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Ruïne weer open

Zie advertentie elders in deze uitgave.

zie onze advertentie

Santpoort-Zuid - Afgelopen zaterdag zette Stichting
Heerlijkheid Brederode de
toegangspoort naar de ruïne
weer open nadat zij vanaf 1
november 2013 was gesloten
vanwege de overwinterende
vleermuizen. Deze stichting
is een particulier initiatief met
als doel zonder subsidie en
met hulp van vrijwilligers de
ruïne van Brederode openbaar toegankelijk te houden.
Tot 1 november 2014 heeft
Het rijk de stichting in de gelegenheid gesteld om dit te
doen. Als bijdrage in de kosten van beheer en onderhoud
wordt van de bezoekers een
kleine entreeprijs gevraagd.

Voor de officiële openingshandeling, de onthulling van een
fraaie kast, waren gedeputeerde Elvira Sweet en cultuurwethouder Wim Westerman door
beheerder Dimitri Arpad uitgenodigd. Tijdens zijn welkomstwoord toonde Dimitri, die sinds
april 2013 de beheerstaak over
de Ruïne op zich genomen heeft
en die tevens voorzitter is van de
Stichting Heerlijkheid Brederode, zich een enthousiast en gedreven beheerder.
,,Voor het komende seizoen
staan er heel veel plannen op
stapel want we willen dubbel zoveel activiteiten organiseren als
vorig jaar’’, houdt Dimitri zijn gehoor voor. ,,We gaan weer rond-

leidingen organiseren, er kunnen
kinderfeestjes plaatsvinden, de
koffieconcerten gaan weer van
start en tevens komen er kaarslichtlezingen. Maar er zullen ook
proeverijen van wijn, whiskey en
bier worden georganiseerd, er
zullen exposities worden gehouden en in juli en augustus is er
een beeldentuin. En niet te vergeten, onze ‘Zoup (lees soep) op
Zondag. Bovendien is de Ruïne
van Brederode nu ook een officiele trouwlocatie. Tenslotte wil ik
alle betrokkenen en vrijwilligers
bijzonder danken voor hun inzet
want zonder hun hulp en steun
hadden we dit niet kunnen realiseren.’’ Zie ook www.heerlijkheid-brederode.nl.

CDA Velsen
wil samen met
buurgemeente
recreatiegebied
Spaarnwoude
beschermen.
Zie redactioneel
in deze krant
Op weg naar de
gemeenteraadsverkiezingen

Velserduin viert de liefde

genoten van deze week vol liefde
en warmte!” Met de komst van ‘cupido’s’ ging de Week van de Liefde van start. Alle cliënten kregen
een eetbare zoen en een programmaboekje.

Rabobank. Samen sterker.

zondag 9 maart
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Stormvogels tegen JOS/W’meer
Deze advertentie is aangeboden door:

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

Iedere week
in deze krant:
Driehuis - In februari, de maand
van de liefde, stond woonzorgcentrum Velserduin Driehuis een
week lang in het teken van de liefde. Cliënten, medewerkers en vrij-

willigers deden mee aan diverse activiteiten en kijken met een
warm gevoel terug op een hartverwarmende week. Bewoonster
G. Bonis-Karsten: “Wat hebben wij

Iedere week
in deze krant:

Informatie

Informatie
van de gemeente
Velsen
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Visie op Velsen 2025
over verkiezingen getild
Velsen – B&W van de gemeente
Velsen hebben besloten de uitwerking van de Visie op Velsen
2025 over de gemeenteraadsverkiezingen heen te tillen. Het concept-ontwerp zou echter al in
het college zijn besproken met
de wethouders die van de partijen PvdA, VVD, CDA, D66 en
GroenLinks zijn. De fracties Beryl
Dreijer, Velsen Lokaal en ChristenUnie vrezen nu dat zij ten opzichte van de andere partijen
worden uitgesloten van informatie over de structuurvisie. Daardoor zouden zij geen hierover
geen stelling kunnen innemen
tijdens de zo belangrijke campagneperiode voorafgaand aan
de gemeenteraadsverkiezingen.
Het college heeft geantwoord
dat er geen sprake is van een bestuurlijk stuk, omdat er nog geen

besluitvorming heeft plaatsgevonden. Het stuk was nog niet
voldragen genoeg. Er is dus ook
geen informatie gegaan naar
partijen waarvan wethouders zitting hebben in het college. Wel
is per abuis tijdens de bespreking van het Lokaal Verkeersen Vervoersplan (LVVP) gerept
over de concept-structuurvisie,
omdat deze stukken verband
met elkaar houden. Maar in feite had het woord structuurvisie
niet mogen worden gebruikt, het
is nog steeds een concept omdat
er geen besluiten over zijn genomen. De LVVP werd uitgebreid in
een raadsessie behandeld, dat
gebeurde op basis van voor de
raad bekende stukken. Er is volgens het college geen sprake
van het achterhouden van geheime informatie.

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een
typisch IJmuidens beeld
vast. Soms naar aanleiding
van de actualiteit of een evenement, soms gewoon vanwege de mooie taferelen die
IJmuiden doorgaans te bieden heeft.
Deze week een bijzonder maar
voor inwoners van Oud-IJmuiden bijna alledaags plaatje:
een ferryschip en een boorplatform ogenschijnlijk aan het einde van de straat. In dit geval de
Prins Hendrikstraat gezien vanuit de Oranjestraat. Beide stra-

ten behoorden tot de Tweede Wereldoorlog tot het centrum van IJmuiden, maar verdwenen door de sloopwoede
van de Duitsers nagenoeg van
de kaart. Na de oorlog verrezen flats aan de Oranjestraat en
werd de Prins Hendrikstraat en
omgeving industriegebied. Enkele jaren geleden startte de
vernieuwing van Oud-IJmuiden
en verrezen er nieuwe woningen in beide straten. Het karakteristieke beeld van Oud-IJmuiden met een diversiteit aan geveltjes is overgenomen in de
nieuwbouw zoals hier in het
midden van de foto is te zien.

PvdA Velsen: blijven
investeren in werk
Achtste filiaal voor
Noppes Kringloopwinkels
Santpoort-Noord - Liefhebbers
van tweedehands spullen kunnen voortaan terecht bij Noppes
in Santpoort. De kringloopwinkel
van IJmond Werkt! aan de Narcissenstraat 6-8 is sinds begin januari in handen van Noppes Kringloopwinkel. Deze overname betekent de achtste Noppes winkel in
Noord-Holland. En de tweede in
de regio IJmond.
Sinds IJmond Werkt! is gestart
met Kringloopcentrum Santpoort,
hebben de ontwikkelingen op het
gebied van hergebruik een enorme vlucht genomen. De kringloopwinkelformule voorziet ook
in de regio IJmond aan een nog
steeds groeiende behoefte, wat
onder meer blijkt uit de resultaten van de Velserbroekse Noppes-winkel. Aan deze succesvolle organisatie draagt IJmond
Werkt! vol vertrouwen zijn zaak
over. ,,Beide partijen zijn blij met
deze overname en gezien de ervaringen en ambities van Noppes Kringloopwinkels, ben ik ervan overtuigd dat ook dit een succes wordt”, verteld Mark Bouma
directeur van IJmond Werkt!. ,,De
overname is inclusief medewerkers, dus ook de sociale werkge-

legenheid is gewaarborgd.”
Noppes heeft een duidelijke, dubbele missie. De kringloopwinkel
beperkt namelijk de hoeveelheid
grof huisvuil door hergebruik te
stimuleren, met balans tussen milieu, mens en maatschappij. In de
professioneel opgezette, zonder
winstoogmerk werkende kringloopwinkels krijgen minder kansrijken op de arbeidsmarkt de mogelijkheid zich op werkgebied te
(her)ontwikkelen. Dit doordachte werkgelegenheidsproject heeft
zich inmiddels in diverse gemeentes bewezen. Kortom, Noppes
Kringloopwinkels zijn milieubewust, maatschappelijk betrokken
én een voordeel voor iedereen.
Redenen genoeg om vanaf nu
op ontdekkingstocht te gaan bij
Noppes, dat voorlopig de naam
Kringloopcentrum Santpoort en
diens openingstijden blijft hanteren, tot aan de officiële heropening op 21 maart om 10.00 uur.
Adres: Narcissenstraat 6-8, telefoon 023-3033300 (óók voor aanbieden spullen). Zie ook www.
noppeskringloopwinkel.nl.
Of
kom naar Noppes Velserbroek,
Wagenmakerstraat 21 in Velserbroek, telefoon 023-3031300.

Velsen - Velsen is een vitale
economische factor in de regio. Om de mogelijkheden van
de IJmond optimaal te benutten is nog meer samenwerking
nodig tussen ondernemers, onderwijs en overheid binnen
de IJmond. Zo creëren we samen werkgelegenheid waaronder stageplaatsen en aangepast werk voor mensen met
een beperking. Initiatieven op
het gebied van energiebesparing levert ook werk op voor lokale ondernemers. De toeristische en economische kracht
van Velsen kunnen we nog beter benutten. We moeten investeren in het stadspark van
de metropool: recreatieschap
Spaarnwoude.
PvdA Velsen vindt dat de gemeente de lokale economie
optimaal moet faciliteren: vergunningsaanvragen
moeten
zorgvuldig en vlot afgewerkt
worden, onnodige regels geschrapt. Daarnaast dient de
gemeente de economie te stimuleren door te blijven investeren in bijvoorbeeld scholenbouw, wegen en riolering.
Maar ook door samen met corporaties en particulieren initiatieven op te pakken op het gebied van woningisolatie: deze
activiteiten bieden werkgelegenheid. En dat is hard nodig.
Juist nu!
Grote projecten zoals windmo-

lenparken en de aanleg van de
grote Zeesluis betekenen een
impuls voor de werkgelegenheid.
Niet alleen voor kenniswerkers, maar ook voor handwerkers. Ontwikkelingen in ICT,
techniek en nieuwe materialen zullen innovaties opleveren.
De PvdA Velsen ondersteunt
de oprichting van een techniekcampus waarin ondernemers, onderzoekers, onderwijs
en overheid samen vorm en inhoud geven aan vernieuwing.
Goede ideeën moeten waar
mogelijk kleinschalig aangepakt kunnen worden, zonder
grote investeringen.
PvdA Velsen hecht eraan dat
betaald werk wordt gecreëerd
voor werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
Het gaat daarbij om werk dat
geen hoge opleiding, kennis of
vaardigheden vereist. Met name toerisme, winkels, horeca, groensector, recreatie bieden mogelijkheden voor werk
waar de lat lager ligt. Met de
ontwikkeling van het vakantiepark bij Fort Benoorden slaan
we een dubbelslag: een mooie
en unieke vakantiefaciliteit en
we creëren werkgelegenheid
aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
Lees verder in het verkiezingsprogramma op www.pvdavelsen.nl.
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in Satnpoort-Zuid. Van 20.00
tot 22.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
‘De Kleine blonde dood’. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag
12 maart

Donderdag
6 maart

Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘De logica
van het landschap’ met gratis
speurtocht voor kinderen vanaf 6.
Stadsschouwburg Velsen:
‘Knock Out’ bij drumspektakel
Percossa. Aanvang 20.15 uur.

Vrijdag
7 maart

Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘De logica
van het landschap’ met gratis
speurtocht voor kinderen vanaf 6.
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.
Protestdemonstratie tegen
kabinet Rutte op Plein 1945
IJmuiden. Aanvang 15.00 uur.
Winterconcert door John
Filmore Quartet bij Gymnasium
Felisenum Velsen-Zuid. Aanvang 20.00 uur.
MirAnDa Trio in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘The Wolf
of Wall Street’. Aanvang 20.30
uur.

Zaterdag
8 maart

Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘De logica
van het landschap’ met gratis
speurtocht voor kinderen vanaf 6.
Rommelmarkt bij buurthuis
De Dwarsligger, Planetenweg
338 IJmuiden. Vanaf 09.00 uur.
Gratis workshop Mindfulness in het complex van voetbalvereniging
Stormvogels,
Zuiderkruisstraat 74 IJmuiden.
Van 09.30 tot 11.30 uur.
Kreeftenlunch bij De Vrienden van Jacob op Landgoed
Duin & Kruidberg. Aanvang
12.30 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’.
Expositie ‘Jut & Jullie’.
Marcella Kleine signeert
haar nieuwste boek ‘Schemergebied’ bij Fromagerie l’Amuse,

Halkade 17 IJmuiden. Van
13.00 tot 17.00 uur.
Verkiezingsdebat inhet kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Aanvang 15.30 uur in de Centrale Bibliotheek Velsen, Dudokplein IJmuiden.
Stadsschouwburg Velsen:
‘Afterparty’. Aanvang 20.15 uur.

Zondag
9 maart

Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Stoelenparade
op Buitenplaats Beeckestijn’”
de 18e eeuwse stoelencollectie van Beeckestijn tijdelijk uitgebreid met hedendaagse designstoelen.
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’.
Expositie ‘Jut & Jullie’.
Pianorecital met Maria Prokofieva in ‘t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 Santpoort-Noord.
Aanvang 15.00 uur.
Optreden Full Count in café
Bartje, Hoofdstraat Santpoort.
Aanvang 17.00 uur.
Lezing over bijzondere ervaringen door Aart Mak in Het
Kruispunt, Zon Bastion 3 Velserbroek. Aanvang 19.30 uur.

Maandag
10 maart

Postzegelavond in Het Terras,
Stationsgebouw aan de Santpoortse Dreef. Aanvang vanaf
circa 19.00 uur.
Lokaal FNV IJmond organiseert politiek debat in het stadhuis van Beverwijk. Aanvang
19.30 uur, om 19.00 uur staat
de koffie klaar.

Dinsdag
11 maart

Kledingbeurs in Het Kruispunt in Velserbroek. Van 10.00
tot 12.00 uur.
Alzheimer Café in de Centrale Bibliotheek, Dudokplein
IJmuiden. Aanvang 19.00 uur.
Deelname gratis.
Jaarvergadering en politiek
debat van Stichting Wijkcomité Velserbreek in De Theeschenkerij. De jaarvergadering
start 19.00 uur, het debat begint om 20.30 uur.
Lezing door Malcolm McEwan
over de achtergrond en het
verloop van het Manhattenproject. in ‘t Brederode Huys,
Bloemendaalsestraatweg 201

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’.
Expositie ‘Jut & Jullie’.
Kunstlab: maak je eigen memobord voor kinderen vanaf 7 jaar in de Centrale Bibliotheek, Dudokplein IJmuiden.
Van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname gratis.
Boekenweek thema-avond
in de Centrale Bibliotheek, Dudokplein IJmuiden. Aanvang
19.00 uur. Deelname gratis.
Stadsschouwburg Velsen:
Ali B. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘The Wolf
of Wall Street’. Aanvang 20.30
uur.

Donderdag
13 maart

Verkoop Israëlische producten bij Israël Produchten Centrum, Zeeuwstraat 12 in Velsen-Noord. Tussen 10.30 en
18.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Het beste van Droog Brood.
Aanvang 20.15 uur.

Geen openbaar
WIFI in Velsen
Velsen – De gemeenteraad van
Velsen heeft in augustus van
2013 vragen gesteld over het
realiseren van WIFI op openbare locaties, waarvoor eventueel
subsidies beschikbaar zijn. De
raad wilde dit laten onderzoeken in het kader van het Kennisrijk Werken. Het college heeft
de verschillende mogelijkheden en ontwikkelingen onderzocht en geconstateerd dat het
niet nodig is zelf op openbare
locaties WIFI te realiseren. Alleen in het stadhuis en in andere gemeentelijke gebouwen zoals wijkposten en het zwembad
wordt nu gratis toegankelijk WIFI geboden. Veel mensen hebben zelf een abonnement om
internet buitenshuis te gebruiken. Alleen voor buitenlandse
bezoekers en toeristen is mobiel internet vaak duur. Maar
op een aantal toeristische locaties wordt al gratis WIFI aangeboden. Verder zijn er een aantal
ontwikkelingen, zoals het opzetten van WIFI hotspots door providers, FON in de bibliotheek en
So WIFI dat samen met de reddingsbrigade in het kustgebied
wordt opgezet. Ook de bussen
van Connexxion zijn voorzien
van gratis WIFI. Het verder aanbieden van WIFI wordt overgelaten aan ondernemers en andere marktpartijen.

Infoavond schetsontwerp
Lange Nieuwstraat
IJmuiden - Maandagavond,
3 maart en dinsdagavond, 4
maart vonden in het Tata Steel
Stadion
informatieavonden
plaats met betrekking tot de
plannen voor een ingrijpende opknapbeurt van de Lange
Nieuwstraat. Daar deze plannen nu in het stadium van een
schetsontwerp verkeren, achtte de gemeente de tijd rijp voor
een eerste presentatie van de
plannen.
Maandagavond vonden de beide
gemeentelijke presentatoren, verkeerskundige Kommer Sneeuw
en landschapsarchitect Jacques
Warmerdam, een goed gevulde
zaal tegenover zich met zo’n honderdvijftig betrokkenen en belangstellenden. Voor beide heren
viel het niet mee om hun presentaties enigszins vloeiend af te ronden, daar vanaf de start al direct
de nodige interrupties vanuit het
publiek kwamen.
Uitgangspunt van de herinrichtingsplannen is om het uiterlijk
en de beleving te veranderen van
een drukke verkeersweg naar een
aantrekkelijke winkel- en woonomgeving. Vanuit verkeerstechnisch oogpunt lichtte Kommer
Sneeuw toe welke plannen men
heeft met betrekking tot de herinrichting. In kort bestek zijn het
meest opvallend de plannen voor
vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de weg, de herinrichting van het kruispunt Lange
Nieuwstraat/Zeeweg met onder
meer verkeerslichten en de, gedeeltelijke, afsluiting van een aantal kruisingen ter hoogte van de
HEMA en bij Velserhof.
Jacques Warmerdam ging vervolgens in op de aankleding waarbij
de nadruk komt te liggen op veel

groen in de vorm van plantenbakken en bomen, nieuwe banken
en terrassen. Maar ook het aanpassen van het Marktplein en het
Velserduinplein die, beide, onderdeel gaan uitmaken van de Lange
Nieuwstraat door hun vorm en bestrating. Ook ligt het in de bedoeling dat er nieuwe luifels komen
boven de winkels. De gemeente
zal zelf, als pilot, het eigen voormalige V&D-pand hiermee aanpassen.
Na de presentaties was er gelegenheid voor vragen en opmerkingen waarvan gretig gebruik
werd gemaakt. Zaken die eruit
sprongen waren onder meer de
geplande plaatsing van bushaltes
en het verdwijnen van een aantal
parkeerplaatsen bij de rotonde bij
het Moerbergplantsoen.
Een ander punt dat naar voren
kwam was dat, door het afsluiten
van enkele kruisingen, het noordzuidverkeer bemoeilijkt zou worden, er daardoor meer sluipverkeer zou kunnen ontstaan alsmede een deling tussen IJmuidenNoord en Zuid. Ook vreesden de
winkeliers van de Kennemerlaan
dat door deze afsluitingen hun
winkelgebied minder goed bereikbaar zou worden.
Met de diverse aandachtspunten
die op deze beide avonden zijn ingebracht zal het plan nu verder
worden uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp, dat zes weken ter inzage zal liggen. Na zes weken zal
de gemeente alle op- en aanmerkingen op het ontwerp nogmaals
inventariseren en een inspraakrapportage opstellen. De huidige ontwerpen zijn te zien op de
website van de gemeente Velsen:
www.velsen.nl/Bestuur-Organisatie/Projecten/WinkelcentrumIJmuiden.nl

Rommelmarkt

Regio - Op zondag 23 maart
wordt een grote overdekte rommelmarkt gehouden in sporthal
de Zien in Uitgeest. Er komen
zo’n zeventig kramen in de sporthal te staan met een gevarieerd
aanbod. Wie ook wil deelnemen
aan de markt kan een kraam huren van 4 x 1.20 m. Men betaalt

twintig euro voor een kraam en
het is nu mogelijk om een kraam
te reserveren. De overdekte rommelmarkt wordt gehouden van
11.30 tot 15.30 uur. Entree: 1.50
euro. Kinderen gratis toegang.
Meer informatie: 0251–254067 of
0251–240557, annekezonn@hotmail.com.

LEUKE ZAKEN
Korf Catering ook
sterk in budgetten
Per 1 januari zijn Cor en Mary van Zonderen de eigenaren van Korf Catering. ,,Jan is uit de zaak gestapt,
maar eigenlijk is er verder niets veranderd’’, aldus Cor.
Hij werkt al 20 jaar in het bedrijf, waarvan de laatste
tien jaar als compagnon. Zijn vrouw Mary werkt nu
ook volledig mee in het bedrijf, vooral aan de administratieve kant.
De Kookstudio bestaat dit jaar tien jaar en
dat is gevierd met een metamorfose van
het restaurantgedeelte. Nieuwe tafels,
een mooie kleur op de muur en alles ziet
er weer fris en fruitig uit, klaar om gasten te ontvangen. ,,In de Kookstudio kunnen groepen van 8 tot 24 personen een
uitgebreid diner bereiden. Dat gebeurt in
kleine groepjes, ieder groepje bereidt een
gerecht, dus je staat beslist niet de hele
avond in de keuken, hoor!’’ lacht Cor. En
Mary voegt eraan toe: ,,En het is ook mogelijk om met groepen vanaf acht personen gezellig bij ons te komen eten.’’
Korf Catering verzorgt catering in heel diverse vormen, van uitgebreid, compleet
met tenten, tafels, glaswerk en bediening tot een budget catering voor sportverenigingen. Zowel bedrijven en organi-

saties als particulieren kunnen bij het bedrijf terecht. Heel populair zijn de zomerse
barbecues, maar ook is er een scala aan
mogelijkheden op het gebied van buffetten van internationale keukens of bittergarnituren. ,,Ook als er sprake is van een
scherp budget zijn er tal van mogelijkheden’’, benadrukt Cor. ,,De prijzen op onze
website zijn een indicatie. Daarnaast is er
nog veel meer mogelijk.’’
Korf Catering werkt veel samen met andere lokale bedrijven. Dit jaar gaan zij in de
Kookstudio bijvoorbeeld proeverijen houden. Maar ook zijn zij mede-organisator
van de Culinaire Markt van Zomerfestival
Kennemerlaan Leeft!
Korf Catering, Kennemerlaan 88, IJmuiden,
0255-512745. Zie ook www.korfcatering.nl.

The Trammps hoofdact bij
2Generations Beach

The Trammps, de legendarische discoformatie uit Philadelphia, komt
naar Nederland. Zij zijn de hoofdact van 2Generations Beach Edition
op zaterdag 5 juli bij Villa Westend in
Velserbroek. De band heeft een groot
aantal hits gehad in de jaren ‘70. Bekend zijn onder andere ‘Shout’, ‘Hold
back the Night’ en ‘Disco Inferno’.
Snelle beslissers kunnen gebruik
maken van Early Bird tickets. De eerste 250 kaarten zijn te koop voor 15
euro per stuk en zijn te verkrijgen via
de website 2generations.nl. Daarna
kosten de kaarten 20 euro per stuk.
Begin jaren zeventig bestond The
Trammps nog uit Jimmy Ellis, Ha-

rold Doc Wade, Stanley Wade en
Earl Young. De eerste opname van
de band, een oud nummer van Judy Garland uit 1942, was Zing Went
The Strings Of My Heart en kwam uit
in 1972. De doorbraak kwam in 1973
met Love Epidemic. De band werd
vooral bekend met de al genoemde grote hits. Disco Inferno, de hit
uit 1977, kwam voor in de soundtrack
van de dansfilm Saturday Night Fever. De band treedt nog steeds internationaal op. In mei 2008 waren zij
in Nederland voor concerten van De
Toppers als gastartiesten van René
Froger, Gerard Joling en Gordon.
Zie ook www.2genarations.nl.

