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Woensdag 3 maart gemeenteraadsverkiezingen

Velsen - Nog zes dagen en 
dan worden er weer gemeen-
teraadsverkiezingen gehouden. 
Woensdag 3 maart is het zo ver. 
Dan kan op 33 plaatsen in on-
ze gemeente gestemd worden 

op tien verschillende partijen: 
PvdA, VVD, SP, CDA, Velsen Lo-
kaal, LGV, Democraten 66 Vel-
sen, GroenLinks, ChristenUnie 
en de nieuwe partij Zinnig en 
Nuttig (ZEN). Stemmen kan van 

07.30 tot 21.00 uur. U heeft daar-
voor wel een stempas en geldig 
legitimatiebewijs nodig. Elders 
in deze editie leggen de partij-
en uit waarom zij uw stem ver-
dienen.

Koopgoot gaat door
Velsen - IJmuiden krijgt een 
verdiepte winkelpassage tus-
sen de HEMA en het Markt-
plein. Een ruime meerderheid 
van de gemeenteraad zet-
te het sein vorige week don-
derdag op groen. Alleen Vel-
sen Lokaal, ChristenUnie en 
LGV zijn tegen de komst van 
de koopgoot.

Het plan wordt uitgevoerd door 
Multi Vastgoed. Met deze par-
tij heeft wethouder AnneMie-
ke Korf (PvdA) onlangs overeen-
stemming bereikt. De aanleg van 
de koopgoot kost de gemeen-
te geen geld. Velsen betaalt al-
leen de aanpassingen aan de in-
frastructuur. De kosten voor het 
verleggen van de leidingen ko-
men voor rekening van Multi 
Vastgoed.
MKB Velsen gaat bemiddelen 
tussen de plannenmakers en 
winkeliersvereniging Stadscen-
trum IJmuiden. Na een eerder 
akkoord trokken de winkeliers 
vorige week hun steun voor het 

plan opeens in. ,,Wij weten dat er 
veel onduidelijkheden zijn voor 
de winkeliers en dat er daardoor 
onrust heerst. Juist deze onrust 
moet weggenomen worden door 
de gemeente en de projectont-
wikkelaar’’, aldus MKB Velsen-
voorzitter Roel Huisman. Wet-
houder Korf is blij met de be-
middeling door MKB Velsen. ,,Ik 

werk daar graag aan mee.’’ Be-
langrijk onderwerp van de ge-
sprekken tussen Multi Vastgoed 
en de winkeliers is de compen-
satie van mogelijke inkomsten-
derving. De winkeliers verwach-
ten aanzienlijke schade als ge-
volg van de werkzaamheden, die 
zo’n anderhalf jaar duren. (Friso 
Huizinga)

Wie komt hier te zitten?

Erica Terpstra eregast
op Sportgala Velsen
Velsen - NOC*NSF-voorzitter 
Erika Terpstra is eregast op het 
Sportgala Velsen, dat op vrijdag 
9 april wordt gehouden in het 
Witte Theater. Aanmelden van 
sporters die vorig jaar eerste, 
tweede of derde zijn geworden 
op een NK, EK of WK kan nog tot 
1 maart bij Simon de Weers van 
de afdeling Sportzaken, telefoon 
0255-567661 of sweers@velsen.
nl. De presentatie van het Sport-
gala is net als voorgaande jaren 
in handen van Studio Sport-ver-
slaggever Frank Snoeks. De mu-
zikale omlijsting wordt verzorgd 
door zangeres Glennis Grace. 
Dit jaar wordt voor het eerst een 
prijs uitgereikt aan een gehandi-
capte sporter die een aanspre-

kende prestatie heeft geleverd. 
Deze prijs komt bovenop de uit-
verkiezing van Sportman, Sport-
vrouw, Sportploeg, Talent en 
Master van het Jaar.
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Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70  023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl
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Rabobank. Een bank met ideeën .

Een avond speciaal 
voor startende  
ondernemers.  
Dat is het idee. 

Aanmelden via www.rabobank.nl/velsen 
Zie bericht elders in de krant.  
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Sport volgt u 
voortaan altijd 
en overal op uw 
mobiel.
Dat is het idee.

Kijk op www.rabomobiel.nl

Inloopavond
Sterrencollege

Haarlem
Zie pagina 21

www.lgv-velsen.nl

Handhaven is
Handhaven !!!
Floor Bal lijst 6 nr. 8

Zie hart van deze krant.
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Rondweg 14, 
1976 BW IJmuiden

T 0255 - 516914

Villa Kakelbont 
Brocante

Planetenweg 40
1973BG IJmuiden

0255-515290

Hoofdstraat 158, Santpoort-Noord
T. 023 5390926

Van Roijen

Heuvelweg 6-8, 
1981 LV Velsen-Zuid. 
Tel: 0255-545848. 

Puzzel mee en win 
leuke Prijzen

1/2 pond gesneden 
gerookte zalm 

1 zak hondenvoer 
t.w.v. 15,95

Waardebon Spotje
t.w.v. 15 euro

1 uur gratis 
piste incl. materiaal

Cadeaubon 
t.w.v. 10 euro

Cadeaubon 
t.w.v. 7,50 euro

Stuur de oplossing met uw adres en telefoonnummer voor 17 maart 2010 naar 
weekblad De jutter & De Hofgeest, zeeweg 189-191 1971 HB ijmuiden of mail 
uw oplossing naar: info@jutter.nl met vermelding van uw telefoonnummer.
maximaal één inzending per adres.

Trompstraat 111a, 
IJmuiden,

06-17880584

De oplossing van de puzzel van december is: kABineTSFOrmATeur. De bovenstaande prijswinnaars kunnen hun 
prijs ophalen bij de betreffende ondernemers of speciaalzaken. legitimatie verplicht!!!

J. Th. Kraak, Andromedastraat 8, IJmuiden: Cadeaubon t.w.v. 20 euro tebesteden bij Xanadu te IJmuiden. W. Bonekamp: 
waardebon Spotje t.w.v. E15,-. J.P. Langeveld, Ossenland 2, Velserbroek: 1 uur gratis piste Snow Planet. M. Houtenbos, 
Kennemerlaan 30i, IJmuiden: cadeaubon Villa Kakelbont Brocante t.w.v. E7,50 (de gewonnen prijs kan zaterdag afgehaald 
worden). J. Christiaans, Planetenweg 112, IJmuiden: 1/2 pond gesneden gerookte zalm Zalmrokerij G. Broek. J.H. Stevens, 
H. van Alphenlaan 18, Driehuis: zak hondenvoer Dierenspecials van Roijen. J. Jaspers, Kennemerlaan 167a, IJmuiden: 
cadeaubon The Bike Guru t.w.v. E10,-.

winnAArS vAn De vOrige Puzzel:

4 gratis 
entreebewijzen

Heerenduinweg 6, IJmuiden
Tel. 0255-531888

kruiSwOOrDPuzzel
kennemerlandpers
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Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere 
donderdag in IJmuiden en 
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek, 
Driehuis, Santpoort-Zuid, 
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid. 

Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur:
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

BladManager:
Veroni Pereboom 
06-30695175

chef redactie:
Friso Huizinga 
06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dek-
kers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg

advertentieverKoop:
Therese Imming 
06-13509314
Gerda Ritskes 06-45708874
Tinka van Leeuwen 
06-11215143

Uitgave van:
Kennemerland Pers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Kring Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 
0255-514204.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Interessant politiek 
debat op Avondschool
IJmuiden - Op De Avond-
school, gehuisvest in het ge-
bouw van het Tendercollege aan 
de Eenhoornstraat, komen vol-
wassenen met een verstande-
lijke beperking en ook zij mo-
gen natuurlijk stemmen. Om de-
ze mensen wat meer inzicht te 
geven in de politiek en natuur-
lijk met het oog op de komen-
de gemeenteraadsverkiezingen, 
was er een bijeenkomst georga-
niseerd met de plaatselijke po-
litieke partijen om te komen tot 
een discussieavond. Alle partij-
en waren met een afvaardiging 
aanwezig en de woordvoerders 
kregen van de gespreksleiders 
Erik van Zoonen en Paul Kuijper 
elk twee minuten de gelegen-
heid om de toehoorders te infor-
meren over hun partijprogram-
ma. Staande op de zeepkist pro-
beerden een aantal woordvoer-
ders om in de beperkte tijd die 
hen was toegewezen, zoveel 
mogelijk argumenten de zaal 
in te roepen. Misschien niet zo 
handig, gezien de doelgroep, die 
waarschijnlijk toch wat meer tijd 
nodig heeft om alle argumen-

ten door te laten dringen. Aan 
de twee minuten werd echter 
streng de hand gehouden waar-
na de spreker, onder grote hila-
riteit, werd weggetoeterd. Na-
dat alle partijen aan het woord 
waren geweest was het tijd voor 
koffie, zodat een en ander nog 
wat kon bezinken. Na de pau-
ze werden de aanwezigen, on-
der leiding van Erik en Paul, uit-
genodigd hun vragen te stellen. 
Onder andere onderwerpen als: 
meer stage- en leerwerkplaat-
sen voor gehandicapten, de OV-
taxi die op tijd moet rijden, goe-
de bereikbaarheid gezondheids-
zorg en verlenging gehandicap-
tenparkeerkaart kwamen aan 
de orde. Vanuit de politiek werd 
toegezegd dat men alle aan-
dacht zou geven aan de door de 
deelnemers genoemde onder-
werpen. Tenslotte had Paul nog 
een tweetal adviezen voor de 
zaal: stem niet op die leuke me-
neer of mevrouw maar stem op 
een verkiezingsprogramma en 
vergeet vooral niet je legitima-
tiebewijs mee te nemen. (Joop 
Waijenberg)

Nieuwe activiteiten 
Kunstencentrum Velsen
IJmuiden - Binnenkort begint 
aan de afdeling beeldend van 
het Kunstencentrum Velsen een 
drietal nieuw activiteiten. Bij de 
‘Korte cursus fotografie en schil-
deren’ wordt het nieuwe medi-
um digitale fotografie gecombi-
neerd met de eeuwenoude tech-
niek van het schilderen. Deze 
techniek is nieuw en verrassend. 
Etsen en schilderen worden ge-
combineerd met abstracte en 
gewone foto’s. Een zoektocht 
met bijzondere resultaten. De 
eerste les is op vrijdag 5 maart 
van 10.30 tot 13.00 uur, docent 
is de beeldend kunstenaar Mar-
cella van Zanten, de cursus be-
staat uit 7 lessen en de kosten 
bedragen 75 euro exclusief ma-
terialen.
Bij de nieuwe activiteit ‘Twee-
luik-familieportret’ worden met 
een digitale camera portretfo-
to’s gemaakt en op papier of 

canvas afgedrukt. Daarna wordt 
de foto beschilderd. Deze acti-
viteit wordt gegeven op zondag 
7 maart van 10.00 tot 12.30 uur. 
Docent is Marcella van Zanten. 
De kosten voor (groot)ouder en 
één kind bedragen 17,50 euro, 
exclusief materialen.
Op zaterdag 13 maart a.s. is er 
van 10.00 tot 16.00 uur een Glas-
werkplaats. Werken met glas 
smaakt naar meer… Wie een 
glasworkshop heeft gevolgd, 
kan op de glaswerkplaats ko-
men werken. Docent is Dominiek 
Steinmeijer. De kosten bedragen 
36 euro, exclusief materialen. 
Voor meer informatie en aan-
melding kunt u tijdens kantoor-
uren contact opnemen met de 
administratie van het Kunsten-
centrum Velsen, Troelstraweg 
20 in IJmuiden, telefoon 0255– 
510684. Zie ook www.kunsten-
centrumvelsen.nl.
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Gelijke rechten voor 
mensen met beperking
Velsen - Gehandicapten Be-
raad Velsen (GBV) zette zater-
dag een bus vol gelijke rech-
ten op het Velserduinplein. In de 
bus van VCP (Vesterking Cliën-
ten Positie) bracht Mandy Mie-
nes een presentatie over Agenda 
22. Dit is een internationaal ver-
drag over gelijke rechten, dat in 
1949 al is opgesteld. Het bijzon-
dere is dat Nederland een van 
de weinige Europese landen is, 
dat dit verdrag nog niet onderte-
kende. Wel staat Agenda 22 voor 
2011 op de planning om te rati-
ficeren.
Gehandicapten Beraad Velsen 
wil Velsen voorbereiden op deze 
toekomstige verandering en no-
digde raadsleden en andere be-
langstellenden uit voor een be-
zoekje aan de bus. Bij de eer-
ste sessie om elf uur waren Jo-
han van Ikelen (Velsen Lokaal) 
en Marc Hillebrink (GroenLinks) 
aanwezig. Volgens Hillebrink is 
GroenLinks de enige Velsense 
partij die Agenda 22 in het ver-
kiezingsprogramma heeft staan.
Het ondertekenen van Agen-
da 22 door Nederland heeft ze-
ker gevolgen. Er zal beleid moe-
ten worden gemaakt voor ge-
lijke rechten voor wonen, wer-
ken en recreëren voor mensen 
met een beperking. En dat is nog 
lang niet het geval. Bouwproject 

Binnenhaven in IJmuiden, in eer-
ste instantie mede bedoeld als 
woonwijk voor mensen met een 
beperking, heeft een groot aan-
tal woningen dat totaal niet toe-
gankelijk is voor deze doelgroep. 
Even op visitie bij de buren is er 
dus niet bij. 
De gemeente Heerhugowaard 
moest onlangs haar nieuwe 
stadhuis tegen hoge kosten aan-
passen, omdat minder valide 
mensen niet naar binnen kon-
den. In Velsen boffen we nog, 
met zowel een Gehandicapten-
beraad als een WMO-raad, die 
advies geven. Maar als de advie-
zen niet worden opgevolgd, ge-
beurt er nog niets. Na ratificatie 
van Agenda 22 zullen overheden 
als gemeente wel rekening moe-
ten houden met de doelgroep. 
Daarbij zal advies van deskun-
digen altijd nodig blijven. Amb-
tenaren kunnen cursussen vol-
gen over wat nodig is voor nieuw 
beleid.
In de bus van VCP ontstonden 
zaterdag leuke discussies over 
wat nodig is. Daarbij kwam ook 
de suggestie dat gemeente Vel-
sen een voorbeeld zou kunnen 
stellen door meer mensen met 
een beperking in het stadhuis 
aan het werk te zetten en ook 
mee te doen aan maatschappe-
lijke stages. (Karin Dekkers)

Groenteman in Velsen
IJmuiden - Tv-presentatrice en 
actrice Hanneke Groenteman 
heeft zaterdag 27 februari de lei-
ding in handen van een verkie-
zingsbijeenkomst in de Centra-
le Bibliotheek in IJmuiden. Zij zal 
tien vrouwen ondervragen die de 
tien politieke partijen van Velsen 
vertegenwoordigen. ‘Vrouwen 
in politiek Velsen kijken naar de 
toekomst’ is het thema van de 
bijeenkomst, die wordt gehou-
den met het oog op de gemeen-
teraadsverkiezingen van 3 maart 
aanstaande.
Hanneke Groenteman wordt mo-
menteel voorbereid om zaterdag 
27 februari goed uit de hoek te 
kunnen komen. Zij heeft veel af-
finiteit met politiek en is inmid-
dels op de hoogte gesteld van 
lokale aangelegenheden die in 

Velsen spelen. Het politiek cul-
tureel café begint zaterdag om 
15.00 uur in de bibliotheek aan 
het Dudokplein in IJmuiden.

IJmuiden - Het was een hels 
kabaal in de centrale biblio-
theek, vrijdagmorgen. Daar had 
de voorronde van de Nationa-
le Voorleeswedstrijd plaatsge-
vonden. Zes kinderen uit groep 
zeven en acht van verschillende 
Velsense basisscholen hadden 
voorgelezen en de jury had zich 
voor beraad teruggetrokken. Die 
kwam moeizaam tot een oor-
deel en liet op zich wachten. De 
groepen kinderen die meegeko-
men waren om hun eigen voor-
leeskampioen aan te moedigen, 
werden ongeduldig. Door elkaar 
heen begonnen ze hun yel nog 
maar eens te roepen. Juryvoor-
zitter Hans Hoekstra, die werd 
bijgestaan door Joost Jonge-
pier en de nieuwe stadsdichter 
Jantje Bosch, is verbaasd, als hij 
ruim een kwartier te laat weer 
voor de rumoerige kinderen 
verschijnt. ,,Wat zal ik straks ge-
nieten van de stilte, als ik in alle 
rust door Velserbeek weer naar 
huis fiets’’, verzucht hij.

Hoekstra vertelt dat de jury 
moeilijk kon kiezen, omdat al-
le kandidaten goed waren. Dat 
waren Esmeray van de Vlie-
gende Hollander uit IJmuiden, 
Niels van de Beekvliet uit Vel-
serbroek, Luuk van de Duinroos 
uit Velserbroek, Victoria van de 
Rozenbeek uit Velserbroek, Bart  
van de Parnassia uit Santpoort-
Noord en Moenja  van de Trian-
gel uit Velsen-Noord. Hoekstra 
leest het juryrapport voor: ,,Es-
meray kreeg de zaal goed mee 
tijdens het voorlezen, Niels deed 
goed stemmetjes na en Luuk  
heeft zich goed ingeleefd. Vic-
toria had een pittige voordracht, 
Bart kwam al vertellend goed op 
dreef en Moenja was wat snel, 
maar ze kreeg als laatste deel-
nemer wel de zaal stil.’’ Omdat 
de jury moeilijk tot een keuze 
kwam, had ze zichzelf de vraag 
gesteld: ‘Welke kandidaat maakt 
de meeste kans in de volgen-
de ronde?’ En dat was Victoria, 
zij mag naar de kwartfinale. Ze 
was verbaasd maar ook erg blij. 
,,Ik ben nu al zenuwachtig voor 
de volgende ronde. Maar ik ga 
me goed voorbereiden en oefe-
nen door thuis veel voor te lezen 
voor mijn ouders en m’n zusje’’, 
aldus Victoria. (Carla Zwart)

Victoria beste 
voorlezer

Nieuwe tafelkleden voor
Bridge Vereniging Velsen
Santpoort-Noord – Vorige 
week dinsdag hield Bridgever-
eniging Velsen (BV Velsen) voor 
de 25e maal haar jaarvergade-
ring. Een jubileum dus. Men-
sen van de Rabobank Velsen en 
Omstreken kwamen feliciteren 
en brachten een cadeau mee.
Mevrouw Nel Klein (85) was 
al die tijd wedstrijdleider, die 
avond voor het laatst. ,,Het is 
mooi geweest, ik maak plaats 
voor de jongere generatie. Wel 
blijf ik bridgen bij BV Velsen’’, 
vertelt ze. ,,Het is een fijne club, 
de mensen zijn erg betrokken 
bij elkaar. Het lijkt soms meer op 
een gezelligheidsvereniging die 
ook aan bridge doet.’’ Voorzitter 
Gerard Schutte heet iedereen 
welkom. ,,Vorig jaar zei iemand, 
dat de speciale tafelkleden echt 
niet meer konden. Dat hebben 
wij ons als bestuur erg aange-
trokken en we hebben een ver-
zoek ingediend bij het Coöpo-
ratiefonds van de Rabobank en 

die heeft dat gehonoreerd’’, ver-
telt hij. Hoofd communicatie Ire-
ne Kahn vertelt de aanwezigen 
dat de Rabobank het net iets 
anders doet dan andere ban-
ken: ,,Via het Coöperatiefonds 
vloeit een deel van de winst te-
rug naar de samenleving. Zo 
kunnen mensen hun wensen en 
ambities waar maken.’’ Zij was 
in het gezelschap van Johan van 
Ikelen, lid van de ledenraad en 
voor deze gelegenheid ook lid 
van de Commissie van Aanbe-
veling, die binnenkomende ver-
zoeken beoordeeld. ,,Ik ben er 
trots op dat ik vanavond naast 
Johan mag staan, want hij is 
zondag gekozen tot raadslid van 
het jaar’’, vertelt Irene. Samen 
overhandigen zij symbolisch 
een tafelkleed aan de voorzitter. 
Irene besluit: ,,Namens de Ra-
bobank mag ik u nog een kop-
je koffie aanbieden.’’ Dit wordt 
met applaus ontvangen. (Car-
la Zwart)

Alzheimer Café over 
dementie en vakanties  
Heemskerk - Op dinsdag 2 
maart is er een Alzheimer Café in 
Beverwijk/Heemskerk en het on-
derwerp is deze keer: ‘Dementie, 
vrije tijd en vakanties.’
Samen met je dementerende 
partner op vakantie, kan dat wel? 
‘TOCH UIT’ is een vakantie pro-
ject van Alzheimer Nederland dat 
vakanties organiseert voor man-
telzorgers en hun dementerende 
partners. Een vakantie met ‘TOCH 
UIT’ is uniek, omdat ontspanning 
wordt gecombineerd met infor-
matie, tips en persoonlijke advie-
zen. Een week in een hotel in een 
mooie omgeving, waar een co-
ordinator en deskundige vrijwil-
ligers klaarstaan om de mantel-
zorger en de dementerende part-
ner een onvergetelijke week te 
bezorgen. Er worden dit jaar acht 
vakantieweken georganiseerd in 
samenwerking met onder ande-
re het Vakantiebureau en Alba-
trosreizen.
Wilt u meer weten over dit on-
derwerp? Kom naar het Alzhei-

mercafé in Brasserie Waterrij-
ck in Heemskerk aan de Lesse-
straat 4 op dinsdagavond 2 maart 
van 20.00 tot 21.30 uur. De deur 
is open vanaf 19.30 uur. Dit is 
de tweede keer dat er een Alz-
heimer Café is voor Beverwijk/
Heemskerk. Hopelijk is het win-
terweer nu geen spelbreker en 
komen er méér mensen opdagen 
dan in januari.
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. Wie 
er nog nooit eerder is geweest, 
moet beslist komen kennisma-
ken. De toegang én het eerste 
kopje koffie zijn gratis. Aanmel-
ding vooraf is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van mensen 
die uit eigen ervaring spreken. 
Bij elk café worden deze geïnter-
viewd door de vaste gesprekslei-
der. Na dit gesprek is er gelegen-
heid om vragen te stellen. Werk-
groep Alzheimercafé is overdag 
bereikbaar via 06-33631872.
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Waterloo wil op
huidig complex blijven
Driehuis - De politiek heeft  
het complex van Waterloo aan-
gewezen als bouwgrond en dat 
zou op termijn kunnen implice-
ren dat de voetbalclub  dient te 
verhuizen naar buurman IJmui-
den op Sportpark Schoonen-
berg. Vice-voorzitter Dennis 
Hens en zijn bestuur blijven lie-
ver zitten waar de vereniging nu 
zit. Hens: ,,Hier ligt onze histo-
rie en we zijn heel trots op de 
prachtige ligging van ons com-
plex. We willen hier graag blijven 
en zijn hard bezig om draagvlak 
te creëren. De Dorpsraad Drie-
huis omarmt onze plannen en 
we zetten nadrukkelijk in op in-
tensieve samenwerking met zo-
wel de scholen als de naschool-

se opvang. In dat verband heb-
ben we momenteel intensief 
contact met de plaatselijke po-
litiek. Onze kantine is sterk ver-
ouderd en nodig aan renovatie 
toe en ook wij hebben de hoop 
dat op ons tweede veld een 
kunstgrasmat aangelegd kan 
worden. Met onze 230 leden 
zetten we in op een toekomst 
aan de Waterloolaan. Een jubi-
leumcommissie is al gevormd 
en we zijn er van overtuigd dat 
volgend jaar hier diverse leuke 
activiteiten worden georgani-
seerd. Dat kan je wel aan ons 
over laten. We zijn een familiai-
re volksclub met een zeer hech-
te achterban die graag op deze 
plek wil doorgroeien.’’

Velsen - Rijkswaterstaat ver-
vangt in de nacht van zaterdag 
op zondag het bedieningssy-
steem van de Velsertunnel. Tij-
dens de werkzaamheden is de 
tunnel afgesloten van 23.00 tot 
07.00 uur. Het verkeer wordt om-
geleid door de Wijkertunnel, de 
op- en afrit Beverwijk en knoop-
punt Rottepolderplein. Gele bor-
den ter plaatse geven de om-
leidingroutes aan. Het verkeer 
moet rekening houden met extra 
reistijd. Het onderhoud aan het 
bedieningssysteem is nodig om 
de veiligheid van de weggebrui-
kers ook in de toekomst te kun-
nen blijven waarborgen. In de 
nacht van zaterdag 6 februari op 
zondag 7 februari is het bedie-
ningssysteem van de Wijkertun-
nel vervangen.

Velsertunnel 
één nacht dicht

Troupin: ‘Graftrommel
terug van weggeweest’
Haarlem - Troupin Natuursteen 
is sinds 1898 uw grafsteenspeci-
alist. In die tijd verscheen er een 
nieuw fenomeen op de Neder-
landse begraafplaatsen, meta-
len trommels afgedekt met een 
glasplaat, waarmee men een 
persoonlijk tintje gaf aan het 
graf. Veelal bevonden zich in de 
graftrommels bloemenkransen, 
rouwlinten en een enkele keer 
een foto. Het plaatsen van een 
graftrommel, meestal van zink of 
ijzer, duurde tot cica halverwege 
de 20ste eeuw.
Anno 2010 is de graftrommel 
weer helemaal terug van wegge-
weest. Troupin Natuursteen in-
troduceert de graftrommel op-
nieuw, maar dan in een modern 
jasje. Heden ten dage zijn ze ver-
krijgbaar in diverse modellen van 
rond en ovaal tot harten en krui-
zen. Ook in het materiaal heeft 
men voldoende keuze, zink, ko-
per en rvs en in verschillende 
kleuren. 
De glazen deksel is van hoog-

waardige kwaliteit en kan be-
werkt worden met een tekst of 
afbeelding. De graftrommel an-
no 2010 is 100procent water-
dicht en roestvrij. Een graftrom-
mel is een blijvende en onafge-
broken herinnering. Voor meer 
informatie kunt u contact opne-
men met Troupin Natuursteen 
bv, Lange Herenstraat 30-28, in 
Haarlem, telefoon 023-5326013, 
info@troupinnatuursteen.nl.

Technische speeddate
Velsen - Op het Vellesan Col-
lege hebben 48 meisjes uit de 
tweede klas deelgenomen aan 
speeddate-sessies met techni-
sche vrouwen. 
Tijdens deze kennismaking met 
vrouwelijke rolmodellen namen 
de meisjes hun beeld van tech-
niek onder de loep. Deze speed-
date-sessies organiseerde de 
school samen met VHTO, Lan-
delijk expertisebureau meisjes/
vrouwen en bèta/techniek. En 
met succes: meer dan de helft 
van de meisjes dachten na deze 
middag positiever over werken in 
de techniek te denken!
Het Vellesan College vindt het 
belangrijk dat meisjes een be-
ter en vollediger beeld van tech-
niek krijgen. Het doel is dat meer 
leerlingen, ook de meisjes, kie-
zen voor de richting techniek. Op 
het VMBO maken leerlingen een 
keuze tussen de sectoren econo-
mie, landbouw, techniek en zorg 
en welzijn. Een grote groep meis-
jes heeft wel degelijk interesse in 
techniek, maar kiest er uiteinde-
lijk toch niet voor hierin verder 

te gaan. Een reden hiervoor kan 
zijn dat het beeld dat meisjes van 
techniek hebben, vaak geba-
seerd is op vooroordelen die niet 
altijd kloppen. Zo denken meis-
jes vaak dat techniek alleen over 
auto’s gaat, het alleen voor jon-
gens is of dat zij beslist natuur-
kunde, wiskunde of scheikun-
de in hun vakkenpakket moeten 
hebben. Hierdoor sluiten meisjes 
op voorhand techniek uit en be-
perken ze hun beroepsmogelijk-
heden aanzienlijk. 
Aan het eind van het tweede 
leerjaar maken de leerlingen op 
het Vellesan College een eer-
ste keuze voor hun vervolg op-
leiding. Het is daarom van be-
lang dat meisjes al vroeg in aan-
raking komen met technische, 
vrouwelijke rolmodellen. VHTO 
beschikt over ruim 1150 rolmo-
dellen in het online databasebe-
stand Spiegelbeeld. 
Naast het Vellesan College ma-
ken diverse scholen in het voort-
gezet onderwijs gebruik van de-
ze inspirerende vorm van be-
roepsvoorlichting. 

Paranormale beurs
IJmuiden - Zondag 28 februa-
ri wordt er weer een paranorma-
le beurs gehouden in Zalencen-
trum Velserduin aan het Velser-
duinplein in IJmuiden. Deze keer 
is er voor een iets groter aantal 
deelnemers gekozen en zullen er 
meer en vooral andere mediums, 
paragnosten en helderzienden 
te vinden zijn en zal er wederom 
voor iedereen een advies of spi-
ritueel handvat te vinden zijn in 
een van de  consulten.
Het is een relatief kleine beurs, 
waarbij er voor iedereen die vra-
gen heeft met betrekking tot re-
latie, gezondheid, werk en der-
gelijke vaak een verhelderend in-
zicht gegeven worden in een van 
de persoonlijke gesprekjes die 
u kunt voeren met deze helder-
zienden en paragnosten. Maar 
natuurlijk ook voor mensen die 
gewoon interesse hebben in de-
ze materie en ermee willen ken-
nismaken. In een gemoedelijke, 
ontspannen sfeer kan men een 
consult krijgen waarbij aan de 
hand van een meegebrachte fo-
to of ring een vraag beantwoordt 

kan worden, maar ook zonder 
foto of voorwerp kan men deze 
beurs bezoeken.
Gewoon rondkijken kan natuur-
lijk ook. Zo kunnen er onder an-
dere (meerdere) paragnosten, 
helderzienden, magnetiseurs, ta-
rotkaartleggers, astrologen, hyp-
notherapeuten, auralezers en -
tekenaars, gidszieners en -te-
kenaars, reikimasters en pen-
delaars aanwezig zijn. Aanwezig 
zijn o.a. paragnost Paul van Bree, 
Sjamaan Berend Jan Krimp, pa-
ragnost Gerda Schoehuys  en Al-
lard Taams. Wie niet meteen een 
consult zou willen hebben kan er 
natuurlijk ook terecht voor wie-
rook, helende stenen, Oliever-
dampers, tarotkaarten, boed-
ha’s, of andere spirituele artike-
len op de beurs in de aanwe-
zige spirituele shop. De beurs 
vindt plaats van 11.00 tot 17.00 
uur. De entreeprijs bedraagtr 5 
euro per persoon en de consul-
ten zijn niet hoger dan 12,50 eu-
ro per persoon. Kinderen onder 
de 11 jaar zijn gratis, mist onder 
begeleiding.

