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Huisgenoot vermoorde 
Roxanna aangehouden
IJmuiden - De politie heeft 
vorige week donderdag een 
24-jarige man uit IJmuiden 
aangehouden op verden-
king van betrokkenheid bij de 
dood van de 20-jarige roxan-
na uit IJmuiden.

Het lichaam van Roxanna werd 
op 4 augustus 2012 levenloos 
aangetroffen langs de Heeren-
duinweg. Zij bleek door geweld 
om het leven te zijn gebracht. 
Direct na de vondst van het li-
chaam werd een grootschalig 
onderzoek gestart door de poli-
tie. Er is toen onder meer onder-
zoek verricht in de woning waar 
zij woonde. Diverse in beslag ge-
nomen goederen zijn door het 
Nederlands Forensisch Instituut 
nader onderzocht. Ook heeft de 
politie in de afgelopen maanden 
uitgebreid onderzoek gedaan in 
de (sociale) omgeving van het 
slachtoffer. De onderzoeksbe-
vindingen gaven aanleiding om 

de woning in de Tuindersstraat 
aanvullend onder de loep te ne-
men. Rechercheurs en experts 
van het NFI zijn daarom een on-
derzoek gestart in de woning 
waar de vrouw voor haar overlij-
den woonde. De verdachte zit in 
alle beperkingen, wat betekent 
dat hij alleen contact mag heb-
ben met zijn advocaat.

Brand in Kruisbergflat
IJmuiden - Een uitslaan-
de brand in een woning op 
de vierde verdieping van de 
Kruisbergflat heeft maandag-
avond grote commotie ver-
oorzaakt in Zeewijk.

De brand ontstond omstreeks 
19.00 uur door problemen met 
een gelhaard. Binnen enkele mi-
nuten sloegen de vlammen aan 
beide kanten uit de woning. De 
bewoners zijn de woning ont-
vlucht. Bij de brand raakte twee 
mensen lichtgewond. Zij hadden 
rook binnengekregen en zijn ter 
plekke behandeld. Een boven-
buurman is met hartklachten 
naar het ziekenhuis gebracht.
Bewoners van 48 woningen wer-
den hun huis uit gehaald. Als 
de brandweer niet zeker wist of 
er mensen binnen waren, werd 
een ruit ingeslagen. De bewo-
ners werden met een gevorderde 
Connexxion-bus overgebracht 
naar Buurtcentrum de Dwarslig-
ger. Daar was ook burgemeester 
Franc Weerwind aanwezig om 

met de bewoners te praten.
Door de brand zijn diverse wo-
ningen in de Kruisbergflat onbe-
woonbaar verklaard, onder an-
dere door rook- en waterschade. 
Daarnaast had een aantal flat-
woningen geen stroom. De be-
woners van 29 woningen konden 
maandagavond niet terug naar 

huis. Zij zijn opgevangen bij fa-
milie en vrienden of hebben ge-
slapen in het Holiday Inn Hotel in 
IJmuiden. In totaal telt de Kruis-
bergflat 144 woningen.
De omgeving van flat was maan-
dagavond lange tijd volledig af-
gesloten. (Friso Huizinga, foto: 
Michel van Bergen)

velsen - 125 kleuters van Het 
Kompas genoten woensdagoch-
tend in de Centrale Bibliotheek 
van een uitgebreid voorleesont-
bijt dat werd gesonsord door AH. 
Er gingen heel wat pakjes sap, 
ontbijtkoek en appeltjes door-
heen voor de kinderen hun buik-
jes vol hadden en klaar waren 
voor het voorlezen.
Deze keer was bariton Martijn 
Cornet, uit Velsen-Zuid, uitgeno-
digd om voor te lezen. Dan ver-

wacht je een mooie stem, maar 
Martijn had vele stemmetjes in 
huis, waar hij de kleuters mee 
vermaakte. Er werd dan ook goed 
geluisterd en veel gelachen om 
de doldwaze belevenissen van 
Dorus. Het boek van de Natio-
nale Voorleesdagen is ‘Nog 100 
nachtjes slapen’ van Milja Praag-
man, waarin Doris heel veel in 
stukken knipt voor ze jarig is.  
Martijn Cornet treedt over de he-
le wereld op als bariton in ope-

ra’s, concerten en recitals. Op het 
Ichthus Lyceum vertolkte hij on-
der meer de hoofdrol in musical 
Sweeney Todd. In 2010 debuteer-
de hij in het Concertgebouw in 
Amsterdam. Dit jaar speelt hij de 
titelrol in de opera Mr. Finney (en 
de wereld op zijn kop) naar het 
boek van Prinses Laurentien. 
In bibliotheek Velserbroek las bi-
bliotheekdirecteur Martijn Mewe 
voor aan 75 kinderen van De Ark. 
(Karin Dekkers)
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IJskoude schaatspret op Plein 1945
IJmuiden - Midden in het hartje van IJmuiden is dankzij de inzet van ondernemers en vrijwilligers een prachtige ijsbaan verrezen. Dat le-
verde veel ijskoude schaatspret op. Scholen komen met hele klassen naar de ijsbaan om te (leren) schaatsen. En dat gebeurt natuurlijk met 
vallen en opstaan. Jongeren ontmoeten elkaar op de schaats. En ouders praten gezellig bij met een drankje of hapje. Zelfs het winkelend 
publiek, omwonenden en ambtenaren genieten (tussen het werk) door van het idyllische tafereeltje op Plein 1945. (foto: Ko van Leeuwen)

Ichthus Lyceum
Bedrijfsleven en bèta-
leerlingen in contact
Driehuis - Het Ichthus Lyce-
um is een school voor gymna-
sium, atheneum en havo. ,,Als 
enige school in de regio Haar-
lem hebben wij een officieel er-
kend Technasium”, vertelt rector 
Alexander Volmer trots. ,,Leerlin-
gen van ver buiten Haarlem ko-
men naar het Ichthus vanwege 
ons opleidingsaanbod. Gelukkig 
is de school zowel met de fiets 
als het openbaar vervoer goed 
bereikbaar.” 
Het bedrijfsleven kampt al eni-
ge tijd met een tekort aan hoog-
opgeleid technisch personeel.  
Het hart van het Technasium is 
het vak Onderzoek&Ontwerpen. 
Jonge kinderen komen op deze 
manier in aanraking met het uit-
voeren van onderzoeks- en ont-
werpopdrachten voor het be-
drijfsleven. Zeker in de onder-
bouw is het Technasium een mix 
van creatief denken, onderzoe-
ken, ontwerpen, construeren en 
presenteren. Met een team van 
klasgenoten werken de leerlin-
gen acht weken aan een project. 

Stuk voor stuk leren ze vaardig-
heden die binnen het bedrijfsle-
ven van werknemers wordt ge-
vraagd. 
Ook voor leerlingen die minder 
geïnteresseerd zijn in techniek 
biedt de school ruime mogelijk-
heden. 
Zo zijn de talentstromen Inter-
nationalisering en Kunst en Cul-
tuur erg populair. De leerlingen 
volgen een goed doordacht on-
derwijsprogramma van kernvak-
ken waarin het talentstroompro-
gramma is verweven. 
Volgens de onderwijsinspectie 
biedt de school een combina-
tie van kwaliteit, plezier en een 
veilig schoolklimaat. En met het 
nieuwe gebouw is de school ver-
zekerd van ruime huisvesting 
met moderne faciliteiten. 
Meer weten over het Ichthus Ly-
ceum? Op 30 januari is er een 
voorlichtingsavond voor ouders 
en op 9 februari is de open dag. 
Zie ook www.ichthuslyceum.nl 
voor meer informatie. (foto: Hel-
dere Blik Communicatie)

Raad stemt in met 
woningen Kweekerslaan
Velsen - Complimenten voor 
hun inzet. Kritiek op de rom-
melige gang van zaken aan het 
begin van het proces. Waar-
schuwingen voor precedent-
werking. De raadsleden bogen 
zich donderdagavond 17 janu-
ari in allerlei bochten om de 
tegenstanders van de nieuw-
bouw aan de Kweekerslaan in 
Santpoort een hart onder de 
riem te steken. Toch staan de-
ze leden van buurtgemeen-
schap De Biezen met lege han-
den: een grote meerderheid 
van de raad gaat akkoord met 
de bouw van vier ruime woon-
huizen en zes parkeerplekken 
in hun achtertuin.
Marianne Vos van Velsen Lo-
kaal: ,,We moeten wel voor-
stemmen, want er is door de 
initiatiefnemers aan alle voor-
waarden voldaan.” Deze initia-
tiefnemers maken gebruik van 
de provinciale regeling Ruim-
te voor Ruimte: oude en lelij-
ke panden maken plaats voor 
hoogwaardige nieuwbouw 
zonder dat het groene en open 
karakter van het gebied De 
Biezen wordt aangetast.
,,Wij gaan aan de champag-
ne”, riep een opgetogen Rei-
nier van Egmond  na het be-
sluit. Samen met zijn zus en 
diens echtgenoot is hij mede-
eigenaar van de grond, waar-
op Henk Balvers de vier wonin-
gen wil bouwen. ,,Het worden 
ruime huizen, beslist geen vil-
la’s zoals in de krant staat. Het 
lijkt af en toe wel of er een het-
ze tegen ons wordt gevoerd. 
Wij hebben geluisterd naar de 
bezwaren van de omwonen-
den en hebben de plannen al 
een paar keer aangepast. De 
bouwhoogte is lager geworden 
en de erfgrens verplaatst. Nu is 
het er een rommeltje, de buurt 

gaat er met onze nieuwbouw 
juist op vooruit.’’
De angst voor precendentwer-
king deelt Van Egmond niet. ,,Er 
staan in De Biezen inderdaad 
meer oude schuren en gebou-
wen. Als daarvoor in de plaats 
eventueel stijlvolle nieuwbouw 
komt, dan is dat toch niet zo 
slecht? De bezwaarmakers wo-
nen zelf ook in mooie huizen in 
dit groene gebied.’’
De Kweekerslaan was het 
meest spraakmakende agen-
dapunt van de raadsvergade-
ring, die voor de eerste keer 
werd gehouden in het Tata 
Steel stadion van Telstar in Vel-
sen-Zuid. Het komend jaar zul-
len hier de raads-, carrousel- 
en fractievergaderingen plaats 
vinden omdat het oude deel 
van het stadhuis aan Plein 45 
wordt verbouwd.
Na de korte agenda behan-
delde de raad nog vijf mo-
ties ‘vreemd aan de orde dag’. 
Dit waren pleidooien voor de 
plannen voor het recreatiepark 
rond Fort Benoorden Spaarn-
dam, het openen van de bus-
sluis in Velserbroek voor ge-
motoriseerd verkeer, het sluiten 
van een coffeeshop in IJmui-
den en het beteugelen van het 
afsteken van vuurwerk op oud-
jaarsdag (twee moties).
Hoe er over deze moties is ge-
stemd en wat er verder don-
derdagavond is behandeld, is 
te zien in een samenvatting van 
40 minuten die vanaf zaterdag-
avond wordt uitgezonden op 
Seaport TV. Deze samenvatting 
inclusief interviews is tot en 
met donderdag dagelijks om 
11.00, 17.00 en 21.00 uur te zien 
op het Ziggo-kanaal van de lo-
kale omroep of op elk gewenst 
moment via Uitzending Gemist 
op deze website.
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IJmonder van het jaar: 
Fred Dictus
Santpoort-Noord - IJmuidenaar 
Fred Dictus is maandagavond 
verkozen tot IJmonder
van het Jaar. Zijn jarenlange vrij-
willige inzet bij de IJmuider Red-
dingsbrigade en Sint Nicolaas 
Comité IJmuiden werden door 
publiek en jury beloond met de-
ze mooie eretitel. De verkiezing, 
die onder andere door de IJmui-
der Courant wordt georgani-

seerd, was voor de tweede maal 
een groot succes. In twee ron-
des werd door het publiek bij-
na 7000 keer gestemd. De fina-
le vond plaats op Landgoed Duin 
& Kruidberg in Santpoort-Noord. 
Na het juryoverleg werden de cij-
fers van de publieksronde en die 
van de jury samengevoegd en 
werd Fred Dictus tot winnaar uit-
geroepen. (foto: Ko van Leeuwen)

Kleinschaligheid blijft gewaarborgd

Nieuwebouw Vellesan 
College ligt op schema
IJmuiden - Met ingang van het 
nieuwe schooljaar neemt het Vel-
lesan College aan de Briniostraat 
een nieuwe vleugel in gebruik: 
een aanbouw van twee verdie-
pingen met elf lokalen. De bouw 
is nog volop bezig, maar ligt op 
schema. 
Oud- en nieuwbouw samen bie-
den straks ruimte aan 800 mavo-, 
havo- en vwo-leerlingen. ,,Een 
ideale omvang voor een middel-
bare school”, vindt rector Marc 
Boelsma. ,,De leerling is dan geen 
nummer, terwijl we groot genoeg 
zijn om voor alle leerlingen een 
uitdagend vakkenpakket te kun-
nen bieden.’’ De rector vindt be-
houd van kleinschaligheid en vei-
ligheid belangrijk; die zijn ken-
merkend voor het Vellesan Col-
lege. Dat is een van de redenen 
waarom er bewust gekozen is 

voor een transparent ontwerp.
Het pand aan de Briniostraat 
heeft de status van monument. 
De nieuwe aanbouw krijgt de 
sfeer van de oude, monumentale 
school. Tussen het oude en nieu-
we gedeelte komt een binnentuin. 
Met de nieuwe aanbouw wor-
den ook moderne voorzieningen 
gerealiseerd waardoor eigentijds 
onderwijs gerealiseerd wordt.  
Boelsma: ,,We houden rekening 
met de toekomst van het onder-
wijs. Er komt overal draadloos in-
ternet, want in de nabije toekomst 
werken alle leerlingen met een ta-
blet of laptop in de klas.’’
Ouders van achtstegroepers die 
de informatieavond op maandag 
28 of dinsdag 29 januari bezoe-
ken, krijgen ook informatie over 
de nieuwbouw. Zie ook www.vel-
lesancollege.nl.

BBR Band in 
Stage Café

IJmuiden - Zondag 27 januari 
treedt The BBR Band op in het WT 
Stage Café. BBR staat voor Bel-
lies Blues Rock Band en is actief 
sinds 1992. De vijf al ‘wat oude-
re’ heren komen ieder uit een an-
dere muziekstijl, maar samen vor-
men ze een perfecte eenheid. De 
graag geziene band speelt mu-
ziek van bekende en minder be-
kende muzikanten, en bestaat 
uit covers van onder andere Ro-
ry Gallagher, ZZ Top, Deep Pur-
ple en The Mavericks, maar ook 
eigen werk wordt niet geschuwd. 
BBR is op bijna alle fesitvals te 
zien geweest. Ze waren zelfs de 
afsluiter bij de grote concert tour 
van Acda en de Munnick, en zijn 
ze al jaren top of the bill bij het 
grote Texel jazz en blues festival. 
Ondanks dit succes treden ze ook 
graag in de kleinere muziekcafé’s 
op.  Het devies van de BBR is dan 
ook: geen ingewikkelde arrange-
menten of moeilijke hoogstand-
jes, maar gewoon lekker simpel 
houden. Het optreden begint om 
17.30 uur. De toegang is gratis.

