
resulteerde in een 1-3 voor-
sprong, kwamen beide ploegen 
meer in evenwicht. DKV was dit 
keer beter voorbereid op het 
wat ruwe spel van Haarlem, zo-
dat DKV aan het langste eind 
trok. Bij een 4-5 stand werd er 
gescoord door DKV, waarna 
de wedstrijd werd uitgespeeld. 
Haarlem scoorde nog eenmaal, 
maar de winst kwam niet meer 
in gevaar. Gescoord werd er 
door Bjarne, Matthë, Jip en De-
nise. DKV organiseert veel voor 
de jeugd. Vrijdag 11 januari is 
er voor alle D-pupillen een spe-
lavond.

IJmuiden aan Zee - Simone 
Bontenbal houdt op zaterdag 16 
februari een strandschoonmaak 
op het IJmuiderstrand. Mensen 
die graag willen helpen kunnen 
zich om 11.30 aanmelden bij Pa-
viljoen Noordzee. Dit in verband 
met de uitrijkaarten en lunch en 
koffie. Om 12.00 uur wordt ge-
start met het schoonmaken rich-
ting de pier. Om 14.00 uur wordt 
chocolademelk en wat lekkers  
aangeleverd door zowel paviljoen 
Noordzee als Lunchroom Bart. Na 
deze opwarmer gaan de schoon-
makers door richting Beach Inn 
om daar rond 16.30 uur af te slui-
ten met een drankje in Beach Inn. 
Simone Bontenbal heeft op Fa-
cebook een pagina aangemaakt, 
www.facebook.com/HoeHetOok-
Kan alwaar men zich op kan ge-
ven en ook op de hoogte kan blij-
ven van de organisatie. Samen 
met de strandbeheerder Jacob 
Rooij is er gekozen voor een sa-
menwerking met HVC, die zakken 
en prikkers zal aanleveren alswel 
de zakken vuil zal afvoeren.

Grote strand-
schoonmaak
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Bob Zimmerman op het 
podium met André Kaart
Santpoort-Zuid - Dinsdag 15 
januari is er in ’t Brederode Huys 
een bijzondere, muzikale hap-
pening, een ontmoeting tussen 
Bob Zimmerman en dirigent An-
dré Kaart. Wat volgt is een kijkje 
achter de schermen van het vak 
arrangeur, uitleg over Bobs werk 
als componist, een weergave 
van zijn prachtige pianowerk en 
een selectie film/opera beelden 
waarvoor hij muzikale bijdra-
gen geleverd heeft. Een ontmoe-
ting tussen twee gepassioneerde 
musici die elkaar nog steeds veel 
te vertellen hebben en er is veel 
oorstrelends te horen. 
Bob is als componist, arrangeur 
en orkestrator al jaren betrok-
ken bij talloze theater-, televi-
sie-, cd- en filmproducties. Hij 
is jarenlang de vaste pianist en 

orkestleider geweest van Seth 
Gaaikema. Hij is de vaste arran-
geur van het Metropole Orkest 
en de huiscomponist van het tv-
programma Una Voce Particola-
re. Voor de recente films Tirza en 
Süskind maakte hij de muziek. 
Zimmermans bewerking van 
Adios Nonino bij het huwelijk 
van Willem Alexander en Maxi-
ma gaf hem internationale aan-
dacht. Voor verschillende opera’s 
heeft hij muziek bewerkt en ge-
componeerd.  
Dinsdag 15 januari van 20.00 
tot 22.00 uur in de Poorterszaal 
van ’t Brederode Huys, Bloemen-
daalsestraatweg 201, Santpoort-
Zuid, 023-5388173, www.sant-
poortsbelang.nl. De entree be-
draagt 6 euro, inclusief koffie of 
thee.

Instroomgroep jongste 
kleuters op De Beekvliet
Velserbroek - Het totale aantal 
basisschoolleerlingen in Velser-
broek daalt al enige jaren sterk. 
Over enkele jaren zullen daar-
door er nog maar half zoveel kin-
deren op de Velserbroekse ba-
sisscholen zitten als pakweg vijf 
jaar geleden.
Geheel in tegenstelling tot de-
ze ontwikkeling wordt er op De 
Beekvliet een groeiend aantal 
kleuters verwelkomd. Met na-
me de laatste maanden van 2012 
bleek een grote groep ouders 
nog op zoek te zijn naar een fij-
ne school voor hun bijna vierjari-
ge peuter. Het ging plots om zo-
veel kinderen dat de school be-

sloten heeft per 1 februari een 
instroomgroep voor de vierjari-
gen te starten. 
Kleuters verdienen een pret-
tig begin van hun schooltijd. 
Met veel vriendjes en vriendin-
netjes uit de buurt die voor de-
zelfde school gekozen hebben, 
maar met ook genoeg ruimte in 
hun nieuwe klas. Een fijne, knus-
se groep 1 waarin de jongste 
kinderen rustig kunnen wennen 
aan hun school. Deze maand 
zal het lokaal ingericht worden 
waarna er weer alle ruimte voor 
de jongste Velserbroekse leerlin-
gen is om een goede start te ma-
ken op De Beekvliet.

Vuurwerk opruimactie 
en actie voor IJRB

Velserbroek - Woensdag 2 januari heeft voor de zesde keer de 
Vuurwerkopruimactie plaats gevonden. Helaas moesten de organi-
satoren, te weten McDonald’s Santpoort-Noord, politie Kennemer-
land, ReinUnie en Tuinsuper De Vuurwerkwinkel constateren dat 
er dit jaar iets minder is ingezameld dan vorig jaar. Er werden on-
geveer 100 bonnen voor een gratis Big Mac uitgedeeld. 
De tegenvallende opbrengst is te verklaren door het natte weer 
van de jaarwisseling, waardoor het niet echt aantrekkelijk was om 
de straat schoon te vegen. Toch is de organisatie blij met dit resul-
taat en zal zeker deze traditie volgend jaar weer gaan voortzetten 
op donderdag 2 januari 2014.
Tijdens de vuurwerkverkoop had Tuinsuper De Vuurwerkwinkel 
een actie waarmee men de IJmuider Reddingsbrigade kon steu-
nen. De Vuurwerkwinkel bood een stuk siervuurwerk aan met 12 
schoten en boeketten voor 10 euro. De volledige opbrengst van dit 
artikel kwam ten goede aan de IJmuider Reddingsbrigade. Tuin-
super De Vuurwerkwinkel kon daardoor tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie van 1 januari een cheque van maar liefst 1330 euro aan de 
IJRB aanbieden.

Jan Burggraaf is 
Winterkampioen 2012
Velserbroek - Jan Burggraaf is 
na een vrij soepele overwinning 
op Rob de Roode Winterkampi-
oen 2012 geworden van Groep 
2 bij Schaakclub Santpoort. Hij 
wordt gevolgd door Wim Grave-
maker. Nikolay Drel is helemaal 
terug van weg geweest, hij staat 
op de derde plaats dankzij een 
mooie en verrassende  overwin-
ning op Wim Laurens Gravema-
ker. 
Rob Buschman is weer hard op 
weg remisekoning 2012-2013 
te worden, ook tegen Ivan werd 
het remise, het leek wel dam-
men. Ozden Tuna gaat aan kop 
voor de ratingprijs plus 224 ge-
volgd door Outger Baron die het 
als nieuwkomer erg goed doet,  
plus 213.
Op dinsdag 8 januari is het scha-
ken weer van start gegaan, deze 
avond stond er weer een les voor 
de senioren op het programma 
door Rob de Roode.
Bij het Hillegom open toernooi 

deden drie spelers van Schaak-
club Santpoort mee, te weten 
Hans Kors en Martijn de Roo-
de uit groep A. Hans had met 4,5 
uit 7 een TPR van 2063 gehaald. 
Martijn deed het iets minder, Oz-
den Tuna uit groep B haalde een 
tweede plaats met een tpr van 
1822! Voor meer informatie www.
schaakclubsantpoort.nl.

Expositie in 
‘t Brederode 

Huys
Santpoort-Zuid - Tot 9 fe-
bruari hangen er in ’t Brede-
rode Huys aan de Bloemen-
daalsestraatweg 201 schilde-
rijen van Léonique de Rijcke. 
In de tijd dat ze als verpleeg-
kundige werkte nam ze in haar 
vrije tijd de schilderskwast ter 
hand. Op de schilderclubs bij 
Fré van den Akker en Ger Lam 
leerde ze meer over composi-
tie en diepte. De Rijcke schil-
dert naar waarneming en 
naar foto’s. Daarbij gebruikt 
ze aquarel- , acryl- en olieverf. 
Ook werkt ze met pastelkrijt. 
Haar onder-werpen zijn divers: 
mensen, dieren en bloemen. 
Bezichtigingstijden: maandag 
en dinsdag van 13.30 tot 15.30 
uur en op afspraak via tele-
foonnummer 023-5381999.

