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Linda Bolder pakt goud
velsen - Judoka Linda Bolder
van Ben rietdijk Sport heeft
zondag goud gewonnen bij de
Grand Prix van Parijs. De meervoudig velsense Sportvrouw
van het Jaar was snel klaar met
haar finalepartij tegen de Franse Fanny Estelle in de categorie tot 70 kilogram. Ze versloeg
Estelle met een ippon.
Bolder, net hersteld van een elleboogblessure die haar vier maanden aan de kant hield, volgt Kim
Polling op die vorig jaar goud won
in dezelfde categorie. De grote
concurrente van de Velserbroekse ontbrak dit jaar vanwege een
blessure. In totaal won Nederland
vier medailles op het sterk bezette toernooi in de Franse hoofdstad. Judoka’s Henk Grol en Mar-
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Onze mobiele
adviseurs houden
wekelijks spreekuur
op diverse locaties
in de regio.
Kijk voor locaties en tijden
op www.rabobank.nl/velsen
Rabobank. Samen sterker.

hinde Verkerk veroverden brons.
Grol won in de klasse tot 100 ki-

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen
De 7 thema’s
van CDA Velsen.
Vandaag thema 6:
In Velsen is nog
veel te doen en groen
blijft daarom groen.

lo van de Franse favoriet Maxime
Clement. (foto: Ben Rietdijk Sport)

Zie redactioneel
in deze krant
Op weg naar de
gemeenteraadsverkiezingen

zondag 16 februari
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Stormvogels tegen NVC

Deze advertentie is aangeboden door:

Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

Eerste regionale verkiezingsdebat IJmond

Lijsttrekkers in debat met
elkaar én ondernemers
velsen-Noord - Het eerste grote regionale verkiezingsdebat in
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014 vond maandag
plaats in het congrescentrum van
Tata Steel. Op uitnodiging van de
ondernemersverenigingen HOV
IJmond, OHBU, MKB IJmond en
Techniek Campus Engineering &
Materials waren ruim 200 mensen
naar Velsen-Noord gekomen om
te luisteren naar de standpunten
van 24 lijsttrekkers uit Velsen, Be-

verwijk en Heemskerk. Gespreksonderwerpen waren economie en
innovatie, onderwijs, duurzaamheid, natuur en milieu, stads- en
dorpscentra en toerisme en bereikbaarheid. Journalist Frènk
van der Linden (foto), bekend
van zijn optredens in het tv-programma De Wereld Draait Door,
stond voor de zware taak om het
debat in goede banen te leiden.
Hij slaagde daar prima in. Het
was een boeiende avond waar-

op de woorden ‘samenwerken’ en
‘één IJmond-gemeente’ opvallend
vaak vielen. Ook het gezamenlijk
werken aan het clusteren van de
maakindustrie en het faciliteren
van HBO-techniekonderwijs bleken bij veel partijen in het verkiezingsprogramma te staan. Het debat, waarbij ook de aanwezigen in
de zaal werden betrokken, werd
mede mogelijk gemaakt door Rabobank, Tata Steel en IJmuider
Courant. (foto: Friso Huizinga)

Gewonden
bij kop-staart
aanrijding
velsen-Zuid - Bij een kopstaart aanrijding zijn vrijdagochtend 7 februari twee inzittenden van een auto gewond
geraakt. Het ongeval vond
plaats rond 10.15 uur bij de
verkeerslichten op de Amsterdamseweg, ter hoogte van de
Velsertunnel. Brandweer, politie en ambulances verleenden assistentie. De inzittenden
van de auto die werd aangereden moesten met hulp van de
brandweer uit hun voertuig gehaald worden. Het is nog niet
duidelijk wat de oorzaak van
het ongeval is geweest.
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Opstelten prijst aanpak
havencriminaliteit

Rabobank Velsen en Omstreken

Rabobank keert terug
in centrum IJmuiden

Velsen - De Rabobank keert komend najaar terug in het centrum van IJmuiden. Het verkoopkantoor aan de Dokweg wordt
ingeruild voor een winkelpand
op de hoek van de Kennemerlaan en het Kennemerplein. Deze
locatie is beter bereikbaar en is
makkelijker te combineren met
winkelen of boodschappen doen
dan de locatie Dokweg.
Net als op de Dokweg kunnen
klanten van de Rabobank hier na
het maken van een afspraak terecht voor een gesprek met één
van de adviseurs. Voor overige
bankzaken kunnen zij gewoon
binnenlopen. Uiteraard is er ook
een geldautomaat 24 uur per
dag, 7 dagen per week beschikbaar. Zakelijke klanten kunnen
in het nieuwe verkoopkantoor

aan de Kennemerlaan terecht
voor het afstorten van geld in de
sealbagautomaat.
Directeur Particulieren a.i. Ellen
Otte: ,,We zien dat klanten andere eisen stellen aan de dienstverlening van de bank en ook aan
onze vestigingen en geldautomaten. Dit is de reden dat Rabobank Velsen en Omstreken
haar kantorennetwerk evalueert
en waar nodig aanpast.’’ Tegenwoordig maken klanten voor hun
bankzaken steeds vaker gebruik
van virtuele kanalen, zoals internetbankieren en mobiel bankieren. De Rabobank speelt daarop
in door steeds meer dienstverlening virtueel mogelijk te maken.
Meer weten over de dienstverlening van de Rabobank? Kijk dan
op www.rabobank.nl/velsen.

Vanessa komt met eigen
reisgids VS & Canada

Santpoort-Noord - Reizen naar
de Verenigde Staten en Canada is onverminderd populair en
ook Vanessa van Vanessa’s Reisbureau gaat vrijwel elk jaar naar
Noord-Amerika.
Ze is gespecialiseerd in dit werelddeel, en om dat te onderstrepen heeft ze nu een eigen reis-

gids uitgebracht met haar mooiste rondreizen.
Deze reizen zijn er niet alleen
voor beginnende, maar ook voor
ervaren Amerika-gangers. De
wijze waarop Vanessa boekt is
geheel flexibel en elke route kan
geheel op maat kan worden samengesteld en ook de hotels zijn
in elke prijsklasse verkrijgbaar.
,,Als het om Noord-Amerika
gaat, kan ik de ideale reis samenstellen waarmee je alle vrijheid hebt om Amerika in je eigen tempo te ontdekken”, stelt
Vanessa, ,,Daarnaast voorzie ik
mijn klanten van de beste tips
om dingen te bekijken of juist
over te slaan.”
Vanessa is reuzetrots op haar
reisgids, met daarin haar eigen
rondreizen en foto’s. ,,Ik merk
dat mensen enthousiast worden
als ik over Amerika vertel en met
deze gids is het verhaal nog beter te illustreren.”
Steeds meer mensen uit Velsen
en omgeving zijn Noord-Amerika via Vanessa gaan ontdekken. Als u die plannen ook heeft,
haal dan deze gratis reisgids op
bij Vanessa’s Reisbureau in de
Hoofdstraat 224.

Velsen - Minister Ivo Opstelten
van Veiligheid en Justitie (VVD)
heeft woensdag een bezoek gebracht aan Velsen. Tijdens een
politiek café in de Felison Terminal op het Sluisplein in IJmuiden
loofde Opstelten de gezamenlijke aanpak van criminaliteit in het
havengebied van IJmuiden.
De gezamenlijke aanpak van Belastingdienst, Openbaar Ministerie, Douane, Koninklijke Marechaussee en de Politie Eenheid Noord-Holland heeft het afgelopen jaar al tot vier succesvolle acties geleid. Ook in januari leverden de controle en handhavingacties al meer dan 45.000
Euro, 15 auto’s en drie arrestaties op.

Spirituele beurs van
Nicky’s Place
Regio - Zaterdag 22 en zondag
23 februari is voor de 35ste keer in
15 jaar weer een spirituele beurs
van Nicky’s Place in Haarlem. Op
zondag kan men meedoen met de
gratis meditatie en lezing.
Er zullen ruim 30 stands zijn: een
kwaliteitsteam aan medewerkers
met talenten zoals mediums, tarot, pendelen, zielscontact, engelenhealing, handlezen, babyfluisteren, stoelmassage, numerologie
en veel leuke cadeaus.
Toegang voor een dag kost 6 euro, voor twee dagen 9 euro. Er is

een kinderkorting en 65-plus korting. Consulten kosten maximaal
10 euro. De beurs is beide dagen
open van 12.00 tot 17.00 uur. Parkeren kan op zaterdag gratis op
het parkeerveld van Albert Heijn
aan Westergracht 72 en zondag
is parkeren gratis. Adres: Steunpunt voor ouderen, van Oosten
de Bruynstraat 60, 2014 VS Haarlem, vlakbij de Bavo Basiliek op
de Leidsevaart. Contactpersoon
is Nicole van Olderen, telefoonnummer 06-41041509. Zie ook de
website www.nickysplace.nl.

Vakvrouw in techniek
IJmuiden - Het Technisch College Velsen kent een groei van
het aantal meisjes van vier meisjes in 2012-2013 naar elf meisjes in 2013-2014. Dit is meer dan
een verdubbeling! Een trend die
de school graag vast wil houden.
De meiden hebben het op de
technische school enorm naar
hun zin. Ze voelen zich prima
in het concept waarbij het werken met je handen voorop staat
en het leren zoveel mogelijk verbonden is aan de vraagstukken
uit de praktijk.
Ook de werkgevers zijn blij met
deze ontwikkeling. In de toekomst hebben deze meiden goede baankansen. De technische

arbeidsmarkt kenmerkt zich nu
door een hoog percentage mannen. Terwijl we weten dat diversiteit in bedrijven leidt tot betere resultaten. Tegelijk zijn de arbeidsmarkt verwachtingen voor
werken in de techniek groot.
Er is in deze sector een enorme vergrijzing en er is behoefte
aan nieuwe kennis. In de IJmond
is het Techniekpact gestart om
te zorgen voor een grotere instroom in de maakindustrie en
meer innovatie.
De IJmond ademt techniek en
heeft de ambitie om de hihg tech
campus van de maakindustrie te
worden. De markt ligt dus open
voor vrouwen!
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Schrijven is
ontmoeten

Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘kennemer Landschappen’ met gratis
speurtocht voor kinderen van 6
tot 12 jaar.

Piano Quatre Mains in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord.
Aanvang
15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg
Velsen: Bloedstollende moord bij
Baantjer. Aanvang 20.15 uur.

Vrijdag

Maandag

Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘kennemer Landschappen’ met gratis
speurtocht voor kinderen van 6
tot 12 jaar.
Pieter Vermeulen Museum,
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. ‘Het duistere dierenrijk’,
leuke voorstelling voor kinderen.
Trio Kokako in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Film ‘Inside Llewyn Davis’
in het Witte Theater, Kanaalstraat 257 IJmuiden. Aanvang
20.30 uur.

Muntenveiling bij Numismatische Kring Kennemerland in
Het Terras, Stationsgebouw
Santpoort, Santpoortse Dreef
in Santpoort-Noord. Aanvang
19.00 uur.
Postzegelavond bij Postzegelvereniging IJmuiden in één
van de zalen van de Adelbertuskerk, Sparrenstraat IJmuiden. Vanaf ca. 19.45 uur is iedereen welkom.
Stadsschouwburg
Velsen: Bloedstollende moord bij
Baantjer. Aanvang 20.15 uur.

Donderdag
13 februari

14 februari

Zaterdag
15 februari

Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘kennemer Landschappen’ met gratis
speurtocht voor kinderen van 6
tot 12 jaar.
Kinderkermis bij De Klipper
aan het Koningsplein in IJmuiden. Van 10.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tevens
kan men de schilderijen van
Anton de Roo zien.
Oud-Hollandse spelletjesmiddag in de Oud-Katholieke
Parochie in het verenigingsgebouw De Bolder, Bloemstraat
124 IJmuiden. Van 14.00 tot
16.30 uur.

Zondag
16 februari

Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘kennemer Landschappen’ met gratis
speurtocht voor kinderen van 6
tot 12 jaar.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tevens
kan men de schilderijen van
Anton de Roo zien.
Pieter Vermeulen Museum,
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. ‘Het duistere dierenrijk’,
leuke voorstelling voor kinderen.

17 februari

Dinsdag
18 februari

Kledingbeurs in Het Kruispunt in Velserbroek. Van 10.00
tot 12.00 uur.
Lezing ‘Rouwen in de tijd’ in
de Oosterkerk, Zomerkade 165
in Haarlem. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Talent on the Move. Aanvang
20.15 uur.

Woensdag
19 februari

Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tevens
kan men de schilderijen van
Anton de Roo zien.
Pieter Vermeulen Museum,
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. ‘Het duistere dierenrijk’,
leuke voorstelling voor kinderen.
Kinderkleding ruilbeurs in
de AntiKraakbibliotheek, Noorderlaan 21 Velsen-Noord. Van
14.00 tot 17.00 uru.
Ondernemersvereniging
Velsen-Noord en Wijkplatform Velsen-Noord houden Politiek Café in buurtcentrum De
Mel-Watervliet, Doelmanstraat
34 in Velsen-Noord. Van 19.00
tot 21.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Best-off comedyfeest Klaas
van der Eerden. Aanvang 20.15
uur.
Film ‘Inside Llewyn Davis’
in het Witte Theater, Kanaalstraat 257 IJmuiden. Aanvang
20.30 uur.

Film ‘Inside Llewyn Davis’
IJmuiden - Vrijdag 14 en woensdag 19 februari draait de film ‘Inside Llewyn Davis’ in het Witte
Theater. Aanvang 20.30 uur. Het is
een film van Ethan en Joel Coen,
oftewel de Coen Brothers.
Greenwich Village, 1961. Een jaar
voordat de wijk het hart werd van
de commerciële folkmuziek en de
bakermat van internationale supersterren als Bob Dylan en Joni Mitchell. Llewyn Davis is eigenlijk een totale mislukkeling en zijn
carrière als folkzanger vlot niet.

Toch blijft Davis hoop houden op
een groter publiek. Hij zwerft met
zijn gitaar van clubs naar logeerbanken en probeert een solocarrière van de grond krijgen, nadat
zijn partner zelfmoord heeft gepleegd. Een kat kruist zijn pad en
kleurrijke figuren die onmiskenbaar de hand van de gebroeders
Coen verraden. Ook onmiskenbaar zijn de typische plotwendingen, domme pech en eigenzinnige
karakters. Poëtische en stijlvolle
retrokomedie. Toegang 7,50 euro.

