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Jubileumseizoen schouwburg in volle gang

Unieke cabaretavond
IJmuiden - De viering van 75 jaar Stadsschouwburg Velsen is een aaneenschakeling van feestelijke 
hoogtepunten voor alle inwoners van onze gemeente. Vorige week vrijdag genoot een volle theaterzaal 
van de unieke en eenmalige jubileumvoorstelling met Erik van Muiswinkel en Diederik van Vleuten, die 
voor het eerst sinds hun ‘scheiding’ in 2009 weer met z’n tweeën op de planken stonden. Samen met 
Plien & Bianca, De Partizanen en Marc-Marie Huijbregts zorgden zij voor een hilarische avond vol be-
kende cabaretscenes. Artiesten komen graag in Velsen en Marc-Marie vertelde waarom: ,,Overal in 
Nederland heb je mooie zalen en leuk publiek, maar nergens heb je een directeur als Jacob Bron.’’ Vel-
senaren die in februari reserveren voor een voorstelling in de schouwburg, krijgen het tweede kaart-
je gratis. De jubileumactie geldt voor het hele aanbod. Zie ook www.stadsschouwburgvelsen.nl. (foto: 
Ron Pichel)

Woningbrand in IJmuiden
IJmuiden - Vorige week vrij-
dagmiddag is brand ontstaan 
bovenin een portiekfl at aan 
de Lange Nieuwstraat. Daar-
bij is fl inke schade ontstaan.

Op het moment dat de brand-
weer arriveerde kwamen er gro-
te rookwolken uit het dak. De 
politie heeft de bewoners naar 
buiten gehaald terwijl de brand-
weer opschaalde naar middel-
brand zodat ook de brandweer 
Beverwijk werd opgeroepen. 
Van binnenuit en via de ladder-
wagen is de brand bestreden. 
Het was een felle brand waar de 
brandweer fl ink op moest inzet-
ten. Anderhalf uur na de mel-
ding kon men het sein ‘brand 
meester’ geven.
De Lange Nieuwstraat was ge-
durende de brand in beide rich-
tingen afgesloten voor alle ver-
keer. De brand is ontstaan op de 
zolder waar elke bewoner een 
met houten latten afgeschei-
den berging heeft. De brand is 
beperkt gebleven tot dat deel, 
maar er zijn wel twee gaten in 
het dak gebrand.

Nadat ‘brand meester’ was ge-
geven kon een hond uit een van 
de fl ats worden gehaald. Vol-
gens de politie zijn 19 bewoners 
tijdelijk geëvacueerd en opge-
vangen bij Woningbedrijf Velsen, 
de eigenaar van het fl atblok die 
kantoor houdt naast het getrof-
fen portiek.
Rond 18.00 uur is de brandweer 
vertrokken en werd de weg vrij-
gegeven. De gemeente kwam  

strooien in verband met het ve-
le bluswater. 
Het woningbedrijf heeft samen 
met Salvage de woningen ge-
inspecteerd. Later werd bekend 
gemaakt welke bewoners terug 
konden naar hun fl at. De wonin-
gen direct onder de zolderber-
gingen hebben mogelijk water-
schade opgelopen. Ook hebben 
enkele woningen rookschade. 
(foto: Ko van Leeuwen)

Halkade 27/31, IJmuiden-Haven
Tel. 0255-512796. 

7 dagen per week geopend

ACTIE: Hollandse Kabeljauw filet kilo E9,95
Valentijn oesters mandje 12 stuks e14,95 + gratis oestermes!

www.waasdorp.nl

Stef Blok
Minister voor wonen 

en rijksdienst
en

Elisabeth Post
Gedeputeerde van de 

provincie Noord-Holland
komen op maandag 2 maart 
naar Heemskerk in restaurant 

La Citadel, Gildenplein 28, 
Heemskerk. 

Aanvang 18.45 uur.

	  
	  

	  

APK	  benzine	   of	  Diesel	  

      € 19.95 
Prijzen	  inclusief	  BTW,	  

milieutest	  en	  afmeldkosten	  
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ijmuiden@driveincarservice.nl	  
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
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Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!
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Hobbyfotograaf Erik Baalber-
gen legt wekelijks een ty-
pisch IJmuidens beeld vast. 
Soms naar aanleiding van de 
actualiteit of een evenement, 
soms gewoon vanwege de 
mooie taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.

We zijn inmiddels wel gewend 
dat er van alles verdwijnt uit 
IJmuiden. Het slopen van gebou-
wen en sluiten van winkels is in-
middels geen nieuws meer. Maar 
begin vorige week kwam er een 
aankondiging waar je toch even 
stil van wordt. De Huttenbouw 
stopt na 37 jaarlijkse edities. In 
1978 werd de huttenbouw voor 
het eerst georganiseerd vanuit 
twee IJmuider buurthuizen. Aan 
het Rokerspad, tussen de Keet-
berglaan en de Ampèrestraat, 
verrees een tijdelijk huttendorp. 
Onder leiding en toeziende ogen 
van talrijke vrijwilligers konden 
kinderen uit IJmuiden hun ener-
gie en timmerlust botvieren op 
het bouwen van houten villa’s. 
Sindsdien klonken jaarlijks in de 
zomervakantie een week lang 
getimmer en vrolijke kinder-
stemmen in het duingebied en 
werden de fraaiste bouwwerken 
neergezet. Jarenlang bood het 

Rokerspad het bouwtoneel zoals 
de foto uit 2010 toont, maar de 
laatste drie jaar vond de hutten-
bouw vanwege bouwactiviteiten 
rond de Keetberglaan plaats op 
de vlakte van de voormalige ba-
sisschool de Zandloper aan de 
Keetberglaan.
Ondanks jaren van succes heeft 
het vrijwilligersteam nu beslo-
ten om defi nitief te stoppen met 
de organisatie. De hoofdreden 
is het afnemende aantal deel-
nemende kinderen. In de topja-
ren deden dagelijks zo’n 200 tot 
250 kinderen mee, maar de laat-
ste jaren kwamen dagelijks ge-
middeld 35 kinderen. 
Daarnaast spelen het moeilijk 
verkrijgen van hout en de elek-
triciteitsvoorziening op de bouw-
plaats een rol. Het 20-koppige 
vrijwilligersteam heeft het moei-
lijke maar moedige besluit eind 
januari weloverwogen en met 
tranen in de ogen genomen. Het 
team is dankbaar voor de deel-
name door de kinderen en de 
steun en medewerking van de 
vrijwilligers, sponsoren, de ge-
meente en de burgemeesters, 
tot het einde aan toe. IJmuiden 
verliest weer een stukje traditie 
maar kan met trots terugkijken 
op de huttenbouw!

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

Open huis Technisch 
en Maritiem College
IJmuiden - Op 13 en 14 febru-
ari openen het Technisch Colle-
ge Velsen en het Maritiem Col-
lege IJmuiden weer de deuren. 
Op vrijdagavond 13 februari is er 
van 19.00 tot 21.00 uur een open 
avond en op zaterdag 14 februa-
ri vindt van 10.00 tot 13.00 uur de 
jaarlijkse open dag plaats.
Op de open avond en de open 
dag verzorgen de leerlingen 
van het Technisch College Vel-
sen en Maritiem College IJmui-
den rondleidingen voor de po-
tentiële leerlingen en hun ou-
ders. Er is ruim gelegenheid om 
vragen te stellen. Dit jaar zullen 
er voor het eerst ook oud-leerlin-
gen in de scholen zijn, die vertel-
len wat zij nu doen. De scholen 
willen daarmee graag laten zien 
hoe succesvol de leerlingen zijn 
na hun opleiding. Veel leerlingen 
gaan na het vmbo door naar het 
mbo en het hbo. Een groot deel is 
zelfstandig ondernemer. Bezoe-
kers kunnen zelf in gesprek gaan 
met deze ex leerlingen en horen 
welke opleidingsroute zij gevolgd 
hebben en wat dit voor hun hui-
dige werk betekent. 
Iedereen wordt uitgenodigd om 
vooral ook mee te doen. Bij het 
Technisch College maken bezoe-
kers bijvoorbeeld een vrachtwa-
gen van hout. Of ze bewerken 
met een lasersnijder dikke stuk-
ken metaal tot kaarsenhouders. 
Men kan de 3D printers in actie 
zien en er vliegt een echte ‘dro-
ne’ in het lokaal Elektrotechniek. 
Bij het  Maritiem College wordt 

door een ervaren zeilmaker een 
demonstratie gegeven van het 
schiemanswerk (alles wat te ma-
ken heeft met touw) waaronder 
knopen en splitsen. Daarnaast 
kan men varen op een simulator 
of rond lopen op één van de op-
leidingsschepen en op de kapi-
teinsstoel plaats te nemen.
De leerlingen die kiezen voor het 
Technisch College Velsen of Ma-
ritiem College IJmuiden hebben 
een voorkeur voor leren vanuit de 
praktijk. ‘Leren door te Doen’  is 
het thema. De leerlingen slagen 
vrijwel allemaal voor hun vmbo 
basis, vmbo kader of gemengde 
leerweg. (Ook wel aangeduid als 
technische mavo en maritieme 
mavo). Het afgelopen jaar had 
het Maritiem College IJmuiden 
een 9,5 en het Technisch Colle-
ge Velsen een 8,5 in de landelij-
ke kwaliteitsmeting van Voortge-
zet Onderwijs scholen. 
Dat hoge rendement komt om-
dat de praktijk het uitgangspunt 
is. Dat maakt dat de leerlingen 
beter snappen waar ze mee be-
zig zijn. Ze zijn meer gemotiveerd 
om de theorie te leren omdat dit 
de voorwaarde is voor een goede 
uitwerking in de praktijk. De leer-
lingen hebben een hoge manue-
le intelligentie en daar zijn beide 
scholen trots op.
Iedereen die de open dag of 
open avond wil bezoeken is van 
harte welkom aan Briniostaat 12 
(Technisch College Velsen) en 
Brioniostraat 10 (Maritiem Colle-
ge IJmuiden).

Velsen-Noord – Als de brede 
school aan de Heirweg in Vel-
sen-Noord gereed is komen de 
twee locaties van basisschool 
de Triangel vrij. 
De gemeente heeft voor beide 
locaties woningbouw gepland. 
In het nieuwe bestemmingsplan 
Velsen-Noord wordt alvast re-
kening gehouden met deze ont-
wikkelingen. 
Omdat de locatie Van Diepen-
straat vlakbij de voorzieningen 
in Velsen-Noord ligt, wil men 
hier woningen voor senioren 
bouwen. In het bestemmings-
plan wil men mogelijkheden 
scheppenvoor 20 grondgebon-
den eengezinswoningen of 50 
levensloopbestendige apparte-
menten of een combinatie hier-
van. 
In het nieuwe bestemmingsplan 
worden zaken als parkeren en 
bouwhoogte en dergelijke vast-
gelegd. Voor de locatie Strating-

plantsoen/ Duinvlietstraat wil 
men bouwen in dezelfde lijn als 
de bestaande woningblokken. 
Voor deze locatie wil men geen 
specifi eke doelgroep aanwijzen. 
Afhankelijk van de projectont-
wikkelaar kunnen er hier com-
pacte stadswoningen met een 
kleine buitenruimte of appar-
tementen worden gerealiseerd. 
In het bestemmingsplan houdt 
men rekening met een maxi-
mum van 45 woningen. Voor 
deze locatie wil men het parke-
ren aan de binnenzijde van de 
terrein vastleggen. 
Er zal onderzoek worden ge-
daan naar de kwaliteit van de 
aanwezige bomen, want waar-
devolle bomen wil men graag 
behouden. Alle afspraken zijn 
terug te vinden in het bestem-
mingsplan Velsen-Noord dat 
nu wordt herzien en de komen-
de vijf weken nog ter visie is in 
te zien.