IJmuiden – Bibliotheek Velsen 
gaat vanaf deze maand om de 
donderdag een koffie-ochtend 
voor senioren houden. Tweemaal 
per maand wordt in samenwer-
king met Welzijn Velsen en Welzijn 
Velserbroek de combinatie tussen 
service en welzijn verder uitge-
bouwd. Tijdens deze ochtend is 
er extra ondersteuning voor klan-
ten die moeite hebben met de on-
bemande uren. Zo wordt een ex-
tra service geboden bij het selec-
teren en uitlenen van materialen. 
Elke tweede donderdag van de 
maand is er een ‘gewone’ inloop-
ochtend, terwijl aan iedere vier-
de donderdag een actueel maat-
schappelijk thema wordt verbon-
den. Zo kunt u op donderdag 24 
januari terecht voor advies over 
een financieel evenwichtig pen-
sioen door Rabobank Velsen, op 
donderdag 28 februari geeft de 
wijkagent u inzicht over veiligheid 
in en rondom huis. Tot slot wordt 
u op donderdag 28 maart wegwijs 
gemaakt in de digitale samenle-
ving dankzij Stichting Laat je iets 
wijsmaken. De ochtenden wor-
den zowel in Bibliotheek Velser-
broek als de Centrale Bibliotheek 
georganiseerd en zijn gratis toe-
gankelijk. De tijden zijn van 10.00 
tot 12.00 uur.

Koffie-ochtend 
voor senioren

Sybrand Buma in gesprek 
met CDA-achterban
Santpoort-Noord - Sybrand 
van Haersma Buma komt op za-
terdag 2 februari naar Santpoort-
Noord. Na een ontmoeting met 
de gezamenlijke CDA fracties en 
afdelingen uit de IJmond, gaat 
hij tussen 11.00 en 12.00 uur in 
gesprek met leden en sympa-
thisanten. De bijeenkomst heeft 
plaats in Café-Brasserie De Wil-
deman. Leden en geïnteresseer-
den die hier graag bij aanwezig 
willen zijn, zijn van harte wel-
kom. Aanmelden is niet nodig.
Het CDA heeft de afgelopen ja-
ren met stevige kritiek en tegen-
wind te maken gehad. Iedereen 
heeft over deze periode wel een 
mening. Op 2 februari krijgt ie-
dereen de kans om zijn of haar 
mening te laten horen. Na een 
korte politieke terugblik over 
de afgelopen maanden en een 

vooruitblik naar wat er de ko-
mende tijd in de Tweede Kamer 
gaat spelen, wil Sybrand met de 
aanwezigen van gedachten wis-
selen. Onderwerpen die aan de 
orde komen, zijn onder andere 
gezin, werk, samenleving en se-
nioren.

Kunstencentrum Velsen 
organiseert Toetsendag
Velsen - Het Kunstencentrum 
Velsen heeft op muziekgebied een 
breed lesaanbod. Meer dan twin-
tig docenten zijn actief op uiteen-
lopende instrumenten en in ver-
schillende stijlen en genres. Dit 
voorjaar zet het Kunstencentrum 
bij toerbeurt de verschillende on-
derdelen van haar muziekafdeling 
in de schijnwerpers. Op zondag 
27 januari van 12.00 tot 15.00 uur 
wordt het spits afgebeten door de 
docenten piano en keyboard. Zij 
organiseren een gratis toeganke-
lijke  Toetsendag in het Kunsten-
centrum Velsen aan de P.J. Troel-
straweg 20 in IJmuiden. 
Nieuwsgierige muziekliefhebbers 

die erover denken om een toets-
instrument te gaan spelen, kun-
nen in een afwisselend program-
ma kennismaken met de verschil-
lende facetten van piano en key-
board. Er zijn demonstraties en 
optredens. Soms zelfs op vier pia-
no’s tegelijk. Er zijn mogelijkheden 
voor samenspel. In groepsverband 
en quatre-mains (4 handen). Er 
worden improvisatieoefeningen 
gegeven. En films vertoond over 
masterclasses en beroemde pia-
nisten. En er wordt zelfs een ‘pia-
nobar’ in het Kunstencentrum in-
gericht. 
Informatie: www.kunstencentrum-
velsen.nl of telefoon 0255-510684.

Lezing over 25 jaar 
Kustwacht Nederland
IJmuiden - Zondag 27 januari 
vindt om 14.00 uur in het IJmuider 
Zee- en Havenmuseum een lezing 
plaats door Peter Verburg.
Hulp bieden aan schepen in nood. 
Drenkelingen redden. Zorgen voor 
een veilig scheepvaartverkeer op 
zee. Olievervuiling voorkomen en 
bestrijden. Zorgen dat smokke-
laars niet door de mazen van het 
net glippen. Het zijn slechts enkele 
taken van Kustwacht Nederland. 
Vanuit het marinecomplex in Den 
Helder (tot 2001 vanuit IJmuiden) 
bewaakt de Kustwacht met radar 
en radio dag en nacht het Neder-
landse deel van de Noordzee en 
verleent hulp waar nodig en onder 
de meest barre omstandigheden. 
Recente scheepsrampen met the 
Baltic Ace, Ocean Victory en de 
Andromeda liggen nog vers in het 
geheugen, maar het werk van de 
Kustwacht behelst veel meer dan 
in touw komen bij scheepsram-
pen. Peter Verburg, hoofd Voor-

lichting van de Kustwacht Neder-
land, komt er een en ander over 
vertellen (met beelden) in het 
Zee- en Havenmuseum, Havenka-
de 55. De lezing begint om 14.00 
uur en duurt ongeveer 1,5 uur.  
De toegang voor de lezing is gra-
tis na aankoop van een geldig en-
treekaartje voor het museum. Het 
museum is geopend van 13.00 tot 
17.00 uur. Zie ook www.zeehaven-
museum.nl.

IJmuiden - Vorige week dins-
dagavond werd tussen 18.30 
en 21.00 uur ingebroken in een 
woning aan de Voermanstraat 
in IJmuiden. De daders kwa-
men binnen door op het balkon 
te klimmen en de balkondeur te 
forceren. Uit de woning werden 
sieraden gestolen.

Woninginbraak
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Coup deVille in 
Café De Halve Maan
Santpoort-Noord - Wat in 
2010 begon met repeteren voor 
een eenmalig optreden in het 
Witte Theater, is inmiddels uit-
gegroeid tot een volwaardige 
band, welke maandelijks wel 
ergens een optreden heeft. 
De band Coup deVille is be-
gonnen met een aantal band-
leden van Jaap en de Rest en 
bestond uit vijf leden. Bij de try-
out in het Thalia Theater ston-
den er al zeven leden op het 
podium. 
Uiteindelijk bij het optreden 
waar het allemaal om ging in 
het Witte Theater waren de re-
acties zo goed, dat er beslo-
ten werd met de band door te 
gaan. De band bestaat uit ne-
gen bandleden. 

De muziek bestaat uit num-
mers van de legendarische Wil-
ly (Mink) deVille. Coup deVil-
le is een tributeband aan Wil-
ly deVille met nummers als ‘De-
masiado Corason’, ‘Hey Joe’ en 
‘Spanish Stroll’, welke allen zeer 
swingend en opzwepend zijn. 
Ook gevoelige nummers als 
‘Heaven stood still’ en ‘Who’s 
gonna shoe’, behoren tot het 
repetoire. 
Kortom de band Coup deVille 
is inmiddels een zeer volwas-
sen band geworden met goe-
de muziek en een prettige uit-
straling. 
Zondag 27 januari treedt Coup 
deVille op in Café De Halve 
Maan, Hagelingerweg 36. Aan-
vang 17.00 uur. 

  

Donderdag 
24 januari

Stadsschouwburg Velsen: 
‘Midlife’ met Alfred van den 
Heuvel. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Speelman & 
Speelman ‘Optimisten’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Kleine zaal: LOS! 
24.00 uur. Toegang 5,-. Gratis 
voor studenten. Vanaf 18 jaar. 
Café: Haarlemse Popscene. 
21.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 
25 januari

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum:  
tentoonstelling Wip Wollewap. 
Voor kinderen vanaf 3 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.
Klaverjassen bij Stormvogels, 
Zuiderkruisstraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Astra Trio in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Bram van der vlugt en Joost 
Prinsen in ‘Oude Meesters’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Boogaerdt/Van-
derschoot spelen ‘Small World’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Kleine zaal: The Hor-
se Company. 20.30 uur. Toe-
gang 10,-. Grote zaal: Vitalic en 
Rangleklods. 20.30 uur. Toe-
gang 17,50. Café: Minor Ope-
ration Bookings: Vvovnds, Sex 
Drive en Cheap Drugs. 21.30 
uur. Toegang gratis. Om 01.30 
uur Crank. Toegang gratis.

Zaterdag 
26 januari

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
‘Om te zingen naar de kerk’ 
in de Ichthuskerk, Snellius-
straat 40 IJmuiden. Aanvang 
19.30 uur.
Bingo- en loterijavond bij 
speeltuin De Veilige Haven, 
Heerenduinweg IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Familiedrama ‘Drie Zusters’. 
Aanvang 20.15 uur.

Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Dansfeest Frea-
kout. Aanvang 22.00 uur. Voor 
leeftijd 16/21 jaar.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Kleine zaal: I Got 
you on tape. 20.00 uur. Toe-
gang 10,-. Café: Lucas Ham-
ming. 22.00 uur. Toegang gra-
tis. Grote zaal: Latin Lovers 
23.00-04.00 uur. 14,- vvk/18,- 
add Ladytickets. Vanaf 18 jaar. 
Kleine zaal: Zer00’s Heroes. 
23.00-04.00 uur. Toegang 10,- 
vanaf 18 jaar. Café: Karton la-
belnight. 24.00-04.00 uur. Toe-
gang gratis.

Zondag
27 januari

Tata Steel/Runnersworld op 
Landgoed Beeckestijn. De eer-
ste loop start om 10.20 uur. Zie 
ook www.avsuomi.nl.
Religieuze bijeenkomst door 
Dr. Rob Nepveu in De Kapel, 
Potgieterweg 4 Bloemendaal. 
Thema: ‘Religie met of zonder 
God’. Aanvang 10.30 uur.
Toetsendag bij Kunstencen-
trum Velsen, J.P. Troelstraweg 
20 IJmuiden. Van 12.00 tot 
15.00 uur. Er worden demon-
straties en optredens gegeven. 
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Om 
14.00 uur een lezing over 25 
jaar Kustwacht Nederland 
door Peter Verburg.
Pieter Vermeulen Museum:  
tentoonstelling Wip Wollewap. 
Voor kinderen vanaf 3 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.
Fluit en piano in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Stichting Jazz Club Kenne-
merland met Peter Douglas 
& the Gang te gast in de No-
zem en de Non, A. Verhern-
straat 1 Heemskerk. Aanvang 
16.00 uur.
Optreden Coup deVille in 
Café De Halve Maan, Hagelin-
gerweg 36 Santpoort-Noord. 
Aanvang 17.00 uur.
Opening tentoonstelling van 
Alex Verduijn den Boer en 
Coccie van Duijn in Parter-
re, Torenstraat 7 Velsen-Zuid. 
Aanvang 17.00 uur. Tentoon-
stelling is te zien tot en met 24 
februari.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: B.B.R Band tij-
dens foyerconcert. Aanvang 
17.30 uur. 
Patronaat Haarlem: www.pa-

tronaat.nl: Kleine zaal en café: 
Haarlemse Jazz Club festival. 
15.30 uur. Toegang 15,-.

Maandag 
28 januari

Open avond over een Alpha-
cursus bij de Baptisten Ge-
meente IJmuiden, Eemstraat 
28-30 IJmuiden. 18.45 uur.
Clubavond bij Postzegelver-
eniging Santpoort, stations-
gebouw, Santpoortse Dreef in 
Santpoort-Noord. Vanaf 19.00 
uur.

Dinsdag
29 januari

Cursus ‘Hellup, mijn kind 
kan niet zonder’. Bij Brijder, 
Spaarne 106 Haarlem. Van 
19.30 tot 22.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Frommermann. Aanvang 20.15 
uur.

Woensdag
30 januari

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum:  
tentoonstelling Wip Wollewap. 
Voor kinderen vanaf 3 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.

Donderdag 
31 januari

Bingomiddag in de parochie-
zaal, Engelmunduskerk Drie-
huis, Driehuizerkerkweg. Toe-
gang 5,- incl. 3 bingorondes en 
koffie/thee.
Schaaktoernooi Gymnasium 
Felisenum van 13.30 tot onge-
veer 16.00 uur in de aula van 
het Gymnasium Felisenum, 
Van Hogendorplaan 2 Velsen-
Zuid.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Boms speelt ‘Pro 
Musica’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.
patronaat.nl: Kleine zaal: LOS! 
24.00 uur. Toegang 5,- vanaf 
18 jaar. Studenten gratis. Ca-
fé: Cory Chisel and the Wande-
ring Sons. 22.00 uur. Toegang 
gratis.

Velsen - Vorige week dins-
dagmiddag wilde een 43-jarige 
Spaanse vrachtwagenchauffeur 
met zijn vrachtauto door de Vel-
sertunnel. Omdat zijn vrachtauto 
hoger dan de toegestane 4 me-
ter is, sprong het verkeerslicht 
op rood. De man stopte echter 
niet en reed door. De gewaar-
schuwde politie gaf de man een 
stopteken. Bij meting bleek de 
auto 7 centimeter te hoog te zijn. 
De bekeuringen voor de hoogte 
en het negeren van het rode licht 
leverde de man een boete op van 
1002 (duizendtwee) euro. Hij vol-
deed het bedrag contant.