Wijkplatform Velsen-Zuid
Op dinsdag 15 januari om 20.00 uur organiseert het Wijkplat-
form Velsen-Zuid een vergadering in het gebouw van het Rode 
Kruis op het terrein van de brandweer te Velsen-Zuid.

AgendA:
1.	 Opening.
2.	 Mevrouw	Anneke	Been	van	het	projectbureau	Masterplan		 	
	 Noordzeekanaal.	Zij	zal	ons	informeren	over	de	stand	van		 	
	 zaken	van	de	verschillende	projecten.	Aansluitend	verslag		 	
	 bestuurslid	werkateliers	visie	Noordzeekanaal	gebied.	Mening			
	 Wijkplatform,	waar	we	wel/niet	een	mening	over	vormen.
3.	 Vaststellen	agenda.
4.	 Notulen	16	oktober	2012(	+	actiepunten).
5.	 In-	en	uitgaande	post.
6.	 Mededelingen	(	voetgangerstunnel,	voortgang	herstraat-	 	
	 werkzaamheden)	van	Wijkplatform	&		Stichting	en	vrienden	
	 van	HET	DORP	VELSEN.
7.	 Verkeer/HOV/ Beleid verkeersborden.
8.	 Voortgang	speelplekjes	Velsen-Oost.
9.	 Web-site	gezamenlijke	wijkplatforms.
10.	 Wijkteam.
11.	 Rondvraag.

Bewoners	van	Velsen-Zuid	zijn	zonder	aankondiging	welkom	op	
deze	vergadering.	Zij	kunnen	zich	aanmelden	bij	
wpfvelsenzuid@gmail.com	om	vergaderstukken	te	ontvangen.	
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Zaalvoetbal 
Terrasvogels-jeugd

Santpoort-Zuid - Afgelopen 
zondag is het jaarlijkse zaalvoet-
baltoernooi van Terrasvogels in 
Sporthal Ijmuiden-Oost gehou-
den. De organisatie was in han-
den van de jeugdcommissie sa-
men met een tweetal CIOS-stu-
denten die bij Terrasvogels sta-
ge lopen. Als eerste mochten de 
allerkleinsten (Trapvogels en Mi-
ni’s) de zaal in. Daarna volgde 
de rest van de pupillenteams (F-
, E- en D-pupillen). De C1, aan-
gevuld met een aantal fanatieke 
vaders, sloot de dag af. Als aan-
denken kreeg iedereen een mooi 
Terrasvogels-blauwe muts mee 
naar huis. ,,Kijk om je heen”, zegt 
Willem Stoop, jeugdcommissie-
lid en drijvende kracht achter 
de organisatie van het toernooi. 
,,Het plezier straalt van de spe-

lertjes af. Daar doe je dit toch al-
lemaal voor?” Ook Peter van Ga-
len, voorzitter van het voetbalbe-
stuur, en Richard van den Bos, 
voorzitter van de jeugdcommis-
sie, keken met tevredenheid toe: 
,,Terrasvogels wil zich graag on-
derscheiden van andere voet-
balclubs door, naast het aanbie-
den van trainingen door profes-
sionele trainers en persoonlij-
ke aandacht voor iedere speler, 
speciale activiteiten te organise-
ren. Zo komt er binnenkort weer 
een AZ-clinic met de assistent-
trainers van AZ en ook het suc-
ces van het Zomervoetbal in de 
voetballoze zomervakantie zullen 
we dit jaar weer voortzetten. We 
kunnen in ieder geval conclude-
ren dat dit zaalvoetbaltoernooi 
een groot succes was.”

Seaport FM 
komt met 

reisprogramma
IJmuiden - Seaport FM, de lo-
kale omroep van de gemeente 
Velsen is gestart met Reiswijzer, 
een informatief consumenten-
programma over reizen, recrea-
tie en cultuur.  Programmaleider 
Erik Beekman praat enthousiast 
over het nieuwe radioprogram-
ma.  ,,Reiswijzer informeert over 
alle soorten reizen, zoals auto-, 
vlieg- en busvakanties en crui-
ses. Daarnaast wordt aandacht 
besteed aan bijvoorbeeld actieve 
en culturele vakanties en diver-
se doelgroepen zoals ouderen en 
jongeren. Verder krijgen bijvoor-
beeld de thema’s ‘gezond op reis’ 
en ‘reisliteratuur’ aandacht en 
speelt het programma in op ac-
tualiteiten, nieuwtjes op reisge-
bied en nieuwe tentoonstellingen 
en exposities in binnen- en bui-
tenland. Daarnaast biedt Reis-
wijzer vaste columns van onder 
anderen medewerkers van reis-
bureaus uit de regio. Extra inter-
actief is dat de luisteraars hun 
vragen en opmerkingen kun-
nen voorleggen.” De samenstel-
ling en presentatie van het nieu-
we reisprogramma is in handen 
van Otto-Mark Schaap. Hij werkt 
inmiddels ruim twintig jaar in de 
reiswereld en heeft in deze bran-
che veel contacten. Samen met 
Richard Grapendaal, die de tech-
niek van het programma ver-
zorgt, heeft Schaap de opzet van 
het programma bedacht en uit-
gewerkt. Reiswijzer wordt weke-
lijks op woensdagavond tussen 
21.00 en 23.00 uur op Seaport 
FM uitgezonden. De frequenties: 
107.8 FM, 89.0 kabel Ziggo, Di-
gitale Kanaal 780 (Ziggo) www.
seaportrtv.nl Reacties en vragen 
voor Reiswijzer kunnen al wor-
den verzonden per e-mail: re-
dactie@reiswijzerradio.nl. Meer 
informatie: Erik Beekman, tele-
foon 0255–527151 of Otto-Mark 
Schaap, telefoon 06-55382723.

Verwendag 
bij Inloophuis 
Kennemerland
Santpoort-Noord - Inloophuis 
Kennemerland houdt op zater-
dag 2 februari een gratis ver-
wendag voor iedereen die met 
kanker te maken heeft. De dag 
start om 10.30 uur met een ont-
vangst met koffie en thee in de 
Velserhooftzaal aan de Wül-
verderlaan. Aansluitend zijn er 
workshops en activiteiten. Om 
12.30 uur is de lunch met daar-
na een optreden van een Tai 
Chi groep. Vervolgens zijn tot 
15.00 uur weer workshops en 
activiteiten. Graag tijdig aan-
melden in verband met het be-
perkte aantal plaatsen. Aan-
melden: info@inloophuisken-
nemerland.nl. Zie ook www.in-
loophuiskennemerland

Santpoort-Noord - Vrijdag 11 
januari om 20.00 uur presenteert 
de sing/songwriter Camadou in 
’t Mosterdzaadje haar nieuwe 
programma ‘Ma Boîte à Chan-
sons’. 
Omringt door de professione-
le musici Dasha Beltiukova-fluit, 
Hans van Gelderen - gitaar en 
Felix Hildenbrand – contrabas 
zal de uit Canada afkomstige 
en in Santpoort wonende Caro-
le Marie Doucet met haar chan-
sons gevoelige snaren weten te 
raken. Passie zegeviert. 

Op zondag 13 januari om 15.00 
uur is de uit Wit-Rusland afkom-
stige sterpianiste Maria Proko-
fieva te gast in ’t  programma 
‘Russische miniaturen van eind 
19e eeuw’ met werken van com-
ponisten als Cesar Cui, Modest 
Mussorgsky, Alexander Borodin 
en Anatoly Lyadov. 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.

RTL Sterrenteam naar Velserbroek

Programma Stratenteams 
Toernooi bekend
Velserbroek - Na 22 succesvol-
le edities start op zaterdag 19 ja-
nuari de 23ste editie van het in 
Velserbroek bekende Rabobank 
Stratenteams Toernooi. Rob Tou-
sain & Peter Geldof, jaren het 
gezicht van dit evenement, gaan 
samen met een team van 18 vas-
te vrijwilligers een sportief week-
einde tegemoet.
Van zaterdag 19 januari 12.00 
uur tot zondag 20 januari 21.30 
uur strijden 26 straten tijdens de 
voorronden om acht felbegeer-
de plekken voor de finaledag. 
Tijdens de voorronden is er een 
pannatoernooi en schminken 
voor de kinderen georganiseerd 
in een van de zalen.
Op de finaledag 26 januari, spe-
len de straten in knock-out sy-

steem om de felbegeerde ‘Ra-
bobank Stratenteams Trofee’. 
Rondom de wedstrijden zijn er 
verschillende dance-acts. De-
ze worden verzorgd door Dans-
school Michelle. Vlak voor de 
Sterrenwedstrijd zal dansgroep 
Looney Tunes Crew, onder ande-
re bekend van ‘Holland’s Got Tal-
lent’, een spetterende act neer-
zetten.
Het RTL Sterrenteam is ook van 
de partij en speelt tegen het Vel-
serbroekse Sterrenteam in het 
bomvolle Polderhuis.
Vlak voor de finaledag maken zij 
de namen van de artiesten be-
kend. Na het RTL Sterrenteam 
zal tijdens de feestavond onder 
andere Mathijs Rumping een op-
treden verzorgen.