IJmuiden - Op zaterdag 27 fe-
bruari vindt bij Slijterij & Wijn-
huis Zeewijck een inloopwijn-
proeverij plaats. Zeewijck heeft 
tijdens Wine Proffesional op de 
Horecava met een aantal nieu-
we wijnhuizen kennis gemaakt 
die het waard zijn om door u 
ontdekt te worden. Wijnhuizen 
als Soopjes Hoogte, Groot Ge-
luk, Nabygelegen, Cristobal en 
het Porthuis Vista Alegre zul-
len van deskundige info voor-
zien worden door de importeurs 
zelf. ,,We merken dat de interes-
se in de betere wijnen groeien-
de is in Velsen. Ook de kennis 
bij de consumenten wordt gro-
ter.  Dat betere wijnen met een 
hogere kwaliteit niet perse duur 
hoeven te zijn hebben we de af-
gelopen jaren wel bewezen. We 
zijn zeer zorgvuldig met het uit-
zoeken van onze wijnimpor-
teurs. We hebben de afgelopen 
jaren hard gewerkt om een ge-
degen assortiment wijnen in te 
kopen met in alle prijsklassen 
kwalitatief goede wijnen’’, aldus 
het slijtersechtpaar Richard en 
Esther Blesgraaf. ,,Betere wijnen 
vinden steeds meer hun weg 
naar de wijnliefhebbers in Vel-
sen. Steeds vaker stappen zij  af 
van de verkrijgbare commer-
cieel gemaakte bulkwijnen. Zij 
komen bij ons tot ontdekking 
dat één of twee euro wel dege-
lijk verschil maakt. Je krijgt ge-
woon méér wijn voor je geld, en 
dat betekend ook méér genie-
ten. Daar is een goed glas wijn 
tenslotte voor bedoeld. Genie-
ten van een product waar veel 
zorg en passie in is geïnves-
teerd door met name de klei-
nere wijnmakers. Natuurlijk sa-
men met familie of vrienden of 
tijdens heerlijk diner of zomaar.’’ 
Wilt u ook kennismaken met de-
ze nieuwe wijnen? U bent zater-
dag van 14.00 tot 20.00 uur wel-
kom in de winkel in winkelcen-
trum de Zeewijkpassage op het 
Zeewijkplein in IJmuiden.

Inloopproeve-
rij bij Zeewijck

Wiet en wapen in auto
Velsen-Noord - Vorige week 
donderdag controleerden sur-
veillerende politieagenten op de 
Wijkerstraatweg een automobi-
list omdat deze opviel door zijn 
rijgedrag. De agenten zagen in 

de auto een kleine hoeveelheid 
wiet liggen naast de bestuur-
der, een 20-jarige inwoner van 
Heemskerk. Toen de auto werd 
onderzocht vonden de agenten 
tevens een stroomstootwapen.
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Voetspecialist bij
Leemans Schoenen
IJmuiden - Woensdag 3 maart 
bezoekt een voetspecialist Lee-
mans Schoenen aan de Lange 
Nieuwstraat 469. De hele dag 
zal deze specialist mensen met 
voetklachten te woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk 
gemaakt en uitleg gegeven over 
de werking van de Vibrionveer, 
een nieuwe Zweedse uitvoe-
ring. Deze vervangt de klassieke 
steunzool, die vaak hard en sta-
tisch is. De Vibrionveer heeft een 
verende werking en activeert de 
spieren en de bloedsomloop. 
Gebruikers lopen elastisch ve-
rend en op natuurlijke wijze, dit 
voorkomt vermoeidheid en pijn-
lijke voeten. Mensen met voet-
klachten en daaruit voortvloei-

ende rugklachten zijn enthousi-
ast over de Vibrionveer. De stand 
van de voet en de holling van de 
voet wordt verbeterd, de gevoe-
lige voorvoet wordt ondersteund 
en de voet kan weer op natuur-
lijke wijze afrollen. De pijn neemt 
af, spieren en banden worden 
krachtiger en een goede door-
bloeding wordt bevorderd. De 
Fusegold Vibrionveer heeft een 
handzaam formaat en past in bij-
na alle modeschoenen.
Mensen met voetklachten en ook 
andere belangstellenden kunnen 
zich laten informeren over deze 
Zweedse uitvinding. Dit is geheel 
gratis, wel graag van tevoren een 
afspraak maken, dit kan via tele-
foonnummer 0255 511117.  

‘Hinder moet minder’
Vanwege de naderende verkie-
zingen heeft het Platform Velsen 
Overlast Schiphol (PVOS) geke-
ken wat er terecht gekomen is 
van de voornemens van het col-
lege van B&W. Een kort over-
zicht.
In 2007 presenteerde Velsen 
de Strategische Nota Schip-
hol, met als kernthema: ‘De hin-
der kan en moet minder’. Daarin 
was vastgelegd dat vliegverkeer 
niet méér hinder mocht veroor-
zaken dan wegverkeer. Om dat 
te bereiken zou Velsen zijn in-
vloed aanwenden onder ande-
re aan de Alderstafel. Dat was 
een nieuw orgaan onder lei-
ding van PvdA-coryfee Hans Al-
ders, waarin plannen voor de 
toekomst van Schiphol werden 
ontwikkeld in samenspraak met 
luchtvaartsector, Rijk, regiona-
le overheden, en enkele omwo-
nenden. Uit het in oktober 2008 
uitgebrachte ‘Aldersadvies’ blijkt 
echter dat de vlieghinder bij ons 
niet minder maar juist meer zal 
gaan worden. Het aantal vlieg-
bewegingen mag stijgen van 
400.000 naar 510.000, en on-
ze regio is aangemerkt als ge-
bied waarover bij voorkeur moet 
worden gevlogen. Geen reden 
tot vreugde dus! Toch legde het 
college van B&W zich bij dit ad-
vies neer en noemde het een 

‘reëel compromis’. En waar eer-
der de milieuwethouder mede 
afging op het oordeel van de in-
woners van Velsen, wenste het 
college ditmaal ‘zijn eigen afwe-
gingen te maken’. Voor mij per-
soonlijk een extra stimulans om 
aansluiting te zoeken bij de poli-
tiek in Velsen en mij verkiesbaar 
te stellen (VVD, nummer 7). Om 
het Schipholbeleid te verbeteren 
zijn alleen zakelijke argumen-
ten kennelijk niet voldoende. Er 
is méér politieke bewustwording 
nodig. Niet alleen lokaal, maar 
ook provinciaal en nationaal. 
Want dáár oefent de Schiphol-
lobby zijn kracht uit. Zelfs zo-
danig dat Schipholminister Eur-
lings (CDA) een maatregel kon 
doorvoeren die wettelijk verbo-
den is. Zonder dat CDA premier 
Balkenende, groot voorvech-
ter van normen en waarden, in-
greep zoals wij hem gevraagd 
hadden. Het is een taai gevecht 
maar PVOS blijft ervoor knok-
ken om te verhinderen dat Vel-
sen een tweederangs woonge-
meente wordt. Doet u mee? Met 
uw stem op 3 maart kunt u dat 
nog eens extra onder de aan-
dacht brengen!

Rob van den Brink, voorzitter 
Platform Velsen Overlast Schip-
hol (PVOS)

IJmuiden - De herenselectie van 
Select Windows van der Vlugt 
VBC Akrides speelde dit week-
end in Zwolle tegen Landstede 
Basketball 2.  Akrides contro-
leerde de gehele wedstrijd, maar 
liet Landstede steeds weer terug 
komen door een aantal dom-
me fouten.  Uiteindelijk speel-
de Akrides de wedstrijd sterk uit 
en won de wedstrijd met 57-64. 
Akrides heeft nu 4 punten voor-
sprong genomen op de hek-
kensluiter Landstede 2.  De da-
mes 1 heeft gedaan wat ze aan 
de stand verplicht zijn door van 
The Falcons te winnen. De uit-
eindelijke de eindstand was 65-
52. De junioren jongens speel-
den dit weekend in Den Helder 
tegen BV Noordkop.  De junio-
ren verloren kansloos met 56-
81. De junioren meisjes kwamen 
dit weekend niet in actie. Aan-
komend weekend speelt heren 1 
twee thuis wedstrijden. Op zater-
dag om 19.00 uur tegen BV Rooi 
en zondag om 15.00 uur de in-
haalwedstrijd tegen Punch.  De 
junioren spelen zaterdag thuis 
om 15.30 tegen het sterke Gas-
Terra Flames uit Groningen.  De 
dames 1 en de meisjes junioren 
komen niet in actie dit weekend.  
De dames spelen om 6 maart de 
derby tegen Onze Gezellen uit 
Haarlem en de meisjes spelen 6 
maart uit tegen het sterkte Bin-
nenland.

Winst voor 
dames en
heren Akrides

Zout bedankje van CDA
Velsen - CDA Velsen heeft 
maandagmiddag het perso-
neel van Reinunie bedankt voor 
hun werkzaamheden tijdens de 
vorstperiode. De zware winter 
heeft het personeel van de Rei-
nunie regelmatig dag en nacht 
doen uitrukken om de wegen 
weer begaanbaar te krijgen. 
Door de strenge winter was dit 
niet altijd even gemakkelijk en 
kregen soms ook onterecht kri-
tiek te verduren. Het CDA wilde 
op deze manier haar waardering 

uitspreken voor het personeel 
en het vele werk wat zij doen. 
Dit deed zij op toepasselijke wij-
ze. Waar het personeel de afge-
lopen weken met pekel strooi-
de gaf het CDA heel toepasse-
lijk zoute haring bij de lunch. 
Een team van het CDA brachten 
de IJmuidense traktatie en kre-
gen veel positieve reacties. De 
‘gepekelde’ haring en de kibbe-
ling werd dankbaar en enthousi-
ast  in ontvangst genomen door 
het personeel.

ChristenUnie on tour
Velsen - De ChristenUnie Vel-
sen heeft voor de komende ge-
meenteraadsverkiezingen geko-
zen voor het motto ‘Luisteren & 
doen!’ Luisteren naar de inwo-
ners van Velsen en ook doen wat 
beloofd wordt en er niet alleen 
maar over praten! In haar pro-
gramma en flyer komt dit uitvoe-
rig naar voren. Ook in de cam-
pagneactiviteiten van de afge-
lopen weken heeft Christen-
Unie op meerdere manieren het 
contact gezocht met Velsenaren. 
Om vlak voor de verkiezingen 
de campagne naar een weer-
galoos niveau te brengen, heeft 
het motto ‘Luisteren & doen!’ 
een andere invulling gekregen... 
U mag nu luisteren naar de mu-
ziek en de ChristenUnie gaat het 
doen!
Op zaterdag 27 februari heeft de 
ChristenUnie een vrachtwagen 

met oplegger omgebouwd tot 
een mobiel podium, waarop op 
4 plaatsen in Velsen een concert 
zal worden gegeven. Het concert 
wordt verzorgd door een gele-
genheidsband, die onder meer 
bestaat uit ritmesectie Natha-
nael Korf & Samuel Dib, de num-
mers 3 en 9 van de kandidaten-
lijst van de CU, en twee zange-
ressen van meidengroep X6!
Om 10.30 uur is de ChristenUnie 
op het Stratingplantsoen in Vel-
sen-Noord, om 12.00 uur op het 
Vestingplein in Velserbroek, om 
13.30 uur op het Burgemeester 
Weertplantsoen in Santpoort-
Noord en om 15.00 uur op het 
Kennemerplein in IJmuiden. Het 
belooft een spektakel te worden 
en u mag dit niet missen! We ho-
pen u daarom graag te ontmoe-
ten op één van de genoemde 
plaatsen.

Collecte  
Amnesty levert 
veel geld op
Velsen - De collecte van Amne-
sty International, die van 7 febru-
ari tot en met 13 februari in Drie-
huis, Santpoort en Velserbroek 
werd gehouden, heeft 4219,44 
euro opgebracht. De collecte 
werd uitgevoerd door 38 vrijwilli-
gers. Het was de achtste keer dat 
mensenrechtenorganisatie Am-
nesty International een landelij-
ke collecte hield. De collecte is 
voor Amnesty van groot belang. 
Mede dankzij giften van parti-
culieren kan Amnesty het werk 
voortzetten. Amnestysecties ont-
vangen alleen geld van de over-
heid of van politieke groeperin-
gen voor mensenrechteneduca-
tie buiten hun eigen land.
Amnesty dankt iedereen van 
harte voor de geldelijke bijdra-
ge. Ook bedankt Amnesty alle 
vrijwilligers die in weer en wind 
hebben gecollecteerd voor hun 
enthousiaste inzet. Wilt u vol-
gend jaar ook meehelpen? Dan 
kunt u zich aanmelden bij het 
Collecteteam via e-mail collec-
te@amnesty.nl of telefonisch via 
020-626 44 36.

Februaristaking herdacht
Regio - Donderdag 25 februa-
ri vindt de jaarlijkse herdenking 
van de Februaristaking plaats. 
Op 25 februari 1941 legden tien-
duizenden Amsterdammers het 
werk neer, uit protest tegen de 
jacht op Joodse landgenoten 
door de Duitse bezetter en hun 
Nederlandse handlangers. De 
wethouders Korf, Ockeloen en 
Verkaik leggen namens de ge-

meente Velsen een bloemstuk 
bij het monument De Dokwerker 
op het Jonas Daniël Meijerplein 
in Amsterdam. Ook GroenLinks 
Velsen zal hierbij aanwezig zijn. 
De herdenking begint om 16.45 
uur. Schrijver en journalist Geert 
Mak houdt tijdens de herdenking 
een korte toespraak. De gedich-
ten worden dit jaar  voorgedra-
gen door acteur Hajo Bruins.
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Witte Theater IJmuiden: Em-
ber, aanvang 20.30 uur. Zie le-
zersaanbieding in deze krant.
Velsertunnel dicht van 23.00 
tot zondag 7.00 uur. Omleiding 
via Wijkertunnel.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: 23.00-04.00 uur: Multi-
groove ‘Harlem Nights’. Toe-
gang 20,- vvk/25,- add vanaf 18 
jaar. Kleine zaal: The Bony King 
of Nowhere. Aanvang 20.30 uur. 
Toegang 9,-. Café: Electric Café 
ft. C-Jay, Shylock, Francesco Pi-
co. 22.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 28 februari
Jeugddienst Nieuwe Kerk, 
Hervormde Kerk, Kanaalstraat, 
IJmuiden. Aanvang 10.00 uur.
Religieuze viering door ds. Ka-
trijne Bezemer in De Kapel, Pot-
gieterweg 4 Bloemendaal. Aan-
vang 10.30 uur. Toegang gratis.
Paranormale dag in Zalencen-
trum Velserduin, van 11.00 tot 
17.00 uur. Entree 5 euro. Kinde-
ren onder 11 jaar gratis.
Concert Laurentiuskerk, Fide-
lishof, IJmuiden: Concertorkest 
IJmuider Harmonie en Nelsons’ 
Blood. Aanvang 12.00 uur.
Vertelvoorstelling ‘Winter bij 
Familie Muis’ in het Pieter Ver-
meulen Museum, Driehuizer-
kerkweg in Driehuis. Aanvang 
13.30 uur.
Jongerendebat ‘Hete Hang-
ijzers Junior’ in het Witte Theater, 
Kanaalstraat 257 IJmuiden. Aan-
vang 14.00 uur.
Amsterdamse middag in Café 
Griffioen, Frans Naereboutstraat 
9, IJmuiden. Aanvang 14.00 uur, 
entree gratis.
Stadsschouwburg Velsen: ‘De 
wonderlijke reis van Mijnheer 
Prikkebeen’. Aanvang 14.30 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden: De ‘zingende vis-
ser’ jeroen Zijlstra en superband. 
Aanvang 15.00 uur.
Pianorecital Frederic Voorn in 
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Jazzclub Kennemerland in Bi-
stro 1618, Zwaanstraat 18, Wijk 
aan Zee. Met jazz mondharmoni-
caspeler Tim Welvaars. Aanvang 
16.00 uur, toegang gratis.

Maandag 1 maart

Lezing Kasteel oud Haerlem: 
door Jean Roefstra om 20.00 uur 
in Buurthuis Wijk en Duin, Wil-
genhoflaan 2c, Beverwijk. Toe-
gang gratis.

Dinsdag 2 maart
 

Olympisch Team wordt fees-
telijk ontvangen op de Grote 
Markt in Haarlem, 16.30 uur.
Alzheimercafé, thema demen-
tie, vrije tijd en vakantie. Bras-
serie Waterrijck, Lessestraat 4, 
Heemskerk. Van 20.00 tot 21.30 
uur. Info via 06-33631872.
Stadsschouwburg Velsen: Si-
mone Kleinsma in ‘Songs from 

the eart’. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag 3 maart

Gemeenteraadsverkiezingen: 
stemmen kan van 7.30 tot 
21.00 uur. 
Kindermiddag bij Baptisten Ge-
meente Velsen, Eemstraat IJmui-
de. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Chantal Janzen, jamai, Stan-
ley Burleson en Case Francisco 
zingen de grootste Disney-hits. 
Aanvang 15.00 en 19.00 uur.
Informatieavond over de actie 
Samenloop voor Hoop in buurt-
centrum De Spil, Frans Halsstraat 
29 IJmuiden. Aanvagn 20.00 uur.
Thalia Theater,  Breesaapstraat 
52 IJmuiden: Credo Koor. Aan-
vang 20.30 uur.

Donderdag 4 maart

Open huis Israël Producten 
Centrum, Zeeuwstraat 12, Vel-
sen-Noord, van 10.30 tot 18.00 
uur. Ook op vrijdag 5 maart. In-
fo 0251-228286.
Informatieavond GBS Het An-
ker, Grote Buitendijk 48 in Vel-
serbroek. Aanvang 19.45 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Spannende toneelavond zorgt 
voor ontknoping moordmysterie. 
Aanvang 20.15 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
The Sheer en Jelle Paulusma. 
20.30 uur. Toegang 11,-. 24.00-
04.00 uur LOS! met dj Paullie & 
Co. Toegang 5,- vanaf 18 jaar. 
Voor studenten gratis. Café: The 
Hooch Poetry & Blues Tour. 22.00 
uur. Toegang gratis.

Donderdag 25 februari

Stadsschouwburg Velsen: 
‘Girls Wanna Have Fun’ Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Onno Innemee 
‘Wie heeft Onno Innemee Ver-
moord? (reprise). Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Klei-
ne zaal: LOS! met dj Paullie en 
Co. 24.00-04.00 uur. Toegang 5,- 
vanaf 18 jaar, studenten gratis. 
Café: The Sculpture & The Clay, 
cd-presentatie. 22.30 uur. Toe-
gang gratis
.

Vrijdag 26 februari
Workshop papier ma-
ken voor (groot)ouders en 
(kleine)kinderen in ‘t Brederode 
Huys, Bloemendaalstestraatweg 
Santpoort-Zuid. Zie www.sant-
poortsbelang.nl.
Stadsschouwburg Velsen: ‘Al-
lo Allo!’ Aanvang 20.15 uur.
Trio Ponte in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.15 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Liedjes van Louis Da-
vids. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2, Haar-
lem, www.patronaat.nl: Klei-
ne zaal: Dutch Mountains Live: 
Ambacht, Tezijnertijd en Wolff. 
20.30 uur. Toegang 8,-. 24.00-
04.00 uur: 00’s Best. Toegang 
vanaf 18 jaar. Café: The Ettes. 
22.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 27 februari

Welvaartsmarkt en oude spul-
lenmarkt, Eenhoornstraat 4 
IJmuiden. Van 09.30 tot 13.00 
uur.
Inloop proeverij bij Slijterij 
& Wijnhuis Zeewijck, winkel-
centrum Zeewijk. Van 14.00 tot 
20.00 uur.
Politiek cultureel café met 
Hanneke Groenteman in cen-
trale bibliotheek IJmuiden, Du-
dokplein. Aanvang 15.00 uur.
Bingo in speeltuin De Veilige 
Haven, Heerenduinweg, IJmui-
den. Aanvang 20.00 uur. Ver-
voer: 0255-527010.
Robin Razz in Café ‘t Centrum, 
Kennemerlaan. Vanaf 20.00 uur. 
Gratis entree.
Stadsschouwburg Velsen: 
Boudewijn de Groot. Aanvang 
20.15 uur.

Wat is
er te 
doen

Veel winnaars bij  
basketbaltoernooi
IJmuiden - Veertig teams met 
leerlingen groep 7 en 8 hebben 
maandag meegedaan aan het 
basketbaltoernooi voor scholen. 
De organisatie was in handen 
van Akrides en Sportzaken van 
de gemeente.
Er waren veel winnaars. In de 
categorie jongensteams wa-
ren de winnaars: 1. Rozenbeek, 
2. Beekvliet, 3. Klipper Zeeewijk 

en 4. Vliegende Hollander. Bij de 
meisjes wonnen: 1. Toermalijn, 2. 
Rozenbeek, 3. Brederode Dalton 
en 4. Vliegende Hollander. In de 
grootste categorie mixed teams 
won: 1. Boekanier (tnet als vo-
rig jaar), 2. Jan Campert, 3. Duin-
roos en 4. de Ark.  Het toernooi 
verliep vlekkeloos en in bijzonder 
goede sfeer, de kinderen hadden 
veel sportplezier.

Ik ontvang nu folders van de 
politieke partijen met vele 
goedbedoelde beloftes in hun 
programma. Maar helaas geen 
enkele garantie dat ze ooit uit-
komen. Veel liever hoorde ik 
wat ze de laatste jaren voor de 
burgers van Velsen hadden be-
reikt. Hoe goed zijn de belas-
tingcenten van de Velsense 
burgers besteed? Wat is er be-

reikt aan extra arbeidsplaat-
sen, meer leefgenot, een extra 
opstootje ten goede, iets wat 
IJmuiden op de kaart zet, be-
halve de sluizen. Help me uit 
de brand. Ik wil graag stem-
men, maar dan wil ik wel we-
ten op wie!

E. van Royen

Ingezonden brief

Velsen - Vanuit de Gemeente 
Velsen is er een bijdrage moge-
lijk voor chronisch zieken en ge-
handicapten met een laag inko-
men. Deze regeling is bedoeld 
als een tegemoetkoming in de 
verborgen kosten die een chro-
nische ziekte of handicap met 
zich mee brengt. Denk daarbij 
aan extra stookkosten, waskos-
ten of kledingslijtage. Het kan 
ook gaan om klusjes in en om 
het huis of een lidmaatschap van 
een belangenorganisatie. De te-
gemoetkoming is categoriaal en 
dat betekent dat de kosten niet 
aangetoond hoeven te worden. 
Als er in een huishouden één of 
meer personen te maken heb-
ben met een chronische ziek-
te of handicap en er sprake is 
van een minimum inkomen dan 
komt men mogelijk in aanmer-
king voor de regeling. De Formu-
lierenbrigade Velsen kan kijken 
of iemand in aanmerking komt 
en biedt ondersteuning bij het 
aanvragen. Verder kijken zij naar 
waar men mogelijk nog meer 
recht op heeft. De formulieren-
brigade is bereikbaar op werk-
dagen via telefoonnummer: 0255 
533 885 of formulierenbrigade-
velsen@madi-mk.nl. 

Formulieren-
brigade

Folk uit Wales, Utah en Nederland

Optreden Ember
in het Witte Theater
IJmuiden - Ember staat be-
kend om hun prachtige harmo-
nieën en geweldig instrument-
gebruik. Ember is in 2001 be-
gonnen als duo, met Emily Wil-
liams uit Wales op gitaar, viool 
en zang en Rebecca Sullivan uit 
Utah op gitaar, mondharmonica 
en zang. Later hebben ze zich 
bekwaamd op fluiten en klari-
net en inmiddels hebben ze zich 
versterkt met Job Verweijen, die 
een ongewone collectie percus-
sie instrumenten op magistra-
le wijze bespeelt. Het geeft hun 
liedjes, die balanceren op het 
snijpunt van Europese en Ame-

rikaanse folk, wat extra pit. Lied-
jes over de liefde, moord, de ge-
vangenis, maar ook liedjes over 
de voordelen van het zelf ver-
bouwen van aardappelen in je 
achtertuin. 
In de muziek zijn Keltische, 
Noord-Amerikaanse, Spaanse 
en zelfs middeleeuwse invloe-
den hoorbaar. En last but not 
least: er zullen zaterdag 27 fe-
bruari, aanvang 20.30 uur, vast 
wel weer dolkomische anekdo-
tes en wonderlijke reisverhalen 
verteld gaan worden. De von-
ken zullen er af spatten! Zie ook 
www.embersong.com.

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘ember’ op 27 februari 

2010 om 20.30 uur. bon is geldig voor 2 personen
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Schutting 12-hoogflat 
Keetberglaan versierd
IJmuiden - De schutting die in-
middels rond de flat aan de Keet-
berglaan is geplaatst is door kin-
deren van basisschool De Klip-
per in Zeewijk in een vrolijk jas-
je gestoken. Hiervoor hebben 
zij een dertigtal schilderijen ge-
maakt op grote, houten borden 
die door Schoonhoff houthan-
del gratis
ter beschikking zijn gesteld. Elke 
klas heeft het thema wonen ge-
koppeld aan het thema waar de 
groep op dat moment mee be-
zig was. Woensdagochtend kwa-
men de kinderen van De Klipper 
in optocht en begeleid door een 
heus orkest naar de Keetbergflat 
gelopen waar ze door directeur 
Ted Kuné van Woningbedrijf Vel-
sen werden opgewacht. In zijn 
toespraak sprak Kuné de hoop 
uit dat een deel van de aanwezi-
ge leerlingen straks wellicht een 
plek zal vinden in de nieuw te 
bouwen appartementen. Daarna 

nodigde hij een aantal leerlingen 
uit om een deel van de schilde-
rijen te onthullen door een groot 
laken weg te trekken, waarna de 
aanwezige buurtbewoners en 
belangstellenden de resultaten 
van hun noeste schilderarbeid 
konden bewonderen. Een aan-
tal kinderen vertelde vol enthou-
siasme over het schilderproject 
waar ze de afgelopen tijd mee 
bezig waren geweest en stonden 
natuurlijk heel trots bij het door 
hun gemaakte schilderij. Op de 
plek van de huidige Keetberg-
flat zullen na de sloop, die rond 
april 2010 zal beginnen, een 
drietal woontorens verrijzen van 
elk acht verdiepingen. Hierin ko-
men honderd huur- (60 procent) 
en koopappartementen (40 pro-
cent) onder de naam Zeewaarts. 
Na het officiële gedeelte werden 
de kinderen nog getrakteerd op 
krentenbollen en warme choco-
lademelk. (Joop Waijenberg)

Klaverjassen 
bij PUIJ
IJmuiden - Elke vrijdagavond is 
er vanaf 19.30 uur klaverjassen 
bij jeu de boule vereniging P.U.IJ, 
in het gebouw naast het Kerbert 
Dierentehuis. Dit gebeurt in een 
ontspannen sfeer en voor een 
hapje wordt gezorgd. Wie zin 
heft in een gezellige avond is er 
van harte welkom. Meer infor-
matie bij F. van de Kolk via 0255 
522271 of via C. Plug via 023 
5396002.

Bingo in de 
Veilige Haven
IJmuiden - Zaterdag 27 februa-
ri is er bingo in speeltuin de Vei-
lige Haven. Aanvang is 20.00 uur, 
zaal open om 19.30 uur. Er zijn 
leuke prijzen te winnen en er is 
ook een loterij. De opbrengst is 
voor nieuwe toestellen. Wie in 
IJmuiden woont en geen ver-
voer heeft kan bellen met 0255-
527010 of 0255-518077.

Verkoop IPC
Velsen-Noord - Volgende week 
is er bij de consulenten van het 
Israël Producten Centrum weer 
open huis. Op donderdag 4 en 
vrijdag 5 maart aan de Zeeuw-
straat 12, van 10.30 tot 18.00 uur. 
Of na een telefonische afspraak 
via 0251 228286. Het is mogelijk 
om onder andere sieraden, huid-
verzorgingsproducten van de 
Dode Zee sierkaarsen en wijn te 
open. Deze producten zijn bijna 
uitsluitend gemaakt in kibboet-
zim of kleine fabriekjes en stimu-
leren de werkgelegenheid.

IJmuiden - Met topmuzikan-
ten zoals Cees Veerman (The 
Cats), Dick Plat (BZN) en vader 
Harmen (Left Side) in de fami-
lie kon het bijna niet missen dat 
Kelly  Veerman ook de muziek in 
zou gaan. Toch dacht hij daar als 
kind eigenlijk helemaal niet aan. 
Pas later kwam voor hem het 
muzikale gevoel en de voorzich-
tige stapjes in de Volendammer 
popwereld. One Way Wind is ie-
dere zondag te beluisteren tus-
sen 16.00 en 18.00 uur en op 
woensdag tussen 21.00 en 23.00 
uur. Erik Beekman is de presen-
tator.

Veerman in 
One Way Wind

IJmuiden - Woensdagmiddag  3 
maart vanaf 13.45 uur zijn kinde-
ren weer welkom in de Baptisten-
gemeente aan de Eemstraat voor 
de kindermiddag. De middag is 
van 14.00 tot 16.00 uur. Het the-
ma is: Gezocht, soms zoek je zelf 
iets of iemand en soms wordt je 
zelf gezocht.