Duizend
euro boete

Hippisch Centrum Velsen
Dressuurwedstrijd
voor jongste ruiters
Velsen-Zuid - Afgelopen 
zondag organiseerde Hip-
pisch Centrum Velsen de eer-
ste dressuurwedstrijd van 2013 
voor de jongste ruiters. Vijfen-
dertig leerlingen van de mane-
ge hadden zich voor deze wed-
strijd ingeschreven. 
Ondanks de barre weersom-
standigheden was er een grote 
opkomst van belangstellenden 
in de foyer waar de open haard 
brandde en de toeschouwers 
zicht hadden op de binnenma-
nege.
Om 13.00 uur begon de dres-
suurwedstrijd met de A3 ru-
briek. In deze rubriek Yara Smit 
met Anky de eerste prijs met 
229 punten. Een fraaie tweede 
plaats ging naar Maudy Snijder 
met Red Rabbit met 222 pun-
ten en Freeke Huizinga met de 
pony Dizzy mocht het witte ro-
zet in ontvangst nemen voor de 
derde prijs met 221 punten.
Daarna volgde de A2 rubriek. 
Mickey van der Zee met de po-

ny Midnight werd knap eer-
ste met 101 punten. Hannel-
ore Langbroek met Rodeo 
werd tweede met 100 punten 
en Charlotte Hanenburg even-
eens met Rodeo mocht de der-
de prijs mee naar huis nemen.
Tot slot de ruiters die voor het 
eerst een dressuurwedstrijd 
reden. De spanning was van 
hun gezicht af te lezen en uit-
eindelijk kwam het verlossen-
de woord van Marcel Pielanen. 
Rosa de Ruiter met Diva won 
de eerste prijs  met 72 punten 
met de pony Diva. Een knappe 
tweede plaats ging naar Timon 
Molenaar met Rodeo met 71 
punten en Amy Lips met Lucky 
werd fraai derde met 70 pun-
ten.
Zondag 27 januari wordt bij 
Hippisch Centrum Velsen de 
springcompetitie verreden. 
Aanmelden  is nog mogelijk via 
info@hippischcentrumvelsen.
nl. Zie ook www.hippischcen-
trumvelsen.nl.
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Dierenvrienden Zwerf-
katten in de prijzen
IJmuiden - Rond de feestdagen 
kon Stichting Zwerfkatten haven-
gebied IJmuiden een leuke actie 
houden: drie weken lang werden 
alle binnenkomende giften door 
een anonieme sponsor verhoogd 
met 50%. ,,De opbrengst van de-
ze actie was hartverwarmend,’’ 
aldus de vrijwilligersorganisatie 
die zorgt voor de 100 gecastreer-
de zwerfkatten in de IJmuidense 
haven, maar ook op een aantal 
plekken daarbuiten. 
,,Er is maar liefst 3300 euro op on-
ze rekening bijgeschreven. Dat is 
voor onze organisatie een enorm 
bedrag want wij zijn geheel af-
hankelijk van giften. Dit geld 
wordt voor het grootste deel ge-
bruikt om de noodopvang in Vel-
sen-Noord te verruimen met een 
extra stuk buitenruimte, zodat de 
verwilderde en onplaatsbare op-
vangkatten in relatieve vrijheid 
een veilige en beschermde leef-
omgeving hebben. We kwamen 
echter nog steeds de helft te kort 
voor de betonnen schutting, maar 
door een goedgeefse kattenlief-
hebber uit Santpoort-Zuid heb-
ben we zojuist de order kunnen 
plaatsen!” 
Om iets terug te doen voor de 
trouwe donateurs van de stich-
ting zijn er twee kunstenaars 
benaderd. Beiden hebben een 
prachtig en uniek werkje afge-
leverd wat werd verloot onder de 

gulle gevers. Afgelopen weekend 
werd de eerste tekening over-
handigd aan een zeer verraste 
Henny Kraak-Blok uit IJmuiden. 
,,Ik wist niet eens dat er een lo-
terij aan verbonden was.” vertelt 
zij lachend. Henny zelf heeft ook 
een aantal ‘aanloopkatten’ in huis 
en maakt daarom geregeld een 
bedrag over naar de zwerfkat-
ten. De coördinator van de stich-
ting was blij eens kennis te kun-
nen maken met haar trouwe do-
nateur, die al een mooi plekje op 
de muur had vrijgemaakt. Me-
vrouw Kraak-Blok is blij met de 
zwartwit tekening in passe-par-
tout die geheel belangeloos door 
de Velsen-Noordse Annet Ver-
plancke gemaakt is. ,,De teke-
ning met als titel ‘Slapende kat op 
stoel’ had niet beter terecht kun-
nen komen.” vindt een meer dan 
tevreden coördinator.
,,Het tweede kunstwerkje gaat 
naar een dierenvriend in Velser-
broek, die mag een foto van haar 
huisdier laten natekenen door 
kunstenares Karin Wanninckhof, 
die spontaan haar medewerking 
wilde verlenen aan de actie. Maar 
er zijn nog wat extra troostprijs-
jes verloot, en met de winnaars 
uit Beverwijk en Heerhugowaard 
wordt nu contact gezocht. We ho-
pen hiermee onze dankbaarheid 
naar al onze donateurs te kun-
nen tonen.”

Musicalgroep Boms:
Doorgangshuis
voor maffe mensen
IJmuiden - Op 31 januari en op 
2, 5, 7, 8 en 9 februari om 20.30 
uur en op 3 februari om 14.30 
uur speelt in het Witte Theater 
Musicalgroep Boms de voorstel-
ling Pro Musica of doorgangs-
huis voor maffe mensen. De 
voorstellingen op 3 en 9 februari 
zijn uitverkocht.
De aloude muziekwinkel ‘Pro 
Musica’ wordt in zijn bestaan 
bedreigd. De gemeente wil het 
winkelpand slopen. Een bekend 
verschijnsel eind jaren zeventig. 
Daarbij komt dat eigenaar Louis 
65 wordt, maar zijn rechterhand 
en dochter Manon wil de zaak 
niet overnemen. De gouwe ouwe 
muziekwinkel is bovendien een 

ontmoetingsplaats voor loslo-
pende gezelligheidszoekers. Ook 
voor hen zou sloop een ramp 
zijn. Maar actievoerders bezetten 
de winkel en voorkomen sloop. 
Na de pauze is het anno 2013. 
Manon bestiert nog altijd het in-
middels verbouwde ‘Pro Musi-
ca’, waar nog steeds tal van maf-
fe lieden langskomen. Op vader 
Louis 100ste verjaardag heeft hij 
voor de hele familie een aantal 
onthullende mededelingen. Een 
echt avondje uit, waarbij vaart en 
humor op de eerste plaats staan. 
Kaarten 13,00 of 11,50 euro. Re-
serveren via 0255-521026/info@
musicalgroepboms.nl/ www.mu-
sicalgroepboms.nl.

Lucy Steen schildert 
Koningin Beatrix
Santpoort-Noord - De Sant-
poortse kunstenares Lucy 
Steen doet met bovenstaand 
schilderij als een van de 2000 
deelnemers mee aan de mani-
festatie Beeld van Beatrix. 
Uit 2000 werken zullen 65 
kunstwerken worden uitgeko-
zen voor een tentoonstelling op 
Palei het Loo. 
De expositie is vanaf 30 janu-
ari te bezichtigen. Koningin 
Beatrix wordt op 31 januari 75 
jaar. 
De NOS besteedt op 30 januari 
om 19.00 uur aandacht aan de-
ze bijzondere expositie.

Velsen-Noord - Vrijdagavond 
zijn er ergens tussen 19.00 uur 
en vlak na middernacht meer-
dere auto’s opengebroken op 
een parkeerplaats aan de Em-
placementsweg. De politie 
werd even na middernacht ge-
alarmeerd door een gedupeer-
de eigenaar. Toen de politie op 
de locatie was bleken er in to-
taal zeven auto’s te zijn open-
gebroken. Wat er precies is 
buitgemaakt is niet bekend, dit 
zal duidelijk zijn wanneer al-
le gedupeerden aangifte heb-
ben gedaan. De politie is een 
onderzoek gestart en verzoekt 
mensen die mogelijk getuige 
zijn geweest van een autoin-
braak zich te melden bij de po-
litie in Velsen via het telefoon-
nummer 0900-8844. Ook infor-
matie over één of meer rond-
hangende personen kan waar-
devol zijn voor het onderzoek.

Meerdere 
auto’s 

opengebroken

IJmuiden - Twee 18-jarige 
mannen uit IJmuiden en Haar-
lem zijn zaterdagavond even na 
23.30 uur aangehouden na een 
poging woninginbraak. Kort 
hiervoor kwam er een melding 
binnen dat er werd geprobeerd 
in te breken bij een woning aan 
de Lange Nieuwstraat. Meer-
dere agenten gingen naar de 
locatie en al snel werd één van 
de vermoedelijke verdachten 
gezien. Hij zette het op een lo-
pen toen hij de politie zag. Te-
vergeefs, want hij is alsnog in 
de kraag gevat. Na een zoek-
tocht in de omgeving is, me-
de dankzij informatie van om-
standers, de tweede verdachte 
aangehouden. De mannen zijn 
overgebracht naar een politie-
bureau waar ze zijn ingesloten 
voor verhoor.

Mannen aan-
gehouden na 

poging inbraak

IJmuiden - De politie hield vo-
rige week woensdagavond na 
onderzoek een 34-jarige man in 
zijn woning aan aan voor het be-
zit van diverse wapens, waaron-
der verzamelobjecten. Het Ex-
plosieven Opsporing Comman-
do heeft onderzoek gedaan in de 
woning en trof diverse wapens, 
onderdelen en munitie uit de 
Tweede Wereldoorlog aan. Deze 
zijn in beslag genomen. De ver-
dachte is ingesloten en de politie 
onderzoekt de zaak.

Aanhouding na 
vondst wapen-
verzameling

Smashing Velsen 
Meisjes C3 

Winterkampioen
Velsen - In de eerste helft van de competitie is Meisjes C3 van 
volleybalvereniging Smashing Velsen kampioen geworden in de 
tweede klasse. Afgelopen week zijn ze op hun trainingsavond 
met medailles en beker in het zonnetje gezet. Op de foto het 
sterrenteam met hun enthousiaste coach en trainer. Zie ook 
www.smashingvelsen.nl. (foto: René de Velde Harsenhorst)
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Schaatsen bij De Dwarsligger
De Dwarsligger - Buurtcen-
trum de Dwarsligger in Zee-
wijk wil graag inspelen op een 
behoefte die al jaren sluimert, 
maar nu dan eindelijk handen 
en voeten zou kunnen krijgen. 
De weersgoden zijn ons name-
lijk bijzonder goed gezind, want 
de temperatuur is onder nul ge-
raakt. Hierdoor zou een provi-
sorische ijsbaan op het veld-
je naast de Dwarsligger gereali-
seerd kunnen worden. Maar dat 
kunnen we niet alleen! Mede-

initiatiefneemster Minke Wol-
kers, werkzaam in het buurt-
centrum, is zichtbaar razend en-
thousiast. ,,Klopt”, zegt ze strijd-
vaardig. ,,Maar alleen kunnen we 
het niet. We hebben hulp nodig 
vanuit de wijk. Daarom mijn ver-
zoek: wie wil er meehelpen om 
buiten op ons veldje een ijsbaan 
op te zetten? De gemeente levert 
water, zand en een zeil. We be-
schikken zelf over een kruiwa-
gen en een standpijp. We heb-
ben daarnaast ook schaatsen 

nodig. Gebruik je bijvoorbeeld 
je oude schaatsen niet meer, le-
ver ze dan in bij de Dwarslig-
ger, want niet iedereen in de wijk 
heeft schaatsen of schaatserva-
ring. Misschien is er nog een ‘er-
varen rot in het vak’ die schaats-
les wil geven? Dat zou hartstik-
ke leuk zijn.” Minke sluit af: ,,Als 
u dit leest en denkt, dat lijkt wel 
iets voor mij, meldt u zich dan 
snel aan. Kom even langs of bel 
0255-512725, want vele handen 
maken licht werk!”

Velsen - WonenPlus biedt 
diensten die het ouderen en 
mensen met een beperking 
mogelijk maken langer zelf-
standig te blijven wonen. 
Wilt u meer informatie? Wo-
nenPlus is tijdelijk bereik-
baar via telefoonnummer 
0255-548548. U kunt ook 
mailen naar wonenplus@
welzijnvelsen.nl.

De Mel – In februari start op 
maandag en woensdagmiddag 
van 16.00 tot 17.00 uur het Wii-
project voor ouderen in De Mel 
in De Schulpen. Voor slechts één 
euro per keer kunnen ouderen 
in beweging komen met de spel-
computer in de Mellocatie in De 
Schulpen of in de recreatieruim-
te in De Schulpen. Op een groot 
beeldscherm (de televisie) wordt 
het spel met een afstandsbedie-
ning gespeeld. Zo kan een ron-
de bowling of tennis zorgen voor 
veel spelplezier. Ongemerkt komt 
het lichaam in beweging en wordt 
coördinatie gestimuleerd, gewoon 
een hele leuke manier om met el-
kaar en het lichaam bezig te zijn! 
Ouderen worden uitgenodigd om 
gewoon een keertje mee te doen 
of mee te kijken. Info/inschrijven 
bij De Mel, telefoon 0251-210050 
of 0251-226445.

Wii voor ouderen

De Driehoek - Na acht jaar 
trouwe dienst neemt Arie af-
scheid als beheerder van Dorps-
huis de Driehoek in Driehuis. Het 
bereiken van de pensioenge-
rechtigde leeftijd betekent stop-
pen als betaalde kracht bij Stich-
ting Welzijn Velsen. Zijn vaste 
stek was De Driehoek maar bin-

nen de stichting kennen we hem 
als ‘vliegende keep’ omdat hij 
vaak bij nood ook op andere lo-
caties werd ingezet. 
Om dit niet ongemerkt voorbij 
te laten gaan wordt er voor hem 
een afscheidsreceptie georgani-
seerd op donderdag 31 janua-
ri in Dorpshuis de Driehoek van 

16.00 tot 19.00 uur. Iedereen die 
afscheid van hem wil nemen is 
van harte welkom. Arie blijft wel 
actief als vrijwilliger in De Drie-
hoek en bij het huiskamerproject 
De Drempel in IJmuiden. We zul-
len hem nog regelmatig tegen-
komen. Meer weten? Bel: 0255-
520850

Dorpshuis de Driehoek:
afscheid Arie Berghuis

De Dwarsligger - In de Dwarslig-
ger is de eerste leeskring voor an-
derstaligen gestart. Elke vrijdag-
morgen is het groepje onder lei-
ding van Nanda Ramakers druk 
bezig met de Nederlandse taal. 
Het gaat vooral om  technisch be-
grijpend lezen en woordherken-
ning. In overleg met de biblio-
theek is er gekozen voor het boek 
‘De overgave’ van Arthur Japin. 
Vindt u het leuk om Nederlands 
te leren door mee te lezen in het 
boek? Dan kunt u zich aanmel-
den bij Buurtcentrum de Dwars-
ligger door u op maandagochtend 
tussen 9.00 en 10.00 uur te mel-
den bij de heer Nieboer. De kos-
ten zijn 1 euro per les, er wordt 
per 10 lessen betaald. Meer we-
ten? Bel Elisabeth Hoekstra, tele-
foon 0255-510186 of mail elisa-
bethhoekstra@welzijnvelsen.nl.

Leeskring voor 
anderstaligen

De Brulboei - Op de gezelligste 
filmavond van IJmuiden presen-
teert Buurthuis de Brulboei ‘The 
Coastal Crisis’ op donderdag 31 
januari. Aan de oostkust van de 
VS bij het strand van Virginia 
loopt een duwbak aan de grond 
die is losgekomen van zijn duw-
boot op weg naar New Jersey. 
Na de pauze met een drankje, de 
overheerlijke haring en de verlo-
ting wordt de avond vervolgd met 
een film over IJmuiden-oost in 
de jaren 60. De eerste film start 
om 20.00 uur. Kaarten à 2,50 eu-
ro zijn verkrijgbaar aan de zaal. 
Meer weten? Bel 0255-510652.

De Brulboei - Het ZondagMid-
dagPodium brengt u zondag 27 
januari een optreden van Musi-
cal Sound in Buurthuis de Brul-
boei, Kanaalstraat 166 IJmuiden. 
Musical Sound is een gemengd 
Heemskerks koor, dat al meer 
dan 25 jaar bestaat. Vanaf april 
2008 dirigeert Paul Hanrath het 
koor met groot enthousiasme. 
Het repertoire bestaat uit musi-
cal-, film- en soms popmuziek.  
De voorstelling begint om 14.00 
uur en vanaf 13.30 uur is de zaal 
open. Kaarten à 4,00 euro zijn in 
de voorverkoop verkrijgbaar bij 
alle ZoMiPo-locaties en zondag 
aan de zaal.

