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Op de bres voor CAO
IJmuiden - Naar schatting
1000 werknemers van Tata
Steel hebben maandag meegelopen in een protestmars
naar het hoofdkantoor van
het staalconcern in IJmuiden.
Zij willen dat de directie over
de brug komt met 3 procent
koopkrachtstijging en verdere pogingen om arbeidsvoorwaarden af te breken staakt.
Aad in ’t Veld, bestuurder van
FNV Bondgenoten: ,,De werknemers hebben massaal laten zien
dat zij zelf invloed willen hebben
op hun eigen tijd en wanneer da-

gen op te nemen en zij laten zich
geen vakantiedagen afpakken.
Een discussie over het werkgelegenheidspact, met geen gedwongen ontslagen tot 1 oktober 2016, is onbespreekbaar. Afspraak is afspraak.’’
Vorige week werd bekend dat Tata Steel Europe veel winst heeft
gemaakt: in de laatste negen
maanden van 2013 ruim 260 miljoen euro. Ter vergelijking: vorig
jaar was dat slechts 18 miljoen
euro. In ’t Veld: ,,De Tata Steelwerknemers hebben hard gewerkt en reorganisatie op reorganisatie voor hun kiezen gehad.

Derde goud op rij
Velsen - De Velserbroekse judoka Bruce Laurents (Oyama)
heeft zondag zijn derde gouden
medaille op rij behaald tijdens
een groot judotoernooi in Leimuiden. In de categorie tot 39 kg
wist hij al zijn judopartijen met
ippon te winnen. Ook de overige
judoka’s presteerden erg goed
tijdens dit judotoernooi. Maarten Boelé (-31 kg) en Alex Jaspers (-42 kg) behaalden ook de
eerste plaats. Nick van Heerden
(-27 kg), Jci Lindeman (-31kg)
Niels van Tunen (-48 kg) en Diego de Jong (-45 kg) behaalden
een zilveren medaille. Brons was
er voor Ryan du Pon (-31 kg),
Ivar Castricum (-30 kg) en Benjamin Slik (-41 kg).

Zij willen een fatsoenlijke salarisstijging van 3 procent, met koopkracht en echte banen.’’
De Tata Steel-directie lanceerde
onlangs aanvullende cao-voorstellen met ‘dubbel zoveel verslechteringen’, zoals het beperken van ove0rwerktoeslagen, het
afpakken van de zeggenschap
van werknemers over wanneer
ADV-dagen op te nemen en het
afnemen van twee vakantiedagen van een grote groep werknemers. Het gesloten werkgelegenheidspact (geen gedwongen
ontslagen) wil Tata ter discussie
stellen. (foto: Michel van Bergen)
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Vrouw gewond
door vallend
reclamebord
Driehuis - Vorige week donderdagavond is een fietster gewond
geraakt door een reclamebord
van de VVD. Op de rijbaan van
de Waterloolaan reed een zwarte Mercedesbus die met een wiel
in de berm raakte. Hierbij raakte de bus een lantaarnpaal. Het
daaraan bevestigde reclamebord werd door de klap weggeslingerd over het fietspad. Daar
werd de fietsende vrouw hard
geraakt waarbij ze ten val kwam.
Jongeren die aan de overkant
fietsten schoten meteen te hulp.
De vrouw is met in ieder geval
een hoofdwond naar het ziekenhuis vervoerd.
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Open dag Vrijmetselarij

Fysio Move start weer
rugscholingsprogramma
Velserbroek - Het succesvolle rugscholingsprogramma gaat
weer van start bij fysiotherapiepraktijk FysioMove. In samenwerking met Ben Rietdijk Sport
heeft FysioMove een Rugscholing opgezet voor mensen met
rugklachten en mensen die
graag aan een sterke romp willen werken.
In 2012 en 2013 hebben twee
groepen van totaal 20 personen
deze scholing al gevolgd. De resultaten spreken voor zich. Na
de scholing waren de rugklachten gemiddeld 60 procent verminderd, zo bleek uit de evaluatie.
‘Waar wij als fysiotherapeuten
erg trots op zijn is dat de deelnemers bewust zijn van het feit dat
bewegen goed is voor hun rug.
We hebben veel verteld over de
opbouw en werking van de rug,
maar ook het aanleren van da-

gelijkse handigheidjes hebben
bijgedragen aan het succes.’
Het programma bestaat uit een
scholing over de opbouw en
aandoeningen van de lage rug.
Verder trainen de deelnemers
acht weken lang volgens een
persoonlijk trainingsprogramma.
Voordat iemand mag beginnen is
er een intake en onderzoek om
te bepalen waar de klachten uit
bestaan. Op basis van de bevindingen krijgt iemand advies om
wel of niet mee te doen aan het
programma. Vervolgens wordt
het trainingsschema gemaakt
en besproken. Halverwege en
aan het eind van het programma
vindt een evaluatie plaats om de
effectiviteit en tevredenheid te
waarborgen.
Aanmelden kan tot 28 februari.
De kosten van de scholing zijn
165 euro. Heeft u interesse? Mail
naar info@fysiomove.com.

Onderzoek windmolens
Noordzeekanaalgebied
IJmond - Uit het aanbod voor
windenergie van de gemeenten Amsterdam, Diemen, Zaanstad, Velsen en Haarlemmermeer blijkt dat de locaties voor
windmolens in het Noordzeekanaalgebied het meest kansrijk zijn om deel uit te gaan maken van de provinciale herstructureringsopgave voor wind op
land. Dat heeft de provincie de
betrokken gemeenten vorige
week laten weten. Met de herstructurering wil de provincie de
komende jaren 105,5MW aan
windenergie op land realiseren
door oude molens te laten vervangen door nieuwe, waarbij er
voor elke twee molens maar één
terug zou mogen komen.
De vijf gemeenten hadden er in
een brief gezamenlijk bij de provincie voor gepleit om de milieueffectrapportage (PlanMER)
voor de herstructurering niet uit
te voeren om zo de procedure te
versnellen. Ook lag er een verzoek om de windplannen van de
vijf gemeenten voorrang te verlenen bij het aanwijzen van de
locaties die voor herstructurering in aanmerking zouden ko-

men. De provincie houdt echter in het kader van een transparante en zorgvuldige afweging van mogelijke locaties vast
aan het uitvoeren van de PlanMER. Ook kan de provincie de
gemeenten geen voorrangspositie bieden, omdat er elders
in de provincie nog andere potentiële herstructureringsprojecten in ontwikkeling zijn. Met
het vastleggen van de ruimte
voor 105,5MW benodigde energie kan worden voldaan aan de
afspraken met het Rijk over de
volledige 685,5MW.
De gemeenten hebben er begrip voor dat er ook andere locaties en initiatieven zijn in de
provincie die in aanmerking
zouden kunnen komen voor
herstructurering. Daartegenover
heeft de provincie op haar beurt
benadrukt dat verscheidene locaties die door de gemeenten
zijn aangedragen meegenomen
kunnen worden in de afweging
om uiteindelijk tot de lijst met
herstructureringslocaties te komen. Het aanbod van de vijf gemeenten wordt meegenomen in
het totale aanbod.

Velsen - De Vrijmetselarij is een
eeuwenoud genootschap en een
begrip waar bijna iedereen weleens van gehoord heeft, maar
waar menigeen vragen bij stelt. Er
hangt een waas van geheimzinnigheid om de Vrijmetselarij, voor
een groot deel verklaarbaar, maar
voor een net zo groot deel is het
een onterechte associatie. De Vrijmetselarij wil mensen bewuster in
het leven laten staan, een streven
waarin iedereen zich wel kan herkennen.
Voor geïnteresseerden organiseert loge De Hoeksteen daarom
een avond voor belangstellenden.
Vrijmetselarij gaat om geestelijke verdieping. Hierdoor leer je jezelf beter kennen, iets waar je wat
aan hebt in werk, relatie en vriendenkring. Dit alles onder het motto ‘verbet
Der de wereld; begin bij jezelf’.
De vrijmetselaar is een vrijdenker,
heeft respect voor de mening van
de ander, zonder zijn eigen mening te verloochenen. De vrijmetselaar is van mening dat het waardevol is om zelfstandig te zoeken
naar waarheid en doet een be-

roep op ieders verantwoordelijkheid voor zijn eigen doen en laten.
Vrijmetselaren geloven, ieder op
eigen wijze, dat er meer is tussen hemel en aarde dat de mensheid beweegt. Iedere vrijmetselaar staat het daarbij uiteraard vrij
dit naar eigen inzicht verder in te
vullen. De één gelooft in een god,
een ander in samenhangende natuurkrachten en de volgende in
het hogere in zichzelf of in zijn geweten.
Vrijmetselarij is geen geloof, maar
de broederschap is wel levensbeschouwelijk.
Geïnteresseerd in de vrijmetselarij? De deuren van loge De Hoeksteen staan maandag 24 februari
open voor de ‘Avond voor belangstellenden’. Om 19.30 uur verwelkomen zij u graag met een kopje koffie op de Torenstraat 2a in
Velsen-Zuid. Het zou fijn zijn als u
vooraf laat weten dat u komt. Belt
u voor aanmelden met de heer
Close, 0251-657472 of de heer Elkerbout, 023-5260590.
Zie ook www.vrijmetselarij.nl/dehoeksteen en de advertentie elders in deze krant.

‘Slimmere aansluiting
op metropoolregio’
IJmond - De bereikbaarheid
van de regio neemt af door toenemende belasting van de wegen, met grote gevolgen voor de
leefkwalteit, de werkgelegenheid
en de houdbaarheid van voorzieningen. Om te zorgen dat de regio goed bereikbaar blijft en in alle opzichten deel uitmaakt van de
metropoolregio Amsterdam is een
uitgekiend stelsel van samenhangende vervoersnetwerken en de
ontwikkeling van ov-knooppunten noodzakelijk.
Dit blijkt uit het onderzoek ‘ZuidKennemerland en IJmond: Toekomst bereikbaarheid en stations
in aantrekkelijke regio’ van de onderzoekers van Grontmij-Venhoeven/CS-Vereniging Deltametropool, dat gedeputeerde Talsma van de provincie Noord-Holland woensdag 12 februari in ontvangst nam. Vertegenwoordigers
van gemeenten, provincie, NS,
deskundigen en andere betrokkenen debatteerden in Haarlem
aan de hand van het onderzoek
over de toekomst van ov-knooppunten en mobiliteit in Zuid Kennemerland en de IJmond.
Op verzoek van de gemeente
Haarlem heeft de provincie opdracht gegeven voor het onafhankelijke onderzoek naar de stationslocaties in Zuid-Kennemerland en de IJmond. Het verzoek
werd ondersteund door andere
gemeenten uit de regio en moet
leiden tot één samenhangende
aanpak voor alle stationslocaties
in deze regio.
,,Goed om te zien dat de gemeenten het initiatief nemen voor een
aanpak om de bereikbaarheid
van Zuid-Kennemerland en de

IJmond te verbeteren en tegelijkertijd de stationslocaties te ontwikkelen. Graag ga ik er met de
gemeenten over in gesprek hoe
we gezamenlijk zorgen voor een
slimmere en samenhangende
aansluiting van Zuid-Kennemerland en de IJmond op de metropoolregio Amsterdam.”, aldus gedeputeerde Talsma na het debat.
Het onderzoek ‘Zuid-Kennemerland en IJmond: Toekomst bereikbaarheid en stations in aantrekkelijke regio’ sluit aan bij de publicatie Maak Plaats! De provincie
Noord-Holland en de Vereniging
Deltametropool hebben in samenwerking met gemeenten uitgebreid onderzoek gedaan naar
mogelijkheden om ov-knooppunten beter te benutten. De resultaten zijn gebundeld in de publicatie Maak Plaats! en vertaald naar
een nieuw perspectief.
Gedeputeerde Staten van NoordHolland (GS) zetten in op een toekomst waarin meer mensen kunnen wonen en werken nabij stationslocaties. GS willen nieuwe werkplekken en minimaal 50
procent van de nieuwe woningen
concentreren nabij ov-knooppunten.
GS vinden het belangrijk dat woningbouw plaatsvindt op locaties waar de woonbehoefte ook
ligt. Met ov-knooppuntontwikkeling sluiten GS aan bij de marktvraag naar centrumstedelijk wonen: goed bereikbaar en dichtbij voorzieningen zoals ziekenhuizen, scholen, winkels, cultuur en
recreatie. GS streven hiermee ook
naar efficiënter gebruik van het
openbaar vervoer en minder stedelijke druk op het landschap.

LEUKE ZAKEN
Dutch Beach
Masters op het
IJmuiderstrand

Verbouwing en koopjes

Dochteronderneming
voor Jacky Hart Mode
Jacky Hart, inmiddels alweer 17 jaar gevestigd aan de Kennemerlaan, zal binnenkort een make-over ondergaan en krijgt
hierdoor een totaal andere uitstraling.
Jacomien licht alvast een tipje van de sluier op: in de inrichting

Daarnaast is er al veel van de nieuwe collectie binnen.
En er is meer! Jacomien vertelt met veel enthousiasme over
de samenwerking met haar dochter. De jonge onderneemster
heeft onlangs haar eigen webshop genaamd Bij Bo gelanceerd en breidt uit met een fysieke winkel. Deze ontwikkeling
heeft ervoor gezorgd dat moeder en dochter hebben besloten
de krachten te bundelen. Door de verbouwing wordt bij Jacky
Hart Mode ruimte gecreëerd voor de modewinkel Bij Bo. De
zaak bestaat dan uit twee verschillende segmenten.
Bij Bo richt zich op een jongere doelgroep, waardoor het een
goede aanvulling zal zijn voor Jacky Hart. Moeder en dochter doen de inkoop van hun collecties samen en gaan daarvoor met name naar Amsterdam en Parijs. De verbouwing Bij
Bo is al van start gegaan en eind maart wordt de feestelijzal met veel meer kleur worden gewerkt, en daarnaast zal een ke opening van beide winkels verwacht. Via de Facebook-pasterke mix van stijlen te zien zijn. Jacomien is erg enthousiast gina’s van beide winkels is al het nieuws te volgen: facebook.
over de plannen en is zeer benieuwd naar het eindresultaat.
com/jackyhartmode en facebook.com/bijbo. Voorlopig is Jacky
De verbouwing wordt vanaf deze week ingeluid met veel ac- Hart gewoon open, dus je kunt gerust binnenlopen voor een
ties en aanbiedingen. Dus, kom koopjes kopen bij Jacky Hart. gezellige update.

Nieuwe website
Zwembad Heerenduinen

Zaterdag 19 april vindt de eerste Dutch Beach
Masters plaats op het strand van IJmuiden aan
Zee. De extreme obstacle run, een parcours waar
deelnemers onderweg diverse extreme obstakels moeten overbruggen, wordt uitgezet op het
breedste strand van Nederland en belooft voor
zowel de deelnemers als de bezoekers een groot
spektakel te worden.
De laatste jaren heeft het fenomeen ‘bootcamp’
een enorme vlucht genomen, een intensieve training in de buitenlucht die zijn oorsprong vindt in
het Amerikaanse leger. De organisatie van Dutch
Beach Masters biedt sporters nu ook in Nederland de kans om hun sportieve grenzen te verleggen tijdens deze eerste editie van de extreme
obstacle run.
De Dutch Beach Masters bestaat uit een uitdagend parcours van 6, 12 of 18 kilometer dat
wordt uitgezet op het strand, de pier, de duinen en de jachthaven van IJmuiden aan Zee.
De deelnemers moeten tot het uiterste gaan om
langs, over of onder allerlei extreme obstakels
zien te komen. De ultieme test op doorzettingsvermogen, uithoudingsvermogen en teamwork!
Deelnemers die iets extra willen doen, kunnen
zich met een maatje inschrijven voor een Charitybuddy ticket en zich door familie en vrienden laten sponsoren. Zij krijgen een extra uitdaging in
de vorm van een zandzak van 7,5 kilo die tot het
einde van het parcours meegesjouwd moet worden. Alle sponsoropbrengsten komen ten gunste van Stichting Spieren voor Spieren en Sportclub Only Friends. Zie ook www.dutchbeachmasters.nl.