Paranormale beurs in IJmuiden
Zondag is de eerste paranormale beurs van 2014 bij Zalencentrum Velserduin in IJmuiden.
Deze keer staan de tafels en stoelen in het zaaltje van Velserduin weer in het gelid voor
een kleurrijk team van paragnosten, mediums, helderzienden en andere spiritueel raadgevers. Bekende namen uit de regionale spirituele wereld zijn babyfluisteraar Patricia Sluijs,
tarotiste Nel Blans, runenlezer Vincent Hermans en medium Greet Vermeulen. Maar onder
andere ook iriscopiste Sabine Gorski en paragnosten Charlotte de Boer en Gerda Schoehuijs zijn op deze beurs aanwezig. Naast dit uiterst professioneel team van ruim 20 medewerkers aan deze, in populariteit toenemende beurs, zal er ook een shop aanwezig zijn met
wierook, Boeddha’s, stenen, tarotkaarten, en dergelijke, maar ook is er deze keer de mogelijkheid om glazen te laten graveren met heel bijzondere afbeeldingen en spirituele plaatjes.
In een gemoedelijke, ontspannen sfeer kan men een paranormaal en/of spiritueel consult
krijgen, maar alleen rondkijken en de aanwezige spirituele shop bezoeken kan ook.
De beurs is zondag 9 maart bij Zalencentrum Velserduin, Velserduinplein 3, 1971 BR IJmuiden. Openingstijden: 11.00 tot 17.00 uur. Entreeprijs: € 5 per persoon. Kinderen onder de
11 jaar zijn gratis, mits onder begeleiding. Consulten kosten vanaf € 12,50 per persoon.

Streekbier van nieuwe
Brouwerij Molenduyn
Elke derde zaterdag van de maand
wordt er vier gebrouwen in de schuur
tegenover molen de Zandhaas in Santpoort-Noord. Dit wordt gedaan door
Kees van Roode en Wim Groeneveld,
beide al enige jaren hobbybrouwers.
Onlangs zijn zij Brouwerij Molenduyn
gestart. Dit om het bier wat zij brouwen
te kunnen verkopen en dus een groter
publiek mee te laten genieten van het
ambachtelijk produkt.
In de schuur maken zij de proefbrouwsels en ontwikkelen zij het bier dat
ze op de markt gaan zetten. Het bier
wordt volgens eigen recept uiteindelijk bij Brouwerij de Zeven Deugden op
grote schaal gebrouwen. Op dit moment heeft Brouwerij Molenduyn diverse blond bieren gebrouwen. Deze
kuannen worden beoordeeld op pint
proefavond van maart in Haarlem en
op 8 maart in de Halve Maan te Santpoort. Hieruit moet het uiteindelijke recept worden gekozen. Dit bier kan dan
eind mei worden verkocht. Indien het
bier verkrijgbaar is zal dit ook op de
brouwdagen te koop zijn.

Publiek is op de volgende data in de
schuur bij de Zandhaas welkom: 15
maart, april is vervallen, 17 mei, 21 juni,
19 juli, 16 augustus, 20 september, 18
oktober, 15 november en 20 december,
steeds tussen 10.00 en 16.00 uur. Op
24 en 25 mei zijn de open brouwerijdagen, hier doet Bouwerij Molenduyn ook
aan mee. Dat is dan op Terrasweg 43,
waar zij dan een brouwdemo en een
brouwset hebben staan. Brouwerij Molenduyn is ook op Facebook te vinden,
hier staan de meest actuele zaken op
vermeld.

Van zaterdag 8 tot en met zaterdag
15 maart is het weer Boekenweek. Dat
betekent feest in de boekhandel. Bij
besteding van tenminste € 12,50 aan
Nederlandstalige boeken, krijgt u het
boek ‘Een mooie jonge vrouw’ van Tommy Wieringa cadeau.
Bredero Boeken in Santpoort heeft daarnaast nog een
aantal andere speciale aanbiedingen, zoals de Libris-uitgave ‘Baltische zielen’ van Jan Brokken voor slechts € 5,95
en het prachtige ANWB-boek ‘Op reis!’ voor de weggeefprijs van € 5,00. Voor beide uitgaven geldt: op is op!
Tegenwoordig komen boeken grotendeels tot stand met
computerprogramma’s. Vroeger was dat anders. Toen gebeurde dat met een drukpers. Na het overlijden van journalist en ‘drukker in de marge’ Hans Rombouts heeft zijn
dochter, Ingrid Rombouts, een deel van zijn drukpersen
en toebehoren geërfd en het oude ambacht, samen met
vriendin Gien van Egmond, nieuw leven ingeblazen.

Boekenweek bij
Bredero Boeken

In lood gegoten letters, tot zinnen gevormd op de zethaak, opgemaakt in een zetraam
en vervolgens geklemd op de drukpers worden door een inkt gedrenkte maan gekleurd en vervolgens afgedrukt op onderliggend papier.
Wilt u dit zelf eens proberen? Kom dan zaterdagmiddag 8 maart tussen 14.00 en
16.00 uur naar Bredero Boeken, Hoofdstraat 234 in Santpoort-Noord. U kunt hier
dan zelf op de Adana degelpers een klein aandenken aan de Boekenweek drukken.

Full Count uit winterslaap
Na een korte winterstop maakt Full Count zich weer
op voor een lange en leuke reeks optredens. En het
is al bijna een traditie dat de tienkoppige band uit
Velsen en Haarlem dat doet met een try-out in café
Bartje. Op zondag 9 maart speelt Full Count vanaf 17.00
uur in dit sfeervolle café aan het Dorpsplein in Santpoort. De toegang gratis.
Full Count brengt op dynamische wijze soul-, funk- en
rockrepertoire, dat zowel uit klassiekers als modern
werk bestaat. In de afgelopen maanden heeft de band
wederom een aantal nieuwe covers ingestudeerd, bekend van grootheden als Donna Summer, Etta James,
The Crusaders en The Pasadenas. Deze nummers
worden op 9 maart voor de eerste keer gespeeld voor
publiek. Zie ook www.fulcount.nl.
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Dierenwelzijn

Convenant De Vlieger
IJmuiden - In aanwezigheid
van wethouder Annette Baerveldt ondertekenden de directies van Jeugdgezondheidszorg
Kennemerland (JGZ), OCK het
Spalier en Stichting Welzijn Velsen (SWV) hun samenwerkingsafspraken voor peuterspeelzaalobservatiegroep De Vlieger. In
deze peuterspeelzaalgroep kunnen peuters terecht die op een
reguliere peuterspeelzaal niet
goed uit de verf komen. De organisaties, die allen deelnemen

aan het Centrum voor Jeugd en
Gezin, willen er voor zorgen dat
de peuters zo jong mogelijk en
dichtbij huis de ondersteuning
krijgen die bij hen past.
De Vlieger heeft een eigen lokaal
in buurtcentrum De Brulboei. De
groepsbegeleiding is in handen van een peuterspeelzaalleidster van SWV, en een pedagogisch medewerker van OCK.
Voor meer informatie, mail naar
froukjestam@welzijnvelsen.nl, of
ilagas@ockhetspalier.nl.

Velsen – In de Kadernota Dierenwelzijn 2012-2016 wordt de
gemeentelijke
verantwoordelijkheid op het gebied van dierenwelzijn geregeld. Gevonden
of gewonde (huis)dieren moeten worden opgevangen en verzorgd. Dood aangetroffen dieren
moeten worden opgeruimd en
de eventuele eigenaren moeten
worden gezocht. De gemeente
Velsen heeft met verschillende
organisaties afspraken gemaakt
om de opvang en het opruimen
te verzorgen. Zij betalen de organisaties volgens prestatieafspraken. Zo zijn er afspraken gemaakt met Dierenbescherming
Noord-Holland Noord, Dierenambulances Velsen en Kennemerland, Eerste Hulp bij Zeehonden en Hengelsportvereniging Velsen. Nog niet alle punten die op de nota Dierenwelzijn
staan zijn gerealiseerd. De komende jaren wordt hier verder
aan gewerkt. Ook educatie en
bewustwording hoe om te gaan
met dieren is onderdeel van de
nota. Samen met de Kinderboerderij Velserbeek en het Pieter Vermeulen Museum wordt dit
uitgevoerd.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Eigenwijs speelt
‘Ja Zuster Nee Zuster’
Velsen - Op 11 en 12 april is het
toneel van Stadsschouwburg
Velsen omgebouwd tot het doldwaze rusthuis van zuster Klivia.
De musical ‘Ja Zuster Nee Zuster’ belooft die avonden puur
plezier voor iedereen. Met alle bekende, heerlijke liedjes van
Annie M.G. Schmidt en Harry
Bannink.
‘Niet met de deuren slaan’, ‘In
een rijtuigie’, ‘Duifies’, ‘De Twips’,
‘M’n opa’, ‘De kat van ome Willem’, ‘Met u onder een paraplu’ en ‘Wil u een stekkie van de
fuchsia’, wie kent deze en de vele andere, geniale klassiekers uit
de beroemde Nederlandse tvserie of de film niet? Generaties
zijn ermee opgegroeid, cassettebandjes en cd’s met deze liedjes
zijn grijsgedraaid in menige gezinsauto onderweg naar vakantiebestemmingen.

Eigenwijs Musicalkids Velsen repeteert al maanden aan de vrolijke musical over de turbulente belevenissen van de karakteristieke bewoners – die worden
gespeeld door ervaren hoofdrolspelers – van Zuster Klivia’s rusthuis. Klivia is de nuchterheid zelve, pruikenmaakster Jet een dromertje, Bobby tuiniert, Bertha
klust en de ingenieur zorgt voor
oorverdovende verrassingen. De
komst van inbreker Gerrit maakt
dat de eigenaar van het pand,
B.B. Boordevol, beter bekend
als de Boze Buurman, nog meer
zijn best doet om de bewoners
op straat te zetten. Hij schakelt
daarvoor zelfs een spionne in.
Kaarten voor een avond topplezier zijn à 17,50 euro te verkrijgen via www.stadsschouwburgvelsen.nl of door te bellen met
0255-515789.

Velsen – Bij het aanvragen van
een
gehandicaptenparkeerplaats krijgen inwoners van Velsen te maken met nieuwe beleidsregels. De gemeente gaat
voortaan bepalen of op de aangevraagde locatie de parkeerplaats verkeerstechnisch te realiseren is. Voorheen gebeurde dit
door de politie. Bij het aanvragen
van een gehandicaptenparkeerplaats was altijd goedkeuring
van de GGD nodig. Vanaf heden
wordt het medisch onderzoek
uitbesteed aan een externe sociaal medisch adviserende instantie. De uitkomsten van de twee
onderzoeken bepalen of er toestemming komt voor de gehandicaptenparkeerplaats.

Polikliniek aan
Leeghwaterweg
Velsen-Noord – Het college van B&W van Velsen heeft
een omgevingsvergunning verleend voor de komst van een
polikliniek voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg aan Leeghwaterweg 1b in
Velsen-Noord. In het bestemmingsplan krijgt het pand nu
een maatschappelijke bestemming, in plaats van kantoordoeleinden. Er is ook meegewogen
of de komst van de nieuwe kliniek niet strijdig is met milieuaspecten, of er voldoende parkeerplaatsen zijn en of de bereikbaarheid goed is. In de nieuwe
polikliniek is het niet mogelijk te
overnachten, ook mogen er geen
medicijnen worden verstrekt.

Tata zet in op groei
hogesterktestalen
IJmond - Tata Steel in IJmuiden
heeft een nieuwe installatie in gebruik genomen voor de volautomatische productie van kerfslagteststaafjes uit monsters van rollen hogesterktestaal. Aan de hand
van proeven met die staafjes kan
nauwkeurig worden vastgesteld
hoe impactbestendig het staal is.
Met behulp van deze installatie
kan het bedrijf staal ontwikkelen
en produceren dat nóg nauwkeuriger aan bepaalde specificaties
voldoet. Tegelijkertijd kunnen er
nu meer teststaafjes worden gemaakt, waardoor de tijd tussen het
nemen van een monster en de uitslag van de test wordt verkort. Rollen staal kunnen daardoor
,,Deze volledig geautomatiseerde
installatie is een goed voorbeeld
van hoe wij met slimme innovaties
staal ontwikkelen en produceren
dat aan steeds hogere kwaliteitseisen voldoet”, zo stelt Mark Denys,
directeur Technical bij Tata Steel in
IJmuiden. ,,We kunnen klanten zo
extra toegevoegde waarde bieden,
waardoor zij in hun markten het
verschil kunnen maken. Dat we
hierdoor ook sneller kunnen leveren is een tweede belangrijk voordeel voor onze klanten. De dikke

hogesterktestalen waar het hier
om gaat worden met name toegepast in zware graaf-, hijs en mijnbouwvoertuigen en windmolens.
En voor ons bedrijf betekent het
dat we nu sneller kunnen groeien
in de markt voor hogesterktestaal.
De efficiëntere werkwijze leidt ook
tot een kostenbesparing.’’
Voorheen werden de zogenaamde
kerfslagteststaafjes nog handmatig geproduceerd door een monster uit een plaat staal op maat
te snijden, er vier gaten in te boren, tussen twee paren gaten sleuven te maken en uit het resterende deel drie identieke staafjes te
halen en vervolgens van een Vgroef en een code te voorzien. De
nieuwe installatie kan volledig geautomatiseerd met een veel grotere nauwkeurigheid non-stop
wel twee keer zoveel kerfslagteststaafjes maken, 2D-coderen
en opbergen. Nog nauwkeuriger
kunnen testen betekent dat staal
kan worden ontwikkeld en geproduceerd dat aan nog strengere toleranties kan voldoen. De vergroting van de testcapaciteit zorgt ervoor dat rollen staal sneller kunnen worden vrijgegeven en geleverd.

Veel overlast van
meeuwen en duiven
Velsen – In de gemeente Velsen
duiken regelmatig berichten op
over meeuwen en duiven die overlast opleveren. Het gaat dan om
overlast van geluid, uitwerpselen
en brutale meeuwen die zelfs in
huizen komen.
Er zou een inwoner zijn die al tien
jaar op diverse locaties duiven
voert. Het voeren van duiven en
meeuwen wordt door de gemeente afgeraden omdat vooral groepen vogels veel overlast geven.
Ondanks dat met genoemde inwoner afspraken zijn gemaakt over
het (niet) voederen van de duiven,
stopt hij niet met voeren. De gemeente Velsen kent geen verbod
op het voeren van vogels en kan
daarom geen maatregelen nemen
tegen de bewuste vogelliefhebber.
,,In Haarlem is recentelijk een verbod op het voeren van vogels in de
openbare ruimte opgenomen in de
APV (Algemene Plaatselijke Veror-

dening), met uitzondering van parken en bij sloten en kanalen en tijdens langdurige vorst’’, zegt raadslid Els Zorgdrager van D66 Velsen.
Zij vraagt aan het college of er actie kan worden ondernomen om
de overlast te voorkomen.
Wethouder Westerman heeft geantwoord dat er creatief moet
worden omgegaan met overlast
door dieren en dat er met respect
met hen moet worden omgegaan.
Eind januari heeft in deze krant al
een bericht gestaan over hoe men
meeuwenoverlast kan voorkomen.
Bijvoorbeeld door niet voeren, afval op te ruimen in gesloten bakken en broedplaatsen te voorkomen. Daarnaast zal aan de wijkteams worden gevraagd aandacht
te besteden aan het niet voeren
van deze dieren. Eind 2014 wordt
de APV geëvalueerd. Indien nodig
kan het beleid dan worden aangepast.

LOCAL SHOPPING IJMUIDEN

Local Shopping in volle gang
Winkelen in IJmuiden is aantrekkelijker dan ooit! Dankzij
Local Shopping IJmuiden maakt u als klant iedere maand
kans op prachtige prijzen. Bovendien doet u automatisch
mee aan de grote eindejaarsloterij die de winkeliers in december op Plein 1945 organiseren.
Meedoen is heel eenvoudig. Bij elke aankoop vanaf € 5,- bij één
van de deelnemende winkeliers ontvangt u een lot waarop u uw
naam, telefoonnummer en een slagzin kunt invullen. Zodra u het
lot heeft ingeleverd, dingt u mee naar prachtige prijzen!

Meedoen kan net zo vaak als u wilt. Hoe vaker u in IJmuiden winkelt, hoe meer kans u maakt om te winnen. De maandprijzen zijn
o.a. dinercheques en cadeaubonnen met een totale waarde van
minimaal € 500,-. Tijdens de eindejaarsloterij wordt onder andere een vliegreis weggegeven. Het prijzenpakket wordt in samenwerking met lokale partners samengesteld.
De trekkingsuitslag wordt op de eerste maandag van de nieuwe
maand bekendgemaakt op de website www.localshoppingijmuiden.nl en via facebook.com/localshoppingijmuiden.

‘Albert Heijn hoort bij stadskern’
Maandelijks reikt Albert Heijn IJmuiden vijf waardebonnen van 10 euro uit aan winnaars van Local Shopping
IJmuiden. Albert Heijn is als
partner verbonden aan het
succesvolle
loyaliteitsprogramma. Supermarktmanager Rob van Proosdij staat
vierkant achter deze actie om IJmuiden ‘wat meer
schwung’ te geven.

Prijswinnaars februari
Elke maand deelt Local Shopping IJmuiden dinercheques en cadeaubonnen uit met een totale waarde van minimaal €500,-. Jaarlijks wordt voor ruim € 6.000,- aan prijzen weggegeven! Op deze
plek wordt de trekkingsuitslag op de eerste maandag van de nieuwe maand bekendgemaakt. De trekking wordt verricht door notaris
Eric Ros van Notarishuis IJmond.
Prijzen kunnen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs worden afgehaald bij de Jutter/de Hofgeest, Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden (maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur). Zes maanden
na de trekkingsdatum vervalt het recht op een prijs.
Februari 2014 (trekking verricht op maandag 3 maart 2014):
Prijs 1: Dinercheque Hotel Restaurant Augusta t.w.v. €50,-*
Winnaar: J. Piersma-Van Es
Prijs 2: Dinercheque Grieks Restaurant Kreta t.w.v. € 50,- *
Winnaar: W. Wonink-Hermans
Prijs 3: Dinercheque Restaurant De Meerplaats t.w.v. € 50,-*
Winnaar: M. Fiege
Prijs 4: Dinercheque Strandpaviljoen Zilt aan Zee t.w.v. € 50,-*
Winnaar: B. Veldman
Prijs 5: Dinercheque Chinees Specialiteitenrestaurant Chi-Ling t.w.v.
€ 50,-*
Winnaar: A. Rutten-Venema
Prijs 6: Dinercheque Restaurant IJmond t.w.v. € 50,-*
Winnaar: D. Adrichem
Prijs 7: 3-gangendiner Holiday Inn IJmuiden (incl. koffie/thee en
parkeerkosten)*
Winnaar: W. Poldervaart
Prijs 8: Wasbon Shellstation Post t.w.v. € 50,Winnaar: Ellen Gaus
Prijs 9: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,Winnaar: M. de Graaff
Prijs 10: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,Winnaar: Mirjam van Wijk
Prijs 11: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,Winnaar: Sjoerd Dekker
Prijs 12: Boodschappenbon Albert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,Winnaar: L. Passant
Prijs 13: Cadeaubon SC Telstar t.w.v. € 40,- (te besteden aan tickets
of in fanshop).
Winnaar: J. Nijst-Friebel
* Exclusief consumpties
Wilt u ook partner worden van Local Shopping IJmuiden, neem dan
contact op via info@localshoppingijmuiden.nl.

,,Al ben je nog zo goed bezig, alleen red je het niet als ondernemer’’, weet Van Proosdij. ,,We
moeten wat leven in de brouwerij brengen, samen een stevige
commerciële kern vormen, zodat de consumenten met plezier
komen winkelen. Klanten komen niet voor één winkel: ze willen het complete pakket. Als Albert Heijn geloven wij in de aanpak van Local Shopping. En het
gaat niet alleen om het trekken
van klanten. Wij willen het hart
van de klant veroveren door service en een breed aanbod.’’
Ook bij Albert Heijn IJmuiden
worden trends scherp in de gaten gehouden en wordt ingesprongen op ontwikkelingen.
,,Vanwege de sluiting van Bruna aan de Lange Nieuwstraat
hebben wij Post.NL in huis genomen, mensen kunnen bij ons
nu pakketten versturen én ont-

Deelnemers
Ris Juwelier
Swier Sleutelspecialist
Mara Home Decorations
Blokker
Angelique Lingerie
Bakkerij W. Bastmeijer
André de Bruin
Bloemen & Planten
De Vlaamsche Pot
Van Delden Mode
Donker Tweewielers
Denim and More
Etos
Eyewish Opticiens
Fellows Mode
Flamingo Casino
Gall & Gall van Setten
Gemeente Velsen
Lederwaren Wilms Floet
Patrick van Keulen
Nieuwsblad de Jutter

vangen. Ook zijn wij een pickup point van Bol.com geworden.
Voor beide diensten is veel belangstelling, dagelijks komen er
wel twee containers met pakketjes binnen. En de groei zit er ook
nog steeds in. Daarom gaan wij
aan de voorzijde van de winkel
wat meer ruimte voor deze diensten maken. Dat gebeurt eind
maart.’’
,,Onlangs hebben wij in de winkel een aantal knelpunten opgelost. Dat gebeurde door het verschuiven van wat stellingen, zodat paden breder zijn geworden. Maar ook is de logica in
de winkelroute wat aangepast.

HEMA
ING Bank
Weekblad Huis aan Huis
Koster Brillen
Kuylman Apotheek
Lakeside
Ritskes Drogisterij
MJ Schoenen
Stals Idee
Sterk Mode Schoenen
Leemans Schoenen
ReStyled
Drive-In Car Service
Wooncentrum Ubo Kok
Verspuy Interieur
Oliebollerie
Zonvaart Reizen
Wisker Expert
Smit Velsen
Administratiekantoor
Nieuwsblad IJmuiden
Rabobank Velsen en

De vruchtensappen stonden bijvoorbeeld apart van de frisdranken, dat is nu veranderd. Ik geef
toe, mensen vinden veranderingen in de winkel vaak lastig.
Het is altijd even wennen aan
een nieuwe indeling, maar uiteindelijk zal het handiger winkelen zijn.’’
,,Wij hebben een ontzettend
prettig publiek hier in IJmuiden.
Tijdens de aanpassingen bleef
de winkel gewoon open. Daar
wordt dan niet moeilijk over gedaan. En als een product even
niet bereikbaar was, komen ze
gewoon de volgende dag weer
even langs.’’

Omstreken
IJmuider Courant
Slijterij & Wijnhuis Zeewijck
Partners
Hotel Restaurant Augusta
Grieks Restaurant Kreta
Restaurant De Meerplaats
Strandpaviljoen
Zilt aan Zee
Chinees Specialiteitenrestaurant Chi-Ling
Restaurant IJmond
Holiday Inn IJmuiden
Shellstation Post
Albert Heijn IJmuiden
DFDS Seaways
IJmuider Courant
SC Telstar
IJmuidense Rondvaart
Maatschappij
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Verlichting
sportzaal
enegeriezuinig

Fietsersbond wil
meer stallingsplaatsen

Velsen - De gemeente Velsen heeft GreenFox en IJmond
Werkt! opdracht gegeven om de
verlichting in de Sluiswijkzaal
aan de Kerkstraat in IJmuiden
energiezuinig te maken. Het
aanpassen van verlichting is de
snelste en goedkoopste manier
om veel energie te besparen.
Door oude armatuur te voorzien van de nieuwste verlichtingstechniek, bespaart de gemeente gemiddeld 40 procent
energie. Hierdoor wordt bovendien CO2 uitstoot beperkt
én wordt bespaard op operationele kosten. Sinds eind 2013
werken GreenFox en IJmond
Werkt! binnen de IJmond samen op het gebied van tl-buizen renovatie. GreenFox levert
de technologie, begeleiding en
expertise en IJmond Werkt! de
mankracht om de oude tl-buizen bij organisaties te vervangen voor nieuwe energiezuinige tl-buizen. Bedrijven kunnen op die manier aanzienlijke besparingen realiseren op
hun energiekosten en deze investering in gemiddeld twee
jaar terugverdienen. De gemeente Velsen is groot aanjager van social return (waarbij bij publieke opdrachtverlening wordt gevraagd om diverse doelgroepen werk en/of opleiding te bieden, bijvoorbeeld
uitkeringsgerechtigden). Zij wil
met GreenFox kijken naar de
mogelijkheden binnen de gemeente. De komende tijd zal
de afdeling inkoop meer objecten onderzoeken op de mogelijkheden de verlichting te renoveren.