ZoMiPo

De Dwarsligger - Deze cursus 
is voor  zowel jongens als meis-
jes en is  bedoeld om kinde-
ren  op een subtiele manier ken-
nis te laten maken met de wer-
king van wielen. Dit wordt be-
reikt door het maken van me-
chanisch speelgoed, de voor-
gangers van moderne robots. 
Houd je van knutselen en ben jij 
nieuwsgierig? Kom dan en ont-
werp je eigen automaat! Leeftijd: 
groep 7/8. Kosten: 28 euro. Aan-
tal keer: 4 lessen. Dag: woensdag 
14.00 tot 15.15 uur. De cursus be-
gint bij voldoende deelname en 
vindt plaats van 27 februari tot 27 
maart 2013. Meer weten? Bel het 
cursusbureau 0255-548548

Techniek
voor kids

De Dwarsligger - Gaat u met va-
kantie? Wilt u oefenen voordat het 
zover is? In deze cursus leert u: 
de groeten, vliegveld/taxi, cijfers, 
restaurant, hotel, dokter en auto 
huren. Het is een handige cursus 
waar u ook de nodige grammatica 
en werkwoorden leert. Er wordt 
aandacht aan de spreekvaardig-
heid besteed. De cursus Spaans 
op Reis is op woensdagavond van 
19.30 tot 21.00 uur. Aantal keer: 
12 lessen. Kosten: 55 euro plus 
materiaal, boekje: 4,50 euro (bij 
de docent) De cursus vindt plaats 
van 27 februari tot 29 mei (geen 
les tijdens de schoolvakanties). 
Meer weten? Bel het cursusbu-
reau 0255-548548.

Spaans op Reis IJmuiden,  wat 
vertel je mij...

Langer 
zelfstandig
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Santpoort-Noord - Vrijdag 1, 
zaterdag 2 en zondag 3 februa-
ri wordt bij Biljartvereniging Vel-
sen in Santpoort aan Wüstelaan 
79 op zeer hoog niveau gebiljart. 
Een twaalftal toppers neemt deel 
aan dit grootse gebeuren, waar-
onder de internationale Velsen-
speler André Peereboom en de 
bekende IJmuidenaar Ad Ketels. 
Ook Rob Overdijk en Peter Os-
kam zijn van de partij. Het is de 
derde maal dat dit grootse biljar-
ten, genaamd ‘biatlontoernooi’, 
wordt gespeeld. Grootse talen-
ten uit de verre omstreek ne-
men uiteraard ook aan dit toer-
nooi deel. Het publiek krijgt de 
gelegenheid vragen te stellen 
aan spelers en arbiters. Zaterdag 
en zondag omstreeks 12.00 uur 
wordt een soep- en broodmaal-
tijd aangeboden door de ver-
eniging. Aanvangstijden: vrijdag 
19.00, zaterdag 10.00 en zondag 
10.00 uur. 

Biatlonbiljart

Santpoort-Zuid - Vrijdagmid-
dag 1 februari is het weer film-
middag bij de Vereniging Sant-
poorts Belang. Er wordt deze 
middag de film ‘The Help’ ver-
toond, de verfilming van de ge-
lijknamige roman van de Ameri-
kaanse Kathryn Stockett (in Ne-
derland uitgebracht onder de ti-
tel: ‘Een keukenmeidenroman’).
Aanvang van de film is 14.00 uur 
en de toegang is geheel gratis. 
’t Brederode Huys, Bloemendaal-
sestraatweg 201, telefoon 023-
5383016. Zie ook www.sant-
poortsbelang.nl.

‘The Help’ in 
‘t Brederode 

Huys

Finaledag Stratenteamstoernooi
RTL Sterrenteam komt 
naar Velserbroek
Velserbroek - Afgelopen week-
einde zijn de voorrondes van het 
23ste Rabobank Stratenteams 
Toernooi zeer sportief verlopen. 
Zaterdag 26 januari, de finaledag, 
start om 15.45 uur de eerste van 
zes pre-finales. Na deze zes wed-
strijden zijn de finalisten bekend. 
Om 19.00 start het eerste optreden 
van Dansstudio Michelle gevolgd 
door de Stratenteams finale. The 
Looney Tunes Crew, bekend van 
Hollands Got Tallent, zullen een 
spetterend optreden verzorgen.
Nico van der Zwan Tweewielers uit 
Velserbroek zal op een fiets door 
het Polderhuis fietsen en wie een 
propje met zijn naam er op in de 
fietsmand weet te gooien maakt 
kans op een spiksplinternieuwe 
fiets van Nico van der Zwan. 
Een van de hoogtepunten van de 
avond is de wedstrijd van het  RTL 
Sterrenteam tegen het Sterren-
team Velserbroek. Een aantal na-
men van RTL sterren die spelen 
zijn nu al bekend: keeper  Ruben te 
Witt, Pieter Collen (ex Feyenoord), 
Brian Kubatz ( Gouden Kooi), Ra-
mon Beuk (TV kok), Lenny Keylard 
(The Voice of Holland), Maarten 
Admorikoro (ex NAC), John Willi-
ams (Bonje met de Buren, Dubbel-
tje op z’n Kant en nog veel meer), 

Jaap Paulsen (RTL), Michael Mols 
(FC Utrecht – Glasgow Rangers – 
Feyenoord) en Andy van der Me-
ijde (Ajax – Everton – Inter Milan). 
Scheidsrechter is Dick Jol.
In het Sterrenteam Velserbroek 
spelen Aaron de Vries (Grote Bo-
terbloem), Tim Veldhuizen (West-
broekerweg) ,Jonathan Galen-
kamp (Grote Buitendijk),  Randy 
Riedijk (Bagijnenkamp), Rick Olt-
hof (J. Paxtonstraat), Michel Kruij-
er (Kamerkamp), Niels Vlaming 
(Floraronde), Patrick Uitendaal 
(Ossenland), Marcel Engelmoer 
(Winkelcentrum). Bij binnenkomst 
op zaterdag 26 januari wordt per 
persoon een bijdrage van 2 eu-
ro gevraagd. Deze 2 euro is ge-
heel bestemd voor het goede doel: 
Paardenkamp 2013 voor verstan-
delijk en lichamelijk gehandicap-
te kinderen die bij manege Kenne-
mergaarde paardrijden. 
Gevraagd wordt uiterlijk 19.00 uur 
aanwezig te zijn en met een 2 eu-
ro muntstuk in de hand klaar te 
staan, zodat er vlot kan worden 
doorgelopen. 
Op www.stratenteams.nl en op Fa-
cebook bij: Stichting Stratenteams 
Velserbroek zijn de laatste wijzi-
gingen en nieuwsfeiten terug te 
vinden.

Santpoort-Noord - De vijfen-
twintigste De Zandpoort, het blad 
van Stichting Santpoort, staat op-
nieuw vol historische wetens-
waardigheden en kunstschatten 
van Santpoort en omgeving.
In deze uitgave onder meer een 
artikel van Jos Diekstra over het 
landgoed Papenburg (zie foto) 
dat niet meer bestaat, maar dat 
nog veel herinneringen heeft na-
gelaten.
Tiny Lam-de Groot vertelt in een 
artikel over haar vader Herman 
de Groot, die Rijksspeurhonden-
geleider was, maar zij heeft ook 
eigen interessante herinneringen 
aan de oorlog en de regio. 
Jan Morren schrijft een groot ar-
tikel over de Blekerij van de heer 
Berckenrode, waarschijnlijk de 
eerste die gevestigd werd aan de 
toenmalige Jan Gijsenvaart.
Roland Brakel schrijft in het Jaar 

van de Buitenplaatsen over stin-
senplanten, die veelal op grote 
buitenplaatsen voorkwamen. De-
ze zuidelijke knol- en bolgewas-
sen als sneeuwklokje, krokus en 
winterakoniet, kwamen dankzij 
grote bestellingen van landgoe-
deren naar ons land.
Tenslotte schrijft Kees Gnirrep 
een groot artikel De schatka-
mer van Spaarnberg, over de bij-
zondere botanische en zoölogi-
sche werken, die door het echt-
paar Wüste-Von Gotsch aan de 
Hortus Botanicus van Amster-
dam en Artis werden nagelaten. 
De 25ste Zandpoort staat ook vol 
met mooie prenten en biedt uren 
leesplezier over onze eigen om-
geving, een aanrader dus. 
Het blad is bestemd voor leden 
van Stichting Santpoort en ver-
krijgbaar via www.stichtingsant-
poort.nl. 

Nieuwe De Zandpoort 
vol kunstschatten

Astra Trio en fluit- piano-
duo in ’t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrijdag 
25 januari om 20.00 uur treedt 
voor het eerst in ’t Mosterdzaad-
je het Astra Trio op. Een befaamd 
trio dat bestaat uit Monika Geibel 
(viool), Olja Buco (piano) en Emir-
han Tuga (klarinet). Zij bieden de 
luisteraar een mooie belevenis 
met muziek van Bruch, Dubois, 
Ives, Khatchaturian, Milhaud en 
Arutiunian. Zondag 27 janua-
ri om 15.00 uur wijden de fluitis-

te Froukje Wiebenga en de pianist 
Wim Voogd het concert dat ze in 
’t Mosterdzaadje geven aan de 
componisten van de ‘Groupe des 
Six’: Poulenc, Auric, Durey, Tail-
leferre, Honegger en Milhaud. ’t 
Mosterdzaadje, Kerkweg 29, tele-
foon 023-5378625. Vanaf een half 
uur voor aanvang is de zaal open. 
Toegang vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl.

Auto belandt in water
Velserbroek - Een 21-jari-
ge man uit Velserbroek is in de 
nacht van zondag op maandag 
rond 01.00 uur met zijn auto in 
het water beland.
Dit gebeurde aan de Velser-
broekse Dreef. De auto was half 

in het water terecht gekomen. 
Omstanders hebben de Velser-
broeker uit het voertuig gehaald. 
De man is door ambulanceper-
soneel nagekeken maar hoef-
de niet mee naar het ziekenhuis. 
(foto: Michel van Bergen)

Pluspunt Jeugd
Regio - Vanaf 1 januari is Pluspunt 
Jeugd actief: een servicepunt voor 
specialistische jeugdzorg in Ken-
nemerland. Dit servicepunt is spe-
ciaal opgezet voor verwijzers van 
jongeren met complexe, meervou-
dige hulpvragen. Pluspunt Jeugd 
is een multisectorale samenwer-
king tussen Lijn5, de Jeugdriagg 
en OCK het Spalier. Het biedt jon-
geren en gezinnen met complexe 
problemen advies en toegang tot 
passende diagnostiek en specia-
listische behandeling. De drie or-
ganisaties bundelen hun exper-
tise in het behandelen van jon-
geren met een licht verstandelij-
ke beperking, psychische proble-
matiek en opvoedingsproblemen 
in het gezin. Pluspunt Jeugd le-
vert een herkenbare en gebun-
delde expertise aan eerstelijns 
jeugdzorg en de CJG’s, én vormt 
een brugfunctie naar specialisti-
sche jeugdzorg. Voor meer infor-
matie over Pluspunt Jeugd en vra-
gen over de aanmelding kunnen 
verwijzers contact opnemen met 
het servicepunt via telefoonnum-
mer 023-5202678 of per mail in-
fo@pluspuntjeugd.nl.
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Buiten tennissen in de 
winter bij LTC Hofgeest
Velserbroek - Bij Tennisvereni-
ging LTC Hofgeest ligt het ver-
volg van de aanleg van de vier-
seizoenen tennisbanen wegens 
weersomstandigheden even stil. 
Zodra het weer het toelaat gaat 
de firma Huisman weer verder 
met de aanleg van de 10 Pro-
bounce tennisbanen, zodat de-
ze tijdig klaar zijn voor het zo-
merseizoen wat op 1 april start. 
Een grote schare aan vrijwilligers 
zijn daarnaast aan het werk om 

het terras een metamorfose te 
geven. De verhuur aan leden en 
niet-leden van winterbanen voor 
het seizoen 2013/2014 is ech-
ter al wel volop gestart. Al vanaf 
150 euro voor een winterseizoen 
(oktober tot en met maart) is het 
mogelijk een baan te huren.
In de avonduren is de kanti-
ne open zodat na het tennissen 
er genoten kan worden van een 
lekker drankje. Zie ook www.lt-
chofgeest.nl.

Santpoort-Noord - Maandag 
28 januari organiseert Postze-
gelvereniging Santpoort een 
gezellige clubavond in Het Ter-
ras, Stationsgebouw aan de 
Santpoortse Dreef. 
Vanaf circa 19.00 uur is de zaal 
open, de toegang is gratis en er 
is voldoende parkeergelegen-
heid. 
Ook op deze avond is er een 
leuke veiling met een gevari-
eerd aanbod, voorafgaande aan 
de veiling is er voldoen gele-
genheid om de kavels te bekij-
ken. 
Meer informatie: telefoon 023-
5382274 (na 18.00 uur). Ieder-
een is van harte welkom.

Postzegel-
vereniging 
Santpoort

Activiteiten-
aanbod Brede 

School
Velserbroek - Brede School 
Velserbroek start in februari een 
nieuwe reeks activiteiten.
Deze workshops zijn bedoeld 
voor alle basisschoolkinderen uit 
Velserbroek en vinden na school-
tijd plaats. De meeste activiteiten 
worden gehouden op de locatie 
De Hoeksteen, de Weid 24. Er is 
ook een samenwerkingsverband 
met sportverenigingen en clubs 
uit de omgeving. Sommige work-
shops vinden op een andere lo-
catie plaats.
Nieuw in het aanbod is trampo-
line springen voor kinderen, de-
ze activiteit wordt gehouden in 
gymzaal de Springplank in Vel-
serbroek.
Speciaal voor jongens is er een 
Hip Hopcursus. Tijdens deze les-
sen wordt er gewerkt aan cho-
reografieën, zoals je veel ziet in 
programma’s als ‘So You Think 
You Can Dance’, ‘The Ultimate 
Dance Battle’ of ‘Hollands Got 
Talent’. 
Op de vrijdagmiddag start de 
Hockeyschool onder leiding van 
hockeytrainer Jaap Suyk. Jaap 
is een ervaren hockeytrainer en 
geeft al 33 jaar hockeytraining. 
Deze lessen zijn bedoeld voor de 
kinderen van groep 1 tot en met 
8. Het is mogelijk om je voor 9 of 
17 lessen in te schrijven voor de 
hockeyschool, de 17 lessenreeks 
gaat door tot de zomervakantie.
Voor kinderen die graag gezel-
schapsspelletjes spelen is er 
de ‘Spellenjury’. Op donderdag-
middag kunnen ze met elkaar 
de nieuwste spelletjes proberen 
en na afloop vullen ze een korte 
vragenlijst in om het spel te be-
oordelen. 
Voor meer informatie over de 
cursussen en workshops: www.
bredeschoolvelserbroek.nl. Hier 
kunt u uw kind ook opgeven 
voor de activiteiten. 
Voor inlichtingen: bredeschool@
cbdehoeksteen.nl t.a.v. Jordy van 
Zaanen of Carolien Kroep.

Profscheidsrechter geeft 
les bij 100-jarig VSV
Velserbroek - Danny Mak-
kelie, Profscheidsrechter van 
de KNVB en FIFA, was afge-
lopen donderdagavond spre-
ker bij VSV, Ruim 80 geïnteres-
seerden, waaronder een groep 
jeugdscheidsrechters en VSV 
talenten, hebben die avond 
veel kunnen leren van hem.
VSV Voorzitter Eric Lücke ont-
ving Danny Makkelie in een 
stampvolle VSV kantine en 
eerst werd daarbij de link ge-
maakt naar ‘Respect’ in het 
voetbal, refererend aan het 
drama bij BuitenBoys in Al-
mere. Respect voor elkaar, zo-
wel binnen als buiten het veld 
en dus vooral ook naar de 
scheidsrechter is wat we sa-
men willen uitdragen.
Op deze avond bleek voor-
al ook hoe moeilijk het vak 
van scheidsrechter is. Mak-
kelie toonde aan de hand van 
vele videobeelden aan, hoe je 
toch achteraf fout kan zitten. 
Met rode en gele kaarten in de 
hand bleek vaak hoe verdeeld 
de zaal met VSV-ers was. Alle 
regels werden behandeld: Van  

aangeschoten hands, buiten-
spel en allerlei soorten overtre-
dingen. Makkelie wist de zaal 
ruim 2 en half uur te boeien. En 
zo leerden de actieve toehoor-
ders vooral ook hoe bijzonder 
en soms cruciaal de beslissing 
van de topscheidsrechter is.
Natuurlijk kreeg Danny, naast 
vele dankwoorden, uit handen 
van de voorzitter, het jubileum-
boek van 100 jaar VSV en wat 
lekkers voor thuis, voor hij weer 
richting Dordrecht reed en sloot 
de avond met een nog erg ge-
zellige discussie over wat men 
geleerd had. De jeugdscheids-
rechters van VSV gingen graag 
met Danny op de foto en kre-
gen gesigneerde gele en ro-
de kaarten van hem. Inmiddels 
zijn twee jeugdscheidsrechters 
van VSV ook door de KNVB ge-
vraagd om op hoger niveau en 
regionaal te gaan fluiten. Er zijn 
dus ook kansen voor scheids-
rechtertalent bij VSV 
Op 17 februari sluit VSV zijn ju-
bileumjaar af met een muzikaal 
omlijste vrijwilligers- en spon-
soravond.