Plannen voor nieuwbouw

Mooie prestaties van 
judojeugd Oyama

Velserbroek - Zondag 8 febru-
ari hebben de judoka’s van de 
Velserbroekse  judoclub OYAMA 
onder leiding van judocoach Jan 
Mark Janmaat goed gepresteerd 
tijdens het derde grote jeugdju-
dotoernooi in Leimuiden. 
Ryan du Pon (-33 kg) en Thomas 
Boelé (-39 kg) werden  kampi-

oen door al hun partijen te win-
nen en zij gingen met de gouden 
medaille naar huis. Een tweede 
plaats was er voor Niels van Tu-
nen (-50 kg), Maarten Boelé (-37 
kg) en Djayden Hulsman (-27 
kg). Jeffry van Heerden behaal-
de in de klasse tot -23 kg een 
derde plaats.
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EN PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

Drie Velsenaren op 
kandidatenlijsten CDA 
Regio - Op 18 maart a.s. wor-
den er ook in Velsen verkiezin-
gen gehouden voor de Provinci-
ale Staten van Noord-Holland en 
voor het Algemeen Bestuur van 
het waterschap Rijnland. Het is 
voor het eerst in de geschiedenis 
dat deze twee verkiezingen op 1 
dag worden gehouden; iedereen 
krijgt dus 2 stembiljetten in het 
stembureau.
Het CDA is de enige politieke 
partij die in alle Gemeentera-
den van Noord-Holland is verte-
genwoordigd. En eigenlijk is het 
CDA dus de grootste plaatselij-
ke partij! Op de twee kandida-
tenlijsten voor de verkiezingen 
staan dan ook veel personen, 
namelijk precies 78, uit bijna al-
le Noord-Hollandse gemeen-
ten. Velsen is goed vertegen-
woordigd. Op de CDA-lijst voor 
de provinciale verkiezingen staat 
1 Velsense kandidaat, namelijk 
CDA-afdelingsvoorzitter Mieke 
de Jong, op plaats 22.

Op de lijst voor de waterschaps-
verkiezingen staan maar liefst 
twee Velsense kandidaten: hui-
dig Rijnland-bestuurslid Mar-
lies de Vries uit Velserbroek staat 
op de 3e plaats en CDA-lid Cor 
de Vlieger uit IJmuiden staat op 
plaats 18.
Voor de regio IJmond staat het 
Heemskerkse CDA-Gemeen-
teraadslid Kees Romeijnders 
het hoogst op de CDA-lijst voor 
de verkiezingen voor Provinci-
ale Staten, namelijk op plaats 
10. Het Heemskerkse oud-Ge-
meenteraadslid Frits Brouwer - 
die ook directeur van het KNMI 
was - staat namens de IJmond 
het hoogst op de CDA-lijst voor 
de verkiezingen voor het Hoog-
heemraadschap Hollands Noor-
derkwartier, namelijk op plaats 2.
Vorige week zijn de kandidaten-
lijsten officieel vastgesteld en de 
verkiezingscampagne is inmid-
dels al begonnen. Het CDA is 
daar helemaal klaar voor!

‘Investeer miljarden
in regionale economie’
Regio - D66 wil de komende ja-
ren miljarden investeren in de 
regionale economie, innovatie 
en banen. De 12 provincies heb-
ben samen ongeveer 15 miljard 
euro aan ongebruikt vermogen 
op de plank liggen. Volgens D66 
hebben mensen en bedrijven er 
veel meer aan als een deel van 
dit vermogen niet wordt opge-
pot, maar wordt geïnvesteerd 
om de economie aan te jagen. 
,,D66 Noord-Holland heeft in het 
college van Gedeputeerde Sta-
ten de afgelopen vier jaar kei-
hard gewerkt om een krachtige 
provincie neer te zetten waar-
in het fijn wonen, werken en le-
ven is’’, aldus Joke Geldhof, lijst-
trekker van D66 Noord-Holland. 
,,Maar we zijn nog niet klaar. 
Voor meer banen in Noord-Hol-
land streeft D66 naar duurzame 
groei en innovatie in de regio-
nale economie. Investeren dus.’’
Het vermogen van de 12 pro-
vincies is sinds 2008 gestegen 
van bijna 4 miljard euro naar 
bijna 15 miljard euro. Deson-
danks hebben provincies er niet 
voor gekozen om de lasten voor 
mensen te verlagen, maar om 
het geld te beleggen in onder 
andere staatsobligaties. Nadat 
het is misgegaan met bijvoor-

beeld het IJslandse Landsbanki 
(Noord-Holland) zijn de regels 
voor provinciale beleggingen al 
flink aangescherpt. 
De afgelopen weken hebben al-
le 12 D66-afdelingen in de pro-
vincies samen met de Tweede 
Kamerfractie gewerkt aan plan-
nen voor versterking van de re-
gionale economie en meer ba-
nen. Zo wil D66 Gelderland 
300 miljoen vrijmaken voor een 
fonds voor innovatief mkb. 
In Overijssel wil D66 250 ver-
ouderde en energieslurpende 
schoolgebouwen aanpakken. 
Een investering van 50 miljoen 
levert daar schonere scholen, 
een lagere energierekening en 
meer banen op. In Noord-Bra-
bant is de ambitie van D66 dat 
in 2040 alle woningen energie-
neutraal zijn. 250 miljoen is be-
schikbaar voor goedkope lenin-
gen aan woningeigenaren. Zo 
stimuleren we investeringen, die 
mensen vervolgens terugverdie-
nen met een lagere energiere-
kening. 
D66 Utrecht investeert 50 mil-
joen in goede en veilige fiets-
paden los van de hoofdwegen, 
omdat het woon-werk-fietsver-
keer daar flink toeneemt. Zie 
ook www.d66.nl.

Hart van 
Holland: lokale 

belangen 
centraal

Regio - Nieuwkomer Hart voor 
Holland doet op 18 maart aan-
staande mee aan de Provincia-
le Statenverkiezingen in Noord-
Holland. De partij vertegenwoor-
digt lokale politieke partijen in de 
gemeenten van Noord-Holland. 
Voorzitter Marielys Roos: ,,Op 4 
november 2014 is Hart voor Hol-
land opgericht. Wat is ons doel? 
Hart voor Holland wil de spreek-
buis zijn voor de lokale belangen 
op provinciaal niveau: voor inwo-
ners, lokale partijen en bedrijven. 
Geen ‘top down’, maar ‘bottom 
up’ politiek. Nu stemt 30% van 
de kiezers bij gemeenteraads-
verkiezingen op een lokale partij. 
Dat lokale geluid wordt niet ge-
hoord binnen de provincie. Daar 
willen wij verandering in bren-
gen. Hart voor Holland ziet dat 
de grote landelijke partijen on-
voldoende denken aan lokale 
belangen. Deze partijen worden 
gedreven door landelijke poli-
tiek en door Haagse ideologieën. 
Grote projecten zoals de Duin-
polderweg, of het HOV in Vel-
sen en in het Gooi, waarmee ve-
le honderden miljoenen EUR zijn 
gemoeid, worden door de pro-
vincie aan de bevolking gepre-
senteerd voordat nut en nood-
zaak zijn aangetoond. Hart voor 
Holland zegt: stop de verspilling 
van ons belastinggeld. Besteed 
geen geld aan zinloze prestige-
projecten.’’
Op de vraag waarom het verkie-
zingsprogramma nog niet be-
kend is, antwoordt zij: ,,Het con-
cept programma was al enige 
tijd klaar, maar wij willen zo veel 
mogelijk lokale partijen de mo-
gelijkheid bieden om input te le-
veren. Dat kostte in onze kor-
te historie veel tijd, maar was ui-
teraard voor ons van groot be-
lang. Dat is inmiddels gebeurd. 
We zitten nu in de afrondende 
fase, laatste puntjes op de i, zo-
dat we het programma dit week-
end kunnen publiceren.’’
Wel heeft de partij de speerpun-
ten inmiddels bekend gemaakt, 
waarin leefbaarheid, lokale ken-
nis, lokale belangen en een kri-
tische kijk op de provinciale be-
stuurslaag centraal staan. De 
speerpunten zijn in de verkie-
zingsflyer opgenomen. De flyers 
worden de komende weken in 
heel Noord-Holland op straat en 
huis-aan-huis verspreid.

Wim van de Camp
op motor door regio
Regio - Marlies de Vries, alge-
meen bestuurslid van het wa-
terschap Rijnland en kandidaat 
namens het CDA bij de komen-
de waterschapsverkiezingen, or-
ganiseert op zaterdag 14 febru-
ari een motorrit langs de mooie 
waterrijke plekjes van Haarlem, 
Spaarndam en Velsen. Wim van 
de Camp, europarlementariër en 
fervent motorrijder, rijdt mee.
Op 18 maart zijn er dubbele ver-
kiezingen, namelijk voor zowel 
de waterschappen als de provin-
cies. Met de motor wordt langs 
plaatsen gereden die belangrijk 
zijn voor zowel voor het water-
schap Rijnland als voor de pro-
vincie Noord-Holland. Tijdens de 
motorrit wordt kennis gemaakt 
met het, voor veel mensen onbe-
kende, waterschap. 
De rit start bij het Provincie-
huis van Noord-Holland in Haar-
lem.  Hierna wordt via het Spaar-

ne naar ‘Land in Zicht’ gere-
den, een locatie waar bouwen 
met water is toegepast. Vervol-
gens wordt er via Penningsveer 
naar Spaarndam gereden, om 
onderweg te stoppen bij mo-
len de Slokop. Volgende stop is 
het Rijnlandhuis voor een kop 
koffie en wordt door Marlies en 
Henk Koelman van de Histori-
sche Werkgroep Spaarndam ver-
teld over het ontstaan van Rijn-
land. De rit gaat verder over de 
Spaarndammerdijk richting de 
Zeesluis IJmuiden, waar de rit 
eindigt. De groep wordt daar op-
gewacht door wethouder Robert 
te Beest. Marlies en Robert zul-
len daar vertellen over de Nieu-
we Zeesluis.
Motorrijders die het leuk vinden 
om mee te rijden, worden van 
harte uitgenodigd zich om 11.45 
uur in Haarlem aan te sluiten bij 
de groep. 

VVD Taartenactie
Regio - Op vrijdag 13 februa-
ri delen VVD Statenleden van 
Noord-Holland persoonlijk ve-
le taarten uit aan personen en 
organisaties die iets bijzonders 
voor de gemeenschap hebben 
gedaan.
Met de VVD Taartenactie, die 
jaarlijks rondom Valentijnsdag 
wordt gehouden, worden men-
sen of organisaties in het zon-
netje gezet vanwege hun bij-
zondere inzet voor de gemeen-
schap in hun buurt, wijk, dorp, 
stad, of regio. De VVD Taarten-
actie vindt dit jaar voor de ne-
gende keer plaats. 
De Noord-Hollandse inwo-
ner van verdienste staat dit jaar 
centraal. Wij willen graag aan-

dacht schenken aan de Noord-
Hollander achter de schermen, 
de persoon die bergen werk 
verzet voor anderen maar niet 
altijd zichtbaar is.
Tijdens deze actie worden niet 
alleen vele vrijwilligers in het 
zonnetje gezet, maar ook diver-
se mensen die op professione-
le basis zich op een bijzonde-
re manier inzetten voor een ge-
meenschap in Noord-Holland. 
De actie wordt georganiseerd 
door de VVD, maar de men-
sen die een taart ontvangen zijn 
veelal geen VVD-ers. Noord-
Hollanders blijken zich op ve-
le terreinen in te zetten om vei-
ligheid en betrokkenheid in hun 
directe omgeving te bevorderen.
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Voorbereidingen Vissenloop
Velsen - Aan de voorbereidin-
gen van het wandelevenement 
Vissenloop is de afgelopen pe-
riode hard gewerkt door het af-
delingsbestuur KWF Kankerbe-
strijding Velsen en vele vrijwilli-
gers. Op 7 januari vond in aan-
wezigheid van wethouder An-
nette Baerveldt de offi ciële af-
trap plaats van dit wandeleve-
nement in het hoofdkantoor van 
de KNRM in IJmuiden. 
Op dit moment zijn de routes 
voor de 5 km (Guppenloop), 10 
km, 15 km, 20 km, 25 km en 40 
km uitgezet die allemaal, ook de 

kortste afstand, door het haven-
gebied en langs bezienswaar-
digheden van IJmuiden zullen 
voeren. Het hoofdkantoor van  
KNRM, dat zowel als start- als 
fi nishplaats beschikbaar is ge-
steld, ligt hiervoor op een mooie 
centrale plaats midden in het 
havengebied. De langere routes 
zullen ook de omgeving aan-
doen, waaronder Spaarnwoude 
en Beeckestijn.
Gelijktijdig met de offi ciële af-
trap van de Vissenloop werd 
ook de nieuwe website: www.
vissenloopijmuiden.nl offi cieel 

in gebruik genomen. Hierop is 
alle informatie te vinden om-
trent afstanden, sponsormoge-
lijkheden en inschrijfgelden. Te-
vens biedt de website belang-
stellenden de mogelijkheid om 
zich, middels een digitaal in-
schrijfformulier, aan te melden 
voor één van de afstanden van 
dit wandelevenement. Vanzelf-
sprekend zullen alle inschrijf-
gelden en sponsoropbrengsten 
worden gebruikt voor de kan-
kerbestrijding in het kader van 
de actie ‘Sta op tegen kanker’. 
(foto: Reinder Weidijk)

