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Velsen kiest nieuwe raad
Velsen - Er is geen ontkomen
aan: op televisie, in de wijken
en langs de straten worden
we ermee geconfronteerd dat
de gemeenteraadsverkiezingen op komst zijn. Volgende
week, op woensdag 19 maart,
mogen we weer stemmen.
De raadsleden die straks in onze eigen gemeente belangrijke beslissingen mogen nemen,
doen nu hun best om de inwoners van Velsen bekend te maken met hun partijprogramma.
Dat doen zij omdat zij zich betrokken voelen bij deze gemeen-

te en weten dat hun inzet een
verschil kan maken. Gemeenteraadsleden zijn hardwerkende en betrokken burgers die
vaak naast het raadswerk ook
nog een (fulltime) baan hebben.
In hun vrije tijd zijn zij bezig om
ervoor te zorgen dat Velsen behoorlijk wordt bestuurd. Als Velsenaar heb je een stem, de mogelijkheid om richting te geven
aan het beleid in Velsen. Het is
jammer als u die stem niet gebruikt.
Om de keuze wat gemakkelijker
te maken hebben wij de politieke partijen de ruimte gegeven

hun speerpunten onder de aandacht te brengen. Aan de hand
van zeven door ons geselecteerde stellingen van DeStemvanVelsen.nl kunt u de mening van
de partijen lezen.
Vindt u dat de coalitie PvdA,
VVD, D66 en GroenLinks hun
werk goed gedaan hebben? Of
vindt u dat de tijd rijp is voor een
nieuw geluid? De keus is aan u!
Op de Infopagina van de gemeente Velsen staat meer informatie over het stemmen en hoe
je iemand kunt machtigen als u
zelf verhinderd bent.
(foto: Gemeente Velsen)

Wielrenner gewond
Santpoort-Noord - Een wielrenner is dinsdagmiddag
ernstig gewond geraakt nadat hij in Santpoort-Noord
tegen een paal was gebotst.
De man reed op het fietspad ter
hoogte van de Dekamarkt achter een snorscooter die stopte voor het zebrapad. De wielrenner merkte dit te laat op en
moest de snorscooter ontwijken
waarop hij tegen de paal knalde. Diverse hulpdiensten, waaronder het traumateam uit Amsterdam, kwamen ter plaatse om assistentie te verlenen.
De wielrenner is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel, waarna hij met spoed, onder politiebegeleiding, naar het
ziekenhuis is overgebracht. De
jongen op de snorscooter kwam
met de schrik vrij. Door het ongeval ontstond er een behoorlijke verkeersopstopping op de
Hagelingerweg. (foto: Reinder
Weidijk)

Voor meer informatie en
openingstijden ga naar:

www.infopuntzorg.nl

CDA strijdt tegen
legaliseren
wietteelt. Zeg ook
NEE tegen wiet!
Stem CDA.
Zie redactioneel
in deze krant
Op weg naar de
gemeenteraadsverkiezingen

JUWELIER RIS 2014
60 JAAR
OP HET MARKTPLEIN!!!

1954

DIT VIEREN WIJ DIT HELE
JAAR MET MAANDELIJKS
EEN LEUKE ACTIE!!!
VOOR DEZE MAAND ZIE VERDEROP IN DEZE KRANT

Marktplein 17,
1972 GA IJmuiden,
tel.: 0255 - 515668,
www.risjuwelier.nl
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Lentekriebels bij
Patrick van Keulen
IJmuiden - De dikke winterjassen en warme truien kunnen
weer voor een seizoen de kast in.
Het is tijd voor frisse overhemden en shirts, sportieve jasjes
en een nonchalante sjaal om de
hals als je even buiten loopt. Wie
toe is aan iets nieuws kan bij Patrick van Keulen volop inspiratie
opdoen op het gebied van mannenmode en casual jeans.
De nieuwe zomercollectie is binnen. Verschillende merken vertonen diverse visies van mannenmode op zijn best. En met
merken als onder meer Blue Industry, State of Art, Vanguard en
Scotch & Soda is men verzekerd
van een keur aan stijlen waarbinnen altijd iets te vinden is
voor je eigen stijl.

Voor stoere mannen (en hun
partner) komt Patrick van Keulen weer met een leuke lente-actie. Iedere kopende klant maakt
bij een besteding vanaf 125 euro kans op een pinksterweekend
lang autorijden in een BMW 4
serie Cabrio. De actie wordt mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Van Poelgeest. En wie
wil zo’n prijs niet winnen? Dus
gauw naar Patrick van Keulen,
daar staat tussen 13 en 29 maart
op donderdag, vrijdag en zaterdag de cabrio als smaakmaker al
voor de deur. En voor iedere kopende klant is er een leuke attentie. Patrick van Keulen, Lange
Nieuwstraat 787-789 in IJmuiden. Zie ook www.vankeulen.nl
en Facebook.