Kindermiddag

PVIJ bestaat 75 jaar
IJmuiden - Postzegelvereniging 
IJmuiden en haar jeugdafdeling 
‘De Seinpost’ vieren dit jaar bei-
de een jubileum. 
PVIJ bestaat 27 maart 75 jaar 
en De Seinpost doet ook al 40 
jaar mee met jeugdleden. Er kan 
natuurlijk niet zomaar voorbij 
worden gegaan aan deze twee 
heuglijke feiten. Daarom heeft 
het bestuur van PVIJ een jubi-
leumcommissie in het leven ge-
roepen om een feestprogramma 
op te stellen. Het is bij zulke ge-
legenheden gebruikelijk om via 
de Bond een tentoonstelling te 
organiseren waarbij vele ver-
schillende soorten verzamelin-
gen bewonderd kunnen wor-
den. Helaas was dat voor PVIJ 
niet mogelijk. Daarom werd er 
naarstig op zoek gegaan naar 
een andere invulling van het 
programma. 
De Centrale Bibliotheek Velsen 
aan het Dudokplein in IJmui-
den heeft de hele maand maart 
ruimte beschikbaar gesteld aan 
de postzegelvereniging. Vanaf 1 
maart is er een kleine tentoon-
stelling waar in kaders en vitri-

nes allerhande filatelistische as-
pecten belicht zullen worden. In 
verschillende kaders kan men 
enkele verzamelingen bewon-
deren van bijvoorbeeld  kof-
fie tot vlinders. En dat allemaal 
weergegeven op postzegels, 
postwaardestukken, poststem-
pels etc. 
De makers van deze verzame-
lingen doen mee aan nationale 
en zelfs ook internationale ten-
toonstellingen. Hier wordt dui-
delijk, dat de filatelie niet alleen 
bestaat uit het verzamelen van 
postzegels. 
Juist alle extra elementen maakt 
het verzamelen interessant. Te-
vens zullen oude voorwerpen 
van en over de filatelie te be-
wonderen zijn, evenals oude fo-
to’s en poststukken van de ge-
meente Velsen, filatelistische 
verzamelaars attributen, lectuur 
over de filatelie en folders over 
de vereniging.
Zelfs het ontwerpen van postze-
gels komt aan bod. Aangezien 
de jeugdafdeling De Seinpost 
40 jaar bestaat zal er iets van en 
voor de jeugd getoond worden. 

Winst voor Stormvogels
IJmuiden - Stormvogels moest 
na de winterstop dit weekein-
de tegen DWS. Om precies 14.00 
gaf scheidsrechter Maurice de 
Hond uit Amsterdam het begin-
signaal van de wedstrijd. Het eer-
ste half uur van de wedstrijd ont-
stonden er aan beide kanten wei-
nig gevaarlijke momenten en was 
de einduitslag niet te voorspel-
len. Robert Engels bij Stormvo-
gels raakte licht geblesseerd en 
werd vervangen door Hannibal 
Jacob. De Amsterdammers wa-
ren het eerste half uur niets min-
der dan de koploper totdat een 
vrije trap van Rick Kluijskens de 
1-0 op het scorebord bracht. Even 
voor rust werd het zelfs 2-0 toen 
Ron Nolles uit en voorzet van Tim 

Groenewoud de bal inkopte. In de 
tweede helft wist doelman Jurgen 
Belfor van DW S niet alleen de 
doorgebroken Mike Dam te stui-
ten maar ook een inzet van Ron-
nie Nolles te keren. Nadat num-
mer 10 van DWS een terechte 
rode kaart ontving wist captain 
Tim Binkhorst uit een strafschop  
nummer 3 aan te tekenen. Khalid 
Karami wist voor DWS , met één 
man minder, nog tegen te sco-
ren. Toen in de laatste fase van 
de wedstrijd  de verdediging van 
DWS volledig weg werd gespeeld 
verzuimden de gastheren  de bal 
in het net te plaatsen. Bij een vol-
gende aanval was het toch raak 
toen Ron Nolles met zijn tweede 
doelpunt de stand op 4-1 bracht.

Kleuters bezoeken 
drukkerij Van Rixel
IJmuiden - Vorige week brach-
ten de kleutergroepen van open-
bare basisschool De Vliegen-
de Hollander een bezoek aan 
drukkerij Van Rixel aan de Oos-
terduinweg. De kleuters zijn op 
school druk bezig met het the-
ma ‘Papier’ en daarom was het 
ontzettend leuk om te zien wat 
er allemaal gebeurde in de druk-
kerij. De kleuters en juffen wer-
den zeer gastvrij ontvangen en 
als eerste werd er van elke groep 
voor de drukkerij een mooie fo-
to gemaakt.
Deze foto werd deskundig be-
werkt door één van de medewer-
kers en werd naar een kopieer-
machine gestuurd. De kinderen 
zagen hoe de foto’s er prachtig 

uitkwamen. Daarna werden de 
foto’s gesneden in een specia-
le machine met een heel scherp 
mes en zo kregen alle kinderen 
aan het eind een mooie foto mee 
en zelfs nog een pen en notitie-
blokje.
Ze hebben ook gezien hoe ge-
boortekaartjes worden gemaakt 
op een oude drukpers en we-
ten nu dat er bij van Rixel bestel-
lingen hiervoor worden gedaan 
vanuit de hele wereld. De druk-
kerij zit al sinds 1937 in IJmuiden 
en is van vader op zoon gegaan. 
De kleuters en hun juffen heb-
ben een leerzame ochtend ge-
had en willen hierbij de mede-
werkers van de drukkerij harte-
lijk bedanken!

Onderlinge westrijden
IJmuiden - Op zaterdag 6 maart 
houdt de gymnastiekvereniging 
Velsen voor haar jeugdleden de 
jaarlijkse Onderlinge Wedstrij-
den. Op deze dag gaan de juni-
oren, ingedeeld in leeftijdsgroe-
pen, een onderlinge wedstrijd 
aan, daarbij natuurlijk fel aange-
moedigd door familie en beken-
den. Uiteindelijk zullen er weer 
veel medailles, lintjes en diplo-
ma’s gewonnen worden.
De wedstrijden beginnen om 
09.00 uur met een kleuterronde 
in de Dolfijnzaal gelegen naast 

het stormvogelsterrein in de Zui-
derkruisstraat. Vanaf 10.00 uur 
is het de beurt aan de junioren. 
Om ongeveer 16.00 uur zijn de 
wedstrijden voorbij en krijgen de 
spieren (en zenuwen) van de ju-
nioren eindelijk rust. Koffie, thee, 
soep en vele andere lekkernijen 
kunnen tegen een redelijke ver-
goeding in de hal van de gym-
zaal worden gekocht.
Het bestuur van de gymvereni-
ging nodigt alle familieleden en 
bekenden uit dit spektakel te 
mee te maken.
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ChristenUnie: Solide programma
Voor de gemeenteraadsverkie-
zingen van 2010 wil de Christe-
nUnie graag drie aspecten bena-
drukken:
- Solide verkiezingsprogramma
- Aansprekende flyer
- Sterke kandidatenlijst

Solide programma
ChristenUnie Velsen is trots op 
haar verkiezingsprogramma met 
de naam ‘Hart voor Burger en Sa-
menleving’. Dit programma is ge-
schreven door lokale politici en 
fractiemedewerkers, waardoor 
de Velsenaar zich hierin goed 
kan herkennen. In dit goed on-
derbouwde programma bena-
drukt de ChristenUnie dat duur-
zaamheid bij veel onderwerpen 
(bijv. natuur, omgeving, bouwen, 
wonen & industrie) een bepalen-
de factor is, omdat de beslissin-
gen van nu, bepalend zijn voor de 
toekomst. Daarnaast zijn wij een 
partij met oog voor mensen in een 
snel veranderende samenleving. 
Daarom hecht de ChristenUnie 
sterk aan goede zorgvoorzienin-
gen, aandacht voor de minima en 
kwetsbaren in de samenleving, de 
invoering van een Centrum voor 
Jeugd en Gezin op meerdere lo-
caties in Velsen en samen met de 
jongeren kansen ontwikkelen voor 
hun toekomst. Maar ook het be-
vorderen van het gemeenschaps-
gevoel door middel van bijvoor-

beeld recreatie, sportclubs, hore-
ca en een mooi en gezellig win-
kelcentrum zien we als belangrijk 
aandachtspunt. Naast de mens in 
de samenleving heeft de Chris-
tenUie ook oog voor het welzijn 
van de dieren. Voor de Velsense 
industrie zien wij kansen door re-
gionale en internationale samen-
werking. Duurzaamheid met in-
novatie als katalysator is voor de 
ChristenUnie hierin een meetlat. 
Aandacht voor aansluiting van 
onderwijs op de arbeidsmarkt 
speelt hierin ook een belangrijke 
rol. Het programma ‘Minder re-
gels en meer service’  moet geïm-
plementeerd worden op het stad-
huis. Om een begrotingstekort te 
voorkomen hebben wij een daad-
krachtig college met vakwethou-
ders op belangrijke posten nodig 
zoals inkoop, projecten en aanbe-
steding. De ChristenUnie maakt 
zich binnen de Gemeenteraad al  
jaren hard voor scherp toezicht 
op het financieel beleid. Dit zal 
de ChristenUnie nadrukkelijk in 
de komende periode (2010-2014) 
blijven doen.

Aansprekende flyer
Voor de totstandkoming van de 
flyer heeft de ChristenUnie op 
straat, d.m.v. een enquête, de in-
woners van Velsen geraadpleegd. 
Hieruit kwam duidelijk naar vo-
ren dat veel Velsenaren de huidi-

ge vorm van lokale politiek meer 
dan zat zijn! ‘Er wordt veel ge-
praat, maar er gebeurt maar bar 
weinig!’ De ChristenUnie heeft 
de belangrijkste aandachtspun-
ten die werden aangedragen ge-
bundeld en als actiepunten opge-
nomen in haar flyer, met de titel 
‘Luisteren & doen!’

Sterke kandidatenlijst
Om uiting te geven aan een goed 
programma, presenteert de Chris-
tenUnie een sterke enthousias-
te en gemotiveerde kandidaten-
lijst, waarbij de kandidaten elkaar 
aanvullen tot een daadkrachtig 
team. Deze lijst vormt een goede 
doorsnede van de maatschappij, 
waarin kennis van zaken gecom-
bineerd wordt met sociale betrok-

kenheid. Mensen uit het bedrijfs-
leven, onderwijs, zorg & over-
heid met specialistische kennis 
van o.a. duurzaamheid, econo-
mie, luchtvaart, onderwijsontwik-
kelingen, elektronische overheid, 
ICT, zorg, het lokale bedrijfsleven, 
integratie, sport, cultuur, muziek, 
etc. Daarbij heeft een groot aantal 
leden van de lijst al ruime politie-
ke ervaring. Onze website is ac-
tueel (wordt zeer regelmatig ge-
update), voorzien van allerlei mo-
derne mogelijkheden tot commu-
nicatie (waaronder Twitter) en we 
nodigen u graag uit om een be-
zoek te brengen aan velsen.chris-
tenunie.nl. Daarnaast ontmoeten 
we u natuurlijk ook graag per-
soonlijk. U bent belangrijk voor 
de ChristenUnie!

,,Wij willen zeker aandacht heb-
ben voor het luisteren naar de 
burger en daar ook iets mee 
doen, indien mogelijk. Luisteren 
en doen, is het motto. We hiel-
den een enquête onder 41 win-
keliers over het nieuwe winkel-
centrum. Slechts vier onderne-
mers waren er voor, waarvan er 
drie gematigd enthousiast waren. 
Wij stuurden vorige week alle 
raadsleden een brief met hun be-
vindingen en drongen er op aan, 
om tijdens de extra bijeenkomst 
geen overhaaste beslissingen te 
nemen. Toch werd het besluit de-
finitief. Geen goed voorbeeld van 
burgerparticipatie, er werd niet 
naar de burgers geluisterd. Ook 
de ondernemers ten zuiden van 
de Kromhoutstraat, die tegen 
het plan zijn om die straat op te 
knappen, werden genegeerd. Wij 
zien graag dat de Kustvisie weer 
opgepakt wordt, anders is het 
zonde om zo veel geld uit te ge-
ven aan de route naar het strand. 
Ook willen wij een betrouwbare 
overheid en kijken daarbij niet al-
leen naar wethouders en raads-
leden, maar ook naar ambtena-
ren. Er moet cohesie in de wijken 
komen, de wijkplatforms moe-
ten laagdrempelig zijn, meer so-
ciale waarde: omzien naar elkaar, 
er zijn voor de medemens. Ver-
der willen we een Centrum voor 
Jeugd en Gezin op vier lokaties 
en een Brede School in Velsen-
Noord.’’ Frits Korf

De lijsttrekker

ZEN: Expertise centraal
ZEN is ontstaan uit de ideologie 
van zinnig en nuttig. Wij willen ‘evi-
dence based’ opereren, degelijk 
beleid gebaseerd op onderzoek en 
expertise en niet op aannames of 
‘wat de burger wil’. Daarom voelen 
wij ons ook niet thuis bij de ande-
re partijen. Onze kandidaten krij-
gen degelijke ondersteuning, niet 
door partij-ideologen, maar door 
een econoom, twee juristen, een 
accountant, een onderwijskundige 
en twee CEO’s uit het bedrijfsleven. 
Kennis die we niet in huis hebben 
halen we in huis. ZEN is een par-
tij van verpleegkundigen en onder-
nemers, mensen die dagelijks met 
de voeten in de klei staan, over hun 
schaduw heen durven springen en 
wars zijn van partijpolitieke belan-
gen.

Uitgangspunten
- maatschappelijk nut prevaleren 

boven individuele en commerci-
ele belangen. 

- efficiency en effectiviteit = is het 
nuttig of zinnig en voor wie dan 
wel?

- lange termijnvisie in plaats van 
de waan van de dag.

Welzijn en cultuur
- nadruk op welzijn minder op 

welvaart
- sociaal cultureel werk stimule-

ren 
- sport voor wie dat wil toeganke-

lijker maken

Minderheden
- geen negatieve, maar ook geen 

positieve discriminatie
- ruimtelijke ordening en volks-

huisvesting

Woningbouw
- als we gaan bouwen, is het zin-

nig en is het nuttig, bevordert 
het het welzijn van de toekom-
stige bewoners.

Zorg
- goede zorg bevordert welzijn
- vrijwilligers en mantelzorg on-

dersteunen m.b.v. cursussen
- kleinschalig ziekenhuis en/of zo-

tel.

Jeugdzorg
- ouders blijven verantwoordelijk 

voor de opvoeding, waar zij falen 
ondersteuning door de gemeen-
te, scharrelkinderen zijn onder-
deel van de maatschappij, maar 
wij willen de negatieve effecten 
van hun hanggedrag minimali-
seren.

Milieu en energie
- milieuvriendelijke energie (sub-

sidiëren/regelingen)
- wij zijn voorstander van duur-

zaam bouwen(passief huizen,gr
asdak,zonnepanelen)

Economie en werk
- gemeente toegankelijk maken 

voor kleine ondernemers
- alleen arbeidsintensieve hoog-

waardige werkgelegenheid aan-
trekken en bevorderen.

Wegen, verkeer en vervoer
- lightrail op oude spoorbaan drie-

huis-ijmuiden
- extra stop fast-ferry
- ruim baan voor de fiets

Orde en veiligheid
- de politie moet  handhaven ten 

aanzien van geluidsoverlast en 
snelheid van  brommers.

Evenementen
- grootschalige evenementen zo-

als Home and Garden Fair/Dance 
Valley mogen geen kostenpost 
zijn maar moeten geld opleveren, 
anders geen vergunning. 

Onderwijs
- met de fiets naar school
- groenvoorzieningen en speelmo-

gelijkheden rondom scholen
- kinderen bewust maken van hun 

leefomgeving

Centrumplan
- Mexicaanse zocalo’s als uit-

gangspunt, maar ook voor de 
rest van de gemeente.

Recreatie
- fitness-mile door de duinen
- moestuinen terug in gemeente
- wellness voorzieningen aan 

zwembad toevoegen

Financiën
- verhoging  ozb om kwaliteitsim-

puls aan omgeving te kunnen 
geven

,,Nieuwkomer Zen (Zinnig en 
Nuttig) heeft als hoofdmotto: 
is er sprake van algemeen be-
lang of spelen er deelbelan-
gen? Dit laten we bij alle kwes-
ties meewegen. Bijvoorbeeld bij 
de koopgoot: alle partijen heb-
ben bij de beslissing om tafel 
gezeten, de winkeliers waren er 
bij. Ze waren toen voor, nu zijn 
ze tegen, hoe komt dat? Zijn al-
le winkeliers gehoord? Is er een 
basis om een besluit te nemen? 
Alle belangen moeten tegen el-
kaar afwegen. Wij willen niet de 
emotie de boventoon laten voe-
ren, maar rationeel zijn en we 
kiezen voor een zakelijke be-
nadering. Links en rechts spe-
len niet meer mee, dat zijn ver-
ouderde begrippen uit de vo-
rige eeuw. We kunnen met ie-
dereen door de bocht en heb-
ben geen partijpolitiek. Omdat 
de gemeente straks minder geld 
van het rijk krijgt, zijn we voor 
verhoging van de OZB. Speer-
punten zijn: Een bouwstop, open 
ruimte komt nooit meer terug.
Een hoogwaardige kwaliteit van 
de afdeling groenvoorziening. 
Meer voorzieningen op het ge-
bied van zorg, hierbij denken we 
aan een polikliniek en een zorg-
hotel. Verder willen wij de ge-
luidsoverlast van brommers aan-
pakken.’’ Ruud Bos

De lijsttrekker
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Democraten 66 kiest voor Velsen
Democraten 66 Velsen kiest na-
tuurlijk voor Velsen! Als afdeling 
van een landelijke politieke par-
tij willen we ons ook nadrukke-
lijk als lokale beweging laten gel-
den. Want wat er gebeurt in Vel-
sen heeft immers direct gevolgen 
voor uw huis, uw straat en uw 
wijk. Democraten 66 Velsen komt 
u de komende weken vaak tegen. 
In de krant, op straat, op de markt, 
tijdens debatten en/of op uw ver-
zoek, bij uw organisatie of thuis, 
net als afgelopen vier jaar! Demo-
craten 66 Velsen wil dat u meedoet! 

Democraten 66 Velsen vindt het 
heel belangrijk dat:
• U zich veilig voelt in uw woning 

en woonomgeving
• U zich veilig voelt in het ver-

keer
• U goed gebruik kunt maken 

van het openbaar vervoer
• U betrokken wordt bij zaken 

die de wijk, plaats of gemeen-
te aangaan

• U eerlijke en gelijke kansen 
krijgt voor ontwikkeling en ont-
plooiing

• U gebruik kunt maken van vei-
lige fietsroutes, vooral in gebie-
den rondom scholen

• U gebruik kunt maken van so-
ciale- culturele- en sportvoor-
zieningen

• U gebruik kunt blijven maken 
van de groene ruimten in en 
rondom onze gemeente

• U de regie houdt over uw eigen 
leven

Uit het vorige verkiezingspro-
gramma zijn onder meer dankzij 
D66Velsen de volgende zaken ge-
realiseerd:
• Er ligt nu een beter centrum-

plan voor IJmuiden, betaalbaar 
en met behoud van betaalbare 
huurhuizen

• Beeckestijn bleef behouden en 
het park blijft vrij toegankelijk

• Het schoolmaatschappelijk 
werk werd uitgebreid en zorg 
rondom jeugd kreeg vorm

• Betere verkeersveiligheid rond-
om scholen en gericht toezicht 
door de politie

• Er kwam een landschapbe-
leidsplan voor behoud en ver-
sterking van onze groene ruim-
te

• Democraten 66 Velsen heeft 
het initiatief genomen om stel-
ling te nemen tegen de Amster-
damse haven die men straks 
naast de Velserbroek wil ma-
ken

• We waren initiatiefnemer voor 
de referendumverordening die 
is ingesteld

• We hebben ervoor gezorgd dat 
de burgerzaal is weer openge-
steld voor activiteiten voor en 
van burgers

• We hebben het initiatief geno-
men voor het verbeteren van de 
handhaving in Velsen

• Dankzij Democraten 66 Vel-
sen kreeg openbaar vervoer 
de aandacht die nodig was. Er 
is een besluit genomen om sa-
men met de provincie Hoog-
waardig Openbaar Vervoer te 
realiseren en het verkeer door 
de kernen te reduceren

• Het toeristisch beleid kreeg 
onder wethouder Baerveldt 
(D66Velsen) een nieuwe impuls 
en zit weer in de lift!

• Het schoolzwemmen dat op de 
nominatie stond te verdwijnen 
is door ons behouden

• We zijn de eerste partij die die-
renwelzijn op de politieke agen-
da heeft gezet in 2008

• Onze motie is aangenomen 
waarin de mogelijkheid wordt 

geboden voor winkeliers om 
zelf te bepalen of ze op zon- 
en feestdagen geopend willen 
zijn.

• Velserbroek kreeg eindelijk een 
buurthuis 

• dankzij Democraten 66 Velsen 
hebben Strawberries en RK-
VV een kunstgrasveld en wordt 
Sportpark Rooswijk opgeknapt

• Een goede toekomst voor Tel-
star, gemeente schept voor-
waarden, de club zorgt zelf voor 
het geld

• Door ons initiatief kan RK-
VV lekker blijven voetballen in 
Driehuis Zuid in plaats dat er 
huizen worden gebouwd en de 
school kan er gebruik van blij-
ven maken

,,Wij gaan uit van de eigen 
kracht van de mensen. We wil-
len dat zij meer betrokken wor-
den bij de besluitvorming. Wij 
voerden het referendum in, de 
afgelopen periode, de drem-
pel hiervan moet lager. De in-
breng van de wijkplatforms is 
voor ons zeer waardevol. Vel-
sen gaat moeilijke jaren tege-
moet, er zal aandacht van ons 
zijn om het huishoudboekje slui-
tend te krijgen. De groene ge-
bieden tussen de woonkernen 
moeten behouden blijven. Ieder-
een moet een gelijke kans krij-
gen om zich te ontwikkelen, we 
willen blijven investeren in goed 
onderwijs en het wegwerken 
van taalachterstand. Ook let-
ten we op de veiligheid op en 
rond de scholen. Wij willen blij-
ven inzetten voor het verder ont-
wikkelen van recreatie en toe-
risme. We zien Velsen graag als 
centrum voor duurzame energie 
met golfenergie, getijdenener-
gie en windenergie. We maken 
ons hard voor veilige fietsroutes 
en verdere ontwikkeling van het 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
(HOV) en willen hierbij het ver-
keer om de woonkernen leiden.’’ 
Annette Baerveldt

De lijsttrekker

LGV: Wat je kiest is wat je krijgt
Begroting en financiën
Komende jaren moeten we circa 
3 miljoen bezuinigen, dit niet af-
wentelen op Burgers en Bedrijfsle-
ven. Geen verhoging OZB en hef-
fingen.

Algemeen bestuur
Bestuurlijke vernieuwing/verdun-
ning is noodzakelijk, in bestuursla-
gen en organisaties. - Het inhuren 
van dure adviseurs vooraf goed-
keuren. - Portefeuille Economische 
Zaken naar de burgemeester. - In 
onderzoek tot een daadkrachtige 
IJmond zien wij voordelen voor on-
dernemers en burgers.

Openbare orde en veiligheid
Veiligheid en actuele Rampenplan-
nen hebben de hoogste prioriteit. - 
Tegengaan van overlast moet meer 
aandacht krijgen en tot optreden 
leiden met lik op stuk-beleid.

Verkeer, vervoer en water
Aanbevelingen MKB en HOV se-
rieus nemen. - Druk van het we-
gennet halen, door ander vervoer 
te stimuleren. - Pontveren behou-
den. - Vrij parkeren. - Snel hande-
len om IJmuiden aan Zee aantrek-
kelijk te maken. - Een tweede ont-
sluitingsweg blijft noodzakelijk. - 
Verbetering toeristische en recre-
atieve voorzieningen hebben prio-
riteit boven opknappen Kromhout-
straat. 

Economische zaken
Bedrijven die werkgelegenheid 
brengen niet blokkeren. - MKB sti-
muleren, zonder wirwar van regels. 
- Invulling IJmuider Delta en Halka-
de aanpakken. - Bedrijven Wijker-
meerweg verplaatsen voor woning-
bouw. - IJmondportefeuille Econo-
mische Zaken oprichten. - Week-
markt IJmuiden beter faciliteren.

Onderwijs en educatie
Onderwijs aansluiten op behoefte 
bedrijfsleven en innovatieve ontwik-
kelingen. - Nieuwbouw voor Triangel 
in Velsen-Noord, Klipper in Duinwijk 
en Zandloper in Zeewijk. - School-
gebouwen meervoudig en flexibel 
gebruiken. - Wij onderschrijven het 
belang van de Brede School en de 
relatie tussen de projecten Breed-
tesport, BOS, combinatiefuncties 
en voor- en vroegschoolse opvang. 
- Bewegingsonderwijs en zwemmen 
zijn belangrijk en schoolverzuim 
moet krachtig worden bestreden.

Cultuur, recreatie, toerisme en 
sport
Pieter Vermeulen Museum trach-
ten te behouden voor Velsen. - Meer 
steun voor Zee- en Havenmuseum. 
- Beeckestijn openbaar toegankelijk 
houden. - Hoe wordt de miljoenen-
lening aan Forteiland afgewikkeld? 
- Sportaccommodaties behouden, 
goed onderhouden en gezamenlijk 
gebruik stimuleren. 

Sociaal en welzijn
Gelden voor de Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning besteden bin-
nen de prestatievelden. - Minder 
loketten, deze koppelen. Ook voor 
mantelzorg, ouderenzorg, gehandi-
captenbeleid en vrijwilligerswerk. - 
Buurtcentra behouden en integra-
tie met dienstencentra afwegen. De 
Brulboei behouden voor buurtwerk 
in (nieuw) Oud-IJmuiden. - Werk 
maken van dierenwelzijn. - Zolang 
nodig, de voedselbank ondersteu-
nen. - Minimabeleid en bijzonde-
re bijstand verdienen aandacht. - 
Aandacht voor alcohol- en drugs-
problemen, huiselijk geweld en 
kindermishandeling.

Milieu en openbare ruimte
Het rioolstelsel dient in orde te zijn. 
- Luchtkwaliteitsplannen moeten 
leiden tot een betere leefomgeving. 
- Geluidshinder bestrijden en duur-
zaam bouwen, woningbezitters sti-
muleren tot duurzame (ver)bouw. 
- Budget om openbare ruimte en 
winkelcentra, een kleurrijker ca-
chet te geven. - Zwerfvuil geeft irri-
tatie, via Bureau Halt kunnen taak-
gestraften schoonmaken.

Ruimtelijke ordening 
De ambitie van grootschalige plan-
nen bijstellen. Groot is inmiddels 
Klein Helmduin, er zijn problemen 
met de woningbouw Stadspark, de 
Binnenhaven en de woontorens 

voormalig KPN. - Van de Koopgoot 
slaat de schrik ons om het hart, had 
men maar geluisterd naar de win-
keliers en LGV. - Door onze be-
middeling zijn bewoners aan Grote 
Buitendijk en VSV/Westwijk tot een 
aantrekkelijk ontwikkelingsplan 
gekomen. - Woningbouw na bouw 
aan Grote Buitendijk en Hofgeest 
is niet nodig, wel bouwen voor se-
nioren en starters. - Voetbalvelden 
Waterloo en Velsen behouden, lo-
catie Wijde Weideveld bebouwen 
met originele vormgeving - De ex-
tra miljoenen voor 54 woonwagens, 
maakt ons nog steeds spinnijdig.

,,LGV vindt dat er na de verkie-
zingen een veel slagvaardiger 
college moet komen. Dat geldt 
met name voor een goede uit-
voering van plannen. De ambi-
tie van Velsen moet naar bene-
den bijgesteld worden. Met gi-
gantische bezuinigingen in het 
vooruitzicht, moeten we nu goe-
de keuzes maken. Neem nu de 
plannen voor de koopgoot. Het 
college wil nieuwe winkels aan-
trekken om het winkelcentrum 
te verbeteren. Willen wij nu echt 
gaan concurreren met Haarlem 
en Beverwijk? De bewoners van 
die gemeenten komen echt niet 
naar IJmuiden om te winkelen. 
En LGV wil ook zuinig zijn op de 
bestaande middenstand in de 
andere woonkernen in Velsen. 
De koopkracht van bijvoorbeeld 
Santpoort-Noord en Velserbroek 
moet niet verminderen door 
nieuwe winkels in IJmuiden. 
Wat we wel willen met het cen-
trum van IJmuiden? Jammer dat 
ons plan van vier jaar geleden 
het niet haalde. De markt terug 
op het Marktplein. Daar voor-
al horeca met zonnige terras-
jes. En dan wat winkels erbij op 
het Oosterduinplein, dat lijkt me 
voldoende ambitie voor IJmui-
den. Zo wordt winkelen in het 
centrum van IJmuiden op sim-
pele wijze weer aantrekkelijk. En 
daar moeten we toch naar toe.’’ 
Gerard Vosse
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Velsen Lokaal: Duidelijke taal
VelsenLokaal zat in deze raad-
speriode in de oppositie. Bij ons 
staat voorop om bij ieder agen-
dapunt helder onze eigen mening 
naar voren te brengen. Daarmee 
proberen wij steeds het gemeen-
tebestuur te beïnvloeden. Daar-
naast zochten wij de samenwer-
king op met andere partijen, maar 
zij ook met ons. Voor Velsen Lo-
kaal staat de uitkomst voorop. 
Wij hebben er geen moeite mee 
om zinnige voorstellen van ande-
re partijen te steunen. Bij ieder 
onderwerp stelt VelsenLokaal de 
vraag: “dient het voorstel het al-
gemeen belang, hebben burgers 
inspraak gehad, is hun mening 
meegewogen en kunnen we het 
wel betalen”. Velsen Lokaal doet 
niet aan spelletjes binnen de poli-
tiek. Wij willen in principe uitslui-
tend vergaderen in de openbaar-
heid, zodat er publieke verant-
woording wordt afgelegd aan on-
ze burgers. 