Tata Steel Chess 75th 
Tournament 2013
Velser - De strijd is nog steeds 
in volle gang bij de grootmees-
ters gaat het vroegere wonder-
kind Magnus Carlsen gaat in 
groep A aan kop, gevolgd met 
een half punt achterstand door 
Viswanthan Anand! In groep B 
staat Jan Timman gedeeld eer-
ste! In groep C heeft Velsenbroe-
ker Miquel Admiraal 2,5 punt bij 
elkaar weten te sprokkelen in 8 
partijen, het zal voor hem een 
fantastiche en leerzame ervaring 
zijn om nog beter te worden. 
Bij de 10 kampers speelt Wim 
Eveleens het hoogste van SC 
Santpoort in groep 2A en heeft 
met 2 uit 3 een goede start. In 
5B doet Rob van Zwieten het met 

dezelfde cijfers 2 uit 3. Rob Bus-
chman 6B houd zijn naam hoog 
als remisekoning 1,5 uit 3. Ro-
nald Hoekstra 6I heeft ook 1,5 
uit 3, hij verloor zijn eerste par-
tij maar herstelde zich snel. Leo 
Kruisselbrink 8E is flitsend uit de 
startblokken geschoten met 3 
uit 3 gaat hij voor de eerste prijs! 
Zondag 27 januari zijn de laatste 
wedstrijden in Wijk aan Zee!
In de onderlinge bij SC Sant-
poort uit Velserbroek heeft voor-
zitter Wim Gravemaker in een 
rechtstreeks duel om de eerste 
plaats gewonnen van Winter-
kampioen Jan Burggraaf. Voor 
meer informatie www.schaak-
clubsantpoort.nl.

Biljarttoernooi
nadert ontknoping
Velsen - Het Hofstede biljart-
toernooi is inmiddels drie we-
ken aan de gang en na een drie-
tal enerverende wedstrijden zijn 
de finalisten uit poule A bekend. 
In poule A eindigde de Water-
toren met ruim verschil als eer-
ste (267 punten). Tweede en der-
de met een gelijk aantal punten 
(232 punten) werden Hofstede 
A en Dukdalf. Echter, het onder-
ling resultaat van hun wedstrijd 
was in het voordeel van Hofste-
de A. Daardoor eindigt Hofstede 
A als tweede in de poule. Vier-
de en laatste werd IJmuiden met 
229 punten.
De uitslagen van de dit weekend 
gespeelde wedstrijden zijn: Hof-
stede A-Dukdalf 82-79, IJmui-
den-Watertoren 80-90 en Water-
toren-Hofstede A 89-68.
Op 2 februari strijdt het team 
van de Watertoren om de eind-
zege van het toernooi. Wie zij als 

tegenstander krijgt wordt ko-
mend weekend bekend. Hofste-
de A heeft zich geplaatst voor 
de strijd om de derde en vierde 
plaats. Dukdalf en IJmuiden zijn 
uitgespeeld.
Komend weekeinde worden de 
slotpartijen in poule B gespeeld. 
Op zaterdag 26 januari beginnen 
ze ’s ochtends met het Visser-
huis tegen het Terras. ‘s Middags 
Hofstede B tegen ter Hagen. Ver-
volgens wordt maandagmorgen 
de laatste poulewedstrijd tussen 
ter Hagen en het Visserhuis ge-
speeld. Gezien de resultaten van 
de vier teams tot dusver beloven 
het spannende partijen te wor-
den en is alles nog mogelijk.
Alle ochtendwedstrijden begin-
nen om 9.00 uur en ’s middags 
wordt er om 13.00 uur gestart in 
Wijkcentrum De Hofstede in Vel-
serbroek. Belangstellenden zijn 
van harte welkom!
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De Zorgspecialist doet 
huishoudelijke zorg
Velsen - De ZorgSpecialist is 
één van de zorgaanbieders die 
een gunning heeft gekregen 
voor Hulp bij het Huishouden 2.  
Directeur Esther Vink licht toe: 
,,Bij Hulp bij het Huishouden 2 
gaat het om ondersteuning die 
complexer is dan alleen schoon-
maakwerkzaamheden. Het kan 
bijvoorbeeld belangrijk zijn om 
te signaleren of iemand het thuis 
nog redt. Ook het geven van on-
dersteuning en advies zodat ie-
mand zoveel mogelijk zelf kan 
blijven doen is belangrijk.”
De ZorgSpecialist heeft naast 
huishoudelijke zorg nog meer 
deskundigheid in huis. Naast 
‘vertrouwde’ thuiszorg is er ex-
tra deskundigheid op het gebied 
van palliatieve zorg en demen-
tie. Vink: ,,Juist in kwetsbare si-
tuaties is het belangrijk dat de-

ze deskundigheid direct en goed 
afgestemd ingezet kan worden.’’
Voor mensen die willen over-
stappen naar de ZorgSpecia-
list is het belangrijk te weten dat 
overstappen makkelijk en snel 
geregeld wordt. De ZorgSpe-
cialist staat bekend om haar 
kleinschalige en laagdrempe-
lige aanpak: één telefoontje is 
doorgaans voldoende om over 
te stappen. De medewerkers 
van de ZorgSpecialist zijn niet 
gekort in hun salaris. Vink: ,,De 
ZorgSpecialist vindt het belang-
rijk om het respect voor de huis-
houdelijke medewerkers ook in 
hun salaris tot uitdrukking te la-
ten komen.”
De ZorgSpecialist, 023-5100200. 
zie ook www.dezorgspecialist.nl 
of mail naar: info@dezorgspeci-
alist.nl.

‘Nee verkopen we niet’
Groot feest bij 20-jarig 
Intertoys De Ballon  
Santpoort-Noord - Op de 380 
m2 grote winkelvloer van Inter-
toys De Ballon wordt veel ver-
kocht. De speelgoedwinkel trekt 
wekelijks 900 tot 1300 (betalen-
de) klanten naar de Hoofdstraat. 
Er wordt dus veel verkocht, op 
een ding na. 
,,’Nee’ wordt bij ons niet ver-
kocht’’, zegt winkeleigenaar 
Kees-Jan Thomasz. Niet alleen 
vanwege het grote assortiment, 
maar ook omdat alles te bestel-
len en te leveren is wordt bijna 
nooit ‘nee’ verkocht. Maar verder 
is er ook veel mogelijk: van spon-
soring tot snuffelstage en bijzon-
dere vragen.
Twintig jaar geleden, 3 december 
1992, startte Thomasz zijn speel-
goedwinkel, annex tabak- en tijd-
schriftenzaak aan de Hagelinger-
weg. Het was bijna Sinterklaas. 
,,We hadden niet veel speelgoed 
in huis’’, herinnert Kees-Jan zich. 
,,We zijn helemaal opnieuw ge-
start. ‘s Morgens gingen we al om 
8 uur open, omdat we ook strip-
penkaarten verkochten. Maar 
langzamerhand werd speel-
goed de hoofdmoot.’’ De Ballon 
werd aangesloten bij winkelke-
ten Wigwam/Speelboom en la-
ter bij Top1Toys. Het pand barst-
te al gauw bijna uit zijn voegen 
van het speelgoed. Toen Kees-
Jan de kans kreeg het oude pand 

van Jak aan de Hoofdstraat te ko-
pen aarzelde hij niet. Na negen 
jaar begon hij op nummer 189 in 
een pand van ruim 300 m2. Vijf 
jaar geleden werd dat nog ver-
groot tot 380 m2. Zijn mooie 
pand trok de aandacht van win-
kelketen Intertoys. In 2002 sloot 
De Ballon zich aan bij Intertoys 
en daar heeft Kees-Jan nog geen 
moment spijt van gehad. ,,Als ik ‘s 
morgens mijn winkel binnenkom 
denk ik: daar staat wat!’’ 
Hij kan terecht trots zijn op de-
ze prachtige winkel die volgende 
week zijn 20-jarig bestaan viert. 
Dat gebeurt uiteraard met bijzon-
dere aanbiedingen, zie hiervoor 
de advertentie. En ook is er een 
ludieke actie waarbij een Fiat 500 
te winnen is. Schat het juiste aan-
tal ballen in deze auto en je bent 
winnaar van dit kekke modelletje 
van Fiat Koene. De actie loopt van 
zaterdag 22 tot en met 29 januari. 
Zaterdagmiddag 29 januari wordt 
om 15.30 uur de winnaar bekend 
gemaakt, daarbij moet deze wel 
aanwezig zijn, anders gaat de au-
to naar een ander. Het enthousi-
aste team van Intertoys De Ballon 
sluit de feestweek daarna af met 
een gezamenlijk weekeindje weg, 
naar de Efteling, een ander kin-
derparadijs. Maar maandagoch-
tend elf uur gaan de deuren van 
De Ballon weer gewoon open.

CDA heeft 
zorgen 

over zorg
Velsen – De fractie van CDA Vel-
sen, in de persoon van mevrouw 
Eggermont, heeft het college van 
B&W vragen gesteld over de be-
zuinigingen in de zorg. Gemeen-
ten ontvangen 75 procent minder 
budget voor huishoudelijke ver-
zorging. Ook op het gebied van 
hulpmiddelen, persoonlijke ver-
zorging en begeleiding wordt 
flink gesneden. Bovendien zullen 
bepaalde groepen ouderen lan-
ger thuis moeten blijven wonen. 
Wethouder Westerman antwoord-
de dat de concrete gevolgen nog 
niet zeker zijn. De gekantelde 
werkwijze binnen de Wmo zou op 
langere termijn tot gevolg kun-
nen hebben dat mensen in hun 
eigen omgeving hulp vinden en 
niet van de gemeente afhankelijk 
zijn, maar dat gaat niet ineens. Op 
dit moment ontvangen ongeveer 
2000 cliënten in Velsen huishou-
delijke hulp, terwijl er maar geld 
is voor 500 cliënten. Bovendien 
moet de gemeente ouderen en 
mensen met een beperking com-
penseren wanneer zij niet goed 
kunnen meedoen in de samenle-
ving. De wethouder noemt beide 
regels onmogelijk te realiseren op 
1 januari 2015. Desgevraagd ant-
woordde de wethouder dat het 
niet mogelijk is om burgers voor 
hulp uit te sluiten op basis van 
hun inkomen. Wel wordt een in-
komensafhankelijke bijdrage voor 
huishoudelijke hulp geïnd. Tij-
dens thuisgesprekken kan wel 
worden gewezen op eigen finan-
ciële mogelijkheden. De wethou-
der geeft aan samen met de Ver-
eniging Nederlandse Gemeenten 
haar ongenoegen en zorgen geuit 
te hebben bij het ministerie. Mo-
gelijk zullen de IJmondgemeen-
ten ook nog samen een brief hier-
over schrijven naar het ministerie. 
(Karin Dekkers)

Velsen – De gemeenteraad 
heeft het voortbestaan van Wel-
standstoezicht Stedelijk Schoon 
aan de kaak gesteld. In decem-
ber 2012 zijn de kaders van het 
welstandstoezicht in relatie tot 
bestemmingsplannen en beeld-
kwaliteitplannen uiteengezet. De 
voorzitter van de commissie Ste-
delijk Schoon heeft informatie 
verstrekt over de werkwijze. Bur-
gemeester en wethouders heeft 
nu voorgesteld eerst een wande-
ling te houden langs een aantal 
projecten waarbij de rol van Ste-
delijk Schoon kan worden beke-
ken. Zo kan de gemeenteraad 
extra informatie krijgen over de 
commissie en de welstandscri-
teria. Daarna kan de gemeen-
teraad dan besluiten over het 
voortbestaan en het nut van de 
commissie Stedelijk Schoon.

Welstands-
toezicht 

wel of niet?

Regio – De gemeente Velsen 
werkt samen met onder meer de 
gemeenten Beverwijk, Heems-
kerk, Uitgeest en Haarlem om 
de overgang van de regie van 
jeugdzorg van de overheid naar 
de gemeenten voor te berei-
den. Per 1 januari 2015 is jeugd-
zorg immers een taak van de ge-
meenten. Het beleid zal in deze 
regio met tien gemeenten samen 
worden afgestemd. Daarom zal 
samen met de gemeenten Be-
verwijk, Heemskerk en Uitgeest 
extra tijd worden gestoken in de 

voorbereiding. De functie wordt 
uitgebreid van 16 naar 24 uur per 
week. Voor jeugdzorg moet een 
geheel nieuwe structuur worden 
opgezet. 
Ook wordt samen met de 
IJmondgemeenten het Centrum 
voor Jeugd en Gezin IJmond ver-
der ontwikkeld. Met ingang van 
het nieuwe jaar zijn ook daar de 
taakuren uitgebreid. De functio-
narissen zijn veel bezig partijen 
bij elkaar te brengen en verbin-
dingen te leggen tussen organi-
saties.

Coördinatie jeugdzorg 
naar gemeenten

Boogaerdt/Vanderschoot 
spelen ‘Small World’ 
IJmuiden -Vrijdag 25 janua-
ri, 20.30 uur, spelen Boogaerdt 
en Vanderschoot de voorstelling 
‘Small World’ in het Witte Thea-
ter, Kanaalstraat 257. 
We leven in een verwarrende tijd. 
We raken het overzicht kwijt en 
voelen ons als eenling machte-
loos en kwetsbaar. Hoe gecom-
pliceerder de wereld wordt, hoe 
meer behoefte we hebben aan 
simplificatie en het afbakenen 
van al dat eigen is. Zo wordt on-
ze complexe wereld opgedeeld 
in wij en zij, maken twijfel en nu-
ance plaats voor de ongepolijste 
mening en zoekt iedereen con-
sumerend en twitterend amech-
tig naar particuliere bevestiging. 
De voorstelling ‘Small World’ 
is een boottochtje in het don-
ker, met interactief entertain-
ment, olijke dwergen en smake-

lijke eenheidsworsten. In kleur-
rijke, maar verontrustende tafe-
relen wordt een verdisneyficeer-
de variant van de werkelijkheid 
vertoond. 