Velsen – Fietsers krijgen de
ruimte in de gemeente Velsen.
De fiets krijgt een volwaardige
plek in de slipstream van wegonderhoud en openbaar vervoerprojecten. ,,Het bewijst de wil om
Fietsstad 2014 te worden’’, zegt
M. Griekspoor van Fietsersbond
Velsen. De Fietsersbond juicht
de ambities van de gemeente Velsen toe.,,Maar om de moderne fietser te behagen zijn er
meer fietsvoorzieningen nodig,
met name voor het stallen van
fietsen.’’
De Fietsersbond nodigt daarom
de gemeente Velsen uit een beleid op te stellen voor fietsenstallingen die voldoen aan de FietsParKeur. Het gaat dan om stallingen die ook genoeg ruimte bie-

Sporten voor
vollere dames
IJmuiden - Dames die graag
in een gezellige groep willen sporten, maar zich beperkt
voelen door hun gewicht, zijn
heel welkom bij Vorm je Fit van
RKGV. Elke donderdagavond
van 7 tot 8 uur kunnen zij terecht in de Kennemerzaal aan
het Moerbergplantsoen, achter Vomar aan de Kennemerlaan. Docente Bianca van Veen
is enthousiast over de groep.
,,We werken er hard, maar op
eigen niveau, en de resultaten
zijn prima. Vorm je Fit is speciaal voor dames met overgewicht die een BMI van 30
of meer hebben. Vrouwen die
graag willen afvallen en moeite hebben om in een reguliere
groep te sporten zullen merken
dat op een goede en leuke manier sporten wel haalbaar is.’’
De kosten voor Vorm je Fit zijn
32,50 euro voor drie maanden.
Belangstellenden mogen twee
keer gratis een proefles volgen.
Voor meer informatie: www.rkgv-velsen.nl.

Chris Hinze in Thalia
IJmuiden - ‘Africa Impressions
a Visual Concert’, neemt u mee
naar de fascinerende wereld
van de Afrikanen, hun gemeenschappen, religies en de muziek
te midden van de allesoverweldigende natuur.
Na het grote succes van Tibet
Impressions staat fluitist, componist en wereldreiziger Chris
Hinze opnieuw samen met topfotograaf Kai-Uwe Küchler in
de Nederlandse én Duitse the-

aters. Adembenemende reisimpressies, getoond op een reusachtig scherm, prachtige gezangen en meeslepende ritmen maken het boeiende ‘visual concert’
compleet. Een grensverleggende
muzikale uitdaging en absolute must voor de muziek- en reisliefhebber. Te zien op vrijdag 28
maart om 20.30 uur in het Thalia Theater, Breesaapstraat 52.
Kaarten: vanaf 15 euro zijn te bestellen via www.thaliatheater.nl.

Velsen Lokaal pleit voor
meer kansen bedrijven
Velsen - Velsen Lokaal heeft
naar aanleiding van een onderzoekje onder lokale aannemers
en installateurs naar het gemeentelijk aanbestedingsbeleid raadsvragen gesteld. Het
is bekend dat Velsense bouwen installatiebedrijven meestal niet aan bod komen voor de
aanbesteding van gemeentelijke projecten. O.a. doordat de
voorselectie hen uitsluit, omdat
de eisen vaak torenhoog worden opgeschroefd.
Ook zijn kwalificatie-eisen vaak
veel te ver doorgeschoten. Als
voorbeeld mocht de bouwer
van gebouw A van het stadhuis niet inschrijven voor de
verbouwing daarvan, omdat hij
in de laatste drie jaar geen gemeentehuizen had ge- of verbouwd.
Installatiebedrijven
werden geweerd voor een totale klus, omdat ze de laatste jaren geen grond-warmteunits hadden gebouwd, terwijl
dit door elke bouwer als een
specialistisch onderdeel wordt
uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven.
Aannemers zijn vaak ook de
organisatoren van grote groepen ZZP-ers, die zo mee kunnen doen in gemeentelijke projecten, maar buitenspel staan
als grote ondernemingen van
elders uit het land de opdrachten verdelen.
Onze gemeente is er niet bij
gebaat om projecten Europees
aan te besteden aan bijvoor-

beeld een bedrijf uit het zuiden des land, die op haar beurt
een Velsens bedrijf als onderaannemer het werk laat uitvoeren. Dat terwijl aanvankelijk dat Velsense bedrijf bij de
gemeentelijke voorselectie als
ongeschikt voor aanbesteding
is weggezet.
Projecten die vallen onder de
Europese aanbesteding kunnen vaak gesplitst worden in
deelprojecten. Dat biedt kansen, waarbij ook Velsense of
regionale bedrijven kunnen
meedingen naar de beste inschrijving.
Het college zegt zich te bekommeren om de werkgelegenheid in de gemeente en directe regio. Het binnenhalen van
nieuwe bedrijven lijkt interessant, maar wat levert dat echt
op aan arbeidsplaatsen als de
gemeente niet bereid is om tot
een uiterste inspanning de bestaande werkgelegenheid op
peil te houden dan wel uit te
breiden.
Velsen Lokaal pleit voor meer
kansen van Velsense en regionale bedrijven bij gemeentelijke inschrijvingen, iets wat wel
zeker mogelijk is zonder kwaliteit of prijs geweld aan te doen.
Het behoud van onze lokale
en regionale bedrijven is goed
voor onze economie en vergroot de kans op werkgelegenheid in deze toch al zwaar getroffen industrie.
Zie ook: www.velsenlokaal.nl.

den aan speciale fietsen, zoals
bakfietsen en elektrische fietsen, waarbij ook elektrisch opladen een mogelijkheid is. De stallingen moeten elke vijf jaar worden geëvalueerd, zodat kan worden ingesprongen op nieuwe
tendensen of locaties.
De Fietsersbond wil dat de gemeente een investeringsprogramma opstelt om jaarlijks 500
fietsenstallingsplaatsen te vernieuwen of bij te maken. De
Fietsersbond zegt dat fietsers de
goedkoopste, stilste en meest
milieuvriendelijke weggebruiker
is. Daarom moet de fietser verwend worden.
Een goede fietsenstalling bij het
stadhuis zou daarom een goed
begin zijn.

Mobiliteitsvisie
stap dichterbij
Regio - Onlangs is de Regionale Mobiliteitsvisie besproken in
de gezamenlijke raadscommissie van de IJmond. De commissieleden waren positief over de
aanpak en de inhoud van de visie, die eerder dit jaar door de
afzonderlijke
collegebesturen
werd vastgesteld. De visie bevat
de gezamenlijke ambitie van de
IJmondgemeenten, een analyse
van huidige en toekomstige verkeersknelpunten en een lijst met
maatregelen om deze knelpunten op te lossen.
De regionale visie is opgesteld
in samenwerking met provincie, Rijkswaterstaat en de Kamer
van Koophandel. Daarnaast heeft
een enquête onder IJmondbewoners en gesprekken met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven ook input geleverd. Na een
inspraakperiode en presentaties
in de verschillende raadscom-

missies kwam de definitieve versie tot stand. Het stuk bevat een
groot scala aan maatregelen. Van
relatief kleine maatregelen, zoals
het verbeteren van (brom)fietsparkeren, tot grotere maatregelen zoals een fietstunnel onder
de Velsertraverse. Daarnaast zet
de IJmond in op het verminderen van het aantal autobewegingen in de spits. Samen met Rijkswaterstaat en provincie wordt
de doorstroming op de hoofdwegen verbeterd door bijvoorbeeld de verkeerslichten te koppelen. In de visie staan oplossingen die de doorstroming van het
verkeer verbeteren maar tegelijkertijd recht doen aan de belangen van milieu, leefbaarheid en
veiligheid. Uitgebreide informatie over het programma IJmond
Bereikbaar en de Regionale Mobiliteitsvisie IJmond is op www.
ijmondbereikbaar.nl te vinden.

Herinschrijven Wonen in Velsen

Overgangsregeling
geldt tot 6 april

Velsen - Met ingang van 6 januari 2014 is de werkwijze van
de corporaties in Velsen voor
de verhuur van woningen vernieuwd.
Voor woningzoekenden die stonden ingeschreven èn hebben
betaald voor één of meer opties geldt een overgangsregeling. Dit betekent dat zij zich tot 6
april kunnen herinschrijven zonder extra kosten en met behoud
van de oude inschrijfdatum. Na 6
april vervallen deze rechten.
Alle 13.000 woningzoekenden uit
het oude systeem hebben een
brief ontvangen. Daarvan hebben zich 3750 zoekenden ge-

meld. Dat betekent dat nog 9250
mensen dat niet gedaan hebben.
Of omdat ze geen woning meer
zoeken. Maar misschien ook
omdat zij om wat voor reden dan
ook de brief met inloggegevens
niet hebben ontvangen. Dus voor
iedereen die denkt dat hij ingeschreven heeft gestaan, geen
brief heeft ontvangen, maar wel
gebruik wil maken van de overgangsregeling raden zij aan contact op te nemen met Woningbedrijf Velsen, Velison Wonen of
Brederode Wonen.
Meer informatie op www.woneninvelsen.nl en op de websites
van de corporaties.
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Levensecht en onverslijtbaar

PVC-stroken van
Wooncentrum Ubo Kok

IJmuiden- Bij Wooncentrum
Ubo Kok zijn pvc-stroken verkrijgbaar met een unieke uitstraling. Het dessin is geen regelmatig terugkerend patroon en geeft
daardoor aan de vloer een uniek
karakter. Door de veelheid aan
verschillende stroken en afwisseling in het leggen ontstaat een
volstrekt natuurlijk ogend geheel,
een vloer waarvan geen vierkante meter hetzelfde is.
Een pvc-vloer is ideaal met
knoeiende keukenprinsessen en
stoeiende kinderen. De vloeren
combineren de natuurlijke uitstraling van hout (of steen) met
de meer praktische en comfortverhogende eigenschappen van

kunststof vloeren. Wat maakt dat
de pvc-stroken van Ubo Kok een
zeer geschikte keuze zijn voor
bijvoorbeeld gezinnen met ravottende kinderen en al even onstuimige huisdieren. Niets maakt
indruk.
Gemors in de keuken, modderpoten, een plasje water onder de
wastafel, een omgevallen drinkbak, kaarsvet, omgevallen wijnglazen: de pvc-vloeren van Ubo
Kok blijven er volstrekt onaangedaan onder, omdat alles vliegensvlug met een vochtig doekje
verwijderd kan worden en geen
sporen achterlaat. Ook een bureaustoel op wieltjes maakt geen
indruk op deze vloer.

Daar komt bij dat de pvc-stroken
aangenaam aanvoelen, zeker in
combinatie met vloerverwarming,
vriendelijk zijn voor kinderknietjes en ellebogen en door de volledige verlijming en het enigszins
flexibele materiaal geen hinderlijke contactgeluiden verspreiden.
Voor de Ubo Kok pvc-strokencollectie is men op zoek naar
de meest inspirerende vloeren.
Vloeren met een nonchalante of
zelfs ruige uitstraling. Expressieve en warm ogende vloeren. En
vloeren met juist een verstild karakter. Met hun levensechte detaillering, hun dieptewerking en
fascinerende kleurnuances vertellen deze vloeren een verhaal.
Het verhaal van uw leven.
Houdt u van warmte en intimiteit, van lichte en landelijke charme of de robuuste, haast adellijke chique van een stenen vloer
uit een Spaans landhuis? Gaat
uw voorkeur uit naar de soort
vloer die door eerdere bewoners
wordt achtergelaten omdat hij
eenvoudigweg bij het huis hoort?
Of gaat u liever voor nieuw, fris
en modern? Met pvc-stroken van
Ubo Kok zijn er geen praktische
bezwaren meer die uw keuze in
de weg staan. Bekijk de advertentie in deze krant voor een ongelooflijk aanbod. Wooncentrum
Ubo Kok, Marktplein 24, IJmuiden. Zie ook www.ubokok.nl.

Telstar bij De Meerplaats

IJmuiden - Maandagmiddag
genoot de voltallige selectie van
Telstar van een uitgebreide lunch
bij Visrestaurant De Meerplaats.
Dat gebeurde voorafgaand aan
een uitstapje naar het carnaval in
Den Bosch.
Restauranthouder
William
Brands zegt totaal al zo’n tien

jaar sponsor van Telstar te zijn.
,,Eens per jaar nodig ik de hele selectie in mijn restaurant uit.
Ik houd zelf erg van voetbal en
probeer regelmatig een wedstrijd
van Telstar te bezoeken. Ik vind
het belangrijk om een lokale betaald voetbalclub te ondersteunen en er zo ook een beetje deel

van uit te maken. Het bezoek van
de mannen was weer erg gezellig. Er werd natuurlijk van alles
besteld, veel vis, natuurlijk, maar
ook andere gerechten. Zo hebben zij een stevige bodem gelegd
voor hun uitstapje.’’ De Meerplaats verzorgt regelmatig de catering bij wedstrijden van Telstar.

Korting met lezersactie

Tijd voor kreeft bij
De Vrienden van Jacob
Santpoort-Noord - Heeft u
ook zo’n zin in kreeft? Dan is
de kreeftenlunch bij De Vrienden van Jacob op Landgoed
Duin en Kruidberg op zaterdag 8 maart vast wel iets voor
u! Deze viergangenlunch bestaat uit de mooiste gerechten bereid met kreeft. Combineer deze culinaire gerechten
met prachtige wijnen en ervaar het heerlijke voorjaarsgevoel. De prijs bedraagt 60 euro per persoon, exclusief dran-

ken. De aanvang van de lunch
is om 12.30 uur.
Speciaal voor lezers van De
Jutter en De Hofgeest geeft het
restaurant 10% korting bij een
telefonische reservering onder vermelding van ‘Lezersactie restaurant De Vrienden van
Jacob’.
Landgoed Duin & Kruidberg,
Duin en Kruidbergerweg 60,
telefoon, 023-5121800, e-mail:
info@duin-kruidberg.nl,
zie
ook www.duin-kruidberg.nl.

Open dag bij muziekschool ‘t Muzenhuis
Regio - Zaterdag 8 maart
houdt Muziekschool ‘t Muzenhuis tussen 11.00 en 16.00
uur weer een open dag in de
Muzenhuis locatie in HaarlemNoord. Naast alle lessen op
vrijwel alle muziekinstrumenten, samenspel en combolessen, wordt er bij ‘t Muzenhuis
heel veel aandacht aan het zingen gegeven. Of het nu klassiek, Jazz of pop is, het kan allemaal bij ‘t Muzenhuis.
Zo starten er weer diverse
zangactiviteiten, zoals stemvorming. Deze cursus is een uitstekend alternatief voor diegene die niet voor zangles kiest,
maar toch zijn of haar stem
verder wil ontwikkelen. Op de
cursus stemvorming leert u op
een verantwoorde manier gebruik maken van uw stem. Bernadette Bouthoorn, die tevens
in vaste dienst is als koorlid bij
de Nederlandse Opera wordt
gerekend tot één van de beste zangpedagogen van het land
en daarbuiten. Bernadette is
ook klassiek zangdocente bij ‘t
Muzenhuis en zij is de docent
van de stemvorming. Nu begint
zij ook op de zaterdagmorgen,
na de stemvorming, met een
Klassiek Koor voor gevorderde
zangers en zangeressen. Laat u
dan op de open dag verder informeren.
Na het grote en succesvol-

le optreden begin oktober van
de Muzenhuis Kinder Musical Groep My Fair Lady met
de musical Back to Rio, wordt
bij ‘t Muzenhuis nu ook op de
maandagavond van start gegaan met een
Tiener Musical Groep, voor tieners van 13 tot en met 17 jaar
en in de avond met een Volwassenen Musical Groep vanaf 18 jaar. Voor de kindermusicalgroep op de maandagmiddag kunnen ook weer kinderen
worden geplaatst.
Bij ‘t Muzenhuis hoeft muziekles niet duur te zijn. Als leerling
krijgt u voor elke nieuwe leerling die u aanbrengt 10% korting op het lesgeld. Bij 10 nieuwe aanmelding, heeft u dus
zelfs gratis les. Inschrijven kan
altijd, de opzegtermijn is een
maand.
Op de open dag kan men het
muziekinstrument van eigen
keuze proberen. Bovendien zijn
docenten aanwezig om vragen
te
beantwoorden.
Muziekschool ‘t Muzenhuis is
te vinden aan Jan Gijzenkade
409a, tegenover het Haarlem
Stadion in Haarlem-Noord. De
Muzenhuisadministratie is tijdens kantooruren te bereiken
onder nummer 023 -5360525.
Zie ook www.muzenhuis.nl, email: info@muzenhuis.nl.
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Velsen Lokaal vraagt
naar ontslag BAM
Velsen – Johan van Ikelen van
Velsen Lokaal heeft het college
vragen gesteld over het ontslag
van BAM, de aannemer die de renovatie van het stadhuis zou voltooien. Velsen Lokaal vestigde vorig jaar al de aandacht op het feit
dat zij vlak na de ontruiming van
het stadhuis, in december 2012,
nog geen enkele activiteit kon signaleren, waardoor de werkzaamheden zouden kunnen uitlopen.
Velsen Lokaal vreest dat vanwege
de stopzetting van de werkzaamheden van BAM nog meer uitloop zou kunnen komen en dat er
mogelijk extra kosten komen van
nieuwe aannemers en tevens als
aannemer BAM een rechtszaak
tegen de gemeente aanspant.
Het college heeft geantwoord dat
er altijd rekening wordt gehouden
met uitloop van werkzaamheden,
maar dat de geplande verhuisdatum wel wordt gehaald. BAM beweert dat de gemeente Velsen te

laat beslissingen nam, waardoor
werkzaamheden uitliepen. Velsen
bestrijdt dat zij te laat beslissingen
nam, dit is overigens een punt van
discussie tussen BAM en de gemeente. Een aantal keuzes had te
maken met onvoorziene omstandigheden, zoals het aangetroffen
asbest. De extra werkzaamheden
zijn ook onderdeel van het geschil
met de aannemer. Volgens het college was de keuze voor BAM gebaseerd op de economisch meest
voordelige aanbieding. Verder laat
het college weten dat het besluit
om het contract met BAM te ontbinden weloverwogen is genomen,
na vele overleggen met de aannemer. Omdat de aannemer bepaalde werkzaamheden weigerde,
kreeg de gemeente de indruk dat
de aannemer ‘betwist meerwerk’
betaald wilde krijgen door de gemeente onder druk te zetten. De
druk ontstond door de tijdsdruk
om tijdig terug te verhuizen.

CDA wil intensieve
samenwerking
IJmond - De lijsttrekkers van CDA
Velsen en CDA Haarlemmerliede &
Spaarnwoude, Robert te Beest en
Theo van Heese, pleiten voor een
innige samenwerking tussen deze beide gemeenten. De typische
dorps- en kernenstructuur van
Velsen (met onder andere IJmuiden, Santpoort-Noord en -Zuid,
Velsen-Noord en Zuid, Driehuis,
Velserbroek) en Haarlemmerliede & Spaarnwoude (met onder andere Halfweg, Spaarndam, Haarlemmerliede, Penningsveer en
Spaarnwoude), leent zich uitstekend om samen op te trekken.
Behoud van zelfstandigheid van
beide gemeenten blijft het uitgangspunt. Maar verregaande samenwerking kan voor beide gemeenten voordelen opleveren. De belangen van beide gemeenten hebben ook grote gelijkenis. Zo strijden beiden voor
het behoud van het groene buffergebied (met o.a. het recreatiegebied Spaarnwoude), in de Metropool Regio Amsterdam. Uitbreiding van het Amsterdamse Haven-

gebied in westelijke richting met
onder andere een Houtrakhaven,
wordt gezamenlijk afgewezen: ‘genoeg is genoeg!’ Het gebied zou
de toekomstige functie van een
New Yorks ‘Central Park’ in de regio kunnen worden en daarmee
een steeds belangrijkere rol voor
de leefbaarheid in de almaar verder verstedelijkende Metropoolregio kunnen vervullen.
Ambtelijke samenwerking levert
schaalvoordelen op, zonder dat
de bestuurlijke autonomie hoeft
te worden aangetast. En dit is belangrijk ter verdediging van het recreatiegebied en om tegenwicht te
bieden aan het oprukkende Amsterdam en de stedelijke ontwikkelingen van Haarlem en Haarlemmermeer (Amsterdamse havens en Schiphol). De samenwerking tussen beide gemeenten zal ook zijn vruchten afwerpen
voor de verkeersafwikkeling van
Landall. Door over Velsens grondgebied het verkeer af te wikkelen
zal de overlast in de groene buurgemeente beperkt blijven.

Mobiliteitsvisie
stap dichterbij

‘Beat at the Beach’
bij paviljoen Zeezicht
IJmuiden aan Zee - Kan jij ook niet wachten tot de zomer voor de
deur staat? Je hoeft niet langer te wachten want 7 maart wordt de
zomer alvast naar paviljoen Zeezicht gehaald met ‘Beat at the Beach’.
De drie house-dj’s zorgen voor de beste beats, dus ga een dansje wagen! Of gewoon gezellig een drankje doen! Anyway, see you there.

Re Use Textile Design-wedstrijd

Totaal Wonen IJmuiden
daagt scholen uit
IJmuiden - Totaal Wonen IJmuiden daagt scholen uit te komen
met een oplossing of inspirerende ideeën voor het snijafval van
gordijnen. Scholen krijgen tot
30 april de tijd om een ontwerp
of oplossing te creëren voor de
enorme berg stoffen die overblijft na het maken van de gordijnen bij Totaal Wonen IJmuiden.
,,Met onze medewerkers maken wij per jaar een hele hoop
gordijnen. Daarvoor leveren wij
meer dan 3.000 meter stof,’’ aldus eigenaren Ruud en Marcel
Schoorstra. ,,Elke order is uniek
en alles wordt op maat gesneden. Van alle gordijnen die we
maken houden we textiel over,
van 10 cm tot wel 3 meter. Bij elkaar is dit wel 1000 meter snijafval dat afgevoerd moet worden. Zonde, vinden wij dat. Wij
zijn vakmensen met een passie voor textiel en zien graag
dat al het materiaal zinvol gebruikt wordt. We willen de afvalberg niet onnodig groter maken.

Daarom hebben wij alle basisscholen in Velsen uitgedaagd te
komen met een ontwerp of oplossing voor deze stoffen. Tussen
17 en 22 maart kunnen de scholen het snijafval komen ophalen.
Tot 30 april kunnen ze hun ontwerp inleveren. Ouders en leraren mogen natuurlijk meehelpen. Wij zijn heel benieuwd naar
de resultaten. Een jury die bestaat uit vijf mensen gaat de inzendingen beoordelen. De beste en meest creatieve klas wint
een waardebon van Totaal Wonen IJmuiden, daarmee kan je de
klas of een stukje van de school
behoorlijk verfraaien. De tweede
prijs is een dagje uit voor de hele klas, naar de bioscoop of een
rondvaart tussen de pieren. En
de derde prijs is een dagje Veilige Haven met iets lekkers erbij.’’
Alle scholen zijn inmiddels uitgenodigd om mee te doen. Wonen
Totaal IJmuiden is gevestigd aan
Lange Nieuwstraat 192 in IJmuiden.

Lokaal FNV IJmond
organiseert politiek debat
Regio - Lokaal FNV IJmond organiseert op maandag 10 maart
een politiek debat in het stadhuis van Beverwijk.
In deze organisatie zijn diverse lokale bonden vertegenwoordigd. Hun speerpunten zijn
het realiseren van meer koopkracht en echte banen. De focus ligt verder op het stoppen
van de aanval op de minima en
het waarborgen van de kwaliteit
in de zorg.
In een groots opgezet debat willen de bonden van gedachten

wisselen met politici en kiezers.
Iedereen is welkom om mee te
praten onder leiding van Gertjan
Huijbens, journalist van Seaport
RTV. Ellen Dekker, voorzitter van
FNV Bondgenoten, zal de debatavond persoonlijk openen. VVD,
CDA, PvdA, GroenLinks, Democraten Beverwijk, SP en Velsen
Lokaal zullen aanwezig zijn om
standpunten voor de komende
verkiezingen met de bevolking te
bespreken. De koffie staat vanaf
19.00 uur klaar, het debat begint
om 19.30 uur.