Zaterdag Japanse bazaar

Proeven en beleven
bij heropening Hokkai
IJmuiden - Liefhebbers van sushi en Japanse specialiteiten
kunnen vanaf vrijdag terecht in
de geheel vernieuwde winkel
van Hokkai Kitchen aan de Egmondstraat (op de route naar het
kleine strand). De afgelopen weken heeft het interieur een metamorfose ondergaan.
De nieuwe chef Ohtawara-san,
overgekomen uit het Okura Hotel in Amsterdam, krijgt de beschikking over een vrijstaand
kookeiland waar hij traditionele sushi kan bereiden, maar ook
kan ‘spelen met producten’, zoals eigenaar Marinus Noordenbos het ontwikkelen van nieuwe smaakbelevingen graag omschrijft. De natuurstenen vloer
vormt een mooie combinatie met
de houten buffetdelen.
Tussen de buffetten is een doorgang gecreëerd naar de naastgelegen productiehal van Hokkai Suisan, waar met ingang van
zaterdag regelmatig masterclasses en proeverijen georganiseerd worden. Het moederbedrijf van Hokkai Kitchen verhandelt en verwerkt een groot aantal Japanse visspecialiteiten pal
naast de winkel: prachtige tonijn
en superverse Sint-Jakobsschelpen, volvette zalm en mooie koningsvis. Van alles passeert er de
revue en Hokkai Kitchen pikt de
krenten uit de pap.
De eerste activiteit in de productiehal is een bazaar waarvoor
ook een groot aantal in Nederland wonende Japanners is uitgenodigd. Zaterdag tussen 11.00

en 14.00 uur gaan bevroren visproducten uit het assortiment
van Hokkai Suisan met 5% korting over de toonbank. Er is ook
een snijdemonstratie van een
blauwvinttonijn van ruim 100 kilo! De vers gesneden saku-blokjes zijn ter plekke te koop. Verder wordt getoond hoe klanten
een mooie schaal sashimi kunnen maken en hoe de visproducten van Hokkai Suisan het beste kunnen worden gebakken of
gegrild. Marinus Noordenbos
hoopt dat er een dialoog ontstaat tussen de aanwezige Nederlanders en Japanners. ,,De
bazaar is een mooie gelegenheid
om kennis te maken met de Japanse eetcultuur.’’
Tussen 13.00 en 16.00 uur vindt
een sushi- en wijnproeverij plaats in Hokkai Kitchen (de
winkel). De wijnen zijn speciaal
geselecteerd door Hans Moolenaar van de gelijknamige wijnkoperij in Bloemendaal. Zie ook
www.hokkaikitchen.nl.

Velsen - Samen schrijven smaakt
duidelijk naar meer; Diverse deelnemers van het eerste schrijfcafé
in Bibliotheek Velsen hebben zich
alweer aangemeld voor de tweede
editie op woensdag 19 februari.
,,Ik vond het verrassend om elkaar
deelgenoot te maken van onze
aan papier toevertrouwde gevoelens’’, liet een van de deelnemers
weten. Daarom schrijven en dicht
men deze keer over ‘verwondering’, wat ook het thema is van de
poëzieweek 2014. We kunnen ons
allemaal verwonderen, zowel over
grote als over kleine dingen. Hoe
leuk is het om dat hardop te doen
en daarbij in aandacht te zijn, in
aandacht voor onszelf en voor elkaar? Schrijfcoach Martine TaalWinkel organiseert een maandelijkse schrijfavond in Bibliotheek
Velsen. Aan de hand van een thema, maar zonder te letten op spelling, grammatica of zinsbouw vertrouw je de opkomende woorden, zinnen, gebeurtenissen en
gedachten toe aan het papier: of
het nu een boodschappenlijstje is,
een ingewikkelde liefdesrelatie of
het beste idee van Nederland. Het
schrijven en het teruglezen werkt
verhelderend en helend, brengt
ontspanning en kan zelfs een
writersblock doorbreken. Daarbij
ontmoet je jezelf en je medeschrijvers. Durf je dat? Schrijf dan lekker mee! Schrijfcafé Velsen vindt
iedere derde woensdag van de
maand plaats van 19.00 tot 21.00
uur in de centrale bibliotheek aan
het Dudokplein in IJmuiden. Hobbyschrijvers, dagboekschrijvers,
bloggers, brievenschrijvers, rustzoekers, mijmeraars, dromers, yogi, iedereen die zin heeft kan aanschuiven aan de schrijftafel. Ervaring is niet nodig. De kosten zijn
12,50 euro per persoon. Dit is inclusief twee keer koffie of thee en
wat lekkers. Opgeven kan via info@taalwinkel.com of telefonisch
op 06-57318983.

Matusiwa weg
bij Telstar

Velsen - SC Telstar en Diangi Matusiwa hebben gezamenlijk
besloten het contract van de aanvaller per direct te ontbinden. Reden voor de ontbinding zijn trieste familieomstandigheden waardoor Matusiwa zijn verplichtingen bij de club niet meer na kan
komen. ,,Ik vind het erg vervelend dat het zo is gelopen, maar
in mijn cultuur lopen bepaalde
dingen net even anders’’, aldus
de aanvaller. ,,Ik wil iedereen bij
Telstar bedanken voor de tijd die
ik hier heb gespeeld: de spelers,
technische staf en de medewerkers op kantoor. Ik heb hier met
heel veel plezier kunnen werken.
Ik hoop in de toekomst nog eens
terug te keren in Velsen.’’ Diangi
Matusiwa speelde sinds het seizoen 2012/2013 bij Telstar. In 30
wedstrijden scoorde hij tot 8 doelpunten.

LEUKE ZAKEN
Marcella Kleine
signeert nieuwste boek
Een examenfeest uit haar jeugd was voor schrijfster Marcella Kleine de inspiratiebron voor haar nieuwe boek Schemergebied. De gedachte aan wat er die nacht bij de Autobunker in de duinen van IJmuiden had kunnen gebeuren, heeft
zij uitgewerkt tot een psychologische thriller.
Zaterdag 8 maart signeert Marcella Kleine haar boek van
13.00 tot 17.00 uur bij Fromagerie l’Amuse, Halkade 17. In de
brasserie van oud klasgenoot Betty Koster wordt deze signeersessie begeleid door een hapje en een drankje. Marcella Kleine-de Peuter werkt in
het dagelijks leven met mensen die door psychische problemen zijn vastgelopen of delicten hebben gepleegd. Net
als in haar werk, speelt in haar
boeken de vraag wat mensen
beweegt. Van haar hand verschenen ook de spannende
romans Schijnvertoning en De
voltooiing.
Eerder schreef zij non-fictie boeken over zwerfjongeren
en over mensen met psychiatrische problematiek. Zie ook
www.marcellakleine.nl.

Inkijkje in leven van een topsporter
Hoe bereidt een topsporter zich voor op een WK in eigen land?
En hoe gaat hij om met teleurstellingen? Op die vragen kregen
de businessclubleden van SC Telstar vorige week dinsdagochtend antwoord tijdens het maandelijke ontbijtseminar in het Tata Steel Stadion. Hockeyinternational Wouter Jolie, centrale verdiger van HC Bloemendaal en het Nederlands Elftal, gaf de aanwezigen op basis van beelden en boeiende verhalen een uniek inkijkje in het leven van een topsporter die alles opzij zet om zijn droom
te verwezenlijken: goud winnen tijdens het WK in eigen land. Van
31 mei tot 15 juni strijden 24 landen in het Kyocera Stadion in Den

’t Kottertje: sfeervol
café in de haven

Na zes weken verbouwen werd op 18 januari het nieuwe café ‘t Kottertje aan Loggerstraat 13 feestelijk geopend. ,,Ik ben ontzettend blij
met het resultaat’’, aldus Gail Heijerman. ,,Het is een sfeervol, warm en
vrouwvriendelijk café. Achterin de zaak hebben wij een mooie rookruimte gemaakt. Wij zijn dagelijks geopend van 7.00 tot 0.00 uur en in
het weekend van 12.00 tot 24.00 uur. Van maandag tot vrijdag hebben wij van 07.00 tot 10.00 uur koffie voor maar 1,50 euro, twee soorten ontbijt en uiteraard een krantje. Verder hebben wij een uitgebreide
kaart met vele huisgemaakte produkten. Verse broodjes, tosti’s, uitsmijters van eigen scharrelkippetjes, soep, warme schotels en een daghap.
Ook is er een mooie douchegelegenheid. Iedere laatste zondag van de
maand is er van 16.00 tot 19.00 uur live-muziek!’’
Café ’t Kottertje, Loggerstraat 13 in IJmuiden, telefoon 0255-577024.

Haag om de titel. Dagelijks worden naar schatting
16.000 toeschouwers verwacht en ook in de media
zal de aandacht groot zijn.
Jolie (26) vertelde over de psygologie in de sport,
het proces van nóg beter worden en wat daar allemaal bij komt kijken. De Amsterdammer krijgt van
zijn werkgever Rembrandt Fusies & Overnames
de ruimte om zich vier maanden lang vrijwel fulltime voor te bereiden op het WK. ,,Alleen als je alles opzij zet lukt het je om kampioen te worden’’,
aldus Jolie, die naast zijn hockeycarrièrre en werk
bij Rembrandt ook nog een eigen sportmerk heeft:
Thundersports, gespecialiseerd in thermokleding.
De circa 35 businessclubleden waren erg enthousiast over het verhaal van Wouter Jolie, die bijna
drie kwartier aan het woord was. Rond 09.00 uur
vertrok iedereen, een wijze les over topsport rijker,
maar zijn of haar werk. (foto’s: Friso Huizinga)

Beter zingen na zeven lessen

Tijdens de workshop ‘Basis vocal techniek’ ervaren deelnemers dat zij veel meer
kunnen dan ze denken. Het is een duidelijke, positieve methode om de zangtechniek te verbeteren.
In deze workshop krijgen deelnemers uitleg over de drie basisprincipes van een
gezond stemgebruik en volop de gelegenheid om hiermee te oefenen. Elke zanger - pop, rock, musical of klassiek - heeft baat bij een goede ademsteun. Ook het
gebruik van ‘twang’ en het vermijden van spanning in de kaak zorgen ervoor dat
stembanden gezond blijven. Door het juiste gebruik
van deze basisprincipes zullen heesheid en het gevoel van spanning in de keel snel verdwijnen. De
workshop bestaat uit zeven groepslessen en wordt
gegeven in ‘Onze bovenkamer’ in Santpoort-Noord.
Docent is Carolien Goeman, tweedejaars studente aan het Complete Vocal Institute in Kopenhagen.
Daar volgt zij de 3–jarige opleiding singer/teacher.
Voor de oefeningen wordt muziek uit de Top 100 gebruikt.
Eind januari werd The Read Shop aan Marktplein 33 of- te, sfeervolle inrichting. The Read Shop IJmuiden heeft
Aanmelden kan via carolien.goeman@planet.nl of
ficieel geopend. De kinderen van de ondernemers Sileen uitgebreid assortiment boeken, tijdschriften, kan06-29552810. De kosten van deze workshop bedravia van t Wout en Paul Worp knipten symbolisch een lint toorartikelen, cartridges, wenskaarten en rookwagen 97,50 euro per persoon. De lessen zijn op donin de groene huiskleur door. Daarna was er een receptie ren. Halverwege februari kunt u er ook terecht voor uw
derdagavond van 20.15 tot 22.00 uur. Start op 6
voor genodigden.
staatsloten, toto, lotto en krasloten.
maart. Zie ook www.zangschoolcarolien.goeman.
De winkel is compleet nieuw ingericht en heeft een lich- Zie ook www.readshop.nl/ijmuiden.
com.

The Read Shop
officieel geopend
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Voedselbank
Velsen bedankt
gulle gevers

Hans Spekman
bezoekt Velsen
Velsen - Afgelopen vrijdag
kwam Hans Spekman, de voorzitter van de PvdA, de plaatselijke afdeling een hart onder
de riem steken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Om half 10 werd er verzameld in
de Dwarsligger, waar een twintigtal leden aanwezig was. Na
een korte kennismaking volgde
een gedachtenwisseling waarbij verschillenden onderwerpen
werden besproken. Zo kwamen
er standpunten voorbij over de
Jeugdzorg en Jeugd-GGZ, werkgelegenheid, het armoedebeleid van de PvdA, de tegenprestatie bij een bijstandsuitkering,
de WMO en de aanschaf van de
JSF. Er kwamen kritische vragen,
die door Spekman en de wethouder werden voorzien van antwoord. Spekman gaf aan waar
de PvdA het verschil heeft kunnen maken in de coalitie. Als
motto gaf Spekman mee om uit

te gaan van de eigen kracht en
zelfbewust de campagne te voeren. Vervolgens bezocht Hans
Spekman met een kleiner gezelschap Zeestroom, een dagopvang voor mensen met dementie.
Het is een nieuw concept, waarbij mensen langer thuis kunnen
blijven wonen en veel aandacht
besteed wordt aan de mantelzorg.
Met aandacht hebben de aanwezigen, waaronder ook lijsttrekker en wethouder Ronald
Vennik, geluisterd naar de uitleg van Nicoline Vrouwe, coördinator van Zorgbalans. Vrouwe
gaf aan dat vrijwilligers fantastisch werk verrichten, maar dat
er wel behoefte is aan meer vrijwilligers. Vennik: ,,Een goed initiatief in Velsen en belangrijk voor
de PvdA vanwege de alle veranderingen in de zorg en het grotere beroep dat op mantelzorgers
wordt gedaan.”

Problemen bij fractie
GroenLinks Velsen
Velsen - Het bestuur van GroenLinks Velsen maakte in een officiëel persbericht melding van
een conflict binnen de partij.
Op de ledenvergaderingen van
november hebben gemeenteraadsleden Ernst Merhottein en
Reina de Haan zich teruggetrokken van de kieslijst voor de komende raadsverkiezingen. Zij
kwamen onder andere met de
beschuldiging dat de kieslijst
niet eerlijk tot stand was gekomen. Zowel het lokaal, het provinciaal als het landelijk GroenLinks bestuur hebben vastgesteld dat alle procedures correct
zijn gevolgd.
Het bestuur heeft na deze escalatie getracht het conflict op te
lossen door externe bemiddeling van landelijk GroenLinks in
te roepen. Deze bemiddelingspoging is echter door beide fractieleden afgebroken. Veel gesprekken met landelijk en provinciaal
bestuur hebben helaas niet het
gewenste resultaat opgeleverd.

,,Vanaf november 2013 hebben
beide fractieleden bij herhaling
in de pers en via de sociale media laten blijken geen vertrouwen meer te hebben in wethouder Wim Westerman, het bestuur
en in GroenLinks als partij’’, zegt
Jiska Bot, bestuurslid van GroenLinks. ,,Het bestuur heeft er vanaf het begin voor gekozen om de
problemen zoveel mogelijk intern te houden en op te lossen,
om daarmee Ernst Merhottein en
Reina de Haan niet te beschadigen.’’
De motie van wantrouwen tegen
wethouder Wim Westerman van
6 februari was voor het bestuur
van GroenLinks Velsen de druppel die de emmer deed overlopen. Het bestuur GroenLinks Velsen acht het in het belang van de
partij nu krachtig in te grijpen.
Het bestuur van GroenLinks Velsen heeft alle leden op de hoogte
gebracht dat een ‘terugroepprocedure’ tegen beide fractieleden
zal worden gestart.