Met onze vernieuwende insteek 
als geuzenpartij proberen wij tel-
kens weer de regenteske handel-
wijze van gevestigde partijen te-
gen het licht te houden. Denk 
daarbij aan de affaire  Woonwa-
gencentrum, waarbij wij een mo-
tie van wantrouwen indienden te-
gen een wethouder die de raad 
ontijdig, onvolledig en onjuist had 
geïnformeerd. Maar ook de idiotie 

van de waaipalen, die de Krom-
houtstraat als toeristische rou-
te moeten gaan opleuken. Kos-
ten circa 7 miljoen euro belas-
tinggeld. 

Wij zijn vrije denkers. Wij worden 
niet ingesnoerd door een of ande-
re ideologie. Het gaat bij Velsen-
Lokaal uitsluitend om de inhoud: 
‘Doen wat goed is voor onze ge-
meente.’ Voor ons geldt de slo-
gan: ‘De gemeente is geen Haags 
filiaal, dus stem lokaal.’ VelsenLo-
kaal zet zich in voor burgers, die 
tegen de stadhuismuren oplo-
pen. Dat dit gewaardeerd wordt, 
merken wij wekelijks door de ve-
le mensen, die een beroep doen 
op onze ombudsfunctie. Zo hiel-
pen wij onlangs een oudere dame 
in Velsen-Noord met haar invali-
denparkeerplaats. Ondernemers 
weten ons ook te vinden. Bijvoor-
beeld over de ontwikkeling van 
het Winkelcentrum IJmuiden. 

VelsenLokaal heeft ook veel 
knowhow opgebouwd op het ge-
bied van bestemmingsplannen. 
Die kennis is ingezet voor be-
woners, die maandenlang heb-
ben aangekeken tegen de puin-
hopen van bouwlocaties, zoals bij 
de Planeet en het Stadspark. Ook 
de minder draagkrachtigen heb-
ben onze aandacht. De Voedsel-
bank liep een blauwtje bij dit col-

lege voor financiële steun. Vel-
senLokaal pleitte ervoor om hun 
vaste lasten te betalen uit de pot 
Armoedebestrijding. Na drie jaar 
duwen en trekken kregen wij ein-
delijk ons gelijk. Kortom, Velsen-
Lokaal luistert en helpt iedereen 
die ons aanspreekt. Wij zijn in 
de eerste plaats raadslid en con-
troleren het bestuur, maar ook 
past ons de rol van ombudsman/
vrouw. Daarvoor staan wij ten alle 
tijd voor u klaar.

Niet onvermeld mag blijven, dat 
ook uw belastingcenten bij ons 
in goede handen zijn. Een gezon-
de financiële huishouding is voor 
ons zeer belangrijk. Wij staan 

klaar om bestuursverantwoorde-
lijkheid te dragen. Voordat dit aan 
de orde komt, moet het wel glas-
helder zijn hoe de gemeente er fi-
nancieel voorstaat. Lijken in de 
kast willen wij niet aantreffen. Wij 
staan voor iedereen open. Dat ziet 
u ook op onze kieslijst. Bij de eer-
ste 8 kandidaten staan 4 vrouwen 
en 4 mannen. Er is geen partij in 
Velsen, die zoveel vrouwen op de 
kieslijst heeft staan en al hele-
maal niet op verkiesbare plaat-
sen. Onze kandidaten komen uit 
alle wijken van Velsen en zo heeft 
VelsenLokaal een schat aan er-
varing in huis. Was dit duidelijke 
taal voor u? Zo ja, stem dan op 3 
maart en kies voor VelsenLokaal.

,,Voor Velsen Lokaal is het meest 
belangrijke dat de burgers weer 
vertrouwen krijgen in de Velsen-
se politiek. Dat willen wij berei-
ken door participatie en referen-
da, bijvoorbeeld over de koop-
goot in het centrum van IJmui-
den. Daarbij moeten zowel bur-
gers als middenstanders worden 
betrokken. Uiteraard moet de 
inbreng dan ook serieus worden 
genomen. Velsen Lokaal heeft 
gezorgd dat de wijkplatforms er 
kwamen, omdat wij hechten aan 
burgerparticipatie. De wijkplat-
forms zijn namelijk de ogen en 
oren van de wijk. In een wijk-
platform zitten alleen vrijwil-
ligers, bewoners. De wijkwet-
houder, ambtenaren, politie en-
zovoorts die betrokken zijn bij 
de wijk zouden moeten komen 
luisteren en krijgen alleen in-
breng als dat iets toevoegt. Zo 
komen verbeteringen in de wijk 
vanuit de bewoners. Een ander 
heel belangrijk punt voor ons is 
een onderzoek naar de finan-
ciën van Velsen. Dat moet ex-
tern gebeuren, omdat het zui-
ver moet zijn. Daarna moet een 
taakdiscussie volgen. Risicovol-
le projecten moeten worden ge-
schrapt. Laten we eerst zorgen 
voor de ontwikkeling van lopen-
de zaken, zoals het Zorgplein in 
de Binnenhaven, waarvoor nog 
veel moet gebeuren.’’ Marian-
ne Vos
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GroenLinks: Beloftes waarmaken
Tegenwoordig onderscheiden de 
partijen zich, vooral op lokaal ni-
veau, steeds minder. Bijna alle 
partijen worden groen en soci-
aal. Vooral in deze tijd wordt het 
programma uitvergroot. Immers 
de partijen richten zich op de kie-
zer en proberen vooral stemmen 
binnen te halen. De gemeen-
te wordt gedurende een maand 
overstroomd door enthousias-
te politici. Allemaal met prachtige 
en wervende verhalen. Over krap 
een maand is het vast weer een 
stuk stiller in de straten van de 
gemeente Velsen. 

Gerichte initiatieven
In alle waan van de verkiezings-
hectiek is het misschien toch aar-
dig de kiezer er op te wijzen dat 
GroenLinks trots is op al die par-
tijen. Immers GroenLinks was de 
voorloper ten aanzien van een 
groene politiek. Ook op sociaal 
gebied onderscheidde GroenLinks 
zich al ten opzichte van de andere 
partijen. En nu lijkt het er op dat 
welke partij men ook stemt, men 
in feite op Groen-Links stemt. 
Toch is dat niet zo. Wij blijven het 
voortouw nemen op het gebied 
van groen en sociaal. Ook de ko-
mende vier jaar gaan de schou-
ders er weer onder. Wie de loka-
le politiek de afgelopen jaren ge-
volgd heeft weet dat GroenLinks 
meer te bieden heeft en vanuit 
haar oorsprong de partij blijft die 

gerichte initiatieven neemt. Het 
dierenwelzijnsbeleid is wel een 
beleid wat recent uit de koker van 
GroenLinks is gekomen. 

Klimaatneutrale gemeente
De komende vier jaar willen wij 
door kunnen gaan het belang van 
de bewoners te dienen. Daarbij 
kiest GroenLinks er niet voor lo-
ze beloftes te doen. Dat wat wij 
beloven willen wij daad-werkelijk 
waar maken. Veel partijen belo-
ven de kiezers sprookjes en over 
vier jaar worden ex-cuses aange-
boden en nieuwe sprookjes ver-
teld. Dat spel willen wij niet spe-
len. Wel kunnen wij u beloven 
waar wij ons voor willen (blijven) 
inzetten. Natuurlijk blijft groen 
daarbij uitermate prominent aan-
wezig. Zo zullen wij ons blijven in-
zetten om Velsen in 2015 tot kli-
maatneutrale gemeente te ont-
wikkelen. Voor iemand die echt 
geïnteresseerd is verwijzen wij 
naar ons verkiezingsprogramma, 
wat te vinden is op velsen.groen-
links.nl.

Verkiezingsprogramma
In ons programma geven wij aan-
dacht aan onderwerpen als bur-
gerparticipatie, WMO (Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning), on-
derwijs, maar ook (wat men van 
GroenLinks veelal niet verwacht) 
een op-bouwende visie over eco-
nomie, sport, cultuur en heel veel 

over verkeer. De HOV (Hoogwaar-
dig Openbaar vervoer), het fiets-
beleidsplan en ideeën om de ver-
keersdruk beter te verdelen.

Belangen
In de gemeente Velsen zijn zeven 
woonkernen, met allen hun eigen 
belangen. Soms zijn de onder-
linge belangen tegenstrijdig of is 
het niet mogelijk met alle belan-
gen rekening te houden. Groen-
Links probeert hier rekening mee 
te houden en hoopt dan ook van 
harte dat de kiezer GroenLinks de 
middelen hiervoor geeft.

Natuurlijk willen wij vertellen dat 

wij dit allemaal willen gaan rea-
liseren. Maar, het moet wel re-
eel zijn. Haalbaar in tijd, maar 
ook binnen de politiek moeten 
wij genoeg kracht en kennis uit 
kunnen dragen dat andere par-
tijen onze standpunten overne-
men, of op zijn minst ondersteu-
nen. Wij kunnen niet zeggen dat 
wij bepaalde zaken over vier jaar 
bereikt zullen hebben. De eni-
ge democratische weg hierin ligt 
in handen van de kiezer. Aan ons 
de kiezer te tonen dat wij een be-
trouwbare en degelijke partij zijn. 
Aan GroenLinks u te overtuigen 
dat ons programma u aanspreekt, 
maar aan u de keus!

,,GroenLinks is bereid om een 
wethouder te leveren voor de 
komende raadsperiode, als dat 
te pas komt. Maar we gaan 
niet met iedereen in het college 
van burgemeester en wethou-
ders, het hangt ook van het col-
legeprogramma af. Verder wil-
len wij verder gaan met waar we  
de afgelopen vier jaar mee be-
zig waren: nadenken over hoe 
het beter kan in Velsen en plan-
nen maken daarvoor. Hierbij wil-
len we vaker over de gemeente-
grens heen, zoals er laatst con-
tact met Amsterdam was over 
de haven. Wij realiseren ons dat 
er zware bezuinigingen voor 
de deur staan, maar we willen 
niet alleen bezuinigen door bij-
voorbeeld de belasting te ver-
hogen. Er moet gekeken wor-
den hoe er meer geld binnen-
gehaald kan worden via de eco-
nomie. Er is, vergeleken met an-
dere steden, nog weinig werke-
loosheid in Velsen. Maar het be-
drijfsleven loopt achteruit door 
de kredietcrisis, er worden meer 
werkelozen verwacht. Wij willen 
hier creatief mee omgaan en sa-
men met het bedrijfsleven kijken 
hoe er meer werk gecreëerd kan 
worden. Hierbij denken wij aan 
nieuwe bedrijven in het haven-
gebied en meer windmolens op 
de Noordzee. Dit is goed voor 
de economie en het levert ba-
nen op.’’ Wim Westerman
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PvdA: Met elkaar, voor elkaar
Burgers, ambtenaren, onderne-
mers, politici, bestuurders. We 
zijn allemaal medeverantwoor-
delijk voor een fatsoenlijke en 
rechtvaardige samenleving. Het 
is niet alleen de gemeente die 
antwoord moet geven op de vra-
gen die op ons afkomen.

De Partij van de Arbeid Velsen 
gelooft niet in een toeschouwer-
democratie waarin burgers eens 
in de vier jaar hun vertegen-
woordigers kiezen en daarmee 
klaar denken te zijn. Het is te ge-
makkelijk om te zeggen dat ze, 
de politici, de overheid, de ge-
meente, maar wat doen en dat 
het allemaal zakkenvullers zijn. 
Een veel gehoord verwijt dat we 
ons als PvdA Velsen aantrekken 
als het terecht is, maar bestrij-
den als het ten onrechte wordt 
geroepen. 

Samen werken aan een fat-
soenlijk Velsen
Door elkaar met respect te be-
naderen, door maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, door 
vrijwilligerswerk, door verant-
woordelijkheid te nemen bou-
wen we samen met u aan een 
fatsoenlijke en rechtvaardi-
ge samenleving. Een samenle-
ving waarin aandacht en zorg 
is voor diegenen die niet op ei-
gen kracht volop mee kunnen 
doen. Een samenleving waar-

in gemeentelijke voorzieningen 
bereikbaar en toegankelijk zijn 
voor iedereen. Wij zijn trots op 
Velsen en alles wat Velsen in zich 
heeft. Over het algemeen vinden 
de burgers van Velsen hun ge-
meente een aantrekkelijke plek 
met het strand, de duinen, het 
Noordzeekanaal, de werkgele-
genheid en wat al niet meer. 

Samen bouwen aan onze 
toekomst
Wereldwijd woekert een finan-
ciële en economische crisis. Het 
ecologische evenwicht van on-
ze aarde is verstoord, er dreigt 
een gebrek aan grondstoffen. 
Een miljard mensen lijdt honger. 
Met al deze vraagstukken heb-
ben we direct of indirect alle-
maal te maken. Daarnaast is een 
andere ontwikkeling van groot 
belang: er komen steeds minder 
jongeren en steeds meer oude-
ren. Deze ontgroening en ver-
grijzing betekenen dat we met 
andere ogen moeten kijken naar 
woningbouw, onderwijs, open-
baar vervoer en gemeentelij-
ke voorzieningen. Voor wie bou-
wen we de huizen van de toe-
komst? In welke wijk is behoef-
te aan welk type zorg? Hoe groot 
is over tien jaar de behoefte aan 
voetbalvelden? 

Samen problemen aanpak-
ken
In ons programma voor 2010-
2014 geven wij aan wat we gaan 
doen om de problemen van de-
ze tijd het hoofd te bieden. Dat 
doen we vanuit onze principes 
van eerlijk delen en de sterk-
ste schouders die de zwaarste 
lasten dragen, ons principe van 
solidariteit. De PvdA Velsen zal 
zich inzetten voor een fatsoenlij-
ke, rechtvaardige en aantrekke-
lijke leefgemeenschap. Een leef-
gemeenschap waarin mensen 
hun verantwoordelijkheid voor 
elkaar en hun omgeving nemen 
en daarop worden aangespro-
ken.

Programma
In ons programma hebben we op 
een rijtje gezet, wat dat betekent 
voor: onderwijs en jeugd, sociale 
zaken en economie, cultuur, wel-
zijn, sport en recreatie, milieu en 
mobiliteit, wonen, veiligheid, Vel-
sen en de wereld, de gemeen-
telijke overheid. We geven aan 
wat onze ambities zijn en wel-
ke speerpunten onze aandacht 
krijgen de komende tijd. Daar-
bij hebben we keuzes gemaakt, 
omdat de middelen nu eenmaal 
niet onuitputtelijk zijn. Voor ons 
staat hierbij investeren in men-
sen voorop. Zie ook www.velsen.
pvda.nl.

,,De komende vier jaar zal ik er 
met de PvdA voor knokken dat 
basisvoorzieningen toegankelijk 
blijven, want iedereen telt mee. 
De crisis mag niet afgewenteld 
worden op de inwoners met de 
laagste inkomens. Velsen moet 
z’n stinkende best doen om 
mensen aan het werk te hou-
den. Daar hebben we een veer-
krachtige economie voor nodig. 
In Velsen-Noord nog een tandje 
er bij om er een vitale prachtwijk 
van te maken. Met de juiste mix 
van huur- en koopwoningen en 
een brede school in een goed, 
multifunctioneel gebouw. Inves-
teren in de relatie met inwoners 
en er voor waken dat duidelijke 
taal ook eerlijke taal is. Dus on-
waarheden die verspreid wor-
den weerleggen bijvoorbeeld 
over betonnen bakken in Sant-
poort voor de buslijn of over on-
juistheden in de gemeentelijke 
begroting. Feit is dat de provin-
cie en de accountant verklaren 
dat het huishoudboekje van Vel-
sen op orde is. Politieke partijen 
moeten niet het wantrouwen bij 
de burgers voeden maar kracht 
en vertrouwen uitstralen. In-
woners laten voelen dat we sa-
men deze crisis de baas kunnen. 
Geen woorden maar duidelijke 
daden. Samen met u wil ik zor-
gen voor de juiste aanpak. Dat 
is mijn ambitie en dat is de am-
bitie van de PvdA; de Partij van 
de Aanpak.’’ Ronald Vennik
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VVD: Veilig wonen en werken,,De VVD is een realistische par-
tij die pleit voor minder betutte-
ling. Regel nummer 1 is minder 
regels. We vinden dat mensen 
een eigen verantwoordelijkheid 
hebben en dat niet alles door 
de overheid moet worden gere-
geld. We vinden bijvoorbeeld dat 
winkeliers heel goed zelf kun-
nen bepalen of ze op zondag 
open willen zijn. We zijn tegen 
een verhoging van de onroe-
rend-zaakbelastingen want hoe 
minder belasting hoe minder de 
gemeente kan verspillen. Velen 
spreken van overheidsgeld alsof 
het niet op kan. Dat overheids-
geld wordt wel opgebracht door 
burgers en vraagt om prioriteiten 
te stellen. We zijn voor een ster-
ke economische ontwikkeling en 
richten ons op het havengebied, 
het strand en de ondernemers. 
Maar een voorwaarde voor eco-
nomische ontwikkeling is dat je 
goed bereikbaar bent. Links en 
auto rijden, een dodelijke combi-
natie! Economische ontwikkeling 
leidt tot werkgelegenheid en dat 
is wat de VVD voor ogen heeft. 
We zeggen wel eens geksche-
rend er is maar één partij van 
de arbeid en dat is de VVD! Vei-
ligheid vinden we heel belang-
rijk en stellen dan ook we beta-
len ons blauw daar willen we op 
straat meer van terug zien. Spre-
ken deze zaken U aan, stem dan 
op 3 maart op de VVD, zeker 
nu!’’ Andries Kouthoofd
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- De gemeente Velsen moet pret-
tig en veilig wonen en werken 
voorop staan.

- Een beleid met een sluitende 
begroting is noodzaak. 

- Intolerant of asociaal gedrag 
wordt niet geaccepteerd.

- Terughoudendheid ten aan-
zien van nieuwe bouwlocaties 
en verdere bouwverdichting is 
dringend gewenst. 

- De huidige woningvoorraad 
moet worden aangepast aan 
de hedendaagse kwaliteitsnor-
men.

- De OZB mag niet worden ver-
hoogd. 

- De mobiliteit en de ontsluiting 
van en naar Velsen kan en moet 
beter. 

- De ontwikkeling van het gehele 
havengebied moet verder wor-
den gestimuleerd.

- Het bedrijfsleven moet meer 
ruimte krijgen om zich verder te 
kunnen ontwikkelen met actie-
ve steun vanuit de gemeente. 

- Toerisme en recreatie hebben 
een hele sterke stimulans no-
dig. 

- De VVD is voorstander van een 
open communicatie tussen bur-
ger en bestuur.

Intolerant of asociaal gedrag 
wordt niet geaccepteerd door de 
VVD. Het waarborgen van de vei-
ligheid van al haar burgers is 

een kerntaak van de overheid. De 
VVD maakt zich hard voor zicht-
bare controle en handhaving van 
de openbare orde en veiligheid. 
Een verkeersveilige situatie rond 
scholen is zeer belangrijk. De 
VVD steunt en stimuleert preven-
tieprojecten. De VVD staat erop 
dat er actiever wordt opgetreden 
door de politie om overlast van 
hangjongeren te verminderen. 

Een goed draaiende economie 
geeft de beste garantie voor een 
goed sociaal beleid. De gemeente 
moet voor een goed vestigingskli-
maat zorg dragen en hieraan een 
actieve en voorwaardenschep-
pende bijdrage leveren. Herstruc-
turering en vernieuwing van het 
haven- en industriegebied bie-
den volgens de VVD veel kansen 
en mogelijkheden voor nieuwe en 
bestaande bedrijvigheid. Naast de 
gevestigde sector moet het eco-
nomisch draagvlak worden ver-
breed door stimulering van recre-
atie, toerisme en zakelijke (mari-
tieme) dienstverlening. Met name 
het midden- en kleinbedrijf biedt 
als motor van de werkgelegen-
heid in al die sectoren de beste 
perspectieven. Overzichtelijkheid 
en vereenvoudiging van de regel-
geving is een speerpunt voor de 
VVD.

Het behoud van ruimte, groen, 

rust en uitgebreide betaalbare 
algemene voorzieningen voor de 
inwoners van Velsen staan, wat 
de VVD betreft, voorop. De VVD is 
zeer terughoudend is met verde-
re bebouwing van groene ruimte. 
Woningbouw kan alleen als een 
plan geen ruimtelijke verdichting 
oplevert. Voor de komende raad-
speriode is de reeds vastgestel-
de structuurvisie het uitgangs-
punt voor nieuwe bouwlocaties. 
De VVD staat open voor kwali-
teitsverbetering en aanpassing 
van de bestaande huizenvoorraad 
naar de huidige norm en vraag. 
Seniorenwoningen krijgen hierbij 
extra aandacht. De VVD wil ver-
gaande herontwikkeling van Vel-
sen-Noord. 

Vanuit alle woonkernen moet ie-
dereen gemakkelijk per auto naar 
uitvalswegen kunnen komen. Een 
snelle doorstroming naar de A9 
is een absolute noodzaak. De 
VVD wil via een korte verkeers-
boog de A 208 verbinden met 
de A22/A9. De Velserbroek krijgt 
hierdoor een directe hoofdont-
sluiting met het rijkswegennet. De 
VVD is voorstander van een uit-
stekend fijnmazig OV. Alle trein-
stations in de gemeente Velsen 
moeten hun functie behouden. 
Als de Hoogwaardig Openbaar 
Vervoersverbinding verraild wordt 
tot Haarlem-Noord, dan moet de-
ze door naar IJmuiden. Realisatie 
van een HOV-verbinding met Am-
sterdam is gewenst.
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SP: Ook na verkiezingen actief
De financiële crisis gaan we ook 
in Velsen merken. Reddingsope-
raties van banken en hun aan-
deelhouders hebben tientallen 
miljarden gekost. Daardoor wordt 
er onder meer gesneden in het 
Gemeentefonds. Bij gelijke uitga-
ven komt de Gemeente Velsen in 
2013 drie miljoen euro te kort. 

Daarom is het van groot belang 
dat de SP sterk uit de verkiezin-
gen komt. Dan kunnen we ervoor 
zorgen dat bezuinigingen en las-
tenverzwaringenniet ten koste 
gaan van mensen die nu al aan 
het kortste eind trekken en aan-
gewezen zijn op een uitkering of 
zorg. 

Ook voor veel andere zaken is een 
stem op de SP belangrijk. Denk 
maar aan burgerparticipatie, de 
wijken, goede zorg voor gehandi-
capten en ouderen en energiebe-
sparing.

Burgerparticipatie
De SP heeft zich in de gemeen-
teraad met succes ingezet voor 
het lokale referendum. Daarmee 
kan iedereen zich uitspreken over 
belangrijke politieke onderwer-
pen. Er zijn echter 15.000 hand-
tekeningen nodig voor een refe-
rendum. Dat is veel te veel. De SP 
gaat zich inzetten voor een verla-
ging naar 5.000 handtekeningen.

Wijkplatforms
Om te weten te komen wat er 
speelt in een wijk is het van groot 
belang om te praten met bewo-
ners. De SP gaat regelmatig de 
wijken in en houdt contact met 
wijkplatforms. Dankzij de gemo-
tiveerde inzet van mensen in de 
wijkplatforms zijn we goed op de 
hoogte. Helaas benut de gemeen-
te de kennis van de wijkplatforms 
niet. Wij vinden dat de platforms 
gevraagd en ongevraagd advies 
moeten kunnen geven aan colle-
ge en raad. Dit om ondermeer de 
leefbaarheid in de wijken te ver-
beteren.

Gehandicapten- en  
ouderenzorg
De invoering van de WMO heeft, 
ondanks zware tegenstand van 
de SP, tóch geleid tot verdere be-
zuinigingen in de zorg. Geld be-
stemd voor zorg wordt nu be-
steed aan andere zaken, zoals 
verbetering van het lokale spor-
taanbod. Hoe nuttig en belangrijk 
sommige projecten ook zijn, de 
SP is er tegen dat deze gefinan-
cierd worden uit geld bestemd 
voor zorg. Er is nog genoeg te 
doen in Velsen op het gebied van 
zorg en welzijn. Denk aan men-
sen met een beperking en man-
telzorgers. Bezuinigingen op zorg 
en welzijn zijn wat ons betreft on-
toelaatbaar!

Het Zorgbalansbusje bleef!
De marktwerking in de zorg 
brengt ons niet veel goeds. Een 
voorbeeld daarvan is het per-
sonenbusje van Zorgbalans dat 
al jaren ouderen van en naar de 
dagopvang, dokter of bingoavond 
vervoert. Zorgbalans heeft liever 
dat ouderen de OV-Taxi van Con-
nexxion gebruiken, waarvan de 
service berucht is. Na acties van 
de SP mag het busje voorlopig 
blijven rijden. De SP is en blijft té-
gen marktwerking in de zorg en 
vóór menselijke zorg.

Duurzaamheid 
De SP is voorstander van het 
hergebruik van de oude spoor-
lijn naar de IJmondhaven. Ver-
voer van personen en goede-
ren over het spoor is veel milieu-
vriendelijker dan over de weg. De 
isolatie van bestaande gebou-
wen (huurwoningen en scholen) 
heeft voor de SP een hoge priori-
teit. Daarnaast moet er werk ge-
maakt worden van de benutting 
van restwarmte van bedrijven 
als Corus. Veel warmte, die nu in 
de lucht en in het koelwater ver-
dwijnt, kan ook worden gebruikt 
voor het verwarmen van wonin-
gen. De gemeente moet die her-
gebruik krachtig stimuleren.

,,De Europese Unie heeft 2010 
uitgeroepen tot het jaar van de 
bestrijding van armoede en so-
ciale uitsluiting. Ik ondersteun 
dit initiatief van harte. Ik vind 
dat we, juist nu we midden in 
een financiële crisis zitten, ons 
best moeten doen om ieder-
een binnenboord te houden 
in Velsen. Het is vreselijk dat 
je niet mee kunt doen met de 
rest als je weinig geld te beste-
den hebt. Zeker als er kinderen 
in het spel zijn. Wist u dat ie-
mand die in de schuldhulpverle-
ning zit zijn kind(eren) niet naar 
de peuterspeelzaal mag sturen? 
En dat terwijl dat juist erg goed 
is voor de (sociale) ontwikkeling 
van jonge kinderen. Het is niet 
rechtvaardig dat kinderen door 
schulden van hun ouders nu al 
op een achterstand worden ge-
zet. Ook voor de thuiszorg hoop 
ik dat het weer om de mensen 
zal draaien. Dankzij de landelij-
ke SP hoeft thuiszorg niet meer 
te worden aanbesteed. Wij zul-
len ons ervoor inzetten dat dit 
ook niet meer gebeurt in on-
ze gemeente. De marktwerking 
is funest voor de thuiszorg. Het 
gaat niet alleen ten koste van de 
kwaliteit van zorg, maar ook van 
arbeidsvoorwaarden voor het 
personeel. Het moet weer om 
mensen gaan en niet om winst-
bejag.’’ Mireille Koedijker

De lijsttrekker

CDA: Handhaving en veiligheid
Respect: Een ‘respectvolle sa-
menleving’ kent burgers die be-
wust zijn van de betekenis van 
rechten en plichten die deelna-
me aan de samenleving met zich 
meebrengen. Het CDA acht inte-
grale veiligheid en handhaving 
belangrijke speerpunten.

Burgerparticipatie: Het CDA 
hecht grote waarde aan signalen 
vanuit de samenleving en staat 
open voor ideeën, opvattingen 
en wensen vanuit de wijken. Be-
stuurders en ambtenaren moe-
ten de inwoners actief opzoeken, 
hen betrekken en positief staan 
tegenover initiatieven ‘van on-
derop’.

Financiën: Het beheer van de 
gemeentefinanciën vraagt daar-
om extra zorg. Het CDA staat 
bekend om haar zorgvuldigheid 
hierin.

WMO: Het CDA beoogt een 
voortvarende aanpak en uitvoe-
ring van de WMO (wet maat-
schappelijke ondersteuning). ‘Op 
eigen kracht waar mogelijk, on-
dersteuning indien nodig’. De 
zorg voor de meest kwetsbaren 
in onze samenleving is speer-
punt.

Ziekenhuis: Het CDA wil een 
volwaardige ziekenhuisvoorzie-

ning voor de gemeente Velsen 
behouden en de ambulancepost 
in de gemeente handhaven.
Jeugd en horeca: Het CDA 
streeft een concentratie na van 
horeca, om enerzijds de jeugd 
een aantrekkelijke plek te ge-
ven om uit gaan en anderzijds 
door toezicht eventuele overlast 
te kunnen beperken. Het CDA 
wil gelet op de behoefte meer 
uitgaansgelegenheden in Vel-
sen voor de jeugd tussen 15 en 
18 jaar.

Ouderenbeleid: Het CDA wil 
het ouderenbeleid vorm geven 
in een zelfstandige ouderennota 
die in nauwe samenwerking met 
de ouderenbonden moet worden 
opgesteld.

Vrijwilligers: Vrijwilligerswerk 
moet actief gestimuleerd en ge-
steund worden. Het CDA wil spe-
ciale aandacht voor de positie 
van vrijwilligers door het ontwik-
kelen van een nota vrijwilligers-
beleid waarin de ondersteuning 
van vrijwilligers wordt beschre-
ven.

Milieu: De gemeente bevordert 
het milieubesef van burgers en 
versterkt mede daardoor de ge-
scheiden inzameling van huisvuil. 
Bestrijden van zwerfvuil blijft een 
speerpunt .De gemeente draagt 

zorg voor voldoende prullenbak-
ken langs de openbare weg én 
het regelmatig legen daarvan.
Handhaving: Een betrouwbare 
overheid staat voor toezicht op 
en handhaving van gestelde re-
gels. De overheid moet wel te-
rughoudend zijn met het stellen 
van regels. Die moeten een daad-
werkelijk belang dienen en hand-
haafbaar zijn..

Geen fusie: Samenwerking bin-
nen Kennemerland op vrijwillige 
basis, dus gee
n fusie met bijvoorbeeld Bever-
wijk en Heemskerk.

Jeugd- en Gezin: Het CDA wil 
een geïntegreerd en herkenbaar 
beleid op het gebied jeugd- en 
gezinszaken. Hierbij aandacht 
voor de verbetering van de kin-
deropvang. Het CDA is voor een 
centrum voor jeugd en gezin.