De nieuwe website is interactief. Dit betekent dat
naast het lezen van het laatste ‘zwembadnieuws’
en informatie over ons zwemaanbod nu ook de
mogelijkheid bestaat om te reageren op artikelen
en berichten te delen via sociale media.
Op de homepage is direct te zien wat de openingstijden zijn. Met de eenvoudige menu-structuur
surft u snel en gemakkelijk door de site.
Ook nieuw is dat u zich kunt aanmelden voor de
nieuwsbrief, in maart verschijnt de eerste editie.
Kijk op www.zwembadvelsen.nl.

Expositie in pARTerre
Zondag 23 februari om 16.00 uur presenteert
pARTerre met trots haar nieuwe expositie, ‘Passie’ van Marcelle Hooglandt.
Wat ze gemeen hebben? Of het nu gaat om een
schrijver, een rebel, artiest of een politicus. De
passie, die hebben ze gemeen. Passie om de
wereld te verbeteren.
Marcelle Hooglandt is geboeid door mensen
die zich ergens voor inzetten en die dat op een
unieke wijze doen. Een aantal van hen werd onderscheiden met de Nobelprijs. Marcelle komt
ze tegen in de krant en tekent ze aan de hand
van foto’s.
s
,,Zo maar op straat gaan zitten en iemand teke-

nen, nee dat zou me niet goed afgaan.’’
Getoond worden onder meer portretten van
Desmond Tutu, Steve Jobs, Ellen Johnson Sirleaf, Ai Weiwei, Rutger Kopland, Gerrit Krol, zanger-songwriter Gregory Porter en de Canadese schrijfster Alice Munro.Marcelle Hooglandt
(1929) tekent in pastelkrijt. Ze is opgeleid aan de
Rietveld Academie en was in de jaren ’60 en ’70
enthousiast medewerker van De Werkschuit in
Amsterdam. Ze woonde in Velsen-Zuid en richtte het Werkschuit filiaal voor Velsen/IJmuidenOost op. De expositie Passie loopt van 23 februari tot 23 maart en is vrijdag tot en met zondag
geopend van 14.00 tot 17.00 uur, de toegang is
gratis. Zie ook www.parterreexposities.nl.

Spirituele beurs in
Sportcomplex Heemskerk
Zondag 23 februari wordt er een spirituele beurs gepresenteerd in Sportcomplex Heemskerk aan Kerkweg 221. De beurs is open van 11.00 tot 17.00
uur.
Op deze huiselijke en gezellige beurs kan men kennismaken met diverse disciplines in de spirituele wereld. Naast paragnosten, helderzienden, mediums
en kaartlegsters zijn er mensen die zich toeleggen op aurafotografie, reiki en
psychometrie. Ook zijn er kramen met edelstenen, boeddha’s, wellnessproducten enzovoorts.
Deze spirituele beurs heeft alles voor lichaam en geest. Zo kan men een gratis vetmeting laten uitvoeren en een deskundig voedingsadvies krijgen. Ook
kan men een gratis consult op sterrenbeeld aan de hand van edelstenen vragen. Bij een van de kramen wordt ingezameld voor Straatkinderen van Kathmandu in Nepal, zie hiervoor www.straatkinderenvankathmandu.nl.
De toegang voor de beurs bedraagt 5 euro. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis
mee naar binnen. En voor iedere 25ste bezoeker is er een gratis consult.
Deze beurs wordt georganiseerd door Pracht en Kracht van het Licht. Voor
meer informatie: 06-14164152.
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Ed Spanjaard in ‘t Brederode
Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 Santpoort-Zuid. Van
20.00 tot 22.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Postbode Siemen en Joep
Onderdelinden.
Aanvang
20.15 uur.

Woensdag
26 februari

Donderdag
20 februari

Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling
‘kennemer
Landschappen’ met gratis
speurtocht voor kinderen van
6 tot 12 jaar.
Clubavond bij Audio Visuele
groep Kennemerland, Burg.
Enschedélaan 67 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur.

Vrijdag
21 februari

Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling
‘Kennemer
Landschappen’ met gratis
speurtocht voor kinderen van
6 tot 12 jaar.
Pieter Vermeulen Museum,
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. ‘Het duistere dierenrijk’,
leuke voorstelling voor kinderen.
Kinderkleding
ruilbeurs
in de AntiKraakbibliotheek,
Noorderlaan
21
VelsenNoord. Van 14.00 tot 17.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Tim Knol. Aanvang 20.15 uur.
Film ‘Mandela: Long walk to
freedom’, Witte Theater, Kanaalstraat 257 IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag
22 februari

Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling
‘Kennemer
Landschappen’ met gratis
speurtocht voor kinderen van
6 tot 12 jaar.
Paranormale beurs bij Nicky’s Place van Oosten de
Bruijnstraat 60 Haarlem. Van
12.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur.
Twee
speurtochten.
Schilderijen van Anton de
Roo en tentoonstelling ‘Zware Jongens’.
Stadsschouwburg Velsen:
Rick Engelkes en Henriëtte Tol in ‘Liefde Half om Half’.
Aanvnag 20.15 uur.

Zondag
23 februari

Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling
‘Kennemer
Landschappen’ met gratis
speurtocht voor kinderen van
6 tot 12 jaar. Kennismakingsmiddag Beeckestijn Business
Club, een initiatief om het cultureel erfgoed te behouden.
Van 13.00 tot 14.30 uur.
Pieter Vermeulen Museum,

geopend van 13.00 tot 17.00
uur. ‘Het duistere dierenrijk’,
leuke voorstelling voor kinderen (laatste week).
Opening expositie ‘Passie’ van Marcella Hooglandt
in pARTerre in Velsen-Zuid.
Zie ook www.parterreexposities.nl.
Paranormale beurs bij Nicky’s Place van Oosten de
Bruijnstraat 60 Haarlem. Van
12.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tevens kan men de schilderijen
van Anton de Roo zien. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’.
Vesperviering door de Engelmundus Contorij uit Driehuis in de Engelmunduskerk
in Driehuis. Aanvang 19.15
uur.
ZoMiPo met optreden van
Stichting Touche in De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227
Velserbroek. Aanvang 14.00
uur.

Maandag
24 februari

Schoolbasketbal in sporthal
IJmuiden-Oost. Om 09.00 uur
wordt het startsein gegeven.
De kwartfinales vinden plaats
vanaf 12.45 uur. De finale (op
het middelste veld) begint om
15.00 uur.
Modeshow van H en A Mode in wijksteunpunt Zeewijk,
Zeewijkplein IJmuiden. Van
10.00 tot 12.00 uur.
Lekker eten voor maar 4
euro in de Petrakerk, Spaarnsestraat 8 IJmuiden. Aanvang
18.00 uur, vanaf 17.30 uur is
men van harte welkom.
Postzegelavond in Het Terras, Stationsgebouw Santpoort, Santpoortse Dreef in
Santpoort-Noord. Aanvang
vanaf circa 19.00 uur.
Open avond ‘Avond voor belangstellenden’ bij de Vrijmetselarij, Torenstraat 2a in Velsen-Zuid. Aanvang 19.30 uur.

Dinsdag
25 februari

Kledingbeurs in Het Kruispunt in Velserbroek. Van
10.00 tot 12.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum,
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. ‘Het duistere dierenrijk’,
leuke voorstelling voor kinderen (laatste week). Knutselen:
Uiltjes maken, sleutelhanger,
beeld of dennenappel. Inloop
13.15 tot 15.00 uur.
Muzikale ontmoeting met

Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tevens kan men de schilderijen
van Anton de Roo zien. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’.
Pieter Vermeulen Museum,
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. ‘Het duistere dierenrijk’,
leuke voorstelling voor kinderen (laatste week). Knutselen:
Uiltjes maken, sleutelhanger,
beeld of dennenappel. Inloop
13.15 tot 15.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Dirk Scheele met een vrolijk meezing- en dansfestijn.
Aanvang 15.00 uur.
Lezing over de Februaristaking door Bas von Benda-Beckmann om 19.30 uur
in de Centrale Bibliotheek in
IJmuiden.
Film ‘Mandela: Long walk to
freedom’, Witte Theater, Kanaalstraat 257 IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag
27 februari

Pieter Vermeulen Museum,
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. ‘Het duistere dierenrijk’,
leuke voorstelling voor kinderen (laatste week). Knutselen:
Uiltjes maken, sleutelhanger,
beeld of dennenappel. Inloop
13.15 tot 15.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Bill van Dijk en Joke de Kruijf.
Aanvang 20.15 uur.

GroenLinks
Velsen roept
fractie terug
Velsen - Tijdens de algemene
ledenvergadering van GroenLinks Velsen, op 12 februari, heeft een meerderheid van
de leden besloten de procedure te starten om de twee zittende fractieleden Ernst Merhottein
en Reina de Haan terug te roepen. Het definitieve besluit moet
19 februari worden bekrachtigd.
Een meerderheid van de leden
‘betreurt het optreden van de
fractieleden omdat grote schade is toegebracht aan GroenLinks Velsen’. Vooral het indienen van de motie tegen de eigen wethouder, Wim Westerman, wordt Merhottein en De
Haan zwaar aangerekend. De
terugroepingsprocedure betekent dat de twee fractieleden
hun zetel in de gemeenteraad
moeten opgeven. Zij mogen
GroenLinks Velsen niet meer
vertegenwoordigen.

Henri Dunant meert af
Velsen - Geniet van een vakantie te water vanaf het vakantieschip de J. Henry Dunant. Zowel
aan dek als in uw hut ziet u de
prachtige plekjes van Nederland
aan u voorbij glijden. U bezoekt
havenstadjes en maakt leuke
uitstapjes, als u liever aan boord
blijft kan dat ook, want er is genoeg te doen! De J. Henry Dunant meert af op 31 maart 2014
in de haven van Hoorn waar in
opstapt voor een schitterende

vakantieweek. Deze reis is voor
inwoners van Velsen en omgeving, die minder mobiel zijn of
zorg nodig hebben. Heeft u zin
om lekker een weekje verwend
te worden?
Natuurlijk kan uw partner, famielid of vriend(in) ook mee op
vakantie. Neem voor meer informatie contact op met het Rode
Kruis Velsen via vakantieprojecten@rodekruisvelsen.nl of telefonisch 06-2532 4572.

Velsen – Velsenaren stappen liever in de auto dan op de fiets. Dat
blijkt uit onderzoek dat de gemeente Velsen heeft laten uitvoeren onder inwoners van Velsen. 1500 leden van het burgerpanel beantwoordden de vragen.
Ook hebben via de gemeentelijke
website 71 inwoners meegedaan
aan het onderzoek.
Velsen wil de doorstroming van
het verkeer, de verkeersveiligheid
en de kwaliteit van het openbaar
vervoer zo goed mogelijk regelen. Daarom vragen zij regelmatig de mening van inwoners. In
het laatste onderzoek werd gevraagd hoe men naar werk of studie ging. Een ruime meerderheid,
61 procent, gaat met de auto, 20
procent gaat met de fiets en 13
procent met openbaar vervoer.
Van de werkenden en studerenden heeft ruim 55 procent werk
of studie in de regio (IJmond of
Haarlem). Het autogebruik in Velsen is hoog. Niet alleen naar het
werk maar ook naar andere locaties maken 87 procent van de bevraagden wel eens gebruik van de
auto. 80 procent maakt wel eens
gebruik van de fiets. Er is toch
nog 20 procent van de bevolking
die nooit met de fiets ergens heen
gaan.
In het onderzoek is specifiek gevraagd naar de de verkeersdoorstroming op tien locaties in Velsen. Plein 1945 in IJmuiden geeft
de meeste ontevredenheid wat
betreft doorstroming. 32 procent
is zeer ontevreden. En als je het
antwoord ‘weet niet’ weg laat, is
zelfs 40 procent zeer ontevreden.
Wat veiligheid van fietsers betreft
scoort de kruising Marktplein –

Lange Nieuwstraat en (de oversteek) bij Plein 1945 zeer laag.
Hierover is respektievelijk 37 en
33 procent van de geënquetteerden zeer ontevreden. Wanneer
‘weet niet’ weer buiten beschouwing wordt gelaten is dit zelfs 45
en 51 procent.
Bijna de helft van de deelnemers,
46 procent, geeft aan een of meer
dagen per week naar winkelgebied Lange Nieuwstraat te gaan.
Dat doen zij meestal met de auto (42 procent). Een derde gaat
liever met de fiets, 21 procent lopend en 2 procent met de bus.
Gevraagd naar de belangrijkste
aandachtpunten wordt aangegeven dat dat de aanpak van onveilige punten voor fietsers is, 42
procent, gevolgd door de verbetering van de doorstroming, 25 procent.
De deelnemers gaven zelf veel
toelichtingen op de vragen. Doorstroming en verkeersveiligheid
kunnen ook op de Kennemerlaan
beter. Ook kwamen er veel reacties op vragen over waar de situatie voor fietsers verbeterd kunnen
worden. Heel veel losse opmerkingen kwamen er over de verkeerssituatie rond het Pontplein
in Velsen-Zuid. De stoplichten
zouden niet goed zijn afgesteld,
wat leidt tot lange wachttijden en
ook is men vaak ontevreden over
de onlogische wegindeling.
De antwoorden van het onderzoek vormen (een deel van) de input voor verkeersbeleid en de Lokale aanpak veilig fietsen. De komende tijd worden de resultaten
nader onderzocht, uitgewerkt en
eventueel aangepakt bij het maken van plannen en ontwerpen.

Velsenaren stappen
liever in de auto
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Partij van de Arbeid Velsen

Wie goed doet,
goed ontmoet

Langstenachtloop
brengt 750 euro op
Santpoort-Noord - Wat een geweldige prestatie hebben de ultralopers neergezet in de nacht
van 21 op 22 december 2013.
Deze ultraloop, georganiseerd
door atletiekvereniging Suomi Chicoaching, werd voor een
groot deel van de tijd in het donker gelopen.
Kracht is het verbindende woord
tussen de ultraloop en Inloophuis Kennemerland. Ultralopers
hebben veel kracht nodig voor
deze 24-uurs inspanning. Net
zoals de gasten van het Inloophuis veel kracht nodig hebben
voor het leven met, en na kanker.
De medische sector, en met name de daaraan verbonden instellingen zoals ziekenhuizen en
klinieken, zijn primair gericht op
het onderkennen en bestrijden
van de fysieke ziektebeelden en
symptomen. Maar er is ook een
grote behoefte aan meer psychosociale en praktische ondersteuning, waarop de medische
sector niet of nauwelijks is ingesteld. Direct en indirect getroffenen vragen om een mogelijkheid
om tot zichzelf te komen, hun
ervaringen en gevoelens te de-

len, praktische informatie of een
steuntje in de rug te krijgen.
In Nederland zijn inmiddels ongeveer 60 vergelijkbare huizen
opgezet. Vanuit regio Kennemerland waren de dichtstbijzijnde
inloophuizen in Nieuw-Vennep
en Alkmaar. De dichtbevolkte regio Kennemerland werd hiermee
niet adequaat bediend; vandaar
dat in 2012 het Inloophuis Kennemerland in Santpoort-Noord
werd opgericht. In het Inloophuis is iedereen die met kanker
te maken heeft (gehad) van harte welkom, ook vrienden en familieleden.
Veel gasten hebben sindsdien
de weg naar het Inloophuis gevonden, voor één van de verschillende activiteiten die voor
gasten worden georganiseerd
of voor een kopje koffie/thee en
een luisterend oor. Omdat het
Inloophuis Kennemerland afhankelijk is van giften, wordt dit
soort initiatieven als dat van het
organisatiecomité van de langste nachtloop dan ook warm omarmd.
Zie ook www.inloophuiskennemerland.nl.