Velsen - Voedselbank Velsen wil
iedereen bedanken die in 2013
op enigerlei wijze heeft geholpen de wekelijkse voedselpakketten mogelijk te maken. De
geslaagde actie Kerstpakketten,
georganiseerd door medewerkers van IJmuiden Courant was
een groot succes. Verder bedankt Voedselbank Velsen alle
bedrijven en particulieren die ervoor gezorgd hebben dat er ook
luxere producten in de pakketten
zaten. Dankzij deze gulle gevers
heeft de Voedselbank veel gezinnen en inwoners van Velsen die
het moeilijk hebben kunnen ondersteunen in 2013. Voor meer
informatie: www.voedselbankvelsen.nl.

Valentijnsactie
op Seaport FM
Velsen - Vrijdag 14 februari is het Valentijnsdag, de dag
waarop iedereen iemand een
blijk van zijn liefde kan geven.
En dat zullen de luisteraars van
Seaport FM weten! Tussen 07.00
en 14.00 uur deelt het lokale radiostation ieder uur een prachtig boeket uit aan dat koppel
uit Velsen met een ontroerend
of aangrijpend liefdesverhaal.
Uit de gelukkigen worden ook
nog eens drie namen getrokken die diezelfde avond met
z’n tweeën kunnen gaan genieten van een heerlijk Valentijnsdiner bij Restaurant Dingespoort, Grieks Specialiteitenrestaurant Kreta of Restaurant
IJmond. Deze vrijdag zal uiteraard opgeluisterd worden met
veel love songs. Zie ook www.
rtvseaport.nl.

Inburgeren via
Vluchtelingenwerk
Velsen - Per 1 januari zijn vluchtelingen en asielzoekers zelf verantwoordelijk voor het behalen van het verplichte inburgeringsexamen. Zij moeten zelf de
kosten betalen voor de inburgering of hiervoor een lening afsluiten bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De voorbereiding
voor de inburgering is heel belangrijk. Vluchtelingenwerk Nederland heeft daarom besloten
een aanbod te organiseren. Op
10 februari start er een cursus in
Velsen met taallessen en voorbereiding op het inburgeringsen staatsexamen NT2. Daarbij
wordt maatwerk geleverd en extra individuele begeleiding. Wie
taalcoach wil worden kan hiervoor contact opnemen met Richard Pilon, 0255-522822 of
schrijf een mail naar info@vwvelsen.nl.

BOMS in Schouwburg
Velsen - Op 15 en 16 mei
brengt Musicalgroep BOMS
‘De Vrouwen van de Breesaap’
op de planken.
Na maanden van onzekerheid
over het wel of niet open gaan
van het Witte Theater, heeft
BOMS de beslissing genomen
deze productie in de Stadsschouwburg Velsen te spelen.
Het stuk leent zich er ook voor.
Wat niet wegneemt dat artistiek team, decorbouwers en
niet te vergeten, de spelers zich
op een andere manier moeten
voorbereiden. Voor de decorploeg is het zeker een uitdaging, omdat er zich een scala
aan mogelijkheden voordoet,
die in het Witte Theater alleen
wensen waren.
Het knusse theater is jaren hun
thuis geweest. Daarom hopen
zij dan ook van harte dat er
toch een oplossing gevonden
wordt om het Witte Theater te
behouden voor lokale amateurgezelschappen.
Deze nieuwe oorspronkelijke musical, geschreven door

www.

Sietze Dolstra, is gebaseerd op
het boek ‘De woede van Abraham’ van de IJmuidense publiciste Conny Braam. Het boek
handelt over de aanleg van het
Noordzeekanaal (1864-1876)
die het einde betekende van de
streek tussen Velsen en Wijk
aan Zee, de Breesaap - één
van de mooiste duingebieden
die ons land heeft gekend.
Met een wervelende voorstelling, waarin alle menselijke, sociale maar ook vrolijke kanten
van deze jaren worden uitgebeeld, voegt BOMS weer een
nieuw hoogtepunt aan een lange, oorspronkelijke reeks toe.
Dit onder leiding van Evert de
Vries, Bert Stoots en Yolanda
Germain.
Aan het Witte Theater bewaart
BOMS een heel mooi gevoel,
maar de Stadsschouwburg Velsen verwelkomen zij met open
armen. Kaarten zijn te bestellen
via www.musicalgroepboms.
nl, info@musicalgroepboms.
nl of via de Stadsschouwburg
Velsen.

.nl

CDA:
www. In Velsen is nog
.nl
veel te doen en groen
blijft daarom groen!
Velsen - Over vijf weken, op
19 maart mag u gaan stemmen. CDA Velsen zet in op zeven thema’s.
Deze week thema 6: In Velsen
is nog veel te doen en groen
blijft daarom groen!
CDA Velsen wil de kwaliteit van
de Velsense woonkernen goed
op peil houden. Zij zijn voorstander van vraaggericht bouwen op bestaande en beschik-

bare locaties. Binnenstedelijke
herstructurering vinden zij belangrijker dan uitbreidingslocaties. Groen tussen de verschillende woonkernen blijft
bestaan. Het woonvisie document ‘Samen werken aan een
aantrekkelijke stad’ is voor het
CDA leidend, waarbij levensloopbestendig bouwen een belangrijk criterium is. Meer weten? Zie www.cdavelsen.nl.
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GroenLinks dient motie
van wantrouwen in
tegen eigen wethouder
Velsen - Ernst Merhottein, fractievoorzitter van GroenLinks Velsen, heeft in een mail aan de leden van GroenLinks gereageerd
op de problemen binnen de
partij. Merhottein en zijn partner Reina de Haan zijn de zittende gemeenteraadsleden van
GroenLinks in de gemeenteraad
van Velsen. Het bestuur heeft via
de ‘terugroepingsprocedure’ laten weten dat de twee het belang van GroenLinks Velsen niet
meer dienen.
Merhottein vertelt wat er vooraf
ging aan de motie van wantrouwen aan wethouder Wim Westerman (eveneens van GroenLinks). Merhottein noemt de
motie ‘een optelsom van Westermans falen als wethouder’. ,,Belangrijke dossiers als het behoud van de functie van het Witte Theater en een nieuw onderkomen van het Pieter Vermeulen
Museum zijn niet goed afgehandeld.’’ Ook noemt Merhottein het
feit dat De Haan in juni 2013 nog
werd aangesteld als bestuurslid en secretaris en enige maanden later zonder overleg werd

vervangen. Merhottein meldt tevens dat nieuwe kandidaatleden
voor de partij na de sluitingstermijn van de lijst werden toegevoegd en bovendien in enkele
gevallen op hoge posities van de
lijst werden geplaatst, waarbij de
huidige fractie werd gepasseerd.
Daarbij zou het om ‘vriendjespolitiek van Westerman’ gaan.
Daardoor hebben vier leden
zich teruggetrokken. Verder verwijt Merhottein Westerman dat
‘de door hem aangegane coalitie een te grote beperking op de
politieke vrijheid legde’ en dat hij
‘machtsspelletjes’ speelt.
Het bestuur van GroenLinks Velsen heeft nu alle banden met de
fractie verbroken.
Volgens Merhottein heeft de
fractie geen andere fouten gemaakt dan ‘opkomen voor eigen
gelijk waarbij de manier waarop (pittige blogs) geen schoonheidsprijs verdient.’
Merhottein zegt tenslotte dat zij
over de terugroepingsprocedure
geen enkel bericht hebben ontvangen van het landelijk of provinciaal bestuur van GroenLinks.

COV IJmuiden
huldigt jubilarissen

‘Fietssnelweg langs A9’

Valentijnsactie
Velsen Lokaal
Velsen - Elk jaar houdt Velsen
Lokaal haar Valentijnsactie op
straat. Dit jaar stond in het teken van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Zaterdag
was de eerste dag uit een reeks
van vier campagnedagen tot
19 maart. Na flinke regenbuien
kwam het gehele team, bestaande uit 14 fractie- en bestuursleden echt goed op stoom. Met
bestickerde auto’s met de belangrijkste verkiezingsslogans
‘verantwoordvooruit.nl’ en ‘minderpolitiek.nl’, verspreidde de
hele ploeg zich over Winkelcentrum Zeewijk en Lange Nieuwstraat in IJmuiden, Hoofdstraat
in Santpoort, Winkelcentrum
Velserbroek en Velsen-Noord.
Er werden vele gesprekken gevoerd met betrokken inwoners.
Natuurlijk veel vragen over actuele onderwerpen zoals HOV,
Fast Flying Ferry, het Winkelcentrum IJmuiden en Pieter Vermeulen Museum.

Spelletjes
in OudKatholieke
Parochie
IJmuiden - Op de ledenvergadering van COV IJmuiden zijn
zes jubilarissen gehuldigd in
verband met hun 12,5, 25 en 40
jaar lidmaatschap.
Het betroffen twee leden die
12,5 jaar lid zijn: Lenie van der
Lee en Tineke Zwanenburg. Zij
kregen een bronzen speld van
de vereniging met een boeket
bloemen.
Voor de andere vier jubilarissen was een afvaardiging van
de Velser Gemeenschap (VG)
aanwezig. Dit waren Loes Huizinga–Formanoy, secretaris van
de werkgroep zang, en Ton van
Kaam, voorzitter van de werk-

groep zang. Drie leden werden
gehuldigd omdat zij 25 jaar lid
zijn: Nel Bartels, Hennie Verschoor en Bets Visser.
Van de vereniging kregen zij
een zilveren speld met een boeket bloemen.
De afgevaardigden van de VG
overhandigden hen een oorkonde met een boeket bloemen.
Rein de Koning werd als laatste
gehuldigd. Hij is 40 jaar lid van
de vereniging en kreeg de gouden speld van de vereniging.
De afgevaardigden van de VG
overhandigden hem een legpenning met bijbehorende oorkonde. (foto: Kees Kalkman)

IJmuiden - De Oud-Katholieke Parochie viert dit jaar haar
125-jarig bestaan met verschillende activiteiten.
Eén daarvan is een Oud-Hollandse spelletjesmiddag. Deze
spetterende middag is bedoeld
voor alle kinderen van 6 tot en
met 14 jaar. Er worden spelletjes gespeeld als gatenkaas, labyrint en piepermeppen. Natuurlijk staat er iets te drinken en te
snoepen voor iedereen die aan
de middag deelneemt. Nieuwsgierig geworden? Kom op zaterdag 15 februari tussen 14.00
en 16.30 uur naar Verenigingsgebouw De Bolder in de Bloemstraat 124 (achter de Engelmunduskerk). De toegang is gratis.

Velsen - Er moet een fietssnelweg komen tussen Velserbroek, Haarlem en Schiphol, parallel aan de A9, de F9. Hiervoor
pleiten de lijsttrekkers van de
ChristenUnie in Velsen en Haarlem. Leen de Winter, lijsttrekker ChristenUnie Velsen: ,,Forenzen tussen Velserbroek, Haarlem, Badhoevedorp en Schiphol
staan in de spits op de A9 vaak
in de file. En dat terwijl deze afstand goed te fietsen is. Fietsers
moeten nu alleen te veel omrijden. Door een extra brug over de
Ringvaart wordt de route zo’n 3
kilometer korter.”
Op meerdere plaatsen in Nederland wordt momenteel gewerkt
aan de realisatie van fietssnelwegen. Dit zijn snelle fietsroutes voor het woon-werkverkeer
met zo min mogelijk hinder van
obstakels en het overige verkeer.
Met subsidie van het Rijk wordt
momenteel de fietsverbinding
Haarlem-Amsterdam opgewaardeerd tot fietssnelweg. De Fietsersbond pleitte er onlangs voor
bijna 800 kilometer nieuwe fietssnelwegen te realiseren door be-

staande routes te verbeteren en
nieuwe schakels aan te leggen
om te komen tot kortere routes.
Wat betreft de ChristenUnie
wordt de F9 de tweede fietssnelweg in de regio.
Frank Visser, lijsttrekker Christen-Unie Haarlem: ,,Tussen
Haarlem en Schiphol is de Ringvaart een groot obstakel. Deze kan alleen worden gepasseerd bij Cruquius, Vijfhuizen, de
Boerhaavelaan en Zwanenburg.
De afstand tussen de laatst genoemde bruggen is te groot.
Door deze barrière te slechten
kan de fiets voor forenzen veel
aantrekkelijker worden. Daarom
moeten de gemeenten in de regio gaan werken aan een nieuwe
fietsbrug en bij het Rijk en provincie gaan lobbyen om een financiële bijdrage aan de nieuwe
fietssnelweg.”
De nieuwe fietsbrug kan worden
gerealiseerd ter hoogte van de
bedrijventerreinen Polanenpark
(Zoete Inval) in Haarlemmerliede. De route kan verder lopen
over de oude Schipholweg langs
de A9.

Inwoners in gesprek
met D66Velsen

Velsen - Vorige week zaterdag
bezochten de kandidaat-raadsleden en bestuursleden van
D66Velsen alle dorpskernen van
Velsen om met inwoners in gesprek te gaan en hen te verrassen met een Valentijnspresentje: een mooi organza-zakje met
snoephartjes en een greep uit
standpunten van de partij.
Inwoners vertelden wat hen bezighield en waar zij zich zorgen
over maken. Een inwoner uit Velsen-Noord gaf aan ‘het een fijn
buurtje te vinden’ maar blijvend
aandacht wil tegen overlast bijvoorbeeld rondom het Stratingplantsoen. Wel waren de bouw
van de brede school en vernieuwde sportpark Rooswijk
aanwinsten voor het dorp. In de
overige dorpen waren de ont-

wikkelingen in de gezondheidszorg, een terugkerend onderwerpgesprek. Zo ook in IJmuiden met de rijksbezuinigingen
op de zorg. In Santpoort-Noord
en Santpoort-Zuid werden de
Valentijnspresentjes enthousiast
ontvangen. De inwoners willen,
net als in Velsen-Noord, graag
hun buurtwinkels behouden. In
Driehuis en Velserbroek werden
goede gesprekken gevoerd over
de leefbaarheid van de wijk en
over meer groen.
Aandacht werd ook gevraagd
voor het Pieter Vermeulen Museum, hetgeen bevestigt dat
D66Velsen terecht in haar verkiezingsprogramma heeft opgenomen geld vrij te maken voor
de bouw van een nieuw museum.
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Extra kleutergroep
op De Beekvliet

PWN breidt uit
Velserbroek – Het Provinciaal Waterleiding Bedrijf NoordHolland (PWN) gaat het hoofdkantoor in Velserbroek uitbreiden. Het bouwoppervlak van het
perceel wordt uitgebreid van 50
naar 70 procent. Op de ontwerp
wijzigingsplan zijn geen bezwaren aangekomen. Daarom kunnen de plannen doorgaan. PWN
wil uitbreiden omdat meer activiteiten te centraliseren.

Muntenveiling
Santpoort-Noord - Maandag
17 februari houdt de Numismatische Kring Kennemerland haar
maandelijkse bijeenkomst in Het
Terras, Stationsgebouw Santpoort aan de Santpoortse Dreef.
Op deze avond, vanaf 19.00 uur,
natuurlijk een gezellig samenzijn, een leuke veiling met interessante kavels, die men vooraf
kan bekijken. Iedereen is natuurlijk van harte welkom. Meer informatie: telefoonnummer 0235383754 of 06-26404240.