Stadscentrum IJmuiden: Het 
Masterplan Centrum  IJmuiden 
moet voortvarend opgepakt wor-
den waarbij de door de gemeen-
teraad vastgestelde structuurvi-
sie het uitgangspunt vormt. Dit 
moet resulteren in een krachtig 
centrum. Dit centrum dient goed 
bereikbaar te zijn. Daarom wordt 
ingezet op het uitgezette HOV 
(hoogwaardig openbaar vervoer) 
traject.

Investeren in scholen: Investe-
ren in goede schoolgebouwen is 
de komende jaren van belang.
Economie en Werkgelegen-
heid: Veel van onze bedrijven-
hebben het momenteel moei-
lijk. Zij verdienen als economi-
sche motor in onze regio positie-
ve aandacht. Het CDA zet zich in 
voor een toename van het aantal 
arbeidsplaatsen door een gericht 
en uitnodigend vestigingsbeleid 
voor ondernemers.

,,De financiën op orde, dat is ons 
grootste speerpunt. We moe-
ten tenslotte 3 miljoen bezuini-
gen. Dat wordt fors ingrijpen. 
Bij de vorige bezuinigingsron-
de stonden wij aan de basis van 
de ‘kaasschaafmethode’, 10 of 
20 procent bezuinigen op zaken. 
Die methode gaat nu niet op. Als 
financieel solide partij zullen wij 
goede keuzes moeten maken. 
Waar we zeker niet op willen be-
zuinigen is op de zwakkeren in 
de samenleving, dus het WMO-
beleid. Het onderwijs heeft zeker 
een impuls nodig. Verder worden 
alle bezuinigingen bespreekbaar. 
We kunnen bijvoorbeeld bekijken 
of het onderhoud van wegen iets 
minder kan. Het ambitieniveau 
van Velsen zal in zijn geheel wat 
omlaag moeten. Drie theaters 
is een luxe. We zouden die drie 
op een betaalbare manier moe-
ten samenvoegen, samen met 
het Kunstencentrum, want kunst 
en cultuur is wel belangrijk. Wat 
betreft de koopgaat, daar is po-
litiek draagvlak voor, het is onze 
tweede keuze, maar wij gaan er 
in mee, omdat de randvoorwaar-
de was dat geen huizen gesloopt 
zouden worden. Wij willen die 
plannen niet blokkeren, er moet 
iets gebeuren voor het centrum 
van IJmuiden. Wij willen geen 
projecten schrappen, omdat bij-
voorbeeld woningbouw inkom-
sten voor Velsen kunnen opleve-
ren.’’ Robert te Beest 

De lijsttrekker
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Modeshow en 
veiling op De Klipper
IJmuiden - Groep 7 van basis-
school de Klipper locatie Zee-
wijk heeft als afsluiting van hun 
thema ‘kleding’ een modeshow 
gehouden. Dinsdag 16 februari 
was het ’s avonds in de hal van 
de school een groot spektakel! 
Eerst werd de zelfontworpen en 
zelfgemaakte kleding geshowd 
op de catwalk. De kinderen wa-

ren écht modellen, wat deden ze 
het goed! Na de show werd de 
kleding geveild door een fantas-
tische veilingmeester: Nigel! Het 
publiek dat er zat, kon de kleren 
die geveild werden, kopen. 
Daarmee heeft de groep 311,95 
euro opgehaald!! Dit bedrag is 
overgemaakt op giro 555 voor 
Haïti. 

IJmuiden – In de nacht van 26 
op 27 november werd Stepha-
ny wakker van de weeën, die al 
om de tien minuten kwamen. Ze 
vond dat te vroeg, draaide zich 
nog een keer om en ging weer 
slapen. Om 7.30 uur werd ze 
weer wakker, de weeën kwamen 
nu om de vier minuten en ze had 
ook flink wat pijn. Stephany ging 

Aangenaam

Geboren: Daniël Jan Willem 
Dijkhuis
Zoon van: Stephamy Zantvoord 
en Jan Willem Dijkhuis
Geboren op: 27 november 2009 
om 10.24 uur

haar bed uit om de verloskundi-
ge te bellen, die dat moment bij 
een andere bevalling was. Toen 
ze om 9.00 uur arriveerde bleek 
de aanstaande moeder al acht 
centimeter ontsluiting te heb-
ben. Kort daarna braken de vlie-
zen, een kwartier later was de 
ontsluiting volledig en mocht 
ze gaan persen. Even later was 
Daniёl er, gezond en wel. Het was 
een zeer snelle thuisbevalling. 
Daniёl werd geboren met een 
flinke bos haar. ,,Dat heeft hij van 
zijn vader, die had ook veel haar 
als baby. Ik was zo kaal als een 
biljartbal’’, lacht Stephany. Verder 
is het een gemakkelijk en rustig 
mannetje dat veel slaapt. Hij laat 
zich alleen horen als hij bijvoor-
beeld honger heeft. Zijn ontwik-
keling begint nu goed op gang 
te komen. Daniёl heeft humor, hij 
moet vreselijk lachen als zijn va-
der gekke gezichten trekt. Ook 
begint hij zijn stemgeluid te ont-
dekken en hij observeert goed. 
Als de kat voorbij loopt, dan kijkt 
hij die na tot hij hem niet meer 
kan zien. Hij houdt alles om zich 
heen goed in de gaten, hij is heel 
alert. Stephany en Jan Willem 
vonden het al super dat ze vader 
en moeder waren geworden, met 
al die ontwikkelingen wordt het 
steeds leuker. (Carla Zwart)

IJmuiden - Zaterdag 27 februari 
houdt De Roestige Pot weer een 
welvaartsmarkt in het onderko-
men bij de Solidariteitsmarkt aan 
de Eenhoornstraat 4 in IJmui-
den. De markt wordt gehouden 
van 09.30 en 13.00 uur. Wie goe-
deren geeft die absoluut niet zelf 
gebracht kunnen worden kan 
contact opnemen met telefoon-
nummer: 0255–511674 of 023–
5378213, dan wordt een en an-
der (in overleg) opgehaald. De 
totale opbrengst van de markt 
wordt afgestaan aan Stichting 
X-Y (www.xminy.nl), die hiermee 
projecten in de derde wereld on-
dersteunt.

Welvaartsmarkt
De Roestige Pot

THB wint van Waterloo
Velsen - Ondanks een ijzige 
nacht werd er toch gevoetbald 
op 21 februari. Het eerste elftal 
moest aantreden tegen THB, de 
nummer 4 op de ranglijst. Kort-
oglu was op wintersport en der-
halve stonden De Kort, Jonk-
man, Hibma en Oudenijk achter-
in. Hens, Van der Lugt, Blokker 
en Hoek bemanden het midden-
veld en de voorhoede Ros en Eg-
gemont complementeerden de 
elf basisspelers.
Al snel in de eerste helft bleek 
THB de lange bal te hanteren. 
Onze achterhoede ging hier 
goed mee om en Waterloo pak-
te het iniatief. Blokker schoot, uit 
een vrije trap, de bal op de paal 
en enkele gevaarlijke voorzetten 
leverden net geen doelpunt op. 
Een dieptepass vanuit het mid-
denveld stuurde Hoek weg. Hij 
kon alleen op de keeper af, pas-

seerde deze, maar werd net op 
tijd ingehaald door een verdedi-
ger door THB, waardoor hij niet 
kon afronden. Het was echter 
duidelijk dat Waterloo de boven-
liggende partij was, alhoewel het 
vlaggenschip goed wegkwam 
bij een overtreding in het straf-
schopgebied.
Emmelot was inmiddels in de 
ploeg gekomen voor de gebles-
seerde Hens, maar de tweede 
helft kwamen de lange ballen van 
THB wel aan. De nummer 9 kopte 
mooi binnen en vanuit een coun-
ter schoot de pas 16-jarige inval-
ler van THB de bal vanaf 30 me-
ter onhoudbaar in het kruis. Vlak 
voor tijd scoorde THB nog de 3-0. 
Trainer Van der Lugt bracht spits 
Oudendijk nog in, maar dit mocht 
niet meer baten. Zo boekte THB 
een zeer geflatteerde winst tegen 
een Waterloo.

IJmuiden - Op zondagmorgen 
28 februari zal er een jeugd-
dienst gehouden worden in de 
Hervormde Kerk aan de Kanaal-
straat. Aanvang 10.00 uur . Het 
thema van deze dienst zal zijn 
‘Bidden voor je naasten’. De voor-
ganger van deze dienst is  ds. 
L.P.J .van Bruggen. Muzikale me-
dewerking wordt verleend door 
In Touch uit Velserbroek. Het be-
loofd weer een speciale dienst te 
worden voor de jeugd, ook ou-
ders zijn welkom. Na afloop van 
de dienst is esr gelegenheid el-
kaar te ontmoeten en verder te 
praten over de dienst onder het 
genot van een kopje koffie, thee 
of een glas frisdrank.

Afscheid Peter Ranzijn
IJmuiden - Op vrijdag 19 febru-
ari was het zover: de laatste dag 
voor Peter Ranzijn als directeur 
van basisschool De Zandloper.
Hij nam afscheid met een play-
backshow. Niet alleen de kinde-
ren gaven een prachtige show 
weg, maar ook de leerkrach-
ten deden mee De jury had het 
zwaar. Wouter, Nina en Rowena 

uit groep 3 wonnen. Meester Pe-
ter bracht samen met collega’s 
Yordi, Mariska en Marlies een 
swingende Macarena. 
Leerlingen en ouders moeten het 
voortaan zonder Peter Ranzijn 
doen. Martin van der Bijl gaat 
hem opvolgen. Zij wensen hem 
veel succes en bedanken Peter 
Ranzijn voor alles.

Oude spullenmarkt
IJmuiden - Zaterdag 27 febru-
ari is er in het solidariteitsge-
bouw aan de Eenhoornstraat 
weer een oude spullenmarkt, 
van 9.30 tot 12.30 uur. Velsen 
voor de derde wereld schenkt 
de opbrengst aan het project 
SITA in Galle op Sri Lanka. In 
Sri Lanka hebben kinderen uit 
arme gezinnen weinig kans 
de school af te maken. Gezin-
nen krijgen hulp om hun kin-
deren meer kansen op school 
te geven. Geld uit Velsen wordt 

in Galle beheerd. De ouders 
of de kinderen schrijven iede-
re maand een brief hoe ze het 
geld gebruiken. Het komende 
jaar zal de gemeenteraad een 
beslissing nemen over de huis-
vesting van de diverse orga-
nisaties in het solidariteitsge-
bouw. In het kader van de ver-
kiezingen zijn alle politieke par-
tijen uitgenodigd om aanwezig 
te zijn met hun verkiezingspro-
gramma. Zie ook www.velsen 
3dewereld.tk

Jeugddienst 
Nieuwe Kerk

IJmuiden - Zondagnacht heeft 
een gewapende man een grill-
room aan de Kennemerlaan 
overvallen. De man stapte rond 
00.10 uur de zaak binnen en be-
dreigde het personeel. Hij heeft 
niets buitgemaakt en is er te voet 
vandoor gegaan. De man droeg 
blauwe kleding en had een don-
kere muts op. Gewaarschuwde 
agenten hebben naar de over-
valler gezocht maar hem niet ge-
vonden. De politie vraagt moge-
lijke getuigen contact op te ne-
men via 0900-8844.

Grillroom 
overvallen

IJmuiden - Politiemensen heb-
ben zondagmiddag een 34-ja-
rige IJmuidenaar aangehouden 
wegens mishandeling. De ver-
dachte sloeg in een woning in 
de Kanaalstraat zonder aanlei-
ding twee jongens van 16 jaar. 
De verdachte is ingesloten. Hij 
had nog een veroordeling tot 
een boete open staan. De poli-
tie onderzoekt wat er precies in 
de woning is gebeurd. Tegen de 
verdachte wordt proces-verbaal 
opgemaakt.

Mishandeling
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Smugglers in het nieuw
Velserbroek - Rugbyclub The 
Smugglers zal vanaf nu aan hun 
nieuwe tenue te herkennen zijn. 
De nieuwe sponsors, Skipweb-
media en Reis-krant.nl  komen 
zelf uit Velserbroek en zagen de 
mogelijkheid om  hun bijdrage 
te leveren. De spelers hebben 

nieuwe shirts, broeken en sok-
ken. De club sport nu in een te-
nue waarin slechts één andere 
club in Nederland actief is. De 
nieuwe kleuren blauw/zwart zijn 
goed ontvangen. Door de sterke 
groei die de club doormaakt met 
onder andere een jeugdteam is 

gekozen voor een nieuwe eigen-
tijdse ‘look’. Elke dinsdag en vrij-
dag trainen The Smugglers op 
het veld aan Broeklanden 3, wie 
de rugbysfeer daar eens wil mee-
maken is van harte welkom. Zie 
ook www.reis-krant.nl en www.
thesmugglers.nl

Dressuurwedstrijd op 
Manege Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Afgelopen 
zondag vond op Manege Ken-
nemergaarde een dressuurwed-
strijd plaats van de Koninklijke 
Nederlandse Hippische Sport-
bond. Dit is een wedstrijd in het 
kader van een landelijk promo-
tie-puntensysteem voor ruiters 
veelal met een eigen paard. Je 
begint bij de B (Beginners), dan 
volgen de L1 (Licht), de L2, de 
M1 (Midden), de M2 en tenslot-
te de Z1 (Zwaar) en Z2.
In iedere rubriek moet je 10 per-
soonlijke punten halen voor je 
door mag naar de volgende ru-
briek. Bij iedere manege, rijver-
eniging of pensionstal die deze 
wedstrijd organiseert, kun je ge-
durende het indoorseizoen star-
ten van september tot en met 
april. Iedere maand wordt een 
KNHS wedstrijd gehouden op 
Manege Kennemergaarde. In het 
outdoor seizoen worden deze 
wedstrijden ook op Marienweide 
in Aerdenhout gehouden. Dit is 
een groot open wedstrijdterrein 
waar tegelijkertijd in andere rin-
gen ook gesprongen wordt.
Voor de wedstrijd van afgelopen 
zondag kon er heerlijk buiten 
losgereden worden in de mooie 

eb- en vloedbaan, die 60 meter 
lang en 20 meter breed is. Het 
weer speelde ook mee, het bleef 
droog tot het einde van de wed-
strijd.
In de B werd Christine Spaander-
man op Zifra eerste. In de L1 Ro-
my Pielanen met Adagio, L2 Elis-
sa van Rixel met Billy Jean, M1 
Ed de Keizer met Zazou en de 
M2 Jessica Voormeer met Rain-
bow. De eerstvolgende KNHS 
dressuurwedstrijd op Manege 
Kennemergaarde is op zondag 
21 maart 2010. Komende zondag 
28 februari zijn er F-dressuur-
proeven voor de junioren.

Toneelspel in De Veste
Velserbroek - Toneelgroep De 
Veste speelt zaterdagavond 27 
maart om 20.00 uur en zondag-
middag 28 maart om 14.30 uur 
het stuk ‘Kaartjes uit Londen’ 
van Paul Meijer onder regie van 
Rinus Krom. De voorstellingen 
vinden plaats in het Polderhuis, 
Vestingplein 58. 
Christien ontvangt iedere  week 
een kaartje uit Londen van haar 
kleindochter Elselies, die daar 
studeert. Christien betaalt haar 
studie omdat haar ouders dat 
niet kunnen. Wat is trouwens de 

reden dat de ouders van Elselies 
plotselinge op bezoek komen bij 
Christien....?  Als Elselies op een 
avond gewond bij Christien op 
de stoep staat rijzen er twijfels. 
Is Elselies wel overvallen, zoals 
ze zelf zegt? En wat is de rol van 
Bas, de vriend van buurmeis-
je Hilde in dit geheel....? Kaarten 
voor deze voorstelling kosten in 
de voorverkoop 8 euro, aan de 
zaal 8,50 euro. Telefonisch reser-
veren via 023–5365905 of 023-
5393860. Reserveren kan ook via 
www.toneelgroepdeveste.nl.

Speelgoedbeurs als 
financiële aanvulling
Santpoort-Noord - Op zater-
dag 13 maart tussen 10.00 en 
11.30 uur is het lokaal van Olleke 
Bolleke aan de Frans Netscher-
laan 4c omgebouwd tot een 
smaakvolle winkel waar de leuk-
ste spullen aangeboden worden. 
,,We stoppen er elke keer weer 
veel tijd in, maar als je dan ook 
ziet dat er van de opbrengst bij-
voorbeeld een stel nieuwe trac-
toren gekocht kunnen worden, 
zijn we weer heel tevreden’’, zegt 
Gaby Buining. Door de helft van 
de opbrengst van de verkoop in 
de kas van de peuterspeelzaal te 
stoppen, kunnen daar materia-
len voor worden aangeschaft die 
hard nodig zijn.  De andere helft 
is voor de inbrenger. ,,De kle-
dingbeurs valt en staat met de 
inzet en de inbreng van de ou-
ders. We hebben echt een goe-

de naam opgebouwd in de loop 
der jaren. Dit jaar hopen we op 
een grote opkomst’’, zegt Francis 
Hijink die als contactpersoon op-
treedt.  Bij haar krijgen de men-
sen die spullen in willen leveren 
een cijfer waarmee ze het speel-
goed of kleding merken. Haar te-
lefoonnummer is 023-5492634. 
De dames zullen dit jaar streng 
op kwaliteit beoordelen. ,,Afge-
dragen kleding zal er niet bij zit-
ten. Dat zoeken we van te voren 
uit. Voor een paar euro heb je 
echt een zak vol mooie kleren.’’
Na contact met Francis Hijink 
kunnen de spullen worden inge-
bracht: kleding maat 80 tot 128, 
speelgoed en baby-artikelen. De 
spullen kunnen op donderdag 
11 maart tussen 20.00 en 21.00 
uur op de peuterspeelzaal afge-
leverd worden. 

Velsen-Zuid - Evenals voor-
gaande jaren worden er in de 
Veertigdagentijd op weg naar 
Pasen in de Engelmunduskerk 
weer zes oecumenische ves-
pervieringen gehouden. Steeds 
op woensdagavond van 19.00 
tot 19.30 uur. De reeks wordt 
op 31 maart afgesloten. In de-
ze vespers is ruimte voor gebed 
en bezinning, voor de lezing van 
een bijbelgedeelte en een over-
denking, voor liederen en orgel-
spel en voor momenten van stil-
te. Centraal staan dit keer de zes 
beden uit het Onze Vader. Pasto-
res van rooms-katholieke, oud-
katholieke en protestantse huize 
gaan in deze korte diensten voor. 
Zij nodigen iedereen uit deze bij-
zondere vieringen mee te bele-
ven om zo gezamenlijk het feest 
van Pasen tegemoet te gaan.

Vespers in 
Oud-Velsen

Zendtijd voor museum
Driehuis - Vanochtend mocht 
de vijfjarige Cato Bosga uit Uit-
geest de prijs van de Ster & Cul-
tuur Junior wedstrijd in ont-
vangst nemen.
Alle culturele en educatieve or-
ganisaties in Nederland die zich 
richten op de jeugd hadden een 
paar weken eerder een blanco 
schildersdoek met drie tubetjes 
verf ontvangen om de uitbrei-
ding van Ster & Cultuur met de-
ze junior variant onder de aan-
dacht te brengen. Elke organisa-
tie mocht met het ontvangen ma-
teriaal een passend kunstwerk-
je maken. Cato maakte naar ei-
gen inzicht de inzending voor het 
Pieter Vermeulen Museum. Haar 
schilderijtje met als titel ‘kleine 
vos’ werd door de jury unaniem 

tot winnaar verkozen. Volgens 
jurylid en kunstenaar Ton Gies-
bergen (onder andere ontwerper 
van het logo nationaal comité 4 
en 5 mei) was de inzending van 
Cato de meest pure. 
In het Pieter Vermeulen Muse-
um werden Cato en de mede-
werkers van het museum ver-
rast door de jury. Cato ontving 
een echte schildersset zodat ze 
nog veel meer moois kan maken. 
Het Pieter Vermeulen Museum 
won reclamezendtijd ter waarde 
van 3940 euro, dat komt neer op 
14 uitzendingen van 7 seconden. 
Het museum vindt het gewel-
dig op deze manier landelijk be-
kendheid te geven aan het mu-
seum en de activiteiten die hier 
worden georganiseerd.

Ienie Mienie bezoekt
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis - De peuters van Peu-
terspeelzaal Ienie Mienie uit Vel-
serbroek zijn vorige week naar 
de voorstelling Mieze Muizen 
in het Pieter Vermeulen Muse-
um geweest. Iedereen werd als 
muisje geschminkt. 
Alle peuters hebben er nieuwe 
vriendjes bij namelijk Joep de 
Merel, Miep de Muis en Bep de 
Hommel.  Deze nieuwe vriendjes 
hebben de kinderen voorgesteld 

aan andere dieren die in de gro-
te stad leven. De Peuters hebben 
de dieren gezocht in huis, in het 
park, in de straat, in de tuin of in 
het schuurtje. 
handje in een donker gat moest 
stoppen en toen voelde dat je 
met je handje in het huis van De 
kinderen hebben zich opperbest 
vermaakt en zijn vol met span-
nende verhalen weer naar de 
speelzaal gegaan. 

Santpoort-Noord - Personeel 
van een supermarkt aan de Ha-
gelingerweg meldde zaterdag-
middag dat een man in de winkel 
amok maakte en zich dreigend 
opstelde richting het personeel. 
De verdachte bleek een 49-jari-
ge man uit Santpoort-Noord, een 
bekende van de politie. De man 
bleef vervelend en is uiteinde-
lijk aangehouden. Omstanders 
meldden dat de man kort tevo-
ren buiten de winkel zijn hond-
je had mishandeld. De hond is 
daarom in beslag genomen. Te-
gen de man wordt proces-ver-
baal opgemaakt.

Lastige klant

Velsen-Zuid - Politiemensen 
hebben vorige week donderdag 
een snelheidscontrole gehouden 
op de Amsterdamseweg. Tussen 
19.30 en 21.30 uur passeerden 
320 voertuigen de radar. Hiervan 
reden er 109 te hard.

109 Bonnen
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Trio Ponte en Frederic 
Voorn in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrijdag 
26 februari om 20.15 uur zijn de 
pianiste Monique Visser, de kla-
rinettiste  Anja van Dooren en de 
celliste Eline Toebes te gast in ’t 
Mosterdzaadje. Onder de naam 
Trio Ponte stellen zij de mooiste 
programma’s samen. Dit con-
cert spelen zij werk van Bruch, 
Poulenc, Tajcevik en tot slot het 
beroemde en geliefde trio van 
Brahms. De naam Ponte sug-
gereert het al, in hun program-
ma’s willen zij een brug slaan 
tussen oudere en nieuwere mu-
ziek. Hun professionaliteit  staat 
garant voor een boeiend concert 
op hoog niveau.
De pianist Frederic Voorn  is zon-
dag 28 februari om 15.00 uur te 
gast. Op zijn programma staan 
Mozart, Beethoven, Schubert en 
Chopin. Het concert opent met 

drie werken die Mozart in We-
nen componeerde, de stad waar 
hij de laatste 10 jaar van zijn le-
ven woonde en zich als compo-
nist vervolmaakte. Wat zou er 
gebeurd zijn als Mozart  niet op 
35 jarige leeftijd was overleden? 
Was hij zeventig geworden dan 
had hij getuige kunnen zijn van 
Beethovens Eroica Symfonie en 
de vroeg-romantiek. In de stuk-
ken die uitgevoerd gaan worden 
zit al een hele ontwikkeling: de 
Fantasie nog teruggrijpend op 
het werk van C.Ph.E Bach, maar 
in het Rondo is de Mozart van de 
toekomst al te horen.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in 
Santpoort-Noord, telefoon 023–
5378625. Een half uur voor aan-
vang is de zaal open. Toegang 
vrij, na afloop collecte. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.

IJsbaan was een succes
Santpoort-Noord - De ijsmeesters van de Oranjevereniging en de 
Harddraverijvereniging willen iedereen bedanken voor hun inzet en 
enthousiasme. Mede hierdoor is de ijsbaan een groot succes ge-
worden.

PvdA verzamelt ideëen
IJmuiden - Op zaterdag 20 fe-
bruari werd de Roodrunner van 
het PvdA-campagneteam gepar-
keerd bij Het Polderhuis in Vel-
serbroek. 
Onder leiding van kunstenaar 
Norbert Wille konden Velser-
broekers de toekomst van hun 
wijk en van Velsen uitbeelden. 
Veel voorbijgangers grepen die 
kans aan. 
Kinderen vertelden dat ze meer 

schommels willen, een achtbaan 
en een snoepwinkel. Andere 
suggesties: een mondiaal cen-
trum, een openbaar toilet voor 
kinderen en ouderen, kritisch kij-
ken naar honden-uitlaat-plaat-
sen, een museum, geen benzi-
neopslag. Op 27 februari gaat de 
Roodrunner ideeën verzamelen 
bij het Solidariteitsgebouw in de 
Eenhoornstraat in IJmuiden. Zie 
ook www.velsen.pvda.nl.

Velserbroek - Frans Looij en 
Rik Kors presenteren zaterdag 
17 april een smartlappenfestival, 
in samenwerking met buurthuis 
de Veste voor de tweede keer 
een smartlappenfestival. Dit zal 
vanaf 20.30 uur plaatsvinden in 
de kantine van het Polderhuis. 
Inschrijven is nog mogelijk. Dit 
kan bij Frans Looij via telefoon-
nummer 06 23476546. Via www.
buurthuis-de-veste.nl is het mo-
gelijk om een deelnameformulier 
te downloaden

Smartlappen
in Velserbroek

Santpoort-Noord - De politie 
controleerde vorige week woens-
dag op de A208 tussen 20.00 en 
22.00 uur met de radar de snel-
heid. Van de 678 passanten re-
den 36 bestuurders sneller dan 
de toegestane maximumsnel-
heid van 70 km/uur. De hoogst 
gemeten snelheid was 99 km/
uur. De overtreders krijgen hun 
bekeuring thuis gestuurd.

Controle A208

Regio - Attente getuigen meld-
den zaterdagnacht rond 01.50 
uur dat twee mannen een po-
ging hadden gedaan om in te 
breken in een woning in de 
Haarlemse Laan van Osnabruck. 
Politiemensen zagen in de buurt 
twee verdachten lopen die vol-
deden aan het door de getuigen 
opgegeven signalement en heb-
ben het tweetal aangehouden. 
Het bleken een 20-jarige Haar-
lemmer en een 14-jarige jon-
gen uit Driehuis. Ze zijn meege-
nomen naar het bureau en inge-
sloten. De politie onderzoekt wat 
het tweetal precies heeft gedaan 
en of ze bij meer inbraken be-
trokken zijn geweest.

Inbraakpoging

Feest op De Duinroos
Velserbroek - In de afgelo-
pen drie weken is er door alle 
leerlingen op De Duinroos ge-
werkt aan het thema ‘Dansend 
door alle landen’. Maandagmid-
dag 1 februari zijn we met de 
gehele school gestart aan het 
project. Het project is geopend 
met een spetterende openings-
act door  leerkrachten en stagi-
aires, waarna elke groep gedu-
rende drie weken aan de slag is 
gegaan met een land of streek. 
Er waren twee ervaren dansdo-
centes van het kunstencentrum 
om in alle groepen danslessen 
te verzorgen.
In de groepen werd enthousiast 
geknutseld, gezongen, gedanst 
en gekookt over de verschillen-
de landen en culturen uit de he-
le wereld. Natuurlijk wilden we 
alles wat we hebben gemaakt 
en gedaan graag aan alle ou-
ders, opa’s en oma’s laten zien! 

Daarom werd iedereen uitgeno-
digd om op vrijdag 19 februa-
ri een kijkje te komen nemen in 
Spanje, Brazilië, China, Neder-
land en nog vele andere landen. 
Elke groep begon met een 
prachtige dansvoorstelling. 
Hierna was er de gelegenheid 
om  een kijkje te nemen in de 
klassen om alle werkstukken 
te bewonderen en eventueel te 
proeven van de lekkere hapjes 
uit het land waarover de groep 
heeft gewerkt. Er kon worden 
genoten van heerlijke Chine-
se thee of van een lekker blok-
je Hollandse kaas. Ook een ijs-
je van de Zuidpool ontbrak niet. 
Het was een gezellige drukte op 
beide locaties van De Duinroos. 
Dankzij een enthousiaste ouder 
en opa is alles vastgelegd op vi-
deo en kunnen we met elkaar 
nagenieten van deze heerlijke 
weken.

Velsen-Noord - De politie in 
Velsen heeft een onderzoek af-
gerond naar vier jeugdige inbre-
kers. De vier, jongens van 15, 17, 
18 en 18 jaar uit Velsen-Noord 
en IJmuiden, hebben bekend 
in de laatste week van decem-
ber 14 misdrijven te hebben ge-
pleegd. Het gaat om drie inbra-
ken in schuren in Velsen-Noord, 
één diefstal uit een tuin in Vel-
sen-Noord en negen inbraken 
in auto’s op het Stationsplein in 
Beverwijk, de parkeerplaats van 
het Rode Kruisziekenhuis en de 
parkeerplaats aan de Emplace-
mentweg. Verder bekenden ze 
één inbraakpoging in een auto 
in een parkeergarage in Haar-
lem. Twee broers van 15 en 18 
worden als hoofddaders gezien. 
Zij waren bij elke zaak betrok-
ken. De andere verdachten wa-
ren er een paar keer bij betrok-
ken. De zaak kwam aan het rol-
len na de aanhouding van de 17-
jarige verdachte. Hij kon op ou-
dejaarsdag worden aangehou-
den na een tip.

Vier inbrekers

Brandstichting
IJmuiden – Maandagnacht 
heeft een onbekende in de Pre-
sident Krugerstraat in IJmuiden 
geprobeerd een geparkeerd 
staande auto in brand te ste-
ken. Een getuige zag een au-
to naast de geparkeerde auto 
staan en zag een vuurbal ont-
staan. De geparkeerde auto vat-

te echter geen vlam. Gewaar-
schuwde politiemensen troffen 
later bij de auto een flesje aan 
waar benzine in zat. Het fles-
je is waarschijnlijk gebruikt als 
molotovcocktail. De politie heeft 
een onderzoek ingesteld naar 
de brandstichting.
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IJmuiden - De politie heeft vori-
ge week woensdag een 19-jarige 
vrouw uit IJmuiden aangehou-
den, omdat zij er van wordt ver-
dacht geld uit de kassa van haar 
werkgever te hebben verduis-
terd. Het was een beveiligings-
bedrijf opgevallen dat er steeds 
geld uit de kassa, waarachter de 
verdachte werkte, verdween. De 
vrouw heeft inmiddels bekend 
en krijgt proces-verbaal.