Regio - Onlangs is de Regionale Mobiliteitsvisie besproken
in de gezamenlijke raadscommissie van de IJmond. De commissieleden waren positief over
de aanpak en de inhoud van de
visie, die eerder dit jaar door
de afzonderlijke collegebesturen werd vastgesteld. De visie bevat de gezamenlijke ambitie van de IJmondgemeenten, een analyse van huidige
en toekomstige verkeersknelpunten en een lijst met maatregelen om deze knelpunten
op te lossen. De regionale visie
is opgesteld in samenwerking
met provincie, Rijkswaterstaat
en de Kamer van Koophandel. Daarnaast heeft een enquête onder IJmondbewoners
en gesprekken met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven
ook input geleverd. Na een inspraakperiode en presentaties
in de verschillende raadscommissies kwam de definitieve
versie tot stand. Het stuk bevat
een groot scala aan maatregelen. Van relatief kleine maatregelen, zoals het verbeteren van
(brom)fietsparkeren, tot grotere maatregelen zoals een fietstunnel onder de Velsertraverse.
Daarnaast zet de IJmond in op
het verminderen van het aantal autobewegingen in de spits.
Samen met Rijkswaterstaat en
provincie wordt de doorstroming op de hoofdwegen verbeterd door bijvoorbeeld de
verkeerslichten te koppelen. In
de visie staan oplossingen die
de doorstroming van het verkeer verbeteren maar tegelijkertijd recht doen aan de belangen van milieu, leefbaarheid
en veiligheid. Uitgebreide informatie over het programma
IJmond Bereikbaar en de Regionale Mobiliteitsvisie IJmond
is op www.ijmondbereikbaar.nl
te vinden.

Veel schade
bij aanrijding
op Pleiadenplantsoen
IJmuiden - Bij een verkeersongeval hebben zaterdagmiddag
twee personenwagens forse
schade opgelopen. Het ongeval
gebeurde rond 13.30 uur op het
Pleiadenplantsoen ter hoogte van de Orionweg. Naast de
twee personenwagens sneuvelde er ook een lantaarnpaal.
Diverse hulpdiensten kwamen
in actie om assistentie te verlenen. Gelukkig bleek het letsel
mee te vallen en hoefde niemand mee naar het ziekenhuis.
De brandweer en ambulance
konden na het ongeval gelijk
door naar een ongeval dat zo’n
400 meter verderop op de Havenkade gebeurde.
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Geluidsprotectie Grote
Buitendijk veel duurder

Politiek debat
voor bewoners
Velserbeek
Velsen-Zuid - Dinsdagavond
11 maart vindt de jaarvergadering plaats van de Stichting
Wijkcomité Velserbeek. Hierbij
worden de activiteiten besproken die het wijkcomité organiseert en algemene zaken doorgenomen die van belang zijn
voor de wijk. Bewoners van de
wijk Velserbeek in Velsen-Zuid
worden uitgenodigd te komen
naar De Theeschenkerij, de jaarvergadering is de gelegenheid
om wensen, opmerkingen en
tips direct ter tafel te brengen.
Deze jaarvergadering is bovendien extra interessant door het
exclusieve debat dat aansluitend
plaatsvindt. Alle 11 politieke
partijen die deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen op
19 maart zijn aanwezig om kort
hun speerpunten uiteen te zetten en in gesprek te gaan over
onderwerpen die in meerdere mate spelen voor Velserbeek.
Deze avond is dus een unieke
kans om in een keer kennis te
maken met belangrijke standpunten van de partijen waarop
gestemd kan worden. De jaarvergadering start om 19.00 uur,
het debat begint om 20.30 uur.
Alleen toegankelijk voor bewoners van de wijk Velserbeek. Zie
ook www.velserbeek.info.

Twee koren
tijdens VGkoffieconcert

Velserbroek - Zondag 9 maart
kan men genieten van twee koren: Het Pop-Musicalkoor Het
SwingStation en Shantykoor ’t
Staende Tuygh. Iedereen is om
12.00 uur van harte welkom in
Het Kruispunt aan het Zon Bastion 3. Deze koffieconcerten worden georganiseerd onder auspiciën van de Velser Gemeenschap. Zie ook www.velsergemeenschap.nl.

Lezing over
bijzondere
ervaringen
Velserbroek - Zondag 9 maart
geeft Aart Mak een lezing over
bijzondere ervaringen in Het
Kruispunt aan de Zon Bastion 3.
De lezing begint om 19.30 uur.
Veel mensen vertellen over diep
ingrijpende ervaringen. Ze veranderen alles wat je eerst over
het leven dacht. Hoe ga je er mee
om? Hoe vind je een eigen weg?
Het helpt als je weet hoe anderen het deden. Aart Mak vertelt
erover. Hij is een veel gevraagd
spreker over dit onderwerp. De
toegang is gratis (na afloop vrijwillige deurcollecte).

Rozenbeek sterk op
schoolbasketbaltoernooi

Velserbroek – De kosten voor
geluidsschermen die nodig zijn
om nieuwbouw langs de Grote Buitendijk en in het plangebied Hofgeest te ontwikkelen
zijn twee keer zo hoog geworden
als verwacht. Dat komt omdat in
2012 nieuwe normen zijn vastgesteld voor de geluidsproductie
rond rijkswegen. De maximale
geluidsproductie is vastgesteld
op 53 decibel. Het geplande 3
meter hoge geluidsscherm langs
de A22 zal daarom niet meer voldoen voor de nieuwbouw op de
Hofgeest. Ook langs de A9 zou
een hoger en extra scherm moeten komen om nieuwbouw langs
de Grote Buitendijk mogelijk te

Velsen - De Rozenbeek uit Velserbroek is met twee teams in de
top 3 geëindigd in het schoolbasketbaltoernooi van de gemeente Velsen. Het toernooi
werd gewonnen door de Duinroos.
Het schoolbasketbaltoernooi is
inmiddels traditie geworden in
de voorjaars-vakantie. Het werd
dit jaar voor de 31e keer georganiseerd door VBC Akrides in
IJmuiden. Alle kinderen uit de
groepen 7 en 8 kunnen meedoen, ook zonder enige basketbal ervaring. Belangrijk is dat
kinderen het leuk vinden om te
sporten en goed kunnen samenwerken in een team. Tijdens het
toernooi bleek er weer veel basketbaltalent aanwezig te zijn.
Aan de start verschenen 14
scholen, met in totaal 26 teams.
Opvallend was dat de Rozen-

Toneelgroep de Veste
speelt ‘Zusters in zaken’

beek met maar liefst 5 teams
vertegenwoordigd was.
Tijdens de voorrondes was er
genoeg tijd om andere teams
aan te moedigen en tactiek met
elkaar te bespreken. Maar naarmate het toernooi vorderde werd
sneller doorgespeeld en de conditie van de spelers werd op de
proef gesteld. Gelukkig was er
een enthousiast publiek dat de
kinderen aanmoedigde.
In de halve finale won Rozenbeek
1 van Rozenbeek 2 met 16-6. De
andere halve finale werd door
Duinroos 1 gewonnen van Pleiaden 2 met 10-8. Meteen daarna volgde de spannende finale
tussen Rozenbeek 1 en Duinroos
1. Het duel werd gewonnen door
de Duinroos met 12-8.
De uitslag: 1. Duinroos 1; 2. Rozenbeek 1; 3. Rozenbeek 2; 4.
Pleiaden 2.

‘t Mosterdzaadje

MirAnDa Trio en pianiste
Maria Prokofieva
Santpoort-Noord - Het nieuwe programma van het MirAnDa
Trio is een ode aan de Russische
Romantiek. Op vrijdag 7 maart
om 20.00 uur brengen de harpiste Mirjam Rietberg, de sopraan
Anna Azernikova en de fluitiste
Dasha Beltiukova een bijzonder
mooi programma met muziek
van Glinka, Tsjaikovski, RimskyKorsakov, Beltiukov en Dvorak.
Hun samenwerking begon op
het Conservatorium en is na tien
jaar nog steeds een groot succes met concerten in binnen- en
buitenland.
Met de Wit-Russische pianiste Maria Prokoviefa op zondag
9 maart om 15.00 uur weten de
liefhebbers van pianomuziek dat
er in ‘t Mosterdzaadje weer een
top recital te verwachten is. Op
haar programma staan Schubert, Balakirev (drie miniaturen)
en Chopin (Scherzo nr.1).
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 229,
telefoon 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aanvang

Velserbroek - Toneelgroep de
Veste speelt eind deze maand
het stuk ‘Zusters in zaken’ van
Ton Davids onder regie van Chris
IJzelenberg. Omdat de toneelclub
dit jaar 15 jaar bestaat wordt het
geheel opgevrolijkt met de klanken van het Velserbroekse koor:
‘FF Anders’ onderleiding van André Jansen. De inhoud van het
stuk: Het klooster zit in geldnood.
Drie nonnen, moeder Overste en
de onevenwichtige pastoor Breukelmans doen er werkelijk alles
aan om het hoofd boven water te
houden. Maar onder het wakend
oog van de strenge monseigneur
Siemelink is dat niet eenvoudig.

maken. Daarnaast is nu duidelijk geworden dat de gemeente
aan Rijkswaterstaat een afkoopsom moet betalen omdat het geluidsscherm op hun grond zou
moeten komen. Door deze meerkosten zou geluidsprotectie twee
keer zo duur worden als begroot
in eerdere plannen. Om de plannen verder te ontwikkelen is het
daarom nodig de plannen bij te
stellen en alternatieven te bekijken. Ook wil de gemeente met
Rijkswaterstaat overleggen over
de afkoopsom. Het college van
Velsen verwacht niet eerder dat
in het derde kwartaal van 2014
meer nieuws over de plannen te
kunnen geven.

Als Rianne en een zakenvrouw
ten tonele verschijnen lijkt het tij
te keren. Maar dan maakt onverwacht de monseigneur zijn opwachting... Oei! Zusters in zaken
wordt gespeeld op zaterdagavond
29 maart om 20.00 uur, zaal open
om 19:30 uur, en op zondagmiddag 30 maart om 14.00 uur, zaal
open 13.30 uur. Locatie: Polderhuis Vestingplein 58 in Velserbroek. Kaartjes kosten 9 euro per
stuk en zijn te reserveren via 0235365905 of via www.toneelgroepdeveste.nl of een half uur voor
aanvang aan de zaal. De kaarten
voor de zaterdagavond zijn bijna
uitverkocht.

Tekort aan pleegouders

is de zaal open. Toegang vrij, een
bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Santpoort-Noord - Per 1 januari 2015 valt Jeugdzorg, waaronder pleegzorg, onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Om er voor te zorgen dat er
aandacht blijft voor het belang
van pleegkinderen en om aan te
geven dat er nog altijd een tekort
is aan pleegouders, voert OCK het
Spalier ook campagne om het onderwerp hoog op de agenda van
de verschillende politieke partijen
te krijgen. Kies mij! staat voor al
die pleegkinderen die wachten op

een plekje in een pleeggezin.
Een pleeggezin is het beste alternatief voor kinderen die niet
bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. In 2012 hebben 20.949
kinderen in Nederland voor korte of langere tijd gebruik gemaakt
van pleegzorg dankzij de inzet
van 16.330 pleeggezinnen. In de
afgelopen tien jaar is het aantal
kinderen dat gebruik maakt van
pleegzorg verdubbeld. Bij OCK
het Spalier wonen jaarlijks ruim
340 kinderen bij pleegouders.
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Lezing

Velserbroek - Vlak voor de
voorjaarsvakantie is het groot
feest op de Katholiek basisschool De Rozenbeek. Het feest
voor het vasten voor Pasen wordt
met alle kinderen gevierd. Iedereen van groep 1 tot en met groep
8 heeft zich verkleed en stort
zich in het feestgedruis!
De kinderen worden onthaald
door de verkleedde leerkrachten
die buiten een polonaise lopen
op echte carnavalsmuziek om
iedereen goed in de stemming te
krijgen. Daarna wordt gestart in
de klas zelf waar de kinderen elkaars verkleedkleren goed kunnen bekijken, wat natuurlijk weer

uitmondde in een hospartij door
de gangen. In ieder klas waren
spelletjes voorbereid en de kinderen konden naar hartenlust
kurken schieten, estafette lopen
met ballonnen, bekertjes stapelen, ringwerpen en natuurlijk
spekhappen. De kleuters deden
de spelletjes onder begeleiding
van de achtstegroepers. De ochtend wordt afgesloten met een
heus open podium, waar iedereen die dat wil zijn kunsten kan
vertonen. Dit werd natuurlijk beloond met een groot applaus. Na
al dit feestgedruis hebben de
kinderen nu een welverdiende
vakantie.

PvdA Velsen op campagne
Santpoort-Noord - Op zaterdag
8 maart is de PvdA Velsen te gast
in Santpoort-Noord. Kandidaatraadsleden 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
in Santpoort. Ronald Vennik, lijsttrekker PvdA Velsen en wethouder geeft aan welke dat zijn: ,,Wij
werken samen met de bewoners
aan een schone en veilige leefomgeving. Voor wijkinitiatieven
wordt geld vrijgemaakt. We hebben blijvende aandacht voor de
aanpak van verkeersonveilige
fietsroutes van en naar school.
Tot slot willen we het groen tussen de kernen behouden.”
PvdA Velsen heeft zich sterk gemaakt voor de herbouw van
Dorpshuis het Terras. Deze week
start de bouw van deze dorpsvoorziening, zodat de bewoners
volgend jaar hiervan weer gebruik van kunnen maken. Ook
11 appartementen voor senioren worden gebouwd in de sociale woningbouwcategorie. ,,Activiteiten op loopafstand zijn heel
belangrijk, zodat deze ook voor
de oudere dorpsbewoners gemakkelijk toegankelijk zijn. Daarnaast is er een grote behoef-

te aan dit type woningen”, aldus
kandidaat-raadslid voor PvdA
Marianne Poen.
In de gemeenteraad heeft de
PvdA Velsen zich altijd sterk gemaakt voor een passende oplossing voor de Bosbeekschool. Marianne Poen is blij met de voortgang van de nieuwbouwplannen
en waardeert het dat de karakteristieke entree behouden blijft.
Uiteraard richt PvdA Velsen zich
niet alleen op Santpoort. Tijdens
de verkiezingscampagne bezoekt de PvdA Velsen met een
grote groep vrijwilligers de verschillende wijken. Ronald Vennik: ,,De gemeentefinanciën zijn
op orde. Dat is iets waar de PvdA
Velsen de afgelopen jaren enorm
op heeft ingezet. Die lijn willen
we graag met een sterke fractie
voorzetten. Dat kunnen we niet
alleen bereiken. Daarom is ons
motto Samen investeren in Velsen.”
Vennik: ,,Het volledige verkiezingsprogramma staat op onze
website www.velsen.pvda.nl. In
de campagne gebruiken we natuurlijk de sociale media dus volg
ons op facebook of twitter. wij
rekenen graag op uw steun en
stem. Samen investeren in Velsen!”

www.
www.

.nl
.nl

Santport-Zuid - Op dinsdag 11
maart zal Malcolm McEwan de
achtergrond en het verloop van
het Manhattenproject behandelen. De naam van dit project werd
de codenaam van de zeer geheime operatie, waarmee de VS tijdens de Tweede Wereldoorlog zelf
hun atoombom gingen ontwikkelen. De heer McEwan zal veel aandacht besteden aan de uitdagingen van de wetenschappers, die
aan de ontwikkeling van dit project werkten en die het onderling
vaak niet eens waren. En wat beweegt regeringsleiders tot dergelijke ingrijpende maatregelen,
waar baseren zij hun beslissingen op? Ook zal hij stilstaan bij
de mogelijke consequenties, zoals
een langer durende oorlog, als het
project gefaald had. Een en ander
wordt toegelicht met behulp van
film- en fotomateriaal. De lezing
vangt aan om 20.00 uur en eindigt
om 22.00 uur. Entree bedraagt 6
euro. Het adres is Vereniging
Santpoorts Belang, Bloemendaalsestraatweg 201, 023-5383016.
Zie ook www.santpoortsbelang.nl.

Politie zoekt
slachtoffers
auto-inbraak
Velserbroek - De politie is op
zoek naar personen in Velserbroek
van wie de auto is open gebroken.
De politie is bereikbaar op telefoonnummer 0900-8844 (lokaal
tarief). Afgelopen vrijdagmorgen omstreeks 03.20 uur kreeg de
politie melding dat een man verdacht in geparkeerd staande auto’s naar binnen loerde in de omgeving van de Roosje Vosstraat.
De getuige kon een goed signalement geven van de verdachte
man. Hierdoor vond de politie de
man in de directe omgeving terug.
Hij droeg een rugzak waarin onder anderen een autoradio en een
navigatieapparaat zaten. Ook had
de man inbrekersgereedschap bij
zich. De man, een 20-jarige Litouwer, werd aangehouden. Bij controle bleek hij een busje traangas
bij zich te hebben. Onderzoek in
de omgeving leverde vooralsnog
geen opengebroken auto’s op. De
politie verzoek daarom eventuele slachtoffers om zich te melden.

Postzegelavond
Santpoort-Noord - Voor de postzegelliefhebbers en geïnteresseerden wordt er op maandag 10
maart een gezellige postzegelavond van de Postzegel Vereniging
Santpoort georganiseerd waar
men vanaf circa 19.00 uur welkom is. De avond wordt gehouden
in Het Terras, Stationsgebouw aan
de Santpoortse Dreef. Vooraf is er
voldoende gelegenheid om de kavels te bekijken. Er is voldoende
parkeergelegenheid en gratis toegang. Meer informatie: telefoon
023-5382274 (na 18.00 uur).

‘Leukste clubje in de buurt’

Lemsteraakje trekt
creatievelingen aan
Velserbroek - Sinds kort heeft
Peter Paap met zijn Hobbyclub
Lemsteraakje een vaste plek veroverd in De Hofstede. Hij beweert unieke 3D-kaarten te maken. En ja, het creatief niveau en
de sublieme afwerking van de
kaarten zijn bijzonder goed.
Peter Paap is trots op zijn hobby. ,,Ik maak al 20 jaar kaarten. Ik
begon tijdens mijn revalidatie in
Heliomare met pergamano, maar
dat lag me niet zo. Maar zo ontdekte ik wel het 3D kaarten maken. Inmiddels ben ik er dagelijks mee bezig. Ik heb thuis een
enorm hobbyhok vol spulletjes
voor kaarten maken. In de eerste plaats natuurlijk de plaatjes,
maar ook veel papier, ponsjes en
leuke machines om allerlei technieken mee te doen. Elke week
neem ik weer andere voorbeelden en materialen mee naar De
Hofstede, zodat de cursisten van
alles wat kunnen maken. Lesgeven doe ik al jaren, op de camping en thuis. En met mijn kaar-

ten heb ik al heel wat keren prijzen gewonnen.’’
Renée en Toos zijn nog nieuwelingen op het grote gebied van
kaarten maken. Zij zitten lekker te knippen en te plakken en
hebben ondertussen een gezellig praatje. Peter Paap moedigt ze aan hun eigen creativiteit te gebruiken. Ook wijst hij
ze op de vele spulletjes die hij bij
zich heeft. Hij demonstreert met
een machientje hoe ze een strikje kunnen maken. Maar in zijn
enorme assortiment heeft hij ook
geponste bloemetjes die op de
kaarten kunnen worden geplakt.
Creatievelingen, of mensen die
dat willen worden, zijn van harte welkom bij Hobbyclub Lemsteraakje in De Hofstede. Daar
wordt elke maandagmiddag geknutseld dat het een lieve lust
is. De kosten zijn 1,50 euro per
kaart. De knutseltijden zijn van
13.30 tot 16.30 uur. Mensen kunnen zich in De Hofstede aan de
A. Jacobsstraat aanmelden.

Grote voorjaars- en
zomerkledingbeurs
Velserbroek – CB De Hoeksteen aan de Weid 24, houdt
op vrijdagavond 14 maart weer
haar bekende kledingbeurs.
Op deze avond wordt er kinderkleding aangeboden in maat 92
-176. Tevens aanbod van dameskleding en accessoires!
Iedereen is tussen 19.00 en 20.30

uur van harte welkom om te komen kijken tussen de uitgestalde
kleding. Het moet dan ook heel
raar lopen als er niet iets leuks
bij zit. Voor meer informatie, of
voor het verkrijgen van een verkoopnummer, Nancy du Pon, 0622 77 89 22 of kledingbeursdehoeksteen@gmail.com

Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899

website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: richardhofland@ziggo.nl
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Protestdemonstratie
tegen kabinet Rutte
IJmuiden - Maaike en Marcel
zijn het meer dan zat. Keer op
keer worden mensen met nieuwe regelingen van het kabinet
Rutte getroffen in hun levensomstandigheden. Zij komen
niet alleen voor zichzelf op.
Ook om hen heen zien zij mensen die het financiëel niet meer
redden. Mensen die werkloos
worden en niet meer aan de
bak komen. Mensen die lijden onder het tekort aan steun
van de overheden. Daarom roepen zij op tot een vreedzame
protestdemonstratie op Plein
1945, vrijdagmiddag 7 maart
om 15.00 uur.
,,Dan zullen ook Nederlandse vrachtwagenchauffeurs een
staking uitroepen omdat zij de
Europese regelgeving zat zijn
en vanwege de daardoor oneerlijke concurrentie door buitenlandse chauffeurs’’, zegt
Marcel. ,,Zij willen de Nederlandse snelwegen blokkeren.
Wij houden dan een rustige demonstratie op Plein 1945 tegen
de overheid die ons in de steek
laat.’’ Maaike heeft de ziekte
MS. Nu kan zij zich nog redden omdat zij twee keer in de
week huishoudelijke hulp heeft.
,,Maar dat gaat straks verdwijnen’’, weet zij zeker. Ook om
haar heen worden mensen getroffen door nieuwe maatregelen van de overheid. ,,Ik had een
huishoudelijke hulp, een vrouw
van in de 70, die dus nog altijd
werkte. Die vrouw wordt nu ze

niet meer werkt afgestraft met
torenhoge belastingaanslagen.
Een vrouw met een klein inkomen die duizenden euro’s moet
betalen en zelfs haar spaarcentjes moet aanspreken om
te kunnen betalen. Is dat gerechtigheid? Daarnaast ken ik
een jonge vrouw die afhankelijk is van een rolstoel. Zij woont
in een portiekflat. Haar vriend,
die gelukkig sterk is, tilt haart
steeds de trap op en af naar
haar woning. En de gemeente
zegt niets voor haar te kunnen
doen. Dat kan toch niet. Ik vind
het belangrijk om te demonstreren, zodat mensen wakker
geschud worden. We kunnen
dit niet zomaar laten gebeuren.’’
,,Het gaat om een algemeen
protest tegen kabinet Rutte,’’
zegt Marcel.
,,Het kan niet zo zijn dat vrachtwagens zo dadelijk worden
bestuurd door buitenlandse
truckchauffeurs, chronisch zieken geld in moeten leveren, de
zorg waar allemaal banen op
het spel staan en zo nog vele
dingen meer wat dit kabinet allemaal aanricht.’’
Aanmelden voor de demonstratie kan via de Facebooksite
‘Een volgend protest’. ,,Wij zijn
niet van een politieke partij’’,
zegt Marcel. ,,Je politieke voorkeur maakt ook niet uit. Maar
wie zich geroepen voelt, is van
harte welkom om dit 7 maart te
uiten. Spandoeken uit de kast
dus.’’