Snelheidscontrole
Regio - Team Verkeer heeft afgelopen weekend weer vele hardrijders op de bon geslingerd. Gecontroleerd werd op
die wegen, waar door te hoge
snelheid de ongevallen met letsel plaatsvinden. Gecontroleerd
werd onder andere op de Prins
Bernhardlaan en de Rijksstraatweg in Haarlem en op de N202
in Velsen-Zuid. Op de N202 ter
hoogte van Velsen-Zuid, een
80-kilometerweg, werd een zondagavond een snelheid gemeten
van 138 km/uur.

Driehuis - Trots toont Coby van
der Plas het eindresultaat wat zij
van restjes wol heeft gemaakt. ,,Dit
is het 50ste truitje sinds ik voor De
Verbinding in Driehuis aan het
breien ben’’, zegt Van der Plas.
In april 2013 had Coby een oproep
gelezen waarin werd gevraagd
om restjes wol en mensen voor
de breiclub of thuisbreisters. Coby vertelt dat zij meer een thuisbreister is. ,,Dan zet ik de radio en
de tv aan en brei ik zo een lekker
stuk weg. Lopen doe ik niet meer
zo goed maar breien en babbelen
des te meer’’, voegt ze er met een
lach aan toe. Ze haalt haar booster leeg en zich buigt over de voorraad wol om voor de volgende serie aan de slag te gaan. Ze heeft
oog voor kleur. ,,En’’, vertelt ze. ,,Ik
gebruik nooit een patroon maar
brei op het gevoel en met de ste-

ken die ik in een ver verleden heb
geleerd.’’
De Verbinding is erg blij met zo’n
actieve breister als Coby. En ook
de kinderen van het project waarvoor wordt gebreid zijn erg dankbaar. Binnenkort wordt er weer
een zending opgehaald die per
vliegtuig naar Brazilië wordt verstuurd. Via een nieuwsbrief wordt
De Verbinding op de hoogte gehouden van wat er met de truien in Capao Bonito gebeurt. Na
de vorige oproep hebben de breisters veel wol gekregen, maar ze
kunnen nog wel enkele breisters
gebruiken. Breien kan op donderdagmiddag in De Driehoek in
Driehuis of, net als Coby, vanuit eigen huis.
Meer weten: bel 0255-520850 (op
dinsdag of donderdag) en vraag
naar Janneke.

Inbraak
verstoord
Velserbroek - Afgelopen Vrijdagavond, om 21.15 uur worden twee
inbrekers gestoord terwijl ze bezig zijn in een woning aan de Hofgeesterweg. Zij renden weg in de
richting van Roosensteinweg. Een
getuige heeft gezien dat drie jongens de voetbalvelden over renden waarna zij in een bruine auto zijn gestapt. Getuige vertelt dat
deze auto van een Duits merk met
gedoofde lichten kwam aanrijden
waarna de drie verdachten het
voertuig zijn ingestapt. Het voertuig is vervolgens weggereden in
de richting van IJmuiden. Van de
twee verdachten is het volgende
signalement bekend: Beide personen 17 a 18 jaar. 1 verdachte
was blank. 1 verdachte had een
Noord-Afrikaans uiterlijk. Beide
droegen een dikke zwarte jas en
beide verdachten hadden een capuchon op. De politie vraagt getuigen die iets van dit voorval hebben gezien zich te melden bij de
politie in Velsen via 0900-8844.
Anoniem mag ook op 0800-7000.

Quatre Mains Duo
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Het trio Kokako is op vrijdag 14 februari om
20.00 uur te gast in ‘t Mosterdzaadje. Het trio bestaat uit Anja
van Dooren - (bas)klarinet, Alwin de Vries – fluit en Josje Lodder – piano.
Ze spelen een Frans-Italiaans
programma met een uitstapje
naar Nieuw-Zeeland met werken
van Debussy, Messiaen, Scelsi,
Ghidoni en Rimmer.
Op zondag 16 februari om 15.00
uur is het piano-quatre mains
duo Carin van den Tillaar en

Ruud Luttikhuizen te gast in ‘t
Mosterdzaadje. Uitgevoerd gaan
worden: Fuchs, Debussy, Moszkowsky en Brahms.
De pianisten openen hun concert met de lieflijke walsen van
de Oostenrijks componist Johann Fuchs. Zwierige lijnen en
verrassende details.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
telefoon 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.

Velserbroek - Het komt in deze tijd van teruglopende leerlingenaantallen in Velserbroek eigenlijk niet meer voor, maar op
De Beekvliet is deze week een
nieuwe kleutergroep van start
gegaan. Het is een zogenaamde
instroomgroep waar de vierjarigen van dit schooljaar een voor
een binnendruppelen. De groep
begint dus heel klein en groeit
langzaam door tot een kleutergroep van normale grootte. Het
fijne voor de kinderen is natuurlijk dat zij beginnen in een relatief kleine groep met allemaal
jonge kinderen. Samen leren zij
hoe het er op school aan toe
gaat en wat je er allemaal kunt
doen. Dat maakt het starten op
de basisschool wel heel soepel
en rustig.
De kleuters die deze week zijn
begonnen keken natuurlijk hun
ogen uit. Het pas opgeknapte
gebouw in vrolijke, frisse kleuren
zag er wel heel uitnodigend en
gezellig uit. Overal in het lokaal
waren hoekjes te vinden waar
allerlei spelmateriaal klaarstond.
Lekker kleien, stempelen, de
rijmspelletjes op de iPad uitproberen, bouwen, knutselen, schilderen en nog veel meer!

En omdat ze nog maar met zo’n
klein groepje zijn gaan ze met juf
Irene elke dag even gezellig op
visite in een van de andere kleutergroepen. Daar maken ze al
veel vriendjes!
Voor de andere kleutergroepen
is het natuurlijk ook fijn. Die hebben nu hun definitieve samenstelling bereikt en blijven ook
bescheiden in omvang. Tegelijkertijd is er voor nieuwe kleuters
uit Velserbroek nog alle ruimte om te starten op De Beekvliet.

Hofstede A wint toernooi
Velserbroek - Onder zeer grote
belangstelling zijn afgelopen zaterdag de finales van het 14de.
Hofstede biljarttoernooi gespeeld. Als winnaar van het toernooi kwam het team van Hofstede A uit de bus. In een enerverende finale versloegen zij de
spelers van Hofstede B met maar
liefs 94 tegen 72. Een trotse Joh
Bijl mocht voor zijn team de in
2006 geïntroduceerde wisselbeker in ontvangst nemen.
Tot beste speler van het toernooi
werd Klaas Janssen van Hofstede B uitgeroepen. Hij bleef daarmee Ruud Smit van het Visserhuis en Joh Bijl van Hofstede A
ruim voor. Klaas kwam hierdoor
in het bezit van de vorig jaar
nieuw geïntroduceerde Johan
Helder trofee voor de beste speler van het toernooi. Gezien het
door hem vertoonde spel een

prestatie van formaat.
Ook de strijd om de 3de en 4de.
plaats was beslist de moeite van het kijken waard. Hier
bleek het Terras net iets sterker
dan het Visserhuis en won met
82 om 80. En dat de biljartsport
bij de 55-plussers nog steeds
verbroedert, was weer duidelijk te merken. De belangstelling in het wijksteunpunt tijdens
de wedstrijden was overweldigend en hoe verbeten er tijdens
het toernooi ook voor de partijwinst werd gestreden…. na afloop was er ruimschoots gelegenheid om onder het genot van
een hapje en een drankje de onderlinge contacten verder te verstevigen.
Al met al reden voor het bestuur
om volgend jaar weer een Hofstede biljarttoernooi te organiseren.
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Unidos gaat
voor uitverkocht
Petticoat

Bosbeekschool
Schaakkampioen
Velsen - In het Jan Ligthart gebouw in IJmuiden werd afgelopen zondag het toernooi gespeeld om het Schaakkampioenschap van Velsen voor schoolteams. De Bosbeekschool uit
Santpoort-Noord was hierbij
zeer succesvol. Bosbeekteam 1
slaagde er in om alle partijen te
winnen en zij mochten de eerste prijs en de wisselbeker in

ontvangst nemen. Het team van
Bosbeek 2 eindigde op een eervolle derde plaats, terwijl Bosbeekteam 3 de zesde plek veroverde. Ook de komende jaren
kan De Bosbeekschool nog veel
plezier hebben van een goede
lichting schakers. In maart mag
De Bosbeekschool meedoen om
het kampioenschap van Noord
Holland.

Get Together Again
heeft nieuwe dirigent
Velserbroek - Gospelkoor GTA
is de afgelopen maanden naarstig op zoek geweest naar een
nieuwe dirigent. Dirigent Chris
Frölich heeft het koor ruim 10
jaar met veel enthousiasme geleid en vond het tijd om het
stokje over te dragen aan een
nieuwe dirigent.
Diverse dirigenten zijn door het
gospelkoor uitgenodigd om
hun kunsten te vertonen en eigenlijk koos het koor unaniem
voor dirigent Lorenzo Papolo.
Deze enthousiaste man heeft
zijn sporen ruimschoots verdiend in de muziek en brengt
een schat aan ervaring mee. Hij
leidt onder andere jeugdkoren,
een ander gospelkoor, een kamerkoor en zelfs een big band!
Deze uit Purmerend afkomstige dirigent heeft met deze verschillende koren al diverse prijzen gewonnen op korenfestivals en moet in staat worden
geacht om Gospelkoor Get Together Again kwalitatief gezien
op een hoger plan te brengen.
Het koor en de dirigent zijn er
klaar voor. Op donderdag 20 februari houdt het koor weer een
inloopavond. Geïnteresseerden
zijn van harte welkom om een
proefles te volgen. Deze proefles vindt plaats in Het Kruispunt
te Velserbroek, Zonbastion 3 en
vangt aan om 20.00 uur.

www.
www.

Velsen - Het zijn de figuurlijke
laatste loodjes voor Musicalvereniging Unidos. Op vrijdag 14 en
zaterdag 15 februari brengt de
vereniging Petticoat naar Stadsschouwburg Velsen. In oktober
2010 beleefde Petticoat nog haar
wereldpremière bij Joop van den
Ende Theaterproducties en minder dan vier jaar later brengt
Unidos de productie naar Velsen. De humoristische musical
vertelt het verhaal van de Groningse Patricia Jagersma die ervan droomt de Nederlandse Doris Day te worden. Als Pattie Hunt
trekt zij naar Amsterdam en leert
zij om te gaan met voor- en tegenspoed in de showbizzwereld. Petticoat dompelt het publiek onder in de jaren 50 tijdsgeest, waar de kuiven vet waren
en vrouwen in felgekleurde rokken en met torenhoge kapsels
uit dansen gingen. Het is een
bruisende show met muziek van
Henny Vrienten, waarmee Unidos
weer een nieuwe kant van zichzelf laat zien. ‘We gaan voor uitverkocht!’ is het motto dit jaar. En
Unidos lijkt haar ambities nog
waar te maken ook. ‘Het is een
mix van de titel, de goede naam
van Unidos, maar vooral ook het
enthousiasme van de leden dat
dat mogelijk maakt.’ vindt het bestuur. Wie mee wil genieten van
‘feel good Petticoat’ moet dus
snel zijn. De laatste kaarten zijn
voor 19,50 euro beschikbaar via
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of 0255-515789.

Slimme
energiemeters

Het veelzijdige repertoire van
dit koor zal dan de revue passeren; niet alleen ‘traditionals’
maar ook jazzy nummers en
swingende Afrikaanse gospel
staan op het programma! Wie
weet wordt u wel zo enthousiast dat u zich spontaan als lid
van dit swingende koor opgeeft! Het koor is naarstig op
zoek naar gloedvolle bassen en
heldere sopranen. Iedereen is
van harte welkom op de inloopavond om kennis te maken met
de nieuwe dirigent en met zijn
enthousiaste manier van werken.
Voor verdere info zie www.gospelkoorgta.nl of bel mevrouw H.
Koster, 023-5388892.

.nl

Velsen - De lokale duurzame energiecoöperatie Energiek
Velsen organiseert iedere derde dinsdag van de maand het
Energie(k) Café. Doel hiervan is
in contact te komen en te blijven met inwoners van Velsen op
het gebied van duurzame energie. De maandelijkse cafés wordt
goed bezocht. Elke keer wordt
een onderdeel van duurzame
energie behandeld. Voor dinsdag 18 februari staat het thema
‘slimme energiemeters’ centraal,
toegelicht door één van de leden
van de coöperatie. Hier blijken
veel vragen en onduidelijkheden
over te bestaan. Er is ook ruimte om van gedachten te wisselen
en vragen te stellen over bijvoorbeeld de inkoopacties van zonnepanelen op huizen en gezamenlijke daken door de coöperatie. Energiek Velsen heeft ruim
50 leden, geen winstoogmerk en
is een initiatief van inwoners van
Velsen. De coöperatie wil energiebesparing en duurzame energie bevorderen. Het Energie(k)
Café vindt plaats in Oma’s Kamer van Café Middeloo in Driehuis. Aanvang 20.00 uur. Zie ook
www.energiekvelsen.nl.

Jan, Gerard en Ilse
op Dutch Valley
Velsen - De organisatie van
Dutch Valley heeft de eerste namen van de vierde editie bekendgemaakt. Onder de artiesten die op zaterdag 9 augustus
naar Velsen-Zuid komen zijn Jan
Smit, Gerard Joling, Ilse de Lange, Niels Geusebroek en The Opposites. In de komende maan-

den wordt de line-up aangevuld
tot ruim 75 namen.
In 2013 was Dutch Valley met
ruim 40.000 bezoekers volledig
uitverkocht. Op negen verschillende podia treden de meest uiteenlopende acts van Nederlandse bodem op. (foto: Michel van
Bergen)

Zilver voor Suomiatleet Jelle van Sunder
Velsen - De 16-jarige Jelle van
Sunder van Atletiekvereniging
Suomi heeft afgelopen zaterdag zilver gewonnen op de 60
meter NK indoor voor junioren
in Apeldoorn. Tijdens een daverende finale sprintte de Velserbroeker naar een fantastische tweede plaats in 7.21 seconden. Het scheelde niet veel
of AV Suomi had twee medailles veroverd op dit onderdeel.
Met maar 0.01 seconde verschil
met nummer drie eindigde Jochem Dobber (16) op de vierde
plaats in 7.24 seconden. Ook op
andere afstanden presteerden
de Suomezen goed. Op de 800
meter wisten zowel Michiel Rotte (18) als Mike Melchers (15)
zich te plaatsen voor de finale.
Ze liepen allebei een persoonlijk record, waarbij Melchers na
een felle eindstrijd eindigde in
1.59.89 op een vierde plaats. Bij
de meisjes liepen Aniek Bakker
(16) en Fleur Eijsbroek (17) de
60 meter sprint. Eijsbroek wist
zich eenvoudig te plaatsen voor
de halve finale, maar het deel-

nemersveld voor de finale was
uiteindelijk te sterk. Tiemen van
Stempvoort (16) vertegenwoordigde AV Suomi op de 1500m.
Met een PR van 4.40.16 is dit
een uitstekende prestatie op
een NK indoor.

Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899
website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: richardhofland@ziggo.nl

14

13 februari 2014

Lezing over Februaristaking in Velsen

Telstar
valentijnsdag
Velsen-Zuid - 14 februari is een
dag die bij vele mannen omcirkeld staat in de agenda. Dit jaar
is het wel heel speciaal. Zowel de
eerste als de tweede liefde komen die dag veelvuldig aan bod.
Naast Valentijnsdag speelt Telstar in eigen stadion tegen Jong
PSV. Om deze dag extra speciaal
te maken willen Telstar u het volgende aanbieden. Zij willen u de
mogelijkheid geven uw partner
mee te nemen naar zowel het
diner als de wedstrijd. Voor een
bedrag van slechts 65 euro ontvangt u twee vouchers voor het
matchdiner, een extra kaart voor
de West tribune, en een romantische goodiebag. Op deze manier kunt u uw eerste en tweede liefde die avond uw volledige
aandacht geven! Wilt u gebruik
maken van deze speciale aanbieding, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar
marco@sctelstar.nl.

Zorgplicht
op scholen
Velsen – De wet Passend Onderwijs wordt per 1 augustus van dit jaar ingevoerd voor
het basis- en voortgezet onderwijs. Met deze wet krijgen scholen een zorgplicht om voor alle
leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Om dit te realiseren gaan scholen in de regio
samenwerken. Gemeenten voeren over het ondersteuningsplan
overleg. Op korte termijn worden
afspraken gemaakt over dit samenwerkingsverband (SWV) en
hoe met elkaar om te gaan. Velsen gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met scholen
in Zuid-Kennemerland.

Lammetjestoernooi
bij Smashing
Velsen
IJmuiden - Na een zeer geslaagd volleybaltoernooi vorig
jaar, gaat Smashing Velsen dit
jaar opnieuw en met veel enthousiasme aan de slag onder
deze nieuwe naam. Smashing
Velsen hoopt hiermee binnen de
regio jaarlijks een gedenkwaardig toernooi neer te zetten voor
iedereen die van een lekker potje
volleybal houdt. Het organisatieteam van het Lammetjestoernooi
Velsen gaat met vereende krachten de uitdaging aan om dit toernooi nog groter, nog vetter, nog
gaver en nog spectaculairder te
maken dan het voorgaande jaar!
De datum is vastgelegd, en wel
op zaterdag 29 maart van 18.3023.00 uur in sporthal Oost. Aanmelden kan via de website van
Smashing Velsen, ook bedrijventeams zijn van harte welkom.

Vijf vragen voor partijen

GBV mengt zich in
verkiezingsstrijd
Velsen - Ook Gehandicapten Beraad Velsen roert zich in de verkiezingsstrijd, niet voor zetels voor
zichzelf maar om hun achterban
te informeren hoe de partijen de
belangen van chronisch zieken,
gehandicapten en ouderen in
de gemeente Velsen waar willen
gaan maken in de komende jaren.
Op de website www.gbvelsen.
nl staan de sociale beleidsplannen van de deelnemende partijen, plus voor de liefhebbers een
link naar hun gehele programma.
GBV heeft vijf vragen bedacht
voor de partijen, waarin zij het
standpunt van hun partij kunnen
bepalen. De antwoorden worden
op de site geplaatst. En GBV gaat
met deze vragen naar het Verkiezingsdebat op 8 maart. Dit is vanaf 15.30 uur in de centrale bibliotheek. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen organiseren Seaport, IJmuider Courant
en Bibliotheek Velsen drie debatten. 8 maart staat in het teken van
een interactief debat. Hier kunnen inwoners van Velsen actief
van zich laten horen. Op 15 maart
is er een groot slotdebat met alle lijsttrekkers. Belangstellenden
zijn welkom bij deze debatten, die
live door Seaport worden uitgezonden.
De vijf vragen die GBV stelt zijn:
Wat doet u aan de veiligheid op

de Kennemerlaan? Grootste ergernis van gebruikers: de rijwielstrook. Vooral het gedeelte bij de
winkels.
De nieuw aangelegde Stadsparken (Zeewijk en Moerbergplantsoen) en het vernieuwde Plein
1945 zijn niet toegankelijkheid.
De gerenoveerde wegen Planetenweg en Moerbergplantsoen
hebben gevaarlijke plekken ondanks de adviezen van het GBV.
Er wordt niet serieus omgegaan
met deze adviezen. Op Plein 45
lopen rolstoelen met kleine wielen vast. Wordt het hersteld? We
willen graag stoepverlaging geen
duikplanken. Hoe vermindert u de
druk op mantelzorgers? Wie heeft
innovatieve oplossingen? Mantelzorg is geen keuze, maar overkomt je.
We praten wel over de overbelasting maar blijven doorgaan met
extra belasting. Mensen moeten
langer thuis blijven wonen, maar
op hulp en begeleiding wordt bezuinigd. Hoe maakt u dit waar?
Waar zijn of komen de nieuwe
woningen c.q. woonvormen? Toe, uit- en doorgankelijkheid van
gebouwen en openbare ruimtes:
past dit in uw plannen? Specifiek
extra aandacht voor uitgankelijkheid in deze periode en evenementen toegankelijk voor een ieder.

Woensdag 5 februari is mijn
moeder op de Hagelingeweg
in Santpoort-Noord aangereden door een groene scootmobiel van het merk Canto of Ligier
(waar je met twee personen in
kunt zitten). Mijn moeder werd
van achteren aangereden op de
fiets en kwam ten val. Zij kan
zich niks meer herinneren omdat zij buiten bewustzijn raakte. De bestuurder van de scootmobiel is er vandoor gegaan en
heeft niet omgekeken naar het
slachtoffer.
Gevolg van de aanrijding: her-

senschudding, wond op voorhoofd (gehecht) en kaakfractuur. En de fiets is kapot. Mijn
moeder kwam in de ambulance
naar het ziekenhuis pas bij.
Is er iemand die iets gezien
heeft van dit ongeval? Wees dan
zo vriendelijk dit alsnog te melden aan de politie.
Eigenlijk hoop ik dat de bestuurder zelf reageert, maar gezien deze laffe daad zal dat wel
niet gebeuren.
Naam en adres bekend bij de
redactie

Velsen - Wat weet u van de Februaristaking in Velsen? Op
woensdag 26 februari geeft Bas
von Benda-Beckmann om 19.30
uur een lezing in de Centrale Bibliotheek in IJmuiden.
De gevolgen van de Duitse bezetting waren voor inwoners van Velsen in vergelijking tot veel andere
plaatsen bijzonder groot. De Duitsers beschouwden IJmuiden als
een belangrijk strategisch punt in
hun verdediging van de westkust.
Een groot deel van de gemeente
werd tot Festungsgebiet verklaard.
De plaatselijke bevolking mocht
hier alleen nog maar op vertoon
van een Ausweis komen.
Ook de komst van grote aantallen Duitse soldaten, de komst van
de gevreesde NSB-burgemeester Tjeerd van der Weide en de gedwongen evacuaties van Velsenaren hadden grote invloed op het
dagelijks leven in de gemeente. Dit
betekende ook dat de Velsenaren
al vroeg geconfronteerd werden
met de vraag hoe ze zich moesten
opstellen tegenover de Duitsers.
De druk tot aanpassing en collaboratie was groot. Voor aannemers
en bouwarbeiders boden de Duitse bouwplannen allerlei carrièremogelijkheden. Voor anderen betekende de nadrukkelijke aanwezigheid van nazi’s, de vele Duitse
controles en de constante dreiging
van gedwongen evacuatie, dat zij
tegenwerking van de Duitsers of
zelfs verzet veel te gevaarlijk gevonden. Toch zijn er genoeg voorbeelden van mensen uit Velsen die
zich aansloten bij het verzet of op
andere wijze hun protest tegen
de bezetter lieten blijken. Een belangrijk moment was de Februaristaking. Op 26 februari 1941 legde een groot aantal arbeiders bij
Hoogovens en andere Velsense in-

dustriebedrijven het werk neer uit
protest tegen de Duitse bezetting
en de Jodenvervolging. Bas von
Benda-Beckmann zal op basis van
zijn onderzoek stilstaan bij de oorzaken en gevolgen van de Februaristaking in Velsen en ingaan op
de verschillende manieren waarop
er in Velsen op de Duitse bezetting
hebben gereageerd. Was het percentage collaborateurs in Velsen
door de speciale status van IJmuiden relatief hoog en wat waren de
mogelijkheden en risico’s voor hen
die zich tegen de Duitsers wilden
verzetten? Ook de nog altijd zeer
omstreden rol van burgemeester Menzo Kwint en de Velsense politie komen daarbij aan bod.
Bas von Benda-Beckmann (1976)
is historicus en momenteel werkzaam als docent bij de Universiteit
van Amsterdam. In november 2013
verscheen van zijn hand De Velser
Affaire. Een omstreden oorlogsgeschiedenis, het eindrapport van
het door de stichting SOVA geïnitieerde onderzoek naar de Velser
Affaire.

Februaristaking
Collaboratie en verzet in Velsen

Met Bas
von BendaBeckmann

Woensdag
26 februari
vanaf 19:30 uur
Centrale Bibliotheek

€5,00 voor leden en
€7,50 voor niet-leden
Inschrijven bij de balie,
via internet of
telefonisch

Wat weet u van de Februaristaking in Velsen? Bas von Benda-Beckmann,
bekend van zijn boek ‘De Velser Affaire’, staat stil bij de Februaristaking
in Velsen. Hoe beleefde de bevolking deze massale protestactie en hoe
reageerden het gemeentebestuur en de politie van
Velsen op deze openlijke oproep tot verzet?

Velsen

Watervrienden reikt
30 zwemdiploma’s uit
IJmuiden - Vorige week donderdag hebben dertig kinderen hun
A-, B- of C-diploma gehaald bij
Watervrienden IJmuiden. Het harde oefenen voor het diploma heeft
duidelijk resultaat gehad, want
het afzwemmen loopt als een trein
en is ruim op tijd afgelopen. Tegen die tijd hebben de zenuwen
van het begin plaatsgemaakt voor
praatjes. Wanneer spreekbadmeester Sjoerd dan ook vraagt
hoe het ging, roept een van de Adiploma zwemmers zelfs dat hij alles leuk en makkelijk vond.
Tijdens dit tweede afzwemmoment van WVIJ haalden veertien
kinderen hun A-diploma, dertien
kinderen hun B-diploma en drie
kinderen gingen op voor hun Cdiploma.
Kadercoördinator Karien Zuidam
vindt het jammer dat er ditmaal
zo weinig afzwemmers voor het
laatste diploma zijn. ,,Waar A en

B vooral over de techniek van het
zwemmen gaan, ligt bij het C-diploma meer nadruk op het verder
ontwikkelen van kracht. Pas wanneer een kind het volledig Zwem
ABC op zak heeft, is het werkelijk een watervriend en kan het
zwemveilig te water.’’
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Niet meer
naar prikpoli

In Stadsschouwburg Velsen

Iedereen zit in het
complot bij Baantjer
Velsen - Zondag 16 en maandag 17 februari wordt het spannend in Stadsschouwburg Velsen, want dan speelt de voorstelling Baantjer, met in de hoofdrol Peter Tuinman. Extra spannend wordt het omdat ook voor
het publiek een rol is weggelegd.
Producent Erwin van Lambaart
maakte er namelijk een interactief spektakel van.
Spannend wordt het ook voor
de zes lokale figuranten die per
voorstelling een rol krijgen. In
Stadsschouwburg Velsen spelen
onder andere, op de foto vanaf
links: Atie Schoon uit Akersloot,
Ilse van Willenswaard en Daniëlle de Beer uit Beverwijk. Alle drie
hebben flink wat toneelervaring.
Atie speelt in Stichting Samen
Spelen, Daniëlle speelt onder
meer al vijf jaar bij KDO in Beverwijk en Ilse heeft zowel in Haarlem als in Amerika amateurtoneel gespeeld. Daniëlle is juf bij
de Zeearend in Beverwijk en Ilse werkt als ZZP-er en neemt
voor het bedrijf Fys’Optima audits af bij fysiotherapiepraktijken
in heel Nederland.
Deze twee figuranten uit Beverwijk lichten een tipje van de slui-

er op over de voorstelling, maar
niet te veel, want het moet wel
een verrassing blijven.
,,Alle honderden figuranten zijn
bij de doorloop in Amsterdam
geweest’’, vertelt Daniëlle. ,,Dat
was al ontzettend leuk om mee
te maken. En allemaal hadden
we zoiets van: ‘Wanneer moeten wij het toneel op?’ Pas later bleek dat wij een interactieve rol in het publiek spelen. Welke rol dat wordt is ook voor ons
nog een verrassing tot de dag
voor de voorstelling.’’ Ilse heeft
al een keer een rol gespeeld in
Baantjer bij de voorstelling in
Haarlem. ,,Het was ontzettend
leuk om te doen. En de voorstelling is echt uniek. Vanaf het begin wordt het publiek betrokken
bij het complot. Hoe dat gaat, dat
vertellen we liever niet. En onze
rol, bestaat uit improviseren. Elke voorstelling is dan ook anders, juist omdat het publiek ook
meespeelt.’’
Er zijn nog kaarten beschikbaar voor de voorstellingen. Deze kunnen worden besteld via
Stadsschouwburg Velsen, 0255515789. Zie ook www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Velsen - Sinds november 2013
werken Atal Medial en ViVa! Zorggroep samen in de trombosezorg.
Een ViVa! thuiszorgmedewerker
prikt bij de cliënt thuis een klein
druppeltje bloed en kan zo snel de
stollingswaarde bepalen. Door een
simpele vingerprik is het naar de
prikpoli komen voor bloedafname
uit de arm niet meer nodig. Hierdoor heeft de cliënt meer vrijheid
en tegelijkertijd de snelle zekerheid over hoe het met stollingswaarden (INR) is gesteld: de medicatie kan direct aangepast worden. Voorheen kwam een medewerker van de trombosedienst op
afgesproken tijden bij de thuiszorgcliënt langs om een buisje bloed af te nemen en ging na
enige tijd de uitslag hiervan naar
de cliënt. Ook kon het zijn dat de
cliënt naar de prikpoli moest komen. De zorg is op deze wijze
sneller en efficiënter. Een winsituatie voor beide partijen: een vingerprik is bijna niet belastend en
de handeling wordt door de eigen thuiszorgmedewerker uitgevoerd. Daarnaast hoeft de cliënt
nooit meer op de uitslag te wachten. Medewerkers van ViVa! Zorggroep zijn nauw betrokken bij de
introductie van deze nieuwe werkwijze. Zij krijgen een training van
Atal Medial om vervolgens het
prikken zelf uit te voeren. Uit onafhankelijk onderzoek is tevens gebleken dat de behandelresultaten
verbeteren en er minder complicaties optreden. Atal Medial en ViVa!
Zorggroep zijn in november 2013
gestart met de pilot in IJmuiden
en besloten is de samenwerking
voort te zetten. Binnenkort krijgen
ViVa! Zorggroep cliënten in ZuidKennemerland een brief waarin hen gevraagd wordt om mee te
werken aan deze zorgdienst.