Club Extra: sportclub
voor 8- tot 12-jarigen
Velsen - Club Extra is een sportclub met een aangepast sportprogramma voor kinderen met
bijvoorbeeld een motorische achterstand of problemen in de sociale omgang waardoor zij nog
geen aansluiting hebben gevonden bij een reguliere sportvereniging. De gemeente Velsen werkt
voor Club Extra samen met gediplomeerde sportdocenten. Daarnaast verzorgen Velsense sportverenigingen specifieke sportclinics. Vorig seizoen hebben de
kinderen bijvoorbeeld deelgenomen aan een clinic judo, hockey
en trampoline springen.
Het programma wordt twee keer
per jaar aangeboden en bestaat
uit twee keer 13 lessen. De kinderen krijgen deskundige begeleiding en waar nodig ondersteuning om in veilige groepen

op hun eigen manier te kunnen
sporten. Plezier in sport en spel
staat hierbij voorop. De grootte van de groep is 6 tot 8 kinderen. Het streven is om een kind
na maximaal twee jaar door te laten stromen naar een reguliere
sportvereniging. De kosten voor
één kind zijn 25 euro per half jaar.
Dit schooljaar is Club Extra gestart met twee groepen. De lessen worden gegeven in de Willemsbeekzaal naast De Boekanier in IJmuiden. Het tweede half
jaar start maandag 3 maart. Er
zijn nog plaatsen beschikbaar.
Meer info of aanmelding via afdeling Sportzaken van de gemeente Velsen: 0255-567666 of
e-mail naar: sportzaken@velsen.nl of via coördinator Maarten
Molenaar, maartenmolenaar76@
hotmail.com.

Velsen - Op Valentijnsdag vrijdag heeft PvdA Velsen op verschillende plaatsen rode rozen
uitgedeeld aan voorbijgangers.
Lijsttrekker Ronald Vennik Vennik toont zich enthousiast: ,,Het
uitdelen van een roos is een goede manier om met mensen in gesprek te komen. Diverse voorbijgangers namen de gelegenheid
te baat om ons een hart onder de
riem te steken. We kregen verzoeken, kritiek, maar ook adviezen van verschillende kanten.”
Gesprekken gingen over betaalbare woningen voor ouderen, bevordering van gezellige plekjes in
het centrumgebied van IJmuiden
om neer te kunnen strijken na of
tijdens het winkelen. Veel discussie geeft ook het Hoogwaardig
Openbaar Vervoer. Vennik: ,,Veel
mensen hebben vragen die we
juist in zo’n gesprek goed kunnen beantwoorden. Het leuke is
dat we ook nuttige adviezen kregen over bijvoorbeeld jongerenhuisvesting. Bij veel mensen leven zorgen over het ‘Haagse Be-

leid’. Het blijkt dat als het om die
onderwerpen gaat men het vertrouwen heeft dat PvdA Velsen
voor een goed lokaal sociaal beleid gaat. Bij ons staat immers de
mens centraal, en niet het geld.”
Met het uitdelen van rozen op
Valentijnsdag wil de PvdA kiezers
verleiden om naar de stembus
te gaan: ‘Wat heb jij een mooie
stem. Gebruik ‘m op 19 maart!’
De Valentijnsactie kon op sympathie en bijval rekenen, zelfs zodanig dat drie kandidaat-raadsleden spontaan zelf een roos ontvingen! Een voorbijganger kocht
zelf enkele rozen en overhandigde deze aan de campagnevoerders, maar ook de verkoopster
van de Daklozenkrant mocht een
roos in ontvangst mocht nemen.
Een hartverwarmende actie!
Niet alleen op Valentijnsdag staat
PvdA klaar voor anderen. Vennik:
,,U kunt bij ons altijd terecht met
grote en kleine zaken. Dat kan elke dag. Via de website www.velsen.pvda.nl of via het PvdA Ombudsteam Velsen, 06-28071365.”

Valentijnsactie VVD
Velsen op stations
Velsen - Vorige week vrijdag
heeft VVD Velsen op Valentijnsdag hartjes uitgereikt op de stations Driehuis, Santpoort-Noord
en Santpoort-Zuid.
Valentijnsdag is een dag waarop
geliefden elkaar extra aandacht
geven. En die aandacht gaven
de kandidaten en bestuur aan
de mensen die op de stations inen uitstapten. Valentijnsdag is
geen dag om zware gesprekken
te voeren over de politiek met
de mensen. Dat heeft VVD Vel-

sen ook bewust niet gedaan. Het
was wel een dag om de mensen gewoon een gezellige avond
te wensen, ieder op zijn eigen
manier. En waar kan dat beter
dan op de drie stations in onze
mooie gemeente, waar de mensen aankomen van werk, studie,
een dagje winkelen en naar huis
willen, want het is weekend! En
dan is het juist leuk om de verschillende reacties van de mensen te horen. U stemt toch wel
19 maart?

www.
www.

.nl
.nl

Bloemenpotje
maken
Velsen-Zuid - In de voorjaarsvakantie kunnen kinderen met
bolletjes, takjes en veertjes een
vrolijk voorjaarspotje maken.
Het knutselen is dagelijks van
22 februari tot en met 2 maart
van 13.00 tot 16.00 uur. In de
vakantie is ook van 26 tot en
met 28 februari de driedaagse theaterworkshop ‘Toneel op
stal’. Als je dan toch op de boerderij bent is het ook leuk om
even bij de koeien en andere
dieren te kijken. De koeien mogen gevoerd worden met koeienkoek. Kinderen kunnen bij de
boerderij heerlijk buiten spelen
in de speeltuinen. Aan het eind
van de middag worden de koeien gemolken, bezoekers zijn
welkom om te kijken. De verse
melk is te koop, recepten zijn
gratis verkrijgbaar bij de balie.
In de voorjaarsvakantie is Zorgvrij dagelijks open van 11.00 tot
17.00 uur. Bovenin de boerderij
is een kleurrijke expositie van
Femke Wijma te zien. Ze exposeert met keramiek en schilderijtjes. Van de schilderijtjes
zijn ook receptenkaarten gemaakt. Deze culicards zijn ook
verkrijgbaar op Zorgvrij. De expositie is nog tot eind april te
zien. Informatieboerderij Zorgvrij ligt aan de Genieweg 50 in
Velsen-Zuid (Spaarnwoude),
023-5202828, facebook.com/
BZorgvrij.

Verwarring
leidt tot
aanrijding
IJmuiden - Afgelopen vrijdagmiddag heeft op het kruispunt
van de Zeeweg met de Heerenduinweg een aanrijding plaats
gevonden. Een bestuurster, komende vanuit Driehuis, wilde
rechtsaf de Zeeweg op, maar
besloot op het laatste moment
om rechtdoor te gaan. Een automobiliste de komende van de
Zeeweg linksaf wilde naar Driehuis had hier niet op gerekend.
Een van de bestuursters is door
de ambulancedienst nagekeken,
maar had geen letsel.
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VVD Velsen kiest!
U toch ook?

Uitgeest wil uit
IJmondverbond
Regio – Op 30 januari heeft de
gemeenteraad van Uitgeest besloten voor verdere samenwerking met de noordelijke gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo,
in plaats van met de IJmondgemeenten. Deze beslissing betekent echter niet automatisch het
stopzetten van alle eerdere afspraken tussen Uitgeest en de
IJmondgemeenten. Begin januari schreef het college van Uitgeest
in brieven aan Velsen, Beverwijk
en Heemskerk dat zij uit IJmondiale samenwerkingen willen stappen, daarbij werden het Regionaal
Beleidskader en het Beleidsplan
Jeugdhulp IJmondgemeenten genoemd. Daarop heeft de gemeente Velsen geantwoord dat deze
keuze zeker financiële, juridische
en organisatorische consequenties heeft voor alle vier gemeenten. ,,Er zal hierover een goed gesprek met Uitgeest gehouden
moeten worden’’, aldus burgemeester Weerwind. In de brief aan
Uitgeest schrijft het college dat zij
verwachten dat Uitgeest een redelijke termijn in acht neemt om
te stoppen met het uitvoeren van
beleidsplannen en dat afspraken
worden gemaakt over de financiele aspecten van deze keuze. Uitgeest kan overigens niet uit Veiligheidsregio Kennemerland stappen. De regio is door de overheid
zo ingedeeld, een keuze hebben
gemeenten hierin niet.

Lof voor
Wijkeroogpark
Velsen-Noord – Het Wijkeroogpark, dat ligt tussen Beverwijk,
de N208, het Noordzeekanaal
en het dorp Velsen-Noord, heeft
lof geoogst. In het internationale vakblad Topos (voor landschapsarchitectuur en stedenbouw) kreeg het park een uitgebreid artikel. Ook in het jaarboek
Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2013, een Nederlands
vakblad, kreeg het park waardering als ‘aansprekend project’,
waarbij natuur en kunstmatigheid hand in hand gaan. In het
Wijkeroogpark is water een belangrijk verbindend element. De
Scheybeeck, een duinbeek, is
doorgetrokken naar het Noordzeekanaal en kabbelt via diverse vijvers, een aquaduct en een
kunstmatige betonnen (deels
ondergrondse) beek door het hele park. Een van de opmerkelijkste waterelementen is de zogenaamde vishevel bij het Noordzeekanaal. Niet alleen duinwater
gaat hier naar het kanaal, maar
ook wordt brak water binnen gelaten in het park. Maar ook vissen kunnen zich via deze unieke
hevel verplaatsen. Door de vermenging van brak en zoet water
ontstaat een unieke flora en fauna. In het park zijn zowel speelse elementen waar kinderen zich
kunnen vermaken, als rustplaatsen en wandelpaden.

Nieuw elan kandidatenlijst CDA Velsen
Velsen - Afgelopen zaterdag
werd op het dak van Holiday
Inn in IJmuiden het officiële
startsein van de CDA campagne gegeven. Daar vond de opname plaats van de commercial die binnenkort, een aantal
keren per dag, op SeaportTV te
zien zal zijn. 7 kandidaten spelen de hoofdrol in de campagne van CDA Velsen, waarvan
vier nieuwe gezichten.
Cees
Sintenie,
Jacqueline
Staats, Pieter Koopman en Michaelle Lubbers zorgen voor
vernieuwing én verjonging van
de kandidatenlijst. Van de vier
heeft Santpoorter Cees Sintenie de meeste politieke ervaring.
Tijdens de huidige gemeenteraadsperiode is hij al steunfractielid en nu wil hij graag
de stap zetten naar een plek
in de raad van Velsen. Hij staat
op plaats drie, achter wethouder Robert te Beest en fractievoorzitter Annekee Eggermont. Nieuwkomer Jacqueline
Staats, woonachtig in Velserbroek, staat op plaats vier.
Jacqueline is actief in allerlei
maatschappelijke netwerken/
organisaties, zoals het Sint Nicolaas Comité, de ledenraad
van de Rabobank en winkelcentrum Velserbroek. Op plaats

nummer vijf staat alweer een
nieuwe naam: Pieter Koopman
uit IJmuiden. Pieter is zelfstandig ondernemer in de financiële dienstverlening en internetbranche, en met deze achtergrond een waardevolle kracht.
Op plaats zeven, na huidig gemeenteraadslid Gert-Jan van
der Hulst, staat de jongste
nieuwkomer: Michaelle Lubbers. Inderdaad de dochter van
bekend Velsenaar Yvonne Lubbers! Michaelle is eigenaresse
van camping De Duindoorn en
brengt veel kennis mee op het
gebied van recreatie en toerisme. Met elkaar vormen deze kandidaten de top 7 van de
kandidatenlijst van CDA Velsen.
De 7 verkiezingsthema’s van
het CDA zijn kort en krachtig
en herkenbaar voor de burgers
van Velsen. Daarnaast heeft de
partij per wijk een aantal wensen geformuleerd.
De komende weken is de kans
groot dat u de top 7 van de
kandidatenlijst tegen het lijf
loopt in een van de zeven wijken van Velsen. Niet alleen om
het CDA-geluid te laten horen,
maar met name om te luisteren. Naar wat u als kiezer beweegt. Zie ook www.cdavelsen.nl.

Sterk verenigingsleven
is van groot belang
Velsen - Over vier weken, op 19
maart, mag u gaan stemmen.
Als CDA Velsen zetten zij in op
zeven thema’s. Deze week thema
7: Een sterk verenigingsleven is
van groot belang.
Organisaties zijn afhankelijk van
de inzet van vrijwilligers. CDA
Velsen wil verbinding tussen
verenigingen (sport, cultuur en
maatschappij) tot stand brengen
op het gebied van vrijwilligers en
deskundigheid. Door meer samen te werken, kan in de toekomst meer bereikt worden. Zo-

www.

wel op het gebied van verenigingen als op het gebruik van accommodaties valt nog veel te
winnen.
Multifunctioneel gebruik van bestaande locaties geeft kansen
op nieuwe dynamiek tegen beheersbare kosten.
Het CDA ziet sport als een belangrijk middel om onze samenleving gezond en vitaal te houden. De breedtesport moet daarom optimaal en efficiënt worden
ingericht. Meer weten? Zie www.
cdavelsen.nl.

.nl

Velsen - Ruim zeven jaar lang
heeft VVD Velsen deelgenomen
aan verschillende coalities. Velsen is een bruisende gemeente
met ongekende potentie, mogelijkheden en kansen. Het is de dynamiek van wonen, leven en werken op een klein gebied, gelegen
in de aantrekkelijke kuststrook
met unieke natuurlandschappen,
gedeeld door het Noordzeekanaal naar Amsterdam. De plezierige woonomgeving en de ruime
mogelijkheden op het gebied van
onderwijs, sport en cultuur maken het tot een voorrecht om inwoner van Velsen te zijn.
De huidige tijd vraagt om vernieuwing. Met nieuwe inzichten
voor bestaande problemen in een
veranderende wereld, met een
écht liberaal geluid en een dialoog mét mensen in plaats van
tegen mensen. Belang hechten aan het verbinden van verschillende partijen, organisaties
en andere betrokkenen, met het
principe van uitgaan van en geloven in de eigen kracht.
Als VVD Velsen moeten we niet
bang zijn om ‘out-of-the-box’ te

denken, waar het kan met een
bottom-up benadering, om weer
een liberaal geluid te laten horen,
om aan te pakken en een duidelijke focus te hebben! VVD Velsen kiest.
VVD Velsen is er voor iedereen
die wat van zijn of haar leven
wil maken. Werkelijk sociaal beleid geeft iedereen de maximale kans op welvaart. Dit gaat niet
over geld, maar over onafhankelijkheid, participatie en uiteindelijk over geluk. Essentieel hierbij
is werk voor iedereen. Werk zorgt
voor inkomen, maar nog meer
voor trots en zelfvertrouwen.
Hard werken en inzet moeten lonen, niet bestraft worden. Dat is
waar VVD Velsen en de kandidaten voor staan en waar VVD
Velsen haar nek voor gaat uitsteken, ook voor mensen die af en
toe een zetje in de rug nodig hebben…
En bent u benieuwd hoe VVD
Velsen dat wil bereiken, leest u
dan eens ons verkiezingsprogramma door. Een welgemeend
aangenaam kennismaken. Kijk
op http://velsen.vvd.nl.