Thema-avond ‘Reizen’

IJmuiden - In het kader van de
Boekenweek organiseert Bibliotheek Velsen een thema-avond
op woensdag 12 maart van 19.00
tot 22.00 uur. Deze avond staat
geheel in het teken van reizen,
want het thema van de Boekenweek luidt ‘Ondertussen ergens
anders’.
Volg om 19.30 of 20.30 uur een
workshop ‘digitaal op reis’, waar
u leert hoe u een reis kunt boeken via Booking.com of Tripadvisor. Of woon deze avond een
lezing bij van Reisfamilie.nl vol

tips en ervaringen over het maken van verre reizen met kinderen. Verder is er een aanbod van
stands waar u exotische wijnen
en hapjes kunt proeven of informatie krijgt over reizen, vrijwilligerswerk, taalcursussen en fotografie. Ook is de Wereldwinkel
aanwezig met mooie producten
uit verre landen.
Als u deze avond lid wordt van
de Bibliotheek Velsen krijgt u het
eerste jaar 20 procent korting op
uw lidmaatschap. Ook ontvangt
u als lid alleen deze avond de
Boekenweekbundel van 2014. In
de bundel nemen bekende Nederlandse reizigers lezers mee
op reis naar hun meest dierbare reisherinnering. Ze beschrijven de reiservaring die hen het
meest aan het lachen maakte, het diepst ontroerde of misschien zelfs wel hun kijk op het
leven veranderde... Bekendheden als Floortje Dessing, Adriaan van Dis, Frans Timmermans,
Derk Bolt, Petra Stienen, Redmond O’Hanlon, Erica Terpstra,
André Rieu, Laura Verster en vele anderen schreven een bijdrage.
Bent u lid en wilt u ook een Boekenweekbundel? Kom dan op
woensdagavond 12 maart langs!

Kuipers en
Nijpels op
duurzame
bedrijvendag

Film ‘The Wolf of Wall
Street’ in Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 7 en woensdag 12 maart draait het Witte
Theater aan de Kanaalstraat 257,
om 20.30 uur, de film ‘The Wolf of
Wall Street’.
In 1987 start de 26-jarige effectenmakelaar Jordan Belfort
zijn eigen firma. Al snel verdient
hij bijna een miljoen dollar per
week. Zijn tomeloze ambitie leidt
tot een gestoord leven vol bedrog, uitzinnige feesten, peperdure bolides, prostituees en bergen cocaïne. Om dat leven vast
te houden, bedenkt Belfort met

zakenpartner Donnie inventieve manieren om de bakken illegaal geld wit te wassen bij een
Zwitserse bank. De meest notoire geldwolf van de jaren ‘90 staat
boven alles en iedereen, maar
dan begint het net van de FBI
zich om hem heen te sluiten.
The Wolf of Wall Street is een
zwarte, maar zinderende komedie, met de nodige rauwe en dramatische momenten. Gebaseerd
op de succesvolle autobiografie
van Jordan Belfort. Toegang 7,50
euro.

Diplomaregen bij
vrijwilligers WVIJ
IJmuiden - Bij de vrijwilligers
van Watervrienden IJmuiden is
sprake van een ware diplomaregen. Recent haalden zowel Peter Linsen als Ton Tieman hun
scheidsrechterbevoegdheid. En
dat terwijl Ton samen met collegalesgever Sonja Mol al was
gehuldigd omdat zij allebei geslaagd waren voor het diploma
lesgever ZwemABC.
WVIJ is natuurlijk apetrots op
deze bevlogen vrijwilligers en
met reden. Het is namelijk niet
vaak dat twee scheidsrechters
binnen één vereniging slagen
voor dit examen. Daarnaast is
Peter ook nog eens een van de
vijf personen binnen Watervrienden Nederland die beschikt over
alle officialbevoegdheden van
het wedstrijdzwemmen. Hiermee heeft Watervrienden IJmuiden zowel een sterke wedstrijdzwemploeg als een goed officialkader.
Naast het scheidsrechtersdiploma mocht Ton ook het diploma Lesgever ZwemABC in ontvangst nemen. Samen met collegalesgever Sonja Mol haalde hij
op 20 december het laatste examen voor de opleiding tot lesgever. Beiden hebben de gehele opleiding gevolgd bij Watervrienden IJmuiden respectievelijk Watervrienden Haarlem. Dit
was de eerste keer dat WVIJ een
eigen opleiding voor zwemonderwijzer organiseerde en Sonja behoort dus tot de eerste lich-

ting. Collegacursisten Annelies
en John zullen binnenkort examen doen. Watervrienden IJmuiden streeft naar kwalitatief hoog
zwemonderwijs en biedt zelf verschillende opleidingen aan binnen het zwemonderwijs en wedstrijdzwemmen. Zo kunnen ouders en andere vrijwilligers intern een opleiding volgen tot
tijdwaarnemer voor het wedstrijdzwemmen en wil WVIJ in
september weer starten met een
tweede ronde voor de opleiding
Lesgever ZwemABC. Voor deze
laatste opleiding zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar; ook
voor leden van andere verenigingen of zweminstituten. Voor
meer informatie: opleidingen@
watervriendenijmuiden.nl.

IJmond - De IJmond kent veel inspirerende initiatieven en kansen.
Daarom organiseert Milieudienst
IJmond, in samenwerking met de
Techniek Campus de innovatieve en duurzame bedrijvendag. De
bedrijvendag vindt plaats op 10
maart, in het Dudok Huis van Tata
Steel, te IJmuiden. Ondernemers
uit de IJmond hebben in het verleden al tweemaal kennis kunnen
maken met een succesvolle Duurzame Bedrijvendag. De bedrijvendag biedt dit jaar interessante
workshops, belangwekkende lezingen en een veelzijdige beursvloer. Dit programma zal die van
de voorgaande twee edities overtreffen! Vanuit de Techniek Campus zijn scholieren van het Kennemer College en Technisch College
Velsen uitgenodigd voor het ochtendprogramma om innovatieve
oplossingen te bedenken op het
gebied van duurzaamheid en techniek. Niemand minder dan astronaut André Kuipers zal de scholieren een unieke inkijk geven in de
wereld van de bemande ruimtevaart en deelt zijn verhaal over de
aanloop, de missie en zijn blik op
onze planeet. In het middag programma zijn alle ondernemers uit
de IJmond van harte welkom vanaf
15.30 uur. Zij kunnen spreken met
standhouders over duurzaam ondernemen en de mogelijkheden.
Daarnaast worden er 4 workshops
aangeboden. Het avondprogramma bestaat uit lezingen van onder
andere, oud minister van VROM,
Ed Nijpels. Er is tussentijds ruimte
om te netwerken en de avond zal
afgesloten worden met een borrel.
De verwachte eindtijd is 21.00 uur.
Voor meer informatie en het volledige programma kunt u terecht op
milieudienst-ijmond.nl/bedrijvendag of techniekcampus-em.nl.In
verband met beperkt aantal plaatsen in de workshops vraagt de organisatie om u zich daarvoor aan
te melden via de boven genoemde website.

Vrouw gewond
bij aanrijding
IJmuiden - Een vrouw is afgelopen zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding. Rond
13.45 uur ging het mis op de Havenkade toen een automobilist de
zijkant van een andere personenwagen ramde. Brandweer en ambulance, die bij een ander ongeval
even verderop net klaar waren, reden met spoed door naar het ongeval. De vrouw werd gestabiliseerd waarna ze naar het ziekenhuis is overgebracht voor verdere
behandeling. De oudere bestuurder van één van de wagens is door
personeel van een andere ambulance nagekeken. De man hoefde
niet mee naar het ziekenhuis en is
met de ambulance thuis afgezet.
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Alzheimer
Café

Water op paden
in Kennemerduinen
Velsen - Het kan bezoekers van
de Kennemerduinen bijna niet
ontgaan zijn dat er in het gebied
steeds meer wandelpaden, sloten
en duinvalleien onder water staan.
De oorzaak is een natuurlijk proces dat gunstig is voor planten,
amfibieën en vogels. Toch wil natuurbeheerder PWN voorkomen
dat bezoekers hier teveel hinder
van ondervinden. Waar mogelijk
wordt daarom zand gestort.
Doordat de afgelopen winter en
zomer natter waren dan gemiddeld en door de hevige regenval
van de afgelopen tijd, is de grondwaterstand enorm gestegen en
begint de bodem verzadigd te raken. Wandelpaden op de lage delen komen onder water te staan
en veranderen in modderpoelen.
De paden in de bossen liggen vol
met bladeren. Door die bladeren
ontstaat er een humuslaag die als
een spons water vasthoudt.
Om te zorgen dat bezoekers minder hinder hebben van de dras-

sige paden, laat PWN waar mogelijk zand storten. Het nadeel
hiervan is dat in de zomermaanden mulle paden ontstaan die
dan weer voorzien moeten worden van gras om ze begaanbaar
te houden.
Het beste voor deze situatie is dat
op korte termijn een winter met
flink veel vorst zijn intrede doet.
Gebeurt dit niet, dan zit er niets
anders op dan te wachten tot het
voorjaar, waarin het waterpeil
weer zakt omdat planten en bomen beginnen met het opnemen
van water.
Het voordeel van de hoeveelheid
water in het duingebied is dat met
name zeldzame planten als orchideeën, parnassia en gentianen
hier baat bij hebben. Verder profiteren amfibieën als kikkers, padden en salamanders hiervan en
op hun beurt ook weer vogels die
deze dieren op hun menu hebben, zoals bijvoorbeeld reigers.
(foto: Ab de Graaf)

Bijna Thuis Huis Velsen
De Heideberg 25 jaar
Velsen - Dit jaar bestaat het Bijna Thuis Huis in Velsen 25 jaar!
Al een kwart eeuw begeleiden
vrijwilligers ernstig zieke mensen in hun laatste levensfase op
een meer dan liefde- en respectvolle wijze. De vrijwilligers doen
dit bijzondere werk in ons ‘eigen
huis’ maar ook worden zij ingeschakeld voor ondersteuning aan
huis. U moet zich dan voorstellen
dat naast de reguliere thuiszorg,
die verpleegkundige zorg en begeleiding geeft, onze vrijwilligers
bij mensen langs gaan voor een
praatje, het zetten van een kopje thee, samen een wandelingetje maken. Zaken waar een eigen
mantelzorger, mocht die aanwezig zijn, soms niet aan toe komt
of waar de mantelzorger even van
ontlast wil worden.
Ik schrijf dan wel ons ‘eigen huis’
maar dat verdient wel wat nuancering. Het Bijna Thuis Huis aan
de Wulverderlaan 1 in SantpoortNoord is eigendom van onze
Stichting maar dat kon alleen realiteit worden na giften, donaties

en fondsen. Elk jaar vragen wij de
bewoners van Velsen via media of
via een direct schrijven aan ons
te denken. Wij zijn afhankelijk van
deze giften en donaties, zonder
deze zouden wij niet bestaan!
Om ons 25-jarig jubileum kracht
bij te zetten wordt er dit jaar op
diverse momenten aandacht besteed aan dit heugelijke feit. In
mijn toekomstige columns wil ik u
graag op de hoogte houden van
deze activiteiten.
Elke eerste donderdag van de
maand zal in de Hofgeest en de
Jutter een column verschijnen
waarin ik u probeer mee te nemen in de wereld van terminale zorg. Iets waar men misschien
liever niet aan denkt maar ook
iets waar we allemaal ooit mee te
maken zullen krijgen. Deze columns geven mij de mogelijkheid
u te vertellen over ons bijzondere
werk. Tot volgende keer!
Kiki Kastelein, voorzitter bestuur
Bijna Thuis Huis Velsen ‘De Heideberg’

IJmuiden - Op dinsdag 11
maart is er weer een Alzheimer
Café in IJmuiden en het onderwerp is: ‘Kan iemand met dementie nog iets leren?’ Wilt u
meer weten over dit onderwerp?
Kom naar het het Alzheimer Café in de Centrale Bibliotheek in
IJmuiden, Dudokplein 16. De
ontvangst is vanaf 19.00 uur,
het programma start om 19.30
uur en is tot 21.00 uur. Iedereen
is welkom: mensen met geheugenproblemen, partners, kinderen, vrienden, buren. Wie er nog
nooit eerder is geweest, moet
beslist komen kennismaken. De
toegang én het eerste kopje koffie zijn gratis. Aanmelding vooraf
is niet nodig. De bezoekers krijgen informatie van hulpverleners
en van mensen die uit eigen ervaring spreken. Bij elk café worden deze geïnterviewd door onze
vaste gespreksleider. Na dit gesprek is er gelegenheid om vragen te stellen. Er is een tafel met
brochures en andere literatuur
om thuis eens rustig na te lezen.

Koffieochtend
Velsen-Zuid - Op donderdag
13 maart houden de Oud-Katholieke Adelbertusparochie uit
IJmuiden-Oost, de Rooms-Katholieke
Engelmundusparochie uit Driehuis en de Protestante Gemeente te Velsen-Zuid/
IJmuiden-Oost een gezamenlijke koffieochtend in het wijkcentrum van de Engelmunduskerk te Velsen-Zuid. Dit wijkcentrum is aan de de kerk vastgebouwd. Dit jaar is er elke maand
om beurten een koffieochtend in
de kerk van één van de deelnemende geloofsgemeenschappen.
Het doel is om elkaar te ontmoeten en ongedwongen en gezellig
met elkaar in gesprek te raken.
De kerk staat middenin het oude
dorp. Daarom zijn ook de buurtbewoners van harte welkom. Deze koffieochtend, die begint om
10.00 en duurt tot ongeveer 12.00
uur biedt ook een goede gelegenheid om de oude Engelmunduskerk van binnen te bekijken.
Voor meer informatie kunt u bellen met: Kees Lous, 0255-524473.

Reünie Hugo
de Groot mavo
IJmuiden - Zaterdag 1 november wort een reünie georganiseerd van de Hugo de Groot
mavo. Het betreft de eindexamenjaren van 1981, 1982
en 1983. Veel oud-leerlingen
zijn uitgewaaierd, vandaar deze vroege oproep. Partners zijn
uitaard ook welkom. Mail naar
Sandra van den Berg, smelkert@
tele2.nl of Ingrid van Aken, ingridschol@quicknet.nl. Meer informatie: Mario van der Linden,
telefoon 0255-516170 of 0610904300.

Witte Theater gaat
weer programmeren
Piet Burgering en Marcel Klein
Ovink van stichting Witte Theater gaven al eerder aan zich zorgen te maken over de voortgang
rond het Witte Theater. Daarom hebben zij onderzocht of er
weer voorstellingen geprogrammeerd konden worden. Daar
hebben zij veel reacties op gekregen.
Op verzoek van velen heeft het
bestuur van de Stichting Witte Theater daarom besloten om,
in ieder geval voorlopig, weer
(amateur)voorstellingen in het
Witte Theater te houden. Natuurlijk zal de organisatie zich
moeten aanpassen aan de veranderde omstandigheden. Het
Witte Theater is weer beschikbaar voor gebruik. Zeker ook
voor verenigingen die deel uitmaken van de Velser Gemeenschap.
,,We hebben gezelschappen
dan ook van harte uitgenodigd
om aan te geven of ze weer van
het Witte Theater gebruik wen-

sen te maken’’, aldus Burgering.
,,We zijn blij om te melden dat
er een zaakwaarnemer is gevonden die de gang van zaken
in het theater voor zijn rekening
neemt. Dit is Marcel Klein Ovink.
Marcel heeft veel ervaring in de
professionele theaterwereld. Hij
zal ook contactpersoon zijn voor
de boekingen. De komende periode gaan we verder met onderzoek naar hoe we het Witte
Theater en de laagdrempelige
functies voor Velsen kunnen behouden. We hopen dit te doen
in goede samenwerking met
de gemeente en met de overige kunst- en cultuurinstellingen
in Velsen.’’
Het Witte Theater moest in augustus zijn deuren sluiten vanwege het stopzetten van de
subsidie door de gemeente Velsen. Momenteel wordt nog onderzocht of er mogelijkheden
zijn om het Witte Theater te heropenen op een meer commerciele basis.

CDA: meer samenwerking
met Haarlemmerliede
Velsen - De lijsttrekkers van
CDA Velsen en CDA Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Robert te Beest en Theo van Heese, pleiten voor een intensieve samenwerking tussen deze beide gemeenten. De typische dorps- en kernenstructuur
van Velsen en Haarlemmerliede
& Spaarnwoude lenen zich uitstekend om samen op te trekken. Behoud van zelfstandigheid van beide gemeenten blijft
het uitgangspunt. Maar verregaande samenwerking kan voor
beide gemeenten voordelen opleveren. De belangen van beide gemeenten hebben ook grote gelijkenis. Zo strijden beide
voor het behoud van het groene
buffergebied (met onder andere
het recreatiegebied Spaarnwoude) in de Metropool Regio Amsterdam.
Uitbreiding van het Amsterdamse Havengebied in weste-

lijke richting met onder andere
een Houtrakhaven, wijzen beide CDA-afdelingen af: ,,Genoeg
is genoeg!” Het gebied voorziet
bovendien in een ‘Central Parkachtige functie’ voor de Metropoolregio die steeds verder verstedelijkt.
Ambtelijke samenwerking levert schaalvoordelen op, zonder dat de bestuurlijke autonomie hoeft te worden aangetast.
En dit is belangrijk ter verdediging van het recreatiegebied
en om tegenwicht te bieden
aan het oprukkende Amsterdam en de stedelijke ontwikkelingen van Haarlem en Haarlemmermeer (Amsterdamse havens en Schiphol). De samenwerking tussen beide gemeenten zal ook zijn vruchten afwerpen voor de verkeersafwikkeling van Landall.
Zie www.cdavelsen.nl voor het
verkiezingsprogramma.
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Zwemmen voor Sri Lanka
Velsen-Zuid - In het kader
van internationalisering gaan
de tweedeklassers van UNESCO-school Gymnasium Felisenum een zwemestafette organiseren ten bate van kinderen in
Sri Lanka, die moeite hebben om
hun schoolboeken te betalen.
In samenwerking met de gemeente Velsen, die een subsidie heeft verleend om het project
mogelijk te maken, en de stichting SOS Velsen is het volgende programma opgezet: de leerlingen krijgen eerst een gastles over de geschiedenis van

Sri Lanka in het algemeen. Vervolgens verzorgt Marjan Hendriks, van de stichting SOS Velsen, gastlessen over het schoolsysteem en de cultuur aldaar,
waarna de leerlingen op zoek
gaan naar sponsors.
De zwemestafette zal op 2 april
in het zwembad de Heerenduinen in IJmuiden plaatsvinden.
In de maanden na de estafette
wordt er dan per e-mail een interculturele uitwisseling opgezet,
zodat leerlingen uit verschillende
landen kunnen leren van elkaars
culturen.

Stichting Beursvloer
Velsen is een feit
Velsen - Stichting Beursvloer
Velsen is een feit. Vorige week
is de stichtingsakte ondertekend door de nieuwe bestuursleden. Het stichtingsbestuur bestaat uit: Egbert Wilmink, voorzitter; Nico Bakker, secretaris; Ton
van de Scheer, penningmeester
(niet op de foto); Jeroen Bakker,
P.R. en communicatie; Marieke
Rijk, lid namens Stichting Welzijn
Velsen; Annemiek Glorie, lid namens hoofdsponsor ABN AMRO
Bank. In een later stadium zal
notaris E. Ros toegevoegd worden als zevende bestuurslid.
Beursvloer Velsen is een lo-

kaal initiatief waarbij bedrijven
en maatschappelijke organisaties ‘handel’ met elkaar bedrijven met gesloten beurs. Op 22
april zal in Tata Steel Stadion de
eerste keer plaatsvinden in Velsen. Twee uur lang, na het luiden
van de gong, van 16.00 tot 18.00
uur, zullen ‘deals’ gesloten worden die door notaris Ros officieel
worden bekrachtigd. In diverse
plaatsen in Nederland vindt deze manier van maatschappelijk
verantwoord handeldrijven reeds
vele jaren succesvol plaats.
Meer informatie: www.beursvloervelsen.nl.

Gieteling Open:
nu inschrijven
Velsen-Noord - Het vierde Gieteling Open wordt van vrijdag 21
tot en met zondag 30 maart gespeeld. Dit gebeurt op de kunstgrastennisbanen van TC de Gieteling op het vernieuwde sportpark Rooswijk in Velsen-Noord.
Het is de laatste echte testmogelijkheid voor veel competitiespelers, de eerste buiten mogelijkheid voor gravel- en indoorspelers en voor allen het begin
van de (tennis)lente.
Hoewel het competitieve karakter natuurlijk centraal staat, gaat
dit bij het Gieteling Open alleen
in combinatie met gezelligheid.
Dankzij een uitgebreid randprogramma, variërend van Franse,

Disco- en Duitse avond tot High
Tea, een prachtige ‘battle of the
sexes’, en met de medewerking
van veel leden zal deze gezelligheid gedurende het hele toernooi op het park te vinden zijn.
Inschrijven kan nog tot 13 maart
via www.toernooi.nl. Inschrijven
kan in Damesdubbel en Herendubbel in de categorieën 5, 6,
6-35+, 7-17+, 7-35+ en 8-17+.
De organisatie probeert bij de
indeling in het voor- en finaleweekend zoveel mogelijk rekening te houden met deelname
aan een ander toernooi of open
tennisdagen.
Meer informatie via www.tennisclubdegieteling.nl.

Ouders
gezocht voor
Autismecafé

ZorgSpecialist Loop
vanuit Tata Steel Stadion
Velsen - De 6e editie van de
ZorgSpecialist Loop zal op zondag 18 mei wederom georganiseerd worden vanuit en rondom
het stadion van SC Telstar. Vorige week tekenden Otto Korstenbroek, directeur van de
ZorgSpecialist en Jerry Buitendijk, directeur van SportSupport,
de nieuwe samenwerkingsovereenkomst op de middenstip van
het Tata Steel Stadion!
De deelnemers zullen vanuit het
stadion van start gaan en worden na hun sportieve prestatie
door de supporters vanaf de tribunes in het stadion getrakteerd
op een heldenonthaal.
Er kan worden meegedaan aan
drie afstanden: 1,5 kilometer en
5 of 10 kilometer. De fraaie route
voert de lopers onder meer langs

de landgoederen Schoonenberg,
Velserbeek, Waterland en Beeckestijn.
Als onderdeel van de 1,5 kilometer Familyrun wordt de begeerde ZorgSpecialist Loop Scholenbokaal uitgereikt. De school met
het grootste percentage deelnemende leerlingen mag zich een
jaar lang de sportiefste basisschool van Velsen noemen.
Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid om met een businessteam deel te nemen aan de 5
of 10 kilometer. Businessteams
worden ontvangen in een luxe
bedrijvenruimte in het Tata Steel
Stadion en voorzien van een
hapje en een drankje.
De inschrijving is inmiddels geopend op www.zorgspecialistloop.nl.

Karateka’s Sportcentrum
Frank Philipoom naar EK
Regio - Op vrijdag 7 maart vertrekken twee karateka’s van
sportcentrum José en Frank Philipoom naar het Europees Kampioenschap in het Duitse Billerbeck. Marjoke Bangma-van Tellingen uit Beverwijk en Maarten Duijn uit Velsen-Noord (foto) gaan het Beverwijkse sportcentrum vertegenwoordigen in
de Wado-Ryu stijl. Beide deelnemers komen uit in de Master categorie. ,,Er is hard getraind en
het wordt wederom een moeilijke
opgaaf op dit niveau, maar vooral een geweldige ervaring’’, aldus Maarten Duijn. Na het overlijden van sportschooleigenaar
Frank Philipoom eind november
hebben verschillende docenten,
waaronder Hans Waning (tevens
eigenaar van Dojo Doragon no
Seishin uit Assendelft), de draad
opgepakt en heeft men de afgelopen maanden met het complete team hard getraind voor dit
evenement. José Philipoom, eigenaresse van het sportcentrum,
is bijzonder trots op de deelnemers en de gehele karateploeg.
Onlangs hebben de jeugdleden
het karate-examen gedaan en
is men geslaagd voor een hogere band. Dit onder toeziend oog
van vijf examinatoren en natuur-

lijk ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden. José Philipoom: ,,De visie van Frank en
de wijze van lesgeven loopt als
een rode draad door alle lessen
heen. Het is gewoon prachtig om
te zien wat hij allemaal heeft bereikt en heeft doorgegeven.’’ Het
sportcentrum blijft groeien en
ontwikkelen, niet alleen met karate, maar ook de andere sporten zoals judo, ju jitsu, nunchaku-do en self defence.