OV Taxi wordt duurder
Velsen – PvdA Velsen maakt zich
zorgen over de stijging van de
kosten voor de OV Taxi. Raadslid
Meinema vraagt daarom aan het
college af of mensen die dit vervoer echt nodig hebben dit straks
nog kunnen betalen en of het mogelijk is dat de gemeente Velsen
deze mensen extra steun geeft.
De OV Taxi wordt door de Biosgroep gerealiseerd. Sinds die tijd
maken meer mensen gebruik van
de OV Taxi. Daardoor moet de gemeente Velsen over 2013 360.000
euro meer betalen aan de Biosgroep.
Ook andere gemeenten zien de
kosten voor de OV-Taxi stijgen.
Daardoor hebben de gezamenlijke opdrachtgevers van de OV-Taxi
besloten dat de tarieven moeten stijgen en dat er nog enkele
maatregelen moeten worden genomen. Een van die maatregelen
is het weigeren van scootmobiels

voor slechts een zone. Zo’n korte rit moet geen bezwaar zijn voor
een scootmobiel-bestuurder. Ook
is de zonering gewijzigd. Een ritje Schalkwijk valt buiten de mogelijkheden, behalve voor bezoekers van het ziekenhuis.
De kosten voor de OV Taxi gaan
fors omhoog: een zone kostte 0,70
euro, maar gaat nu 1,30 kosten.
Voor zone 6 gaan de kosten van
2,50 naar 11 euro, een verhoging
van 340 procent!
Wethouder Westerman laat weten
dat vervoerskosten valt onder ‘algemene bestaanskosten’ die door
iedere burger zelf moeten worden betaald. Hij gelooft niet dat
mensen vanwege de verhoging in
kosten geen gebruik meer zullen
maken van de OV-Taxi. En maatwerk is misschien mogelijk als er
bijzondere individuele omstandigheden zijn die vervoer over de
zesde zone noodzaken.

Eenzijdig
ongeval A22
Velsen-Zuid - Bij een eenzijdig
ongeval is de bijrijder van een
personenwagen gewond geraakt. Dit gebeurde op de afrit
van de A22 vanaf de Velsertunnel in de richting van de Rijksweg in Velsen-Zuid. Door nog
onbekende oorzaak heeft de bestuurder de macht over het stuur
verloren. Hierna raakte zijn auto
de berm en schoot het talud af.
(foto: Ko van Leeuwen)

Janny Verbaan ruim
20 jaar bij OIG-IHD
Velsen - Het leek een normale maandagmorgen voor Janny
Verbaan. Niets vermoedend vervulde zij zoals gewoonlijk haar
dienst op de centrale post bij
Stichting OIG-IHD. Ooit in 1992
begonnen op de maandag van
8.00 tot 14.00 uur werd dit enkele
jaren terug gewijzigd in een bezetting van de centrale post op
de donderdag.
Vriendelijk, geduldig en begripvol werkte Janny haar telefoontjes af en regelde zij het vervoer
van talloze gasten. Als Janny een
chauffeur belde om een rit te rijden, kreeg zij bijna altijd te horen
dat dit wel zou lukken. Klokslag
10.00 uur op deze maandagmorgen reed er een busje voor met
alle postmedewerkers van OIGIHD. Speciaal voor Janny werd er
een lied gezongen door het team

van de centrale post. De laatste woorden van het lied waren:
‘Janny, bedankt’. Met een kort
woordje overhandigde de vervoercoördinator Rob Bauritius
een bos bloemen en een attentie aan Janny die zichtbaar was
aangedaan.
Natuurlijk zal Janny haar uurtjes gaan missen op de maandagmorgen en natuurlijk worden
de laatste nieuwtjes nu even niet
meer uitgewisseld met elkaar.
Maar Janny gaat nog niet echt
weg en zal beslist nog wat gaan
betekenen voor de Stichting
OIG-IHD. Gerda Bauritius volgt
Janny Verbaan op en het gehele team van de centrale post
gaat vanaf nu aan de gang met
het werken in het softwareprogramma van de automatisering
van het vervoer.

Walstroom nog geen
optie voor DFDS
Velsen – Walstroom, oftewel een
stopcontact voor schepen aan
de kade, staat hoog op het verlanglijstje van de gemeente Velsen. Als een schip gebruik kan
maken van walstroom hoeven
scheepsmotoren of generatoren niet te draaien en dat scheelt
een heleboel uitstoot. Akro Consult heeft in opdracht van Milieudienst IJmond onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van
walstroom voor cruiseschepen.
Voor DFDS blijkt walstroom momenteel echter een te dure investering te zijn. De twee schepen die DFDS voor IJmuiden gebruikt zijn al wat ouder en daarom zou een investering voor de
langere termijn niet lonen. Een
van de bezwaren van cruisemaatschappijen is bovendien dat
er nog geen internationale standaard is voor walstroom. Ook is
gekeken of zogenaamde ‘scrubbers’, reinigingssystemen die de
uitstoot van zwavel verminderen, kunnen worden toegepast
op de schepen van DFDS. Aan de
toepassing van ‘scrubbers’ kleven nogal wat bezwaren, omdat

de investeringen, het ruimtebeslag aan boord en het gewicht te
groot zijn. Toch moet in het kader
van de milieuwetgeving worden
gekeken wat wel mogelijk is om
de milieubelasting voor (nieuwe)
cruiseschepen te verlagen. Bij
DFDS en KVSA wordt meer gedacht aan oplossingen als scrubbers of LNG (vloeibaar aardgas)
dan walstroom. DFDS is wel bereid om de mogelijkheden van
uitstootreductie bij nieuwe investeringen te verkennen.
Zeehaven IJmuiden begint dit
jaar al met de aanleg van walstroomvoorziening voor hektrawlers. Dit gebeurt gelijktijdig met
de vervanging van de kade. Zeehaven IJmuiden draagt bij aan de
kosten, samen met het regionale Duurzaamheid- en Innovatiefonds van Haven Amsterdam.
Ook is er subsidie vanuit het Nationaal Samenwerkingsverband
Luchtkwaliteit (NSL).
Ook aan de Grote Houtkade in
Velsen-Noord zal walstroom worden aangelegd bij de vervanging
van de kade. De gemeente Velsen
ontvangt hiervoor NSL subsidie.
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Mona Lisa Ristorante
Pizzeria bestaat 20 jaar

IJmuiden - Mona Lisa Ristorante Pizzeria Italiano is een degelijk
Italiaans restaurant, annex pizzeria, waar de kok zijn vak verstaat en de bediening vriendelijk
is. Het familiebedrijf bestaat inmiddels 20 jaar. Kora van Eikeren en haar dochters vormen het
warme hart van Mona Lisa.
In dit restaurant waar sfeer en
smaak samenkomen en waar
met passie wordt gekookt is een
avondje uit een traktatie. De menukaart van Mona Lisa biedt
een ruime keuze uit Italiaanse gerechten. Pizza’s en pasta’s

staan uiteraard in diverse variaties op het menu. Maar ook zijn
er verrassende vis-, vlees- en vegetarische gerechten. Ook voor
kinderen zijn er puur Italiaanse
menuutjes om de vingers bij af
te likken.
Aan de inrichting van Mona Lisa
is veel aandacht besteed. Er zijn
tal van leuke plaatsen om te zitten, zoals met zicht op de nieuwe open keuken, bij het raam of
zelfs (bij mooi weer) op het overdekte terras. En bij kaarslicht
krijgt elk etentje extra sfeer.
Bij Mona Lisa kan men zeker een
avondlang genieten van de gezelligheid, de sfeer en de goede gerechten. Het is dan ook een
aanrader om een keer een bezoek te brengen aan dit restaurant. Maar het afhalen van gerechten is ook een optie. Mona Lisa is zeven dagen per week
vanaf 16.00 uur geopend. Mona
Lisa Ristorante Pizzeria Italiano,
Houtmanstraat 37, IJmuiden, telefoonnummer 0255-510351.
Zie ook www.pizzeriamonalisa.
nl.

Win een
chocoladeboeket

Marc Lammers bij
opening Vellesan College
IJmuiden - Vrijdag wordt de
nieuwbouw van het Vellesan
College officieel geopend. Sinds
september is deze nieuwe vleugel in gebruik. Voorafgaand aan
de openingshandeling geeft
hockeycoach Marc Lammers
een masterclass ‘Lesgeven is
topsport’.
De nieuwbouw van het Vellesan College aan de Briniostraat
betreft een nieuwe vleugel: een
aanbouw van twee verdiepingen
met elf lokalen. Oud- en nieuwbouw samen bieden ruimte aan
750 mavo-, havo- en vwo-leerlingen. ,,Een ideale omvang voor
een middelbare school”, vindt
rector Marc Boelsma. ,,De leerling is dan geen nummer, terwijl we groot genoeg zijn om alle vakken aan te kunnen bieden.” De rector vindt behoud van
kleinschaligheid en veiligheid
belangrijk; die zijn kenmerkend
voor het Vellesan College. Dat is
een van de redenen waarom hij
bewust gekozen heeft voor veel
glas in de aanbouw. Daardoor
kunnen leerlingen steeds de
omgeving blijven zien, wat een

gevoel van ruimte geeft. Ruimte was ook een uitgangspunt bij
de bouw.
Hockeycoach Marc Lammers
verzorgt voorafgaande aan de
officiële opening een masterclass onder de titel ‘Lesgeven is
topsport’. Lammers was een verdienstelijk hockeyer die het Nederlands team haalde en bekend
werd als bondscoach van het
Nederlandse damesteam en het
Belgische herenteam.
In zijn masterclass benadrukt
Lammers dat voortdurend verbeteren en innovaties toepassen één van de wegen naar succes is. En dat verhaal sluit perfect aan op het Vellesan College
en op de nieuwbouw. Ook bij het
Vellesan College staat vernieuwen en verbeteren hoog in het
vaandel of het nu om de gebouwen of om het onderwijs gaat.
Na de masterclass zullen de
jongste en de oudste leerling van
de school gezamenlijk de openingshandeling verrichten onder het toeziend oog van rector
Marc Boelsma en de overige genodigden.

Positieve ontwikkelingen
op arbeidsmarkt
Velsen - Afgelopen week zijn
Joury Jansen en Edwin Schilling
van Zebra Uitzendbureau op
bedrijfsbezoek geweest bij Wals
Diving. De reden van dit bezoek
was om Yvonne Bakker en Bob
Does van Wals Diving een taart
te overhandigen voor de prettige samenwerking van de afgelopen twee jaar.
,,Yvonne heeft in een lastige
markt voor bedrijven en werkzoekenden een contract verdiend bij Wals Diving en dat is
speciaal”, verteld Edwin Schilling
van Zebra Uitzendbureau. ,,Twee
jaar geleden was Wals Diving op
zoek naar versterking op de administratie en die hebben wij gevonden in de persoon van Yvonne.”
,,De markt trekt aan. Vanaf 1 januari 2014 zijn er in totaal zestien uitzendkrachten door ver-

schillende opdrachtgevers onder contract genomen. Een positieve ontwikkeling”, volgens
Schilling.
Voor zo een groei ben je natuurlijk afhankelijk van je opdrachtgevers en kandidaten. ,,Yvonne is een prima kandidaat geweest”, volgens Joury Jansen.
,,Leuk om bij de evaluatiemomenten de tevredenheid van de
klant te horen. Dat maakt ons
werk zo mooi. Als de kandidaat
dan ook tevreden is dan geeft
dat een heerlijk gevoel”, aldus
Jansen.
Zebra Uitzendbureau wil graag
van deze gelegenheid gebruik
maken om Yvonne heel veel
succes te wensen in de toekomst. Tevens bedanken wij
Wals Diving voor de geboden
kans. Weer een mooi voorbeeld
van lokaal ondernemen.

Regio - 14 Februari is het weer Valentijnsdag, een dag bij uitstek om
iemand eens te verrassen met een
origineel geschenk. In Wereldwinkel Beverwijk, Breestraat 15, wordt
het gemakkelijk gemaakt, want er
staat een uitgebreide Valentijnscollectie klaar op de Valentijnstafel. Mooie, verrassende en meestal
handgemaakte producten in diverse prijsklassen. De Wereldwinkel is
dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland. Elk cadeau vertelt een eigen verhaal. Hoe het gemaakt is,
waar het vandaan komt en hoe
de makers met de verkoop ervan
hun bedrijf hebben opgebouwd.
Of simpelweg dat zij een leefbaar
inkomen hebben en hun kinderen naar school kunnen gaan. Bij
een aankoop vanaf 5 euro maakt
u kans op een chocoladeboeket
ter waarde van 15 euro. Deze actie
geldt tot en met vrijdag 14 februari. De winnaar krijgt hierover bericht op 15 februari.

Rouwen
in de tijd
Regio - Ineke Smit Uitvaartverzorging organiseert samen met
Ds. Egbert de Lint een Lezingencyclus met het thema Levenskunst
bij verlies. De lezing ‘Rouwen in
de tijd’ op dinsdag 18 februari om
20.00 uur in de Oosterkerk aan de
Zomerkade 165 in Haarlem wordt
gegeven door pastor Marinus van
den Berg; geestelijk verzorger en
publicist gespecialiseerd in begeleiden tijdens afscheid nemen
en rouw. Pastor van den Berg kan
mensen nieuwe levenskracht geven door hun ervaringen rondom
verlies te ordenen en beter te leren begrijpen. De vele voorbeelden van Marinus van den Berg
zijn herkenbaar en de aanwezigen
voelden zich gehoord, erkend en
begrepen. Nabestaanden krijgen
handvatten geboden om verder te
gaan in het doolhof van de rouw.
Na de pauze is er ruimte voor vragen. De entree is gratis. Zie ook
www.inekesmit.nl.