Kondor Wessels mag
aan de slag met de kust
IJmuiden aan Zee – Projectontwikkelaar Kondor Wessels
gaat het komende jaar onderzoeken of realisatie van de kustzone haalbaar is.
Zij zijn in de unieke positie dat
zij intentieovereenkomsten hebben gesloten voor twee deelgebieden. Het gaat om het gebied
ten noorden van de Kennemerboulevard van Marina Seaport
BV en het gebied ten zuiden
hiervan van Kennemermeer BV.
De eigenaren van de coöperatie
op de Kennemerboulevard zullen
op korte termijn ook gesprekken
aangaan met Kondor Wessels,
wat zou kunnen resulteren in
een intentieovereenkomst voor
het gebied op de boulevard. In
de overeenkomsten wordt Kon-

dor Wessels het exclusieve recht
gegund om te bekijken of ontwikkeling van het gebied mogelijk is.
De Kustvisie maakt woningbouw
en de komst van vakantiewoningen in het gebied mogelijk. Ook
het Kustinformatiecentrum met
ruimte voor het Pieter Vermeulen Museum is een wens van
de gemeente. Omdat dit gebied
eens in de zoveel tijd zou kunnen overstromen moet onder bepaalde voorwaarden worden gebouwd.
De provincie staat nu toe dat per
project regelingen voor een waterkering worden getroffen. Binnen een jaar moet duidelijk worden of Kondor Wessels mogelijkheden ziet voor het gebied.

Velsen verbindt zich
aan Expatcenter
Velsen – De gemeente Velsen gaat voor een proefperiode van een jaar een samenwerkingsovereenkomst aan met Expatcenter Amsterdam Area. Dit
is een dienst van de gemeente
Amsterdam waar kennismigranten worden begeleid bij hun vestiging in Nederland. Een van de
doelen van Visie op Velsen 2025
is immers het vestigingsklimaat
voor internationale bedrijven en
vakmensen te versterken om zo
kennisrijk te kunnen werken. Via
het Expatcenter worden zoge-

naamde ‘kennismigranten’ geholpen met het verkrijgen van
werk, een werk- en verblijfsvergunning en woonruimte. Bedrijven die een expat in dienst nemen betalen hiervoor aan het
Expatcenter. Nog slechts vijf gemeenten zijn aangesloten bij
het Expatcenter. Deze gemeenten geven alle werkzaamheden
rondom de vestiging van de expat uit aan de gemeente Amsterdam. De samenwerkingsovereenkomst met Velsen gaat 1
maart in.
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Minder
woninginbraken

‘Hoi, hoi, we mogen weer’

Speeltuin De Veilige
Haven klaar voor seizoen
IJmuiden - Zaterdag 22 februari om 13.00 uur gaat het hek van
speeltuin De Veilige Haven weer
open voor het nieuwe seizoen.
Het seizoen loopt jaarlijks vanaf
de voorjaarsvakantie tot en met
de herfstvakantie.
Op deze eerste dag van het nieuwe seizoen zal het nieuwe speeltoestel, De Vuurtoren, officieel
worden geopend door de vrijwilligers. De Vuurtoren staat op
de speelheuvel. De wenteltrap zit
aan de binnenkant van de Vuurtoren. De weg naar beneden
gaat supersnel door een lange slurfglijbaan. Dat maakt deze
glijbaan bijzonder veilig.
Er wordt nog gewerkt aan de
nieuwe speelboot, die onderaan
de glijbaan staat. Hopelijk kunnen de kinderen al deze voorjaarsvakantie in de nieuwe boot
spelen.
De Veilige Haven is tijdens
schoolvakanties zeven dagen
per week open: van maandag
tot en met vrijdag van 11.00 tot
17.00 uur en op zaterdag, zondag
en tijdens feestdagen van 13.00
tot 17.00 uur. Buiten de schoolvakanties is de speeltuin zes da-

gen open: op dinsdag en donderdag van 15.00 tot 17.00 uur en
op woensdag, vrijdag, zaterdag
en zondag van 13.00 tot 17.00
uur. Bij regen of hitte is de speeltuin gesloten. Vanaf 1 september
tot de herfstvakantie is de speeltuin beperkt open op woensdag,
vrijdag, zaterdag en zondag van
13.00 tot 17.00 uur.
Niet alleen voor kinderen, maar
ook voor volwassenen is de
speeltuin een leuk uitje. Er worden namelijk regelmatig bingo-avonden gehouden. De opbrengst is uiteraard voor de speltuin. De eerstvolgende bingo is
zaterdagavond 22 februari, zaal
open 19.30, aanvang 20.00 uur.
De entree bedraagt 1 euro per
persoon. Een gezinskaart voor
2014 (voor een gezin met twee
kinderen) kost 27,50 euro. Elk
kind extra kost 5 euro. Speeltuin De Veilige Haven is gevestigd aan Herenduinweg 6a, vlak
achter het zwembad. Voor meer
informatie of het afspreken van
schoolreisjes en dergelijk kan
men contact opnemen met Nel
Stegemeijer, 023-5376266. Zie
ook www.deveiligehaven.nl.

Samenwerking
peuterspeelzalen SWV
Velsen - In het bijzijn van gastouders en peuterspeelzaalleidsters ondertekenden SWV en
kinderopvangorganisatie ’t Kwakersnest afgelopen woensdag
een intentieverklaring, waarmee
ze hun samenwerking officieel
vastlegden. Tijdens de feestelijke bijeenkomst in Peuterspeelzaal de Speelweide sprak Kwakersnest-directeur Loes Holtslag
van Westerop over het belang
van de samenwerking: ,,We maken het voor werkende ouders
gemakkelijker om de huiselijke
opvang bij de gastouder te combineren met de stimulerende
omgeving van de peuterspeelzaal. SWV biedt al in een aantal speelzalen peuteropvang aan,
en is daardoor heel toegankelijk

voor werkende ouders. Door te
werken met gastouders in de eigen buurt kunnen we deze ouders echt maatwerk leveren. We
proberen elkaars mogelijkheden
en expertise zo goed mogelijk te
benutten.”
Allart van Deventer, directeur
van SWV, is zeer ingenomen met
dit Velsense initiatief: ,,Dit aanbod past uitstekend in de huidige tijd. Juist in tijden van financiële krapte is het belangrijk om
te ontwikkelen en vernieuwen.
Zodat we ons nog beter inzetten
voor de peuters en hun ouders!
Het liefst natuurlijk samen met
Velsense partners.” Meer weten? Kijk op www.peuterspeelzalenvelsen.nl of op www.kwakersnest.nl.

Wendy Schoutsen wint
chocoladeboeket
Regio - Wendy Schoutsen kreeg zaterdag de hoofdprijs van de Valentijnsactie bij Wereldwinkel Beverwijk. Door een aankoop en zich
in te schrijven voor de nieuwsbrief was zij een van de vele deelnemers. De Valentijnsactie duurde tot en met Valentijnsdag. De hoofdprijs was een prachtig chocoladeboeket. Wendy nam het zaterdag
met plezier in ontvangst in de Wereldwinkel aan Breestraat 15. Op
de foto links Wendy Schouten, naast Thea Willems van Wereldwinkel Beverwijk.

Schoolbasketbal in
voorjaarsvakantie
IJmuiden - Maandag 24 februari is sporthal IJmuidenOost het domein van de kinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen van Velsen. Na weken van training door enthousiaste leerkrachten, ouders of
andere sportliefhebbers mogen zij laten zien wat zij waard
zijn.
Net als andere jaren zullen de
tribunes weer afgeladen zijn
en men zal moeite hebben om
een gesprek te houden omdat
de aanmoedigingen, toeters
en bellen dat overstemmen.
Er doen dan ook maar liefst
een kleine 300 kinderen aan
dit toernooi mee. Dit jaar strijden 26 mixteams om de zo felbegeerde wisselbeker in ontvangst te nemen. Er wordt alleen op de maandag gebasketbald.
De organisatie is zoals gebruikelijk in handen van basketbalvereniging Akrides in samenwerking met de afdeling Sportzaken van de gemeente Velsen en de schoolsportcommissie. De jeugdleden van Akrides
zullen de ruim honderd wedstrijden fluiten.
De 26 mixploegen, die 14 verschillende basisscholen vertegenwoordigen, zijn verdeeld
over twee poules van vijf ploegen en vier poules van vier

www.

ploegen. De beste twee ploegen gaan over naar de kwartfinalepoules.
De sterkste ploegen van die
poules spelen de halve finales
om later in de finale uit te maken wie zich kampioen van Velsen mag noemen.
Titelverdediger de Rozenbeek
zal er alles aan doen om de
wisselbeker voor de derde keer
mee naar school te nemen,
want in 2008 was deze school
ook al winnaar. Omdat deze
Velserbroekse school met maar
liefst vijf teams meedoet is de
kans best wel aanwezig.
Maandag wordt om 9.00 het
startsignaal gegeven en zullen
alle ploegen in actie komen. De
kwartfinales vinden plaats vanaf 12.45 uur. De finale, die op
het middelste veld zal plaatsvinden, begint om 15.00 uur.
Het is voor iedere basketballer
het streven om onder grote belangstelling en begeleid door
de aanmoedigingen van de hele school en de familie zo’n finale te spelen. De score zal dan
op het grote scorebord zichtbaar zijn.
De prijsuitreiking zal direct
na de laatste finalewedstrijd
plaatsvinden om 15.15 uur in
de sporthal. Dan zit ook dit
31ste schoolbasketbaltoernooi
er weer op.

.nl

Velsen – Na een stijging van het
aantal woninginbraken over de
laatste jaren is in 2013 een daling te zien. Ook in Velsen waren er minder woninginbraken,
de daling ging van 357 in 2012,
naar 328 in 2013. Zowel landelijk
als lokaal worden woninginbraken zeer serieus genomen, vooral omdat deze, net als overvallen,
straatroven en geweldsdelicten,
een enorme impact op betrokkenen en hun omgeving hebben.
Burgemeester Weerwind is van
mening dat de daling in het aantal
woninginbraken mede wordt veroorzaakt door de interventies van
de politie. De politie doet er dan
ook alles aan om het aantal woninginbraken te voorkomen. Dat
gebeurt in Velsen op verschillende manieren, zowel preventief, als
via controles en voorlichtingsbijeenkomsten. Nog niet zo bekend
is het Vakantiekaartenproject,
mensen kunnen hun vakantie
doorgeven aan de politie, zodat
hun woning tijdens hun afwezigheid extra in de gaten kan worden
gehouden. In 2013 gebeurde dat
op 26 adressen. Daarnaast benadert een zogenaamde adoptieagent regelmatig lokaal bekende
inbrekers. Door regelmatig contact wordt de inbreker uit de anonimiteit gehaald en tevens begeleid. Inbrekers worden soms ook
ingezet bij voorlichtingsacties. Dit
jaar gaat de politie zich ook nog
richten op de aanpak van heling.
Met het project Waaks wil men dit
jaar hondenbezitters benaderen
om de extra ogen en oren in hun
omgeving te zijn.

Taxatie voor
IJmuiden
aan Zee

IJmuiden – Na het project DNA
Kust van de provincie NoordHolland, waar ook Velsen aan
mee deed, heeft de gemeente
zich ook ingeschreven voor de
volgende fase ‘Taxatie’. Bij DNA
Kust werden de sterke punten
van IJmuiden aan Zee vastgesteld. Per kustplaats moest worden gekeken naar de extra’s.
Voor IJmuiden aan Zee kwam
men uit op ‘avontuurlijk’ en
‘stoer’. In de volgende fase worden met ondernemers en organisaties de conclusies en aanbevelingen uit de eerste fase afgezet tegen de kansen in de markt.
Wat is het ‘gat in de markt’? Wat
is de unieke claim voor IJmuiden
aan Zee? Deze vragen moeten
in de periode tussen april en juli
van dit jaar worden beantwoord.
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Voor bruid en bruidegom

De mooiste kapsels bij
Westerop & Ko en Restyled

Velsen - Ook komend trouwseizoen zijn de vakkundige teams van Westerop & Ko
in Santpoort-Zuid en Restyled in IJmuiden weer klaar om alle bruiden te voorzien
van een mooi kapsel. De medewerkers hebben hier namelijk een speciale cursus
voor gekregen. Maar ook de bruidegom wordt niet vergeten, want ook hier staan
deze kapsalons nummer 1 met modieuze kapsels die zijn geïnspireerd op de Italiaanse herenmode. Door regelmatig op cursus te gaan of een trainingsavond in de
salon te organiseren wordt ervoor gezorgd dat deze kappers altijd zo ‘up to date’
mogelijk zijn met de adviezen en styling. De ‘finishing touch’ in de salon zorgt ervoor dat bruid en bruidegom stralen op de mooiste dag van hun leven. De teams van
Westerop & Ko en Restyled staan altijd vol enthousiasme voor u klaar met advies en
vaktechniek. Ook op Facebook kunt u hen tegenwoordig in de gaten houden! Westerop & Ko, Bloemendaalsestraatweg138, Santpoort-Zuid en Restyled kappers, Velserhof 111 in IJmuiden zijn beiden bereikbaar onder telefoonnummer 0255-513832.

Nieuwe klucht
‘Afterparty’: Drie topactrices in één toneelstuk in Schouwburg

Westerop & Ko

mendaalsestraatweg 138 - Santpoort-Zuid - 023-5392838

Haarstylisten
Kleurspecialisten
- Haaradviseurs
en durven
Velsen - -Succesvol
scriptschrij- gankelijkheid
ver Frank Houtappels (o.a. ‘Gooische Vrouwen’) schreef een lichtvoetige komedie met een ontroerende keerzijde. Drie vrouwen,
topactrices Carine Crutzen, Renée Fokker en Marie-Louise Stheins, treffen elkaar in Marokko, waar twee van hen vroeger
een geslachtsveranderende operatie hebben ondergaan. Een geheim dat ze meedragen voor de
vriendin van een van hen. ‘Afterparty’ gaat over vrouw zijn, ver-

Inbrekers
aangehouden
Santpoort-Zuid - Dankzij een
oplettende getuige heeft de politie vorige week in de nacht van
woensdag op donderdag twee
mannen van 32 en 22 jaar uit
Haarlem aangehouden. Rond 3
uur kreeg de politie een melding
dat er twee verdachte personen
op de Wustelaan liepen. Agenten troffen in de omgeving geen

kiezen
voor geluk. Het toneelstuk, dat
werd bejubeld in de pers, is zaterdag 8 maart (20.15 uur) te zien
in Stadsschouwburg Velsen. Met
het toneelstuk ‘Afterparty’ treft regisseur Michiel van Erp opnieuw
doel. Naast zijn succesvolle carrière als documentairemaker is hij
bejubeld als tv-regisseur van de
bijzondere serie ‘Ramses’, naar de
jonge jaren van Ramses Shaffy.
Zie ook www.stadsschouwburgvelsen.nl. (foto: Ben van Duin)

personen aan maar wel een auto. Zij zagen vanaf een parkeerplaats in de buurt een auto wegrijden. De auto stopte bij een woning in de omgeving van de Harddraverslaan. In de auto lagen elektriciteitsfabriek en metalen en ook
bij de woning lagen kabels klaar
om te worden meegenomen. Twee
verdachten zijn aangehouden terzake diefstal in vereniging. Een
van de mannen had drugs bij zich,
welke in beslag zijn genomen. Beide verdachten zijn ingesloten.