Brasserie & Loungebar 
DenK geheel vernieuwd
Santpoort-Noord - Brasserie & 
Loungebar DenK op Landgoed 
Duin & Kruidberg is gerenoveerd. 
Tijdens een sluiting die tien dagen 
duurde werd hard gewerkt aan de 
realisatie van een nieuwe keuken, 
open haard en loungebar. 
De klassieke landhuissfeer die in 
het historische gedeelte van Land-
goed Duin & Kruidberg heerst, 
komt nu in Brasserie & Lounge-
bar DenK meer naar voren. Ook 
heeft Executive Chef Alain Alders 
de menukaart uitgebreid met klas-
sieke brasseriegerechten.
,,Wij merkten, dat onze gasten 
meer behoefte hadden aan het 
huiselijke karakter, die in het klas-
sieke gedeelte van het Landgoed 
heerst’’, aldus Bernard Lensink, 
directeur van Landgoed Duin & 

Kruidberg. ,,Dat is door de renova-
tie goed gelukt. Iedereen is meer 
dan welkom om het resultaat te 
komen bekijken. Om omwonen-
den kennis te laten maken met 
het nieuwe DenK, biedt Brasse-
rie DenK in februari en maart van 
zondag tot en met donderdag een 
3-gangenmenu aan voor 25 euro 
per persoon. Brasserie DenK be-
vindt zich op Landgoed Duin & 
Kruidberg en is 7 dagen per week 
geopend voor ontbijt, lunch en di-
ner. De keuken bereidt vanuit de 
open keuken klassieke brasserie-
gerechten met een moderne twist. 
In de zomermaanden kunnen gas-
ten in DenK in de Tuin genieten 
van het prachtige uitzicht over 
de Engelse landgoedtuin. Zie ook 
www.brasseriedenk.nl.

Ichthus Lyceum weet wat 
nodig is voor goed onderwijs

Driehuis - Het Ichthus Lyceum 
is een middelgrote school voor 
gymnasium, atheneum en havo. 
,,We willen graag dat onze leer-
lingen hun eigen verwachtingen 
overtreffen”, zegt rector Alexan-
der Volmer. Dat de school goed 
onderwijs biedt blijkt niet alleen 
uit het oordeel van de inspectie. 

Volgens het onlangs gehou-
den onderzoek op www.kiesje-
school.nl kan het Ichthus Lyce-
um zich rekenen tot de beste 
scholen van de regio.  ,,Als enige 
school in de regio heeft het Icht-
hus Lyceum een offi cieel erkend 

Technasium”, vertelt de rector. 
,,Maar ook voor leerlingen die 
minder in techniek geïnteres-
seerd zijn is er een ruim aanbod 
aan mogelijkheden.  Zo zijn de 
talentstromen Internationalise-
ring en Kunst en Cultuur erg po-
pulair. Onze leerlingen volgen in 
eerste instantie een goed door-
dacht basisprogramma met tra-
ditionele vakken zoals Neder-
lands,  wiskunde en geschie-
denis en natuurlijk is het Icht-
hus ook op sportief gebied heel 
actief.” Leerlingen van ver buiten 
Velsen komen naar het Ichthus 
vanwege het opleidingsaanbod 

en het plezierige schoolklimaat.  
Een voordeel daarbij is dat de 
school niet alleen met de fi ets, 
maar ook met het openbaar ver-
voer heel goed en veilig bereik-
baar is.  En met het fraaie ge-
bouw en de moderne facilitei-
ten waarover het Ichthus Lyce-
um beschikt, er is zelfs een the-
ater en een fi tnesszaal, heeft de 
school veel in huis. 
Sfeer proeven? 
Op 18 februari zijn de laatste 
kennismakingslessen. Opgeven 
kan via www.ichthuslyceum.nl 
of ga naar de open dag op za-
terdag 14 februari.

Parkeergarage geen 
voorwaarde Orionfl at
IJmuiden – Het college gaat de 
gemeenteraad voorstellen om 
de parkeervoorwaarde voor de 
nieuw te bouwen Orionfl at te la-
ten vervallen, omdat het fi nanci-
eel onhaalbaar zou zijn. Woning-
bedrijf Velsen wil de 12-hoog fl at 
aan de Orionweg slopen. 
Hiervoor in de plaats komen dan 
drie nieuwe woongebouwen, van 
zes, acht en tien bouwlagen. De 
gemeenteraad wilde dat bij de 
herstructurering zeker de helft 
van de geparkeerde auto’s uit 
het zicht verdwijnt door een (on-

dergrondse) parkeergarage. Nu 
blijkt deze dure oplossing in ie-
der geval tot ongewenst uitstel 
te leiden en mogelijk zelfs tot af-
zien van de gehele herstructure-
ring. 
Het college gaat daarom de ge-
meenteraad vragen de voor-
waarde over het parkeren te la-
ten vallen. Herstructurering van 
de 12-hoog fl at aan de Orionweg 
staat al jaren in de planning. Er 
zijn problemen met de kwaliteit 
van de woningen en de leefbaar-
heid rond de fl at. 

Onbeperkt lichteren
Velsen-Noord – De Raad van Sta-
te (RvS) heeft 17 december 2014 
uitspraak gedaan over een aan-
tal beroepszaken in bestemmings-
plan Zeezicht van de gemeente 
Velsen. Velsen kreeg geen gelijk 
over de maximering van het lichte-
ren (overslaan van goederen). Het 
bestemmingsplan mag dus geen 
maximum stellen aan het lichteren. 
Dit kan gevolgen hebben voor re-
creatieve activiteiten op het strand. 
Velsen wilde de maximering uit 
milieu-oogpunt. Lichteren kan ge-

volgen hebben voor de lucht- en 
geluidskwaliteit. Vanwege deze 
slechtere luchtkwaliteit mag Vel-
sen maar beperkte overnachting 
op het strand toestaan. De wens 
van Strandpaviljoen Timboek-
toe voor meer gebruiksoppervlak 
is door RvS afgewezen. Het pavil-
joen moet zich ook houden aan de 
afgesproken tussenruimte van 7,5 
meter tussen paviljoens. Dit is van 
belang vanwege stedenbouwkun-
dige argumenten en overslag in 
geval van brand. 

Brasserie & Loungebar 
DenK geheel vernieuwd
Santpoort-Noord - Brasserie & 
Loungebar DenK op Landgoed 
Duin & Kruidberg is gerenoveerd. 
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realisatie van een nieuwe keuken, 
open haard en loungebar. 
De klassieke landhuissfeer die in 
het historische gedeelte van Land-
goed Duin & Kruidberg heerst, 
komt nu in Brasserie & Lounge-
bar DenK meer naar voren. Ook 
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de menukaart uitgebreid met klas-
sieke brasseriegerechten.
,,Wij merkten, dat onze gasten 
meer behoefte hadden aan het 
huiselijke karakter, die in het klas-
sieke gedeelte van het Landgoed 
heerst’’, aldus Bernard Lensink, 
directeur van Landgoed Duin & 

Kruidberg. ,,Dat is door de renova-
tie goed gelukt. Iedereen is meer 
dan welkom om het resultaat te 
komen bekijken. Om omwonen-
den kennis te laten maken met 
het nieuwe DenK, biedt Brasse-
rie DenK in februari en maart van 
zondag tot en met donderdag een 
3-gangenmenu aan voor 25 euro 
per persoon. Brasserie DenK be-
vindt zich op Landgoed Duin & 
Kruidberg en is 7 dagen per week 
geopend voor ontbijt, lunch en di-
ner. De keuken bereidt vanuit de 
open keuken klassieke brasserie-
gerechten met een moderne twist. 
In de zomermaanden kunnen gas-
ten in DenK in de Tuin genieten 
van het prachtige uitzicht over 
de Engelse landgoedtuin. Zie ook 
www.brasseriedenk.nl.
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‘Uniek zo’n grote 
schouwburg in Velsen’
Velsen - ,,Het is toch uniek dat 
wij zo’n grote schouwburg in 
zo’n kleine plaats hebben. Dat 
al die grote namen langskomen. 
Van Jochem Myjer tot Nick & Si-
mon”, vertelt Jeff Folkerts, spon-
sor en trouwe bezoeker van de 
jarige Stadsschouwburg Velsen. 
,,De mix met de lokale makers 
maakt het helemaal bijzonder.”
,,Een bezoek aan het thea-
ter wordt voor Velsenaren nu 
wel heel erg aantrekkelijk, om-
dat de schouwburg de jubileu-
mactie heeft Velsenaren twee-
de kaartje gratis”, aldus thea-
terliefhebber Folkerts, die ie-
dereen ook kent als organisator 
van Beeckestijnpop. ,,Met mijn 
vrouw ga ik nog naar Huub Sta-
pel. Met mijn kinderen, nu 6 en 
12, ga ik ook graag naar het the-
ater. Ik ben echt naar van alles 
geweest in de schouwburg. Van 
Nijntje tot Golden Earring. Zo di-
vers is het aanbod gelukkig. Te-
gen de jarige schouwburg zeg ik 
Ga zo door en op naar het vol-
gende jubileum, op naar de 100!
Omdat ik snap dat het voor het 
theater met al die bezuinigen 
vaak vechten tegen de bier-
kaai is, draag ik mijn steentje 
bij. Door het regelmatig te be-
zoeken, maar ook door als loka-
le ondernemer bij te springen”, 
vertelt Folkerts van de gelijkna-
mige print- en copyshop. ,,Het 

komt mooi uit dat wij spullen le-
veren die het theater kan gebrui-
ken voor promotie. Natuurlijk 
ben ik dan een beetje trots als ik 
’s avonds langs rijd en dan ‘onze’ 
geveldoeken mooi uitgelicht zie.
Daarnaast is het voor ons leuk 
dat de schouwburg vaak met bij-
zondere, gekke verzoeken komt. 
Denk aan de makelaarsborden 
voor ‘Het Meisje van Velsen’. Nu 
zijn wij druk bezig met de pro-
grammaboekjes voor de voor-
stellingen van Unidos komend 
weekend.”
Meer informatie over de jubi-
leumactie ‘Velsenaren twee-
de kaartje gratis’: www.stads-
schouwburgvelsen.nl.

Schildercursus bij 
Atelier de Beeldvorming

Velserbroek - Atelier de Beeld-
vorming heeft op woensdag-
avond en vrijdagochtend weer 
wat ruimte voor nieuwe cursis-
ten. Er worden dan twee soorten 
schilderlessen gegeven: De Ba-
sis of Het experiment. 
Met de cursus De Basis kun 
je zelf ontdekken wat schilde-
ren allemaal te bieden heeft. 
Aan het begin van de les wordt 
een fenomeen uit de schilder-
kunst kort besproken en dan 
ga je meteen aan de slag. Sa-
men wordt de opdracht bepaald 
en daarna gaat men meteen aan 
de slag. 
Bij Het Experiment wordt geëx-
perimenteerd met allerlei mate-
rialen en combinaties daarvan. 
Cursisten bepalen hun eigen 
onderwerp. 
Bij Atelier de Beeldvorming wor-
den schilderlessen gegeven 
door beeldend kunstenares Ma-

non van Leuven. De wensen van 
de cursist zijn voor haar altijd de 
basis van de les. Het maakt niet 
uit of je al ervaring hebt of niet. 
Voor alle lessen geldt: persoon-
lijke aandacht en je persoonlij-
ke ontwikkeling staan centraal. 
De groepen zijn klein, maximaal 
6  personen, dus ieder kan een 
eigen weg inslaan.  
Manon van Leuven: ,,We werken 
vooral met acrylverf, meestal op 
papier maar ook geregeld op 
doek. En het grote voordeel van 
werken met acrylverf is: het kan 
niet mislukken, je kunt er name-
lijk altijd weer overheen schil-
deren. En de kleuren zijn ook zo 
mooi als je ze zelf gaat mengen.’’
Voor meer informatie over de in-
houd van de lessen, prijzen et-
cetera, zie www.atelierdebeeld-
vorming.nl. Opgeven kan door 
een berichtje te sturen naar Ate-
lierdebeeldvorming@gmail.com.