Chansons en pianorecital 
in ‘t Mosterdzaadje

Hofstede biljarttoernooi
Velserbroek - Onder grote be-
langstelling is afgelopen zater-
dag voor de dertiende keer het bil-
jarttoernooi van BC Hofstede van 
start gegaan. Op zaterdagmorgen 
speelden de teams van Hofstede 
B en Visserhuis tegen elkaar. Met 
een klein verschil wist het Visser-
huis de zege te pakken (86–84). 
’s Middags verschalkten de spe-
lers van Hofstede A het team van 
IJmuiden, eveneens nipt (82–80). 
In de laatste twee partijen wist 
het team van Ter Hagen een rui-
me voorsprong van het Terras van 
10 punten toch nog met 8 punten 
terug te brengen. De eindstand 

werd daardoor met 82–80 nipt in 
het voordeel van het Terras. Ko-
mende zaterdag 12 januari speelt 
’s ochtends het team van de Duk-
dalf tegen de Watertoren. In de 
middagpartij zal de strijd gaan tus-
sen het Terras en Hofstede B. Op 
maandagmorgen 14 januari ont-
moeten de teams van IJmuiden en 
de Dukdalf elkaar. Al met al belo-
ven het weer spannende partijen 
te worden met een hoop gezellig-
heid. De wedstrijden beginnen ’s 
ochtends om 9.00 en ’s middags 
om 13.00 uur. Belangstellenden 
zijn van harte welkom in de Hof-
stede, Aletta Jacobsstraat 227.
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Opbrengst gaat naar vier verschillende goede doelen

Highland Games volop in voorbereiding
Velsen - Op zaterdag 25 mei 
2013 organiseert de Rotary Club 
Velsen (RCV) in Park Velserbeek 
de traditionele Highland Games. 
Het betreft al weer de 9e editie 
van deze bijzondere tweejaarlijk-
se activiteit. Met de voorbereiding 
van de Highland Games 2013 is 
al volop gestart. De opbrengsten 
van de Highland Games 2013 zul-
len ten goede komen aan een vijf-
tal goede doelen: Zee- en Haven-
museum; Stichting Tegenkracht; 
Zeeverkennersgroep Nannie van 
der Wiele; Stichting ACODO en 
Rotary Doctors Nederland.

Het Zee- en Havenmuseum wil 
alle basisscholen in de omge-
ving benaderen met een leerpak-
ket over de visserij en de ontwik-
keling van het Noordzeekanaal in 
de meest uitgebreide zin van het 
woord. Daarnaast wil het museum 
lokale en regionale bejaardenhui-
zen en verpleeginstellingen de 
mogelijkheid bieden om met hun 
gasten (bewoners) een bezoek te 
brengen aan het museum. Vaak 
gaat het om mensen die in IJmui-
den of directe omgeving zijn op-
gegroeid en bij wie het bezoek 
veel herinneringen zal oproepen. 
Het museum wordt op allerlei 
vlakken door vrijwilligers gerund, 
maar het ontwikkelen van lesma-
teriaal voor de scholen en folders 
voor verspreiding in de tehuizen 
valt behoorlijk buiten het budget. 
Het museum heeft in het voorjaar 
van 2012 overigens een grote in-
vestering gedaan in een compleet 
nieuwe entree.

De financiering van het sporten 
en trainen van kankerpatiënten 
valt bij zorgverzekeraars meest-
al niet onder de diagnosecodes 
van fysiotherapie. Uit onderzoek 
is echter gebleken dat sporten 
of trainen deze patiënten zowel 
mentaal als fysiek helpt, zij blijken 
dan beter bestand tegen de ne-
gatieve gevolgen van een behan-
deling met chemo of bestralingen. 
In afwachting van aanvullende re-
gelingen van de rijksoverheid is 
er hiervoor een aparte financie-
ring nodig. Chronische patiënten 
krijgen namelijk de eerste twintig 
behandelingen voor een dergelij-
ke (fysio)therapie niet vergoed en 
doorgaans duurt zo’n sportpro-
gramma zes maanden. Stichting 
Tegenkracht maakt deel uit van 
CareworX, het sport- en orthope-
disch beweeg- en zorgcentrum 
in Velsen. De sportprogramma’s 
die er worden geboden zijn we-
tenschappelijk beproefd en wor-
den ondersteund door de VSG, 
het KWF, het Antonie van Leeu-
wenhoek en het Erasmus (A-care 
programma’s). Aardig detail is dat 
CareworX een van de deelnemen-
de teams van de Highland Games 
2011 was.

Zeeverkennersgroep Nannie 
van der Wiele leert kinderen en 

jongeren (7-18 jaar) zeilen, roei-
en en wrikken vanuit hun accom-
modatie bij de Kleine Sluis IJmui-
den. ‘s Winters knappen ze zelf de 
boten op. Vijf jaar geleden heb-
ben ze de oude steiger op eigen 
kracht en met verzamelde midde-
len kunnen opknappen. Nu is het 
clubgebouw, het ‘Dolfijnenhok’, 
hard aan een opknapbeurt toe, 
moet er een nieuwe damwand 
komen achter de botenloods en 
zouden ze graag de kleine stei-
ger naar het materialenhok ver-
beteren. Ondanks dat de financi-
ele middelen van deze groep vrij 
beperkt zijn, is het ze door de ja-
ren heen goed gelukt om zoveel 
mogelijk alles zelf op te lossen. 
Voor genoemde projecten doen 
zij echter een beroep op de Rota-
ry Club Velsen.

Stichting ACODO geeft in de 
praktische vorm van een kinder-
tehuis in Siem Reap, Cambod-
ja, sinds 2008 hulp aan wezen en 
jonge gehandicapten. Het kin-
dertehuis biedt huisvesting, ge-
zond eten, gezondheidszorg, on-
derwijs, veiligheid en vooral een 
liefdevol thuis aan 76 kinderen 
met een achtergrond van extre-
me armoede en ontberingen. Wat 
daar tegenover wordt gesteld, zijn 
hoop, inspiratie en vriendelijk-
heid. ACODO vecht tegelijkertijd 
tegen analfabetisme en bestrijdt 
de armoede onder de kwetsbare 
straatkinderen, wezen, kinderen 
die lijden aan HIV of Aids of die 
gehandicapt zijn. ACODO biedt 
een omgeving waarin deze kin-
deren sociale waarden kunnen 

leren, kennis kunnen opdoen en 
zich zodoende kunnen ontwikke-
len tot verantwoordelijke volwas-
senen.

Jaarlijks zendt Rotary Doctors 
Nederland (RDN) ongeveer vijf-
tig artsen, tandartsen en specia-
listen naar gebieden waar medi-
sche hulp onvoldoende aanwezig 
is. Ter plaatse wordt hulp verleend 
en worden mensen opgeleid om 
uiteindelijk het werk over te kun-
nen nemen, zodat de artsen van 
de RDN op andere plaatsen kun-
nen worden ingezet. De artsen 
gaan op vrijwillige basis naar die 
gebieden. 

Highland Games 2011 De RCV 
kijkt met grote tevredenheid te-
rug op de Highland Games van 
2011. Met de hulp van veel spon-
soren uit het bedrijfsleven, het in-
leggeld van de teams en de om-
zet uit de catering ter plaatse is 
er maar liefst 53.000 euro ‘opge-
haald’ voor vier goede doelen. In 
2011 ging het geld naar: de Stich-
ting Zeekadetkorps IJmond, een 
cheque van 10.000 euro; de Stich-
ting Energy4All, een cheque van 
13.250 euro; schoolmeubilair voor 
Suriname, een cheque van 13.250 
euro; de Ananse Foundation, een 
cheque van 16.500 euro.