Velsen - In de nieuwe muzikale
komedie van Jon van Eerd, ‘Harrie
en twee meesters’ kruipt Van Eerd
in de huid van de Middeleeuwse
brokkenmaker Harrie Vermeulen.
Als hij zich vervolgens laat overhalen om zich voor te doen als de
aanstaande echtgenoot van een
jong meisje, beginnen de grappige verwikkelingen. Jon van Eerd
staat, samen met onder andere Lucie de Lange, Margot Dames en Arie Cupé, op woensdag
5 maart (20.15 uur) op het toneel
van Stadsschouwburg Velsen.
Jon van Eerd is een begrip als het
gaat om komische voorstellingen.
Enkele jaren geleden blies hij het
genre nieuw leven in met zelfgeschreven kluchten. Maar hij gaf
ze ook meteen een eigentijds tintje. In ‘Harrie en twee meesters’
voegt Van Eerd ook nog eens elementen uit het cabaret en de revue toe. Het verhaal speelt zich af
in de Middeleeuwen, maar er zijn
genoeg uitstapjes en vooral knipogen naar het heden. En in Herberg d’Olijcke Cruyk hangt de pot
altijd boven het vuur en vloeit het
bier rijkelijk. Prijs: vanaf 28,25 euro. Meer info: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.

IJmuiden - De ‘Bluestrain to
Thalia’ is de afgelopen jaren
een begrip geworden in IJmuiden. Een avond waar de bluesliefhebber reikhalzend naar uit
kijkt. De afgelopen jaren heeft
een keur aan nationale en internationale artiesten het Thalia
podium beklommen, waaronder Peter Green and The Splinter Group, Chicken Shack, Chris
Farlowe, Snowy White, Buddy
Whittington, Barrelhouse, Cuby
& the Blizzards, Kaz Lux, Frank
Kraaijeveld, Jacques Kloes, Julian Sas en de ‘huisband’ John
the Revelator.
De 18e editie van de ‘Bluestrain
to Thalia’ op zaterdag 22 maart
wordt er een die de bluesfanaat niet mag missen. Drie top
bands zorgen voor een onvergetelijke blues-avond in het
sfeervolle Thalia theater. Achtereenvolgens treden op: Twelve
Bar Blues Band, in 2010 uitgeroepen tot de beste bluesband

van Nederland; Oscar Benton
Blues Band, een begrip in de internationale blues scene en bezig met een opmerkelijke comeback; John the Revelator, de
band die vanaf het allereerste
begin de Bluestrain in IJmuiden
op de kaart heeft gezet en die al
45 jaar nationaal en internationaal aan de weg timmert.
De ‘Bluestrain to Thalia’ is de
afgelopen jaren een begrip geworden in IJmuiden. Een avond
waar de bluesliefhebber reikhalzend naar uit kijkt.
De afgelopen jaren heeft een
keur aan nationale en internationale artiesten het Thalia podium beklommen. Entree: 15 euro. Thalia Theater, Breesaapstraat 52. Aanvang 21.00 uur,
zaal open 20.15 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Hotel Augusta, Oranjestraat 98,
telefoon 0255-52417. Zie ook
www.thaliatheater.nl.
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Jongen gewond
bij aanrijding

Judoka’s Dschen Dui
vallen in prijzen
Santpoort - Bij het jeugdjudotoernooi in Leimuiden vielen alle deelnemende judoka’s van
Dschen Dui uit Santpoort in
de prijzen. In de ochtend kwamen kwamen Sil Niewenweg
en Pleun Roodnat in aktie. Allebei beginnende judoka’s. Sil wist
al z’n wedstrijden te winnen en
behaalde goud. Pleun vocht zich
een weg naar de bronzen plek,

maar beiden zeker een belofte
voor de toekomst.
In de middag kwamen Sem
(goud), Jens (zilver), Thijs (goud),
Lars (goud) en Niels (goud) in
aktie, met vooral een goede inzet wisten ze dit prima resultaat
te behalen.
Coaches en judoka’s gingen zeer
tevreden huiswaarts. Zie ook
www.dschendui.nl.

Mantelzorgers gezocht
voor interview of enquête
Velsen - Centrum Mantelzorg
wil de mantelzorgers graag zelf
aan het woord laten.
Door uw wensen en behoeften te horen kunnen zij hun ondersteuningsaanbod daar beter
op afstemmen. Om dit bereiken
zijn zij op zoek naar mensen die
(langdurig) zorg verlenen aan
familieleden of vrienden. Zij zoeken mantelzorgers tussen de 40
en 65 jaar die willen meewerken aan een interview of enquête voor een onderzoek.
Het interview wordt bij voorkeur persoonlijk met u afgenomen op een datum en tijdstip

welke u het beste uitkomt. Het
is ook mogelijk het interview telefonisch af te nemen. De interviews zullen tussen 26 februari
en 19 maart plaatsvinden. Geïnteresseerden kunnen hun naam
en telefoonnummer doorgeven
via info@socius-md.nl of 0888876900.
Geïnteresseerden voor de enquête kunnen hun naam en
emailadres doorgeven via info@
socius-md.nl of 088-8876900.
Een papieren versie van de enquête kan gemaild worden of is
af te halen op de Dokweg 27A te
IJmuiden.

Koffieconcert op
Duin & Kruidberg
Santpoort-Noord - Muziekgezelschap Villa met Uitzicht neemt
u op 16 maart mee op een muzikale reis door Engeland. Op fluit,
altviool en harp laten zij u kennismaken met de verscheidenheid van de Britse landschappen
en culturen, die een rijke inspiratiebron waren voor componisten
van klassieke muziek. Met telkens een sprankelende uitleg bij
de te spelen werken, komt alles
nog meer tot leven en waant u
zich echt even op Britse bodem.
Villa met Uitzicht is een collectief
van musici en andere uitvoerend
kunstenaars. Dit collectief, opgericht door Judy Landman, brengt
in diverse formaties verschillende programma’s ten tonele
op Landgoed Duin & Kruidberg.

Landgoed Duin & Kruidberg ligt
in Santpoort-Noord, even buiten
Haarlem en werd ooit gebouwd
in opdracht van een welgestelde
thee- en tabakhandelaar. De ambiance en sfeer van het landgoed
geven een extra dimensie aan
een klassiek concert.
Het ontvangst is om 10.00 uur
met heerlijke koffie en een petit fours. Om 10.30 uur start het
concert, dat ongeveer een uur zal
duren. Hierna heeft u de mogelijkheid om mee te wandelen met
een historische rondleiding door
Landgoed Duin & Kruidberg.
Kaarten voor het koffieconcert
kosten 20,14 euro per persoon en
zijn verkrijgbaar via de website
van Landgoed Duin & Kruidberg.
Zie ook www.duin-kruidberg.nl.

Santpoort-Noord - Een 14-jarige jongen uit Haarlem is afgelopen zaterdag gewond geraakt
bij een aanrijding op de Vlietweg. Een 76-jarige man uit Driehuis reed rond 19.00 uur over de
Vlietweg richting Velserbroek.
Ter hoogte van de kruising met
de Slaperdijk ontstond de aanrijding met de fietser. Die wilde oversteken. De jongen viel en
raakte gewond aan zijn gezicht,
hij verloor ook een aantal tanden. De jongen is naar het ziekenhuis vervoerd. De verkeersongevallenanalyse onderzoekt
de toedracht van de aanrijding.
Er was geen alcohol in het spel.

Vrouw ernstig
gewond
Driehuis - Een 56-jarige vrouw
uit Haarlem is afgelopen vrijdag
rond 18.30 uur ernstig gewond
geraakt bij een ongeval op de
Waterloolaan. Getuigen zagen
dat de vrouw met haar fiets was
gevallen. Op dezelfde plek lag
een reclamebord dat vermoedelijk kort daarvoor van een lantaarnpaal was gevallen. De politie onderzoekt of de vrouw is
aangereden of dat dit bord iets
met haar val te maken had. Getuigen verklaarden dat een bus
tegen de lantaarnpaal aan was
gereden en er vandoor was gegaan. De bestuurster van dit
voertuig, een 22-jarige vrouw uit
Ijmuiden, meldde zich kort na de
aanrijding op het politiebureau.
De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en de betrokkenheid van deze vrouw.

Huttenbouwers
gezocht
Velserbroek - Jongerenwerker Alexander van der Pieterman van Stichting Welzijn Velsen
zoekt handige tieners die maandagmiddag 24 februari willen
helpen om op de nieuwe natuurspeelplaats aan de Grote Buitendijk een aantal wilgenhutten
te bouwen. Er wordt op dit moment druk gewerkt om van het
huttenbouwterrein een mooie
natuurspeelplaats te maken. Zo
komen er onder andere klauterpalen, meer water, doelpalen
en een survivaltraject. Het Jongerenwerk wil graag maandagmiddag tussen 2 en 4 uur de wilgenhutten bouwen. Er wordt gedacht aan een mooie constructie
voor de hutten en ook aan wilgentunnels. De tieners krijgen
hierbij hulp van de bouwers van
de speeltuin. Tieners die graag
willen meewerken aan deze levende groene speelplek in hun
eigen buurt kunnen zich hiervoor opgeven bij Alexander van
de Pieterman, via 023-5491817
of 06-22921816. Zie ook http://
twitter.com/KoeAlexander.

Expositie van Stichting
Hulp aan Nubra
Velsen - Burgemeester Weerwind opent de expositie van
‘Stichting Hulp aan Nubra’ op
zaterdag 8 maart 2014 om 15:00
uur in de Centrale Bibliotheek.
Ook wordt dan de filmdocumentaire van Hans Becker over
de bergbewoners en nomaden
in de Himalaya van India getoond.
De foto’s zijn gemaakt op weg
naar en tijdens medische kampen in de afgelegen dorpen Pachathang in Nubra en Korzok in
de Changtang regio. De bezoeker krijgt een beeld van de be-

volking en de cultuur in dit afgelegen deel van de Himalaya.
Op grote hoogte moeten wegenbouwers met de aanleg van
wegen de afgelegen dorpen
ontsluiten en verbinden met
de wereld van internet en toerisme. In dit deel van de wereld
ondersteunt de stichting Hulp
aan Nubra dokter Rigzin Tondup, een arts in de traditionele
Tibetaanse geneeswijze. Zie ook
www.nubra.nl.
De expositie is de hele maand
maart te bezichtigen in de Centrale Bibliotheek in IJmuiden.

Zoup op zondag
Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Iedere zondag in maart organiseert ‘Uit
de lengte èn de Breedte’ “Zoup
op Zondag” op het terras van
de Ruïne van Brederode in samenwerking met de Heerlijkheid van Brederode. Bezoekers
en passanten kunnen niet alleen een bourgondische kop
soep eten, ze kunnen ook tegen
een gereduceerd tarief de unieke ruïne bezoeken.
De eerste Zoup op Zondag
vindt plaats op zondag 2 maart
tussen 12.00 en 16.00 uur. Op 2
maart serveren de dames van
‘Zoup op Zondag’ soepen zoals
Bonensoep met spek en rookworst, pompoensoep en een romige tomatensoep. Stuk voor
stuk soepen waar je het weer
lekker warm van krijgt.
Bezoekers, fietsers, wandelaars, iedereen is welkom, de
soep wordt buiten op het terras geserveerd dus een bezoek
aan de Ruïne is geen noodzaak,
maar voor iedereen die toch al
op die prachtige plek staat en
eigenlijk graag de Ruïne wil bekijken is er unieke actie! Kinderen bezoeken zelfs gratis de Ruine.
Zoup op Zondag is een initiatief van ondernemersduo Fréderique Speckman (architect)
en Martine van der Heijde (professional organizer), die onder
de naam ‘Uit de lengte èn de
breedte’ verschillende samen

projecten organiseren waarbij een plus een drie is. “Deze
projecten doen we omdat we er
blij van worden, om te laten zien
wat we kunnen en in dit geval
omdat we de Ruïne een warm
hart toedragen” aldus van der
Heijde.
Meer informatie: www.uitdelengteendebreedte.nl of hulp@
uitdelengteendebreedte.nl.
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Muzikale ontmoeting
met Ed Spanjaard

Vesper Engelmunduskerk
Driehuis - Zondagavond 23 februari zal de Engelmundus Cantorij uit Driehuis om 19.15 uur
een Vesperviering verzorgen in
de Engelmunduskerk. De samenkomst zal ongeveer drie
kwartier duren, waarin gebed,
zang en orgelspel een meditatieve weldaad zijn in de hectische
wereld waarin wij leven. Tijdens
de viering worden werken gezongen en gespeeld van Heinrich Schütz, Richard Ayleward, J.
Valkestijn, Claude Goudimel, A.I.
Labinski, H. Jongerius, Igor Stravinsky. Voorganger is pastor E.
Wigchert. De Engelmundus Cantorij Driehuis staat onder leiding
van dirigent/organist Joop Heeremans.

ZoMiPo in
De Hofstede

Velserbroek - Het ZondagMiddagPodium in Velsen organiseert
zondag 23 februari een optreden
van Stichting Touche in Woonzorgcomplex De Hofstede, Aletta
Jacobsstraat 227. Laat u meenemen op een denkbeeldige muzikale wandeling aan de hand van
video-opnames, dia’s, historische foto’s en prenten. Dat wordt
een prachtige middag. Kaarten à
4,00 euro zijn in de voorverkoop
bij alle ZoMiPo-locaties en zondag aan de zaal. De voorstelling
begint om 14.00 uur en vanaf
13.30 uur is de zaal open.

Postzegelavond
Santpoort-Noord - Voor de
postzegelliefhebbers en geïnteresseerden wordt op maandag
24 februari een gezellige postzegelavond van Postzegel Vereniging Santpoort georganiseerd. Men is vanaf circa 19.00
uur welkom bij Het Terras, Stationsgebouw aan de Santpoortse
Dreef. Er is voldoende parkeergelegenheid en de toegang is
gratis. Meer informatie: telefoon
023-5382274 (na 18.00 uur).

Modeshow
Fashion Plus

Santpoort-Zuid - Vrijdagmiddag 28 februari om 14.00 uur
wordt er bij Vereniging Santpoorts Belang een modeshow
gehouden door de firma Fashion
Plus. Deze firma toont kleding
voor de lente/zomer 2014. Vlotte,
stijlvolle mode voor 55 plussers,
die met hun tijd meegaan. Na afloop van de modeshow is er gelegenheid om in een gezellige,
ongedwongen sfeer en geheel
vrijblijvend de kleding te passen
en eventueel te kopen. Toegang
is gratis. Adres: ’t Brederode
Huys, Bloemendaalsestraatweg
201, telefoon 023-5383016. Zie
ook www.santpoortsbelang.nl.
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KNHS op manege
Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Afgelopen
zondag was een perfecte dag
voor een middag dressuur! Met
15 deelnemers die ieder twee
proeven reden was het weer een
gezellige middag in Santpoort,
waarbij zeven ruiters van eigen
bodem deel namen.
Onder begeleiding van Koen
Hofman verliep de middag heel
soepel. Vier van de zeven ruiters

van Kennemergaarde haalden
prijzen binnen te weten Patricia
Smids, Sanne de Graaff , Dana
Mengerink en Sander de Ridder.
Erg knap gereden!
Komend weekend hopen zij ook
op mooi weer zodat de ruiters
voor de FNRS proeven net zo
de kans krijgen om in de buitenbaan in te rijden en zich voor te
bereiden op hun proef.