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.
Het lijkt wel een beetje buitenland, maar het is echt dicht bij
huis: dit plaatje is vorige week
zondagmorgen gemaakt vanaf het talud bij de ‘landzijde’
van de Noordersluis, bij het zogenaamde ‘Ganzeneiland’. Dit is
de oostelijke uitloper van het ‘ei-

land’ tussen de Middensluis en
de Noordersluis. Het is het domein van nijlganzen en hengelaars. Rechts zien we boven de
aanlegsteiger en het Ganzeneiland het silhouet van de stadhuistoren en de contouren van
huizen en bomen aan de IJmuiderstraatweg. In het midden zien
we de contouren van voornamelijk de bomen bij Oud-Velsen. De
rookpluim links is afkomstig van
de papierfabriek van Crown van
Gelder. Het bijzondere van deze
foto is misschien wel de afwezigheid van meeuwen en schepen;
misschien was het wel te vroeg…

Re Use Textile Design-wedstrijd

Wonen Totaal IJmuiden
daagt scholen uit
Bel Canto brengt Carmen
IJmuiden - Het Velser Operagezelschap Bel Canto is aan de
laatste repetities begonnen van
de opera Carmen, vrijdag 4 en
zaterdag 5 april in Stadschouwburg Velsen. Afgelopen zaterdag had het koor een doorlooprepetitie in Rotterdam en komende zondag (van 15.00 tot 16.30
uur) in Machinefabriek Zwart in
IJmuiden.
Opera Carmen heeft de reputatie de meest gespeelde opera ter
wereld te zijn. Iedereen kent wel
een melodie uit deze opera. Het
beroemde Habenera en Toreador worden veelvuldig vertolkt
tijdens concerten. Het originele verhaal van de opera Carmen
speelt zich af in de tabaksfabriek
in het Spaanse Sevilla. De bloedmooie Carmen laat alle mannenhoofden op hol slaan met haar
verleidingskunsten. Zij laat zich
door geen enkele man de les lezen wat in die tijd (1875), het jaar
dat Georges Bizet de opera componeerde, niet werd gewaardeerd. Men vond het ordinair en
veel te ver gaan. De opera werd
dan ook veelvuldig in de grote
operahuizen geweigerd.
Bel Canto brengt Carmen met
hulp van dramaturg en librettist
Olaf Mulder in de huidige tijd. De
sigarettenfabriek uit Sevilla wordt

de visverwerking van IJmuiden
met Spaanse gastarbeidsters. De
stierengevechten worden kooigevechten en de smokkelaars
zijn nu heroïnedealers.
Nieuw voor Bel Canto is de fantastische samenwerking met
operakoor ‘Ropera’ uit Rotterdam. Bel Canto en Ropera zingen beiden onder de bezielende leiding van de enthousiaste
dirigent Marco Bons. Omdat de
opera Carmen veel mensen op
het toneel nodig heeft, werd voor
deze unieke oplossing gekozen.
Bijkomend voordeel was dat het
tekort aan mannen in één klap
werd opgelost. Ook nieuw is de
samenwerking met het kinderkoor en dansgroep van het Kunstencentrum Velsen.
De hoofdrollen worden gezongen door professionals. Voor
regisseuse Machteld Bronkhorst is het een geweldige uitdaging om haar artistieke talent
optimaal te kunnen gebruiken.
Het ‘UMA Symfonie-orkest’ uit
Utrecht speelt onder leiding van
dirigent Marco Bons. Visverwerker Seafood Parlevliet uit IJmuiden zorgt voor de bedrijfskleding
die in de huidige visverwerkende
industrie wordt gedragen.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de
kassa van de Stadsschouwburg.

IJmuiden - Wonen Totaal
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 Wonen Totaal 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 Wonen Totaal 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.
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Salon Annabelle wint
Beauty Award
Santpoort-Noord - In 2012 deden ze mee, en hoorden bij de
beste vijf beautysalons van Nederland. Ze besloten het er niet
bij te laten zitten en deden dit
jaar weer mee met de beautyaward. Dit jaar kon de vakjury
er niet meer omheen: de beste beautysalon van 2014 met
meer dan drie werknemers is
Schoonheidscentrum Annabelle in Santpoort Noord!
De Beauty Award is dé Oscaruitreiking in de professionele beautybranche (BT&EA) en
vindt voor de vijfde keer plaats.
Salons en schoonheidsspecialisten kunnen deze felbegeerde
award winnen als ze een beoordeling door de vakjury op business, pr & marketing, opleidingen, commerciële vaardigheden, social media en vakinhoudelijke kennis. De tweede nominatieronde is een bezoek van
een ‘mystery guest’ die beoordeelt op kwaliteit van de be-