Het bestuur van de RCV en de 
organisatoren van de Highland 
Games hopen dat in 2013 het be-
drag van 53.000 euro kan wor-
den geëvenaard. Geïnteresseer-
de bedrijven uit de regio kunnen 
nu al digitaal inschrijven voor de 

9e Highland Games. Er is ruim-
te voor maximaal 30 teams die 
met elkaar hun mentale- en fysie-
ke krachten zullen meten en zul-
len wedijveren voor de hoofdprijs: 
een 3-daagse minicruise voor het 
winnende team met partners naar 
Newcastle met DFDS Seaways. 
Deze hoofdprijs wordt gratis ter 
beschikking gesteld door DFDS 
Seaways. Daarnaast zal er een 
sponsorprijs worden uitgereikt. 
Deze wordt beschikbaar gesteld 
door Landgoed Duin & Kruidberg 
te Santpoort-Noord. De sponsor-
prijs bestaat uit een 4-gangen di-
ner voor twee personen in restau-
rant De Vrienden van Jacob op 
het Landgoed Duin & Kruidberg. 
Op dit moment kunnen bedrijfs-

teams volop inschrijven. Hiervoor 
kan informatie worden ingewon-
nen worden bij secretaris Jan Ot-
ten, telefoon 0255-516837. De 
RCV stelt zich ten doel bij te dra-
gen aan de verwezenlijking van 
het dienstideaal van de Rotary. 
Dit doet de RCV door het verle-
nen van steun aan personen die 
hulp behoeven en aan instellin-
gen van algemeen maatschappe-
lijk belang die zich de bestrijding 
van bepaalde maatschappelij-
ke noden tot taak stellen. Lokale, 
nationale en internationale initia-
tieven kunnen in aanmerking ko-
men voor een financiële bijdrage. 
Mede met de opbrengsten van de 
Highland Games kan de RCV haar 
doelstellingen verwezenlijken.
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Digitaal bijstand aanvragen
Algemene bijstand aanvragen kan 
vanaf 14 januari 2013 alleen nog 
digitaal. In dit artikel staat hoe 
dat in zijn werk gaat. 

Vanaf 14 januari 2013 kunnen aan-
vragen om algemene bijstand vol-
gens de Wet werk en bijstand 
(WWB) alleen nog digitaal worden 
ingediend. Dat sluit goed aan bij de 
verplichte inschrijving als werkzoe-
kende die ook al digitaal moest ge-
beuren. Het grote voordeel voor de 
aanvrager is dat een aantal onderde-
len van het aanvraagformulier al au-
tomatisch worden gevuld.

Hoe gaat het in zijn werk? 
Voor u een uitkering kunt aanvragen, 
moet u zich eerst – digitaal – voor werk 
melden via www.werk.nl bij het UWV-
WERKbedrijf in Haarlem. U hebt daar Di-
giD voor nodig.

U kunt daarna digitaal een WWB-uitke-
ring aanvragen via: https://www.werk.
nl/werk_nl/werknemer/direct_doen/aan-
vragen_uitkering  
Dat kan direct via de site www.werk.nl, 
maar u kunt er ook voor naar de gemeen-
telijke website www.velsen.nl gaan. In het 
digitaal loket, onderdeel Bijstand (alge-
mene informatie) vindt u deze link ook.

Hoe gaat het verder? 
Na het indienen van de aanvraag meldt 
u zich binnen twee werkdagen voor hulp 
bij het vinden van werk of opleiding per-
soonlijk bij: ‘Werkplein IJmond’, Stations-

plein 48a, 1948 LC Beverwijk. Telefoon 
0251-783000. Inloop: dagelijks van 9.00 
tot 12.00 uur en verder op afspraak.

Meenemen
Bij uw melding bij ‘Werkplein IJmond’ 
moet u in elk geval een geldig identi-
teitsbewijs kunnen tonen: een paspoort 
of een Europees identiteitsbewijs (geen 
rijbewijs!). De uitkeringsaanvraag wordt 
behandeld door de afdeling Werk, Inko-
men en Zorg van de gemeente Velsen. U 
krijgt binnen een week na indiening van 
uw aanvraag een uitnodiging voor een 
gesprek op het stadhuis te IJmuiden.

Jongeren (tot 27 jaar): Na het aanmel-
den via www.werk.nl moet je de eerste 4 
weken zelf actief op zoek gaan naar een 
opleiding of betaald werk. In die perio-
de mag je nog geen bijstandsuitkering 
aanvragen. De zoekperiode van 4 weken 
gaat in vanaf de dag dat je je voor werk 
hebt aangemeld via www.werk.nl. 
Zie voor meer informatie het productblad 
‘Bijstand aan jongeren (tot 27 jaar)’.

Welke informatie is er beschik-
baar?
Via www.werk.nl kunt u zien welke ge-
gevens er over u bekend zijn. Dat wordt 
het klantbeeld genoemd. U hebt daar wel 
DigiD voor nodig. Als er volgens u on-
juistheden instaan, kunt u om correctie 
vragen bij de instantie waar de gegevens 
vandaan komen.
Wie helemaal vastloopt in de aanmelding 
kan voor advies bellen met het Werkplein 
IJmond; het nummer staat hierboven.

Nieuwe website van de 
gemeenteraad Velsen
Vanaf 10 januari 2013 gaat de 
nieuwe website van de gemeente-
raad van Velsen de lucht in: raad.
velsen.nl. Overzichtelijker, uitge-
breider en toegankelijker zijn de 
voornaamste verbeteringen van 
de nieuwe website van de ge-
meenteraad van Velsen. 

De site is gebruiksvriendelijker en 
de zoekfunctie is uitgebreid en ver-
beterd. Op de homepage krijgt de in-
woner van Velsen direct een over-
zicht te zien van de vergaderingen 
van de gemeenteraad en kan er wor-

den doorgeklikt naar de raadstukken 
en informatie over de gemeenteraad. 
Alle stukken vanaf maart 2010 van 
de gemeenteraad zijn door de ver-
beterde zoekfunctie direct op te ha-
len op de nieuwe website. Ook kan 
er worden gezocht op thema’s zo-
als Winkelcentrum IJmuiden en de 
Wmo. In de toekomst zullen nieu-
we functionaliteiten worden toege-
voegd zoals digitale nieuwsbrieven 
en Apps.
Het archief van vóór maart 2010 is in 
te zien op de algemene site van de ge-
meente www.velsen.nl.

Start reconstructiewerk 
Planetenweg
De Planetenweg in IJmuiden gaat 
op de schop. Een smallere weg, 
vrijliggende fietspaden, nieuwe 
riolering en betere hemelwateraf-
voer staan op het programma dit 
jaar, in zes fases tussen februari 
en november.

Begin 2013 starten de werkzaam-
heden voor de reconstructie van de 
Planetenweg tussen de Graham-
straat en het Zeewijkplein. Na de 
herinrichting ligt er tussen de Lan-
ge Nieuwstraat en de Heerenduin-
weg één wegprofiel met vrijliggende 
fietspaden. Hierdoor wordt de veilig-
heid voor fietsers verbeterd. De weg 
wordt smaller, waardoor het verkeer 
langzamer zal gaan rijden. Tegelij-
kertijd met de reconstructie wordt 
de riolering in de Planetenweg ver-
vangen. Ook worden er maatrege-
len getroffen tegen de wateroverlast 

die zich tijdens hevige regenbuien 
voordoet ter hoogte van de Doorne-
berglaan. 

De werkzaamheden starten op 
maandag 4 februari 2013. Vooruit-
lopend hierop wordt vanaf 14 janu-
ari een aantal bomen gekapt. Het to-
tale project duurt, volgens planning, 
tot medio november 2013. De werk-
zaamheden worden in zes fases uit-
gevoerd.  

De 1e fase is de Planetenweg van-
af de rotonde Planetenweg / Lange 
Nieuwstraat westzijde Planetenweg 
(voor de winkels langs) tot aan de 
hoek Zwaanstraat. Het autoverkeer 
en het busverkeer worden hiervoor 
omgeleid. Bewoners en winkeliers 
krijgen er een brief van de gemeen-
te over. Kijk voor meer informatie op 
www.velsen.nl.
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Inspraak HOV deelproject 1
Op 15 januari 2013 is een informa-
tieavond georganiseerd voor  be-
woners en winkeliers uit de buurt 
van ‘HOV deelproject 1’. Iedereen 
is welkom.

De informatieavond, die wordt geor-
ganiseerd door de provincie Noord-
Holland en de gemeente Velsen, 
vindt plaats op dinsdag 15 janua-
ri 2013 tussen 19.00 en 21.00 uur in 
café De Wildeman, Hoofdstraat 142, 
te Santpoort-Noord. Vooraf aanmel-
den is niet nodig.

Op 11 december heeft het college van 
Burgemeester en Wethouders van 
Velsen het nieuw conceptontwerp 

voor HOV deelproject 1 vrijgegeven 
voor inspraak. Dit deelproject loopt 
tussen de N208 en de Broekbergen-
laan in Santpoort-Noord. Het ont-
werp is gebaseerd op een variant op 
een eerder ontwerp, gemaakt door 
het wijkplatform Santpoort-Noord.  
Directe belanghebbenden hebben 
de gelegenheid om van donderdag 13 
december 2012 tot en met donder-
dag 24 januari 2013 hun reactie te 
geven. 