‘Velsen Stemt’-app
Velserbroek - Jeroen Bakker, Peter Luit en Patrick van der Vegt
zijn de drie mensen achter de onlangs gepubliceerde smartphone
app ‘Velsen Stemt’, welke voor Apple en Android in de respectievelijke appstores gratis zijn te downloaden. Het idee kwam van Jeroen
Bakker: ,,Volgens mij is er behoefte onder veel Velsenaren naar onafhankelijke informatie over de
aanstaande Gemeenteraad verkiezingen. Bijna iedereen heeft een
smartphone in bezit en daarvoor
kunnen wij met onze kennis en
kunde een prachtige informatieve
app ontwikkelen.”
De app omvat alle mogelijke informatie rondom de Gemeenteraadverkiezingen in Velsen 2014 die
op 19 maart gehouden worden:
nieuws van de partijen in de vorm
van berichtenoverzichten, kandidatenoverzichten, de stemwijzer
‘De Stem van Velsen’ en Facebook
en Twitter tijdlijnen.
Daarnaast is een complete plattegrond opgenomen met alle stemlokaties in onze gemeente.
Peter Luit verzorgde de techniek:
,,Onze gereedschappen zijn uiterst

modern. Deze app hebben we ontwikkeld met het oog op gebruiksvriendelijkheid voor iedereen. Een
eenvoudige menustructuur met
enkele submenu’s geeft de gebruiker een goed overzicht van alle aangeboden inhoud.”
Tot slot verzorgde Patrick van der
Vegt de vormgeving: ,,Het achtergrondbeeld laat het gemeentehuis
zijn, met op de voorgrond een duidelijke link naar het stemformulier.
Het gaat erom dat in één oogopslag duidelijk is waar de app voor
staat.” De drie samenwerkende
bedrijven zijn van plan in de toekomst meer apps te gaan ontwikkelen. Luit: ,,In dit jaar hopen wij
ook iPad apps te kunnen gaan
maken. Nu we de eerste ervaringen met smartphones onder de
knie hebben, wordt het tijd voor
een volgende stap. Opdrachtgevers kunnen op eenvoudige wijze
de bouw van de app volgen, want
we hebben daarvoor een speciale previewer. Deze previewer kan
onze opdrachtgever op zijn eigen
smartphone kan installeren en dus
live kan meekijken naar de ontwikkeling. Daar zijn wij uniek in.”

Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899

website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: richardhofland@ziggo.nl

Santpoort-Zuid - Dinsdag 25
februari komt Ed Spanjaard naar
‘t Brederode Huys om te praten
over zijn werk; hij wordt geïnterviewd door de Haarlemse dirigent André Kaart.
Al decennia is Ed Spanjaard een
van de meest vooraanstaande
dirigenten die we hebben in Nederland; hij is actief in het klassieke en moderne repertoire. Hij
treedt regelmatig op bij verschillende orkesten in binnen- en
buitenland. Van 2009 tot 2012
mocht hij bij de Nationale Reisopera de hele Wagner Ring der
Nibelungen leiden. Naast zijn dirigentschap speelt hij prachtig
piano. Ook besteedt hij veel tijd
aan zijn vakdocentschap bij het

Conservatorium in Amsterdam.
Hij maakte deel uit van het Haarlemse Jeugd Orkest dat toen onder bezielende leiding stond van
André Kaart. Uit dit legendarische orkest zijn later veel muziektalenten voortgekomen.
Frans Robert Berkhout (fagottist), Vera Beths (violiste) en Bob
Zimmerman (arrangeur en componist) hebben al eerder plaatsgenomen aan de spreektafel
met André Kaart in ‘t Brederode Huys. Vereniging Santpoorts
Belang, Bloemendaalsestraatweg 201, telefoon 023-5383016.
Zie ook www.santpoortsbelang.
nl. De avond begint om 20.00 uur
en duurt tot 22.00 uur. De entree
bedraagt 6 euro.

PvdA Velsen gaat de
wijk in: Velserbroek
Velserbroek - Zaterdag 22 februari start de straatcampagne van de PvdA Velsen in het
winkelcentrum van Velserbroek.
Kandidaat-raadsleden en andere
PvdA-leden gaan graag met de
kiezer in gesprek. Zij zullen duidelijk maken waar de PvdA Velsen zich de komende vier jaar op
wil richten. Uiteraard richt PvdA
Velsen zich niet alleen op Velserbroek. De komende weken
zal de PvdA Velsen verschillende
wijken bezoeken.
Voor de komende periode zijn de
thema’s wonen, werken en leven
speerpunten van de PvdA Velsen. Voor Velserbroek in het bijzonder zijn de volgende zaken
waar de PvdA Velsen zich voor
wil inzetten voor de komende

vier jaar volgens PvdA wethouder Vennik: ‘Samen met de bewoners willen we aan een schone en veilige leefomgeving werken, waarbij we voor wijkinitiatieven geld willen vrijmaken. Bij
de inrichting van de openbare
ruimte willen we meer rekening
houden met sport en spel voor
alle leeftijden. Bovendien willen we de veiligheid van schoolgaande kinderen, fietsers en
wandelaars verbeteren door het
parkeren van auto’s van ouders
rondom scholen te beperken. Tot
slot koesteren we het recreatiegebied Spaarnwoude als groene buffer.’
Het volledige verkiezingsprogramma staat op de website
www.velsen.pvda.nl.

Stoelenparade Beeckestijn
Velsen-Zuid - In oude landhuizen staan altijd vele stoelen aan
de kant van de muur. Niet zomaar een muur, maar een muur
bespannen met gobelin of een
wandschildering. Op de oude
stoelen mogen bezoekers doorgaans niet zitten en worden ze
ter voorkoming daarvan, overspannen met een chique lint. Op
Buitenplaats Beeckestijn vormt
de prachtige collectie 18e eeuwse stoelen het uitgangspunt voor
de nieuwe tentoonstelling: ‘Stoelenparade op Buitenplaats Beeckestijn’. Dit is de vierde tentoonstelling in een serie waarbij de
klassieke genres in de kunst
en de cultuurhistorie van deze
Hollandse buitenplaats het uitgangspunt vormen. Na de beeldende kunsttentoonstellingen
in Beeckestijn met achtereenvolgens Stillevens, Portretten en
Landschappen, in deze tentoonstelling aandacht voor stoelen
van vroeger en designklassiekers van nu. De tentoonstelling

is te zien van 9 maart tot en met
1 juni. Geopend op donderdag
tot en met zondag van 11.00 tot
16.00 uur. Toegang 4 euro (kinderen tot 12 jaar gratis). Mede
mogelijk gemaakt door het Coöperatiefonds van Rabobank Velsen.

Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Hutspot met
nasikruiden
De Driehoek - Nee, dit staat
vandaag niet op het menu van
Huiskamerproject De Verbinding in Dorpshuis de Driehoek,
maar het zou wel kunnen. Ouderen die hier komen houden
van de Hollandse pot maar zijn
zeer zeker bereid om zo nu en
dan iets anders uit te proberen. Vorige week stond er nog
jambalaya op het menu en ze
eten ook wel gevulde paprika of courchette. De bezoekers
komen ook voor de gezelligheid. Het wordt voor het grootste deel gerund door vrijwilligers. Ze zijn op zoek naar een
hobbykok (M/V) voor de dinsdag, die leiding kan geven en
het leuk vindt om voor ongeveer 25 mensen te koken. Een
vakdiploma is niet vereist, wel
passie voor lekker eten. Heeft
u interesse, bel 0255-520850
vraag naar Janneke.

Kinderfilm
De Brulboei - Er komt weer een
kinderfilm in Buurthuis de Brulboei! Op donderdag 27 februari
kunnen alle kinderen van 4 t/m
10 jaar kijken naar Planes, een
film over Dusty een klein sproeivliegtuigje, dat ervan droomt om
een grote vliegrace te winnen. Er
zijn echter twee problemen: hij
is niet gemaakt om te racen en
daarnaast heeft hij ook nog eens
hoogtevrees. Skipper, een oude
uitstekende vlieger, ziet talent in
Dusty en helpt hem zijn droom
te verwezenlijken. De film duurt
van 13.30 tot 15.30 uur. De kosten zijn 2 euro per kind inclusief
limonade en een snoepje. Kinderen onder de vier jaar kunnen alleen komen met begeleiding van
een volwassene. Meer weten?
Bel 0255 510652.

Gratis proeflessen Aerobics
Buurtsport - Vanaf maandag 3
maart kunt u vier keer gratis meedoen met Aerobics in Buurtcentrum de Spil. Deze lessen zijn bedoeld voor vrouwen uit IJmuiden
die niet zeker weten of Aerobics
iets voor ze is, maar het wel graag
willen proberen. De lessen zijn
van 9.30 tot 10.30 uur op maandag 3, 10, 17 en 24 maart. Aerobics is bewegen op muziek om uw
uithoudingsvermogen en kracht
te vergroten. De groep bestaat alleen uit vrouwen, plezier in bewegen staat voorop. Wilt u zich opgeven of meer informatie? Neem
contact op met Liza Ronde, buurtsportcoach voor volwassenen in
IJmuiden, bel 06-12798959 of mail
naar lizaronde@welzijnvelsen.nl

Gezamenlijke inloop RIBW
en SWV feestelijk van start
Velsen - RIBW Kennemerland/
Amstelland en de Meerlanden
(K/AM) en Stichting Welzijn Velsen starten op 25 februari met
een gezamenlijke inloop voor alle Velsenaren. Elke dinsdag van
13.00 tot 16.00 uur in Buurthuis
de Brulboei en iedere donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur in
Buurtcentrum de Spil in IJmuiden.
Onder de noemer Kansen & Zo
wordt iedereen uitgenodigd om
deel te nemen aan de diverse activiteiten, of om gewoon eens vrijblijvend langs te komen voor een
drankje en wat gezelligheid. Elke
dinsdag en donderdag kunnen de
Velsenaren voortaan langskomen
om bijvoorbeeld een potje te darten, te kaarten, een gezelschapsspel te spelen of om gewoon even
bij te kletsen met buurtbewoners.
Op dit moment volgt een aantal
cliënten van RIBW K/AM al activiteiten in een beschermd wonen-locatie in de Torricellistraat
in IJmuiden. Stichting Welzijn Velsen had al een inloop in de twee
buurthuizen. Waarom apart als

het samen kan? Het scheelt niet
alleen tijd en geld, maar is vooral veel leuker. Voor cliënten van
RIBW K/AM kan de drempel
om er op uit te gaan soms best
hoog zijn. De gezamenlijke inloop biedt hun de kans om in een
veilige omgeving gewoon mee te
doen met de rest van Velsen. En
zo hoort het ook. Want iedereen
moet de kans krijgen om erbij te

Paasworkshop
Mechanisch speelgoed
Het Terras - Speciaal voor kinderen die geïnteresseerd zijn in
techniek wordt een leuke workshop gehouden. Heb je zin om
een technisch knutselwerk
te maken waarin verschillende dieren; kip, konijn en vogels
kunnen bewegen?
Deze workshop wordt gegeven
in het Dorpshuis het Terras in
Santpoort-Noord (Station Sant-

poort-Noord). Startdatum 19
maart. Daarna op 25 maart en
1 en 8 april. Woensdagmiddag
van 14.00 tot 15.15 uur.
De kosten bedragen 28 euro,
incl. materiaal. Opgeven via de
website www.welzijnvelsen.nl of
u kunt een inschrijfformulier ophalen bij Het Terras. Meer weten? Bel 0255-548548 (cursusbureau).

Vrijgevig wijkcentrum
De Mel-Watervliet - Eén keer
per maand gaan de medewerkers van Wijkcentrum de MelWatervliet de straat op met een
kleine attentie: een lichtje in
donkere dagen, chocoladehartjes met een Valentijns groet,
een koffiebon als uitnodiging of
zelfgemaakte koekjes. Voorbijgangers reageren veelal spontaan, met een glimlach of gaan
in gesprek met de medewerkers. Met deze actie wil men het

wijkcentrum een gezicht geven.
Het wordt makkelijker eens binnen te lopen voor deelname aan
een activiteit of voor het stellen
van een vraag.
Woensdag 12 februari werden
de (groot)ouders op het schoolplein van Ontmoetingsschool de
Triangel verrast met een Valentijnsgroet. Dit leverde weer vele
blije gezichten op. Meer weten
over Wijkcentrum de Mel-Watervliet? Bel 0251-226445.

Biljarters gezocht
De Spil – In Buurtcentrum de
Spil is er op donderdagavond van
19.00 tot 22.30 uur biljarten in
clubverband. Voor deze biljartclub
worden nog twee personen ge-

zocht. De kosten zijn 7,20 euro per
maand. Meer weten? Bel 0255510186 of ga gewoon even langs
op de clubavond op donderdag en
vraag naar Loek Kramer.

horen. En dat is precies waar het
bij Kansen & Zo om gaat.
Dinsdag 25 februari om 13.00
uur wordt de gezamenlijke inloop
feestelijk geopend in De Brulboei
met begeleiders en cliënten van
RIBW K/AM, medewerkers van
Stichting Welzijn Velsen en buurtbewoners. Voor deze gelegenheid
worden er speciale activiteiten
georganiseerd.

Koffieochtend
Welzijn Velserbroek - Het thema van de koffieochtend op donderdag 27 februari is: Recepten! We gaan deze ochtend verschillende recepten bespreken
en bekijken. Bijvoorbeeld vegetarische- of eenpans recepten.
Heeft u nog ideeën of een lekker recept? Wilt u die meebrengen dan wordt er een boekje van
gemaakt dat u aan het eind van
de ochtend mee krijgt. Er is wat
lekkers bij de koffie, gemaakt volgens eigen recept! De koffieochtend is van 10.00 uur tot 12.00 uur
en zal plaatsvinden in Bibliotheek
Velserbroek. De entree is gratis
en koffie of thee kosten 0,80 euro. Meer weten? Bel Welzijn Velserbroek, 023-5388830 of Bibliotheek Velserbroek, 023-5381901.

Carnaval
De Dwarsligger - Woensdagmiddag 5 maart van 13.30 tot
16.00 uur staat de kinderinstuif
van Buurtcentrum de Dwarsligger in het teken van carnaval. Er
is dan een heuse carnavalsmiddag voor kinderen tussen 5 en
10 jaar. De kosten zijn 2 euro. De
kinderen worden verzocht verkleed te komen en gaan die middag spelletjes doen en een masker maken. Om 15.30 uur worden
de ouders uitgenodigd om mee
te dansen. Van te voren opgeven,
want er is plek voor 30 kinderen.
Meer weten? Bel 0255-512725.

Rode Kruis
geeft cursus
De Dwarsligger - Op dinsdag
4 maart van 9.00 tot 11.30 wordt
in Buurtcentrum de Dwarsligger de eenmalige cursus ‘Ongeluk in en om het huis’ door het
Rode Kruis gehouden. De cursus
is gratis. Voor kinderopvang betaalt u 1 euro per kind. Alle allochtone vrouwen, met kinderen
in huis, worden uitgenodigd om
mee te doen. Na afloop van de
cursus ontvangt u een certificaat
van het Rode Kruis. We hebben
plek voor 10 vrouwen. Interesse? Geef u op bij Minke of Hans
van Buurtcentrum de Dwarsligger. Bel 0255-512725.

Griezelfeest
voor kinderen
De Spil - Op woensdag 19 februari hebben een aantal kinderen griezelkleding gemaakt in
de Spil van vuilniszakken, lappen
stof en crêpepapier. Die kleding
gaan ze dragen tijdens het Griezelfeest op woensdag 5 maart
van 14.00 tot 16.30 uur. Dan kun
je o.a. drakeneieren gaan zoeken
en andere griezelige spelletjes
gaan doen. Ook is er een spokendisco en aan het eind krijg
je een echt Griezeldiploma! Prijs
2,50 euro. Wil je ook komen op
het Griezelfeest geef je dan snel
op en kom net als de andere
kinderen verkleed naar De Spil.
Meer weten? Bel 0255-510186.