Velsen - Stichting Ovaal zoekt
ouders die willen assisteren bij
het organiseren van een Autismecafé in Velsen. De jeugdzorg gaat
veranderen, ook de specialistische jeugdzorg. De huisarts zal
per 1 januari 2015 bijvoorbeeld
taken van de kinderpsychiater
gaan overnemen. Een Autismecafé houdt in dat er vijf avonden per
jaar een avond wordt georganiseerd waarop een spreker onder
begeleiding van een gespreksleider vragen kan beantwoorden
uit de zaal. Stichting Ovaal levert hiervoor de door haar opgeleide gespreksleider. In de pauzes en na afloop is er gelegenheid
voor lotgenotencontact. De avonden staan open voor hulpverleners, artsen, leerkrachten, ouders, mensen met autisme en andere belangstellenden. Stichting
Ovaal kan ondersteunen bij de
opzet en oprichting, maar stelt als
voorwaarde dat het opgezet moet
worden door ouders. Ook is het
mogelijk dat er eerst een demonstratiecafé wordt gegeven, zodat
ieder een beeld kan krijgen van
de opzet. Inmiddels zijn er contacten met Stichting Welzijn Velsen (zij ondersteunen het initiatief), Mama Vita en het regionaal
informatiecentrum van de NVA.
Als er gemeentesubsidie wordt
toegekend, krijgt het Autismecafé Velsen ook subsidie van het
Oranjefonds. De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan
uit het bepalen van de gespreksthema’s, het uitnodigen van gastsprekers, het ontvangen van de
bezoekers op de thema-avonden
en het verzorgen van koffie. In
een later stadium komt hier dan
natuurlijk ook fondsenwerving bij.
Voor meer informatie: www.autismecafé.nl. Er hebben zich al enthousiaste ouders aangemeld,
Stichting Ovaal zoekt nog ondersteuning van twee ouders om
van start te kunnen gaan. Mocht
u meer informatie willen hebben
of willen helpen met het uitvoeren
van dit initiatief, dan kunt u contact opnemen met Ali Slot via alislot@planet.nl of Onderwijspraktijk
Slot,023-5383667.

Felisenum
Winterconcert
Velsen-Zuid - Vrijdag 7 maart
vindt het dertiende Felisenum
Winterconcert plaats. Ditmaal
verzorgd door John Fillmore
Quartet. Dit gezelschap bestaat uit John Fillmore (gitaar),
Franklin Heijligers (bas), Ron
van Holland (percussie) en Paul
Welling (saxofoon). Het optreden begint om 20.00 uur, school
open vanaf 19.30 uur. Kaarten à
7,50 euro zijn te koop bij de administratie van de school of te
reserveren via info@felisenum.
nl. Zie ook www.johnfillmorequartet.com.
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Kruidvat Marktplein
weer geopend

Agressieprotocol
Velsen – De gemeente Velsen
heeft een Agressieprotocol vastgesteld om medewerkers te beschermen tegen agressie. Dit
protocol vervangt het voorgaande ‘Beleidsplan tegengaan ongewenst gedrag’ uit 2005. Het
protocol bestaat uit een aantal huisregels waaraan bezoekers van het stadhuis en clienten of relaties zich dienen te
houden. Als de regels worden
overtreden wordt de dienstverlening aan de cliënt stilgelegd.
De dienstverlening wordt pas
hervat na een zogenaamd ‘ordegesprek’ en na duidelijke afspraken over respectvol met elkaar omgaan. Als er sprake is
van strafbaar gedrag zal niet de
medewerker, maar de gemeente, als werkgever, aangifte doen
bij de politie. Het agressieprotocol geldt niet alleen in het stadhuis maar op alle werklocaties
van gemeentelijke gebouwen en
werksituaties buiten. Van elke
agressieve handeling wordt melding gemaakt. Het agressieprotocol bestaat ook uit preventieve maatregelen, zoals op het gebied van scholing en begeleiding
van medewerkers, een gedragscode voor ambtenaren en is zelfs
merkbaar in de inrichting van de
nieuwe publiekshal.

Zorgen over
Zorgvrij
Velsen-Zuid – Fractievoorzitter
Marianne Vos van Velsen Lokaal
heeft aan het college vragen gesteld over het voortbestaan van
boerderij Zorgvrij. Er zouden zorgen zijn over het behoud van de
boerderij, omdat Recreatieschap
Spaarnwoude moet bezuinigen. Wethouder Baerveldt heeft
geantwoord dat het Recreatieschap momenteel bezig is met
een aantal ‘omvormingsscenario’s’ vanwege bezuingingsmaatregelen. Het uitgangspunt is echter dat Zorgvrij als unieke recreatieve en educatieve voorziening
behouden zal blijven. Wel wordt
onderzocht of de bedrijfsvoering
van de boerderij efficiënter kan.
Daarbij is afgesproken dat de
huidige omvang en kwaliteit van
het aanbod van Zorgvrij aan onderwijsinstellingen op duurzame
wijze geborgd blijft. Vos vroeg of
het samenbrengen van het Pieter Vermeulen Museum (PVM)
met boerderij Zorgvrij een oplossing zou kunnen bieden voor
het voortbestaan van beide organisaties. De wethouder antwoordde dat al eerder is gekeken
naar deze mogelijkheid, maar dat
hiervoor heel veel aanpassingen
nodig zijn. Bovendien zou de beschikbare ruimte bij de boerderij
niet voldoende zijn. Momenteel
wordt nog onderzocht of het Pieter Vermeulen Museum kan worden ondergebracht bij het Kust
Informatie- en Innovatiecentrum.
Als dit niet haalbaar is zal worden gekeken naar alternatieve
locaties voor het PVM.

Vaarbewijs halen bij
Verkeersschool Post
IJmuiden - Bij Verkeersschool
Post aan de Dokweg 38 is het nu
ook weer mogelijk om je vaarbewijs te halen .
De cursus start op donderdagavond 6 maart. Het vaarbewijs
heeft twee delen. Het eerste deel
geldt voor alle binnenwateren.
Het tweede gedeelte geldt voor
die wateren waarbij u het zicht
op de wal kunt verliezen, zoals
op de wadden, het IJsselmeer en
verscheidene zeearmen.

Deel 1 begint om 19.00 tot 21.00
uur en bestaat uit zeven lesavonden.
Het vaarbewijs examen wordt afgenomen in Hoofddorp of Alkmaar.
De kosten voor deel 1 bedraagt
125 euro inclusief boeken. Dit is
exclusief examengeld.
De eerste lesavond kunt u als introductie deelnemen. Voor meer
informatie: Verkeersschool Post,
telefoon 0255-536917.

VVD Velsen: Dromen,
durven, denken, doen
Velsen - We wonen in een mooie
gemeente waar het fijn wonen en
werken is. Dat houdt VVD Velsen
graag zo. Mede dankzij VVD Velsen is onze gemeente ook een financieel gezonde gemeente. Het
huishoudboekje is op orde...
VVD Velsen heeft er de afgelopen jaren alles aan gedaan om
de economie in Velsen draaiende te houden. Geld groeit niet aan
de bomen en daar is VVD Velsen
zich goed van bewust. Geen loze
praatjes, maar glasheldere keuzes. Soms doen die keuzes pijn,
maar daar lopen ze niet voor weg.
Keuzes moeten haalbaar en betaalbaar zijn. Het gaat immers om
uw belastinggeld!
Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht wordt 2014
een belangrijk jaar voor VVD Velsen. Een jaar waarin vele inwoners en ondernemers in Velsen
keuzes maken, maar waarin ook
VVD Velsen keuzes maakt. In het
najaar van 2013 zijn de eerste
keuzes van VVD Velsen gemaakt
met het verkiezingsprogramma.
Wie niet kiest, wordt niet gekozen. Die keuzes begonnen echter
met een droom. Hoe zien we de
toekomst van Velsen, wat kanVVD
Velsen betekenen voor de samenleving in onze mooie gemeente?
Ieder mens heeft wel eens dromen, vele ondernemers zijn gestart met een droom, wie heeft
er eigenlijk geen dromen? Durf
een droom eens te visualiseren,
uit te werken, op te schrijven of
aan iemand te vertellen. Hiermee
wordt die droom ineens concreet,

verandert die droom in een visie
en een stip op de horizon. Binnen het politieke speelveld is het
een ‘must’ om naar toekomstige ontwikkelingen te kijken. Om
als VVD Velsen naar die stip op
de horizon toe te werken, durven
ze uit hun vertrouwde comfortzone te stappen en denken ze gezamenlijk, met het bestuur, fractie, kandidaten, leden, campagneteam en waar nodig u als bewoner na, over de juiste keuzes
maken. Delen is immers het nieuwe vermenigvuldigen. Tijd om te
doen dus. Zonder actie is er geen
reactie en voorkomen we dat we
terug vallen op die ‘oude’ comfortzone, voorkomen we dat we
roepen: ‘zie je wel, het werkt niet’.
VVD Velsen blijft dus met elkaar
doorzetten!
De eerste stappen om die droom
te verwezenlijken zijn gezet. Het
verkiezingsprogramma is helder
en ze hebben goede en enthousiaste kandidaten.
Kandidaten die na 19 maart graag
voor VVD Velsen en namens u in
de gemeenteraad willen. Ze zijn
enthousiast maar kritisch. Ze
zijn niet van pappen en nathouden, maar zijn toekomstgericht.
Ze houden niet van grootspraak,
maar van aanpakken. Maar bovenal houden ze van Velsen en
dat willen ze de komende vier jaar
graag laten zien. Dromen, durven,
denken, doen!
Op VVDVelsen.nl vindt u alle mogelijke informatie over VVD Velsen, de kandidaten, standpunten
en meer.

www.
www.
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IJmuiden - De Kruidvat-winkel
aan Marktplein 29 in IJmuiden is
compleet vernieuwd en opende
afgelopen dinsdag opnieuw haar
deuren. Het filiaal biedt het vertrouwde voordeel in een eigentijdse, toegankelijke winkel. Klanten kunnen gemakkelijk hun weg
vinden dankzij de overzichtelijke presentatie van de producten
en worden wekelijks verrast door
een grote hoeveelheid wisselende
aanbiedingen.
Winkelmanager Lucie Nelis is
trots op haar vernieuwde winkel. ,,In onze vernieuwde winkel
staat de klant nog meer centraal.
De winkel is overzichtelijk en toegankelijk, met veel voordeel en
verrassende aanbiedingen. Samen met mijn team nodig ik iedereen uit IJmuiden en omgeving
van harte uit om dit zelf te komen
ontdekken en een kijkje te nemen
aan Marktplein 29!”, aldus Nelis.
In de vernieuwde winkel worden producten en aanbiedingen
zo gepresenteerd dat klanten intuïtief vinden wat zij zoeken. De
logica van de klant is bij de presentatie van de ruime hoeveel-

heid producten het uitgangspunt.
Naast de haarstylingproducten en
shampoo staan nu bijvoorbeeld
ook de föhns gepresenteerd. De
babyproducten staan achter in
de winkel, zodat (aanstaande)
moeders in alle rust het assortiment kunnen bekijken. In het hart
van de winkel worden de wekelijkse acties en aanbiedingen gepresenteerd. Ook met de mannen
is rekening gehouden. Zij winkelen met name doelgericht. Hierop
wordt ingespeeld door het complete assortiment verzorgingsproducten voor mannen overzichtelijk bij elkaar aan het begin van
de winkel te presenteren. Kruidvat telt meer dan 1.000 winkels en
is met ruim 15.000 medewerkers
marktleider in de health- & beautymarkt in Nederland en België.
Kruidvat geeft invulling aan haar
motto ‘Steeds verrassend, altijd
voordelig’ door een ruime keuze
te bieden uit een voordelig, gevarieerd en hoogwaardig aanbod
health- & beautyartikelen, aangevuld met een uitgebreid en verrassend assortiment branchevreemde producten.

Doorstart voor DriveIn
Car Service IJmuiden
IJmuiden - De DriveIn Car Service IJmuiden, voor auto’s van
alle merken en leeftijden aan
Zeeweg 5, is ondanks eerdere berichten in bedrijf gebleven. Op het laatste moment is
de zaak overgenomen door een
nieuwe eigenaar. Het bedrijf is
nu de eerste franchise-onderneming van Martin Schilder Automobielbedrijven. Van de vijf
personeelsleden zijn er nog vier
werkzaam aan de Zeeweg.
De nieuwe en meewerkende eigenaar is geen onbekende in de
automobielbranche. Kees Burgerhout is al ruim 30 jaar werkzaam binnen diverse autobedrijven. Hij is als leerlingmonteur begonnen en heeft zich in
de jaren hierna opgewerkt naar
Directeur After Sales. U kunt bij

DriveIn Car Service IJmuiden terecht voor onderhoud en reparatie van particuliere auto’s, bedrijfsauto’s, leaseauto’s, campers (tot 3500 kilo) en oldtimers
van alle merken en leeftijden.
Net zo goed maar wel circa 25%
goedkoper dan bij de merkdealer. Binnenkort zal daar ook de
verkoop van gebruikte auto’s
aan toegevoegd worden.
Het bedrijf heeft nog de ouderwetse mentaliteit waarin de
klant voorop staat, eerlijkheid
en openheid hoog in het vaandel staan en waar het personeel uiterst gemotiveerd is om
van deze doorstart een succes
te maken en er een geweldig
bedrijf van te maken waar iedereen welkom is en zich thuis
voelt.

28

6 maart 2014

Noodhulp
aan Haïti

Strawberries lanceert
Shake Hands-campagne
Driehuis - Op zaterdag 8 maart
lanceren de 42 hockeyverenigingen in Noord Holland een nieuwe sportiviteit- en respectcampagne: Shake Hands. Vanaf dat
moment geven alle spelers elkaar voor en na de wedstrijd een
hand, bedanken zij de scheidsrechters en drinken zij gezamenlijk een drankje. Voor een deel
zijn dit hockeytradities die in ere
worden hersteld. Shake Hands
moet een bijdrage leveren aan
sportiviteit en respect op de hockeyvelden.
Bij KHC Strawberries in Driehuis vindt de officiële start plaats
voorafgaand aan de wedstrijd
van Meisjes C1. Dit team heeft
geheel belangeloos meegewerkt aan de fotoshoot voor de
provinciale campagne. De kickoff is om 10.15 uur in het bijzijn
van de aanvoerders van Dames 1
en Heren 1, Renske van Driel en

Velsen - Op 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Velsen. En die gaan ergens over.
Jeugdzorg zonder wachtlijsten.
Goed geregelde langdurige zorg
in de buurt voor uw familie en
dierbaren. Dat zijn onderwerpen
die vragen om een sterk en sociaal PvdA Velsen. Want de sociale agenda is bij hen in vertrouwde handen.
Om te zorgen dat zorg dicht bij
huis kan worden geboden, wordt
dit waar mogelijk in de wijk georganiseerd. De wijkverpleegkundige en de huisarts spelen daarin een heel belangrijke rol als
het gaat om (medische) zorg op
maat. Zo wordt een onnodig beroep op dure specialistische zorg
voorkomen. Een integrale werkwijze in het gehele sociale domein zorgt ervoor dat er minder
langs elkaar heen gewerkt wordt
en minder verschillende hulpverleners thuis over de vloer komen.
Mantelzorgers verdienen waardering en ondersteuning bij hun
belangrijke taak. Mocht mantelzorg niet meer toereikend zijn,
dan dient er tijdig professionele

Niels Corver. Zij zijn de verenigingsambassadeurs van Shake
Hands. Shake Hands is een initiatief van de hockeyverenigingen
in Noord Holland zèlf. In november 2013 kwamen de clubs tot
de conclusie dat er iets moet gebeuren op het gebied van sportiviteit en respect, maar dat gezamenlijke initiatieven ontbreken.
Met deze campagne worden de
inspanningen om hockey ‘leuk
te houden’ op elkaar afgestemd.
De KNHB ondersteunt het initiatief van harte en andere districten hebben inmiddels interesse
getoond.
Kijk voor meer informatie op
www.facebook.com/sportiefrespect of volg Shake Hands op
Twitter: @sportiefrespect. De
campagne is mede mogelijk gemaakt door de Velsense bedrijven In Vorm, Ed Geels Fotografie
en Friso Huizinga Communicatie

hulp beschikbaar te zijn. En die
zorgverleners hebben recht op
goede arbeidsvoorwaarden. Lastig is dat niet iedereen die hulp
nodig heeft, ook daadwerkelijk bij
de overheid om hulp vraagt. Deze mensen moeten niet vergeten
worden.
Ook de jeugdzorg wordt dicht
bij huis georganiseerd. Met
veel aandacht voor preventie en
het tegengaan van vroegtijdige
schooluitval. En als kinderen professionele hulp nodig hebben,
dan krijgen ze dat zonder ellenlange wachtlijst. Dus ook geen
gat van weken tussen een eerste gesprek en de daadwerkelijke hulp.
In een tijd waarin steeds meer
mensen financieel in de knel komen, is het belangrijk dat deze
mensen snel en deskundig worden geholpen om hun financiële zaken op orde te krijgen. PvdA
Velsen heeft ook oog voor de positie van ZZP’ers. Wachtlijsten
in de schuldhulpverlening mogen niet voorkomen. Lees verder
in het verkiezingsprogramma op
www.pvdavelsen.nl.

Velsen – De gemeente Velsen heeft samen met Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) via VNG International noodhulp gegeven aan Haïti nadat het in 2010 werd getroffen door een ernstige aardbeving. Aanvankelijjk werd noodhulp gegeven voor noodhuisvesting en sanitaire voorzieningen
in kampen voor mensen die dakloos waren geworden. Maar ook
wordt op andere wijze geholpen.
In een nieuwsbrief van VNG is te
lezen dat het geschonken geld is
gebruikt voor een drietal projecten: op het gebied van afvalverwerking, waterbeheer en scholing aan gemeentelijke ambtenaren. De hulp spitste zich toe op
vier gemeenten in de meest getroffen regio Les Palmes. Afvalinzameling en -verwerking en waterbeheer hebben in Haïti zeer
met elkaar te maken. Omdat veel
afval in waterlopen wordt gedumpt, kan dit de waterafvoer
belemmeren, wat kan leiden tot
overstromingen. Daarom wordt
integraal ingezet op waterbeheer, waarbij niet alleen de gemeente en het ministerie betrokken is, maar ook boeren en vrouwenorganisaties. Ook wordt geholpen door concrete voorzieningen en training en coaching
aan te bieden aan amtenaren die
voor de realisatie van voorzieningen belangrijk zijn.

Bomen te
vroeg gekapt
Velsen-Zuid – Johan van Ikelen van Velsen Lokaal heeft het
college vragen gesteld over 310
door de gemeente gekapte bomen, zonder kapvergunning, bij
het woonwagencentrum in Velsen-Zuid. De bomen zouden zijn
gekapt om een sloot aan te leggen, die het probleem van wateroverlast ter plaatse moet oplossen. Volgens van Ikelen was
er geen probleem meer met wateroverlast, vanwege de aanwezige dompelpompen. Wethouder Vennik heeft geantwoord dat
er geen sprake was van bomen,
maar van opgeschoten hout en
spontaan ontwikkelde bomen.
Het gaat om een terrein waar
een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) stond. Het terrein is
geheel vrij gemaakt van groen
omdat het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier binnenkort een nieuwe rioolpersleiding op het terrein gaat aanleggen. En het waterschap wil vanwege bedrijfsvoering het terrein
volledig vrij hebben van struikgewas en ander groen. Daarom
is al het groen in een keer verwijderd, gelijktijdig met aanleg van
de sloot die nodig is voor overtollig regenwater. De dompelpompen zijn tijdelijke noodmaatregelen op de meest urgente
plaatsen, maar zijn niet voldoende voor de hele Oude Pontweg.

Snoeien, tuinontwerpen en meer

Cursus tuinverzorging
van Groei & Bloei
Regio - Een ‘evergreen’ mag
de cursus ‘tuinverzorging’ wel
worden genoemd. Al decennialang organiseert Groei & Bloei in
Zuid-Kennemerland cursussen
op het gebied van tuinverzorging. Vorig jaar was dat de basiscursus voor beginnende tuiniers Dit jaar de vervolgcursus.
Ook degenen die de basiscursus niet hebben gevolgd, maar
zelf reeds voldoende opgedane
basiskennis hebben, kunnen er
aan deelnemen.
Op vijf dinsdagavonden (theorie) en drie zaterdagochtenden
(praktijk) wordt onder meer aandacht besteedt aan bodem/bemesting; ziekten/aantastingen,
snoeien, gereedschap, vorm- en
fruitsnoei; met praktijkles (1).
Bovendien gaat u een tuinontwerp maken en komen vorm en
kleur toepassen in de tuin aan de
orde. Aandacht is er ook voor het
maken van een beplantingsplan
en kenmerken van planten. Er

zijn tot slot twee bezoeken aan
tuinen - dit zijn praktijklessen.
Cursusdagen zijn op de dinsdagavonden 18 en 25 maart, 1, 8
en 15 april. Op de zaterdagochtenden zijn dat de volgende data: 29 maart, 12 en 19 april. Locatie is de Tetterodehal aan de
Tetterodeweg 15 te Overveen,
zaal: voorbij de bar linksaf. Aanvang is 19.30 tot 21.30 uur, inclusief koffie/thee. Kosten van deelname zijn voor Groei & Bloei-leden 95 euro en voor niet-leden
115 euro, over te maken naar
NL86.INGB0.000475809
t.n.v.
Groei & Bloei Zuid-Kennemerland te Aerdenhout. U kunt uw
aanmelding per telefoon doorgeven: 023-5257367, als u het
antwoordapparaat krijgt graag
uw naam en telefoonnummer inspreken en vermelden ‘tuincursus’, of via e-mail c_ruigrok@
hotmail.com; vermeld uw telefoonnummer. Uw aanmelding
wordt bevestigd.

Mogelijk acties
personeel Tata Steel
IJmuiden - Werknemers van
Tata Steel besluiten begin volgende week in een zogenaamde driekwartsvergadering of ze
overgaan tot acties. Afgelopen
maandag verstreek het ultimatum voor Tata Steel om te reageren op de CAO-eisen van de
werknemers. Aad in ‘t Veld, bestuurder FNV Bondgenoten: ,,Het
signaal dat duizend werknemers
half februari afgaven met de protestmars was blijkbaar niet duidelijk genoeg voor de Tata directie. De werknemers willen na een
aantal onrustige jaren dat er een
goede CAO komt waar waardering uitspreekt. Te beginnen met
een loonstijging van drie procent. De directie komt alleen
maar met verslechteringen die
volledig haaks staan op de prestatie die de werknemers hebben
geleverd en de winstgevendheid van de vestiging in IJmui-

den. Maar het negeren van de
redelijke eisen van de mensen
is alleen maar koren op de molen. Het wakkert de al hoge actiebereidheid alleen maar meer
aan.” Half februari werd bekend
dat Tata Steel Europe veel winst
heeft gemaakt. Volgens Aad in
‘t Veld hebben de werknemers
hier hard aan gewerkt en willen
daarom nu een fatsoenlijke salarisstijging van drie procent en
geen verder verlies van banen.
De directie van het staalbedrijf
wil echter de overwerktoeslagen beperken, de zeggenschap
van werknemers over wanneer
ADV-dagen op te nemen afpakken en twee vakantiedagen van
een grote groep werknemers afnemen. Het gesloten werkgelegenheidspact (geen gedwongen
ontslagen) tot 1 oktober 2016 wil
Tata ter discussie stellen in de
looptijd van de CAO.

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

Fietsvrijwilligers
gevraagd!

Belastingaangifte
WonenPlus - Omdat er veel behoefte is aan hulp bij het invullen
van de aangifte, heeft WonenPlus een speciaal team samengesteld van ongeveer 10 vrijwilligers. WonenPlus bemiddelt voor
ouderen en mensen met een beperking, die een eigen vermogen
bezitten tot ongeveer 20.000 euro per persoon. Het gaat om eenvoudige aangiften die betrekking
hebben op box 1 (inkomen, buitengewone uitgaven, eigen woning en giften e.d.) Soms kunnen mensen in aanmerking komen voor teruggave, bijvoorbeeld door (hoge) ziektekosten. Hiervoor kan men het hele jaar bij WonenPlus terecht.
Een abonnement op WonenPlus
is noodzakelijk! Voor uw belastingaangifte s.v.p. bellen vóór 10
maart, dan kan voor 1 april hulp
geboden worden. De medewerkers komen bij de klanten thuis.
De kosten van deze dienst zijn 15
euro per formulier. Meer weten?
Bel 0255-518888.