Meer informatie, het inspraakdocu-
ment en bijhorend conceptontwerp 
voor deelproject 1 zijn te vinden op 
www.hovvelsen.nl. 

Verlichting Cremerlaan
De openbare verlichting in de om-
geving van de Cremerlaan in Sant-
poort-Noord hapert. Maandag 7 
januari zijn de voorbereidingen 
gestart voor de aanleg van nieu-
we bekabeling om de problemen 
definitief op te lossen. 

Reeds geruime tijd zijn er proble-
men met de openbare verlichting in 
de omgeving van de J.T.Cremerlaan 
in Santpoort-Noord. Van tijd tot tijd 
valt spontaan de verlichting uit. Er 
zijn diverse onderzoeken uitgevoerd 
en onderdelen vervangen, maar die 
hebben nog niet tot een definitief 

goed resultaat geleid. 

Metingen wijzen uit dat er een breuk 
is ontstaan in het kabeltracé Cre-
merlaan, al is de precieze plek niet 
gevonden. Om de storing definitief 
te verhelpen moet er nieuwe bekabe-
ling worden aangebracht. Op maan-
dag 7 januari begint de voorberei-
ding daarvan. Als in de tussentijd het 
net uitvalt, zullen medewerkers van 
de gemeente Velsen handmatig voor 
inschakeling zorgen. De gemeente 
realiseert zich dat de haperende ver-
lichting ongemak veroorzaakt en be-
treurt dat zeer. 

Meldingen openbare ruimte
Een kapotte stoeptegel, zwerfvuil 
of kapotte straatverlichting, dat 
zijn meldingen openbare ruimte. 
Ze kunnen op meerdere manieren 
bij de gemeente worden gemeld.

Problemen in de openbare ruimte 
kunt u melden bij de gemeente Vel-
sen. Dit kan via www.velsen.nl. Op 

de startpagina staat “Ik wil…”; daar 
kunt u kiezen voor ‘melding doorge-
ven over de openbare ruimte’. 
Andere manieren om te melden zijn 
via ‘Verbeterdebuurt.nl’ of via apps 
van ‘MakkelijkMelden’ en ‘Buiten-
Beter’. Al deze meldingen komen bij 
de gemeente terecht en worden zo 
snel mogelijk afgehandeld.

Storing digitale kalender
De nieuwe digitale kalender van 
HVC voor inzameling van huishou-
delijk afval werkt nog niet. HVC – 
vroeger Reinunie – werkt hard aan 
een oplossing.

HVC inzameling gaat de inzamelda-
gen voor huishoudelijk afval inclu-
sief oud papier voortaan via een digi-
tale kalender op de website commu-
niceren. Er worden dus geen stickers 
meer verstuurd voor de papiercon-
tainer. De verwachting is dat de digi-
tale inzamelkalender in de loop van 
januari 2013 online staat. Het stan-
daard inzamelschema zoals u dat in 

2012 gewend was blijft hetzelfde. 

Het was de bedoeling de digitale ka-
lender op 1 januari online te hebben. 
HVC realiseert zich dat dit tot on-
duidelijkheid bij bewoners kan lei-
den en doet er alles aan om dit snel 
op te lossen. Zodra de kalender onli-
ne is, wordt u hierover geïnformeerd. 
Wie in de tussentijd vragen heeft, 
kan contact opnemen met de centra-
le  klantenservice van HVC inzame-
ling, die tegenwoordig in Midden-
meer is gehuisvest.
Telefoon: 0800-0700 en E-mail: 
klantenservice@hvcgroep.nl 

Online platform
Verbeter de buurt
Een idee om de buurt te verbete-
ren? Meld dat via www.Verbeter-
debuurt.nl, dan is gelijk ‘iedereen’ 
op de hoogte. De gemeente Vel-
sen doet mee aan dit online plat-
form. 

De gemeente Velsen doet mee aan 
het online platform Verbeterde-
buurt.nl – een platform speciaal 
voor ideeën om de buurt te verbete-
ren en voor meldingen over de open-
bare ruimte. Via de website of mo-
biele app is Verbeterdebuurt dé plek 
om ideeën te lanceren om de buurt 
beter of leuker te maken. Wie dat 
doet, bereikt niet alleen de gemeen-
te, maar de hele ‘gemeenschap’. Ie-
dereen kan op deze ideeën reageren. 

Als er meer dan 10 mensen op een 
idee gestemd hebben, gaat het door 
naar de wijkteams van de gemeente 
Velsen. Zo biedt Verbeterdebuurt.nl 
iedereen de kans om ideeën te mel-
den en te ondersteunen. Niet alleen 
buurtbewoners, maar ook bedrijven, 
woningcorporaties en de gemeente 
kunnen anderen mobiliseren of een 
(financieel) steuntje in de rug geven. 
Kijk voor meer informatie op www.
verbeterdebuurt.nl of download de 
app via http://app.lk/verbeterde-
buurt. 

In Velsen bestaat de mogelijkheid 
voor wijkinitiatieven al langer. Zie 
hiervoor www.velsen.nl/De-Ge-
meente/Wijken. 

Wateroverlast Velsen
In de afgelopen maanden heeft het 
veel geregend; een record sinds 1998. 
Daardoor is de grondwaterstand in 
de hele regio hoog. Door de veelvul-
dige regenval krijgt de grondwater-
stand geen kans om te zakken naar 
een normaal niveau. De gevolgen la-
ten zich raden: kruipruimtes, kel-
ders, verdiepte kelderkasten of con-
vectorputten kunnen onder water 
komen te staan, tuinen of plantsoe-
nen worden drassig of er staan plas-
sen water in.
Bij het IJmuiderslag blijft het wa-
ter plaatselijk op de weg staan. De 
drainagepomp kan de toestroom van 
grondwater vanuit het duingebied 
niet helemaal wegwerken. Om de 
verkeersveiligheid niet in gevaar te 
brengen is een gedeelte van de weg 
tijdelijk afgezet en worden de fiet-
sers omgeleid. De gemeente Velsen 
kan het grondwaterpeil niet beïn-
vloeden, maar houdt het wel nauw-
lettend in de gaten om te zien waar er 

in de toekomst drainage moeten ko-
men. Waar sprake is van structureel 
te hoge grondwaterstanden, neemt 
de gemeente maatregelen. 
Eigenaren van woningen zijn zelf 
verantwoordelijk voor de bouwkun-
dige staat van de woning. Gebouwen 
moeten bestand zijn tegen het in-
dringen van water en in muren mag 
het vocht niet optrekken. Gebeurt 
dat toch, dan is het advies om uw 
kelder(kast) waterdicht te laten ma-
ken en/of het optrekken van vocht 
te voorkomen. Hoe dieper de kruip-
ruimte is, hoe groter de kans dat er 
grondwater in blijft staat. Als de 
kruipruimte meer dan 60 cm diep is, 
kunt u deze eventueel aanvullen met 
grof zand of schelpen. 
Meer tips staan op ons waterloket op 
www.velsen.nl
Wie vragen heeft, kan contact opne-
men met het Klant Contact Centrum 
of kijk op het digitale waterloket op 
www.velsen.nl.
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Besluiten

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale zaken 
en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 

dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in  het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-
de vragen kunt u een afspraak maken met één van 

de vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 tot 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 20 
december 2012 tot  en met 26 de-
cember 2012 de volgende aanvra-
gen om omgevingsvergunning op 
grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht hebben 
ontvangen. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld. 

IJmuiden:  Zandhaver 58, wij-
zigen voorgevel (04/01/2013) 
w13.000006;
Trompstraat 10, wijzigen voorgevel 
(04/01/2013) w13.000005.
Velsen-Zuid: Amsterdamse-
weg 32, vestigen Bed & Breakfast 
(04/01/2013) w13.000007.  

Santpoort-Noord: Bialoster-
skilaan 1 t/m 23 en Santpoort-
se Dreef 6 t/m 28,  vernieuwen 
24 balkonhekken (02/01/2013) 
w13.000001; 
Antillenstraat 43, kappen 2 bomen 
(27/12/2012) w12.000585; 
Voorplaats 3, plaatsen dakka-
pel (achtergevel)(28/12/2012) 
w12.000589.

Driehuis: Jacob Catslaan 20, ver-
groten woning (03/01/2013) 
w13.000004;
Van den Vondellaan 19, plaatsen 
dakkapel (achtergevel)(03/01/2013) 
w13.000003.