Clinic in Tata
Steel stadion

Jan Zoon erelid
badmintonclub Velsen
IJmuiden - Badmintonclub Velsen heeft één van de leden in het
zonnetje gezet. Jan Zoon werd onlangs tachtig jaar en hij is al meer
dan veertig jaar lid van de club. Dat vonden de badmintonners een
goede reden voor een feestje! Vorige week donderdag stapte Jan
Zoon nietsvermoedend de sporthal binnen. Tot zijn grote verrassing
zag hij dat de versierde kantine gevuld was met (oud-) leden en familie. Na de mooie woorden van de voorzitter werd Zoon benoemd
tot erelid van de badmintonclub. (foto: Erik Voorma)

Velsen-Zuid - Maandag 24 februari organiseert Telstar een
voetbalclinic voor jongens en
meisjes tussen de 6 en 12 jaar.
De kinderen zullen onder leiding
van de spelers en trainers van Telstar op het hoofdveld van het Tata Steel stadion een training afwerken. Een unieke mogelijkheid.
Kosten voor deelname bedraagt
10 euro per kind en dit is inclusief
een wedstrijdkaartje voor TelstarVVV Venlo op zondag 2 maart
om 16.30 uur. Schrijf je in met je
naam, adres en leeftijd via clinic@
dewitteleeuwen.nl o.v.v. voor- en
achternaam deelnemer(s).
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Bill van Dijk en
Joke de Kruijf
in Schouwburg

Stadsschouwburg Velsen

‘Welkom in het bos’
Velsen - In 1966 wordt Peter van
Warmerdam toneelmeester van
de Stadsschouwburg Velsen in
IJmuiden. Het gezin betrekt een
woning boven de schouwburg.
Een klapraam boven het aanrecht in de keuken geeft toegang
tot de filmcabine. Zoon Alex van
Warmerdam hoeft maar een paar
trappen af te hollen en een paar
deuren door te gaan om alles te
kunnen zien wat er op het podium
en het witte doek wordt vertoond,
en maakt daar gretig gebruik van.
De rest is geschiedenis. Alex van
Warmerdam is één van de belangrijkste Nederlandse filmmakers en
schreef met stukken als ‘Kaatje
is verdronken’ en ‘Bij het kanaal
naar links’ ook theatergeschiedenis. Op zaterdag 1 maart (20.15
uur) speelt topacteur Pierre Bokma de hoofdrol in een andere Van
Warmerdam-klassieker ‘Welkom

in het bos’. In ‘Welkom in het bos’
zwerven twee vrouwen door een
bos. Dora, weggelopen van haar
man, en Fannie, die haar terzijde staat. Ze strijden tegen honger
en dorst en ‘s nachts zijn er verontrustende geluiden. Dan stuiten
ze op een aantal merkwaardige
personages waaronder een timide faun, een rijke nietsnut en een
onbehouwen priester. Allen willen
ze bevrijd worden van hun lusten,
maar de kunst van het verleiden
beheersen ze niet. Voor Fannie en
Dora zit er niets anders op dan
van zich af te bijten.
Pierre Bokma geeft opnieuw gestalte aan alle mannelijke rollen.
De vrouwenrollen worden deze keer gespeeld door Hadewych
Minis en Tiny Bertels. Prijs: vanaf
25,75 euro. Meer info: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255515789. (foto: Ben van Duin)

Postbode Siemen in
Stadsschouwburg

Velsen - Op dinsdag 25 februari (20.15 uur) stapt de bekendste
postbezorger van het land, Postbode Siemen, dit keer zonder Plien
& Bianca, maar mét pet, mét fietstassen, mét goeie zin en mét goeie
zinnen het podium van de Stadsschouwburg Velsen op. Met Joep
Onderdelinden trekt hij in de show
‘DUS’ ten strijde tegen het oprukkende negativisme. Tegen het huidige gedoemdenk. Een cabaretshow bol van herkenbare, hilarische en ontroerende anekdotes.

Vorig seizoen was Joep Onderdelinden onder meer druk doende
als bedrijfsleider Van Seumeren in
de hilarische ‘HEMA de musical’.
Grote bekendheid verkreeg de in
de Cruquius geboren entertainer
met Postbode Siemen aan de zijde
van Plien & Bianca in de VPROserie ‘Zaai’.
De Volkskrant noemde hem n.a.v
zijn vorige soloshows ‘Een Toon
Hermans in de dop’ en Het Parool
benadrukte zijn Monty Pythonachtige absurditeiten. Met ‘DUS’
verblijdt Joep Onderdelinden de
wereld met zijn medicijn tegen de
crisis: een gloednieuwe show. En
hij heeft er zin in! Vanzelfsprekend
bestrijkt zijn mimiek weer alle registers en hij gaat zelfs (op veler
verzoek) meer zingen. Maar, als
kers op de taart, is er ook iedere
avond een speciaal gastoptreden
van Postbode Siemen én van een
lokaal Velsens talent. Naast deze spreekwoordelijke taart zorgt
Joep als oud-HEMA-bedrijfleider ook voor een smakelijke traktatie voor al zijn bezoekers in Velsen: een tompouce voor aanvang.
Prijs: vanaf 20,75 euro. Meer info: www.stadsschouwburgvelsen.
nl of tel. 0255-515789. (foto: Johan Wiericx)

Velsen - Alle hoogtepunten
uit onze rijke musicalgeschiedenis zijn op donderdag 27 februari (20.15 uur) in de Stadsschouwburg Velsen te beluisteren in één show! Begeleid door
een live band en ensemble brengen vier musicalsterren – o.a. Bill
van Dijk en Joke de Kruijf - een
avond vol herkenning met de
mooiste, grappigste en ontroerendste liedjes uit de schatkamer
van meer dan 50 jaar Nederlandse succesmusicals als ‘Heerlijk
duurt het langst’, ‘Cyrano’, ‘De
Jantjes’, ‘Ciske de Rat’, ‘’t Schaep
met de 5 Pooten’, ‘Foxtrot’, ‘Ramses’, ‘Tsjechov’ en ‘Toon’. Puur genieten van musicalpareltjes als
‘Vanmorgen vloog ze nog’, ‘Moeder ik wil bij de revue’ en ‘Foxtrot’. De makers van de hitmusical ‘De Jantjes’ hebben met ‘Nederland Musicalland’ opnieuw
gezorgd voor een feest der herkenning. Voor het eerst kan het
publiek genieten van alle juweeltjes uit de schatkist van het Nederlands musicalrepertoire. Musical is jaren geleden uit Amerika over komen waaien en heeft
door pioniers als Wim Sonneveld, Annie Schmidt, Harry Bannink en later Jos Brink en Joop
van den Ende een geheel eigen
Nederlandse vorm en traditie gekregen. ‘Nederland Musicalland’
is een wervelende show met alle
hoogtepunten uit onze rijke musicalgeschiedenis. In de show
zijn twee internationale sterren
te zien. Sopraan Joke de Kruijf
is een van de bekendste Nederlandse musicalsterren. Ze breekt
op 25-jarige leeftijd door met
haar hoofdrol in zowel Duitsland
als Nederland in ‘The Phantom
Of The Opera’ en speelt vervolgens vele hoofdrollen in grote
producties. Bill van Dijk kan beschouwd worden als de pionier
van de Nederlandse musical. Al
vier decennia lang is Bill van Dijk
nog steeds de enige Nederlandse musicalster die negen maanden op de West End en een half
jaar op Broadway een hoofdrol in
een originele musical heeft vertolkt. Tijdens ‘Nederland Musicalland’ ontroert Van Dijk o.a.
met het nummer ‘Op vleugels’
uit ‘zijn’ ‘Cyrano de Musical’. Toegang vanaf 28,75 euro. Meer info: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.

Stadsschouwburg Velsen

Afrikaans spektakelshow ‘Abafazi’
Velsen - De sterke, kleurrijke
en getalenteerde Zuid-Afrikaanse vrouwen van Abafazi vertellen op vrijdag 28 februari (20.15
uur) in de Stadsschouwburg Velsen prachtige verhalen door middel van hun van muziek. Het resulteert in een hartverwarmende avond vol kleurrijke kostuums,
wereldberoemde Afrikaanse hits
en opzwepende dans. Voeg daar
drumvuurwerk op Afrikaanse instrumenten als marimba en djembé aan toe en het publiek krijgt de
nieuwe, niet te missen Afrikaanse
spektakelshow ‘Abafazi’.Met opzwepende Afrikaanse drums en
de melodische marimba, prachtige stemmen, a capella-samen-

zang, schitterende kostuums en
een verscheidenheid aan dansstijlen zoals ‘Pantsula’ en ‘Township Dance’ maken deze Mothers
of Africa de dynamische en energieke voorstelling. De all female drumband laat het publiek op
weergaloze wijze het swingende
ritme van Afrika ervaren.
‘Abafazi’ (letterlijk ‘vrouwen’) zijn
zeker geen onbekenden: in 2012
begeleidden zij onder meer Shakira tijdens de kick-off van het
WK voetbal. Nu komen ze naar
Velsen voor een niet te missen
Afrikaans spektakel. Prijs: vanaf 26,25 euro. Meer info: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of tel.
0255-515789. (foto: Wim Lanser)

Dirk Scheele zorgt voor
meezingfestijn in Velsen
Velsen - Net als in de populaire Nickelodeon-serie gaat Dirk
Scheele op woensdag 26 februari (15.00 uur) ‘Op Stap’ in de
Stadsschouwburg Velsen. Op
deze woensdagmiddag middenin de voorjaarsvakantie komt de
muziekheld voor kinderen tussen de 2 en 7 jaar naar IJmuiden
voor een spetterende show vol
vrolijke boerderijliedjes.
Dirk woont in een echte boerderij met veel dieren, een hooiberg,
een schuurtje en een tractor.
Hij heeft het daar erg naar zijn
zin, maar het is wel wat stil. Tijd
voor een feestje! Via zijn postduif
stuurt Dirk uitnodigingen rond.
Als alles klaar staat voor het
feest wacht hij gespannen tot

de gasten komen. Maar de eerste gasten zijn niet de vrienden
die hij verwachtte. Natuurlijk zijn
ze welkom, maar de dieren van
de boerderij beginnen zich langzaam een beetje zorgen te maken... Heeft de postduif wel de
juiste brievenbussen gevonden?
En komt iedereen op tijd voor het
feest?
Met zijn team van poppenspelers en acteurs zorgt hij voor een
show die eindigt met een groot
swingend feest voor alle peuters
en kleuters!
Prijs: tot en met 12 jaar 13 euro,
vanaf 12 jaar 16 euro. Meer info:
www.stadsschouwburgvelsen.nl
of tel. 0255-515789. (foto: Marco
Peeters & Harmen van Straaten)
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Paspoort en ID-kaart
voortaan 10 jaar geldig
Paspoorten en identiteitskaarten
voor personen van 18 jaar en ouder zijn vanaf 9 maart a.s. tien
jaar geldig. Dat is nu nog vijf jaar.
Deze maatregel is genomen om
de administratieve rompslomp
voor zowel burgers als de overheid te verminderen. Zo zijn ook
geen vingerafdrukken meer nodig
in de identiteitskaart.

Een paspoort in Velsen kost nu 50,35
euro. Straks is dat voor inwoners
van 18 jaar en ouder: 66,95 euro. Het
nieuwe model identiteitskaart voor
volwassenen gaat 52.95 euro kosten.
Op dit moment betaalt u daarvoor
41,90 euro. Dubbele geldigheid dus
voor relatief minder geld.
Het is helaas niet mogelijk om lopende aanvragen te annuleren en
opnieuw een aanvraag na 9 maart te

doen. Als de geldigheid het toelaat,
adviseren wij u om uw paspoort dan
wel identiteitskaart pas na 9 maart
aan te vragen. Daarmee bespaart u
behoorlijk veel geld.
Onder de 18
Voor jongeren blijft het paspoort 5
jaar geldig. Deze gaat 51,05 euro kosten. Het tarief van de identiteitskaart voor alle minderjarigen wordt
28,35 euro. In dit bedrag is slechts de
jaarlijkse verhoging opgenomen.
Vingerafdrukken
De gemeente neemt sinds maandag 20 januari j.l. geen vingerafdrukken meer op bij de aanvraag van een
identiteitskaart. Bij de aanvraag van
een paspoort nemen we nog maar
twee vingerafdrukken op. Dit waren
er vier.

Geen aanvragen op 6 en 7 maart
Door de wijziging van de geldigheidsduur en model van paspoort en
identiteitskaart is aanpassing van de apparatuur vereist. Dit gebeurt op
6 en 7 maart a.s. U kunt daarom op deze dagen geen paspoort of identiteitskaart aanvragen. Uiteraard wel eerder aangevraagde reispapieren
ophalen. Ook kunt u voor alle andere producten gewoon terecht. En het
blijft mogelijk om een noodpaspoort bij de Koninklijke Marechaussee
aan te vragen.

Vermelding in vakliteratuur

Aandacht Wijkeroogpark
Het Wijkeroogpark in VelsenNoord trekt nationale aandacht.
Dit bijzonder aangelegde park,
waarvan de doortrekking van de
Scheybeeck een belangrijk onderdeel is, staat vermeld in het
jaarboek Landschapsarchitectuur
en Stedenbouw 2013.

In dit jaarboek zijn de meest aansprekende projecten uit de periode 2011 en 2012 geselecteerd. Volgens de selectiecommissie bewijst
het plan voor het nieuwe park dat
ontwerpers nog steeds in staat zijn
mooie, betekenisvolle plekken te
maken. Opmerkelijk is dat natuur
en kunstmatigheid hand in hand
gaan.

De Scheybeeck vormt van oudsher
de grens tussen Velsen en Beverwijk. Eigenlijk is het park één lange, gedeeltelijk ondergrondse waterlijn met diverse vijvers als tussenstop, een aquaduct en een kunstmatig betonnen beek. Het duinwater wordt doorgesluisd naar het kanaal, maar er wordt ook brak water
uit het kanaal binnengelaten in het
park. Er is vooral veel waardering
voor de monding van de beek vlakbij
het Noordzeekanaal. Daar komt het
zoete beekwater en brakke water
van het Noordzeekanaal in een grote vijver bijeen. Een zogeheten vishevel zorgt voor de verbinding met
het kanaal. Vissen kunnen zich via
deze hevel verplaatsen. (foto: Gemeente Velsen)

Burgemeester geeft uitleg
over DeStemvanVelsen.nl
Burgemeester Franc Weerwind geeft uitleg aan mevrouw Huijbens en haar
kleinzoon Thijs over DeStemvanVelsen.nl tijdens de opname van het Raadsplein Café van RTV Seaport. DeStemvanVelsen is een interactieve stemtest
samengesteld door politieke partijen in Velsen voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart. (foto: Reinder Weidijk)

Infopagina
13 februari 2014

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Speelplek Velserdijk
wordt kindvriendelijker
Velsen wordt niet alleen steeds
groener en veiliger maar ook
kindvriendelijker. Zo wordt de
bestaande speelplek tussen Velserdijk en het Noordzeekanaal
in Velsen-Zuid uitgebreid met
speeltoestellen.