Vanaf 21 februari weer open
Speeltuin De Veilige 

Haven bestaat 85 jaar
IJmuiden - Vanaf zaterdag 21 
februari is speeltuin De Veili-
ge Haven weer open. Omdat 
de speeltuin dit jaar 85 jaar be-
staat is het op zaterdag 13 juni 
groot feest in de speeltuin met 
muziek, ijs, limonade, schmin-
ken en andere verrassingen. 
De entree is dan gratis voor 
jong en oud!
Bijna 62.000 kinderen en hun 
ouders of begeleiders bezoch-
ten in 2014 de speeltuin. De 
nieuwe boot en vuurtoren zijn 
een groot succes. 
In het winkeltje staan ook dit 
jaar de vrijwilligers weer klaar 
om allerlei lekkere snoepjes 
en ijsjes te verkopen voor een 
schappelijke prijs. Ook is er na-
tuurlijk limonade, thee en kof-
fie en een echte popcornma-
chine. Welke opa of oma, va-
der of moeder lijkt het leuk om 
in wat vrije uurtjes te assiste-
ren of vindt het misschien leu-
ker te helpen bij het onderhou-
den van de speeltuin? 
Verder zijn er weer de gezelli-
ge bingoavonden op 28 febru-
ari, 28 maart, 18 april, 30 mei, 
5 september, 10 oktober en 
14 november. De zaal is open 
om 19.30 uur, bingo begint om 

20.00 uur. Van de opbrengst 
worden elk jaar leuke nieuwe 
speeltoestellen gekocht. Dit 
jaar is er een nieuwe klimwand 
achterin de tuin. 
De entreeprijs voor de speel-
tuin blijft 1 euro per persoon. 
Gezinskaarten/seizoenkaarten 
zijn te koop voor 27,50 (voor 
twee volwassenen en twee kin-
deren). Elk extra kind is 5 euro 
erbij. Betalen kan alleen con-
tant in de speeltuin bij de be-
heerder, pinnen is niet moge-
lijk!
De speeltuin is open vanaf 21 
februari tot en met de herfstva-
kantie. Tijdens schoolvakanties 
van maandag tot en met vrij-
dag 11.00 tot 17.00 uur, zater-
dag, zon- en feestdagen 13.00 
tot 17.00 uur. 
Buiten vakanties om is de 
speeltuin open op dinsdag en 
donderdag van 15.00 tot 17.00 
uur en op woensdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag van 13.00 
tot 17.00 uur. Vanaf 1 septem-
ber tot de herfstvakantie is 
de speeltuin alleen open op 
woensdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag van 13.00 tot 17.00 
uur. Zie ook www.deveiligeha-
ven.nl.

IJmuiden - Zaterdag 28 maart 
vindt  in sporthal Zeewijk het 
Hosting Industries Volleybal-
toernooi plaats. Dit is de laat-
ste speelavond in deze hal want 
hierna wordt deze sporthal ge-
sloopt.
Leden van VCIJ, SBIJ en Sma-
shing Velsen hebben in voor-
gaande jaren vele illustere wed-
strijden en feesten in deze hal 
meegemaakt. Daarom nu een 
laatste kans om nog eens op de 
onovertroffen hardhouten sport-
vloer te volleyballen. Het is een 
mixtoernooi waarbij naast fami-
lie-teams ook teams samenge-

steld uit oud-leden deelnemen. 
Kun je niet meer spelen? Ga dan 
voor de laatste keer in deze hal 
de volleybalsfeer opsnuiven en 
nagenieten. Voor, tijdens en na 
de wedstrijdjes is er volop ge-
legenheid om bij te praten in de 
sportkantine bij Jos en Karin.
Aanvang toernooi 18.30 uur. 
Aanmelding oud-leden per e-
mail bij recreanten@smashing-
velsen.nl. Men kan kiezen voor 
de poule Recreatief, Fun of Re-
creatief Pittig. De deelnamekos-
ten zijn 5 euro per persoon. 
Zie ook www.smashingvelsen.
nl .

Oproep oud-leden VCY, 
SBIJ en Smashing Velsen

IJmuiden - Zondag 15 februari 
organiseert bridgeclub De Jump 
de open zondagmiddag bridge-
drive. Iedereen die kan en wil 
bridgen is die middag van harte 
welkom. Een gezellige sfeer, lek-
kere hapjes tussendoor en enke-
le leuke prijsjes (en niet alleen 
voor de nummers 1 en 2) ken-
merken deze open drive, die nu 
al voor het vierde achtereenvol-
gende jaar wordt georganiseerd.
Locatie: Jan Ligthartgebouw, Ek-
sterlaan 8. Zaal open om 13.00 
uur, aanvang 13.30 uur. De en-
tree bedraagt 5 euro per per-
soon. Zie ook www.dejump.nl.

Zondagmiddag 
bridgedrive

Entrée-
leerlingen 

Tender geslaagd
IJmuiden - Vorige week vond 
in het restaurant van het Tender 
College een bijzonder afscheids-
feestje plaats van vier Entree-
groep-leerlingen. Twee van hen, 
Thimo van der Vossen en Ramon 
Schadé, hebben met succes exa-
men gedaan en kregen daarom 
hun niveau 1 diploma uitgereikt. 
De anderen, Tugba Dur en Ricar-
do Wolfs, namen afscheid van 
het Tender College omdat ze in-
middels doorgestroomd zijn naar 
het reguliere Nova College om 
daar hun niveau 1 opleiding af 
te ronden. Zij hopen daarna aan 
een niveau 2 opleiding te mogen 
beginnen. Het werd die middag 
een gezellige boel waarbij buiten 
de genoemde leerlingen en hun 
ouders, ook collega’s en veel 
medeleerlingen aanwezig waren. 
Deze klasgenoten hadden in de 
voorbereiding van dit feest een 
belangrijke rol gespeeld door 
zich zowel bij het inrichten van 
het restaurant als bij het berei-
den van de huisgemaakte hap-
jes op een geweldige manier in 
te zetten. Mede hierdoor werd 
het feestje een groot succes en 
daarmee voor de afzwaaiers een 
mooi afscheid.

IJmuiden - Brengt Valentijns-
dag je helemaal in de stemming? 
Of is 14 februari een bron van 
commerciële ergernis? In beide 
gevallen ben je welkom bij het 
maandelijkse schrijfcafé in Bi-
bliotheek Velsen. Iedereen is van 
harte welkom om te ontdekken 
hoe leuk en bijzonder het is om 
samen te schrijven. Deze keer is 
dat over de liefde. Het Schrijfca-
fé is woensdag 18 februari van 
19.00 tot 21.00 uur in Bibliotheek 
Velsen, Dudokplein, IJmuiden. 
Kosten 12,50 euro voor biblio-
theekleden, niet leden betalen 
15 euro, inclusief koffie of thee. 
Graag gepast betalen. Meer in-
formatie en opgeven: www.taal-
winkel.com of 06-57318983.

Schrijfcafé
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Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl

Velsen – De fractie van PvdA Vel-
sen heeft het college vragen ge-
steld over het standplaatsenbeleid 
van de gemeente. PvdA heeft na-
melijk signalen ontvangen van on-
dernemers die verontrust zijn om-
dat er kramen met onder andere 
bloemen, vis en kip en dergelijke 
vlakbij winkels met hetzelfde as-
sortiment zijn gekomen. Eigenaren 
en huurders van deze winkels zien 
aantallen klanten en inkomsten 
na de komst van zo’n kraam aan-
zienlijk dalen. Veel standplaatsen 
staan er ook buiten markttijden en 
dus meerdere dagen per week. De 
verontruste middenstanders wil-
len graag dat er minder makke-
lijk standplaatsen worden uitge-
geven, zeker gezien de leegstand 
van winkels. Het gaat om mid-
denstanders in Velserbroek, Sant-
poort-Noord en IJmuiden. Hoe-
wel PvdA keuzevrijheid van inwo-
ners en goedkoop inkopen hoog in 
het vaandel hebben staan, hebben 
zij toch het college gevraagd naar 
het standplaatsenbeleid. Het col-
lege geeft aan bekend te zijn met 
het effect van standplaatsen op de 
concurrentieverhoudingen in een 
winkelgebied. Ook zij hebben de 
signalen van winkeliers ontvan-
gen. In januari 2014 is de gemeen-
te daarom in gesprek gegaan met 
de winkeliersverenigingen. Maar 
uit deze evaluatie kwam de con-
clusie dat het standplaatsenbeleid 
voor- en nadelen heeft en dat de 
winkeliersverenigingen aangeven 
dat het huidige beleid voldoet. Het 
college is dan ook niet van plan dit 
beleid te wijzigen.

Standplaatsen

Velsen kritisch 
over service

Velsen – De rekenkamercommis-
sie van de gemeente Velsen heeft 
onderzoeksbureau I&O Research 
opdracht gegeven om onderzoek 
te doen naar de afhandeling van 
meldingen, klachten en bezwaren 
afkomstig van burgers. Het onder-
zoek richt zich vooral op het pro-
ces van afhandeling. De gemeen-
te Velsen streeft naar een hoog ni-
veau van individuele en collectie-
ve dienstverlening. Desondanks 
kan er voor burgers aanleiding zijn 
om contact op te nemen met de 
gemeente om bijvoorbeeld mel-
ding te doen over het onderhoud 
of een ander probleem in de open-
bare ruimte. Ook bestaat er voor 
burgers de mogelijkheid bezwaar 
aan te tekenen tegen een besluit 
of een klacht in te dienen. De ge-
meente wil de indieners op correc-
te en klantvriendelijke wijze tege-
moet treden en de zaak naar te-
vredenheid afhandelen. Hierbij 
moet het voor burgers duidelijk 
zijn wanneer en op welke wijze zij 
een melding, bezwaar of klacht bij 
de gemeente kunnen neerleggen. 
Voor het zomerreces hoopt de re-
kenkamercommissie de uitkom-
sten van haar onderzoek te pre-
senteren aan de gemeenteraad.

Velsen - Uit handen van de voor-
zitter van Stichting Beursvloer 
Velsen, Egbert Wilmink, ontvin-
gen twee ondernemers en de ge-
meente Velsen een Certificaat 
van Deelname aan de Beurs-
vloer Velsen 2014. Drukkerij van 
Rixel en Schoonhoff Hout waren 
‘topscoorders’ in het maken van 
matches tijdens de eerste Beurs-
vloer Velsen. Gerard van Rixel 
sloot met negen Maatschappelij-
ke organisaties een match. Rick 
Kruitbosch van Schoonhoff Hout 
was goed voor zes matches. Het  
certificaat dat zij ontvingen on-
derstreept dat het bedrijf Maat-
schappelijk Verantwoord Onder-
neemt. Alle 35 deelnemende on-
dernemers hebben een certificaat 
ontvangen. Zo ook de gemeente 
Velsen. Robert te Beest  nam na-
mens de gemeente het  certificaat 
in ontvangst. 
In een dynamische en ongedwon-
gen sfeer treffen vertegenwoordi-

gers van maatschappelijke orga-
nisaties en ondernemers elkaar 
op de Beursvloer. Een goede ge-
legenheid om te netwerken maar 
vooral ook een goed moment om 
vraag en aanbod bij elkaar te 
brengen. Bedrijven zetten hun ex-
pertise, mensen en materialen in 
om maatschappelijke organisa-
ties verder te helpen.  Er wordt 
gehandeld in alles behalve geld. 
Zo heeft Schoonhoff Hout BV bij-
voorbeeld bielzen ter beschikking 
gesteld aan Scoutinggroep Nan-
nie van der Wiele en heeft Druk-
kerij van Rixel  folders gedrukt 
voor Allerzielen Velsen Verlicht. 
Organisaties stellen hier een te-
genprestatie tegenover, bijvoor-
beeld in de vorm van promotie. 
Op 21 april vindt in Velsen de 
tweede editie van de Beursvloer 
Velsen plaats. De locatie is weder-
om het Telstar Stadion in Velsen-
Zuid. Zie ook www.beursvloervel-
sen.nl.