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘small world’ op 25
januari 2013 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen

Witte Theater
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Winterweer duurt 
zeker nog tot zondag
Het is spijtig te moeten verne-
men en zeker voor de ijs- en 
schaatsliefhebbers, maar de 
januariwinter loopt op z’n re-
tour. Warmbloedige oceaan-
depressies rukken steeds ver-
der op in het weekend en sla-
gen er ook wel in om de kou 
boven het Europese vasteland 
uiteindelijk op te ruimen. Als 
de weermodellen, onder an-
dere van het Europese cen-
trum voor de middellange ter-
mijn, het juist hebben krijgen 
we volgende week maximale 
temperaturen tot in de dubbe-
le cijfers en kan er tijdelijk veel 
wind komen.
De ervaring leert dat zo’n kou-
degolf zoals we die momenteel 
meemaken regelmatig nog wat 
verlenging krijgt. Op zo’n mo-
ment blijkt dan dat de opdrin-
gende zachte lucht er niet of 
nauwelijks in slaagt om de kou 
ongedaan te maken. 
Voorlopig lijkt het wel te gaan 
lukken met die verzachting in 
de loop van het aanstaande 
weekeinde. De zondag lijkt nu 
de omkeerdag te worden met 
een flinke kans dat de dooi in-
valt. Tot die tijd blijft het com-
pleet winter in de IJmond en 
Kennemerland, zeker als het 
weer eens wat royaler opklaart 

in de komende twee nachten. 
Dan kan het kwik even buiten 
de bebouwde omgeving terug-
gaan tot nipt -10 graden bo-
ven het weliswaar iets belegen 
sneeuwtapijt: strenge vorst dus 
tot bij zee.
Overdag blijft het ook nog uit-
gesproken koud, vaak wat be-
wolkt ook. Tot en met zater-
dag met ijsdagen, dus het he-
le etmaal rond in de vorst. De 
maxima komen veelal uit rond 
-1 of -2 graden en bij een wat 
toenemende wind is het voor 
het gevoel aanzienlijk kouder. 
Die wind gaat geleidelijk wat 
ruimen door de verplaatsing 
van de drukgebieden en deze 
wordt meer zuidoost en in het 
weekend zelfs pal zuid. Met 
die zuider blijft dan in eerste 
instantie onverminderd koude 
lucht aangevoerd worden om-
dat het ook in Frankrijk en Bel-
gië uitgesproken koud is. Vol-
gende week weten we of de 
zachte lucht de strijd heeft ge-
wonnen. Een snelle terugkeer 
van Koning Winter lijkt voor-
alsnog niet groot.

Meer via de weerprimeurlijn 
0900-1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Gymnasium Felisenum 
geeft brede vorming 

Velsen-Zuid – Met een VWO- of 
gymnasiumadvies en voldoende 
punten voor de Cito-eindtoets of 
de NIO-toets kunnen nieuwe leer-
lingen zich aanmelden bij Gymna-
sium Felisenum.
 Op 29 januari om 20.00 uur is er 
een voorlichtingsavond voor ou-
ders. Leerlingen kunnen op zater-
dag 2 februari tussen 9.30 en 13.00 
uur kennismaken met deze school. 
Er zijn dan docenten en leerlingen 
aanwezig die vragen kunnen be-
antwoorden. Leerlingen uit groep 
8 kunnen een middag meedraai-
en voor ze hun belangrijke keuze 
maken. In een onderzoek van de 
Volkskrant dat gestoeld is op be-
vindingen van de Schoolinspec-
tie kreeg Gymnasium Felisenum 
een 9. Wie kiest voor Gymnasium 
Felisenum komt terecht op een 
school met maximaal 700 leerlin-
gen in één gebouw. ,,Overzichte-
lijk dus’’, zegt conrector Velema. 
Hij kent alle leerlingen bij naam en 
voornaam en spreekt de leerlin-
gen tijdens een rondleiding door 
de nieuwe vleugel met humor aan. 
In de ruime klassen heerst rust, er 
wordt hard gestudeerd. ,,Leerlin-
gen worden uitgedaagd met een 
breed aanbod aan vakken’’, aldus 
Velema.
,,Zo geven wij Cambridge Engels 
zodat de leerlingen goed worden 
voorbereid op hun vervolgstudie, 
of dat nu in het binnen- of bui-
tenland is. Met zes talen, waaron-
der uiteraard Grieks en Latijn, vier 

profielen en daarnaast muziek, te-
kenen en filosofie als examenvak 
krijgt elke leerling de kans zich 
op zijn eigen wijze te ontwikkelen. 
Voor wie meer uitdaging nodig 
heeft is er een verrijkingsprogram-
ma. Maar ook zijn er leerjaarcoör-
dinatoren en is er een zorgcoör-
dinator die leerlingen bijstaan. En 
begeleiding is er ook in de vorm 
van ‘loodsen’ die eerstejaars weg-
wijs maken en een huiswerkklas.’’ 
Een brede algemene ontwikkeling 
op het gebied van cultuur of be-
ta-terrein is bijna vanzelfsprekend 
op deze school. In elk leerjaar zijn 
er culturele uitstapjes, van een ex-
cursie tot een stedenreis. 
Na de verbouwing is Gymnasi-
um Felisenum zeven lokalen rijker, 
met daarnaast een nieuwe media-
theek, muziekstudio’s, een lift, een 
auditorium dat onder meer functi-
oneert als kantine en studieruim-
te en ook nog een nieuwe gymzaal 
met klimwand. Er wordt nog ge-
werkt aan de computerruimte. Op 
de open dag kunnen de nieuwe 
lokalen worden bewonderd, maar 
ook de sfeer worden opgesnoven 
in het oude gedeelte van de school 
waar in de loop der tijden duizen-
den leerlingen in zes fijne jaren de 
gedegen basis voor hun toekomst 
legden. 
Op www.felisenum.nl is nog veel 
meer informatie te vinden over de 
school. Gymnasium Felisenum is 
gevestigd aan Van Hogendorplaan 
2, telefoon 0255-545710. 

Velsen – De gemeente Velsen 
gaat effectiever en op meer ge-
bieden regels handhaven. In het 
Jaarprogramma 2013 Toezicht en 
Handhaving zijn nu programma’s 
toegevoegd. Het gaat dan onder 
meer om openbare ruimte, uit-
keringen en leerplicht. De ge-
meente wil op termijn bereiken 
dat toezicht en handhaving lei-
den tot meer effect op het gebied 
van handhaving en regels en dat 
daarmee een bijdrage wordt ge-
leverd aan de verdere verbete-
ring van de leefomgeving. Er zal 
meer worden gehandhaafd in 
het woonwagenkamp en op ille-
gaal wonen in het havengebied. 
In 2013 zal tevens een project 
worden opgezet om illegale be-
wegwijzering op te schonen. Be-
drijven of particulieren die zelf 
borden hebben opgehangen zijn 
hierbij partij. In het project zal 
worden afgesproken hoe verder 
wordt omgegaan met betrokke-
nen, regels en eventuele boetes. 
(Karin Dekkers)

Effectiever 
handhaven

Vraag naar meer 
e-oplaadpunten
Velsen –In de gemeente Velsen 
zijn acht openbare oplaadpun-
ten voor elektrische auto’s gere-
aliseerd. Op korte termijn komen 
er op aanvraag nog vijf particu-
liere oplaadpunten. Er is echter 
vraag naar meer oplaadpunten. 
Stichting e-laad draagt tot nu toe 
zorg voor plaatsing, beheer, on-
derhoud en exploitatie. Het bud-
get van de stichting heeft echter 
geen ruimte meer voor het rea-
liseren van nieuwe oplaadpun-
ten. Daarom hebben zij zelf ge-
zocht naar andere partijen om 
de financiering van publieke op-

laadpunten te realiseren. Een eer-
ste stap is gezet via het oprich-
ten van de vereniging eViolin, een 
samenwerkingsverband van di-
verse laadpuntenexploitanten en 
laaddienstverleners. Doelstellin-
gen van eViolin zijn onder meer 
het gebruik van elektrische auto’s 
en hybrides faciliteren en het na-
streven van toegankelijkheid van 
laadpunten. In de loop van 2013 
zal meer bekend worden over 
eventuele ontwikkelingen. Tot en 
met 2014 zal e-laad door met het 
beheer en onderhoud van de be-
staande laadpunten.

IJmuiden - Zondag 3 februa-
ri wordt in sporthal Zeewijk, Een-
hoornstraat 2 (hoek Planeten-
weg) een grote rommelmarkt met 
80 kramen vol bruikbare spullen, 
zoals kleding en boeken georga-
niseerd. De rommelmarkt is ge-
opend van 09.00 tot 15.00 uur. De 
toegang bedraagt 2 euro per per-
soon, kinderen gratis. De kantine 
is geopend voor de koffie. De or-
ganisatie hoopt op een gezellige 
zondag. Er zijn nog enkele kramen 
te huur. Meer informatie: telefoon 
0255-513010 of 06-20204719.

Rommelmarkt

Handdoeken-
actie voor EHBZ
IJmuiden - Het is weer vol van 
start, het aanspoelseizoen van 
huilers (jong zeehonden) en 
bruinvissen. Het EHBZ-Velsen en 
Lenie ’t Hart van Pieterburen doen 
hun best om deze dieren zo snel 
mogelijk te helpen. Want zonder 
hulp is er geen toekomst voor de 
huilers en bruinvissen in nood. 
Maar deze hulp kost de vrijwilli-
gers tijd, geld en heel veel hand-
doeken! Daarom vragen zij u om 
hulp. Vanaf zondag 13 januari tot 
en met maandag 4 februari gaat 
een handdoeken- en badlakens- 
actie van start voor EHBZ-Velsen 
en Lenie ‘t Hart Pieterburen. Scho-
len en verenigingen worden ge-
vraagd om hieraan deel te nemen. 
Toezeggingen zijn al gedaan door: 
Basisschool Klipper Zeewijk, Ba-
sisschool Vuurtoren Oost en Voet-
balvereniging IJVV-Stormvogels. 
Zij hopen met de hulp van deze 
scholen en verenigingen de dieren 
in nood te helpen, dus heeft u nog 
een handdoek of badlaken over? 
Voor meer informatie, toezegging 
aan deelname of vragen: ehbz.vel-
sen@gmail.nl.

Verkeersveiligheid rond 
scholen blijft kriebelen
Velsen – In de gemeente Vel-
sen werd op veel plaatsen ge-
sproken over de verkeersveilig-
heid rond oversteekplaatsen bij 
met name basisscholen. De frac-
tie van CDA-Velsen wil daar-
om de aandacht vestigen op het 
Verkeersveiligheids Label en wil 
oversteekplaatsen voor scholie-
ren accentueren.
Wethouder Vennik antwoord-
de dat in de gemeente Velsen 
al veel aandacht is voor de ver-
keersveiligheid rond scholen. Hij 
wijst daarbij op het LVVP, Lokaal 
Verkeer- en Vervoerplan 2004 
en het Plan van aanpak duur-
zaam verkeersveilige schoolom-
gevingen van 2004. Ook in het 
Fietsbeleidsplan 2010 is het re-
aliseren van veilige schoolroutes 
als hoofddoelstelling genoemd. 
Voor voortgezet onderwijs is het 
VIOS-convenant in 2007 geslo-
ten. Per school is de verkeerssi-
tuatie in kaart gebracht. Hand-

having van verkeersregels is 
rond scholen een speerpunt. 
Daarnaast zijn de verkeersexa-
mens heringevoerd en worden 
praktische verkeerslessen aan-
geboden waaraan vrijwel alle 
scholen meedoen. De gemeen-
te gaat zich nu toeleggen op de 
verkeersveiligheid op school-
routes in relatie met het fietsbe-
leidsplan. 
Wethouder Vennik is tegen ac-
centen bij oversteekplaatsen, 
omdat niet is aangetoond dat het 
de verkeersveiligheid ten goede 
komt. 
Het lijkt zelfs zo te zijn dat veel 
‘toeters en bellen’ de aandacht 
van de weggebruiker alleen op 
specifieke punten lijkt te trekken, 
terwijl daarbuiten de concentra-
tie verslapt. 
Bovendien bevinden de basis-
scholen in Velsen zich veelal in 
woongebieden en niet aan druk-
ke doorgaande wegen.

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl
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Velsen – In de gemeente Velsen 
is binnenkort mogelijk geen kap-
vergunning meer nodig voor bo-
men. Reden: elke kapvergunning 
wordt gehonoreerd. De gemeen-
teraad wil daarom de kapvergun-
ningen afschaffen, maar zij wil 
dan wel een Monumentale Bo-
menlijst met alle belangrijke bo-
men die niet mogen worden ge-
kapt. Nu zijn er echter zorgen om 
de bomenlijst, omdat niet alle de-
len van de gemeente zouden zijn 
meegenomen. Daardoor zou een 
groot aantal bomen ‘vogelvrij’ 
worden. De fractie van Groen-
Links was tegen het afschaffen 
van de kapvergunning. Liever za-
gen zij dat de regels van de kap-
vergunning beter moeten worden 
toegepast. Nu komt de fractie van 
GroenLinks met vragen over de 
Monumentale Bomenlijst en de 
maatschappelijke kritiek hierop. 
Wethouder Vennik geeft aan dat 
de inspraak over de bomenlijst 
nog loopt en dat er nog een be-
sluit moet worden genomen. Vra-
gen en opmerkingen zijn zo goed 
mogelijk beantwoord, maar echte 
zienswijzen zijn nog niet binnen-
gekomen. Bij het opstellen van de 
bomenlijst is gekeken naar onder 
andere leeftijd, soort en grootte 
van de bomen en andere bijzon-
dere kenmerken. Deze criteria zijn 
over de hele gemeente toegepast. 
De lijst zal iedere vijf jaar worden 
geactualiseerd. Na goedkeuring 
van de motie tegen de kapver-
gunning, zullen de nieuwe regels 
uiteraard via de geijkte wegen 
worden bekend gemaakt. Boven-
dien zijn alle eigenaars van mo-
numentale of waardevolle bomen 
aangeschreven en hebben zij een 
lijst van deze bomen op hun per-
celen ontvangen. Bij illegaal kap-
pen kan een sanctie worden op-
gelegd. Ook ingeval van sterke 
snoei of verplanting en uiteraard 
bij kappen, moet een vergunning 
worden aangevraagd. De wet-
houder ziet de nieuwe kapveror-
dening als een verbetering, om-
dat er nu een lijst van bescherm-
de bomen is opgesteld. Ook is de 
controle op de bomen daardoor 
beter geregeld. 

Monumentale 
bomenlijst 
deugt niet

Plan bungalowpark bij 
Fort benoorden in impasse
Velsen – Wethouder Baerveldt 
wil doen wat ze kan om te voor-
komen dat de plannen voor de 
herontwikkeling van Fort be-
noorden Spaarndam, met een 
bungalowpark van Landal 
Greenparks, stagneren op de 
onwil van de gemeente Haarlem. 
Na stemming staat het 3-3. Ge-
meente Velsen, gemeente Haar-
lemmermeer en de provincie 
zijn voor het plan. Maar de ge-
meente Haarlem, Haarlemmer-
liede & Spaarnwoude zijn tegen. 
Amsterdam wil dat de verkeers-
problematiek intergemeente-
lijk wordt opgelost, maar de ge-
meente Haarlem wil alleen mee-
werken als er wordt afgezien van 
herontwikkeling van het fort. 
Daarom stemt Amsterdam voor-
alsnog tegen.
Het Algemeen Bestuur van Re-
creatieschap Spaarnwoude heeft 
onder voorwaarden ingestemd 
met de plannen voor de verdere 
planuitwerking. Zij hebben bo-
vendien ingestemd met een ex-
tra voorwaarde, de toevoeging 
van natte natuur. 
Vanwege de verschillen in me-
ning van partijen is een commu-
nicatietraject doorlopen, waarbij 
35 partijen betrokken waren. Het 
merendeel van de suggesties en 
aanbevelingen zal door project-
ontwikkelaar Esbi Bouw nog in 
het plan worden verwerkt.