Verduistering

Regio - Vorige week vrijdag-
nacht werd rond 03.00 uur ge-
meld dat er werd gevochten in 
de Beverwijkse Nieuwstraat. 
Agenten troffen ter plaatse een 
groep van ongeveer 12 veelal 
dronken personen aan maar er 
werd niet meer gevochten. Een 
19-jarige IJmuidenaar was ver-
velend en beledigde de agenten. 
Hij is aangehouden en ondanks 
wat verzet in de boeien gewerkt. 
De man is meegenomen naar 
het bureau. Hij was onder in-
vloed van drank en drugs. Hij is 
ter ontnuchtering ingesloten. Te-
gen de verdachte is proces-ver-
baal opgemaakt.

Vervelende 
IJmuidenaar

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en don-
derdag restaurant. Tussen 12.00 
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond 
11.45 uur) een 3-gangen a la 
carte menu. 6,- p.p. Op woens-
dag en vrijdag om 12.00 uur 
open tafel. Opgeven noodzake-
lijk, uiterlijk 2 dagen van tevoren 
bij de beheerder. Kosten 6,-. 
Inloop erwtensoepmaaltijd op 
woensdag 10 maart, 12.00 uur. 
Kosten 1,50 per kom. 
Optreden vrouwenshantykoor 
Grace Darling op donderdag 11 
maart om 19.30 uur. Entree 3,50, 
incl. kopje koffie. Kaartjes nu te 
koop bij buffet.
Paaskienavond op donderdag 
25 maart met verloting en veel 
mooie prijzen. Entree 1,50 euro, 
kaartjes vanaf 8 maart te koop.
Paasbrunch op 5 april, tweede 
paasdag. Met zanger Cock Zwa-
nenburg. Brunch met warme en 
koude gerechten, van 11.00 tot 
circa 15.30 uur. Zaal open 10.45 
uur. Kosten 10 euro. Kaartver-
koop vanaf 1 maart.
Internetcursus, maandagmid-
dag voor senioren. Kosten 15 eu-
ro voor drie middagen. Opgeven 
bij de beheerder.
Filmavond vanaf oktober el-
ke 3e donderdagavond van de 
maand. Aanvang 19.30 uur. Kos-
ten 2,- incl. kopje koffie/thee. 
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op alle 
middagen en ook in het week-
end. 
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- 
en vrijdagochtend vanaf 10.00 
uur. ‘s Middags op donderdag-
, vrijdag-, zaterdag- en zondag-
middag.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant is geopend op 
maandag en woensdag van 
12.00 tot 13.00 uur. U kunt a la 
carte komen eten, waarbij u 
naast een hoofdgerecht ook een 
soepje vooraf en toetje geser-
veerd krijgt. Kosten 6,-. 
Open tafel: Opgeven maandag 
tussen 11.00 - 12.00 uur. Aan-
vang 12.30 uur. Kosten 6,-.
Voorjaarskien op vrijdag 12 
maart. Kosten 3,50 euro, incl. 
kopje koffie of thee, twee kien-
ronden en een hapje. Kaarten nu 
aan het buffet verkrijgbaar.
Hofstede cinema op vrijdag 5 
maart film Casablanca. Aanvang 
19.30 uur, kaarten 2 euro nu aan 
buffet verkrijgbaar. Incl. kopje kf-
fie of thee en een hapje.
Hofstede playbackshow op 
vrijdag 19 maart. Kaartjes 3,50 
euro aan buffet.
Expositie Henk Hofstede met 
schilderijen van onder andere 

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

dieren. Tot en met 12 april.
Donderdagmiddag spelinstuif 
is elke donderdagmiddag vanaf 
13.30 uur. Verschillende spelle-
tjes. Opgeven is niet nodig. En-
tree 1,50 euro. 
Internetcursus voor senioren 
op de woensdagochtend. Zij 
kunnen weer deelnemers aan-
nemen.
Vrijwilligers gezocht voor voor-
bereiding, uitserveren en afwas 
open tafel.

Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 0255-520960.
Inloopspreekuur Ouderenad-
viseurs: maandag- en vrijdag-
ochtend van 10.00 – 12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreek-
uur iedere werkdag op afspraak 
(09.00–12.00 uur): tel. 0255-
533885.
Frontoffice van Zorgbalans: 
vragen over zorgverlening: tel. 
023-8910550.
Formulieren Brigade: moeite 
met het invullen van gemeente-
lijke formulieren? Hiervoor kan 
men langskomen of bellen met 
tel. 0255-533885.
Wonenplus: Voor vele vormen 
van dienstverlening: zoals klus-
jes, boodschappen en/of ver-
voer: tel. 0255-518888.
Er zijn verschillende activitei-
ten waar men wat versterking in 
kunnen gebruiken, zoals: Koers-
bal op maandagochtend, sjoe-
len op maandagmiddag, klaver-
jassen op woensdagmiddag, les-
klaverjassen op donderdagmid-
dag en open tafel op vrijdag

ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Vijfdaagse reis naar Irrel, 
grens Duitsland/Luxemburg, van 
26 tot en met 30 mei 2010. Er zijn 
nog plaatsen beschikbaar. Kos-
ten 350 euro p.p. Toeslag een-
persoonskamer 40 euro. Info bij 
Lydia v.d. Tuin, 023-5381221 of 
Fred Bruinooge, 023-5372347.
Bridgen op dinsdag om 13.30 
uur (koffiedames gevraagd), en 
om 19.30 uur klaverjassen.
Open tafel in het Terras, Roos 
en Beeklaan 2 Santpoort-Noord. 
Elke woensdag vanaf 16.00 uur. 
Kosten 5 euro. Aanmelden op 
maandag morgen bij het Terras 
of via 023-5396962. 
Schilderen op donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur. 
Klaverjassen op vrijdag om 
13.30 uur.

Katholieke Bond van Oude-
ren, 023-5384997.
Dagtocht Passiespelen Tege-
len: op zondag 18 juli en op 22 
augustus. Kosten 68,50 euro, in-
cl. bus, koffie met gebak, lunch, 
entree theater en diner. Ver-
trek Plein 1945 7.45 uur, Markt-
plein 7.50 uur, Moerberg 7.55 uur, 
Zeewijkplein 8.05 uur, Vondel-
laan 8.10 uur, rotonde 8.15 uur, 
Hofstede 8.20 uur, Pijnboom-
str. 8.25 uur, Europaweg 8.40 
uur. Opgeven zie boven, of via 
06-17044490. Bij opgave 25 eu-
ro vooruit storten op 145870952, 
rest 14 dagen voor vertrek op 
zelfde nummer.

Leerlingen voeren 
campagne voor D66
Velsen - Het John van Dijkfonds, 
bedoeld om jongeren in contact 
te brengen met de gemeentepo-
litiek, timmert flink aan de weg. 
Zo ook op het Ichthus Lyceum 
in Driehuis, waar de verkiezings-
koorts inmiddels fors is toege-
slagen. 
Op weg naar de gemeenteraads-
verkiezingen van 3 maart zijn alle 
leerlingen van 4 VWO flink cam-
pagne aan het voeren voor hun 
partij. In groepjes van vier moe-
ten de leerlingen zo goed moge-
lijk een politieke partij promoten 
in het kader van een leerproject. 
Alle tien Velsense politieke partij-
en zijn vertegenwoordigd. Er is al 
een middag ervaring opgedaan 
met een nagespeelde raadsver-
gadering in de raadszaal en op 2 
maart wordt om 15.00 uur in het 
Ichthus Lyceum een groot poli-
tiek debat  georganiseerd.
De campagne en het raadsdebat 
vormen een onderdeel van een 
project van maatschappijleer 
onder bezielende leiding van do-

cent Eelco Poeze. De leerlingen 
moeten zich verdiepen in de ge-
meenteraad en vormen in groep-
jes van vier een politieke partij. 
Inmiddels zijn er al diverse schit-
terende filmpjes gemaakt, die 
onder meer op You-tube zijn ge-
plaatst.
D66Velsen heeft maar liefst twee 
groepen die campagne voeren. 
De groep van Kirsty, Iris, Silke en 
Nathalie en de groep van Maai-
ke, Wout, Wouter en Vincent. 
Hun coach Henk Wijkhuisen is 
fractievoorzitter van D66Velsen 
en staat als nummer 2 op de 
lijst D66Velsen voor de komende 
verkiezingen. Henk: ,,Ik ben erg 
onder de indruk van het enthou-
siasme van de leerlingen. Het is 
geweldig dat het Ichthus zoveel 
tijd aan de gemeenteraadsver-
kiezingen besteedt. Dit is goed 
voor de democratie omdat de 
leerlingen niet alleen leren wat 
nu precies een gemeenteraad 
doet, maar ook zelf in de huid 
kruipen van de politiek.’’

Get Together Again 
zoekt zangtalent
Velsen-Zuid - Gospelkoor Get 
Together Again is op zoek naar 
nieuw zangtalent. Het gospel-
koor timmert al jaren met veel 
succes aan de muzikale weg. 
Het koor geeft diverse malen 
per jaar acte de présence op 
diverse festivals zoals het Ko-
renlint te Haarlem.
Zij treden ook regelmatig en 
graag op in bijvoorbeeld ver-
zorgingshuizen in de regio en 
tijdens speciale gelegenheden. 
Dirigente Chris Frölich geeft op 
enthousiaste wijze leiding aan 
het koor en weet de koorleden 
en luisteraars altijd weer te sti-
muleren met verrassend reper-
toire.
Naast het traditionele gospel-
repertoire staan er diverse au-
thentieke Afrikaanse num-
mers op het programma maar 
ook het modernere repertoire 
wordt niet geschuwd. Om het 
huidige succes te vergroten, is 

het koor op zoek naar nieuwe 
enthousiaste zangers/zange-
ressen. 
Mensen die zich graag wil-
len aansluiten bij Get Together 
Again zijn van harte welkom 
op de speciale inloopavonden 
die op 4, 11 en 18 maart wor-
den georganiseerd. 
Op deze laagdrempelige avon-
den kan men kennismaken 
met het repertoire en het koor. 
Uiteraard mag men zelf ook 
meezingen. 
Het koor repeteert elke don-
derdagavond van 20.00 tot 
22.00 uur in het gebouw van 
de IJmuider Harmonie aan de 
Tolsduinerlaan 12 in Velsen-
Zuid. Volg het pad naast het 
Tata Steel Stadion. 
Iedereen is  van harte welkom 
op deze avonden. De deur is 
open vanaf 19.45 uur. Meer in-
formatie via www.gospelkoorg-
ta.nl of telefoon 023-5388892.

Velsen - World Servants Vel-
sen komt met een potgrond-
actie. Voor het goede doel ko-
men zij zaterdag 27 februari en 
6 maart aan de deur om pot-
grond te verkopen. ,,Deze huis 
aan huis verkoop zal plaatsvin-
den in Velserbroek. Hierbuiten 
vragen we mensen te bestel-
len via de website. Binnen de 
gemeente Velsen komen we de 
potgrond dan later gratis thuis-
bezorgen’’, vertelt Vincent Dol-
fing. ,,Met deze actie hopen we 
veel mensen te bereiken. Wie 
kent het niet, je bent je plan-
tenbakken aan het vullen en 
je ontdekt dat je veel te wei-
nig potgrond hebt meegeno-
men, dus ga je maar weer op 
je fiets nieuwe potgrond ha-
len. Dit proberen we dit jaar te 
voorkomen: we brengen de 40 
liter zakken aan huis en heb-
ben een aanbieding voor men-
sen die 3 of 5 zakken kopen.’’ 
World Servants Velsen zamelt 
met deze actie geld in voor ont-
wikkelingswerk. Acht jongeren 
gaan deze zomer op project. 
Zes hiervan gaan naar Ghana 
om hier een al eerder gebouw-
de kliniek uit te breiden met 
een apotheek, laboratorium en 
kraamafdeling. Tevens worden 
er medische stafwoningen ge-
bouwd. De andere twee gaan 
naar Malawi om daar klasloka-
len, lerarenwoningen en latri-
nes te bouwen. Zie ook www.
worldservantsvelsen.nl.

Potgrond voor 
het goede doel 
in Velserbroek
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Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

zaterdag 27 februari

Spakenburg-odin’59 (hoofdklasse b) - 15.00
Kennemerland-Zob (2a) - 14.30
IJmuiden-Jong Hercules (3a) - 14.30
buitenveldert-eDo (4a) - 15.00
alliance’22-velsen (4a) - 14.30
bloemendaal-vvH/velserbroek (5b) - 14.30
ZrC/Herenmarkt-Schoten (5b) - 14.00
uNo-Dem (5b) - 14.30

                                                     
aDo’20-elinkwijk (hoofdklasse a) - 14.30
De Kennemers-DWv (1a) - 14.00
Kolping boys-Stormvogels (2a) - 14.00
vvW-eDo (2a) - 14.00
DWS-velsen (2a) - 14.00
vSv-De Foresters (3b) - 14.00
DSS-Saenden (3b) - 14.00
Purmerent-onze Gezellen (3b) - 14.00
Schoten-DSK (4D) - 14.00
FC velsenoord-bloemendaal (4D) - 14.00
alliance’22-SvIJ (4D) - 14.30
terrasvogels-tHb (5D) - 14.00
Waterloo-HYS (5D) - 14.00
SDW-Wijk aan Zee (5e) - 14.00
beverwijk-SC Nieuwendam (5e) - 14.00

zondag 28 februari
Aannemerij WBV 
behaalt kwaliteitslabel
IJmuiden - Op donderdag 18 
februari overhandigde de alge-
meen directeur van KOVON het 
MQM-certificaat aan de aanne-
merij van Woningbedrijf Velsen. 
Een goede dienstverlening is een 
van de speerpunten. Het is daar-
om goed via een kwaliteitslabel 
als MQM ook te laten meten of 
onze werkwijze effectief is. 
MQM is hét kwaliteitslabel voor 
onderhoudsbedrijven en staat 
symbool voor het niveau van 
de dienstverlening van Woning-
bedrijf Velsen. Hiermee wordt 
meerwaarde geboden voor de 
huurders, de overige inwoners 
van Velsen en instellingen in de 
gemeente. Het ondersteunt de 
verdere professionalisering van 
het werk en de dienstverlening 

van Woningbedrijf Velsen. Het 
MQM-label sluit naadloos aan 
bij het KWH-huurlabel dat Wo-
ningbedrijf Velsen sinds acht 
jaar heeft. 
Het MQM-label beoordeelt de 
primaire en secundaire proces-
sen op basis van de verschillen-
de werkzaamheden die daar-
binnen vallen. Voor het primaire 
proces zijn dat bijvoorbeeld de 
intake, het offertetraject, plan-
nen, uitvoeren en opleveren. Fi-
nancieel-, personeels- en infor-
matiemanagement vallen on-
der de secundaire processen. Al 
deze processen zijn in kaart ge-
bracht. De aannemerij, maar ook 
andere afdelingen van Woning-
bedrijf Velsen die, werken nu op 
deze manier.

Twee maal 
Concertorkest
IJmuiden - Het zijn drukke tij-
den voor het Concertorkest van 
de IJmuider Harmonie die dit jaar 
haar 65-jarig bestaan viert. Op 
zondag 28 februari wordt samen 
met Nelson’s Blood een concert 
gegeven in de Laurentiuskerk 
aan het Fidelishof in IJmuiden 
en op woensdag 10 maart volgt 
een optreden in Huis ter Hagen 
in Driehuis. Op het programma 
van het Concertorkest voor het 
optreden in de Laurentiuskerk 
staan het Adagio uit Spartacus 
en Phrygia van Katsjaturian, Ra-
ging Thunder, The African Con-
nection, Railroad Ramble, The 
Blues Factory en Une Belle His-
toire. Het orkest staat onder lei-
ding van Bert Ridder. Het koffie-
concert begint zondag om 12.00 
uur. Nelson’s Blood treedt op 
voor de pauze, het Concertor-
kest is daarna aan de beurt. Het 
concert in Huis ter Hagen be-
gint op woensdag 10 maart om 
19.30 uur.

Programma Seaport TV
IJmuiden - Van 24 februari tot 
en met 4 maart zijn de volgen-
de programma’s via Seaport TV 
te zien: van maandag 24 tot en 
met zaterdag 27 februari:
16.00 uur: Hete Hangijzers
17.00 uur: Velsen Centraal
Deze worden om 20.00 en 21.00 
uur herhaald. Dan volgt tot slot 
om 21.30 uur MKB Velsen Lijst-
trekkersdebat. Zondag 28 fe-
bruari wordt om 14.00 uur Hete 
Hangijzers Junior live uitgezon-

den. Om 21.00 uur Velsen Cen-
traal, om 21.30 uur het vrouwen-
debat vanuit de bibliotheek. 
Deze programma’s worden van 
maandag 1 tot en met woens-
dag 3 maart tussen 16.00 uur en 
21.30 uur herhaald. 
Donderdag 4 maart worden 
vanaf 7.00 uur de uitslagen van 
de gemeenteraadverkiezing uit-
gezonden, dit programma wordt 
de hele dag tot 22.00 uur her-
haald.

IJmuiden - Vrijdag 5 maart 
wordt in de kantine van IJVV 
Stormvogels op Sportpark Zee-
wijk een leuke voetbalquiz ge-
houden. Aanvang is 20.00 uur, 
presentatie is in handen van de 
bekende sportverslaggever An-
dy Houtkamp en de deelnemers 
doen in koppels mee. Jong en 
oud, wel of geen lid van Storm-
vogels: iedereen mag meedoen. 
Naast algemene voetbalvragen 
zijn er ook vragen over het ama-
teurvoetbal in de regio. Deel-
name kost 5 euro per persoon. 
Aanmelden kan via www.survey-
monkey.com/s/9M2MH52. Voor 
meer informatie: Richard Ren-
gers, telefoon 06-53649292, of 
Patrick Engelhart, telefoon 06-
51247650.

Voetbalquiz 
Stormvogels

Tijdelijk op de schatkist passen
CDA feliciteert nieuwe 
minister van financiën
Velsen - CDA Velsen betreurt 
het dat het landelijk kabinet 
is gevallen. Door het ontslag 
van de PvdA-ministers wor-
den de functies tot de zomer 
waargenomen door CDA en 
ChristenUnie. 

De nieuwe minister van finan-
ciën, de opvolger van Wou-
ter Bos, is Jan Kees de Jager. 

CDA Velsen wil hem, ondanks 
de vervelende aanleiding, toch 
van harte feliciteren met zijn 
benoeming. 

,,Wij spreken het vertrouwen uit 
dat Jan Kees goed op de schat-
kist zal passen’’, aldus lijsttrek-
ker Robert de Beest, die De Ja-
ger onlangs ontmoette op een 
partijbijeenkomst.

SP opent noodhospitaal
Velsen - Zaterdag 27 februa-
ri zal de Socialistische Partij in 
IJmuiden haar verkiezingscam-
pagne afsluiten met een actie 
rond één van de belangrijkste 
speerpunten van de partij: stel 
de mens centraal in de zorg, niet 
de markt en het geld. De afde-
ling zal vanaf een uur of 11 op 
het Marktplein een noodhospi-
taal inrichten en op indringende 
wijze aandacht vragen voor de 
ernstige en kwalijke bijwerkin-
gen van de marktwerking in en 
de bedrijfsmatige aanpak van de 
kosten van de zorg.
De SP-afdeling en -fractie voor-
op hebben zich altijd sterk ge-
maakt tegen de gevolgen van 
de marktwerking in de zorg. Zo 
ageerde de SP-fractie, bij mon-
de van Mireille Koedijker, altijd 

fel tegen de verschraling van 
de thuiszorg, de individuele ver-
strekkingen en de ondersteuning 
van mensen met een beperking. 
Op een zelfde wijze schaarde de 
partij zich achter de handteke-
ningenactie van Wil Kramer ‘voor 
het behoud van het RKZ in Be-
verwijk dicht bij Velsen’. En stak 
daarvoor, in tegenstelling tot an-
dere partijen, ook de handen uit 
de mouwen. En toen voor de zo-
mer van 2009 bij Zorgbalans een 
‘aanvalsplan’ op kosten van de 
facilitaire dienst werd ontketend, 
waardoor ondermeer de uiterst 
nuttige voorziening van een bus-
je voor 50 bejaarden werd be-
dreigd, riep de partij als eerste 
de directie tot de orde. En met 
resultaat, want het busje rijdt 
nog steeds en tot  tevredenheid 

IJmuiden - Sinds deze week 
hangt in het pand van Kenne-
merland Pers aan Zeeweg 189-
191 een AED. In dit bedrijfspand 
worden onder andere de week-
bladen De Jutter en De Hofgeest 
gemaakt. Maandagmiddag kre-
gen de personeelsleden van de 
weekbladen een instructie van 
ProCardio, het bedrijf dat de AED 
levert. De AED is een Automati-
sche Externe Defibrillator, waar-
mee bij hartfalen het hart weer 
op gang kan worden gebracht. 
Mocht in de omgeving van de 
Zeeweg iemand onwel worden, 
dan kan hulp worden ingeroe-
pen van een van de bedrijfshulp-
verleners die mee zal lopen met 
de AED. Bij een snelle reactie is 
de kans op overleven groter. Ui-
teraard moet ook het alarmnum-
mer 112 gebeld worden. Voor 
meer informatie over de AED: 
ProCardio, 055-7501690 of kijk 
op www.procardio.nl.

AED op Zeeweg
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Nieuwe toestellen
in de Veilige Haven
IJmuiden - Afgelopen zater-
dag ging speeltuin de Veili-
ge Haven weer open. De he-
le winterperiode zijn de vrij-
willigers druk bezig geweest 
om de boel na te kijken en op 
te knappen. 

Ook is de speeltuin drie nieuwe 
speeltoestellen rijker, een vierde 
ligt klaar om geplaatst te wor-
den. Er is een nieuwe schom-
melschuit, de Veilige Haven is de 
eerste speeltuin in Nederland die 
dit heeft. Het toestel is heel veilig 
en geschikt voor de wat jonge-
re kinderen. Verderop staat een 
spannend klim- en klautertoestel 
waar de oudere kinderen heerlijk 
op kunnen ravotten. ,,Het storten 
van het beton voor de paal luk-
te net tussen twee vorstperiodes 
in’’, zegt Jaap Stegemeijer, die de 
speeltuin samen met zijn vrouw 
Nel beheert. Het klimhuis met 
loopbrug is iets kleiner dan het 
klimhuis dat er eerder stond. Dit 
was op en moest nodig vervan-
gen worden. Dan ligt er nog een 
draaischijf op plaatsing te wach-
ten. Ook het clubhuis werd aan-
gepakt: er hangen nieuwe gor-
dijnen, de keuken en het maga-

zijn kregen een nieuwe vloer en 
er kwamen nieuwe keukenbla-
den. Alles is vrijwel helemaal be-
kostigd uit de opbrengst van het 
snoepwinkeltje en het entree-
geld. ,,We hebben vorig jaar een 
topseizoen met veel bezoekers 
gehad’’, aldus Jaap. ,,Wel hebben 
we de entreeprijs moeten verho-
gen naar een euro, een gezins-
abonnement is nu 25 euro. Maar 
dit is nog steeds goedkoop.’’ Het 
regende zaterdag vaak en daar-
door waren er weinig bezoekers. 
,,Het begin is er’’, zegt Jaap Ste-
gemeijer. ,,Ik ben blij dat alles op 
tijd klaar was, behalve de draai-
schijf dan. Er is enorm veel werk 
verzet. We hebben een geweldig 
team vrijwilligers om ons heen, 
waar we altijd op kunnen reke-
nen en die altijd klaar staan. We 
hebben zin in het nieuwe sei-
zoen, we gaan er weer tegen aan 
met z’n allen.’’ De speeltuin aan 
de Heerenduinweg is op maan-
dag gesloten, op dinsdag en 
donderdag open van 15.00 tot 
17.00 uur en de andere dagen 
van 13.00 tot 17.00 uur. Tijdens 
de schoolvakanties op doorde-
weekse dagen open van 11.00 
tot 17.00 uur. (Carla Zwart)

Jeugddammers 
DCIJ gaan voor goud
IJmuiden - De opleiding van 
de jeugd bij de damclub IJmui-
den begint zijn vruchten af te 
werpen. Al enkele jaren wordt 
de jeugd door ervaren trainers 
wegwijs gemaakt in de gehei-
men van het damspel. Er kun-
nen op verschillend niveau di-
ploma’s behaald worden. Daar-
naast wordt de jeugd langzaam 
maar zeker toegelaten in de on-
derlinge competitie bij de senio-
ren. Ook, en dan met name in het 
tweede tiental, worden de jonge 
dammers ingezet in de bonds-
competitie. Elke maand meten zij 
de krachten met leeftijdgenoten 
in het ‘Aevum vanderwieletoer-
nooi’. In het persoonlijke kam-
pioenschap van Noord-Holland, 
dat plaats vond in Zaandam, wa-
ren de IJmuidense jeugdspe-
lers bijzonder succesvol. Bij de 
junioren ging de titel naar Fe-
roz Amirkhan. Zijn belangrijkste 
concurrent was clubgenoot Co-
nall Sleutel die door een remise 
in de laatste ronde één punt te 
kort kwam.
Bij de aspiranten ging de ti-
tel naar Vince van der Wiele die 
de eerste plaats aanvankelijk 
moest delen met de sterke Stan 

Brink. In de beslissingswedstrijd 
die daarop volgde toonde Vin-
ce zich andermaal de sterkste. 
Jurrien Fischer legde beslag op 
een verdienstelijke vierde plaats 
en clubgenote Stella van Buuren 
eindigde als vijfde. Kortom pres-
taties waar ze trots op kunnen 
zijn en die veelbelovend zijn voor 
de toekomst van de jonge spe-
lers en DCIJ. 
In de jeugdklasse legde Rick 
Hartman, in een veld van elf deel-
nemers, met overmacht beslag 
op de eerste plaats. Van de tien 
partijen won hij er liefst negen. 
Alleen clubgenote Dana van der 
Wiele, die als welp beslag leg-
de op een gedeelde vijfde plaats 
in de eindrangschikking, was in 
staat hem op een nederlaag te 
trakteren. Voor Dana betekende 
die klassering wel dat ze verder 
kan naar de halve finales. Feroz 
Amirkhan, Vince van der Wiele 
en Rick Hartman gaan eveneens 
door naar de halve finales. Dat 
is het voorportaal voor de wed-
strijden om de jeugdkampioen-
schappen van Nederland. Ge-
zien de overtuiging waarmee de 
DCIJ-ers te werk gingen zijn de 
verwachtingen hoog gespannen. 

Klootschieten
Velsen-Zuid - Afgelopen zater-
dag kwamen zestien leden van 
sportvereniging Full Speed af-
deling klootschieten naar het 
clubhuis. Zeven leden gingen 
PK (Persoonlijk kampioenschap) 
gooien en negen leden gingen 
gewoon klootschieten. Uitslag 
PK straatbaan: Nico werd eerste 
op 19 schoten en 5 meter. twee-
de werd Dirk met 20–6 en derde 
was Harm met 25–80. Uitslag PK 
bosbaan: Nico werd eerste  op 10 
schoten en 9 meter, tweede werd 
Dirk met 13–24 en derde werd 
Bianca met 13-11. Gewoon gooi-
en werd gewonnen door team 2 
met Willem, Astrid en Lia, met 73 
schoten en 41 meter. Team 1 met 
Agnes, Elly en An. werd twee-
de met 78 schoten en 21 meter. 
Team 3 met Ingrid, Sonja en Lina 
werd derde met 89–15. Zie ook 
www.svfullspeed.nl 

Velsen-Zuid - In de eredivisie 
van Full Speed Dart is het nog 
steeds spannend. John Ros-
kam heeft de leiding met 6 pun-
ten voorsprong op de nummer 2. 
Martin de Vreugd met 65 uit 22 
wedstrijden. Derde is Albert Mol 
met 61 uit 25 wedstrijden. In de 
eerste divisie heeft Paul Blanken 
de leiding met 66 punten uit 26 
wedstrijden. De tweede plaats is 
voor Chris Roossien met 56 pun-
ten uit 22 wedstrijden. Henk Arisz 
ligt derde met 43 uit 24 wedstrij-
den. Voor Ronald Pomp komt het 
moment steeds dichterbij dat hij 
gewoon thuis kan blijven om-
dat hij dan niet meer in te halen 
is. Ronald leid de tweede divisie 
met 77 punten uit 25 wedstrij-
den. Op de tweede plaats vinden 
we Harrie de Vries met 59 uit 26 
wedstrijden en derde is Mauri-
ce Iskes met 49 uit 19 wedstrij-
den. In de derde divisie gaat Paul 
Hollander aan kop.  Nathalie van 
Heijst ligt tweede met 22 uit 25 
wedstrijden op de derde plaats 
vinden we nieuwkomer peter de 
Jong met 13 uit 11 wedstrijden. 
Wie ook eens wil darten is wel-
kom in het clubhuis aan de Tols-
duinerlaan, elke dinsdag van-
af 19.30 uur. Twee keer gratis en 
pijlen kunnen geleend worden. 
Meer informatie bij Mark van 
Loon via 0255 534876.

Dart nieuws

Kinderkermis Klipper
IJmuiden - Zaterdag 13 februari 
was het op basisschool De Klip-
per, lokatie sluiswijk een feeste-
lijke dag, namelijk de jaarlijkse 
kinderkermis. Om 10.00 uur ging 
de deur open en het werd met-
een een grote drukte op de rom-
melmarkt. De kinderen kozen 
echter de spelletjes uit in diver-
se lokalen en wonnen daar leuke 
prijsjes. De hele dag was het een 
drukte bij het rad van avontuur. 