FNRS-proeven bij 
Hippisch Centrum Velsen

Velsen-Zuid - Na alle mooie 
evenementen tijdens de feestda-
gen is Hippisch Centrum Velsen 
afgelopen weekend weer van 
start gegaan met de competitie-
wedstrijden.
Afgelopen zondag organiseerde 
Hippisch Centrum Velsen weer 
een dressuurwedstrijd FNRS-
proeven. Deze officiele, landelijk 
erkende dressuurproeven, op-
gesteld door de FNRS (Federa-
tie van Nederlandse Ruitersport-
centra) zijn geschikt voor be-
ginnende tot en met gevorder-
de ruiters. Het was een bijzon-
der gezellige en succesvolle dag 
voor de vele enthousiaste com-
binaties. 
Als eerste startten de volwasse-
nen in de rubriek manegepaar-
den. Irma Lowies met het paard 
Benneton en Arlette Eijs met het 
paard Ufo werden respectieve-
lijk ex aquo eerste. Kim Hillegers 
met haar paard Carol werd knap 
tweede. Een derde prijs was er 
voor Lisanne Bleekman met Ufo, 
en José Groenevelt mocht het 
blauwe rozet in ontvangst ne-

men voor de vierde plaats met 
haar paard Dizzy. Daarna volg-
de de pensionrubriek. Mary 
Spierenburg behaalde een eer-
ste prijs met haar paard Cocktail, 
en Cassey Stam en Izora moch-
ten de tweede prijs in ontvangst 
nemen. 
In de rubriek F8 tot en met F13 
werd eerste Amber Stoel met 
Beaujolais. Gevolgd door Sis-
ka Hulsman met de leuke po-
ny Macho. Een derde prijs was 
er voor Liselotte Wakkers met 
Flo en Eline Eijs werd vierde met 
Montreux.
Tot slot de rubriek F5 tot en met 
F7. Een mooie eerste plaats ging 
naar Rosa de Ruiter met Penotti. 
Danielle de Beurs werd tweede 
met Zorro. Fleur de Groot en de 
pony Flo mochten het witte ro-
zet mee naar huis nemen en Ce-
lina Groen werd uiteindelijk vier-
de met Panache.
Alle deelnemers van harte gefe-
liciteerd met de behaalde pro-
motiepunten en veel succes met 
de komende F-proeven. Zie ook 
www.hippischcentrumvelsen.nl.

Velsen uitstekend 
uit de startblokken
Driehuis - Trainer Kraaikamp 
was niet te benijden bij het ma-
ken van de opstelling voor de 
wedstrijd tegen ‘t Goy. Goalie Li-
sette Hamidovic moest nog een 
wedstrijdschorsing uitzitten en 
topscorer Rona Mosterd was 
vanwege een voetblessure niet 
inzetbaar. 
Daarbij gaf de trainer een dui-
delijk signaal af over zijn on-
vrede over de trainingsopkomst 
en passeerde een aantal ba-
sisspeelsters. De beschikbare 
speelsters beloonden de moed 
van hun trainer. Velsen begon vol 
vertrouwen aan de wedstrijd en 
trok het initiatief naar zich toe. 

Het resulteerde in een 1-2 rust-
stand waar niets op af te dingen 
viel. De 0-1 eigen doelpunt en 
de 1-2 werd gemaakt door Ro-
wan Wijdogen. De tweede helft 
speelde de thuisploeg uit Hou-
ten vol op de aanval, maar het 
was Velsen die de bevrijdende 
1-3 scoorde. Het was routinier 
Evelien Martens die haar ploeg 
in veilige haven bracht, nadat ze 
in stelling was gebracht door de 
hardwerkende Richelle Smit. In-
terim doelvrouw Dionne Ramer-
man roemde de teamprestatie 
van haar ploeggenoten. ,,Ieder-
een heeft gestreden voor wat ze 
waard waren. Ik heb genoten.’’

Klassiek gitaar en piano-
recital in Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - De gita-
rist Santiago Lascurain (Mexico) 
treedt op vrijdag 13 februari om 
20.00 uur op in ‘t Mosterdzaadje. 
Hij voert werk uit van Dowland, 
Britten, Ponce en Ginestera.
Hij opent het concert met de on-
sterfelijke muziek van Dowland, 
dat voor Britten de inspiratie-
bron was voor het stuk ‘Noctur-
nal’. Visitekaartje voor gitaar is 
het werk van de Argentijn Ginas-
tera. Muziek vol ritme en melo-
die uit de volksmuziek. Het is een 
hele eer om de pianiste Marina 
Baranova in ‘t Mosterdzaadje te 
mogen ontvangen. Op zondag 
15 februari om 15.00 uur is zij 
te gast met haar nieuwste pro-
gramma waarin zij improviseert 
op de oude Barokmuziek. Oude 
meesterwerken van Händel, Ra-
meau, Bach en anderen bieden 
een basis voor de briljante im-
provisaties en diep persoonlijke 
herinterpretaties. 
Haar gepassioneerde spel en 
optredens worden in jury en 

pers bejubeld. ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29, Santpoort-Noord 
023-5378625 is vanaf een half 
uur voor aanvang open. Toegang 
vrij, een bijdrage in de onkosten 
wenselijk. Zie ook www.mos-
terdzaadje.nl.
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Ajax jeugd-
trainers bij 

RKVV Velsen
Driehuis - RKVV Velsen is één 
van de voetbalverenigingen die 
zijn aangesloten bij een samen-
werkingsverband met Ajax. Dit 
seizoen maakt Ajax een begin 
met het geven van trainingen op 
locatie. Dat betekent concreet 
dat Ajax op bezoek komt bij een 
aangesloten vereniging om een 
training te geven. 
Het was alweer de derde keer 
dit seizoen dat Ajax jeugdtrai-
ners een training kwamen ge-
ven aan de pupillen van RKVV. 
Dit keer werden de beste eer-
stejaars D-pupillen (D2), aan-
gevuld met 6 talentvolle E-pupil-
len (E1), uitgenodigd. Ook Ajax 
is er alles aan gelegen deze trai-
ningen met succes te geven. De 
training werd gegeven door Pe-
ter van der Hengst, Heini Otto en 
Simon Tahamata, dit alles onder 
toeziend oog van Dick Schoena-
ker. Een behoorlijk zware de-
legatie waarmee de jeugd van 
RKVV Velsen zijn voordeel kon 
doen. De kinderen genoten met 
volle teugen van deze training. 
De nadruk van deze training lag 
in het bijzonder op passen, trap-
pen en spelen in de kleine ruim-
te. Aspecten die in de jeugdop-
leiding van Ajax aan de orde ko-
men. 
Verder was er assistentie van 
enkele RKVV Velsen-jeugdtrai-
ners, die zodoende nieuwe er-
varingen konden opdoen. De re-
acties na afloop van ouders, be-
langstellenden, kinderen en ook 
Ajax waren zeer positief. Ajax 
bedankt!

Team van de Maand
Velsen-Zuid - IJmuiden E2 was 
vorige week Team van de Maand 
bij de wedstrijd van IJmuiden 1 te-
gen Reiger Boys 1. Zij mochten 
voor de wedstrijd inschieten en 
de warming up met de spelers van 
het eerste elftal meedoen. Na af-
loop kregen ze een certificaat van 
Team van de Maand. Bij het oplo-

pen naar het hoofdveld liepen zij 
samen met Marty de mascotte het 
veld op. Marty (de zebra van Ma-
dagascar) is sinds een paar jaar de 
mascotte van de mini’s van IJmui-
den en nu ook van heel IJmuiden. 
Deze mascotte is drie jaar geleden 
ontworpen door Shelly Langedijk 
als opdracht in de eerste klas voor 

de grafische school. En drie jaar 
later is een levensgrote zebra ge-
naamd Marty het resultaat. Helaas 
werd de wedstrijd verloren maar 
men gaat er vanuit dat Marty VV 
IJmuiden veel geluk gaat brengen. 
Afgelopen zaterdag is dat al ge-
lukt met een klinkende 3-1 over-
winning bij HCSC.

Stormvogels en DEM 
delen punten 

IJmuiden - De onvervalste 
IJmond-derby tussen Stormvo-
gels en het op een mooie vijfde 
plaats staande DEM uit Bever-
wijk is na een spannend duel ge-
eindigd in een 2-2 gelijk spel. De 
eerste helft was het duidelijk, dat 
beide ploegen voor de overwin-
ning gingen. Kansen bleven dan 
ook niet uit en binnen vier minu-
ten hadden Timo Wolters (DEM) 
en Patrick Krop (Stormvogels) 
reële mogelijkheden de score te 
openen. Ook het vizier van Rick 
Stals (DEM) was daarna nog niet 
afgesteld. Dit was wel het geval 
bij Stormvogels-rechterspits Erik 
Homan halverwege de eerste 
helft. Met een lange rush haal-
de verdediger Dennis Verwer de 
achterlijn en met een pass-op-
maat werd Bastiaan Scholten 
bereikt. Met de voet werd zijn in-
zet gekeerd door doelman Mike 
van Vliet om vervolgens weer in 
bezit te  komen van Dennis Ver-
wer. Nu werd de bal teruggelegd 
op Erik Homan, die met een af-
standsschot van plusminus 25 
meter de bal in de kruising krul-
de, 1-0.
Vijf minuten later belandde een 
mooie lob van Jurjen Dikker op 
het dak van het DEM-doel. Op 
slag van rust kwam Stormvogels 
goed weg nadat een vrije schop 
van Timo Wolters op de paal be-
landde. Ruststand derhalve 1-0.

Binnen drie minuten in de twee-
de werd de stand veranderd in 
2-1. Na een minuut wist Rick 
Stals op fraaie wijze DEM naast 
Stormvogels te brengen en twee 
minuten later ontving Patrick 
Krop een steekpass van Jurjen 
Dikker. Krop behield het over-
zicht door doelman Van Vliet 
heel beheerst het nakijken te ge-
ven, 2-1.
Voor DEM het sein op zoek te 
gaan naar de gelijkmaker, maar 
tot 12 minuten voor het ein-
de wisten zij niets te doen met 
de geboden kansen. Het laat-
ste kwartier gingen de IJmui-
denaren in verdedigend opzicht 
steeds slechter voetballen en 
daar kon Roel Pitstra dankbaar 
gebruik van maken door na aan-
geven van Rick Stals de bal van 
afstand in de kruising te krullen, 
2-2.
Na de gelijkmaker kregen bei-
de teams nog wat mogelijkhe-
den, maar gescoord werd er niet 
meer zodat de IJmond-derby on-
beslist eindigde. Over tien da-
gen speelt Stormvogels uit tegen 
Purmerstein. Door doelpunten 
van Rick Kluijskens, Nick Strij-
land en Tim Binkhorst behaal-
de Stormvogels zaterdag na een 
slechte wedstrijd een 3-1 over-
winng op RCH. 
Over negen dagen is Beverwijk 
in een uitduel de tegenstander.

Vitesse verrast Velsen: 0-1
Driehuis - Velsen nam het afge-
lopen zondag op tegen runner-up 
Vitesse’22 uit Castricum, altijd een 
lastige tegenstander. De eerste 
kans was voor Velsen: Henk Swier 
vond doelman Laan op zijn weg. 
Direct erna gevaar aan de andere 
kant. De bal werd randje zestien 
snoeihard ingeschoten door Jas-
per Rutgers. Gelukkig voor Velsen 
werd de bal geblokt en de daar-
op volgende scrimmage liep voor 
de thuisploeg goed af. Een hoek-
schop even later kende hetzelf-
de resultaat. Corners van Vel-
senaar Martin Wal stichtten ge-
vaar aan de overkant. Eerst bracht 
Barry Schildwacht koppend ge-
vaar en daarna deed Ron Nolles 
Vitesse huiveren. Aan de overkant 
een snelle vrije trap van Vitesse 
gevolgd door een spectaculaire 
redding van Randy Eijkelenboom 
met de voet. Het spel bleef op en 
neer golven. Een voorzet van Tim 
Groenewoud werd via Ron Nol-
les een prooi voor doelman Tom 
Laan en een fraaie Velsenaanval 
eindigde via Henk Swier over de 
deklat. Kansen voldoende dus. De 

rust werd dan ook gehaald met 
0-0. Vitesse’22 opende vijf minu-
ten na de thee de score. Een vrije 
trap werd door Joris van de Wout 
ingetikt. 0-1. Helaas probeerde 
Velsen daarna teveel de zaak te 
forceren. Het combinatievoetbal 
dat de ploeg van Ton Pronk aar-
dig beheerst werd ingeruild voor 
de lange bal, voor een tegenstan-
der met lengte een makkie. Toch 
kreeg Velsen kansen maar inzet-
ten van Henk Swier en Ron Nolles 
werden overgeschoten of simpel 
verdedigd. De grootste kans was 
voor Vitesse: een prachtige kop-
bal werd fraai door Randy uit de 
bovenhoek getikt. 
Aan de andere kant schoot Henk 
Swier de bal in de handen van 
doelman Laan en kogelde Eric 
Metgod een vrije trap rakelings 
naast. Even later testte hij nog 
even de degelijkheid van de paal.
Omdat Vitesse vervolgens wei-
gerde de wedstrijd in het slot te 
gooien werd afgesloten met 0-1. 
Dure verliespunten voor Velsen. 
Volgende week West-Frisia in 
Enkhuizen.