Maar ook aan de voetballende jeugd
is gedacht. Het is de bedoeling dat
voor de meivakantie een trapveldje met heuse doelen wordt gemaakt.
Verder zijn een klimtoestel en vogelnestschommel in bestelling. Deze schommel bestaat uit een grote rieten mand, waarin meerdere
kinderen kunnen zitten. Dit speeltuig is daardoor zeer geschikt voor
minder valide kinderen. Het was

een grote wens van de buurtkinderen om het bestaande speelterrein,
waarop nu slechts een tafeltennistafel en een basketbalpaal staan, uit
te breiden. De gemeente wilde hier
graag aan meewerken. De uitbreiding is tot stand gekomen in samenwerking met het wijkplatform Velsen-Zuid.
Wilt u weten hoe de speelplek er
precies uit komt te zien? Dan kunt u
het ontwerp bekijken op de website van de gemeente Velsen. Zie ook
www.velsen.nl > Meepraten-in-Velsen > Samenspraak > SpeelplekkenVelsen. (foto: Gemeente Velsen)

Vijf jaar buurtbemiddeling
Wethouder Robert te Beest overhandigt een bos bloemen aan Suleika van
Holland, coördinator Buurtbemiddeling Velsen ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van deze dienst. (foto: Stichting Welzijn Velsen)

Onderzoek afvalscheiding
Hoe kijken de inwoners aan tegen het scheiden van groente,
tuin- en fruitafval, papier, karton,
plastic en glas? En wat is hun bereidheid om de diverse soorten
afval apart in te zamelen? En hoe
wordt er gedacht over veranderingen op dit gebied? Allemaal
vragen waar het Burgerpanel Velsen antwoord op wil krijgen. Het
onderzoek start op 14 februari en
duurt tot 8 maart.

Er zijn twee momenten dat afval gescheiden kan worden, bij de bron en
bij de eindverwerker. Door het afval in diverse soorten op te halen en
te verwerken kunnen deze geschikt
worden gemaakt voor hergebruik.
Afvalscheiding draagt daardoor bij
aan een beter milieu en is ook gunstig voor de portemonnee. Want hoe
minder kosten er worden gemaakt
voor de verwerking, hoe lager de afvalstoffenheffing.

Toch wordt in Velsen nu nog relatief
weinig aandacht besteed aan het gescheiden inzamelen van afval. Dit
kan beter. Hiervoor is het wel belangrijk dat er voldoende draagvlak is onder de inwoners van Velsen. Uiteraard rekening houdend met de diverse soorten huishoudens. Zo zal een
alleenstaande minder afval hebben
dan een gezin met twee kinderen.
De gemeente Velsen is begin oktober
2010 begonnen met de opzet van een
digitaal Burgerpanel. Dit is een groep
van ongeveer 2200 inwoners, die 4
tot 6 keer per jaar een reeks vragen
krijgt voorgelegd. Een extra communicatiemiddel om mensen te betrekken bij het beleid en het bestuur van
de gemeente.
Inwoners van Velsen, die geen deel
uitmaken van het Burgerpanel, kunnen de vragenlijst ook invullen via
www.velsen.nl. (foto: HVC)

Afronding renovatie

Stadhuis weer in gebruik
Na ruim een jaar renovatie wordt
het stadhuis van Velsen vanaf
3 maart a.s. weer volledig in gebruik genomen. Dat betekent dat
burgemeester en wethouders, de
raadsgriffie en alle ambtenaren
vanaf die datum weer werkzaam
zijn op het Dudokplein 1 in IJmuiden.

Iedereen is blij met de verhuizing
van het gebouw De Beurs naar het
stadhuis. Alle medewerkers en het
bestuur werken dan weer vanuit één
locatie. Bezoekers van college en
ambtelijke afdelingen kunnen zich

vanaf 3 maart 2014 weer melden bij
de balie aan het Dudokplein 1. Deze
ingang is gelegen tegenover Albert
Heijn.
Behalve noodzakelijke technische
ingrepen heeft het gebouw weer een
typische Dudok uitstraling gekregen. De smalle raamprofielen aan
de kant van Plein 1945 zijn daar een
voorbeeld van. In 1962 werd met de
bouw begonnen. Het gebouw is ontworpen door de beroemde architect Willem Marinus Dudok (18841974). De bouw duurde drie jaar en
was in 1965 klaar.
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Bekendmakingen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling,
bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog
veel meer.

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

mingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken hebben, kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten
via 14 0255.

lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en
verordeningen te publiceren in het elektronisch
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 1 februari tot en met 7 februari2014
de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
hebben
ontvangen op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

(05/02/2014) w14.000048;
Bik- en Arnoldkade 22, vergroten bovenwoningen (04/02/2014)
w14.000044;
Kastanjestraat 36, kappen boom
(04/02/2014) w14.000045.

IJmuiden
Breskensstraat 2, vergroten bedrijfsgebouw (03/02/2014) w14.000043;
Heerenduinweg 12, kappen boom

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 7, kappen
(04/02/2014) w14.000046.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen
Driehuis
Geen mededelingen

boom

Velserbroek
W. Kentstraat 5, plaatsen dakkapel (achtergevel) (07/02/2014)
w14.000051;
Rijksweg ong. en Rijksweg A9,
kappen 11 bomen (03/02/2014)
w14.000042.

lopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook
een bezwaarschrift is ingediend.
De verzenddatum van het besluit
is tussen haakjes vermeld.

de woning 1e etage (07/02/2014)
w13.000426;
Hyacinthenstraat 24, vergroten woning eerste verdieping (07/02/2014)
w13.000404.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 120, wijzigen 3 wooneenheden naar 1 woning, slopen
hooiberg en legaliseren bestaande
hooiberg (05/02/2014) w11.000671;
Jagtlustlaan 20, plaatsen dakkapel
(05/02/2014) w13.000510.

Velsen-Zuid
Oude Pontweg 128, plaatsen woonwagen (06/02/2014) w14.000050.

Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 119, veranderen
entree (05/02/2014) w14.000049.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende
besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende bij het
(de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van
verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het
besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-

IJmuiden
Lindenstraat 32, maken muurdoorbraak (10/02/2014) w14.000003;
Orionweg thv 130-118, kappen 16 bomen (10/02/2014) w13.000542.
Driehuis
Tollenslaan 12, vergroten woning
(07/02/2014) w13.000537.
Santpoort-Noord
Terrasweg 57, vergroten achterzij-

Velsen-Zuid
Geen mededelingen
Velsen-Noord
Geen mededelingen
Velserbroek
Geen mededelingen
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

Evenementen art. 2:17 APV
4 mei 2014, herdenkingsplechtigheid, Plein 1945 te IJmuiden
(07/02/2014) u14.001093;
8 en 9 maart 2014, Circus Sijm,
Vestingplein
te
Velserbroek
(07/02/2014) u14.000872;
18 mei en 21 mei 2014, Circus Sijm,
Hout of Koningsweg te VelsenNoord (07/02/2014) u14.000878;
16 maart 2014, Runnersworld
Spaarnwoudeloop,
Spaarnwoude te Velsen-Zuid (11/02/2014)
u14.000655.
Aanwijzing als Rijksmonument
De minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap heeft op 6 februari 2014, gelet op artikel 3 van de Monumentenwet 1988, positief beslist
op het verzoek het complex Ventilatiegebouwen Velsertunnel, Wijkermeerweg 5A te Velsen-Noord en v/h
Oude Pontweg 1 te Velsen-Zuid aan
te wijzen als rijksmonument. Het be-
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Besluiten (vervolg)
treft het complex Ventilatiegebouwen Velsertunnel bestaande uit het
ventilatiegebouw op de zuidoever en
het ventilatiegebouw op de noordoever van het Noordzeekanaal.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij
een besluit is betrokken daartegen
binnen zes weken na de dag waarop
het aangevallen besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen

bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.
U stuurt het bezwaarschrift, onder
vermelding van ‘bezwaar’ naar: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, t.a.v. DUO, Postbus

606, 2700 ML Zoetermeer. U kunt
het ook faxen naar: 079 - 323 38 87.
De beschikking ligt bij de gemeente
Velsen van 14 februari t/m 20 maart
2014 ter inzage.

Raadscommissie IJmond op 18 februari 2014
Plaats: Gemeentehuis Heemskerk, Maarten van Heemskerckplein 1,
Raadzaal. Tijd: 19.30 uur. Voorzitter: heer C.J.M. Stam.

6 Rondvraag
7 Sluiting (22.30 uur)

Nota bene:
De vergadering wordt om 19.00 uur voorafgegaan door een presentatie van
Rijkswaterstaat over de renovatie van de Velsertunnel.

Indien u bij agendapunt 4 gebruik wilt maken van het spreekrecht, kunt u
zich tot aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter, of voorafgaand
daaraan bij de griffier (06-211 88 352 of griffie@heemskerk.nl).

1
2
3
4
5

De visie is reeds door de diverse raadscommissies besproken, maar mochten
er toch nog (technische) vragen zijn die beantwoording vooraf behoeven, dan
kan dat per email tot 5 februari (griffie@heemskerk.nl). De colleges zullen de
vragen uiterlijk 14 februari beantwoorden.

Opening en mededelingen (20.00 uur)
Vaststelling agenda
Besluitenlijst vergadering raadscommissie Umond 21 januari 2014
Regionale mobiliteitsvisie Umond 2014
Overdrachtsdocument Metropoolregio Amsterdam (21.00 uur)

Vastgesteld wijzigingsplan PWN Velserbroek
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben in haar vergadering van 28 januari 2014 het wijzigingsplan vastgesteld voor de
uitbreiding van het PWN-kantoor
aan de Rijksweg in Velserbroek.
In het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Velserbroek” is een
binnenplanse wijzigingsbevoegdheid opgenomen om het bebouwingspercentage te verhogen.

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt
voor een ieder met ingang van 14 februari 2014 gedurende zes weken ter
inzage. Het vastgestelde wijzigingsplan en daarbij behorende stukken

zijn in te zien bij de receptie van het
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
De receptie is van maandag tot en
met vrijdag geopend van 09.00 uur
tot 16.00 uur en op donderdagavond
van 18.00 uur tot 20.00 uur.
Een exemplaar van het vastgestelde
wijzigingsplan in te zien bij de centrale bibliotheek te IJmuiden gedurende de gebruikelijke openingstijden.
Het wijzigingsplan is tevens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl.

Beroep bij de Raad van State kan
worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig zienswijzen op het
ontwerp-wijzigingsplan bij het College kenbaar hebben gemaakt, dan
wel door belanghebbenden aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen op het ontwerp-wijzigingsplan bij het College kenbaar te hebben gemaakt. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd.
Het beroepschrift dient in tweevoud
te worden gezonden aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA
‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het
wijzigingsplan treedt in werking
daags na afloop van de genoemde
termijn van terinzagelegging. Het
instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld
kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de
termijn naast het beroepschrift een
verzoek om voorlopige voorziening
is ingediend bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit
niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Taken beheer en onderhoud naar Openbare Werken
Het college heeft een besluit genomen om met ingang van 1 maart
2014 de taken op het gebied van
beheer en onderhoud van de
openbare ruimte van gemeente
Velsen onder te brengen in een
nieuw te vormen afdeling Openbare Werken.

Deze taken waren tot voor kort ondergebracht bij twee afdelingen, te
weten afdeling Wijkbeheer en de afdeling Beleid en Voorbereiding.
Ook heeft het college een besluit genomen om een tijdelijke afdelingsmanager Wijkbeheer te benoemen.

Het college heeft verder een besluit
genomen om de werkeenheid Toezicht en handhaving openbare ruimte met ingang van 1 maart 2014 organisatorisch onder te brengen bij
de afdeling Algemene zaken. Hierdoor wordt verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening op het

gebied van handhaving gerealiseerd.
Tevens heeft het college besloten om
de bevoegdheden op het gebied van
handhaven openbare ruimte en het
wegslepen van voertuigen te mandateren aan de afdelingsmanager Algemene zaken.
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Ontwerpbestemmingsplan Santpoort-Zuid
RECTIFICATIE
De publicatie van vorige week is
per abuis niet verschenen in de
Jutter en Hofgeest. Derhalve publiceren wij opnieuw en zijn de
data van terinzagelegging gewijzigd.

Aankondiging
Burgemeester en Wethouders van
Velsen hebben besloten de gemeenteraad voor te stellen een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor
de kern Santpoort-Zuid.
Waar ligt het plangebied
Het plangebied betreft de gehe-

le kern van Santpoort-Zuid met uitzondering van Blekersduin.
Aanleiding
Het ontwerpbestemmingsplan Santpoort-Zuid is een nieuw bestemmingsplan dat verschillende bestaande bestemmingsplannen vervangt.
Inzage in het plan
Krachtens artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en afdeling
3.4, artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht, ligt het ontwerpbestemmingsplan SantpoortZuid (idn: NL.IMRO.0453. BP1700SANTPOORTZU1-O001) van

vrijdag 14 februari tot en met donderdag 27 maart 2014 ter inzage bij
de receptie van het stadhuis en de
centrale bibliotheek. Het digitale bestemmingsplan is ook te raadplegen
via de gemeentesite www.velsen.nl
en www.ruimtelijkeplannen.nl.
De openingstijden van het stadhuis
zijn op werkdagen van 09.00 uur tot
16.00 uur en donderdagavond van
18.00 tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan
kunt u een afspraak maken met de
behandelend ambtenaar van de afdeling Economische Zaken, Wonen
en Ruimtelijke Ontwikkelingen, tel.
0255-567200.

Indienen van zienswijzen
Van vrijdag 14 februari 2014 tot en
met donderdag 27 maart 2014 kunt u
een zienswijze indienen op het plan.
Dit doet u door een brief te richten
aan gemeenteraad van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, onder
vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan SantpoortZuid” of via ro@velsen.nl, vergeet
daarbij niet duidelijk uw fysieke
postadres aan te geven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen
kunt u een afspraak maken met de
behandelend ambtenaar dhr. Pijpers,
telefoonnummer 0255-567200.

Opknapbeurt Wijkermeerweg
Deze zomer wordt er gestart met
het leefbaar en veiliger maken
van de Wijkermeerweg en omgeving in Velsen-Noord. Woensdagavond 29 januari jl. werd er een
inloopbijeenkomst in basisschool
De Triangel in Velsen-Noord gehouden. Ruim veertig omwonenden keken naar de plannen.

Een belangrijke ingreep is, dat de

Wijkermeerweg een 30 kilometerweg wordt en er dus minder snel
wordt gereden. Op het deel van de
Wijkermeerweg ten oosten van de
Vletterliedenweg zal een fietspad
worden aangelegd. Bedrijven langs
de Wijkermeerweg worden vanaf de
Concordiastraat ontsloten, zodat er
geen vrachtverkeer over de Wijkermeerweg hoeft. Ook het laden en lossen wordt verplaatst naar de Con-

cordiastraat. Behalve dat de straat
veiliger wordt, zal de omgeving ook
groener worden. Want naast de nog
te bouwen Brede School aan de Heirweg komt een park met een wandelroute naar het Wijkeroogpark. Om
het wonen in deze buurt nog aangenamer te maken zal het schoolplein
van de nieuwe school als natuurlijk
speelveld worden ingericht, dat door
iedereen gebruikt kan worden. Ver-

der wordt ook het groengebied tussen de Heirweg en de Wijkermeerweg ook meegenomen in de opknapbeurt.
Voor meer informatie kunt u tot 17
maart 2014 contact opnemen met de
gemeente Velsen via info@velsen.nl.