Mede dankzij de gulle giften van 
de vele ondernemers die aller-
lei prijzen hebben geschonken, 
was het de hele dag ontzettend 
druk bij het rad. Natuurlijk is er 
ook weer goed gesmikkeld bij de 
smikkelbar en  bij de viskraam. 
Kopers van een lot die vergaten 
te kijken of ze een prijs gewon-
nen hadden kunnen op de web-
site kijken. Ook in school hangt 
een lijst met winnaars.

Gemiste kansen bij 
schaakclub Kijk Uit
IJmuidden - Er werden afgelo-
pen vrijdagavond in het Jan Lig-
thartgebouw bij schaakclub Kijk 
Uit goede en degelijke partijen 
gespeeld, maar ook partijen met 
emoties en gemiste kansen.
Louw Post speelde met zwart te-
gen Rick Mulder en kwam maar 
liefst twee stukken voor te staan, 
maar Rick wist door herhaling 
van zetten remise te verkrijgen. 
Bij de analyse na de wedstrijd 
bleek dat Louw, tot zijn grote 
spijt, diverse winstkansen had 
gemist.
Dirk Geels idem dito. In een 
mooi eindspel met wit tegen Pe-
ter Duin accepteerde hij een re-
misevoorstel van Peter. Zijn da-
me op a2 en de partij zou ge-
wonnen zijn, maar ja, gemiste 
kansen.
Geen gemiste kans voor Grego-
ry van den Ende tegen Sjef Ro-
sier. Sjef werd door een ontke-

tende Gregory letterlijk van het 
bord geveegd en met achttien 
zetten was de partij over. De 
vorm van Sebastiaan van Wes-
terop is weer op het oude niveau 
en dat ondervond Colleen Otten. 
Sebastiaan wist de aanvallen 
van Colleen te pareren, het ini-
tiatief over te nemen en de par-
tij te winnen.
Andries Visser is de laatste tijd 
niet zo in vorm en ondervond dat 
André Kunst een maatje te groot 
voor hem was in deze periode.
Ulbe Hamersma probeerde Dick 
Wijker te verrassen met een 
stukoffer. Helaas pakte dat offer 
verkeerd uit en dan word je door 
Dick geknipt en geschoren.
Egbert Mulder liet zich in zijn 
partij tegen Wim Geels verras-
sen door, jawel, een paardvork 
wat hem een dame kostte, die 
met plezier door Wim werd ge-
nomen.

IJmuiden - Bij de meldkamer 
van de politie kwam vorige week 
vrijdag rond 04.00 uur een mel-
ding binnen van een man zich 
verdacht gedroeg in de Stol-
straat. De politie trof de man aan 
in een voortuin, net op het mo-
ment dat deze een woning in 
keek. Toen zij hem daarover aan-
spraken vertelde de man, die ge-
heel in het zwart was gekleed, 
dat hij op zoek was naar egeltjes. 
De man ging er vervolgens van-
door. Na een korte achtervolging 
kon de man toch worden aange-
houden. Het gaat om een 39-ja-
rige man uit Utrecht. De politie 
heeft een onderzoek ingesteld.

Inbreker
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Uitvaartverzorging IJmond

“	Volledige	
toewijding.
Daar	draait	
het	om	bij	
een	uitvaart.”

Els Kuenen, Uitvaartleider

www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.
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Stadhuis woensdag
3 maart ‘s avonds open
Op donderdagavond 4 maart is het 
stadhuis gesloten. In plaats daarvan 
is het stadhuis open op woensdag 3 
maart, de avond van de gemeente-
raadsverkiezingen. U kunt tussen 18.00 
en 20.00 uur terecht bij de balie van de 
afdeling Vergunningen & Uitvoering en 
– op afspraak – bij afdeling Burgerza-
ken. U kunt een afspraak maken via 

www.velsen.nl of via telefoonnummer 
0255-567200. Voor de afdeling Vergun-
ningen & Uitvoering is geen afspraak 
nodig.
Het stembureau in de hal van het stad-
huis is ook open. Velsenaren in het be-
zit van een stempas en een geldig legi-
timatiebewijs kunnen tot 21.00 uur hun 
stem uitbrengen.

Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010

Stemmen - wat moet u weten
Achttien jaar of ouder, ingeschreven 
staan bij Velsen, een stempas en een 
geldige legitimatie, óók als u bij vol-
macht stemt. In het kort zijn dat de 
regels voor wie gaat stemmen op 3 
maart bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen. Ze staan ook achterop uw stem-
pas, achterop de kandidatenlijst die u 
in de bus krijgt en op www.velsen.nl 

Wanneer mag u stemmen?
U moet achttien jaar of ouder zijn, moet 
ingeschreven staan bij de gemeente Vel-
sen en u mag niet uitgesloten zijn van het 
kiesrecht. 

Geldige identificatie moet!
Bij het stemmen moet u zichzelf kunnen 
legitimeren; u heeft identificatieplicht en 
moet kunnen bewijzen wie u bent. Dat 
kan alleen met een geldig document (het 
mag niet verlopen zijn), zoals een Neder-
lands paspoort of identiteitskaart, een 
geldig Nederlands rijbewijs en een gel-
dig verblijfsdocument. Als u geen geldig 
identiteitsbewijs heeft, mag u niet stem-
men. 

Stemmen voor een ander: volmacht
Kunt u op 3 maart niet stemmen? Geen 
nood, u kunt een ander voor u laten stem-
men (volmacht geven). U vult de achter-
kant van uw stempas in (machtiging) en 
geeft die met een kopie van uw geldige 
identiteitsbewijs aan een ander. Die moet 
wel in Velsen wonen.

Overal stemmen in de gemeente
U kunt met uw stempas en identiteitsbe-
wijs overal binnen Velsen stemmen. Dus 
in een stembureau naar eigen keuze. De 

reguliere stembureaus zijn open van 07.30 
uur tot 21.00 uur. Alle stembureaus zijn 
zo ingericht, dat ook mindervalide kie-
zers daar zelfstandig hun stem kunnen 
uitbrengen.

Stembureaus
• Stadhuis, Dudokplein 1
• Woon- en zorgcentrum Huis ter Hagen,  

Lodewijk van Deyssellaan 254
• Verpleeghuis Velserduin, Nicolaas Beetslaan 

4
• Voormalig Raadhuis, Torenstraat 7
• Wooncentrum Velserhooft, Wulverderlaan 65
• Café Zaal De Wildeman, Hoofdstraat 142
• De Zorgspecialist (voorheen de bibliotheek), 

Crocusstraat 1
• ’t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 

201
• Basisschool Het Anker, Grote Buitendijk 48
• Brederode Daltonschool, Willem de Zwijger-

laan 110
• COB Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227
• Basisschool De Duinroos, Floraronde 293
• Basisschool De Ark, Platbodem 201
• Basisschool De Molenweid, Sluisweid 9
• Basisschool De Duinroos, Platbodem 197
• Buurthuis De Veste, Vestingplein 58A
• Stichting OIG, Abelenstraat 1
• Sint Franciscusschool, eeweg 136
• De Vliegende Hollander, zij-ingang  

Casembrootstraat 58
• Buurthuis De Spil, Frans Halsstraat 29
• Verpleeghuis Velserduin, Scheldestraat 101
• Basisschool Het Kompas, Stephensonstraat 

70A
• Woon- en Zorgcentrum W.F. Visserhuis, 

Houtmanstraat 1
• IJmuider Zee- en Havenmuseum, Havenkade 

55
• Woon- en Zorgcentrum Breezicht, Keizer  

Wilhelmstraat 1
• Woon- en Zorgcentrumn De Moerberg,  

Zuiderkruisstraat 74
• De Pleiaden, ingang schoolplein, Pleiaden-

plantsoen 63
• Basisschool De Klipper, Orionweg 576
• Buurtcentrum De Dwarsligger, Planetenweg 

338
• Dienstencentrum, Zeewijkplein 260
• Bedrijfsverzamelgebouw IJmond BV,  

Grote Hout of Koningsweg 239
• Dienstencentrum Watervliet, Doelmanstraat 

34
• De Triangel, Stratingplantsoen 5.

Op de locatie van de voormalige 
IJmond-MTS wordt een plan gemaakt 
voor een woonzorgcomplex voor se-
nioren. Het college heeft hiertoe een 
startdocument opgesteld. Op 1 maart 
is de informatieavond over de uit-
gangspunten voor het plan. Vanaf 5 
februari is het startdocument in te 
zien; dat is ook het begin van de in-
spraakprocedure.

Het College is in haar vergadering van 26 
januari akkoord gegaan met het betref-
fende startdocument, waar de uitgangs-
punten voor de planvorming in staan. 
De IJmond-MTS ligt tussen de Roos en 
Beeklaan, de J.T. Cremerlaan en Bial-
losterskilaan. Het is de bedoeling dat er 
een woonzorgcomplex komt met 100 tot 
120 zelfstandige woningen voor senioren 
(55+). De toekomstige bewoners kunnen 
zorg aan huis krijgen. 

Op maandag 1 maart 2010 is de informa-
tiebijeenkomst over het startdocument op 
locatie. Geïnteresseerden zijn welkom in 

Dorpshuis Het Terras, Roos en Beeklaan 
4, van 19.00 tot 21.00 uur. De presentatie 
begint om 19.30 uur. 

De inspraakperiode van zes weken begon 
op 5 februari 2010. Gedurende die tijd is 
het te vinden op het stadhuis (Dudok-
plein 1 in IJmuiden), in de bibliotheken 
van IJmuiden (Dudokplein 16, IJmuiden) 
en Velserbroek (Maan Bastion 276), het 
Dorpshuis Het Terras (Roos en Beeklaan 
4, Santpoort-Noord) en op de website 
van de gemeente. Het wijkplatform Sant-
poort-Noord en de Stichting Santpoort 
krijgen het document toegestuurd. Direct 
omwonenden hebben een brief over de 
inspraakprocedure gekregen.

Inspraakreacties moeten schriftelijk naar 
het College van Burgemeester en wet-
houders van de gemeente Velsen, Post-
bus 465, 1970 AL in IJmuiden. Wie vra-
gen heeft, kan contact zoeken met de af-
deling Ruimte, Ontwikkeling en Economi-
sche Zaken (ROE), via telefoonnummer 
0255-567200.

Wethouders organiseren bespreking
Energiezuinige verlichting
Hoe kan er bespaard worden op open-
bare verlichting? Dat was op donder-
dag 18 februari de vraag op een bij-
eenkomst die werd georganiseerd 
door koplopergemeente Velsen. 

In het licht van oude en nieuwe (LED) 
verlichting verrichtten wethouder Karel 
Ockeloen (links) en Arjen Verkaik de ope-
ning. De bijeenkomst werd bijgewoond 

door bestuurders en ambtenaren uit Am-
sterdam, Bloemendaal, Haarlem, Haar-
lemmerliede/Spaarnwoude, Heemskerk, 
Beverwijk, Zaanstad en Zandvoort. Ook 
de provincie Noord-Holland was verte-
genwoordigd. Er werden die middag tal 
van ideeën uitgewisseld en contacten ge-
legd die bij moeten dragen tot meer ener-
giezuinige verlichting in de gemeenten.  
(foto: Reinder Weidijk)

Bespreking startdocument 1 maart
Informatieavond Roos en 
Beeklaan Santpoort-Noord
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Voor wie het echt nodig heeft
Langdurigheidstoeslag minima
Mensen die al lang van een mini-
maal inkomen moeten rondkomen, 
hebben recht op een jaarlijkse toe-
slag: de langdurigheidstoeslag. Het 
bedrag in 2010 is voor gehuwden 
519,62 euro, voor alleenstaande ou-
ders 467,66 euro en voor alleen-
staanden 363,73 euro.

Voorwaarden
U komt voor de toeslag in aanmerking als 
u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

- U bent tussen de 21 en 65 jaar.
- U hebt 36 maanden lang ononderbro-

ken een inkomen gehad dat niet ho-
ger is dan de bijstandsnorm. Hoe hoog 
die bijstandsnorm is hangt af van uw 
woon- en leefsituatie. De aard van het 
inkomen maakt niet uit. Dus of u nu 
een uitkering ontvangt, of inkomen uit 
arbeid tot de grens heeft, in beide ge-
vallen kunt u recht hebben op de toe-
slag.

- U heeft minder vermogen dan 5.480 
euro voor alleenstaanden of 10.960 
euro voor gezinnen.

- U hebt de laatste 12 maanden geen 
langdurigheidstoeslag ontvangen.

Hoe aanvragen
Als u een uitkering van de afdeling Soci-
ale Zaken ontvangt en aan de voorwaar-
den voldoet, krijgt u een aanvraagfor-
mulier thuisgestuurd. U hoeft dus geen 
formulier op te vragen. Dat geldt ook als 
u geen uitkering van Velsen ontvangt, 
maar wel in 2009 de langdurigheidstoe-
slag hebt ontvangen.

Behoort u niet tot deze groepen dan 
kunt een aanvraagformulier opvra-
gen bij de gemeente Velsen via tele-
foonnummer 0255-567200. U kunt ook 
langskomen bij het Klant Contact Cen-
trum van de gemeente in de publiekshal 
van het stadhuis, elke werkdag geopend 
van 9.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie vindt u op de websi-
te van de gemeente: www.velsen.nl. Ga 
naar Digitaal loket, kies voor het thema 
Werk en inkomen, en ga dan naar Lang-
durigheidstoeslag.

Eerste sfeertekeningen
Grote Buitendijk/Hofgeest
Ruim tachtig geïnteresseerden bogen zich op 16 februari met al hun ideeën en crea-
tiviteit over de eerste sfeertekeningen voor het gebied Grote Buitendijk/Hofgeest tij-
dens de bijeenkomst in woonzorgcentrum De Hofstede.

Gemeente behoort tot koplopers
Riolering in Velsen op orde
Velsen heeft de riolering goed voor el-
kaar - zowel feitelijk als op papier. Dat 
heeft het Hoogheemraadschap van 
Rijnland vastgesteld op basis van on-
derzoek. 

Om het jaar stelt het Hoogheemraadschap 
van Rijnland een rapportage op waarin zij 
beoordeelt hoe het staat met de riolering 
in de gemeenten binnen haar beheergren-
zen. Het schap kijkt dan onder andere naar 
het gemeentelijk rioleringsplan, het basis-

rioleringsplan, de geldigheid van vergun-
ningen en de riolering in het buitengebied. 
Over de jaren 2008 en 2009 is dat alles pri-
ma in orde bevonden in Velsen.

Samen met vier andere gemeenten be-
hoort Velsen nu tot de koplopers in Noord- 
en Zuid-Holland. Een goed resultaat, zeker 
gezien het feit dat Velsen in 2006 nog tot 
de middenmoot behoorde. In totaal wer-
den 36 gemeenten in deze twee provincies 
onder de loep genomen.
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Schooljeugd wordt gestimuleerd actief aan sport of cultuur te doen

Combinatiefunctionarissen aan de slag
Sinds het schooljaar 2009-2010 werken er combinatiefunctionaris-
sen op scholen in Velsen. Deze functionarissen zijn actief op het ge-
bied van sport of cultuur én onderwijs. Door hun contacten in de cul-
tuur- of sportwereld kunnen zij de schoolgaande jeugd daar makke-
lijke mee in aanraking brengen. Zo worden leerlingen gestimuleerd 
om op één van die vlakken actief te worden. Hieronder komen vier en-
thousiaste combinatiefunctionarissen aan het woord – twee op het ge-

bied van sport en twee op het gebied van cultuur. Drie van hen werken 
op een basisschool, één op het voortgezet onderwijs. Zij vertellen hoe 
zij de verbinding tussen onderwijs, sport en cultuur tot stand brengen 
en over de ervaringen daarmee, zowel van de leerlingen als van henzelf.  
In 2009-2010 konden er in Velsen 5,4 FTE (voltijds) combinatiefunctiona-
rissen aan de slag. Het is de bedoeling dat er eind 2012 in Nederland 2250 
FTE combinatiefunctionarissen aan het werk zijn.

Combinatiefunctionaris cultuur en onder-
wijs. Beeldend kunstenaar.

Ludie werkte op de Brede School De 
Hoeksteen, Velserbroek met twee com-
binatiegroepen: van groep 3, 4 en 5 en 
groep 6, 7 en 8. In de groepen zaten maxi-
maal 12 kinderen per keer. Ze gaf een se-
rie van vijf gevarieerde lessen schilderen 
en tekenen in de naschoolse opvang. Oe-
fende met verschillende technieken zoals 
schetsen en natekenen. Gebruikte allerlei 
materialen, zoals grafietstift en houtskool, 
aquarelkleurpotloden en pandakrijt. 

Ludie kijkt tevreden op de lessen terug: 
,,De kinderen waren zo enthousiast; ze 
waren er altijd, kwamen vroeg en werk-
ten door tot de laatste minuut. Ze vonden 
heel leuk om ook na school nog iets aan 
kunst en cultuur te doen. De belangstel-
ling was zelfs zo groot, dat één groep ge-
splitst moest worden. En de ouders von-
den het zo leuk, dat zij ook een cursus te-
kenen en schilderen op de woensdag-
ochtend zijn gaan volgen.’’ 

De lessen waren goedkoop en heel toe-
gankelijk: dichtbij, op de eigen, vertrouw-
de school. Zo komen cultuur en onder-
wijs goed bij elkaar. Op 17 februari gaf ze 
de laatste les. Ze gaat in gesprek met de 
school over een mogelijk vervolg.

Ludie Bakker
Combinatiefunctionaris cultuur en onder-
wijs. HBO-docent dans. Productieleider bij 
LEF. 

Mandy werkt op basisschool Vuurtoren-
Oost in IJmuiden met kinderen uit groep 
6 en 7 aan voorstelling Jungle Book. Elke 
groep heeft 20 tot 25 kinderen. 

Ze werkt 18 weken met de leerlingen aan 
de productie. Op andere scholen doen 
collega’s hetzelfde. Dat moet leiden tot 
twee voorstellingen in de Stadsschouw-
burg van Velsen, waar in totaal ca. 250 
kinderen aan mee zullen doen. Elke week 
krijgen ze twee uur les en de hoofdrolspe-
lers krijgen op de woensdagmiddag nog 
drie uur extra les. 

,,De belangstelling van de kinderen is 
enorm’’, zegt Mandy. ,,Er kwamen wel 100 
kinderen op de auditie voor de hoofdrol-
len af. We gaan met 40 van hen verder, 
voor hoofdrollen en belangrijke bijrollen.’’

,,Kinderen komen op een leuke manier in 
aanraking met dans, zang en spel. Voor 
sommige is het iets nieuws, echt een ont-
dekking, en voor anderen een mooie kans 
om hun talenten te ontwikkelen. Velsen 
biedt hen een geweldige gelegenheid; ei-
genlijk zouden alle gemeenten dat moe-
ten doen.’’

Mandy Wognum
Combinatiefunctonaris sport en onderwijs. 
Vierdejaars student ALO te Amsterdam. 

Jurre werkt op de ontmoetingsschool De 
Triangel in Velsen-Noord. Hij geeft 20 uur 
per week les in 12 van de 15 groepen en 
besteedt zijn andere uren aan de organi-
satie van allerlei clinics en toernooien.

Jurre: ,,Ik ben betrokken bij Voetbalver-
eniging FC Velsenoord en kan kinderen 
daar makkelijk naartoe leiden. Daar blijft 
het niet bij; ik probeer een zo breed mo-
gelijk sportaanbod te ontwikkelen, zo-
dat alle kinderen iets kunnen doen wat 
ze leuk vinden en daardoor (genoeg) be-
wegen.’’ 

De kinderen vinden het prettig om pro-
fessioneel les te krijgen in veel ver-
schillende sporten van een vaste do-
cent. Ouders herkennen hem – hij loopt 
af en toe expres even over het school-
plein – en spreken hem makkelijk aan.  
 
Jurre: ,,Ik ben half augustus 2009 begon-
nen met een contract voor een jaar. Als ik 
na mijn examen mag blijven, zou ik graag 
contact leggen met de andere verenigin-
gen op sportpark Rooswijk: voor honk- 
en softbal, tennis en handbal, om daar 
als spil tussenin te werken. Zo kan ik de 
school en heel veel sport bij elkaar bren-
gen.’’

Jurre Brussel
Combinatiefunctionaris sport en onderwijs. 
Twee jaar afgestudeerd aan de ALO te Am-
sterdam. 

Marloes werkt op het Ichthus Lyceum in 
Driehuis en geeft 10 uur les in de week 
aan groepen van 20 tot 28 leerlingen uit 
de 2e, 3e en 4e klas. Ze werkt in de ove-
rige 7 uren aan de ontwikkeling van het 
examenvak gymnastiek en aan naschool-
se activiteiten. 

Ze werkt 15 uur bij RKVV Velsen, is woens-
dagmiddagcoördinator voor de jeugd (E- 
en F-junioren) en – vooral – trainster en 
coach van het meidenvoetbal. Is hard be-
zig om het meiden- en damesvoetbal be-
ter op de kaart te zetten, daar meer aan-
dacht voor te krijgen. Daarnaast organi-
seert ze allerlei toernooien. 

Is met de directeur van het Ichthus in ge-
sprek over de verdere ontwikkeling van 
het vak gymnastiek. Hoopt dat de com-
binatiefuncties kunnen worden voortge-
zet of zelfs uitgebreid. Marloes: ,,Ik heb 
nog veel ideeën en daar wil ik de facili-
teiten in de buurt bij gebruiken, zoals het 
zwembad, het hockeyveld en de atletiek-
baan. Van de combinatie lesgeven en or-
ganiseren geniet ik heel erg. Dus ik wil 
graag op het Ichthus blijven en ik hoop 
dat de school en de gemeente dat kun-
nen afspreken.’’

Marloes
van der Burg



Aanslagen zijn verzonden
Rond 25 februari 2010 ontvangt u 
de aanslag gemeentelijke belastin-
gen: het zogenaamde verzamelbil-
jet. Hierop kunnen zowel WOZ-be-
schikkingen als aanslagen onroe-
rende-zaakbelastingen (OZB), ri-
oolheffing, afvalstoffenheffing en 
hondenbelasting voorkomen.

De aanslagen worden gebaseerd op 
de gemeentelijke belastingverordenin-
gen die de gemeenteraad heeft vast-
gesteld. In deze belastingverordenin-
gen staat onder andere wie belasting-
plichtig is, hoeveel het tarief bedraagt 
en op basis waarvan belasting wordt 
geheven. De tarieven 2010 voor de 
OZB, afvalstoffenheffing, hondenbe-
lasting en rioolheffing/gebruik zijn ten 
opzichte van 2009 verlaagd. Alleen het 
tarief rioolheffing/eigendom is hoger 
dan in 2009.

Prijspeildatum
Sinds 2008 moet elke Nederlandse 
gemeente jaarlijks de waarde vast-
stellen van alle onroerende zaken op 

haar terrein. Voor 2010 wordt de waar-
de van alle onroerende zaken vast-
gesteld naar prijspeildatum 1 janua-
ri 2009. Het taxeren van woningen en 
niet-woningen gebeurt steekproefsge-
wijs op wijkniveau volgens een lande-
lijk protocol.

Met ingang van 2009 komt het aan-
slagbedrag OZB tot stand door de 
waarde van de onroerende zaak te ver-
menigvuldigen met het OZB-percenta-
ge dat de gemeenteraad heeft vastge-
steld. Voor de rioolheffingen en afval-
stoffenheffing gelden vaste tarieven. 
Het aanslagbedrag hondenbelasting is 
afhankelijk van het aantal honden dat 
u hebt.

Opbrengst
De totale OZB-opbrengst bedraagt on-
geveer 13 miljoen euro. Alle gemeen-
telijke belastingen bij elkaar leveren de 
gemeente bijna 30 miljoen euro op. Dit 
is een kwart van de totale begroting. 
Het overige geld komt uit het Gemeen-
tefonds van de rijksoverheid.

Uitleg over verzamelbiljet
gemeentelijke belastingen
Op het verzamelbiljet vindt u naast de 
WOZ-waarde ook verschillende belas-
tingen. Hierna leest u een korte uitleg 
per belastingsoort. 

Onroerende zaakbelastingen
De onroerende zaakbelastingen (OZB) zijn 
belastingen op onroerende zaken. Een on-
roerende zaak is bijvoorbeeld een woning, 
een bedrijfsgebouw of een stuk grond. 
Wanneer u een woning, gebouw of stuk 
grond huurt of in bezit heeft, wordt OZB ge-
heven. 

Er zijn twee soorten onroerende zaakbelas-
tingen:
a. Eigenarenbelasting: als u op 1 januari 2010 

als eigenaar van een onroerende zaak bij 
het Kadaster bekend staat, moet u OZB 
aan de gemeente betalen. 

b.  Gebruikersbelasting: als u op 1 januari  
2010 als gebruik van een onroeren-
de zaak, niet zijnde een woning, bekend 
staat, moet u OZB aan de gemeente be-
talen.

Verhuizing en de OZB 
Als u verhuist of uw woning verkoopt na 
1 januari 2010, heeft u géén recht op ver-
mindering van de aanslag. De onroerende 
zaakbelastingen zijn tijdstipbelastingen. Dit 
betekent, dat voor de oplegging van de aan-
slag de situatie op 1 januari 2010 bepalend 
is. Met wijzigingen in de loop van het jaar 
mag de gemeente geen rekening houden. 

Rioolheffing
Over elke onroerende zaak die direct of in-
direct is aangesloten op de gemeentelij-
ke riolering wordt rioolheffing geheven. In 
ruil daarvoor zorgt de gemeente voor aan-
leg, onderhoud en vervanging van de riole-
ring. Met een onroerende zaak wordt niet 
alleen een woning bedoeld, maar ook elk 
zelfstandig te gebruiken deel daarvan, bij-
voorbeeld een appartement, een boven– 
of benedenwoning, of een bedrijfsruimte.  
 
Er zijn twee soorten rioolheffingen: 
a. Eigenarenrecht: als u op 1 januari 2010 

als eigenaar van een onroerende zaak bij 
het Kadaster bekend staat, moet u Riool-
heffing Eigendom aan de gemeente beta-
len.

b. Gebruikersrecht: als u op 1 januari 2010 
als gebruiker van een onroerende zaak 
bekend staat, moet u Rioolheffing Ge-
bruiker aan de gemeente betalen. 

Garages
Sinds 2008 moet voor garages ook riool-
heffing worden betaald door de invoering 
van de Wet gemeentelijke watertaken. Op 
basis daarvan mag de gemeente rioolhef-
fing opleggen voor het afvoeren van he-
melwater / grondwater. 

Hondenbelasting
Houdt u één of meer honden, dan bent 
u verplicht hiervan aangifte te doen voor 
de hondenbelasting door een aangifte-
biljet hondenbelasting te sturen. Heeft u 
geen hond(en) meer dan stuurt u een af-
meldingsbiljet hondenbelasting. Honden 
moeten in Velsen worden aangelijnd en 
hondenpoep moet worden opgeruimd. In 
de gemeente is een aantal losloopplaat-
sen ingericht waar honden los mogen lo-
pen. Meer daarover kunt u lezen in de bro-
chure ‘Hondenbeleid Velsen. Iedereen blij 
met uw hond’.
Het aangiftebiljet, afmeldingsbiljet hon-
denbelasting en de brochure kunt u op-
vragen via www.velsen.nl. of afhalen bij de 
receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 in 
IJmuiden. Telefonisch aanvragen kan ook: 
0255-567322.

Afvalstoffenheffing
Wekelijks laat de gemeente uw huisvuil op-
halen door ReinUnie. Voor de kosten van 
inzameling en verwerking van uw huis-
houdelijk afval vraagt de gemeente van u 
een bijdrage in de vorm van een aanslag 
afvalstoffenheffing. 
 
Verhuizing en belastingen
Als u in de loop van 2010 naar een ande-
re gemeente verhuist, dan heeft u recht op 
vermindering van de aanslag gebruikers-
recht rioolheffing, hondenbelasting en af-
valstoffenheffing. Deze aanslagen zullen 
worden verminderd voor de periode dat u 
niet meer in de gemeente Velsen woont. 
Bij de berekening van de vermindering 
wordt uitgegaan van de datum waarop u 
zich heeft laten uitschrijven in het bevol-
kingsregister. Laat uw verhuizing dus tij-
dig opnemen in het bevolkingsregister om 
voor een juiste vermindering in aanmer-
king te komen. U hebt geen recht op ver-
mindering van de aanslag Eigenarenrecht  
Rioolheffing, omdat die aanslag wordt 
vastgesteld op een bepaald moment: 1 ja-
nuari 2010. Met wijzigingen in de loop van 
het jaar mag de gemeente geen rekening 
houden.

Gemeentelijke tarieven 2010
Onroerende zaakbelastingen
• voor de eigenaar van een woning   0,0885% van de WOZ-waarde
• voor de eigenaar van een niet-woning  0,2055% van de WOZ-waarde 
• voor de gebruiker van een niet-woning  0,1651% van de WOZ-waarde

Rioolheffing
• Rioolheffing voor de eigenaar   e 107,97
• Rioolheffing voor de gebruiker   e 64,90

Afvalstoffenheffing   e 283,31

Hondenbelasting
• Eerste hond   e 90,15
• Tweede hond   e 114,21
• Elke volgende hond   e 128,29

Vragen over de aanslag/beschikking: 0255-567322
Vragen over de betaling/aanmaning: 0255-567345
Vragen over automatische incasso:  0255-567345
Vragen over kwijtschelding:  0255-567200

Postadres: Gemeente Velsen Postbus 465 1970 AL IJmuiden
Bezoekadres: Gemeente Velsen Dudokplein 1 1971 EN IJmuiden

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
U kunt relevante informatie nalezen in de gemeentegids of op www.velsen.nl

Informatie en vragen

Verzamelbiljet bewaren
Met dagtekening 28 februari 2010 ont-
vangt u de jaarlijkse aanslag voor de 
gemeentelijke belastingen over 2010. 
De aanslagen gemeentelijke belastin-
gen en de WOZ-beschikking staan sa-
men op het verzamelbiljet. Bij het ver-
zamelbiljet vindt u een uitleg over de 
inhoud ervan. 