Rommelmarkt
De Brulboei - Hij komt er weer
aan, de Voorjaarsrommelmarkt
van Buurthuis de Brulboei en
wel op zondag 16 maart, van
10.00 tot ongeveer 14.00 uur.
Kom gezellig een kijkje nemen
om misschien wel met een leuke of mooie aanwinst de deur uit
te gaan. Een tafel reserveren om
zelf uw spullen te verkopen kan
vanaf maandag 3 maart om 9.00
uur. Een tafel huren kost 3,50
euro. Meer weten? Bel 0255510652. Let op de Facebook-pagina van www.buurthuisdebrulboei.nl en blijf op de hoogte!

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

Interieur VERBOUWEN
Kozijnen met houtlookverbinding van Kumaro
sanitair

IJmuiden - In de showroom van Kumaro Kozijnen gelegen aan de Maxwellstraat 1
in IJmuiden kan een uitstekende indruk worden verkregen van het assortiment kozijnen,
ramen, deuren, schuifpuien, dakkapellen, en
veranda’s. Kumaro kunststof kozijnen zijn in
vele uitvoeringen en kleuren leverbaar en bovendien bijzonder onderhoudsvriendelijk.

kozijnen

Nieuw in het programma zijn kunststof kozijnen met houtlookverbinding, dit houdt in dat de hoeken recht en gekontramald
worden, waardoor de kunststof kozijnen nog meer lijken op
houten kozijnen. De voor u op maat gemaakte kozijnen zorgen voor een ware metamorfose in zowel moderne als klassieke stijl met een natuurlijke uitstraling. Kumaro kunststof kozijnen worden volgens de strenge VKG-normen geproduceerd
en gecontroleerd. Het hele productieproces vindt plaats onder
het KOMO, SKG, en Politie-Keurmerk.
Naast de kozijnen, zowel in kunststof, aluminium als hout heeft
Kumaro ook kunststof dakkapellen in het programma, waarbij
de klant de keuze heeft uit tradionele opbouw ter plaatse of de
budgetvriendelijke samengestelde kunststof uitvoering. Beide
dakkapellen worden in een dag geplaatst. Ook het renoveren
van bestaande dakkapellen, boeidelen en gevelbekleding met
onderhoudsarme producten kan Kumaro verzorgen.
Kumaro is ook dealer van Aluxe veranda’s. Met een veranda
kan men langer van de zomer, voor- en najaar genieten. Een
veranda met de afmeting van 5 bij 2,5 meter is al vanaf 1.795
euro leverbaar. Bovendien heeft u de mogelijkheid om de veranda af te sluiten met kozijnen, waardoor u een ware wintertuin creëert.
Ook het plaatsen van aan-, uit- en opbouwen en andere werkzaamheden in en om het huis kan Kumaro voor u verzorgen
door het eigen bouwbedrijf. Voor zowel het plaatsen van kozijnen als andere bouwkundige werkzaamheden kunt u nog
het gehele jaar 2014 gebruik maken van de 6% BTW regeling, vraag wel naar de voorwaarden. Voor u een reden om
nu de stap te zetten en Kumaro te bellen voor een vrijblijvende afspraak. Voor een vrijblijvende offerte komen zij graag bij
u langs om de mogelijkheden door te nemen, of bel voor informatie 0255- 512109. Voor verdere informatie: www.kumarokozijnen.nl.

HvH Installatietechniek:
allround tot in de hoekjes
IJmuiden - Kent u het pand van HVH Installatietechniek aan de Kennemerlaan in IJmuiden? Een grote herinrichting van de showroom is hier recent afgerond. Eigenaar René Huijbens vertelt: ,,De nieuwe
showroom is de basis van al onze installatiewerkzaamheden. Voor een klant is vaak niet inzichtelijk
hoe de techniek van hun installatie werkt. In onze vernieuwde showroom kunnen ze installaties en producten bekijken. Een ingewikkeld systeem als Evohome
bijvoorbeeld. Hiermee regelt men eenvoudig voor elke kamer apart de temperatuur. Als je gezien hebt hoe
het werkt, snap je echt de meerwaarde van zo’n manier van verwarmen.’’
Het installatiebedrijf is al enige tijd gevestigd in IJmuiden en wordt in de regio steeds bekender op het gebied van cv-ketelvervanging. René Huijbens: ,,Naast

de welbekende werkzaamheden op het gebied van
verwarming zijn onze specialisten zeer vakkundig in
andere gebieden van het installatievak. Denk bijvoorbeeld aan energie besparen en sanitair. Droomt u van
een nieuwe badkamer, maar ziet u op tegen de verbouwing? Laat dan het project over aan HVH installatietechniek. René Huijbens licht toe: ,,Mensen weten
wellicht dat wij sanitair verkopen. Maar vaak niet dat
wij een badkamer compleet kunnen renoveren.’’
Om maximaal te profiteren van het installatiewerk in
uw woning is het belangrijk om dit jaarlijks goed te laten onderhouden. HVH installatietechniek biedt diverse mogelijkheden op het gebied van onderhoudscontracten. Loop vrijblijvend eens binnen in de vernieuwde showroom aan Kennemerlaan 52-54. Of bel voor
meer informatie naar: 0255-541010.
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Rob Woud
Keukens signaleert
veranderende vraag in
keukenland
Regio - Bij Rob Woud Keukens Inbouwapparatuur komen steeds meer
klanten binnen die hun keuken willen renoveren. Er wordt minder verhuisd en veel mensen besluiten daarom hun keuken te vervangen of aan
te passen aan de nieuwe trends en kookmogelijkheden. Rob Woud Keukens is hiervoor de partner bij uitstek.
Zij ontwerpen de nieuwe keuken volgens de laatste trends en met grote kennis over de nieuwste kook-, koel- en ventilatie-technieken. De keukenofferte wordt per item gespecificeerd en geprijsd. Rob Woud Keukens
werkt met verschillende keukenmerken die een erg goede prijs/kwaliteit
verhouding hebben en die alle prijsniveaus bedienen. De meeste keukens die Rob Woud Keukens levert kosten tussen de 7.000 en 17.000 euro.
Ook bestaat de mogelijkheid om de totale verbouwing van de keuken in
één hand te houden door de samenwerking met Zwaag Bouwadvies,
die ook te vinden is in de showroom. Op deze manier hoeft u niet meer
op zoek naar bijvoorbeeld een loodgieter, stukadoor of elektricien. Met
een vast team biedt Zwaag Bouwadvies altijd een continue kwaliteit van
werkzaamheden aan. Door deze samenwerking wordt de periode tussen het slopen van de oude keuken en het koken in de nieuwe keuken zo
kort mogelijk en heeft u geen zorgen meer over de planning. Voor de verbouwing wordt een gespecificeerde offerte en werkplanning gemaakt.
,,Bij Rob Woud staat het woord service hoog in het vaandel, waardoor
de zaak al jaren wel vaart bij goede mond-tot-mond reclame’’, aldus Vivian Woud (foto). Rob Woud Keukens Inbouw-apparatuur is tevens specialist in het vervangen van keukeninbouwapparatuur. Ook renovatie van
de keuken zoals bijvoorbeeld werkbladen vervangen behoort tot de mogelijkheden. De prijsstelling van de apparatuur is scherp, dit wordt gerealiseerd door partij-inkoop en concurrerende prijzen.
Voor een keukenofferte is het raadzaam een afspraak te maken zodat u
de onverdeelde aandacht van de keukenontwerper krijgt. Heeft u interesse in alleen inbouwapparatuur of wilt u zich oriënteren, ga dan eens rustig rondkijken in de showroom. Er staan ruim 300 inbouwapparaten opgesteld. Daarbij zijn een groot aantal apparaten uit voorraad leverbaar.
Rob Woud Keukens Inbouwapparatuur is gevestigd bij het spoorwegviaduct op de Zijlweg in Haarlem, tegenover Albert Heijn Vos. Zie ook www.
robwoud.nl.
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Informatieavond Lange
Nieuwstraat 3 en 4 maart
Maandag 3 en dinsdag 4 maart
a.s. worden de plannen voor een
opknapbeurt van het winkelgebied Lange Nieuwstraat gepresenteerd. Ook verkeerschetsen voor een vernieuwde Lange
Nieuwstraat tussen het Gijzenveltplantsoen en de Zeeweg staan op
het programma.

In 2013 heeft de gemeenteraad besloten om de Lange Nieuwstraat tussen Plein 1945 en Marktplein een
mooiere uitstraling te geven en aantrekkelijker te maken voor het winkelende publiek. Met de direct betrokkenen zoals winkeliers en het
wijkplatform IJmuiden-Noord zijn
diverse gesprekken gevoerd.

Belanghebbende bewoners, winkelend publiek en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd.
Locatie: Tata Steel stadion aan de
Minister van Houtenlaan 123 te Velsen Zuid. Aanvang 19:00 uur.

De informatieavonden zijn openbaar. Het is de bedoeling dat de reacties voor het zomerreces worden
verwerkt in een voorlopig ontwerp.
Daarna volgt een formele inspraakprocedure.

Wethouder tekent overeenkomst

Wandelnetwerk door
provincie Noord-Holland

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

Iedereen is blij met de verhuizing van
het gebouw De Beurs naar het stadhuis. Alle medewerkers en het bestuur werken dan weer vanuit één locatie. Bezoekers van college en ambtelijke afdelingen kunnen zich vanaf
3 maart 2014 weer melden bij de balie aan het Dudokplein 1. Deze ingang
is gelegen tegenover Albert Heijn.

Geen aanvragen reispapieren 6 en 7 maart
De geldigheidsduur en het model
van paspoort en identiteitskaart
gaan veranderen; dat vergt aanpassing van de apparatuur. Dit gebeurt op 6 en 7 maart a.s. U kunt
daarom op deze dagen geen paspoort of identiteitskaart aanvra-

gen. U kunt uiteraard wel eerder
aangevraagde reispapieren ophalen. Ook kunt u voor alle andere producten gewoon terecht. En
het blijft mogelijk om een noodpaspoort bij de Koninklijke Marechaussee aan te vragen.

Wandelaars kunnen straks gebruik maken van 650 km aan
wandelroutes in Noord-Holland.
Woensdag 12 februari 2014 heeft
wethouder Annette Baerveldt namens de gemeente Velsen daar
een samenwerkingsovereenkomst
voor ondertekend. Een deel van
het wandelnetwerk is al klaar. In
2015 is het helemaal af.

Dat betekent dat u volgend jaar ongestoord kunt wandelen door Bergen, Langedijk, Heerhugowaard,
Alkmaar, Heiloo, Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen. Het netwerk van rondwandelingen legt de verbinding tussen het
stedelijk gebied en het buitengebied.
Bij elk startpunt bestaat er parkeergelegenheid en is er een informa-

tiepaneel te vinden. De routes zijn
met gekleurde pijlen in twee richtingen bewegwijzerd. Wandelaars kunnen op basis van de keuzepunten ook
zelf een leuke wandeling samenstellen. Deze systematiek lijkt op die van
het provinciale fietsknooppuntensysteem.
De paden sluiten aan op bestaande
wandelmogelijkheden in de duingebieden en op toekomstige netwerken van West-Friesland en Laag
Holland. Het is de bedoeling dat het
wandelnetwerk ook door andere gemeenten wordt opgepakt. De provincie Noord-Holland verleent financiele steun aan het project. Meer informatie op www.wandelnetwerk
noordholland.nl. (foto: gemeente
Heemskerk)

kies op 19 maart
de nieuwe raad
www.DeStemvanVelsen.nl
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Parkeren Wijkerstraatweg

Uitstel werkzaamheden
Medio april zal begonnen worden met de aanleg van de nieuwe parkeersituatie aan de Wijkerstraatweg in Velsen-Noord.
Wij hebben in eerdere berichtgeving laten weten dat eind februari gestart gaat worden met
de werkzaamheden. Onvoorziene omstandigheden hebben tot
deze vertraging geleid.

Er komen extra parkeerplaatsen.

Op de ventweg voor de winkels
gaat een parkeerschijfzone (blauwe zone) gelden. De tijden voor deze zone zijn van maandag tot en
met zaterdag van 09.00 tot 18.00
uur. In overleg met de ondernemers en bewoners wordt de parkeerduur uitgebreid van 1 uur naar
2 uur. Dit is een proef voor een jaar.
Ook zal een extra plateau worden
ingepast om de verkeerssnelheid
af te remmen.

Voetstappenactie
Op donderdag 20 februari a.s.
houdt de politie in de Zee- en
Duinwijk in IJmuiden een zogeheten voetstappenactie. Samen met het Woningbedrijf Velsen, Velison Wonen en buurtbewoners gaat zij op zoek naar inbraakgevoelige woningen.

Agenten laten in woningen, waarvan bijvoorbeeld een raam of deur
openstaat, een papieren witte voet
achter met de tekst: ‘Deze schoenafdruk had van een insluiper kunnen zijn’.

Buurtbewoners zijn uitgenodigd
om samen met de wijkagenten Jerry Ramdayal en George Boekelaar
en medewerkers van het Woningbedrijf Velsen en Velison Wonen
de wijk in te gaan om onveilige situaties op het gebied van woninginbraak op te sporen. De controle
begint om 18.45 uur bij buurtcentrum de Dwarsligger. Deze eindigt
om 20.30 uur.

Gedeputeerde Jaap Bond
brengt bezoek aan Velsen
Vrijdag 14 februari 2014 heeft
Jaap Bond, gedeputeerde van
de provincie Noord-Holland, een
werkbezoek aan de gemeente
Velsen gebracht op uitnodiging
van wethouder Wim Westerman.
De heer Bond maakte nader kennis met plannen voor windenergie
op land en het gebruik van ‘restwarmte’ van Tata Steel, die heel
Velsen zou kunnen verwarmen.

De gemeente heeft een meerjarenvisie ‘Kennisrijk werken in Velsen’.
Die is uitgewerkt tot een strategische agenda ‘Energiek en innovatief naar 2016’. Velsen wil vooroplopen met duurzame energie, die voornamelijk gewonnen wordt uit wind
en water. Verder is het een wens van
Velsen om een centrum voor kennis-

De politie wil met deze actie de bewoners bewust maken van de insluipingmogelijkheden van de woning en/of berging. Extra beveiliging zal het aantal inbraken nog
verder terugdringen.

industrie te worden. Maritiem ecologisch onderzoek is daar een pijler
van. Gemeente en provincie werken
nauw samen waar het gaat om energiebesparing en groene energie. Gedeputeerde Bond bracht bezoeken
aan TATA Steel, MEO BV en Crown
van Gelder in Velsen-Noord. Deze
papierproducent wil een grote windturbine plaatsen. Ook vertegenwoordigers van ENECO, Rijkswaterstaat,
Windpark IJmond, Energiek Velsen
en Milieudienst IJmond waren van
de partij, evenals de wethouders van
Beverwijk en Uitgeest.
De heer Bond (2e van links op de foto) was opgetogen over de regionale samenwerking op het gebied van
duurzame energie. (foto: Ko van
Leeuwen)

Enquête ondernemersloket Vrijwillige inzet in Velsen
Sinds december 2012 zijn de openingstijden van het Ondernemersloket verruimd en worden eenvoudige vragen sindsdien beantwoord door het Klant Contact
Centrum. Velsen wil de dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van de ondernemers.

Met ingang van 1 december 2012 is
de bereikbaarheid van het Ondernemersloket gelijkgesteld aan de openingstijden van het stadhuis. De medewerkers van het Klant Contact
Centrum van de gemeente beantwoorden sindsdien eenvoudige vragen direct. Vragen die meer tijd nodig hebben om te beantwoorden,
worden via het contactformulier uitgezet bij de behandelend ambtenaar.

Deze neemt dan contact op met de
vraagsteller.

Het laatste kwartaal van 2013 zijn
de klanten van het Ondernemersloket uitgenodigd om enkele vragen te
beantwoorden over deze uitbreiding
van onze dienstverlening. Daar is
helaas weinig respons op gekomen.
De reacties die binnenkwamen, waren wel positief.