Buurtsport - Voor het fietsproject
van Stichting Welzijn Velsen zijn
we op zoek naar mensen die het
leuk zouden vinden een ander te
helpen om (beter) te leren fietsen.
Jaarlijks vindt er een fietscursus
plaats, de dames die deze cursus
volgen willen graag na de cursus
ook blijven fietsen, hier hebben zij
wel een steuntje in de rug bij nodig. Houdt u van fietsen en wilt u
een ander helpen om ook plezier
in fietsen te ervaren? Neem dan
contact op met Liza Ronde, buurtsportcoach Volwassenen in IJmuiden via 06-12798959 of lizaronde@welzijnvelsen.nl.

Rommelmarkt
De Dwarsligger - Zaterdag 8
maart wordt er bij Buurtcentrum
de Dwarsligger weer een rommelmarkt gehouden. U bent vanaf 9 uur van harte welkom. Wilt u
een tafeltje reserveren, dan verzoeken we u te bellen met Gerda
Broek, 0255-522782 (s.v.p. bellen
na 9.30 uur).

Voorjaarsrommelmarkt
De Brulboei - Vergeet u niet de
Voorjaarsrommelmarkt in Buurthuis de Brulboei? Die gaat zondag 16 maart om 10.00 uur van
start en duurt tot ongeveer 14.00
uur. Lekker struinen en tevreden naar huis gaan met mooie
en leuke aanwinsten. De bar is
open voor een drankje en de entree is vanzelfsprekend gratis. Tot
ziens in uw buurthuis! Meer weten? Bel 0255-510652 en zie ook
www.buurthuisdebrulboei.nl.

ZoMiPo
De Spil - Zondag 9 maart presenteert het ZondagMiddagPodium in Velsen u een daverende accordeonshow van De Klavierschippers in buurtcentrum De
Spil, Frans Halsstraat 29, IJmuiden. U beleeft een oergezellige
middag, die begint om 14.00 uur
en vanaf 13.30 uur is de zaal open.
Kaarten à 4 euro zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij alle ZoMiPo-locaties en zondag aan de
zaal. De brochure van het ZoMiPo
vermeldt dat in de laatste voorstelling van dit seizoen Het Zwanenkoor optreedt. Helaas kan dit
optreden op 6 april niet doorgaan,
maar in plaats daarvan komt het
Amsterdams Cabaretgezelschap
De Schakel. Een middag met veel
plezier blijft dus gegarandeerd!
Meer informatie volgt nog.

Maak extravagante kleding
bij Young Fashion Designers
De Koe - Ontwerp, maak en
show je eigen kleding in Jongerencentrum de Koe. Woensdag 26 maart start de vierde editie van Velserbroek’s Young Fashion Designers in Jongerencentrum de Koe. Na het succes
van de eerste drie edities, is er
ook dit jaar weer de mogelijkheid zelf je eigen extravagante
kleding te ontwerpen, maken en
te presenteren. Tijdens de werkavonden op woensdag ga je aan
de slag met het maken van je ei-

gen outfit, binnen het thema van
dit jaar ‘Around the world’. In de
ontwerpfase zal inspiratie worden opgedaan op verschillende manieren, om uiteindelijk tot
een ontwerp te komen. Wanneer
de ontwerpen af zijn kan er aan
de slag gegaan worden met het
kiezen van de stoffen, het maken
van de patronen en uiteindelijk
het daadwerkelijk in elkaar zetten van de kleding. Hierbij zal er
voor vragen of hulp iemand aanwezig zijn die hier veel ervaring

Gezellige Vrouwenavond over Omdenken
Welzijn Velserbroek - Met Omdenken leer je hoe je nieuwe
mogelijkheden kunt ontdekken
of creëren om problemen in het
dagelijks leven op te lossen.
Als je een probleem op een andere manier benadert zie je plotseling wel mogelijkheden en
kansen.
Mireille Alberda geeft een inleiding over dit thema en vervolgens ook een workshop. U kunt
ook voor andere workshops kiezen. Esther Gijze vertelt over de
Beebox en leert u hapjes maken
met seizoen gebonden producten uit onze eigen omgeving. U

kunt creatief zijn met vilt en een
leuke broche of hanger maken of
u door gastheer Kees laten voorlichten over biologische wijn en
deze ook proeven.
De avond wordt in het kader
van de internationale vrouwendag georganiseerd door vrijwilligsters op vrijdag 14 maart. Kosten: 15 euro. Hiervoor kunt u kiezen uit 2 workshops, inclusief
koffie/thee, hapje en drankje. Locatie: De Koe, Zadelmakerstraat
3 in Velserbroek. Wel van tevoren aanmelden, uiterlijk 10 maart
via info@welzijnvelserbroek.nl.
Meer weten? Bel 023-5388830.

mee heeft. Wanneer alle creaties af zijn zal het project in juni
worden afgesloten met een photoshoot en catwalk-presentatie
aan vrienden en familie. Ben je
tussen de 13 en 18 jaar en vindt
je het leuk om hier aan mee te
doen? Haal dan een inschrijfformulier in de Koe. De kosten zijn
15 euro voor alle werkavonden.
Dit is inclusief koffie, thee en een
deel van het materiaal. Meer weten? Bel 023-5491817 of mail
naar info@jcdekoe.nl.

Filmavond
voor vrouwen
De Brulboei - Buurthuis de
Brulboei presenteert woensdag 12 maart op de Filmavond
voor vrouwen: Het diner, een film
naar de bestseller van Herman
Koch. Twee echtparen gaan op
een avond uit eten in een restaurant. Ze praten over van alles,
maar vermijden het onderwerp
waarover ze het zouden moeten hebben: hun kinderen. Die
hebben namelijk iets verschrikkelijks op hun geweten. De film
begint om 20.00 uur. Kaarten à
2,50 euro zijn verkrijgbaar op de
avond zelf aan de zaal. Meer weten? Bel 0255-510652 en zie ook
www.buurthuisdebrulboei.nl.

Felicitatiedienst
Velsen - Voor de Felicitatiedienst zijn wij dringend op zoek
naar bezoekers voor de wijken
Driehuis, Velsen-Zuid en Santpoort-Noord. Het betreft het
bezoeken van jarigen van 80
jaar en ouder. De functie heeft
naast het feliciteren van de jarige ook tot doel tijdig te signaleren of er sprake is van bijvoorbeeld eenzaamheid of behoefte
aan hulp. Voor deze functie zoeken wij mensen die beschikken
over goede sociale vaardigheden
en inlevingsvermogen. Meer weten? Bel 0255-518888.

Rommelmarkt
De Mel-Watervliet – Op zondag 9 maart is er weer een gezellige rommelmarkt in Wijkcentrum de Mel-Watervliet in Velsen-Noord. Om 10.00 uur gaan
de deuren open voor de kraamhouders. De rommelmarkt is van
11.00 tot 14.30 uur. De entree is
gratis. Meer weten, of een kraam
huren? Bel 0251-226445.

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
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SP op KPNterrein
IJmuiden - Zaterdag 8 maart zet
de SP-campagnekaravaan ‘SP on
tour’ haar tent op, op het voormalig KPN-terrein aan de Lange
Nieuwstraat in IJmuiden. Op dit
terrein, dat sinds jaar en dag symbool staat voor het failliete volkshuisvestingsbeleid van de gemeente Velsen, van de woningcorporaties en van de financiële
sector, gaat de SP Velsen demonstratief een voorlichtingscampagne starten. Deze tent wordt een
week lang de uitvalsbasis van de
partij voor een intensieve en ‘lumineuze’ voorlichtingscampagne. De SP gaat het publiek in Velsen en IJmuiden informeren over
de mogelijkheden om het huren en wonen in Velsen weer betaalbaar te maken en te houden.
Met een gemiddelde huurverhoging van 4,6% verloren huurders
in 2013 1,2% aan koopkracht. En
voor dit jaar staat een vergelijkbare aanslag op de rol. Dinsdag
11 maart zal SP Velsen een Reddingsplan voor de sociale huursector bekend maken. De partij
wil dat de goedkope en betaalbare huurwoningen beschikbaar
en betaalbaar blijven en wil voorkomen dat huurders door de stijgende woonlasten in de armoede
terecht komen. Dat alles is mogelijk met voldoende steun voor
dit perspectief met de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart.

GroenLinks voor
energieke raadsperiode

Expositie ‘Passie’
geopend in pARTerre
Velsen-Zuid - Vorige week was
de opening van de nieuwe expositie van pARTerre aan de Torenstraat 7 met werk van Marcelle Hooglandt. De opkomst was
bijzonder groot en er werd live
muziek gespeeld. 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 is aanwezig op 1 maart, 8 maart, 15
maart en 23 maart.
Een deel van de opbrengst gaat
naar het Jeugd Cultuurfonds
Haarlem. De gratis toegankelijke expositie is nog te zien tot en
met 23 maart. Zie ook www.parterreexposities.nl.

DKV
IJmuiden - Afgelopen zaterdag
werden er vier wedstrijden gespeeld door de jeugd van DKV.
De D1 moest tegen de koploper
TOP spelen. Iedereen was lekker fel en er werd goed samengespeeld. Door het goede verdedigen van de meiden had TOP moeite om te scoren. Onze jongens waren wel goed op schot. Rik, Loek
en Sem scoorden er flink op los.
Na een ruststand van 3-1 liep de
D1 uit naar een meer dan verdiende overwinning van 9-4. De C2
speelde tegen HBC C1, De eerste helft was het spannend en er
werd goed verdedigd, vooral door
Chenna en Roos. Met een 3-1 achterstand gingen zij de rust in. Door
een aantal verdedigende fouten
en een veel sterker team kwamen
ze verder tot achterstand maar
door doelpunten van Sverre, Thijs,
Maaike en Kim is de stand beperkt
gebleven tot 12-7. Dat je de tegenstander nooit moet onderschatten
bleek bij de wedstrijd van de B1
tegen Avanti. De uitwedstrijd was
met 1-10 gewonnen, maar thuis
bleek het een stuk lastiger. Het
begin was goed, al gauw stond er
3-0 op het bord. De voorsprong
slonk echter snel en bij rust was
het 5-4. Na rust was Jaron de enige die nog wist te scoren, uitslag
6-4 voor DKV. De A1 speelde tegen DSO A1. DSO steeg boven
zichzelf uit, want de nummer laatst
uit deze poule wist het DKV moeilijk te maken. Gelukkig won de A1
wel. Jip scoorde drie doelpunten.

Tata in actie voor KWF
IJmuide - Medewerkers van Tata Steel in IJmuiden zamelen
vandaag met diverse acties geld
in voor KWF Kankerbestrijding.
Dit gebeurt ter gelegenheid van
Founder’s Day, de geboortedag
van Jamsetji Nusserwanji Tata,
de oprichter van het Tata concern. Hij is vandaag precies 175
jaar geleden geboren. Niet alleen in het naar hem vernoemde Jamshedpur, maar bij alle Tata-vestigingen over de hele wereld wordt er jaarlijks op deze
dag geld ingezameld voor een
goed doel.
Daarmee geeft het bedrijf concreet invulling aan de filosofie
van haar grondlegger. In de visie van Jamsetji Nusserwanji Tata is de lokale gemeenschap
niet slechts een doelgroep, maar
de bestaansreden van het bedrijf. De Tata Group heeft ruim
400.000 medewerkers in 80 landen. De veelal speciaal in het

blauw (kleur Tata-logo) geklede medewerkers van Tata Steel
in IJmuiden hebben diverse initiatieven genomen om geld in te
zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Er werd een recordaantal zelfgebakken taarten en cupcakes verkocht én genuttigd op
het terrein van het staalbedrijf.
Om die extra calorieën weer weg
te krijgen werden er ook actieve roei- en mountainbike clinics
aangeboden.
Wie dat niet (in)spannend genoeg vond, kon bieden op een
brandweertraining van een halve dag, bestaande uit het in volle
bepakking verrichten van blusen reddingswerkzaamheden, inclusief het open knippen van een
auto. Verder kon je onder meer
bieden op het laten tekenen van
een portret door een artistieke
collega of op een week in een
vakantiehuisje in Spanje. (foto:
Vincent Bloothoofd)

Velsen - In december 2011 stelde de gemeenteraad van Velsen het plan Stad van Zon, Zee
en Wind vast. Doel: Velsen zo
spoedig mogelijk energieneutraal. Een neveneffect van energieneutraliteit is verbetering
van het milieu, met name van
de luchtkwaliteit. Vanwege fijnstof staat in de IJmond de kwaliteit van de lucht sterk onder
druk. De laatste jaren is, mede
door de installatie van twee grote doekfilterinstallaties bij Tata en veel verkeersmaatregelen
de luchtvervuiling stevig aangepakt. Verdere verbetering is nog
nodig. Er zijn al stevige stappen
gezet op weg naar energieneutraliteit. Op bedrijven, woningen
en het stadhuis zijn zonnepanelen geplaatst.
In 2012 mocht Velsen een award
in ontvangst nemen wegens
sterke afname van CO2 uitstoot,
omdat vanuit de haven van
IJmuiden via de offshore industrie windparken op zee worden
onderhouden. Velsen werkt met
Zaanstad,
Haarlemmermeer,
Diemen en Amsterdam samen
om windenergie op land te bevorderen op plekken waar de
turbines geen overlast veroorzaken en de horizon niet vervuilen. Sinds twee weken is daarover ook overleg met NoordHolland. Dat is een stap vooruit, omdat de provinciale coalitie steeds tegen uitbreiding van
windenergie was. In Velsen kan
nu voor de bouw van windturbines op land (langs de noordzijde
van het Noordzeekanaal en de
Reijndersweg) eindelijk worden
aangesloten bij de locaties die
onze gemeenteraad al in 2005
heeft voorgesteld.
Het vernieuwde stadhuis is inmiddels voorzien van warmtekoude-opslag. Die vorm van klimaatbeheersing staat ook voor

nieuwe projecten, zoals scholenbouw, gepland.
Op 10 maart 2014 ondertekent
Velsen een samenwerkingscontract met Tata, de provincie, Liander en anderen voor onderzoek naar levering van restwarmte waarmee in principe
ruim 35.000 huishoudens kunnen worden voorzien. Kleinschalige projecten voor walstroom
zullen worden ingevoerd. En zo
staan er meer groene energie
en luchtkwaliteitsprojecten in de
rij om te worden gerealiseerd.
GroenLinks constateert dat er al
veel is bereikt en in de samenleving het belang van energieneutraliteit steeds meer wordt ingezien. Dat blijkt onder meer uit
de oprichting van de coöperatie
Energiek Velsen. Kortom: er is
al veel in gang gezet en GroenLinks (Lijst 7) zal zich inzetten
om ook na de verkiezingen van
19 maart de duurzame energiegang verder door te zetten.

IJmond Werkt! zoekt nietuitkeringsgerechtigden
IJmond - Niet-uitkeringsgerechtigden in de regio IJmond
die op zoek zijn naar werk konden tot voor kort geen beroep
doen op dienstverlening vanuit
de gemeente. Speciaal voor deze
doelgroep heeft IJmond Werkt!,
met Europese financiering, een
aangepast ontwikkeltraject samengesteld. Het traject is zoveel
mogelijk toegespitst op de wensen en behoeften van deze doelgroep.
Met de steeds strengere regelgeving wat betreft het toekennen van een uitkering, valt een
grote groep werkzoekenden buiten de boot als het gaat om hulp
bij het zoeken naar werk.
Redenen dat geen uitkering
wordt toegekend kunnen de

hoogte van het inkomen van de
partner of het arbeidsverleden
zijn.
Voor het ontwikkeltraject ‘Sterk
naar Werk’ heeft IJmond Werkt!
50 plaatsen beschikbaar, dus het
is zaak dat de werkzoekende die
hierin geïnteresseerd is, snel reageert. Zodra de eerste 20 aanmeldingen een feit zijn wordt gestart met het traject.
De groepsgewijze aanpak van
IJmond Werkt! voor uitkeringsgerechtigde
werkzoekenden
(WWB) heeft zijn vruchten al
afgeworpen – zo’n 30 procent
meer werkzoekenden vonden
door deze aanpak werk.
IJmond Werkt! heeft dan ook
goede hoop dat ook voor deze
doelgroep de kansen groot zijn.
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Kanker in
het gezin

Sla uw slag
bij LTC Brederode
Santpoort-Noord - Zaterdagmiddag 29 maart houden de verenigingen van Sportpark Groeneveen open dag. Elke week kunt
u hier iets lezen over een van de
clubs. Deze week is dat tennisvereniging LTC Brederode.
Bij LTC Brederode kunt u op deze dag uw slag slaan. Eerst zal er
een tennisdemonstratie worden
verzorgd door selectiespelers van
LTC. Daarna kunnen belangstellenden zelf een poging wagen op
één van de banen. Zelfs al heeft
u nog nooit getennist, u kunt
bij de tennisvereniging dus uw
slag slaan. Voor de kleintjes zal
er een spelplein zijn waarin verschillende facetten van het tennis zijn opgenomen. De ouderen
kunnen proberen net zo hard te
slaan als een van de selectiespelers. Wie er het dichtst bij zit, kan
een prijs winnen. Daarnaast kunt
u een partijtje spelen tegen andere (niet)tennissers of in clinicvorm uw slagenarsenaal proberen te ontwikkelen of verbeteren.
LTC Brederode bestaat al vanaf 7
februari 1946 en speelde op het
park bij de ruïne. Eerst gezamen-

lijk in Santpoort Zuid met de vereniging De Ruïne van Brederode.
Vanaf 1988 is LTC Brederode ‘bewoner’ geworden van het sportpark Groeneveen. De club heeft
momenteel een kleine 900 leden. Park en clubgebouw worden
door vele vrijwilligershanden onderhouden. Het clubgebouw is in
de afgelopen winters volledig gerenoveerd. De bouwploeg moest
kou en regen trotseren, maar het
resultaat mag er zijn.
De club is met name de laatste jaren op competitieniveau zeer succesvol geweest. Naast een aantal
regionale kampioenen, is het eerste heren team afgelopen jaar gepromoveerd naar de hoofdklasse
en het eerste mixteam naar de
tweede klasse landelijk. Eén van
de selectiespelers is zelfs jeugdkampioen van Nederland (onder
de 16 jaar) en speelde met Jong
Oranje mee in Mexico. Wie de betovering van deze sport niet meer
kan weerstaan, kan zich inschrijven voor een betaalbare cursus.
De club verzorgt tijdens de open
dag en tijdens de cursus gratis
het materiaal.

DCIJ-nieuws

Klaas de Krijger doet
zijn naam eer aan
IJmuiden - Na een onderbreking van bijna 40 jaar heeft Klaas
de Krijger het dammen weer opgepakt. En niet zonder succes. In
de onderlinge competitie en uitkomend voor het tweede tiental
weet hij zijn oude vorm weer te
vinden. Tegen de geroutineerde
Jack van Buuren kwam hij geen
moment onder druk en speelde
hij een gelijkwaardige een verdiende remise.
Harrie van der Vossen en Cees
van der Vlis hielden het spel in
evenwicht en de remise was onafwendbaar. Piet Kok slaagde
daar niet in, maar Jan Maarten
Koorn had de klassieke afwikkeling beter onder controle en
won overtuigend. Koos de Vries

kreeg geen vat op het fraaie verdedigende spel van Cees van der
Steen: remise.
De kwartetwedstrijd voor de
bond tussen het eerste en tweede eindigde in een 8-0 overwinning voor het eerste. Het werd
bepaald geen walk-over voor
Cees Pippel en zijn kompanen.
Vooral vader en zoon Doornbosch verzetten zich hevig. Zoon
Max maakte Jesse Bos het leven
zuur maar moest in het eindspel
buigen en vader Marcel kwam
na hevig verweer in een verloren
overmachteindspel terecht. Stella van Buuren werd door Casper Remeijer met een combinatie gevloerd en Cees Pippel liet
Berrie Bottelier weinig kans

Santpoort-Noord - Inloophuis
Kennemerland in SantpoortNoord en het Kennemer Gasthuis organiseren dit jaar diverse
voorlichtingsbijeenkomsten voor
kankerpatiënten. Op 20 maart
is het onderwerp ‘Kanker in het
gezin’. Als iemand in een gezin
kanker krijgt, heeft dat grote impact op de andere gezinsleden.
Tijdens deze bijeenkomst komen
onderwerpen aan bod als: Hoe
vertel je het (jonge) kinderen,
wat doet het met jou als ouder,
welke reacties kun je verwachten, wie informeer je op school
of sportclub, hoe ga je om met
vragen? Ook is er aandacht voor
de laatste fase en manieren om
een afscheid vorm te geven. De
sprekers zijn deskundig in het
begeleiden van kankerpatiënten
en het werken met kinderen en
jongeren en hebben dagelijks te
maken met deze onderwerpen.
Er is ook gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en vragen
te stellen. Sprekers zijn Nel Kleverlaan (ontwikkelingspsycholoog) en Aukje Cnossen (verpleegkundig specialist mammacare). De bijeenkomst is donderdag 20 maart van 19.30 tot 21.00
uur, inloop vanaf 19.00 uur. Locatie: Inloophuis
Kennemerland, Wulverderlaan 51, Santpoort-Noord.

EHBZ-team blij met
gesponsorde quad
IJmuiden - Het EHBZ-team Velsen is ongelooflijk verrast met de
sponsoring van een 4 wieldrive:
een quad, om nog eerder ter
plaatse te zijn voor de hulpverlening aan gestrande, gewonde of
overleden zeezoogdieren.
Deze sponsor is zo enthousiast
geworden door het zien van wat
de vijf vrijwilligers van het EHBZteam doen, 24 uur per dag, dat
hij hier aan mee wilde helpen
c.q. doneren. De auto van het

EHBZ team kan namelijk niet het
strand op, de quad wel.
Van de gemeente Velsen heeft
EHBZ de vergunning om op het
strand te rijden, om dit werk te
kunnen doen. De quad is voorzien van belettering door de
sponsor G. van der Heijden. De
eerste dieren zijn inmiddels al
met de quad van het strand gehaald.
Sponsors, bedankt namens het
team EHBZ–Velsen.

Speeddate
voor een baan
IJmond - Op 14 maart van 15.00
tot 17.00 uur presenteren honderden werkzoekenden uit de
IJmond zich aan tientallen werkgevers met vacatures. De zakelijke speeddate vindt wederom plaats in het Tata Steel Stadion in Velsen-Zuid. Er zijn nog
enkele stands beschikbaar
voor werkgevers met vacatures. Werkgevers die willen deelnemen aan de speeddate kunnen zich tot 10 maart aanmelden via info@wspijmond.nl of via
0251-279045. Het WerkgeversServicepunt biedt deelnemende werkgevers tevens de mogelijkheid om aan te schuiven
bij het matchdiner en de wedstrijd SC Telstar-De Graafschap.
Werkzoekenden zijn persoonlijk uitgenodigd voor de speeddate. Daarbij is gekeken of hun
profiel aansluit bij de aangeboden vacatures. Bij de eerste editie van deze speeddate, in november, vonden ongeveer dertig werkzoekenden direct een
baan. Enkele tientallen kregen
een vervolggesprek. Vanwege
dit succes is het WerkgeverServicepunt voornemens elk kwartaal deze speeddate te organiseren. Het WerkgeversServicepunt IJmond is gevestigd in het
pand van IJmond Werkt aan het
Stationsplein 48a in Beverwijk.
De adviseurs zijn elke werkdag
rechtstreeks te bereiken op telefoonnummer 0251-279045.