Waarom gemeentelijke belastingen?
De gemeente zorgt voor een goed leef-, 
woon- en werkklimaat in Velsen. Daaron-
der vallen bijvoorbeeld het ophalen van 
huisvuil, aanleg en onderhoud van riole-
ring, onderhoud van groen en straatver-
lichting. Deze taken worden uit de ge-
meentelijke belastingen betaald.

Verzamelbiljet bewaren
De gemeente combineert de belangrijkste 
gemeentelijke belastingen én de WOZ-be-
schikking op één aanslagbiljet: het zoge-

naamde verzamelbiljet. De WOZ-waarde 
wordt gebruikt voor de onroerende-zaak-
belastingen, maar ook voor de inkomsten-
belasting 2010 en de waterschapsheffin-
gen 2010. U doet er zeer verstandig aan 
het verzamelbiljet goed te bewaren, om-
dat u de WOZ-waarde moet opgeven bij 
uw verzoek teruggaaf Inkomstenbelastin-
gen 2010. 

De belastingen die u op het verzamelbiljet 
kunt aantreffen zijn:
• de WOZ beschikking;
• de aanslag onroerende zaakbelastingen 

voor het eigendom;
• de aanslag onroerende zaakbelastingen 

voor het gebruik;
• de aanslag rioolheffing voor het eigen-

dom;
• de aanslag rioolheffing voor het gebruik;
• de aanslag afvalstoffenheffing;
• de aanslag hondenbelasting.
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WOZ: Wet Waardering 
Onroerende Zaken
In de wet WOZ staat dat de waar-
de van alle onroerende zaken be-
paald moet worden op een lande-
lijke uniforme peildatum. Voor het 
WOZ-tijdvak 2010 is de peildatum 
1 januari 2009. Dit betekent dat de 
waarde van de onroerende zaak 
op 1 januari 2009 bepalend is voor 
de WOZ-waarde . De WOZ-waar-
de gebruikt de gemeente als basis 
voor de aanslag onroerende zaak-
belastingen 2010.

Jaarlijkse herwaardering
Elke Nederlandse gemeente moet 
jaarlijks alle onroerende zaken in haar 
gemeente herwaarderen. De gemeen-
te maakt de nieuwe WOZ-waarde van 
uw onroerende zaak aan u bekend 
door u het verzamelbiljet toe te stu-
ren. 

Waardebepaling
De wet Waardering Onroerende Za-
ken (wet WOZ) schrijft voor dat bij de 
waardebepaling moet worden uitge-
gaan van de veronderstelling dat de 
onroerende zaak leeg verkocht en on-
middellijk in gebruik kan worden ge-
nomen. Dit is bijvoorbeeld bij wonin-
gen de vrije verkoopwaarde. Er mag 
dus geen rekening gehouden worden 
met onder meer verhuur of erfpacht. 

De waarde van een onroerende zaak 
wordt bepaald naar de waarde die 
de onroerende zaak op de waarde-
peildatum heeft naar de staat waar-
in de onroerende zaak op die da-
tum verkeert. De waardepeildatum 
ligt één jaar voor het begin van het 
kalenderjaar waarvoor de waarde 
wordt vastgesteld, dus 1 januari 2009.  
 
In drie gevallen wordt hiervan afge-
weken. Als een onroerende zaak in de 
loop van 2009:
a. opgaat in een of meer andere on-

roerende zaken;
b. wijzigt als gevolg van bouw, ver-

bouwing, verbetering, afbraak of 
vernietiging, dan wel van  bestem-
ming verandert, of

c. een verandering in waarde onder-
gaat als gevolg van een andere, 
specifiek voor de onroerende zaak 
gelden, bijzondere omstandigheid,

dan wordt dit meegenomen in de 
waardebepaling voor de WOZ.

Voor de waardebepaling beschikt de 
gemeente over veel informatie over 
een onroerende zaak: metingen en 

verkoopprijzen uit het Kadaster, pa-
noramafoto’s, luchtfoto’s en al eer-
der door de gemeente vastgelegde 
gegevens enz. Deze informatie vult 
de gemeente aan met de gegevens 
over veranderingen in de afgelopen 
periode (verbouwingen en dergelij-
ke). Nadat de kenmerken van uw wo-
ning zijn vastgesteld, worden de prij-
zen van soortgelijke verkochte wonin-
gen (rond 1 januari 2009) onderzocht. 
Op grond van de ‘Uitvoeringsregeling 
instructie waardebepaling Wet Waar-
dering onroerende zaken’ moet de ge-
meente een permanente marktana-
lyse van de verkooptransacties van 
woningen en niet-woningen uitvoe-
ren. Bij verkoop stuurt de gemeente 
een inlichtingenformulier ten behoe-
ve van de marktanalyse. Op grond van 
artikel 47 van de Algemene wet inza-
ke rijksbelasting, waarnaar artikel 30, 
lid 1 van de wet WOZ verwijst, moet 
u de gegevens waarnaar het inlichtin-
genformulier vraagt, verstrekken. Er 
vindt een vergelijking plaats van ver-
schillende woningen in de omgeving. 
Niet iedere woning wordt bekeken. 
Vaak volstaat het bezoeken van één of 
een beperkt aantal woningen in een 
straat of buurt. Aan de hand van de 
verkoopprijzen rond 1 januari 2009, de 
kenmerken van de woningen en reke-
ning houdend met de onderlinge ver-
schillen, wordt de waarde van uw on-
roerende zaak bepaald. 

Taxatie van aanbouw
De wet WOZ eist van de gemeente dat 
ook onroerende zaken in aanbouw 
worden getaxeerd. Voor het gedeelte 
dat op 1 januari van het belastingjaar 
(2010) gereed is, moet een getaxeerde 
waarde worden vastgesteld. 

Taxatieverslag opvragen
Als u een nadere onderbouwing van 
de waardebepaling van uw woning 
wilt, kunt u een taxatieverslag van uw 
onroerende zaak opvragen via www.
velsen.nl. Via www.velsen.nl kunt u 
ook een taxatieverslag van een niet-
woning opvragen. U kunt het taxatie-
verslag van uw onroerende zaak (wo-
ning en niet-woning) ook schriftelijk 
opvragen bij de afdeling Belastingen 
en Invordering van de gemeente Vel-
sen.

Meer algemene informatie over de 
waardebepaling en de wet WOZ kunt 
u vinden op de site www.wozinforma-
tie.nl/publieksinformatie

Bezwaar
Tegen uw aanslag/WOZ-beschikking 
(het verzamelbiljet) kunt u uitsluitend 
schriftelijk bezwaar maken binnen zes 
weken na dagtekening van uw aan-
slag/WOZ-beschikking.

In uw bezwaarschrift vermeldt u uw aan-
slagnummer, uw naam, adres, de datum 
waarop u uw bezwaarschrift opstelt en de 
reden van uw bezwaar. Vergeet niet uw 
bezwaarschrift te ondertekenen. Als u ie-
mand machtigt om voor u bezwaar te ma-
ken, stuurt u dan een door u onderteken-
de machtiging mee. Uw bezwaarschrift 
richt u aan de heffingsambtenaar, afdeling 

Belastingen en Invordering, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden en verstuurt u per post. 

Elektronisch ingezonden bezwaarschrif-
ten worden niet in behandeling genomen. 
U krijgt binnen twee weken na ontvangst 
een schriftelijke bevestiging van uw be-
zwaarschrift. Ook als u bezwaar heeft in-
gediend, moet u meestal toch eerst uw 
aanslag betalen. Als uw bezwaarschrift 
gegrond blijkt, krijgt u het teveel betaal-
de bedrag met rente terug. U kunt geen 
bezwaar maken tegen de hoogte van de 
tarieven. Die zijn vastgesteld door de ge-
meenteraad.

Automatische incasso
Als het totaalbedrag van het verzamelbiljet meer dan 50 euro en minder dan 3.000 eu-
ro is, kunt u de gemeente automatische incasso verlenen via de machtigingskaart die 
u bij het verzamelbiljet aantreft. De aanslag wordt dan in tien gelijke termijnen van uw 
rekening afgeschreven.

Kwijtschelding
In een aantal gevallen kan een belas-
ting worden kwijtgescholden. Soms 
gaat dat automatisch, soms moet u 
dat aanvragen met een formulier van 
de gemeente. 

Wanneer kwijtschelding?
Als u een inkomen op of iets boven het 
minimum heeft, is de kans groot dat u 
in aanmerking komt voor kwijtschelding. 
Bijvoorbeeld omdat u een bijstandsuit-
kering, een ‘kale’ AOW-uitkering, een la-
ge werkloosheids- of arbeidsongeschikt-
heidsuitkering ontvangt, of omdat u het 
minimumloon verdient.

Welke belastingen?
U kunt kwijtschelding aanvragen voor:
• rioolheffing
• afvalstoffenheffing
• hondenbelasting (1e hond) 
• onroerende zaakbelasting (eigenaars-

deel)

Automatische kwijtschelding
Als u over 2009 volledige kwijtschel-
ding hebt gekregen voor de gemeente-
lijke belastingaanslagen en u ontvangt 

nog steeds een WWB-uitkering van de 
afdeling Sociale Zaken of u hebt alleen 
AOW, dan krijgt u binnen drie weken be-
richt van Sociale Zaken. Wacht dit be-
richt eerst af, want waarschijnlijk komt u 
in aanmerking voor automatische kwijt-
schelding.

Tijdig aanvragen
Als u geen automatische kwijtschelding 
krijgt, kunt u kwijtschelding alleen aan-
vragen met een formulier dat de ge-
meente verstrekt. Pas nadat uw aanvraag 
is ontvangen, stopt de gemeente met de 
invordering van de bedragen die u moet 
betalen. 

Verzoekformulier kwijtschelding
Nadat u de aanslag(en) hebt ontvangen, 
kunt u het verzoekformulier kwijtschel-
dingen telefonisch opvragen bij de ge-
meente Velsen via het algemene num-
mer 0255- 567200, of afhalen bij de re-
ceptie van het Stadhuis, Dudokplein 1 
te IJmuiden. U kunt het formulier en de 
bijlage ook downloaden via internet. Ga 
naar www.velsen.nl, kies voor digitaal lo-
ket/belastingen/kwijtschelding.

WOZ-waarde en kredietcrisis  
In de loop van 2009 zijn minder pan-
den verkocht dan voorgaande jaren. 
Dat heeft geen invloed op de WOZ-
waarde van uw pand per 1 janua-
ri 2009. De Wet WOZ schrijft immers 
voor dat gemeenten op de WOZ-be-
schikking een waarde vermelden van 
ruim een jaar eerder. 

Daarom is de WOZ-waarde op deze be-
schikking van 2010 in werkelijkheid de 
waarde van uw pand zoals die gold op 1 
januari 2009. Een gevolg van dit systeem 
is dat de gemeente geen rekening mag 
houden met wijzigingen van het waarde-
niveau die in de tussenliggende periode 
zijn opgetreden, bijvoorbeeld door dalen-
de beurskoersen.

Als de prijzen van onroerend goed op 1 
januari 2009 waren gedaald, dan is daar 
bij het bepalen van de WOZ-waarde reke-
ning gehouden. Immers, de verkoopcijfers 
liggen ten grondslag aan de WOZ-waar-

de van uw pand. De door de gemeente 
gehanteerde marktgegevens staan op het 
taxatieverslag.
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vindt de overslag plaats van steenkool uit bulkcarriers 
naar binnenvaartschepen. De verplaatsing van de 
lichtervoorziening is nodig om een veilige en vlotte 
doorvaart van zeeschepen van en naar de sluizen te 
realiseren. 
Tevens heeft Rijkswaterstaat het verzoek ingediend 
hiervoor het bestemmingsplan Averijhaven aan te 
passen. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens 
dit verzoek te honoreren en maken overeenkomstig 
artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij 
voornemens zijn een nieuw bestemmingsplan voor dit 
gebied op te stellen.
 
Startnotitie
Rijkswaterstaat heeft het plan voor verplaatsing van de 
lichterlocatie beschreven in een startnotitie 
‘Lichterlocatie Buitenhaven IJmuiden’. Deze start-
notitie ligt van dinsdag 2 maart tot maandag 12 april 
bij de gemeente Velsen ter inzage op het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden en in de bibliotheek van 
IJmuiden, Dudokplein 16. 
 
Bestemmingsplanwijziging
Ten tweede wordt u in de gelegenheid gesteld ziens-
wijzen in te dienen over het opstellen van de richt-
lijnen voor het milieueffectenrapport zoals bedoeld in 
artikel 7.15 Wm. Omdat het verzoek tevens een 
bestemmingsplanherziening inhoudt, wordt u ook in 
de gelegenheid gesteld initiatieven in te dienen voor 
de bestemmingsplanherziening. 
 
Inspraakreactie
Uw inspraakreactie kunt u tot 9 april schriftelijk 
indienen en richten aan het college van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeente Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden. Geef duidelijk aan waarop uw 
reactie van toepassing is. 
 
Informatieavond
Rijkswaterstaat organiseert samen met de gemeente 
Velsen een informatieavond over de plannen en de te 

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester 
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aan-
gekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch 
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, tele-
foon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl

Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veilig-

heid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator 
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, 
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie, 
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot 
burgemeester Franc Weerwind

Voor vragen over: 
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, 

Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum 
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich 
wenden tot wethouder AnneMieke Korf 

- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot 
wethouder Karel Ockeloen

- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, 
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare 
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, 
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken 
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, 
omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot 
wethouder Arjen Verkaik

- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid 
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project 
Kustvisie, Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden 
tot wethouder Annette Baerveldt

- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wel-
zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en 
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 

Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena

Indeling wijkwethouders:  
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk 
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid 
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; 

Velsen-Zuid

AFSCHEIDSRECEPTIE 
LEDEN GEMEENTERAAD
 
Woensdag 10 maart wordt afscheid genomen van 
raadsleden die niet terugkeren in de Gemeenteraad. 
Hun afscheid staat centraal in de raadsvergadering 
van woensdag 10 maart aanstaande, die om 19.00 uur 
begint.
 
Aansluitend, naar verwachting vanaf 20.30 uur, wordt 
in de Burgerzaal van het stadhuis (ingang Plein 1945) 
een openbare afscheidsreceptie gehouden.
Tijdens deze receptie kunt u de vertrekkende raads-
leden persoonlijk de hand drukken.
U bent van harte welkom.

KENNISGEVING M.E.R.-PLICHTIGE 
ACTIVITEIT ‘AVERIJHAVEN’
 
Burgemeester en Wethouders maken overeenkomstig 
artikel 7.12 lid 4 Wet milieubeheer bekend dat 
Rijkswaterstaat een verzoek heeft ingediend om de 
m.e.r.-plichtige activiteit ‘Verplaatsing Lichterlocatie 
Buitenhaven IJmuiden’ mogelijk te maken. Het betreft 
de verplaatsing van de huidige lichterlocatie van de 
buitenhaven IJmuiden naar het Averijhavendepot. 
Deze voormalige Averijhaven, die nu nog is ingericht 
als baggerspeciedepot, krijgt daarmee zijn oorspronke-
lijke vorm als insteekhaven terug. Op de lichterlocatie 

Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Klant Contact Centrum/Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met 
al uw vragen en voor inzage van ter visie gelegde 
stukken.

Belastingen/Invordering
Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.

Vergunning en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop,
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Burgerzaken
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 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn 
van Burgerzaken, tel. (0255) 56 72 00. 

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.

Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 74 36 (dinsdag, donderdag en vrijdag)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
-  bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en 

ruiterpaden
-  straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de 

erfgrens t/m het hoofdriool)

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straat-
kolken, vegen van de straten en ophalen van huis- 
en grofvuil.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 

bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt 
u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, 
fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

KCC/WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing 

en urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)
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volgen procedures. Deze informatieavond wordt 
gehouden op dinsdag 16 maart 2010 in het Thalia 
Theater, Breesaapstraat 52 te IJmuiden. Inloop van de 
informatieavond is vanaf 19.30 uur, het programma 
start om 20.00 uur met een presentatie.
 
Voor meer informatie over de inhoud van het project 
kunt u contact opnemen met projectmanager 
Rijkswaterstaat Yvonne de Keulenaar, telefoonnummer 
(023) 530 1312 (b.g.g. 1650). Voor vragen over inspraak 
en procedures kunt u terecht bij René van der Linden, 
beleidsmedewerker afdeling ROE van de gemeente 
Velsen via telefoonnummer (0255) 56 72 00. 
  

VERGUNNINGAANVRAGEN 
KONINGINNEDAG 2010
 
Evenement:
Ondernemers, verenigingen en particulieren die op 
Koninginnedag een evenement willen organiseren of 
versterkte muziek ten gehore willen laten brengen, 
dienen hiervoor een vergunning aan te vragen. 
 
Het aanvraagformulier voor de evenementen-
vergunning kunt u vinden op de website van de 
gemeente www.velsen.nl digitaal loket, trefwoord 
evenementen of drank.
 
Voor de verstrekking van zwakalcoholische dranken op 
het evenemententerrein dient een ontheffing artikel 35 
van de Horecawet te worden aangevraagd.
 
Het aanvraagformulier ontheffing artikel 35 kunt u vin-
den op www.velsen.nl digitaal loket, trefwoord drank.
Bij de aanvraag dient een kopie van de verklaring 
Sociale hygiëne en een kopie van het identiteitsbewijs 
(geen rijbewijs) te worden overlegd van de drank-
verstrekker(s).
 
Tent
Voor de plaatsing van een tent waar meer dan 50 
personen in (kunnen) verblijven, is een gebruiks-
vergunning vereist.
 
Het aanvraagformulier kunt u vinden op www.velsen.nl 
bij zoeken gebruiksvergunning invullen.
 
De aanvragen moeten uiterlijk 28 maart a.s. bij de 
gemeente Velsen binnen zijn.
Alleen tijdig en compleet ingevulde aanvragen worden 
in behandeling genomen.
 
KAPVERGUNNINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:
 
straat en huisnummer         aantal en soort 
Middenduinerweg ong. 24 bomen 
(bomen langs het spoor mogen worden gekapt omdat 
deze een gevaar vormen voor de openbare veiligheid)
Kerkplein 1  1 linde 
Broekbergenlaan 18 1 berk 
J.T. Cremerlaan 13 1 walnotenboom  
Willem de Zwijgerlaan 66 1 kastanjeboom 
Elisabeth Vijlbriefstraat 10 1 sierappel  
Langevlak   ong. 2 esdoorns  
(bomen achter huisnummer 39 en 40 mogen worden 
gekapt omdat deze de lichtinval in de woningen sterk 
vermindert) 

Dagtekening van deze kapvergunningen is 23 
februari 2010.
 
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-

tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
 
Voor eventuele informatie over bovenstaande kap-
vergunningen kunt u contact opnemen met het meld-
punt Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.
 
BOUWAANVRAAG REGULIER
 
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-36-2010  Broekbergenlaan 11 te Santpoort-Noord; 

het veranderen van de indeling van een 
woning en het plaatsen van 3 dak-
kapellen

BP-37-2010  Van Galenstraat 18 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWAANVRAAG LICHT
 
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-30-2010  Zeeweg 221 te IJmuiden; het oprichten 

van een berging
BL-31-2010  Hoofdstraat 193 te Santpoort-Noord; 

het veranderen van een woonwinkel-
huis(inpandig)

BL-32-2010  Bruno Klauwersstraat 22 te Santpoort-
Zuid; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw (zijgevel)

BL-33-2010  L. Springerstraat 72 te Velserbroek; het 
plaatsen van een erfafscheiding (achter-
tuin)

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
WELSTANDSVERGADERINGEN
 
Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd 
aan de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare 
welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 4 maart 
2010.
BL-25-2010  Velserduinweg 52, 52A, B, C en 

Rembrandtlaan 32, 34 en 36 te IJmuiden; 
het plaatsen van erfafscheiding rondom 
gemeenschappelijke tuin

BL-27-2010  Harddraverslaan 22 te Santpoort-Zuid; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BL-29-2010  Kennemergaardeweg 3 te Santpoort-
Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw

BL-30-2010  Zeeweg 221 te IJmuiden; het oprichten 
van een berging

BL-32-2010  Bruno Klauwersstraat 22 te Santpoort-
Zuid; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw (zijgevel)

BL-33-2010  L. Springerstraat 72 te Velserbroek; het 
plaatsen van een erfafscheiding (achter-
tuin)

BP-225-2009  Eenhoornstraat 4 te IJmuiden; het ver-
lengen van een tijdelijke bouwvergun-
ning (BP-443-2002; het veranderen en 
vergroten van een dagverblijf (fase 2))

BP-31-2010  Geelvinckstraat 81 te Velsen-Noord; het 
veranderen en vergroten van een woning

BP-32-2010  Loggerstraat 27 IJmuiden; het verande-
ren en vergroten van een bedrijfsgebouw

BP-33-2010  Havenkade 33 te IJmuiden; het verande-
ren en vergroten van een woning met 
een dakopbouw

BP-34-2010  Zadelmakerstraat 150 te Velserbroek; 
het plaatsen van een rokersabri

BP-35-2010  Gerard Doustraat 45 te IJmuiden; het 
gewijzigd uitvoeren van BP-195-2007 
(het veranderen en vergroten van een 
woning met een dakopbouw)

BP-36-2010  Broekbergenlaan 11 te Santpoort-Noord; 
het veranderen van de indeling van een 
woning en het plaatsen van 3 dak-
kapellen

BP-37-2010  Van Galenstraat 18 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

 
Het overzicht is tevens te raadplegen via de website 
van de gemeente Velsen, onder gemeentelijke mede-
delingen op www.velsen.nl, waarop alle recente 
informatie wordt bijgewerkt.
 
ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse 
ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BL-237-2009  Louise de Colignylaan 16 te Santpoort-

Zuid; het veranderen en vergroten van 
een woning (uitbouw, berging en 
carport)

 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 26 februari t/m 8 april 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/
ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-200-2009  Olieweg 6 te Velsen-Noord; het plaatsen 

van een ketenpark (tijdelijk)
 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 26 februari t/m 8 april 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
STARTEN VRIJSTELLING (ART. 19)
 
Het volgende plan zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure. De stukken liggen bij de afdeling Vergunningen 
en Uitvoering van 26 februari t/m 8 april 2010 ter 
inzage.
 
BP-265-2006  Wüstelaan 76 te Santpoort-Zuid; het 

oprichten van een schuur met carport
 
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 6 weken 
na deze publicatie worden ingediend bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden).
 



Duits Bierfeest bij voet-
balvereniging IJmuiden
IJmuiden - Op zaterdag 6 
maart organiseert voetbalver-
eniging IJmuiden een Duits 
bierfeest in de kantine. Na de 
thuiswedstrijd van het eerste 
elftal (14.30 uur tegen Wierin-
germeer 1) barst het feest los 
en kan men onder het genot van 
een Duits biertje en een braad-
worst genieten van de zangkun-
sten van de Volendamse schla-
gerkoning Wolfgang Schwalbe. 
Wolfgang Schwalbe is de arties-
tennaam van Martin Veerman, 
die al meer dan 25 jaar furo-

re maakt als zanger en top-en-
tertainer. Toen Jantje Smit nog 
vloeibaar was zong neef Martin, 
zoals ze hem in Volendam noe-
men, al Duitse Schlagers van 
toppers als Rex Gildo, Jürgen 
Marcus, Heino, Peter Maffay en 
Udo Jürgens. Na het optreden 
van Schwalbe kunnen de voet-
jes van de vloer als DJ Bas van 
Geldorp het feest tot in de late-
re uurtjes compleet maakt. Een 
ieder is van harte welkom bij VV 
IJmuiden aan de Tolsduinerlaan 
8 in Velsen-Zuid.

Concert met Pools 
orkest Young Krakow
IJmuiden - Het koor Immanuël 
gaat onder leiding van Rob van 
Dijk repeteren voor een bijzon-
der concert. Op 20 november 
treden zij op in de Nieuwe Kerk 
aan de Kanaalstraat, samen met 
het Poolse orkest Young Kra-
kow Philharmonics. Dit bestaat 
uit talentvolle mensen die het 
conservatorium in Krakow heb-
ben doorlopen. In november zijn 
zij op tournee in Nederland. Het 

koor is op zoek naar enthousias-
te zangers en zangeressen, die 
op projectbasis mee willen zin-
gen in een groot koor onder mu-
zikale begeleiding van een fan-
tastisch orkest. De repetities 
starten donderdag 4 maart om 
20.00 uur in de Rank. Wie eerst 
kennis wil maken is daar op 25 
februari welkom. Meer weten? 
Bel Nel van Duin, telefoon 0255-
522568.

Kaartverkoop Soli-
concert in volle gang
Velsen - De spanning op de re-
petitieavonden neemt zichtbaar 
toe, naarmate het donateurcon-
cert van de muziekvereniging 
Soli dichterbij komt. De beken-
de puntjes worden op de I gezet 
en ook achter de komma moet al-
les tot in de perfectie uitgevoerd 
worden. Het lijkt nog ver weg, 
maar voor dat je er erg in hebt is 
het 20 maart, de dag waarop Soli 
van zich laat spreken in de Stads-
schouwburg Velsen. Zonder dat 
we het totale programma gaan 
verklappen, het moet ten slotte 
een verrassing blijven, zullen we 
toch een tip van de sluier oplich-
ten. De avond begint namelijk al 
direct bij binnenkomst. Om kwart 
voor acht  zal de samenspelklas 
onder leiding van Ineke Wentink 
laten horen waar ze al toe in staat 
zijn en deze muzikale avond ope-
nen met een concertje in de foy-
er. Voor velen de eerste keer dat 
ze voor publiek mogen spelen. 
Het is voor hun dan ook belang-
rijk dat u op tijd aanwezig bent, 
om deze jonge muzikanten met 
applaus te begeleiden en zo de 
zenuwen voor dit optreden weg 
te nemen. Als de laatste noten uit 
de instrumenten hebben geklon-
ken, zal een ieder verzocht wor-

den om zijn plaats in de zaal te 
gaan opzoeken, waar dan op het 
toneel de volgende muzikantjes 
klaar staat voor hun aandeel in 
het programma. Een herkenbaar 
thema zal als een rode draad 
door het programma lopen. Soli 
heeft namelijk gekozen voor mu-
sicalmuziek. Alle afdelingen zijn 
hier bijzonder creatief mee aan 
de slag gegaan en u kunt op deze 
avond dan ook genieten van het 
resultaat. Het geheel zal opge-
vrolijkt gaan worden door mee-
slepende ritmische bewegingen 
van de dansers van balletschool 
Jolein en de majorettes van Soli. 
De avond zal aan elkaar gepraat 
gaan worden door Eelco Graaf-
sma, voor de trouwe bezoekers 
van onze concerten geen onbe-
kende. Alle ingrediënten voor een 
onbezorgd avondje uit zijn aan-
wezig. Wacht niet te lang met het 
reserveren van kaarten voor dit 
concert, die plaats zal vinden op 
zaterdag 20 maart, want de ver-
koop is in volle gang en de kaar-
ten gaan grif over de toonbank. 
Kaarten zijn te koop bij Muziek-
handel Molenaar en via www.
stadsschouwburgvelsen.nl. Het 
concert begint om 19.45 uur . De 
entree bedraagt 12,50 euro.

Regio - Bewoners van een flat 
aan de Professor Boumanstraat 
klaagden woensdagochtend 
rond 02.00 uur over overlast dat 
werd veroorzaakt door een 42-
jarige bewoner. De man schop-
te daarbij tegen de deur van bu-
ren en was volledig door het lint. 
Agenten hebben de man aange-
sproken op zijn gedrag. De man 
bleek dronken en niet voor rede 
vatbaar. Hij is aangehouden en 
meegenomen naar het bureau. 
Daar is ter ontnuchtering inge-
sloten. Tegen de man wordt pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Haarlemmer 
zorgt voor
problemen

Regio - Politiemensen hebben 
dinsdagmiddag een snelheids-
controle gehouden op de Waar-
derweg in Haarlem. Hierbij pas-
seerden tussen 15.00 en 17.20 
uur 2086 voertuigen de radar. 
Daarvan reden er 70 sneller dan 
de 50 km per uur. De hoogst ge-
meten snelheid was 87 km per 
uur. Daarnaast zijn 12 bekeurin-
gen uitgeschreven voor overtre-
dingen als rood licht, verkeerd 
voorsorteren, niet handsfree bel-
len en het biet dragen van de 
autogordel. Alle betrokken be-
stuurders krijgen hun bekeuring 
thuisgestuurd.

Te hard

Regio – Twee Haarlemse vrou-
wen van 26 en 32 jaar zijn dins-
dagmiddag gewond geraakt bij 
een aanrijding op het Florapark 
in Haarlem. De vrouwen reden 
beiden op de fiets en kwamen 
met elkaar in botsing. Ze zijn 
voor behandeling naar een zie-
kenhuis gebracht. De politie on-
derzoekt de precieze toedracht 
van de aanrijding.

Gewonden

M E D E D E L I N G E N
Colofon: Stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200

info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 25 februari 2010

BOUWVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
B1-16-2009  Driehuizerkerkweg 33 te Driehuis NH; 

het veranderen en vergroten van de 2e 
verdieping van een woning

BL-4-2010  Koningin Wilhelminakade 21 te 
IJmuiden; het plaatsen van 2 dak-
kapellen (voor- en achtergevel)

BL-11-2010  Da Costalaan 33 te Driehuis NH; het 
veranderen van een woning (inpandig)

BP-208-2009  Middeloolaan 14 te Driehuis NH; het 
veranderen en vergroten van een woning 
(begane grond en 1e verdieping)

BP-216-2009  Wijkerstraatweg 77 te Velsen-Noord; het 
veranderen en vergroten van een 
dienstencentrum

BP-247-2009  Velserbroekse Dreef 5 te Velserbroek; het 
veranderen van de voor- en zijgevel van 
een bank

BP-9-2010  Willem de Zwijgerlaan 18 te Santpoort-
Zuid; het dichtzetten van de loggia op 
de 1e verdieping

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders 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).

 SLOOPVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-12-2010  Kleine Pan 40 te IJmuiden; het 

verwijderen van asbesthoudend zeil
SL-13-2010  Schiplaan 554 te IJmuiden; het 

verwijderen van een asbesthoudende 
vensterbank

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders 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).