Vrijwilligers in Velsen; ze zijn heel
belangrijk – onmisbaar eigenlijk.
Dankzij de inzet van de vrijwilligers kunnen veel verenigingen
voortbestaan, oudere buurtbewoners lang thuis blijven wonen en
ontstaan leuke, inspirerende wijkinitiatieven. Gemeente Velsen stimuleert en ondersteunt de inzet
van enthousiaste vrijwilligers.

De gemeente Velsen wil haar dienstverlening zo goed mogelijk laten
aansluiten op de behoeften, wensen
en verwachtingen van de ondernemers. Suggesties zijn welkom via ondernemersloket@velsen.nl. Aanvragen bij het ondernemersloket lopen
via het contactformulier op www.
velsen.nl > ondernemersloket.

In de komende jaren gaan een aantal
taken op sociaal terrein over van het
Rijk naar gemeenten. Ook gemeente Velsen krijgt te maken met drie
grote decentralisaties; de overheveling van taken vanuit AWBZ, overheveling van de jeugdzorg en de invoering van de participatiewet. Voor
deze ontwikkelingen geldt dat de ei-

gen kracht van mensen steeds belangrijker wordt. Zo wordt verwacht
dat kwetsbare mensen steeds langer
thuis blijven wonen en dat inwoners
vooral in hun eigen omgeving tot een
oplossing voor hun probleem komen;
met familie, vrienden, buren en bekenden. Gemeente Velsen verwacht
dan ook dat de vraag naar vrijwillige inzet op het gebied van zorg toeneemt. Daarom gaat Velsen zich inzetten om de toename van de vrijwillige inzet in de buurt te stimuleren en
vrijwilligers te ondersteunen. Hoe dit
er de komende jaren uit komt te zien,
staat beschreven in de notitie ‘Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017’. De
notitie is te vinden op www.velsen.nl
via Bestuur & Organisaties > Beleid >
Maatschappij & Samenleving.
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Bekendmakingen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling,
bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog
veel meer.

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

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

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

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

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 8
februari tot en met 14 februari
2014 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Zuidersluisweg 1, wijzigen gevel
(14/02/2014) w14.000062;
Westerduinweg 19, uitbreiden opslag
gasflessen
(12/02/2014)
w14.000060;
De Wetstraat 4, kappen boom
(13/02/2014) w14.000061;
Reigersbossenlaan 69, plaatsen berging (10/02/2014) w14.000054.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen
Santpoort-Noord
Vlugthovenstraat 18, vergroten
eerste verdieping (10/02/2014)
w14.000055;
Voorplaats 8a, vergroten dakkapel (voorgevel) (12/02/2014)
w14.000057;
Hagelingerweg 196, vervangen trapopgang (11/02/2014) w14.000056.
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 4, kappen
boom (11/02/2014) w14.000058.
Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
De Zeiler 168 en 170, legaliseren afdakje (12/02/2014) w14.000059;
L. Springerstraat 120 t/m 132,
vervangen
trap
naar
entree
(10/02/2014) w14.000053.
Velsen-Noord
Geen mededelingen
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd
met zes weken:
IJmuiden
Trompstraat 166, plaatsen dakopbouw (23/12/2014) w13.000549.
Velserbroek
Kaasmakerstraat ong., bouwen Ziggo station (23/12/2013) w13.000545.
Velsen-Noord
Reyndersweg 3, vergroten surfcentrum (23/12/2013) w13.000548.

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

een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Reaumurstraat 5, veranderen bedrijfspand tot twee woningen (17/02/2014)
w13.000550;
Eenhoornstraat 2, oprichten van
school, sporthal en peuterspeelzaal
(13/02/2014) w13.000365.
Prins Hendrikstraat ong., oprichten 13 woningen (17/02/2014)
w13.000518.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg ong., oprichten mobiele JOP (13/02/2014)
w13.000420.

Driehuis
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Concordiastraat, vernieuwen zeekade
(17/02/2014) w13.000546.

Santpoort-Noord
Paramaribostraat 80, plaatsen aanbouw (zijgevel) en erker (voorgevel)
(14/02/2014) w13.000505.

Velsen-Zuid
Oostbroekerweg ong., kappen 162 bomen (13/02/2014) w14.000009;
Rijksweg 136, kappen diverse bomen
(13/02/2014) w13.000543.

Velserbroek
Galle Promenade 48 t/m 58, samenvoegen winkels in winkelcentrum Velserbroek (12/02/2014) w13.000502.
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Besluiten (vervolg)
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

Evenementen art. 2:17 APV

IJmuiden
23 juli 2014 en 24 juli 2014, Strand-

zesdaagse, overnachten sportcomplex
SVIJ (13/02/2014) u14.001093.

Sepa en de gemeente Velsen
Het Europese project Sepa is gericht om alle elektronische betalingen te harmoniseren en tot één
betalingssysteem voor de euro te
komen.

De invoering van de nieuwe betalingswijze Sepa heeft invloed op de
gehele gemeentelijke organisatie.

De gemeente Velsen heeft er alles
aan gedaan om de invoering van Sepa in de gemeentelijke administraties zo goed mogelijk te laten verlopen.

Wij hopen daarmee eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Verkeersmaatregel Keizer Wilhelmstraat
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

E6 zoals bedoeld in bijlage I van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

één parkeervak aan de Keizer Wilhelmstraat te IJmuiden (nabij de ingang van woonzorgcentrum Breezicht) aan te wijzen als algemene
gehandicaptenparkeerplaats door
middel van het plaatsen van bord

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digita-

le Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel
langs elektronische 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.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie,
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant. Deze advertentie is bedoeld als
extra service.

Vastgesteld wijzingingsplan ‘Calamiteitenboog’
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben in haar vergadering van 18 februari 2014 het wijzigingsplan vastgesteld voor een
Calamiteitenboog van de A9 naar
de A22 te Velsen-Zuid. Het plangebied ligt in de zuidelijke punt
van de Zuiderscheg waar de A9
en de A22 elkaar kruisen. Het
plangebied ligt binnen het plangebied van het bestemmingsplan
Zuiderscheg.

In het bestemmingsplan ‘Zuiderscheg’ is een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor
een calamiteitenboog. De directe
aanleiding om nu voor dit gebied een
wijzigingsplan op te stellen, is het
verzoek van Rijkswaterstaat om een

calamiteitenboog aan te leggen om
zo de robuustheid van de Wijker- en
Velsertunnel te verbeteren in geval
van calamiteiten.
Het vastgestelde wijzigingsplan ligt
voor een ieder met ingang van 21 februari 2014 gedurende zes weken ter
inzage. Het vastgestelde wijzigingsplan en daarbij behorende stukken
zijn in te zien bij de receptie van het
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
De receptie is van maandag tot en
met vrijdag geopend van 09.00 uur
tot 16.00 uur en op donderdagavond
van 18.00 uur tot 20.00 uur.
Een exemplaar van het vastgestelde wijzigingsplan is in te zien bij de
centrale bibliotheek te IJmuiden ge-

durende de gebruikelijke openingstijden. Het wijzigingsplan is tevens
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (IDN) is NL.IMRO.0453.
WP1202CALAMITEITE1-R001.
Beroep bij de Raad van State kan
worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig zienswijzen op het
ontwerp-wijzigingsplan bij het College kenbaar hebben gemaakt, dan
wel door belanghebbenden aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen op het ontwerp-wijzigingsplan bij het College kenbaar te hebben gemaakt. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd.
Het beroepschrift dient in tweevoud
te worden gezonden aan de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA
‘s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het
wijzigingsplan treedt in werking
daags na afloop van de genoemde
termijn van terinzagelegging. Het
instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld
kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de
termijn naast het beroepschrift een
verzoek om voorlopige voorziening
is ingediend bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit
niet in werking voordat op het verzoek is beslist.
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Bekendmaking mandaat
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken ingevolge artikel 3:42
Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij bij besluit van 12 februari 2013 onder voorwaarden mandaat heeft verleend aan de afdelingsmanager van Algemene Zaken en

aan de functie van directeur om namens hem besluiten te nemen en te
ondertekenen ter uitvoering van artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente
Velsen.

De bevoegdheden uit dit artikel hebben betrekking op het opleggen van
een muilkorfgebod en kort aanlijngebod aan gevaarlijke honden.
Inwerkingtreding
Het mandaat gaat in op de dag na pu-

blicatie.
Ter inzage
Het mandaatbesluit ligt voor eenieder ter inzage bij de balie van het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Haven Afvalstoffen Plan Noordzeekanaalgebied

IJmuiden - Vrijdag 21 en woensdag 26 februari, 20.30 uur, draait
het Witte Theater, Kanaalstraat
257 de film ‘Mandela: Long walk
to freedom’.
Gebaseerd op de gelijknamige
autobiografie is deze film het verhaal van het indrukwekkende leven van de begin december overleden Nelson ‘Madiba’ Mandela. In grootse beelden en handelingen wordt met historische precisie de ontstaansgeschiedenis
van een modern icoon geschetst.
Vanaf zijn jeugd in een klein plattelandsdorp tot en met zijn presidentschap van Zuid-Afrika in de
jaren ‘90. Het verhaal begint in het
dorp waar de jonge Mandela opgroeit en springt dan naar 1942,
waar we hem zien als advocaat.
In 1948 wordt hij actief in de beweging voor gelijke rechten, het

ANC. Wanneer vreedzaam protest
geen effect heeft, wordt de beweging steeds militanter. Zo kon het
gebeuren dat Mandela werd opgepakt en aangeklaagd wegens
sabotage en samenzwering tegen
de staat. Hij was bereid om als
martelaar te sterven voor de goede zaak, maar hij kreeg ‘slechts’
levenslang. Zevenentwintig jaar
waarin hij ideeën ontwikkelde om
een burgeroorlog in zijn land te
voorkomen. De film geeft een eerlijk portret van Mandela: als jonge
man met een voorkeur voor boksen, snelle auto’s en mooie vrouwen, maar ook als een getalenteerd advocaat en vrijheidsstrijder
die wapengeweld niet uit de weg
ging om zijn politieke boodschap
over te brengen. Gebaseerd op de
gelijknamige autobiografie. Toegang 7,50 euro.

IJmuiden – Buurthuis De Brulboei organiseert donderdagmiddag 27 maart van 13.30 tot 16.00
uur een workshop ‘Omgaan met
een Android tablet voor senioren’.
Hier wordt aandacht besteed aan
het apparaat zelf en Android, het
besturingssysteem op de meeste
tablets. Onder andere wordt gekeken naar internet, facebook, foto’s uitwisselen tussen tablet en
computer enz. De kosten bedragen 10 euro per deelnemer. Graag
uw eigen Android-tablet meenemen! Inschrijven vanaf vandaag.
Meer weten? Bel 0255-510652.

Gezinscoach
in elke wijk

Velsen – In elke wijk een aanspreekpunt voor het Centrum
Jeugd en Gezin (CJG). Dat is het
streven van de IJmondgemeenten. Nog in het eerste kwartaal
van 2014 gaan twee gezinscoaches in Velsen aan het werk in nog
aan te wijzen wijken. In de andere
IJmondgemeenten begint de proef
met een coach per gemeente. Deze proef gebeurt als voorbereiding
op de overgang van de Jeugdzorg naar gemeenten. Een CJGcoach in de wijk betekent directe
hulp bij vragen en problemen. In
geval van een crisis moet de CJGcoach snel kunnen doorverwijzen
naar meer specialistische hulp. De
proef geldt tot 1 januari 2015.

structuur vast te stellen per 1 januari 2014;
• deze tariefstructuur in de plaats te

ze tarieven te wijzigen als dit na
evaluatie halverwege 2014 nodig
mocht blijken onder voorwaarde

pen in het MER zijn onder andere externe veiligheid, lucht,
water, bodem, natuur en archeologie. Het MER biedt inzicht in hoe de ruimtelijke keuzes in het PIP het milieu beïnvloeden en geeft aan wat de
impact is van de nieuwe sluis
op de omgeving.
Het ontwerp-PIP en MER liggen van 19 februari tot en met
1 april ter inzage. Voor iedereen
is er de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De zienswijzen worden verwerkt in een
nota van beantwoording. Provinciale Staten betrekken de
ingediende zienswijzen en adviezen bij hun besluitvorming.
Naar verwachting vindt de besluitvorming hierover plaats in
het najaar van 2014.
Op 4 en 11 maart zijn er informatieavonden in respectievelijk Amsterdam (Tolhuis) en
IJmuiden (Tata Steel Stadion)
om een toelichting te geven op
het ontwerp-PIP en MER.
De nieuwe sluis is nodig om
ruimte te bieden aan de steeds
groter wordende zeeschepen.
De nieuwe, grote zeesluis zorgt
voor een vlotte en veilige bereikbaarheid van de havens en
bedrijven aan het Noordzeekanaal. Naar verwachting is de
sluis in 2019 gereed.
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De wijziging van de tarieven is in
werking getreden op 1 januari 2014.

IJmuiden - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben
het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en het Milieueffectrapport (MER) voor de
nieuwe grote zeesluis in IJmuiden vrijgegeven voor de ter inzage legging. Hiermee is een
nieuwe stap gezet in het proces van de aanleg van de nieuwe zeesluis.
De nieuwe zeesluis moet de
bijna 100-jarige Noordersluis in
IJmuiden gaan vervangen. Een
inpassingsplan is in feite een
provinciaal bestemmingsplan.
De belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn leefbaarheid
en ruimtelijke kwaliteit. Andere onderwerpen in het PIP zijn
de locatie en de afmeting van
de nieuwe sluis, verplaatsingen
van diverse activiteiten op de
sluiseilanden, en een blijvende noord-zuid-verkeersverbinding. De nautische- en waterveiligheid wordt gegarandeerd
in zowel de aanleg- als de gebruiksfase. De sluis is onderdeel van de primaire waterkering.
Voor het PIP moeten ook de
effecten op het milieu onderzocht worden. Daarom heeft
Rijkswaterstaat als initiatiefnemer een milieueffectrapport
(MER) opgesteld. Onderwer-

Ter inzage
De tekst van de wijziging van het Haven Afvalstoffen Plan Noordzeekanaalgebied is in het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd. Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is ook in te zien bij de balie
van het stadhuis. De wijziging wordt
ook gepubliceerd op de website van
de gemeente Velsen: www.velsen.regelingenbank.nl.
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Inwerkingtreding
De wijziging van de tarieven is in
werking getreden op 1 januari 2014.

IJmuiden - Vrijdag 21 en woensdag 26 februari, 20.30 uur, draait
het Witte Theater, Kanaalstraat
257 de film ‘Mandela: Long walk
to freedom’.
Gebaseerd op de gelijknamige
autobiografie is deze film het verhaal van het indrukwekkende leven van de begin december overleden Nelson ‘Madiba’ Mandela. In grootse beelden en handelingen wordt met historische precisie de ontstaansgeschiedenis
van een modern icoon geschetst.
Vanaf zijn jeugd in een klein plattelandsdorp tot en met zijn presidentschap van Zuid-Afrika in de
jaren ‘90. Het verhaal begint in het
dorp waar de jonge Mandela opgroeit en springt dan naar 1942,
waar we hem zien als advocaat.
In 1948 wordt hij actief in de beweging voor gelijke rechten, het
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dat hiermee kostendekkendheid
van de tarieven wordt nagestreefd;
• de looptijd van het vigerende Havenafvalstoffenplan met instemming van het ministerie van Infrastructuur & Milieu van 5 november 2013 te verlengen tot en met 31
december 2014.
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Burgemeester en wethouders van
Velsen maken met inachtneming
van artikel 139 Gemeentewet bekend dat zij in hun vergadering
van 3 december 2013 hebben besloten:
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