Rode Kruis geeft cursus
over ongelukken
Velsen - Dinsdag 4 maart heeft
het Rode Kruis Velsen een cursus ‘ongelukken in en om huis’
gegeven aan allochtone vrouwen.
Deze basiscursus ziet het Rode
Kruis als een opstap naar een
volwaardige EHBO diploma. In
vergelijking met omliggende landen heeft Nederland veel minder
mensen met een EHBO-diploma.
In sommige landen kun je bijvoorbeeld pas je rijbewijs halen
als je een diploma hebt.
Het Rode Kruis Velsen vindt het
wenselijk dat zoveel mogelijk
Velsenaren een EHBO-diploma
hebben, maar op z’n minst een
reanimatie cursus hebben gevolgd. In Velsen komen steeds
meer AED’s te hangen op diverse locaties. Binnen handbe-

reik dus, maar met onvoldoende
mensen in de omgeving die kennis hebben gemaakt met dit levensreddende apparaat.
Bij het Rode Kruis Velsen worden EHBO- en reanimatie cursussen gegeven op diverse momenten in de week. Het is mogelijk om een training in Company te geven. De leden komen
dan bij u op bedrijf om de cursus
te geven of uw personeel kan het
opleidingscentrum van het Rode
Kruis Velsen bezoeken. Zie ook
www.rodekruisvelsen.nl.
Dit voorjaar wil het Rode Kruis
nog kosteloos een kennismakingscursus aanbieden aan een
bestaande groep mensen. Bent
u geïnteresseerd, neem dan contact op met Els Zorgdrager, tel.
06-36426123.
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Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Stemmen: wat u moet weten
Achttien jaar of ouder, ingeschreven staan bij Velsen, een stempas
en een geldige legitimatie, óók
als u bij volmacht stemt. In het
kort zijn dat de regels voor wie
gaat stemmen op 19 maart bij de
gemeenteraadsverkiezingen. Ze
staan ook achterop uw stempas,
achterop de kandidatenlijst die u
in de bus krijgt en op www.velsen.
nl Voor meer informatie over de
politieke standpunten van de partijen zie DeStemvanVelsen.nl

Wanneer mag u stemmen?
U moet achttien jaar of ouder zijn,
moet ingeschreven staan bij de gemeente Velsen en u mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.
Geldige identificatie moet!
Bij het stemmen moet u zichzelf
kunnen legitimeren; u heeft identificatieplicht en moet kunnen bewijzen wie u bent. Dat kan alleen met
een geldig document (het document
mag alleen voor het stemmen 5 jaar
verlopen zijn), zoals o.a. een Nederlands paspoort of identiteitskaart,
een geldig Nederlands rijbewijs en
een geldig verblijfsdocument. Als u
geen geldig identiteitsbewijs heeft,

mag u niet stemmen.
Stemmen met volmacht
Kunt u op 19 maart niet stemmen?
Geen nood, u kunt een ander voor u
laten stemmen (volmacht geven). U
vult de achterkant van uw stempas
in (machtiging) en geeft die met een
kopie van uw geldige identiteitsbewijs aan een ander. Die moet wel in
Velsen wonen. U kunt ook – tot vijf
dagen vóór de verkiezingen – een
schriftelijk verzoek indienen bij de
gemeente om bij volmacht te stemmen. U hoeft niet te wachten tot u
uw stempas heeft ontvangen. Op het
gemeentehuis zijn hier formulieren
voor te krijgen.
Overal stemmen in de gemeente
U kunt met uw stempas en identiteitsbewijs overal binnen Velsen
stemmen. Dus in een stembureau
naar eigen keuze. De reguliere stembureaus zijn open van ’s morgens
07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Alle stembureaus zijn zo ingericht, dat
mindervalide kiezers daar zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen. Op
www.velsen.nl staat een overzicht
van stembureaus in de gemeente
Velsen.

Kom bij BUUV op bezoek
Vanaf vrijdag 7 maart a.s. kunnen inwoners zich inschrijven op
de digitale buurtmarktplaats van
klussen en diensten. Dan gaat
de website BUUV.nu officieel in
de lucht. Wethouder Robert te
Beest verricht de openingshandeling om 15.00 uur in de Bibliotheek Velsen, Dudokplein 16 in
IJmuiden. Iedereen is van harte
welkom voor uitleg en inschrijving. Koffie, thee, iets lekkers en
een klein presentje staan klaar.

Bij BUUV gaat om diensten, die je
als bewoners voor
elkaar kan
doen. Zonder dat er
direct iets
tegenover
staat. Dit
kan van alles zijn: ko-

ken, gezelschap, het uitlaten van de
hond, een lift naar de dokter, een
klusje in huis of hulp in de tuin. Iedereen heeft wel eens een vraag,
maar heeft ook iets te bieden.
Meedoen?
Meedoen aan BUUV is eenvoudig.
Na inschrijving via www.BUUV.nu
kunnen inwoners berichten plaatsen of ergens op reageren. Bent u
niet vertrouwd met de computer?
In de bibliotheek van Velsen helpen ze u graag op 7 maart 2014. Van
15.00 uur tot 16.00 uur. In Heemskerk
en
in Beverwijk draait
dit project
ook en gaat
de digitale marktplaats gelijktijdig
van start.

Bouw ‘Het Terras’ van start
Op maandag 3 maart 2014 is de
eerste paal geslagen voor het
nieuwe dorpshuis ‘Het Terras’ op
de hoek Dinkgrevelaan/Terrasweg in Santpoort-Noord. In 2007
brandde hier het in Finse architectuurstijl gebouwde buurthuis
af. De verwachting is dat de bouw
over een jaar is afgerond en de
activiteiten weer onder één dak
kunnen plaatsvinden.

Woningcorporatie Pré Wonen realiseert het dorpshuis met op de eerste verdieping11 sociale huurappartementen voor senioren. Brederode
Wonen wordt beheerder en verhuurder van de appartementen. Stichting
Welzijn Velsen gaat de sociaal-culturele activiteiten organiseren.
Er is lang naar de herbouw uitgekeken. De vertegenwoordigers van de

gemeente Velsen, Pré Wonen, Brederode Wonen, Stichting Het Terras
en Stichting Welzijn Velsen trokken
opgetogen aan de touwen van een
antieke houten heistelling. Daarmee
werd de eerste paal geslagen. Dit gebeurde onder grote belangstelling
van omwonenden, gebruikers van
het Terras en kinderen van de Parnassiaschool.
Het nieuwe pand - met als toevoeging woonruimte voor senioren –
komt op een vertrouwde plek. Een
gebouw naar het winnende ontwerp van architect Bart van der Putte. Bob van Zijll, directeur-bestuurder van Pré Wonen, en wethouder
Robert te Beest waren in hun speeches unaniem van mening: ,,Door
goede samenwerking staat hier over
een jaar een pareltje.” (foto: Reinder
Weidijk)

In plaats van donderdag 20 maart

Stadhuis woensdag 19
maart ’s avonds geopend
Op donderdagavond 20 maart is
het stadhuis gesloten. In plaats
daarvan is het stadhuis open op
woensdag 19 maart, de avond
van de gemeenteraadsverkiezingen.

U kunt tussen 18.00 en 20.00 uur
terecht op afspraak bij Burgerza-

ken. U kunt voor deze avond alleen
een afspraak maken via telefoonnummser 0255-567200 of 14255.
Het stembureau – in de hal van het
stadhuis – is ook open. Velsenaren
in het bezit van een stempas en een
geldig legitimatiebewijs kunnen
dan tot 21.00 uur hun stem uitbrengen.
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Bekeurende handhavers
Wist u dat de gemeente ook ambtenaren in dienst heeft die een
bekeuring mogen geven? Namens
de gemeente controleren zij of de
regelgeving wordt nageleefd. Deze handhavers zijn aangesteld als
Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Zij zijn niet altijd te
herkennen aan hun uniform, daar
ze ook in burger hun werk doen.

De BOA’s houden toezicht op bijvoorbeeld foutief parkeren, het onjuist aanbieden van huisvuil en
overtredingen van het hondenbe-

leid. Personen boven de 14 jaar zijn
verplicht zich te legitimeren met
een geldig paspoort, rijbewijs of
identiteitskaart. Het is dus mogelijk, dat een overtreder naast zijn bekeuring ook een boete krijgt opgelegd voor het niet kunnen tonen van
een geldig legitimatiebewijs. In dat
geval zijn de handhavers wettelijk
verplicht de overtreder aan te houden en mee te nemen naar het politiebureau.
De hoogte van de bekeuring is overigens landelijk vastgesteld.

Dode hoek-project
De dode hoek van een vrachtwagen leidt elk jaar tot verkeersongevallen met fietsers. Post Verkeerseducatie uit IJmuiden voert,
in opdracht van de gemeente Velsen, het ‘Dode hoekproject’ uit in
groep zeven van de basisscholen
in Velsen. Het project loopt tot en
met 10 maart.

Gemeentearchief naar
Noord-Hollands Archief
De inventarisatie van een aantal
belangrijke archieven van de gemeente Velsen over de twintigste
eeuw is klaar. Afgelopen maandag
is officieel het archief van het gemeentebestuur van Velsen over de
periode 1976-1992 overgedragen
aan het Noord-Hollands Archief.
Over enkele maanden is deze voor
iedereen te raadplegen in de Studiezaal aan de Kleine Houtweg in
Haarlem.

Ook andere archieven gaan daar
straks naar toe. Met uitzondering
van het archief van het gemeentebestuur van Velsen over de periode 1925-1975. Deze ligt op de andere
locatie van het Noord-Hollands Archief aan de Jansstraat 40 te Haarlem.
Na ruim een jaar werken is de inventarisatie van een groot aantal archieven van de gemeente Velsen ge-

reed. De gemeente Velsen gaf in januari 2013 opdracht aan DOCFactory om de archieven te inventariseren.
Medewerkers van de gemeente Velsen zorgden ervoor dat de archieven
in duurzaam papier werden verpakt
en dat nietjes, paperclips en plastic
werden verwijderd. Naar verwachting neemt deze materiële verzorging
van de archieven nog enkele maanden in beslag. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, worden ook deze archieven overgebracht naar het
Noord-Hollands Archief. Wij zullen
u nog nader informeren over welke
archieven straks waar te vinden zijn.
Op de foto overhandigt wethouder
van Cultuur, Wim Westerman, officieel de inventaris van het gemeentebestuur van Velsen over de periode 1976-1992 aan Lieuwe Zoodsma,
directeur van het Noord-Hollands
Archief. (foto: Noord-Hollands Archief )

De bedoeling ervan is kinderen bewust te maken van de gevaren van de
dode hoek van vrachtwagens. Wat is
precies de dode hoek? Hoe moet ik
daarmee omgaan? Ziet de chauffeur
mij wel als ik in de buurt van zijn
vrachtwagen ben?
De eigen leerkracht vertelt iets over
de theorie. Daarna krijgen de kinde-

ren praktijkinstructie om én in een
vrachtwagen. Zo kunnen ze zelf ervaren wat een vrachtwagenchauffeur wel en niet kan zien vanuit de
cabine.
Elk jaar vallen er slachtoffers bij ongevallen met vrachtauto’s die rechtsaf slaan. Het merendeel daarvan zijn
fietsers. Tijdens de praktijkinstructie vindt ook het project ‘Fiets Seef’
plaats. Dit is een fietsvaardigheidsoefening op een uitgezet sparcours.
De twee projecten samen moeten de
veiligheid van de kinderen vergroten. Ook helpen deze activiteiten in
de voorbereiding op de verkeersexamens, die deze leerlingen weer in
april gaan afleggen. (foto: gemeente
Velsen)

Werk aan Wijkermeerweg
De kavel van Meba in VelsenNoord wordt aangekocht en de
Vletterliedenstraat blijft open
voor autoverkeer. Dat laatste willen de bewoners en bedrijven aan
die straat graag.

Het college van burgemeester en
wethouders van Velsen heeft dinsdag 4 maart 2014 besloten om de
kavel van het bedrijf Meba (ontruiming van winkels, kantoorpanden,
supermarkten en het opkopen van
magazijninrichtingen) aan de Wijkermeerweg in Velsen-Noord aan
te kopen en de Vletterliedenstraat
open te houden voor autoverkeer.
Er is het afgelopen jaar een ontwerp
opgesteld voor de herinrichting van
de Wijkermeerweg en omgeving,
verbetering van de groenstructuur
en het behoud en definitieve inrichting van de Vletterliedenstraat. Uit

inspraakbijeenkomsten over het
ontwerp van de Wijkermeerweg en
omgeving is gebleken dat bewoners
en bedrijven de Vletterliedenstraat
graag willen behouden als autoverbinding. De inrichting sluit aan bij
de plannen voor de bouw van de Brede School.
De Wijkermeerweg wordt een 30
km/u gebied. In de Concordiastraat
komen bomen en nieuwe inritten
voor de bestaande bedrijven aan de
Wijkermeerweg. De kavel van Meba krijgt na sloop en sanering een
groenstrook aan de Wijkermeerweg
en wordt uitgegeven aan bedrijven
met een centrale entree aan de Concordiastraat. De schoorsteen blijft
voorlopig staan, omdat hier antennes van telecomproviders op staan,
waarvoor langlopende contracten
zijn afgesloten.

Infopagina
6 maart 2014

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

Informatieavond 11 maart
over Nieuwe Zeesluis
Provincie Noord-Holland organiseert een informatieavond over
het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan
(PIP),
milieueffectrapport (MER) en de zienswijzeprocedure van de Zeetoegang
IJmond: de nieuwe grote zeesluis
in IJmuiden. U bent van harte welkom om dinsdag 11 maart 2014
van 19.30 uur tot 21.30 uur (inloop
vanaf 19.00 uur) in het Tata Steel
Stadion, Minister van Houtenlaan
123, 1981 EK in Velsen-Zuid. U
hoeft zich niet aan te melden.

Op 11 februari 2014 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
het ontwerp-PIP en MER Zeetoegang IJmond vrijgegeven voor ter inzagelegging. Van 19 februari tot en
met 1 april 2014 liggen het ontwerpPIP en MER ter inzage. Een ieder
kan binnen deze termijn een zienswijze indienen. Tijdens de informatieavonden kan op verzoek een
zienswijze worden opgenomen door
een notulist. Kijk voor de officiële
bekendmaking van de terinzageleg-

ging op www.noord-holland.nl onder
Digitaal Loket.
Het ministerie van Infrastructuur
en Milieu (IenM), Rijkswaterstaat,
provincie Noord- Holland, gemeente Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam NV werken samen met de
gemeente Velsen aan de bouw van
de nieuwe grote zeesluis bij IJmuiden omdat de huidige Noordersluis
(1929) na bijna honderd jaar aan vervanging toe is.
Om ruimte te bieden aan de steeds
groter wordende zeeschepen wordt
de nieuwe sluis groter en tien jaar
eerder aangelegd. 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.
Kijk voor meer informatie over
het project Nieuwe grote Zeesluis
IJmuiden op www.noordholland.nl
onder Projecten.

Interesse voor
ontwikkeling Kustvisie
KondorWessels Vastgoed gaat
het komende jaar onderzoek
doen naar de haalbaarheid van
de ontwikkeling van het gebied
rond de jachthaven Seaport Marina en IJmuiden aan Zee. Speerpunt van deze zogeheten Kustvisie is altijd geweest : het gebied
aantrekkelijker maken voor toerisme. In het plan zijn vakantiewoningen en permanente bewoning opgenomen.

Het gemeentebestuur van Velsen is
blij, dat een marktpartij zich heeft
aangediend om te onderzoeken of
de ontwikkeling van het gebied mogelijk is. De kustvisie is in 2006 in
samenwerking met Marina Seaport
en met de 8 andere eigenaren in het
gebied opgesteld.

Wim Westerman, wethouder Cultuur, poseert tussen de portretten die op 28
februari 2014 van hem gemaakt zijn. De leerlingen kregen die dag les over de
schilder Cezanne van lerares Afke Spaargaren. Zij vond het gezicht van de
wethouder daar heel goed in passen. De les en de expositie daarna vonden
plaats in het Kunstencentrum Velsen. (foto: Afke Spaargaren)

Inmiddels heeft de ontwikkelaar
twee intentieovereenkomsten gesloten. Een met Marina Seaport BV
voor het gebied ten noorden van de
Kennemerboulevard. En voor het
gebied ten zuiden van de Kennemerboulevard met Kennemermeer
BV.

Met de eigenaren van de coöperatie op de Kennemerboulevard voert
KondorWessels Vastgoed op zeer
korte termijn gesprekken om een
vruchtbare samenwerking tot stand
te brengen.
KondorWessels Vastgoed is een dynamisch en creatief vastgoedbedrijf
dat sinds 1996 actief is als zelfstandige projectontwikkelaar. Het werkgebied is heel Nederland, met het
accent op groot Amsterdam. De intentieovereenkomsten regelen dat
KondorWessels Vastgoed een jaar
lang exclusief recht heeft om te bekijken of een ontwikkeling van het
gebied mogelijk is. De vastgestelde
kustvisie vormt hierbij het vertrekpunt.
Op de foto staan van links naar
rechts directeur W.Gaymans en projectleider E. Koot van KondorWessels, wethouders Annette Baerveldt,
Ronald Vennik en Arjen Verkaik
en Gerlof Funke-Küpper directeur
van Kennemerstrand NV rondom
het plan voor een nieuw IJmuidens
kustgebied. (foto: Reinder Weidijk)

Groot onderhoud aan het groen in Velsen-Noord
De gemeente Velsen wil op korte
termijn groot onderhoud uitvoeren
in het groengebied tussen de Heirweg en de Wijkermeerweg in Velsen-Noord. Dit met de bedoeling
om de duurzame, grote bomen zoals de eiken voldoende ruimte te
geven om te groeien. Bovendien is
het plan om het gebied een parkachtige uitstraling te geven en aan-

trekkelijker te maken voor vogels.
Een van de maatregelen is kappen.

Het gaat om het deel van het gebied aan de oostzijde, dus voorbij de
Schoonoortstraat. Aan de overzijde
is dat voorbij de Vletterliedenstraat.
Door uitzaaiing zijn meer bomen gekomen dan voor de toekomst van het
groen wenselijk is. Aan de zijde van

de Wijkermeerweg gaat het om 44
bomen. Voornamelijk wilgen, die aan
het einde van hun levenscyclus zijn.
Verder zullen 6 populieren, enkele elzen en iepen gekapt worden.
In het andere deel van het gebied langs
het paadje bij de nutsvoorzieningen,
naast de Heirweg en naast het Wijkeroogpark gaat het om 72 bomen.

Vanwege beperkt onderhoud zijn deze bomen uitgezaaid en opgeschoten. Voor optimale groei is het van belang dat 25% van de essen wordt verwijderd. Bomen met stormschade en
zwakke populieren zullen eveneens
worden geruimd. Voor de kapwerkzaamheden heeft de gemeente Velsen
inmiddels een omgevingsvergunning
aangevraagd.
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Verkeersveiligheid rond scholen
Veel ouders ervaren de situatie
rond scholen als verkeersonveilig.
De gemeente Velsen werkt al jaren met de scholen samen aan de
verbetering daarvan. Er is onlangs
een rapport over verschenen.

Zowel landelijk als lokaal is er steeds
meer aandacht voor verkeersveiligheid in de omgeving van basisscholen. Letselongevallen met kinderen bij scholen doen zich in onze
gemeente bijna niet voor. Gelukkig
maar, want zulke ongevallen hebben
een grote impact op kinderen, ouders en hun omgeving.

Desondanks ervaren veel ouders de
situatie rond scholen vaak als verkeersonveilig. Dit bleek onder andere uit een onderzoek van Veilig Verkeer Nederland uit 2010 waarbij
36% van de ouders met kinderen op
de basisschool de schoolomgeving
als onveilig beoordeelt. De drie belangrijkste redenen waren: er rijden
teveel auto’s rond school (86%), ouders parkeren midden op de weg en/
of blokkeren ander verkeer (79%) en
verkeer houdt zich niet aan de maximumsnelheid (63%). Helaas komt
dit, ook in Velsen, voor een belangrijk deel door het aantal ouders dat

hun kinderen per auto naar de basisschool brengt en het rijgedrag van
die ouders.
Veel ouders ondervinden dagelijks
de dreiging die van het verkeer uitgaat. Als ouders om die reden de kinderen met de auto naar school brengen, wordt het verkeer alleen maar
nog drukker. Dat is geen goede ontwikkeling en daarom is het belangrijk dat de schoolomgeving zowel
daadwerkelijk als gevoelsmatig veilig is.
Al sinds 2007 werkt de gemeente

Velsen samen met de scholen aan
maatregelen waardoor situaties in
de omgeving van scholen verbeterd worden. Soms door eenvoudige maatregelen, maar ook door herinrichting van een gedeelte van de
straat. Dat wordt ‘duurzaam verkeersveilig maken van schoolomgevingen’ genoemd. Een rapport
met daarin de huidige stand van zaken is onlangs verschenen. Hierin
staat niet alleen een overzicht van
alle maatregelen, maar ook plaatjes
waaruit de verbeteringen duidelijk
zichtbaar zijn. U kunt dit teruglezen
op www.velsen.nl.

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
22 februari tot en met 28 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
IJmuiderstraatweg 22, uitvoeren
kapperswerkzaamheden aan huis
(26/02/2014) w14.000093;
Kennemerplein 21, veranderen voorgevel (25/02/2014) w14.000088;
Kennemerlaan 63, veranderen
voor- en zijgevel (24/02/2014)
w14.000078.

Driehuis
Van Maerlantlaan 12, kappen boom
(26/02/2014) w14.000091.
Santpoort-Noord
Rijksweg 236, plaatsen 2 bouwwerken tbv hooiopslag (26/02/2014)
w14.000090;
Broekbergenlaan 49, wijzigen kantoorpand (25/02/2014) w14.000083;
Hoofdstraat 103, stucadoren gevels
(25/02/2014) w14.000082;
Duin- en Kruidbergerweg 79,
brandveilig gebruik (24/02/2014)
w14.000080.
Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan1, kappen
boom (25/02/2014) w14.000087;
Brederoodseweg 106, kappen boom
(21/02/2014) w14.000075.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen
Velserbroek
Geen mededelingen
Velsen-Noord
Heirweg 5, plaatsen tijdelijke unit
(26/02/2014) w14.000089;
Heirweg ong., kappen 72 bomen
(25/02/2014) w14.000085;
Schulpweg 370, kappen boom
(25/02/2014) w14.000084;
Wijkermeerweg ong., kappen 44 bomen (25/02/2014) w14.000086.
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:
Santpoort-Zuid
Velserenderlaan 1, het plaatsen hek/
poort (02/01/2014) w14.000002.
IJmuiden
Kruisberglaan 7-293, uitvoeren onderhoud (08/01/2014) w14.000006.
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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 recht-

bank Noord-Holland, 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
Westerduinweg 4, wijzigen tankenpark (28/02/2014) w14.000004.

Santpoort-Noord
Terrasweg 35, vergroten 1ste verdieping (25/02/2014) w14.000001.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen
Velsen-Zuid
Geen mededelingen
Velsen-Noord
Geen mededelingen
Velserbroek
Geen mededelingen
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

Driehuis
Geen mededelingen

Evenementen art. APV 2:17
18 tot en met 21 april 2014, Strawberries Paas Toernooi, hockeyterrein
KHC Strawberries, Waterloolaan 1 te
Driehuis (26/02/2014) u14.001635;
26 april 2014, viering Koningsdag,
plantsoen van de Van Tuylweg in Velsen-Zuid (28/02/2014) u14.001748.
Standplaats art. 5:18 APV
Seizoenplaats verkoop oliebollen
hoek Hagelingerweg/ Hoofdstraat
te Santpoort-Noord van 15 november tot en met 31 december 2014
(25/02/2014) u14.001902;
mobiel bloedafname station, 1 april,
3 juni,1 juli, 12 aug, 2 sept, 4 sept, 2
dec. Tata Steel Stadion, Minister
van Houtenhoutenlaan, Velsen- Zuid
(03/03/2014) u14.002280.

Bekendmaking Beleidsregels
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij in
haar vergadering van 25 februari
2014 hebben besloten:

- de Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Velsen 2014 vast te stellen;
- deze in werking te laten treden op
de eerste dag na bekendmaking.

Ter inzage
De Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Velsen 2014 worden zes weken
ter inzage gelegd bij de balie van het

stadhuis. Tevens wordt het beleid
gepubliceerd op de website van de
gemeente Velsen: www.velsen.regelingenbank.nl

Vastgesteld wijzigingsplan “Bouwmarkt Velserbroek”
Burgemeester en wethouders
van Velsen hebben in haar vergadering van 25 februari 2014 het
wijzigingsplan vastgesteld voor
de realisatie van een bouwmarkt
op het bedrijventerrein Velserbroek. In het bestemmingsplan
“Bedrijventerrein Velserbroek”
is een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid opgenomen hiervoor.

Het vastgestelde wijzigingsplan
ligt voor een ieder met ingang van
7 maart 2014 gedurende zes weken ter inzage. Het vastgestelde

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

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

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