Velserbroek : Geen mededelingen 

Velsen-Noord: Geen mededelingen  

Santpoort-Zuid: Louise de Co-
lignylaan 46, kappen boom 
(28/12/2012) w12.000588; 
Willem de Zwijgerlaan 30, kappen 5 
bomen (28/12/2012) w12.000587; 
Wijnoldy Danielslaan 56, kappen 
boom (28/12/2012) w12.000586; 
Harddraverslaan 18, kappen boom 
(02/01/2013) w13.000002.

Welstand Voor zover de ingediende 
aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een 
bouwactiviteit, kunnen deze worden 
voorgelegd aan de commissie Stede-
lijk Schoon Velsen. Voor meer infor-
matie over welstand: 140255.

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen 

IJmuiden
Snelliusstraat 21, aanvraag exploita-
tievergunning openbare inrichting 
(02/01/2013) i13.000020.

Velserbroek
Vestingplein ongenummerd,  aan-
vraag oliebollenkraam verkoop-
periode 20.10 t/m 31 .12.2013 
(02/01/2013) i13.000024.

Gemeente Velsen  
aanvraag venten schepijs van 01.03 
t/m 31-10-2013, (02/01/2013), 
i13.000030.

Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het(de)onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (college van Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen of Burgemeester van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD).In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-

leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de volgende be-
sluiten genomen (de datum van 
vergunningverlening is tussen 
haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden: Velserduinweg 52 C, 
wijziging op bouwvergunning B2-5-
2005 (04/01/2013) w12.000552;
Zeeweg 264, kappen 2 bomen 
(07/01/2013) w12.000570. 

Santpoort-Noord:  Burgemeester 
Weertsplantsoen 5, plaatsen erker 
(28/12/2012) w12.000517;
Hyacinthenstraat 24, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(02/01/2013) 

w12.000533;
Duin en Kruidbergerweg 60, kappen 
51 bomen (07/01/2013) w12.000560;
Middenduinerweg 44, kappen 61 ei-
ken (07/01/2013).

Santpoort-Zuid: Wustelaan 
47, kappen boom (27/12/2012) 
w12.000513;
Wijnoldy Danielslaan 19, kappen 
boom (07/01/2013) w12.000567;
Anna van Saksenlaan 14, kappen 2 
bomen (07/01/2013) w12.000577.

Velserbroek: Hofgeesterweg 
3, vergroten stal (27/12/2012) 
w12.000476.

Velsen-Zuid: Tolsduinerlaan 1, 
aanbrengen ontvochtigers in buiten-
muren (07/01/2013) w12.000509.

Velsen-Noord: Geen mededelingen

Driehuis: Van Lenneplaan 8, plaat-
sen dakkapel en vervangen kozijnen 
(02/01/2013) w12.000526.

Film- en foto opnamen art. APV 
2:12   
Velsen-Zuid, dorpskern Oud Vel-
sen, 10 januari 2013 van 8:30 uur tot 
18:00 uur (02/01/2013) u13.000014.

Standplaatsen 

Op het Burg. Weertsplantsoen is een 
standplaats vrijgekomen. Onderne-
mers die belangstelling hebben voor 
een standplaats kunnen dit kenbaar 
maken door een aanvraag in te die-
nen bij de afdeling Vergunningen & 
Uitvoering. Het benodigde formu-
lier is te downloaden via de website 
www.velsen.nl, Ondernemersloket, 
Vergunningen en producten, Stand-
plaatsvergunning.
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Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat de gemeenteraad 
van Velsen in zijn vergadering van 
22 november 2012 het bestem-
mingsplan “Industrieterrein Ta-
ta Steel” (idn: NL.IMRO.0453.BP-
0200TATASTEEL1-R001) gewij-
zigd heeft vastgesteld. Het ont-
werp-bestemmingsplan heeft 
hieraan voorafgaand vanaf 15 april 
2011, gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage gelegen. Bin-
nen deze termijn zijn zienswijzen 
ingediend.

Het bestemmingsplan heeft betrek-
king op het totale industrietree-
in van Tata Steel dat is gelegen tus-
sen het Noordzeekanaal (in het zui-
den), de duinen (in het westen) Wijk 
aan Zee (ook in het westen), de Wes-
telijke Randweg en Business Park 
IJmond (in het oosten). Het exacte 
gebied staat op diverse kaarten (digi-
tale verbeeldingen) aangegeven. Ta-
ta Steel is de grootste gebruiker van 
het terrein, maar er zijn ook ande-
re industrieën aanwezig. Aangezien 
de bestemmingsplannen voor dit in-
dustrieterrein mogelijkheden bie-
den voor de vestiging van bedrijven 
die eventueel consequenties kunnen 
hebben voor het milieu is een Plan-
MER (Milieu Effect Rapportage) op-
gesteld waarin de noodzakelijke af-
wegingen worden gemaakt.

Het plan is, mede naar aanleidig van 
de zienswijzen, op de volgende pun-
ten aangepast: 
Verbeelding (plankaart)
- ten noorden van het sportpark is de 

bestemming Groen gewijzigd in de 
bestemming Bedrijf met de aandui-
ding (rv);
- ten aanzien van de leidingen van de 
Gasunie zijn de verbindingen tussen 
de afsluiterschema’s en de gasver-
deelsstations voorzien van de dub-
belbestemming Leiding-Gas-2;
- een waterleiding van PWN is voor-
zien van de dubbelbestemming Lei-
ding-Water;
- aan de hand van de meest recente 
inrichtingsgrenzen van de bedrijven 
zijn de voor
die bedrijven bedoelde aanduidings-
vlakken aangepast. 
- de grenscorrectie tussen de ge-
meenten Beverwijk en Velsen is op 
de verbeelding en in de toelichting 
verwerkt. 

Planregels
- in artikel 3 lid 2.2. onder a is de 
maximale bouwhoogte van schoor-
stenen gewijzigd van 120m naar 
150m;
- in artikel 10 lid 2 is sub c vervangen 
door sub c (nieuw), d en e;
- in artikel 3 is in lid 4 een sublid toe-
gevoegd 3.4.5.;
- in artikel 4 lid 1 is na sub d (bestem-
ming Groen) toegevoegd dat leidin-
gen behorende tot aangrenzende be-
drijven zijn toegestaan;
- in artikel 5 lid 2 is de maximale 
bouwhoogte genoemd in sub c gewij-
zigd van 10m naar 20m;
- in artikel 7 en 8 is in lid 4 toege-
voegd dat advies ingewonnen dient 
te worden bij de leidingbeheerder;
-  artikel 9 is 9.1. onder c aangepast 
met meerdere leidingen:

- na artikel 9 is een nieuw Artikel 
Leiding-Water ingevoegd. 

Toelichting/planMER 
- naar aanleiding van adviezen van 
de commissie voor de m.e.r. op het 
planMER (opgenomen in de toelich-
ting van het ontwerpbestemmings-
plan), is een aanvulling op het plan-
MER opgesteld. Het aangevulde 
planMER is opgenomen in een af-
zonderlijk document en niet langer 
geïntegreerd in de toelichting van 
het bestemmingsplan. De samenvat-
ting van het planMER is wel opge-
nomen in de toelichting van het be-
stemmingsplan;
- het advies van de Brandweer d.d. 
21 juli 2011 ten aanzien van het ont-
werpbestemmingsplan is toege-
voegd;
- in het planMER wordt expliciet 
aangegeven dat vervoer van gevaar-
lijke stoffen over het spoor niet lan-
ger plaatsvindt;
- voor de bovengrondse Gasunie-lei-
dingen zijn aanvullende externe vei-
ligheidsberekeningen uitgevoerd. 
De resultaten hiervan zijn opgeno-
men in de aanvulling van het plan-
MER; 
- in de aanvulling van het planMER 
wordt een duidelijk onderscheid ge-
maakt tussen risicocontouren en le-
taliteitseffectafstanden (externe 
veiligheid); 
- in de aanvulling van het planMER 
is de beschrijving van de bodemkwa-
liteitskaart 2004 vervangen door 
een beschrijving van een nieuwe bo-
demkwaliteitskaart uit 2011; 
- de tekst in paragraaf 4.8 (waterpa-

ragraaf ) ten aanzien van riolering is 
aangepast en in de aanvulling op het 
planMER opgenomen;
- in de toelichting is in paragraaf 
3.3 (gemeentelijk beleid) onder het 
kopje ‘gemeente Beverwijk’, de sa-
menvatting van het SVVP vervan-
gen door een samenvatting van het 
GVVP. 

Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ligt het vast-
gestelde bestemmingsplan “Indu-
strieterrein Tata Steel” voor een ie-
der met ingang van 11 januari 2013 
gedurende zes weken ter inzage. Het 
vastgestelde bestemmingsplan en 
daarbij behorende stukken zijn in te 
zien bij de receptie van het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. De recep-
tie is van maandag tot en met vrij-
dag geopend van 09.00 uur tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 
uur tot 20.00 uur. Een exemplaar van 
het vastgestelde bestemmingsplan is 
in te zien bij de centrale bibliotheek 
te IJmuiden gedurende de gebrui-
kelijke openingstijden. Het bestem-
mingsplan is tevens te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Belanghebbenden die tijdig zijn 
zienswijze bij de gemeenteraad heeft 
kenbaar gemaakt, alsmede belang-
hebbenden die kunnen aantonen dat 
zij redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest tijdig een zienswijze bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken, 
kunnen gedurende de bovenvermel-
de termijn van terinzagelegging be-
roep instellen bij de Raad van Sta-
te. Voor zover bezwaren bestaan te-

Bekendmaking 
Publicatie beslissingen ingevolge 
artikel 48 en 83 wet GBA 

Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat na uitvoerig on-
derzoek is gebleken dat onder-
staande personen niet meer 
woonachtig zijn op het adres waar 
zij in de gemeentelijke basisadmi-
nistratie persoonsgegevens van 
de gemeente Velsen staan inge-
schreven. Hun persoonslijst zal 
daarom worden opgeschort met 
als reden: verblijfplaats onbe-
kend. Dit betekent dat zij daar-
door formeel niet meer in Neder-
land woonachtig zullen zijn. 

Het betreft de volgende personen:

Alberto, I.R.M.             geb. 28-08-1984 
Odej, K.                              geb. 10-03-1982
Al-Mayyali, H.M.A.  geb. 01-08-1990 
Pawłowska, P.M.         geb. 22-11-1984
Avdeeva, M.                   geb. 28-07-1949 
Poulsson, J.B.A.           geb. 03-04-1975
Çetin, G.                            geb. 21-02-1984 
Samaley, W.K.               geb. 22-06-1972
Dudzinski, P.Ł.            geb. 19-04-1977 
Scholts, M.                      geb. 27-10-1986
Ekalns, O.                        geb. 29-01-1976 
Snijers, P.F.M.              geb. 01-02-1962
Elzen van den, N.M. geb. 27-02-1980 
Steen, J.W.                      geb. 29-04-1985
Fatels, N.                         geb. 30-01-1986 

Szabó, S.                            geb. 14-03-1991
Jabarzai, H.                    geb. 16-10-1985 
Teixeira de Oliveira, F. 
                                                geb. 06-01-1984
Jibril Yusuf Ali             geb. 05-10-1990 
Verbaan, L.                      geb. 11-04-1990
Jordan, U.F.R.               geb. 28-04-1965 
Warbroek, R.                 geb. 30-05-1968
Kortekaas, M.               geb. 01-04-1963 
Wischnat, U.                  geb. 22-02-1959
Lachhab, S.                     geb. 29-01-1986 
Yao, N. F.                           geb. 31-12-1977
Laiti Al, A.                       geb. 25-10-1974 
 

Voor informatie kunt u terecht bij 
de Publieksdienstverlening, werk-

eenheid burgerzaken, tel. (0255) 
567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend-
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders.
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Verkeersbesluiten 

gen de door de gemeenteraad aan-
gebrachte wijzigingen kan door be-
langhebbenden daartegen eveneens 
beroep worden ingediend binnen de 
hier bovengenoemde termijn. Hier-
voor is een griffierecht verschuldigd. 
Het beroepschrift dient in tweevoud 

te worden gezonden aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in wer-

king daags na afloop van de genoem-
de termijn van terinzagelegging. Het 
instellen van beroep schorst de wer-
king van het besluit niet. Belangheb-
benden die beroep hebben ingesteld 
kunnen verzoeken om een voorlo-
pige voorziening. Indien binnen de 

termijn naast het beroepschrift een 
verzoek om voorlopige voorziening 
is ingediend bij de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, treedt het besluit 
niet in werking voordat op het ver-
zoek is beslist.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- het parkeerverbod op dinsdagen 
tussen 8:00-18:00 uur op de paral-
lelweg van de Wijkerstraatweg ter 
hoogte van huisnummers 141 t/m 
191 uur in te trekken door middel 
van het verwijderen van de onder-
borden OB31Op “parkeren verboden 
op dinsdag van 8:00 – 18:00 h” (2x) 
en OB501 (2x)  zoals bedoeld in bij-
lage 1 van het Reglement verkeersre-
gels en verkeerstekens 1990;  
- een parkeerverbod op dinsdagen 
en donderdagen tussen 8:00-18:30 
uur op de parallelweg van de Wijker-
straatweg ter hoogte van huisnum-
mers 171 t/m 173 in te stellen door 
middel van het plaatsen van de bor-
den OB31Op (“parkeren verboden 
op dinsdag en donderdag van 8:00 – 
18:30 h”) (2x) en OB501 (2x) zoals 
bedoeld in bijlage 1 van het Regle-
ment verkeersregels en verkeerste-
kens 1990. 

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant. 
Deze advertentie is bedoeld als ex-
tra service.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:
- vijf parkeerplaatsen aan te wijzen 
ten behoeve van het parkeren van 
elektrische voertuigen door mid-
del van het plaatsen van borden E04 
met onderbord “alleen om elektri-
sche voertuigen op te laden”, zoals 
bedoeld in bijlage 1 van het Regle-
ment verkeersregels en verkeerste-
kens 1990. De vijf locaties zijn:
a. Antillenstraat te Santpoort-
Noord, ter hoogte van de kruising 
met de Stuyvesantstraat;
b. Minister van Houtenlaan te Vel-
sen-Zuid, op het parkeerterrein bij 
het stadion;
c. Sri Lanka Bastion te Velserbroek, 
ter hoogte van huisnummer 15;
d. Zwanebloembocht te Velserbroek, 
ter hoogte van de kruising met het 
Waterdrieblad;
e. Bloemendaalsestraatweg te Sant-
poort-Zuid, ter hoogte van de krui-
sing met de Bruno Klauwersstraat.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant. 
Deze advertentie is bedoeld als ex-
tra service.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan (vervolg)

Raadsplein 17 januari 2013 
Vanaf 1 januari 2013 vergadert de 
gemeenteraad Velsen in het Tata 
Steel Stadion (de thuisbasis van 
voetbalclub Telstar) aan de Minis-
ter van Houtenlaan 123 in Velsen-
Zuid wegens sanering en renova-
tie van het oude deel van het ge-
meentehuis. 
De griffie, het college en de overi-
ge collega’s zijn verhuisd naar De 
Beurs aan Het Plein 1945. Vanaf 
1 januari 2014 hoopt de gemeen-
teraad de vergaderingen van het 
Raadsplein weer in het gemeen-
tehuis van Velsen voort te zetten. 

Donderdag 17 januari 2013 vanaf 
19.30 uur vergadert de gemeente-
raad weer in het Raadsplein. 

Raadsvergadering  
1  Opening 
2 Actualiteitenuurtje
- inspreken inwoners*
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen:
- notulen raadsvergadering 13 de-
cember 2012
- besluitenlijst raadsvergadering 13 
december 2012
- gecorrigeerde notulen raadsverga-
dering 11 oktober 2012
4 Lijst van aan de raad gerichte brie-
ven
5 Voorbereidingsbesluit voor op-
richten 4 woningen en 6 parkeer-
plaatsen 
aan de Kweekerslaan ong. te Sant-
poort-Noord 
6  vrijstelling ex artikel 19, lid 1 WRO 

voor oprichten vier woningen en zes 
parkeerplaatsen aan Kweekerslaan 
ongen. te Santpoort-Noord
7 Verklaring van geen bedenkingen 
voor project J.P. Coenstraat 55 te 
IJmuiden
8 Verklaring van geen bedenkingen 
voor project Kennemerlaan 226 te 
IJmuiden
9 Kadernota Integraal Toezicht en 
Handhaving in Velsen 2013-2016
10 Benoeming lid Rekenkamercom-
missie

Over de onderwerpen die op de agen-
da staan kan niet worden ingespro-
ken, wel kan schriftelijk een reactie 
worden gegeven. Indien deze tijdig is 
ingeleverd – dat kan ook via de mail 
naar griffier@velsen.nl, – dan wordt 

de reactie vóór de vergadering naar 
de raadsleden doorgestuurd.