Verkeer is echter het grootste 
probleem. Hoewel in een eerder 
stadium is onderzocht dat ex-
tra verkeersbewegingen de om-
geving niet al te zeer zal belas-
ten en er extra verkeersmaatre-
gelen zullen worden genomen, is 
er al sprake van verkeersproble-
men in Spaarndam. Hoewel de 
verkeersdeskundigen van de be-
trokken gemeenten zeker oplos-
singen zien voor de knelpunten, 
wil de gemeente Haarlem niet 
meewerken. Zij willen dat het 
fort behouden blijft zoals het is.
Het Algemeen Bestuur van Re-
creatieschap Spaarnwoude gaat 
zich nu beraden over de voort-
gang van het project. Burge-
meester en wethouders van de 
gemeente Velsen houdt vast aan 
het belang van de herontwikke-
ling van Fort benoorden Spaarn-
dam en het bijbehorende muni-
tiebos, gezien de noodzakelijke 
restauratie en de wens het fort 
en het munitiebos toegankelijk 
te maken. 
In realisatie van een kleinscha-
lig bungalowpark en een bezoe-
kerscentrum in het fort zien zij de 
beste mogelijkheid deze plannen 
te realiseren. De volgende verga-
dering van het Recreatieschap 
is op 25 januari. Onduidelijk is 
nog of dan een afdoende beslis-
sing zal worden genomen. (Ka-
rin Dekkers)

SamenLoop voor Hoop
Velsen - Samen 24 uur lopen in 
de strijd tegen kanker, dat is de 
SamenLoop voor Hoop. Op 8 en 
9 juni 2013 is de SamenLoop van 
het KWF in Velsen op het veld te-
genover zwembad De Heeren-
duinen. Behalve dat teams lo-
pen worden (ex-)kankerpatiën-
ten in het zonnetje gezet en dier-
baren herdacht. Het doel van de 
SamenLoop is om zoveel moge-
lijk geld in te zamelen voor kan-
keronderzoek. 
Op 1 februari wordt het officië-
le startsein voor de SamenLoop 
gegeven door wethouder Baer-
veldt van de gemeente Velsen. 
Dit is om 14.30 uur bij Autobedrijf 
Stormvogels in IJmuiden. Een ie-
der is welkom om hierbij te zijn 
en meer te horen over de Samen-
Loop in Velsen. 
Op verschillende plaatsen in Ne-
derland organiseren vrijwilligers 
de SamenLoop voor Hoop. Teams 
maken 24 uur lang een wande-
ling. Het staat symbool voor de 
voortdurende strijd tegen kan-
ker. Voor scholieren is er een ju-
niorloop. Er wordt op 8 en 9 ju-
ni niet alleen gewandeld, er ko-
men ook kraampjes, er zijn leu-

ke activiteiten en er is muziek. De 
eregasten bij de SamenLoop zijn 
de (ex-)kankerpatiënten, de sur-
vivors. Bij de openingsceremonie 
worden ze in het zonnetje gezet.
Tijdens het evenement is ook 
ruimte om mensen te herden-
ken die de strijd tegen kanker 
hebben verloren. Een bijzon-
der moment is de kaarsencere-
monie. Langs het parcours wor-
den papieren zakken gezet met 
een kaars erin. Op de zakken 
zijn persoonlijke boodschappen 
geschreven of getekend. Als ’s 
avonds de kaarsen worden aan-
gestoken branden er vele licht-
jes voor al die dierbaren die met 
kanker zijn geconfronteerd.
U kunt op verschillende manie-
ren meedoen aan de Samen-
Loop voor Hoop in Velsen. U kunt 
zich inschrijven met een team, 
aanwezig zijn als survivor, spon-
sor worden, een kraampje be-
mannen, helpen in de organisa-
tie, een actie op touw zetten om 
geld in te zamelen enzovoort. 
Op www.velsen.samenloopvoor-
hoop.nl leest men hier meer over. 
Een mail sturen kan ook naar: 
velsen@samenloopvoorhoop.nl.

Wandelen en Kombifit 
bij korfbalvereniging
Velsen-Zuid - Sinds janua-
ri 2013 biedt korfbalvereniging 
DKV naast korfbal ook wandelen 
en Kombifit aan. 
DKV constateerde dat mensen 
graag willen (blijven) bewegen, 
maar niet in competitieverband. 
Vandaar dus de uitbreiding van 
activiteiten bij deze gezellige 
korfbalvereniging. Het wande-
len vindt plaats op maandag-
avond. Het startpunt is de kan-
tine van DKV, aan de Tolsduiner-
laan 3. Na een warming-up be-
gint iedere week de wandeling, 
waarbij het tempo hoger ligt dan 
normaal, maar wat iedereen bij 
kan houden. 
De wandeling is ongeveer vijf 
kilometer lang en eindigt ook 
weer bij de kantine, waar on-
der het genot van een kopje thee 
nog wat wordt nagepraat. Kom-
bifit is een groep mensen die 
op woensdagavond met elkaar 
sport in de gymzaal van de Boe-

kanier. Korfbal, basketbal, volley-
bal en badminton, al deze spor-
ten komen langs. 
Iedereen die graag wil bewe-
gen, maar er niet toe komt om 
de hardloopschoenen uit de kast 
te pakken of competitieverplich-
tingen aan te gaan is welkom om 
een keer mee te komen doen. 
Gezelligheid staat voorop, maar 
er wordt ondertussen flink ge-
sport. In maart en april gaat de-
ze groep op het veld van DKV 
sporten, waar ook andere veld-
sporten beoefend kunnen wor-
den zoals softbal en voetbal. Er 
zijn plannen om langere wandel-
tochten te organiseren op zon-
dagmiddag en toernooitjes voor 
de Kombifitgroep.
De wandelgroep telt al meer 
dan tien leden en ook de Kom-
bifit groep heeft al tien deelne-
mers, maar er kan nog veel meer 
bij. Dus kom een keer langs! Zie 
advertentie elders in deze editie.

IJmuiden - Vorige week donder-
dagavond rond 18.45 uur kreeg 
de politie de melding dat er zo-
juist iets tegen een raam was 
geschoten bij een woning aan 
de Lange Nieuwstraat. Agenten 
constateerden dat er drie klei-
ne beschadigingen in het raam 
zaten, vermoedelijk veroorzaakt 
door een luchtbuks. Er is een on-
derzoek gestart en mensen die 
mogelijk getuige zijn geweest 
van de vernieling worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie in IJmuiden via het te-
lefoonnummer 0900-8844.

Raam 
beschadigd

Koken voor ouders 
op Tender College

IJmuiden - Dinsdag 15 januari was er weer koken voor ouders. 
Ditmaal voor ouders van de onderbouw van het Praktijkonderwijs 
op het Tender College. Alle 36 leerlingen uit de klassen 1P1, 1P2 
en 2P2 zijn in drie groepen verdeeld. De kookgroep zorgde voor 
een heerlijke soep als voorgerecht, een kapucijner/stamppotbuf-
fet met alles erop en eraan als hoofdgerecht en een winterse ver-
rassing als toetje. De groep aankleding toverde de aula om tot 
een echt Fries restaurant met de naam ‘It giet oan’. De groep be-
diening verzorgde de PR en heeft daarnaast de hele avond alle 
ouders op hun wenken bediend. Volgens de ouders was het een 
zeer geslaagde avond met een heerlijke Hollandse maaltijd. Za-
terdag 2 februari is het weer zo ver, dan kunt u zelf een bezoek-
je brengen aan deze school op de open dag! Het Tender Colle-
ge, een school voor VMBO met LWOO, Combi aanpak en Prak-
tijk Onderwijs, opent haar deuren van 10.00 tot 12.00 uur. Op de-
ze dag kunt u goed het speciale van het Tender College zien. Zie 
ook www.tendercollege.nl.
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Prijsvraag IJmuiderslag: win een diner voor twee
‘Diner voor twee’ winnen bij Zilt 
aan Zee? Doe dan aan deze prijs-
vraag mee en stuur uw inzending 
op naar jrooij@velsen.nl.

Medio februari wordt er een nieu-
we trap geplaatst bij de IJmuider-
slag. Vanaf die plek is er een weids 

uitzicht zoals op bijgaande foto is te 
zien. Welke gedachte komt er bij u op 
als u op deze plek in het rond kijkt? 
Schrijf in één zin op wat u voelt of 
denkt op deze fantastische plaats. 

Als de jury uw gedachte of spreuk 
uitkiest als ‘meest tot de verbeel-

ding sprekende tekst’, dan wordt 
uw tekst gegraveerd in een plaquet-
te die naast de trap komt te staan. U 
wint dan ook het diner voor twee, ter 
waarde van 75 euro bij Restaurant 
Zilt aan Zee. De jury bestaat onder 
andere uit de wethouders Baerveldt 
en Vennik.

In de infopagina van 17 januari jl. 
stond een verkeerd e-mailadres. Het 
moet zijn jrooij@velsen.nl. U kunt 
hier uw inzending vóór 8 februari 
2013 naar toe sturen. De prijswin-
naar wordt in deze krant bekend ge-
maakt. (foto: Ko van Leeuwen)

Afhandeling brand
Kruisbergflat IJmuiden
Opvang in De Dwarsligger, 48 
woningen ontruimd, bewoners 
van 29 woningen die onderdak 
kregen in Holiday Inn – ziedaar 
de stand van zaken na de brand 
in de Kruisbergflat in IJmuiden. 
De afwikkeling is nog gaande.

In de avond van maandag 21 januari 
is brand uitgebroken in een flat op 
de vierde etage van de Kruisberg-
flat aan de Kruisberglaan in IJmui-
den. Vijf bewoners werden ter plek-
ke behandeld door het ambulance-
personeel, één bewoner moest voor 
nader onderzoek naar het zieken-
huis. Rond 20.00 uur gaf de brand-
weer het sein ‘brand meester’. 

Uit voorzorg werden 48 woningen 
van het complex vanwege rookont-
wikkeling ontruimd. De bewoners 

werden opgevangen in buurthuis 
De Dwarsligger, waar burgemeester 
Weerwind ook naartoe kwam. 
De bewoners van 19 woningen kon-
den die avond alweer terug.  Bij 29 
woningen was dit nog niet mogelijk.  
Naast rook- en waterschade was bij 
een aantal woningen de stroom uit-
gevallen. Daarom werden 24 mensen 
ondergebracht in hotel Holiday Inn. 
De overige bewoners vonden elders 
onderdak. Diezelfde nacht werd al be-
gonnen met het opnemen en herstel-
len van de schade. De gemeente werkt 
in de afwikkeling nauw samen met de 
eigenaar van de flat, Woningbedrijf 
Velsen. Inmiddels is bekend dat de 
bewoners niet eerder dan vrijdag 25 
januari weer naar huis kunnen.

De laatste informatie staat op www. 
velsen.nl.

Zelf vegen: welkome aanvulling

Intensieve aanpak
sneeuw en gladheid
Vele uren werk hebben de ploe-
gen van de gemeente Velsen en 
HVC ingezet vanwege het win-
terse weer van de afgelopen da-
gen. Burgers die hun eigen stoep 
en straatje schoonvegen, zijn een 
welkome aanvulling. 

De sneeuwruimploegen van de ge-
meente Velsen en HVC hebben 
de afgelopen dagen heel wat uren 
sneeuwruimen achter de rug om de 
belangrijkste routes voor fietsers en 
auto’s begaanbaar te houden. Een 
aantal belangrijke voetgangersrou-
tes nemen ze daarbij ook mee. 

Wat cijfers van HVC: op zondag tus-
sen vier uur ’s middags en vier uur ’s 
nachts is circa 12 centimeter sneeuw 
gevallen. Om 15.30 uur gingen de 

eerste voertuigen de weg op; in to-
taal waren het acht strooivoertuigen 
en twee shovels. Medewerkers gin-
gen overdag, ’s avonds en ’s nachts 
aan de gang - in totaal 30 mannen op 
de auto’s en shovels, plus een aantal 
coördinatoren. In totaal is er bijna 
300 uur ingezet tot maandag vier uur 
’s middags. Op maandagavond vanaf 
20.00 uur is er nog een ronde gere-
den om gladheid door bevriezing te 
voorkomen. Tot dinsdag 22 januari 
midden op de dag is er circa 120 ton 
zout gestrooid. 

Aan een aantal plekken komen de-
ze werkers niet toe. Daarom vraagt 
de gemeente Velsen aan iedereen om 
eigen stoep en straatje zo veel moge-
lijk sneeuwvrij te maken, voor uzelf 
en voor uw buren.
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Inspraak HOV Deelproject 6
Een concept voorlopig ontwerp 
van deelproject 6 van het HOV 
tussen de Briniostraat en de Zee-
weg in IJmuiden gaat de inspraak 
in. Op woensdag 6 februari tussen 
17.00 en 19.00 uur is de inloop-
avond.

Tussen de Briniostraat en de Zeeweg 
in IJmuiden ligt een deel van het tra-
cé voor het Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer tussen Haarlem en IJmui-
den aan Zee. Op basis van een eer-
ste ontwerp is gesproken met omwo-
nenden, de schooldirecties, de poli-
tie, het Kunstencentrum Velsen en 
de Winkelstichting Plein 1945. Het 

resultaat is een inspraakdocument 
met daarin een concept voorlopig 
ontwerp en een beschrijving. De in-
spraakperiode loopt vanaf donder-
dag 24 januari tot en met donderdag 
21 februari 2013. 

Op woensdag 6 februari wordt tus-
sen 17.00 en 19.00 uur een inloop-
avond georganiseerd in het HOV-
projectbureau aan de Zeeweg 1 in 
IJmuiden. Na 21 februari zal het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders een besluit nemen over de de-
finitieve keuzes voor de herinrich-
ting. Meer informatie staat op www. 
hovvelsen.nl.

Wethouder op Seaport RTV
Op vrijdag 25 januari 2013 ver-
zorgt Seaport RTV om 20.00 
uur een televisie-uitzending met 
wethouder Robert te Beest.

Wethouder Te Beest geeft een bre-
de inkijk in zijn portefeuille Wo-
nen. De uitzending wordt diverse 
malen herhaald op Seaport RTV.

Wekelijks treedt het college van 
burgemeester en wethouders naar 
buiten. Dit gebeurt door middel 
van persconferenties, persberich-

ten, interviews, representatieve 
verplichtingen, openbare bijeen-
komsten, informatiepagina’s, ge-
meentelijke website en dergelijke. 
Doel hiervan is om bekendheid te 
geven aan het gemeentelijk beleid 
en het gemeentelijke handelen.

Aan het naar buiten treden van 
het college is inmiddels een peri-
odieke televisie-uitzending toege-
voegd.

Oproep: draag kandidaten voor!

Wie worden de sport-
kampioenen van 2012?
De gemeente Velsen vraagt ie-
dereen om kandidaten voor te 
dragen voor de titel van Velsen-
se Sportman, Sportvrouw, Sport-
ploeg, Talent (tot 18 jaar), Master 
(vanaf 40 jaar) en Gehandicapte 
Sporter van het jaar 2012.

Bent u of kent u iemand die - of een 
team - aan onderstaande voorwaar-
den voldoet? Neem dan vóór 18 fe-
bruari 2013 contact op met Simon 
de Weers van afdeling Sportzaken 
van de gemeente Velsen via 0255-
567200 of e-mail sweers@velsen.nl.