VSV 2 wint weer eens
Velserbroek - Afgelopen zon-
dag stond de belangrijke wed-
strijd tegen Houten 2 tegen VSV 
2 op het programma. 
Na het debacle van vorige 
week, 4-0 verlies bij directe 
concurrent Hoofddorp, en ne-
derlaag nummer zoveel op rij, 
was iedereen erop gebrand te 
winnen. De week ervoor waren 
er kennelijk nogal wat te laatko-
mers, maar dit keer was ieder-
een keurig op tijd, een goed te-
ken dus.
Tijdens het halve uurtje voor 
de bespreking, kwam al met-
een aan het licht dat iedereen 
sterk gefocust was op een goed 
resultaat en blijkbaar was ie-
dereen zenuwachtig, want de 
broodjes werden niet zo gulzig 
ontvangen als anders. 
Door blessures, schorsingen 
en andere redenen voor afwe-
zigheid, werd er besloten twee 
oude paarden van stal te ha-
len: Michiel Spaans en Mar-
co Plug. Beide heren begon-
nen in de basis, wat eigenlijk 
vanaf minuut 1 goed uitpakte. 
Het anders zo alom tegenwoor-
dige gezeik op elkaar was di-
rect minder, mede door de rust 

en ervaring die de twee oudge-
dienden uitstraalden. Michiel 
Spaans stond weer vertrouwd 
achterin en Marco Plug mocht 
aan de andere kant van de as 
zijn kunsten vertonen: Spits. 
Beide mannen verloren geen 
enkel duel, waardoor VSV met-
een het betere van het spel had. 
Ook werd er weer een beroep 
gedaan op de A-junioren Julian 
en Haye, klasse mannen! 
De teamgenoten straalden ein-
delijk weer het plezier, het ver-
trouwen in elkaar en de nodige 
vechtlust uit! Met deze drie fac-
toren komt het goede voetbal 
vanzelf en dat is ook zeker ge-
bleken. Bij vlagen werd er mooi 
gevoetbald, van korte tika-taka, 
tot oogstrelende steekpassen. 
Uiteraard resulteerde dit in een 
verdiende en mooie overwin-
ning met 4-2. 
Het enige minpuntje van de 
wedstrijd waren de drie olie-
domme kaarten, voor praten te-
gen de scheidsrechter en het 
wegtrappen van de bal na een 
fluitsignaal. Laten we het maar 
op overdreven enthousiasme 
houden. Want verder viel er he-
lemaal niets te klagen.

NIEUWS van de voetbalvelden
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DCIJ-nieuws
Damclub heeft promotie 

voor het grijpen
IJmuiden - Met nog één ron-
de te spelen is het in de eerste 
klasse van de nationale compe-
titie ongemeen spannend. Door 
een nuttige- en overtuigen-
de winst op het Amsterdamse 
VAD delen de IJmuidenaren de 
eerste plaats met Samen Sterk 
uit Hardinxveld, doch hebben 
een beter bordgemiddelde. De 
Haarlemse Damclub speelde 
gelijk (10-10) tegen Den Haag 
en lijkt met één punt minder af 
te haken.
De overwinning werd bepaald 
geen walk-over. Stella van Buu-
ren liep in een door Huib van 
der Vossen listig opgebouw-
de combinatie die fataal bleek. 
Met de moed der wanhoop ver-
dedigde Van Buuren zich en 
sleepte zowaar nog een remise 
uit het vuur.
Martin van Dijk slaagde er niet 
in tegen Herman van Wester-
loo enig voordeel te verkrijgen 
en na een rustige strijd werden 
de punten gedeeld. De eer-

ste winst werd behaald door 
good-old Cees Pippel die er-
in slaagde Michel Horn op de 
knieën te krijgen. Toen Jes-
se Bos er daarna nog in slaag-
de Kees Binnenkade op een nul 
te trakteren werd het alsmaar 
duidelijker dat DCIJ ging win-
nen. Na eerst nog een remise 
van Harrie van der Vossen te-
gen Hans Vermeulen was het 
Feroz Amirkhan die de Amster-
dammers de genadestoot toe-
bracht door Chris van Wester-
loo na een enerverend duel te 
kloppen. 
De jeugdige Dirk Vet leverde 
een topprestatie door zonder 
grote problemen Willem Winter 
van de winst af te houden. Na 
nog een tweetal remises van 
Cees van der Vlis en Stijn Tuijtel 
hadden de IJmuidenaren een 
riante voorsprong.
De laatse partij van Conall Sleu-
tel tegen Pal de Heus ging ver-
loren waardoor de eindstand 
12-8 het scorebord sierde.

Expositie Schildersclub 
Velserhooft in Hofstede
Velserbroek - De hele maand 
februari is de expositie van 
Schildersclub Velserhooft in de 
Hofstede, tijdens openingstij-
den, te zien.
De leden, sinds 1989 on-
der leiding van Afke Spaarga-
ren, hebben zich dit keer la-
ten inspireren door het thema 
‘Schoeisel’ en ‘Een kwestie van 
smaak’. Dat er niet alleen in de 
Kunsthal in Rotterdam kunst-
zinnige schoenen te zien wa-
ren, blijkt uit deze bonte verza-
meling schoenen, die door de 
schilders en tekenaars op zo-
wel papier als doek zijn vast-
gelegd. Zo haalt Ria Kras een 
schoen aan een hengel het wa-
ter uit. Miep Groot showt twee 
paar pumps met hoge hakken 
in acrylverf, terwijl Hanneke 

Cortel kiest voor krijt. Ageeth 
Hosper toont een mooie kleur-
rijke compositie van schoenen 
en bloemen en Leny Cortel een 
collage van ballerina’s met een 
klein stukje van haar bruids-
jurk. Paul Egner legde zijn golf-
schoenen vast in aquarel, net 
als Lyda Spijkerboer-Mons 
schoenen aquarelleerde. Mar-
jan Hoedeman heeft slippertjes 
op het strand met kleurpotlood 
getekend. Marianne Hosper 
schilderde stoere klompen op 
de kade. Nieuw lid Dorus Teeu-
wen  liet zich, na een een paar 
studies van zijn eigen schoe-
nen, inspireren door Vincent 
van Gogh en Steef Duijn maak-
te een mooie pastel van een 
verloren schoen op het strand. 
Meer informatie 06-22491525.

SVIJ MA1 bezig aan 
laatste jeugdseizoen

IJmuiden - De voorjaarscom-
petitie is begonnen, dit bete-
kent voor de meiden van SVIJ 
MA1 dat zij voor het laatst in 
de jeugdcompetitie spelen. Alle 
meiden zullen volgend jaar in de 
damescompetitie actief zijn. 
SVIJ MA1 is een ploeg die al ja-
ren bij elkaar is. Niet alleen de 
beide trainers zijn verantwoor-
delijk voor deze succesformule: 
het is een goede groep meiden. 
Heerlijke supporters en spon-
sor Wil van Wetering zorgen er-
voor dat iedereen enthousiast 
blijft. Buiten het voetbal wordt 
dan ook veel georganiseerd. Af-
gelopen december hebben de 
meiden inclusief de supporters 
dan ook een groot sinterklaas-
feest gevierd op de club. Ook is 
er afgelopen zondag een fotose-

ssie gemaakt door fotograaf An-
dré Verhage. Dat zijn nu wel de 
dingen die een groep bij elkaar 
houdt, vindt trainer Marco.
Waar in de gehele IJmond geen 
MA1 team meer bij de KNVB is 
ingeschreven ging het team van 
SVIJ dit seizoen gewoon weer 
van start in de eerste klasse. Vol 
verwachting kijkt iedereen al uit 
naar het spelen in de dames-
competitie waar zij naast SVIJ 
Dames 1 als tweede team zullen 
verschijnen.
SVIJ MA1 is door een prima der-
de plaats in de najaarscompeti-
tie ingedeeld met de beste zes 
ploegen van beide eerste klas-
sen. ‘Iets te hoog’, volgens de 
beide trainers, maar met veel 
plezier zullen zij de strijd aan-
gaan. 

Dressuurwedstrijden 
op Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Afgelopen 
zaterdagavond was de dres-
suurwedstrijd van de Federatie 
Nederlandse Ruitersportcentra 
voor de seniorenruiters van ma-
nege Kennemergaarde. Er werd 
gestart in de F3 tot en met de 
F19 op zowel manege- als pen-
sionpaarden. 
Dat er goed werd gereden werd  
nog eens bevestigd in het praat-
je dat de jury, de heer R. Kant 
aan het eind van de avond hield. 
Hij kon dus veel proeven met 
een promotiepunt belonen. De 
hoogste score van de avond 
ging naar Patricia Goderie op 
Ottawa met 228 punten en dit 
in de F3.  In de F19, de hoogste 
rubriek van de avond reed Sabi-
ne zomerplaag op Loverboy een 
puntentotaal van 218 bij elkaar, 
goed voor de eerste plaats en 
het oranje lint.
Zondag was het de beurt aan 
ruiters met een eigen paard die 
bij de KNHS (Koninklijke Neder-
landse Hippische Sportbond) 
een startkaart hebben. Zowel de 

eigen ruiters van manege Ken-
nemergaarde als ruiters van bui-
tenaf deden mee.
Er kon met het heerlijke  weer  
in de grote buiten worden los-
gereden, waarna in de rubrieken 
B t/m M werd gestart. De hoog-
ste score van de dag werd in de 
B-rubriek gehaald door Chan-
tal Dolfi ng met Disaronno 194 
en 191 punten.  Met deze sco-
re behaalde Chantal twee winst-
punten en twee keer de eerste 
plaats. In de L1-rubriek werd 
de eerste plaats behaald door 
Christine spaanderman met 
Zifra (185 punten) en Sanne de 
Graaff met Acapulco (186 pun-
ten).
In de L2-rubriek werd Dana 
Mengerink eerste met Amazing 
(181 punten) en Marleen Jans-
sen met Olette (185 punten). De 
eerste plaats in de M1-rubriek 
was voor Danitsja Verveer met 
Dio Dm (184 en 181 punten).
Kortom, een zeer geslaagd 
dressuur weekend op Manege 
Kennmergaarde.

IJmuiden - Bij de Nederland-
se Junioren/Jeugd kampioen-
schappen (NJJK) zwemmen 
heeft Lars Bottelier van VZV 
IJmuiden drie bronzen medail-
les gewonnen. Op de 1.500 me-
ter vrije slag in 16.21,25, de 400 
meter vrije slag in 4.01,89 en de 
200 meter vlinderslag in 4.09,66. 
Daarnaast zwom Lars op de 200 
meter vrij in 1.53,96 naar een 
keurige vijfde plaats.

Drie keer 
brons voor 

Lars Bottelier

Santpoort-Noord - Audio Visu-
ele groep Kennemerland heeft 
op donderdag 19 februari weer 
een clubavond. Er zijn AV shows 
via de beamer ondersteund met 
geluid. Kom gerust eens langs in 
ons clubgebouw burgemeester 
Enschedélaan 67. Aanvang 20.00 
uur. Het thema is ‘Zuiderzeemu-
seum Enkhuizen’.

Clubavond

IJmuiden - Zaterdag 7 febru-
ari speelde DKV F1 tegen DSO 
F1. Helaas verloren de Velse-
naren met 9-4. Jaidy, Luuk en 
Jurrien scoorden de doelpunten 
voor DKV. De E1 moest tegen 
Crescendo E2. DKV begon erg 
goed en had in de eerste helft 
veel balbezit, helaas lukte het 
niet om te scoren. In de twee-
de helft zakte het tin bij DKV en 
wist Crescendo vier maal te sco-
ren. Rafaël wist nog een mooi 
doelpunt te maken, 4-1 verlo-
ren. DKV C2 speelde een span-
nende wedstrijd tegen Stormvo-
gels C1. Een wedstrijd waarin ze 
vooral het moeilijk hebben ge-
maakt voor zichzelf.  Door twee 
doelpunten van Thijs en Tama-
ra en doelpunten van Chenna, 
Pepijn en Rose-Anne hebben ze 
met 6-7 gewonnen. DKV C1 be-
gon zwak in de uitwedstrijd te-
gen Top C3. Ruststand 2-4. De 
tweede helft was weer van hoog 
niveau. Als dit niveau zo blijft, 
verliest dit team van niemand 
in deze klasse. Eindstand 7-14. 
DKV B1 speelde uit tegen He-
lios, op papier een mindere te-
genstander. In de praktijk ble-
ken de teams aan elkaar ge-
waagd en ging de strijd gelijk 
op gedurende de hele wedstrijd. 
Helaas speelden we het niet slim 
genoeg uit, waardoor de 5-6 die 
1 minuut voor tijd nog op het 
bord stond toch uit handen werd 
gegeven: 6-6 eindstand. De A1 
speelde een belangrijke pot te-
gen Triaz.  De vorige keer verloor 
het team nog van Triaz. Na een 
goede start gaven ze het heft 
niet meer uit handen. Deze wed-
strijd werd gewonnen door erg 
goed te verdedigen. Uitslag 8-5. 