Het raadspleinboekje en de nieuws-
brief liggen ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, evenals bij de bibli-
otheek aan het Dudokplein te IJmui-
den en de bibliotheek van Velser-
broek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderlig-
gende stukken bekijken via de web-
site raad.velsen.nl

De raadsvergadering is live te volgen 
via Seaport TV. Een samenvatting 
van de raadsvergadering is terug te 
zien in de week na de vergadering op 
Seaport TV en via uitzendinggemist 
op www.seaporttv.nl
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Raadsplein 17 januari 2013 (vervolg)
* Raadsvergadering - ‘actualitei-
tenuurtje’ 
19.30 – 20.00 – inwoners aan het 
woord
Inwoners die zich van te voren heb-
ben aangemeld kunnen gedurende 2 
minuten een boodschap meegeven 
aan de raadsleden. 
Dit is niet bedoeld om in te spreken 
over onderwerpen die op de agenda 
staan, maar om andere actuele en/of 

dringende zaken onder de aandacht 
van de raadsleden te brengen. Deze 
inbreng moet wel betrekking hebben 
op onderwerpen waar de raad over 
gaat of die relevant zijn voor de raad.

Aanmelden: telefonisch (0255-
567502) of via de mail (griffier@vel-
sen.nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de 
woensdag vóór de raadsvergadering.

De raad heeft in zijn vergaderin-
gen van 13 december 2012 een 
besluit genomen over het volgen-
de onderwerp:

• Verordening toeslagen en verlagin-
gen Wet werk en bijstand 2013 ge-
meente Velsen
•Verordening Langdurigheidstoe-
slag WWB 2013
• Bestemmingsplan bedrijventer-

rein Velserbroek
• Verbreed gemeentelijk Riolerings-
plan
• Belastingverordeningen 2013
• Classificatie strategische gronden 
ivm aanpassing notitie grondexploi-
tatie door commissie BBV
• Controleprotocol voor de accoun-
tantscontrole op de jaarrekening 
2012

Thalia Theater
Extra dinnershow 

‘Faulty Towers’
IJmuiden - ‘Please wait to be 
seated and don’t mention the 
war!’ Sybil, Basil en Manuel ‘s 
werelds beste imitatoren van 
het illustere trio uit de popu-
laire Britse serie ‘Fawlty To-
wers’ zijn terug in het Thalia 
Theater met The Dining Expe-
rience. 
Vijf dinnershows, van woens-
dag 23 tot en met zondag 27 
januari, zijn inmiddels uitver-
kocht. Vanwege het grote suc-
ces heeft de Stadsschouw-
burg Velsen een EXTRA din-
nershow geboekt in het Thalia 
Theater op dinsdag 22 januari. 
Terwijl het publiek geniet van 

een heerlijk driegangen-di-
ner uit de keuken van res-
taurant Augusta, wordt het 
publiek meegenomen in de 
hilarische wereld van het 
restaurant Faulty Towers. 
Natuurlijk gaat er van alles 
fout door het gestuntel van 
Manuel. Wat Basil afstraft 
met een flink pak rammel. 
Met een ‘plastic smile’ pro-
beert Sybil te redden wat er 
te redden valt. 
Toegang 69 euro (inclusief 
driegangen-diner). Meer 
informatie: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of te-
lefoon 0255-515789.  

Velsen - Traditiegetrouw orga-
niseert de muziekafdeling van 
het Kunstencentrum Velsen op 
de derde zondag in januari, zon-
dag 20 januari om 14.30 uur, een 
sfeervol Nieuwjaarsconcert in de 
Stadsschouwburg Velsen. Voor 
het programma wordt jaarlijks 
een keuze gemaakt uit de meest 
talentvolle leerlingen en docen-
ten, Aan het concert van 2013, dat 
als thema ‘The Sixties’ meekreeg 
en dus muzikaal knipoogt naar 
de jaren ’60 (inclusief een Beat-
les-estafette!), wordt medewer-
king verleend door onder andere 
het prijswinnende Kinderkoor Vel-
sen (onder leiding van Marianne 
Hoogeboom), de Big Band Velsen 
(onder leiding van Kenneth Zand-
bergen), het speciaal voor de ge-
legenheid opgerichte fluitorkest 
‘De Fluitella’s’ (onder leiding van 
Antje Häder), een trompetensem-
ble (onder leiding van Frank Ane-
pool, een klarinetensemble (on-
der leiding van Irene Molenaar), 
een docentenband én de jonge, 
in het oog springende zanger/gi-
tarist Jurre van der Linde. Specia-
le medewerking is er ook van di-
verse dansgroepen van de bal-
letafdeling van het Kunstencen-
trum. Toegang 10 euro. Informa-
tie: www.stadsschouwburgvelsen.
nl of telefoon 0255-515789.

Nieuwjaars-
concert

Woef Side Story
Velsen - Het is inmiddels een 
echte traditie bij het RO-Theater: 
de speciaal voor het gezelschap 
geschreven familievoorstelling. 
Op donderdag 10 januari (19.00) 
is Woef Side Story te zien in de 
Stadsschouwburg Velsen voor ie-
dereen vanaf 8 jaar. Het is een hi-
larische en ontroerende Romeo & 
Julia voor honden, boordevol be-
kende en ontroerende liedjes, be-
toverende decors en kostuums, en 
humor voor jong maar zeker ook 
voor oud.
‘Woef Side Story’ speelt zich af in 
de wonderlijke wereld van dog-
shows, hondenkapsalons en uit-
laatstroken. De stoere straathond 

Toto en de bloedmooie rashond 
Marina zijn stapelverliefd op el-
kaar. Maar hun liefde mag niet 
bestaan in een wereld waarin ie-
dereen in (honden)hokjes is inge-
deeld. Zwerfhonden en sjieke vier-
voeters vliegen elkaar voortdurend 
in de haren. Maar het gedrag van 
de baasjes is eigenlijk al net zo bij 
de beesten af. En dan is er ook nog 
de valse dokter Prick. 
In ‘Woef Side Story’ (8+) spe-
len onder andere Arjan Ederveen, 
Gijs Naber, Alex Klaasen en Eli-
se Schaap. Prijs: vanaf  21 euro;| 
kinderen vanaf 14,50.  Info:  www.
stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 
0255-515789.

Top 2000 Live
Velsen - Na 12 jaar op de ra-
dio nu eindelijk ook op het podi-
um. Stadsschouwburg Velsen be-
gint het nieuwe jaar goed op vrij-
dag 11 januari (20.15 uur) met de 
Top 2000 als spetterende liveshow. 
Een grote band, inclusief blazers, 
en topzangers - onder aanvoe-
ring van John Vooijs (‘Tarzan’, ‘We 
Will Rock You!’) én de Amerikaan 
Forrest Thomas – brengen een 
avondvullende versie van de Top 

2000-lijst. Als een muzikale acht-
baan passeert tijdens deze high-
techshow (met spectaculaire LED-
muur) de complete popgeschiede-
nis de revue. Motown, rock, pop, 
disco, chanson, reggae, nederpop 
en meezingers van formaat! Zwij-
melen, meezingen en losgaan is 
voor dit concert in elk geval hét 
goede voornemen. Prijs: 27,50 eu-
ro. Info: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of 0255-515789.

Drama ‘Drie Zusters’
Velsen - ‘Drie Zusters’ is een 
meeslepend familiedrama van 
Anton Tsjechov. Het Nationale 
Toneel koos topacteurs als Ari-
ane Schluter, Anniek Pheifer en 
Katja Herbers voor de hoofdrol-
len in Tsjechov’s beroemde dra-
ma. In een Russisch provincie-
plaatsje dromen de drie zus-
sen van een groots en meesle-
pend leven in de stad. Ze onder-
nemen echter geen enkele stap 
in die richting. Terwijl tijd en le-
ven verstrijken, landen de zus-

ters langzaam op de grond en 
leren zij hoe met het leven om te 
gaan. Daarmee is het stuk met-
een een spiegel voor het publiek: 
wat te doen met de tijd die ons 
is gegund - het heden, het mo-
ment tussen wat niet meer is en 
wat nog komt? Geniet op zater-
dag 26 januari (20.15 uur) van 
een avond toptoneel in de Stads-
schouwburg Velsen. Prijs van-
af 22,50 euro. Informatie: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of te-
lefoon 0255-515789.

Popquiz
IJmuiden - Het is al bijna niet 
meer weg te denken: de pop-
quiz in het Witte Theater. Na de 
Top2000 nu tijd voor het echte 
werk, wat zullen Kleinvaag en DJ 
Grootfaas deze editie weer verzin-
nen? Er kunnen 35 teams deelne-
men bestaande uit 4 personen. De 
quiz is altijd snel volgeboekt, dus 
wil je deelnemen: hou de site in de 
gaten! Daar verschijnt binnenkort 
het mailadres waar je je kunt op-
geven. Zaterdag 12 januari, 20.00 
uur, deelname 7,50 per team. Pu-
bliek heeft gratis toegang.