Elk jaar kiest de gemeente Vel-
sen haar sportkampioenen en wor-
den andere sporters in het zonne-
tje gezet. Wie een kandidaat kent, 
mag hem of haar of een heel team 
voordragen. Er zijn zes categorie-
en: sportman, sportvrouw, sport-
ploeg, talent, master en gehandi-
capte sporter. Een deskundige ju-
ry bepaalt wie de winnaars zijn. De 
prijsuitreiking vindt plaats op vrij-
dag 5 april a.s. in het Witte Theater 
in IJmuiden. De presentatie van het 
Sportgala is in handen van Frank 
Snoeks, sportverslaggever bij Stu-
dio Sport.

Wie kunnen genomineerd worden?
• De individuele sporters die lid 

zijn van een Velsense vereniging; 
dat mag een niet-Velsenaar zijn 
die lid is van een Velsense vereni-
ging of een Velsenaar die lid is van 
een niet-Velsense vereniging.

• Teamsporters die uit Velsen ko-
men en lid zijn van een team dat 
niet uit Velsen komt; de sporter 

wordt dan individueel genomi-
neerd.

• Hele teams, als het een Velsens 
team is, inclusief alle niet-Velsen-
se leden.

  
Aan welke eisen moet de nominatie 
voldoen?
a) Als je eerste, tweede of derde 

bent geworden bij een Neder-
lands kampioenschap van een 
toernooi of wedstrijdenreeks.

b) Als je eerste, tweede of derde 
bent geworden bij een Europees 
kampioenschap.

c) Als je eerste, tweede of derde 
bent geworden bij een Wereld-
kampioenschap.

d) Als je eerste, tweede of derde 
bent geworden bij een Wereldbe-
kerwedstrijd.

e) Als je eerste, tweede of derde 
bent geworden bij een Europa-
cupwedstrijd.

f ) Als je eerste, tweede of derde 
bent geworden bij een wedstrijd 
van vergelijkbaar niveau als de 
punten onder b) tot en met e).

g) Een individuele sportprijs hebt 
gewonnen van een officiële sport-
bond.

h) Een individuele sportprijs hebt 
gewonnen  tijdens een internati-
onaal toernooi.

Nominaties moeten vóór 18 febru-
ari 2013 worden doorgegeven aan 
Simon de Weers, afdeling Sportza-
ken gemeente Velsen, Postbus 465, 
1970 AL in IJmuiden. Of via tele-
foonnummer 0255-567200 of e-
mail sweers@velsen.nl. (foto: Rein-
der Weidijk)

Overleg Sociale Zaken
Wethouder Arjen Verkaik ontving op 18 januari 2013 collega wethouders So-
ciale Zaken uit de regio rondom Velsen. Onder voorzitterschap van de Ver-
eniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wisselden zij bestuurlijke ervarin-
gen uit over de uitdagingen die er liggen op het gebied van arbeidsmarktbe-
leid en de sociale werkvoorziening. De bijeenkomst in Velsen was de laatste 
in een reeks ontmoetingen over dit thema die door de VNG werd georgani-
seerd. (foto: Reinder Weidijk)
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Sneeuw en vorst in de grond

Uitstel werkzaamheden
Door het winterweer ligt een aantal werkzaamheden in de openbare 
ruimte stil. Dat komt niet alleen door de sneeuwval, maar ook door de 
vorst in de grond.

Het gaat om de volgende werkzaamheden:
• Rioolreiniging en inspectie Velsen-Noord 
• Riool- en wegwerkzaamheden Van Rijswijkstraat 
• Riool- en wegwerkzaamheden Meervlietstraat, fase 2 
• Riool- en wegwerkzaamheden Rode Dorp 
• Riool- en wegwerkzaamheden Oud-IJmuiden 
• Riool- en wegwerkzaamheden Biallosterskilaan 
• Rioolrenovatie Santpoort-Zuid en Dolfijnstraat 
• Aanplant bomen op diverse locaties 
• Renovatie plantsoenen diverse locaties 
• Aanleg speelplek Zocherplantsoen 

Misschien moet de geplande start op 4 februari van de werkzaamheden aan 
de Planetenweg hierdoor uitgesteld worden. Eerst moet de vorst uit de grond 
zijn, voordat ze de meeste werkzaamheden weer kunnen worden opgepakt.

Betere prestaties, meer sportivi-
teit, meer jongere leden en meer 
vrijwilligers – daar gaat de thea-
tervoorstelling ‘Wel winnen, hè!’ 
over. Op 4 maart in de Stads-
schouwburg Velsen, speciaal voor 
de sportverenigingen, georgani-
seerd door de sportbonden en de 
gemeente Velsen.

De theatervoorstelling is bedoeld 
voor alle vrijwilligers van sport-
verenigingen en met name voor be-
stuursleden, trainers, coaches, be-
geleiders en scheidsrechters. Cen-
traal in de voorstelling staat hoe je 
als vrijwilliger kunt bijdragen aan 
een verenigingscultuur waarin pres-
taties verbeteren, de sportiviteit toe-
neemt, meer pubers lid blijven en het 
aantal vrijwilligers groeit. Het ver-
haal is gebaseerd op praktijkervarin-
gen van Nederlandse topcoaches. Na 

afloop is er gelegenheid om tot na-
praten in de foyer. 

De voorstelling is op maandag 4 
maart 2013, Stadsschouwburg Vel-
sen, Groeneweg 71 in IJmuiden. Hij 
begint om 20.00 uur, duurt tot 21.20 
en er is geen pauze. Inloop vanaf 
19.30 uur, toegang gratis. Kaarten 
zijn te bestellen via sportzaken@
velsen.nl.

De theatervoorstelling is onderdeel 
van het actieplan ‘Naar een veiliger 
sportklimaat’, dat gewenst gedrag 
wil stimuleren en ongewenst gedrag 
in en rondom sport aanpakken. Dit 
programma wordt uitgevoerd door 
de sportbonden en NOC*NSF en 
wordt onder andere gesteund door 
de ministeries van VWS en van Vei-
ligheid en Justitie. Meer informatie 
op www.veiligsportklimaat.nl.

Jongeren Ontmoetings Plaats
Op woensdag 16 januari om 15.00 uur heeft wethouder Annette Baerveldt 
van Jeugdbeleid de Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP) aan de Zeeweg in 
IJmuiden geopend. (foto: Reinder Weidijk)

Theater: ‘Wel winnen, hè!’

Schaatspret op Plein 1945
Veel scholen hebben de afgelopen dagen dankbaar gebruik gemaakt van de 
tijdelijke schaatsbaan op Plein 1945. (foto’s: gemeente Velsen)
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over 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 12 
januari 2013 tot en met 18 janu-
ari 2013 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht heb-
ben ontvangen. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden: Julianakade, IJmui-
derstraatweg, Willebrordstraat en 
plantsoen, kappen 35 bomen en 
verplanten 9 bomen (16/01/2013) 
w13.000019; Burgemeester Ram-
bonnetlaan 2, veranderen en ver-
groten gezinsvervangend te-
huis (15/01/2013) w13.000015; 
Trompstraat 97, plaatsen dakop-
bouw (14/01/2013) w13.000014; 
James Wattstraat 2a, verhogen dak 
(15/01/2013) w13.000017.

Velsen-Zuid: Geen mededelingen

Santpoort-Noord: Duin- en 
Kruidbergerweg 89, gebruik wei-
land voor parkeren dd 20-05-2013 
(15/01/2013) w13.000016.

Driehuis: Geen mededelingen

Velserbroek: De Zeiler 112, 
plaatsen berging (17/01/2013) 
w13.000022; De Zeiler 114, plaatsen 
berging (17/01/2013) w13.000021; 
De Zeiler 120, plaatsen berging en 
kappen boom (17/01/2013).

Velsen-Noord: Geen mededelin-
gen

Santpoort-Zuid: Geen mededelin-
gen

Welstand
Voor zover de ingediende aanvra-

gen voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouwac-
tiviteit, kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informa-
tie over welstand: 140255.

Verlenging beslistermijn aan-
vraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9. van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht de ter-
mijn waarbinnen zij op de volgende 
aanvra(a)g(en) dienen te beslissen 
verlengd met zes weken:

Velsen-Noord: Rooswijker-
laan 4, het herinrichten van sport-
park Rooswijk (21/11/2012) 
w12.000543.

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen

Velserbroek: Vestingplein, stand-
plaats 20/10 t/m 31/12/2013, 
(02/01/2013) i13.000024.

Velsen-Zuid: dorp Oud Vel-
sen, filmopnamen 24/01/2013, 
(09/01/2013) i13.000312; dorp Oud 
Velsen, filmopnamen 07/02/2013, 
(15/01/2013) i13.000463; dorp Oud 
Velsen, filmopnamen 21/02/2013, 
(17/01/2013) i13.000594.

Santpoort-Noord: stand-
plaats burg. Weertsplantsoen, 
(14/01/2013) i13.000421.

IJmuiden: Lange Nieuwstraat / 
K. Zegelstraat, standplaats 22/10 
t/m 31/12/2013), (15/01/2013) 
i13.000468. 

Velsen: venten met ijs 01/03 
t/m 31/10/2013, (02/01/2013) 
i13.000030.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het (de) onder-
staande besluit(en) gedurende 
zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (col-
lege van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combina-
tie 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, in-
dien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. Burgemeester en 
wethouders van Velsen hebben 
de volgende besluiten genomen 
(de datum van vergunningverle-
ning is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure

IJmuiden: Wijk aan Zeeerweg 
15, plaatsen dakkapel (voorgevel)
(21/01/2013) w12.000558.

Santpoort-Noord: St. Eusta-
tiusstraat 8, uitbreiding werk-
plaats met kantoor (16/01/2013) 
w12.000551; Broekbergenlaan 
13, vergroten 1ste verdieping 

(18/01/2013) w12.000511; Kruid-
bergerweg 52, plaatsen dakop-
bouw (16/01/2013) w12.000494. 

Santpoort-Zuid: Geen medede-
lingen

Velserbroek: De Zeiler 138, 
plaatsen uitbouw (zijgevel)
(16/01/2013) w12.000549. 

Velsen-Zuid: Oude Pontweg 148, 
plaatsen woonwagen (15/01/2013) 
w12.000496; Oude Pontweg 
148, oprichten berging/garage 
(16/01/2013) w12.000522.

Velsen-Noord: Geen mededelin-
gen

Driehuis: Da Costalaan 5A, 
aanbrengen balkon hekwerk 

(21/01/2013) w12.000559.

Film- en foto opnamen art. APV 
2:12  

Velsen-Zuid: Dorp Oud Vel-
sen, filmopnamen 24/01/2013, 
(18/01/2013) u13.000452.
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Bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Velserbroek’
Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat de gemeenteraad 
van Velsen in zijn vergadering van 
13 december 2012 het bestem-
mingsplan “Bedrijventerrein Vel-
serbroek” (idn: NL.IMRO.0453.BP-
1301BEDRIJVENTE1-R001) gewij-
zigd heeft vastgesteld. Het ont-
werp-bestemmingsplan “Bedrij-
venterrein Velserbroek” heeft hier-
aan voorafgaand vanaf 15 juni 2012 
gedurende zes weken voor een ie-
der ter inzage gelegen. Binnen de-
ze termijn zijn zienswijzen inge-
diend.

Het bestemmingsplan heeft betrek-
king op het bedrijventerrein te Velser-
broek. Het gebied wordt in het noor-
den begrensd door het perceel van 
tuincentrum Groenrijk (Rijksweg 
289), in het oosten door de Hofgees-
terweg, Ambachtsweg, Zadelmaker-
straat, Vlietweg en het Delftplein (ge-
meentegrens met Haarlem) en in het 
westen door de N208. Het plangebied 
kenmerkt zich door het bedrijventer-
rein Broekerwerf, de bedrijven in het 
zuidelijke deel van de Hofgeest en de 
bebouwing tegen de gemeentegrens 
met Haarlem. 

De ingediende zienswijzen geven aan-
leiding tot het aanbrengen van de vol-
gende wijzigingen:   
- De noordelijke bouwgrens van het 

kantoorgebouw van PWN aan de 
Rijksweg 501 zal 7 meter verplaatst 
worden.

- Voor het perceel van de transport-
bedrijven aan de Rijksweg 325 (Vis-
been transport) en Rijksweg 343 A 
(Schoorl en v.d. Veldt) zal op de ver-
beelding en in de regels een functie-
aanduiding ‘opslag’ (op) opgenomen 
worden, waardoor tevens een Goe-
derenwegvervoerbedrijf is toege-
staan.

- Artikel 23.1.1 lid d (wijzigingsbe-
voegdheid Kleermakerstraat, bouw-
markt) aan te passen onder 2; 

- 4.600 m2 in plaats van 5.000 m2, en 
onder 4 toe te voegen: 

- De bouwmarkt dient aan de west- en 
oostzijde tevens begeleid te worden 
door een groenstrook.

- De bouwmarkt dient aan de oostzij-
de een gevarieerde rooilijn te krijgen 
waarbij de afstand tussen het bouw-
vlak aan de Kleermakerstraat en de 
bouwmarkt minimaal 23 meter be-
draagt.

- De bevoorrading van de bouwmarkt 

te situeren aan de westzijde van de 
bouwmarkt vanaf de Rijksweg (de 
parallelweg N208). 

Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruim-
telijke ordening ligt het vastgestelde 
bestemmingsplan “Bedrijventerrein 
Velserbroek” voor een ieder met in-
gang van 25 januari 2013 gedurende 
zes weken ter inzage. Het vastgestel-
de bestemmingsplan en daarbij beho-
rende stukken zijn in te zien bij de re-
ceptie van het stadhuis, Dudokplein 1 
te IJmuiden. De receptie is van maan-
dag tot en met vrijdag geopend van 
09.00 uur tot 16.00 uur en op donder-
dagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. 
Een exemplaar van het vastgestelde 
bestemmingsplan is tevens in te zien 
bij de centrale bibliotheek te IJmui-
den gedurende de gebruikelijke ope-
ningstijden. Het bestemmingsplan is 
ook te raadplegen op www.ruimtelij-
keplannen.nl.

Belanghebbenden die tijdig hun ziens-
wijze bij de gemeenteraad hebben 
kenbaar gemaakt, alsmede belang-
hebbenden die kunnen aantonen dat 
zij redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest tijdig een zienswijze bij de ge-

meenteraad  kenbaar te maken, kun-
nen gedurende de bovenvermelde ter-
mijn van terinzagelegging beroep in-
stellen bij de Raad van State. Voor zo-
ver bezwaren bestaan tegen de door de 
gemeenteraad aangebrachte wijzigin-
gen kan door belanghebbenden daar-
tegen eveneens beroep worden inge-
diend binnen de hier bovengenoem-
de termijn. Hiervoor is een griffie-
recht 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 werking 
daags na afloop van de genoemde ter-
mijn van terinzagelegging. Het instel-
len van beroep schorst de werking van 
het besluit niet. Belanghebbenden  die 
beroep hebben ingesteld kunnen ver-
zoeken om een voorlopige voorzie-
ning. Indien binnen de termijn naast 
het beroepschrift een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend 
bij de Voorzitter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van 
State, treedt het besluit niet in wer-
king voordat op het verzoek is beslist.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Ter hoogte van De Ticht 15, te Vel-
sen-Zuid

Ter hoogte van Bakkerstraat 14, te 
IJmuiden

Langevlak 11, te IJmuiden, (nabij de 
centrale toegangsdeur)

Ter hoogte van Langemaad 46, te 
Velserbroek

Snippenbos 17, te IJmuiden (par-
keervak zo dicht mogelijk bij de wo-
ning)

Mogelijkheid van bezwaar:
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 van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.
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