DKV-
Jeugdnieuws
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Donderdag 
12 februari

Buitenplaats Beeckestijn: 
Verkooptentoonstelling ‘Con-
trasten’ toont werk van 8 kun-
stenaars van de Bloemendaalse 
kunstkring Fiore. Geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. 
Film ‘Love is Strange’ in het 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag 
13 februari

Buitenplaats Beeckestijn: 
Verkooptentoonstelling ‘Con-
trasten’ toont werk van 8 kun-
stenaars van de Bloemendaalse 
kunstkring Fiore. Geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. 
Pieter Vermeulen Museum: 
Doe- en ontdektentoonstel-
ling ‘Bosranden’. Van 13.00 tot 
17.00 uur.
Open huis bij Technisch en 
Maritiem College, Briniostraat 
10 (Technisch College) en Bri-
niostraat 10 (Maritiem College). 
Van 19.00 tot 21.00 uur.
Klassiek Gitaar, Santiago 
Lascurain in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.

Zaterdag 
14 februari

Rommelmarkt in De Dwars-
ligger, Planetenweg 338 IJmui-
den. Vanaf 09.00 uur.
Valentijn Fancy Fair bij wijk-
centrum De Mel-Watervliet, 
Doelmanstraat 34 in Velsen-
Noord. 
Open huis bij Technisch en 
Maritiem College, Briniostraat 
10 (Technisch College) en Bri-
niostraat 10 (Maritiem College). 
Van 10.00 tot 13.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Verkooptentoonstelling ‘Con-
trasten’ toont werk van 8 kun-
stenaars van de Bloemendaalse 
kunstkring Fiore. Geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. 
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Expo-
sitie ‘IJmuiden in scherven’. Ex-
positie Wouter Piersma in de 
Tiny Prinszaal.
Valentijnsdiner in het Tha-
lia Theater, Breesaapstraat 52 
IJmuiden. ‘Endless Love’. Aan-
vang 19.30 uur, zaal open 19.00 

uur.

Zondag
15 februari

Negende Peuterfestival in 
het teken van onderwaterwe-
reld in Stadsschouwburg Vel-
sen. Van 09.00 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Verkooptentoonstelling ‘Con-
trasten’ toont werk van 8 kun-
stenaars van de Bloemendaalse 
kunstkring Fiore. Geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. 
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Expo-
sitie ‘IJmuiden in scherven’. Ex-
positie Wouter Piersma in de 
Tiny Prinszaal.
Pieter Vermeulen Museum: 
Doe- en ontdektentoonstel-
ling ‘Bosranden’. Van 13.00 tot 
17.00 uur.
Open zondagmiddag bridge-
drive bij Bridgeclub De Jump, 
Jan Ligthartgebouw, Eksterlaan 
8 IJmuiden. Aanvang 13.30 uur, 
zaal open 13.00 uur.
Pianorecital Marina Baranova 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.

Maandag
16 februari

Internetbankieren met Ra-
bobank in de Centrale Biblio-
theek IJmuiden. Van 09.30 tot 
11.30 uur.
Numismatische Kring Ken-
nemerland houdt haar maan-
delijkse bijeenkomst in Het Ter-
ras, Stationsgebouw Santpoort-
Noord. Vanaf circa 19.00 uur is 
de zaal open.
Clubavond bij Postzegelver-
eniging IJmuiden in één van de 
zalen van de Adelbertuskerk, 
Sparrenstraat IJmuiden. Aan-
vang vanaf circa 19.45 uur.

Dinsdag
17 februari

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.

Woensdag
18 februari

Boekstart in de bieb. Voorle-
zen aan de kleinste bezoeker-
tjes. Daarna kunnen (groot)ou-
ders en baby’s samen op de 
foto. Bibliotheek Velserbroek, 

Maanbastion. Van 10.00 tot 
11.00 uur. Baby’s 0/2 jaar. Deel-
name gratis. Vrije inloop.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Expo-
sitie ‘IJmuiden in scherven’. Ex-
positie Wouter Piersma in de 
Tiny Prinszaal.
Pieter Vermeulen Museum: 
Doe- en ontdektentoonstelling 
‘Bosranden’. Van 13.00 tot 17.00 
uur. Van 13.30 tot 15.30 Winter-
knutselen. Kosten 1,50.
Voorleesfeest ‘Rikki en de 
tuin van opa’. in de Centrale Bi-
bliotheek Velsen. Van 13.00 tot 
15.15 uur. Deelname gratis, vrij-
willige bijdrage welkom. Vrije 
inloop.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Kindervertelmiddag met prin-
sessenverhalen voor kinderen 
van 4 tot 8 jaar. Van 14.00 tot 
16.00 uur. Kosten 6,-. Opgeven 
via info@buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl. Nu ook mogelijk als ver-
jaardagspartijtje.
Schrijfcafé in de Centrale Bi-
bliotheek Velsen, Dudokplein 
IJmuiden. Van 19.00 tot 21.00 
uur. Kosten leden 12,50 eu-
ro, niet-leden 15,-. Inschrijven: 
info@taalwinkel.com. Thema: 
‘Het gelukkige lichaam’. 
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Sound of Music’. Aanvang 
19.30 uur.
Film ‘Love is Strange’ in het 
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 
19 februari

Stadsschouwburg Velsen: 
‘Sound of Music’. Aanvang 
19.30 uur.
Audio Visuele groep Kenne-
merland houdt haar clubavond 
in het clubgebouw aan de 
Burg. Enschedelaan 67 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Thema: ‘Zuiderzeemuseum 
Enkhuizen’.

Velsen-Noord – De Protes-
tantse Gemeente Velsen-Noord 
heeft besloten de Noorderkerk 
aan Dijckmansstraat 2 en de bij-
behorende bijgebouwen en kos-
terswoning te verkopen. Daarom 
hebben zij de gemeente Velsen 
gevraagd de bestemming voor 
de panden en grond te wijzigen. 
Van ‘maatschappelijk’ willen zij 
een bestemming van ‘wonen en 
werken’ (aan huis) en ‘tuin’ in-
stellen, zodat er meer moge-
lijkheden komen voor eventu-
ele gegadigden. Omdat het ge-
bouw binnen de zone van indu-
strieterrein IJmond ligt is er spra-
ke van een wat hogere geluids-
belasting. Daarom is er een spe-
ciaal ontwerpbesluit nodig om 
het bestemmingsplan voor de-
ze panden te wijzigen. Dit wordt 
gelijk met het ontwerp bestem-
mingsplan Velsen-Noord ter vi-
sie gelegd.

Kerk te koop

Verkeersles 
Boekanier

IJmuiden - Vorige week ins-
dag hebben de leerlingen van 
de groepen 7 van SBO De Boe-
kanier les gekregen over de do-
de hoek in het verkeer. De scho-
lieren kregen de les in het kader 
van het dode hoek lesprogram-
ma ‘Veilig op Weg’, een samen-
werkingsverband van Transport 
en Logistiek Nederland (TLN) en 
Veilig Verkeer Nederland (VVN). 
De les bestond uit een theo-
rie gedeelte in de klas en een 
praktijk onderdeel buiten rond-
om een speciale ‘Veilig op Weg’ 
vrachtauto. 
De kinderen konden in de 
vrachtauto plaatsnemen en zo 
zelf ervaren wat een chauffeur 
wel ziet in het verkeer, maar 
vooral ook wat hij niet ziet. Op 

deze manier willen TLN en VVN 
kinderen kennis laten maken 
met de beperkingen van de do-
de hoek. 
Ieder jaar zijn er in het verkeer 
een aantal ongelukken in de 
dode hoek te betreuren. Voor-
al scholieren zijn een kwetsba-
re groep in het verkeer. Voor-
komen is beter dan genezen. In 
dat kader is het van groot belang 
dat kinderen wordt geleerd hoe 
in het verkeer met de dode hoek 
moet worden omgegaan. 
Veilig op Weg is het langstlopen-
de dode hoek lesprogramma van 
Nederland en heeft onlangs haar 
18e jaar ingeluid. Jaarlijks wor-
den door TLN, VVN en alle Veilig 
op Weg partners, zo’n 1300 ba-
sisscholen bezocht.

Parlevliet en BK Ingenieurs 
sponsoren Suomi

Santpoort-Noord - Atletiekver-
eniging Suomi wordt op unieke 
wijze gesponsord door Seafood 
Parlevliet uit IJmuiden en BK In-
genieurs uit Velserbroek. Deze 
twee bedrijven nemen een spor-
tief sponsorpakket af voor de re-
novatie van het clubhuis. Het 
motto van dit pakket is: ‘Loop je 
fi t, dat werkt beter’. Want wat ie-
dere werkgever weet: als werk-
nemers goed in hun vel zitten, 
presteren ze beter.
Dit sponsorpakket is speciaal 
samengesteld om werknemers 
in beweging te krijgen of te hou-
den. Het pakket bevat een vijf-
tal vouchers om drie maanden 
gratis te trainen onder vakkun-
dige begeleiding bij AV Suomi. 
Daarnaast bieden deze vouchers 
de mogelijkheid om gratis twee 
maal deel te nemen aan een van 
de hardloopevenementen van 
AV Suomi. Bovendien biedt het 
pakket diverse mogelijkheden 
om het bedrijf te promoten.
Daar staat tegenover dat de-
ze betrokken organisaties een-
malig een bedrag sponsoren om 
de nieuwbouw van het clubhuis 

van AV Suomi mogelijk te ma-
ken. Vanaf januari 2014 heb-
ben leden, betrokkenen, buurt-
genoten en bedrijven met elkaar 
reeds 75.000 euro verzameld. 
Een fantastisch resultaat waarbij 
AV Suomi nu samen met lokaal 
betrokken organisaties voor de 
eindsprint gaat om de benodig-
de 100.000 euro bijeen te bren-
gen.
De renovatie van het clubhuis is 
zeer dringend vanwege houtrot 
en hoognodig om te kunnen vol-
doen aan de eisen van deze tijd. 
Met atleten die presteren in de 
nationale top is een clubhuis met 
voorzieningen op topniveau van 
groot belang. Daarnaast heeft 
de vereniging ook een belang-
rijke regionale functie. Scholen 
en sportverenigingen maken ge-
bruik van de faciliteiten van AV 
Suomi om de looptechniek van 
hun sporters te verbeteren.
Voor meer informatie over dit 
sponsorpakket kunt u contact 
opnemen met Cor Eichhorn van 
de Commissie Op Weg naar een 
Ton van AV Suomi, via cor@eich-
horn.nl.
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Speciale Infopagina over 
gemeentelijke belastingen
De gemeente zorgt voor een 
goed leef-, woon- en werkkli-
maat in Velsen. Zij vat haar ta-
ken als het ophalen van huisvuil, 
aanleg en onderhoud van riole-
ring, onderhoud van groen en 
straatverlichting dan ook seri-
eus op.

Deze diensten worden onder meer 

betaald uit de opbrengst van de ge-
meentelijke belastingen. In de edi-
tie van de Infopagina van 26 febru-
ari 2015 treft u de Belastingspecial 
aan. Daarin kunt u alles lezen over 
de gemeentelijke belastingen. Ta-
rieven, maar ook informatie over 
de wijze van betalen, kwijtschel-
ding en het indienen van bezwaar-
schriften.

Buurtsportcoaches in
Velsen zijn groot succes
De buurtsportcoaches in Velsen 
zijn een groot succes. Daarom 
heeft de gemeente een beroep 
gedaan op de Impulsregeling van 
het rijk om zo meer geld te krij-
gen en twee extra coaches aan te 
stellen.

De enthousiaste coaches, die door 
het rijk worden gefinancierd, zorgen 
voor meer sport- en beweegaanbod 
in de gemeente Velsen. Mede door 
hun inzet is de sportdeelname in de 
gemeente sterk gestegen. Een buurt-
sportcoach zorgt voor meer sport- en 
beweegaanbod in de buurt, versterkt 
de sportverenigingen en legt de ver-
binding tussen sport en andere sec-

toren zoals onderwijs, zorg, welzijn, 
kinderopvang en bedrijfsleven.

De Vereniging Nederlandse Ge-
meenten stelt gemeenten in de gele-
genheid om tot 15 februari aanstaan-
de een verklaring af te geven. De ge-
meente neemt al deel aan de rege-
ling, waardoor er 8,2 fte aan buurt-
sportcoaches werkzaam zijn. Met 
de ondertekening van de verklaring 
verzoekt Velsen om extra financie-
ring van het rijk en wil zij inzetten op 
een gezonde en actieve leefstijl van 
Velsenaren en meer sportdeelname. 
De verklaring maakt onderdeel uit 
van het landelijke Programma Sport 
en Bewegen in de Buurt.

Kennemerboulevard
volgende week op de schop
Op maandag 16 februari start aan-
nemer BAM Wegen in opdracht 
van de gemeente Velsen met de 
herinrichting van de Kennemer-
boulevard.  Daarbij worden de 
bushaltes vernieuwd,  krijgt de rij-
baan nieuw asfalt en worden fiets-
stroken aangelegd. 

Omleiding
Met de aanleg van de fietsstroken 
ontstaat ook op het laatste stuk naar 
het strand een duidelijke en veili-

ge fietsroute. De weg blijft toegan-
kelijk voor de bewoners en bedrij-
ven. Gedurende de fundering- en as-
faltwerkzaamheden geldt de omlei-
dingsroute. Deze gaat over de par-
keerplaats naast Seaport Mari-
na en achter de strandpaviljoens 
langs naar de eindhalte van de bus. 
De slagbomen blijven in deze peri-
ode omhoog. De route staat aange-
geven op onderstaande afbeelding. 
De werkzaamheden duren ongeveer 
vier weken.

Informatieavond

Grondwateronderzoek
in Velsen-Noord afgerond
Donderdag 19 februari a.s. bent 
u van harte welkom op de infor-
matieavond over de resultaten 
van het grondwateronderzoek in 
Velsen-Noord. Deze avond wordt 
gehouden in het wijkcentrum De 
Mel-Watervliet, Doelmanstraat 
34 in Velsen-Noord. Aanvang 
19.30 uur.

Tijdens de bewonersavond op 2 
april 2014 over het hoge grondwa-
terpeil in Velsen-Noord is toege-
zegd om onafhankelijk onderzoek 
te doen. Het door Wareco Ingeni-
eurs uitgevoerde onderzoek richt 
zich op de ernst, omvang en oorza-
ken van grondwateroverlast. De re-

sultaten zijn inmiddels bekend en 
zijn beschikbaar. Het complete rap-
port is te downloaden op Waterlo-
ket via www.velsen.nl,  Kies daar-
bij voor het thema ‘grondwater’. 
Daarnaast ligt er een papieren ver-
sie ter inzage in het gemeentehuis 
en in het wijkcentrum De Mel-Wa-
tervliet.

De gemeente heeft samen met de 
Actiegroep Droge Kelders Velsen-
Noord gewerkt aan de opzet en de 
uitvoering van het onderzoek. Ook 
de GGD Kennemerland en de wo-
ningcorporaties Stichting Woning-
bedrijf en Velison Wonen hebben 
belangrijke bijdragen geleverd.
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Lesprogramma om 
schulden te voorkomen
Wat denk je te gaan verdienen na 
school? Wat kost een studenten-
kamer per maand? En wist je dat 
studiefinanciering eigenlijk een 
lening is? Veel jongeren hebben 
daar niet zo’n beeld van of den-
ken er niet over na. De gemeente 
Velsen wil daar wat aan doen, sa-
men met het Nibud.

Eén op de drie jongeren loopt ex-
tra risico op schulden. Vooral leer-
lingen van scholen voor voorberei-
dend middelbaar beroepsonderwijs 
(vmbo), zo meent het Nationaal In-
stituut voor Budgetvoorlichting (Ni-
bud). De gemeente Velsen wil lie-
ver voorkomen dan genezen, zeker 
als het over schulden gaat. Daarom 
wordt  er op de vmbo-scholen in Vel-
sen tot en met april les gegeven over 

‘omgaan met geld’. Het Nibud heeft 
een lesprogramma gemaakt voor de 
bovenbouw van het voortgezet on-
derwijs: ‘Money Ways’. Drie keer 
komt een duo jongeren met de leer-
lingen praten over geld. Daarbij gaat 
het om het overdragen van kennis 
zoals de kosten van gas en licht per 
maand. De ‘rolmodellen’ laten ook 
zien hoe om te gaan met de druk uit 
de omgeving. Bijvoorbeeld dat het 
sexy zou zijn om de laatste mode te 
dragen. Het Vellesan en het Ten-
der College in IJmuiden zijn vorige 
week van start gegaan. 

Besloten is de komende twee jaar 
deel te nemen aan het project, dat zal 
worden uitgebreid met theatervoor-
stellingen voor zowel leerlingen als 
de ouders. 

Vervanging bomen
Kromhoutstraat
Als het weer het toelaat, wor-
den de meeste bomen aan de 
zuidzijde van de Kromhout-
straat tussen de Dokweg en de 
Westonstraat komende week  
vervangen. De bomen heb-
ben te maken gehad met twee 
droge lentes, waardoor zij zijn 
doodgegaan. Kleinere bomen 
in een vruchtbare voedingsbo-
dem worden terug geplant. De 
gemeente hoopt  dat deze wel 
aanslaan, al blijft het moeilijk 
om jonge bomen zo dicht bij 
de zee te laten groeien. 

Extra bescherming
In 2012 is de Kromhoutstraat in 
IJmuiden opnieuw ontworpen. 
Om de aanblik van de weg groener 
te maken zijn er destijds ook jon-
ge bomen aangeplant. Helaas zijn 
de bomen nooit goed tot ontwik-
keling gekomen. Door de droge 
lentes kon de grond het water on-
voldoende vasthouden en wortel-
den de bomen niet stevig genoeg. 
Er wordt nu een nieuwe poging 
gedaan om bomen te planten. De 
huidige bomen worden verwij-

derd en de grond opnieuw gespit. 
Een extra laagje rijke grond wordt 
toegevoegd om zo een betere voe-
dingsbodem te krijgen en de jon-
ge aanplant te beschermen tegen 
extreme droogte. De grondbewer-
king vindt plaats vanaf de Paral-
lelweg of vanaf de hoofdrijbaan 
(tussen de Cornwallstraat en de 
Ohmstraat).

De nieuwe bomen worden een 
maat kleiner geplant en zullen 
vastgemaakt worden aan een ste-
vige stok of boompaal. Extra aan-
dacht gaat uit naar voldoende  
vochtigheid van de bodem. Ook 
zal de berm opnieuw worden in-
gezaaid met een bloemenmeng-
sel. Dit mengsel zal in het eerste 
jaar concurrentie krijgen van on-
kruid. Dit geeft de indruk dat het 
beheer en onderhoud niet goed 
wordt uitgevoerd. Maar dit is een 
bewuste keuze. De berm wordt 
eenmaal per jaar gemaaid op een 
moment dat de bloemen uitge-
bloeid zijn. In 2016 en 2017 zal 
het bloemenmengsel de overhand 
krijgen.

De website www.velsen.nl is hét startpunt voor 
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier 
vindt u meer informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau dis-
criminatiezaken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

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

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

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

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

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

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 
24 januari 2015 tot en met 30 ja-
nuari 2015 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 

van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

IJmuiden
Scheldestraat 91-93, uitbreiden 2e 

verdieping (4/02/2015) 1802-2015;
Linnaeusstraat 169, plaatsen vlizo-
trap (02/02/2015) 1622-2015;
Kennemerstrand 800, vergroten ge-
bruiksmogelijkheden (02/02/2015) 
1640-2015;
Kennemerstrand 172, vergroten ge-

bruiksmogelijkheden (03/02/2015) 
1685-2015;
Kennemerstrand 172 8000, lega-
liseren kiosk (04/03/2015) 1747-
2015;
Kastanjestraat 28, plaatsen dakop-
bouw (31/01/2015) 1542-2015.



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl12 februari 2015

Aanvragen
Driehuis 
Tollenslaan 14, vervangen dakkapel 
voorzijde (4/2/2015) 1784-2015.

Santpoort-Noord
Middenduinerweg 34, kappen 
boom (02/02/2015) 1807-2015;
Middenduinerweg 36, kappen 2 bo-
men (06/02/2015) 1842-2015.

Velsen-Zuid
Velserdijk 22, plaatsen dakkapel 
voorzijde (02/02/2015) 1638-2015.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Ossenland 12, plaatsen dakkapel 
(voorgevel)(04/02/2015) 1752-
2015;

Floraronde 52, plaatsen 2 dak-
kapellen (voor- en achtergevel) 
(04/02/2015) 1761-2015;
Meubelmakerstraat 11, verbouwen 
bestaand pand tot 7 bedrijfsunits 
(02/02/2015) 1587-2015;       
W. Kentstraat 6, plaatsen natuurlij-
ke heg (02/02/2015) 1628-2015.

Velsen-Noord
Westerwijkstraat 26, star-
ten schoonheidssalon aan huis 
(06/02/2012) 1865-2015.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouwac-
tiviteit kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informa-

tie over welstand: 140255.

ONTWERPBESLUIT - uitge-
breide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag. De aanvraag, 
de ontwerpomgevingsvergunning, 
de ontwerpverklaring van geen be-
denkingen en de bijbehorende stuk-
ken liggen met ingang van 13 febru-
ari 2015 gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Publieksza-
ken. Tevens zijn deze stukken digi-
taal in te zien op de website velsen.
nl via het menu meer nieuws/ in-
zage (ontwerp)besluiten. Tijdens 
deze periode van terinzagelegging, 
kan eenieder naar keuze monde-

ling of schriftelijke zienswijzen in-
brengen tegen zowel de ontwerp 
omgevingsvergunning als de ont-
werpverklaring van geen beden-
kingen. Zienswijzen moeten wor-
den gericht aan het college van bur-
gemeester en wethouders van Vel-
sen, afdeling Publiekszaken wer-
keenheid Vergunningen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden (bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden). 
Voor het kenbaar maken van mon-
delinge zienswijzen kunt u contact 
opnemen met de afdeling Publieks-
zaken werkeenheid Vergunningen, 
telefoon 140255. 

Santpoort-Zuid
Dinkgrevelaan 32, Melding brand-
veilig gebruik w14.000552.

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) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-

rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Rembrandtlaan 32, wijzigen zolder 
naar verblijfsruimte (05/02/2015) 
w14.000536;
Breesaapstraat 54, wijzigen func-
tie en gevelopeningen begane grond 

(09/02/2015) w14.000562.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Groenelaantje 4, oprichten berging 
(09/02/2015) w14.000637.

Santpoort-Zuid 
Bloemendaalsestraatweg 92, wijzi-
gen bestemming bedrijf naar wonen 
(09/02/2015) w14.000639;
Kopslaan 3, vergroten woning 
(09/02/2015) 33-2015;
Willem de Zwijgerlaan 102-104, con-
structieve wijzigingen, doorbraak in 
constructie (09-02-2015) 771-2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
Koningsdagviering, 27 april 2015, 
plein, straat en grasveld ter hoog-
te van de kruising Hoofdstraat 
en Broekbergenlaan te Santpoort 
Noord, u15.000693 (03/02/ 2015)

Standplaatsen artikel 2:17 APV
24 oktober tot en met 31 december 
2015, Vestingsplein, t.o. supermarkt, 
oliebollenverkoop, u15.001035 ( 
05/02/2015).

Vergadering IJmondcommissie op 17 februari 2015
Plaats:  Gemeentehuis Heemskerk, 
 Maarten van Heemskerckplein 1, Raadzaal
Tijd:  19.30 uur
Voorzitter:  mw. H. Kat

1 Opening en mededelingen (20.00 uur)
2 Vaststelling agenda
3 Besluitenlijst vergadering IJmondcommissie 25 november 2015

4 Risicoverevening jeugdzorg 
5 Zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening
6 MRA-agenda
7  Sluiting (22.30 uur)

Indien u gebruik wilt maken van het spreekrecht, kunt u zich tot aanvang van 
de vergadering melden bij de raadsgriffier Arjen Overbeek: aoverbeek@vel-
sen.nl
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