handeling, service, hygiëne en
klantvriendelijkheid en de laatste ronde is in januari en bestaat uit een persoonlijk interview met de verschillende vakjuryleden. ,,Een nominatie in de
wacht slepen is al een prestatie op zich, maar we doen natuurlijk uiteindelijk mee om te
winnen. We hebben de afgelopen jaren keihard gewerkt om
ons schoonheidscentrum tot het
hoogst mogelijke niveau te tillen, en dan is dit natuurlijk de
uiltieme kroon op je werk,’’ aldus het team van Annabelle. Ze
zijn overweldigd, blij, maar vooral natuurlijk erg trots op eigenaresse Ans van Bavinckhoven
en hun schoonheidscentrum die
zegt: ,,Het is ons gelukt, we zijn
de beste van Nederland!”
Donderdag 13 maart van 18.30
tot 21.00 uur is er gelegenheid
tot feliciteren en kan er op Annabelle geproost worden aan
Hoofdstraat 137. Tot dan!

Minder WMO-cliënten
Velsen – De Kanteling binnen
WMO heeft in Velsen geleid tot
een vermindering van het aantal WMO-cliënten in 2013 en een
vermindering in het aantal toegekende voorzieningen. Het bestand daalde in 2013 van 5052
naar 4683 cliënten.
De ervaringen met de Kanteling
zijn divers. Zo wordt de betrokkenheid van de gemeente vaak
zeer op prijs gesteld. Daarentegen merken consulenten dat
het sociale netwerk van cliënten
vaak nog maar weinig mogelijkheden biedt. Cliënten durven hun
familie niet om nog meer hulp te
vragen. Consulenten signaleren
bovendien een groeiende onrust,
door de landelijke bezuinigingen
in de zorg. Een ander probleem
is dat cliënten soms wel kunnen
maar niet willen betalen voor een

voorziening, omdat zij vinden dat
de gemeente ervoor zou moeten betalen. De gemeente zou
de aanvraag dan kunnen afwijzen. Maar dan dreigt er willekeur
te ontstaan als de ene klant wel
meebetaalt en de ander niet. Gemeenten staan op basis van de
huidige wetgeving hierover erg
zwak in hun schoenen. Daarom
wil de Velsen een eigen bijdrage opleggen voor woon- en vervoersvoorzieningen. Nu wordt
al een eigen bijdrage gevraagd
voor hulp bij het huishouden.
Wel is duidelijk dat door de keukentafelgesprekken de vraag
naar individuele voorzieningen is verminderd. Van de ruim
2000 aanmeldingen heeft 15 procent niet geleid tot een aanvraag.
Daardoor kwam het ook minder
vaak tot een afwijzing.

Tekorten openbaar onderwijs

Velsen – Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond heeft te maken met een tekort in de begroting
van 2014. Het gaat dan om een bedrag van 250.544 euro. Dit is een
gevolg van de lagere instroom van
nieuwe leerlingen. De komende ja-

ren zal deze daling van het aantal
leerlingen nog doorzetten. De uitgaven voor personele lasten zijn
nu niet in evenwicht met de inkomsten. Daar wordt momenteel aan
gewerkt. Het meerjarenperspectief
laat dan ook een sluitende begro-
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FAMILIEBAK ZE ZIJN ER WEER!
KIBBELING SARDIENTJES
EXTRA GROOT MET
GRATIS SAUS
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€6.00

IN HET ZUUR
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TONGKUIT... HET IS ER WEER!
Cepheusstraat 29, 1973 VR IJmuiden,
tel. 0255 511620, www.devolendammer.nl
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Nieuw: Spaghetteria Sorrento
IJmuiden – Gasten van het nieuwe Italiaanse restaurant Spaghetteria Sorrento krijgen een warm
welkom. IJmuidenaren zullen verbaasd zijn bij het zien van de veranderingen die zijn aangebracht in
het pand waar voorheen Toedeloe
gevestigd was. Het ruime restaurant biedt een huiselijke, maar toch
heel aparte sfeer met de gezellige inrichting en bijzondere opengewerkte wanden. Er is de laatste
weken heel hard gewerkt, maar nu
kan met trots worden vastgesteld
dat er een geslaagde metamorfose
heeft plaatsgevonden.
Spaghetteria Sorrento is gestoeld
op de traditionele Italiaanse keuken. Topkok Angelo heeft 25 jaar
ervaring als kok, zowel in Italië als
in Nederland. De eigenaar van Sorrento is familie El Gharbawy, ook
eigenaar van Amon-Ra. De kaart
van Sorrento is verrassend uitgebreid, voor een beginnend restaurant, maar ook de prijzen ogen heel
smakelijk. Met veel gerechten onder de 10 euro kan men voor een

prettige prijs met de hele familie
rustig een avondje uit eten bij Sorrento. En er staat veel meer op de
kaart dan alleen pizza’s: anti-pasti,
pasta’s, vis- en vleesgerechten en
heerlijke toetjes. Ook streekgerechten uit de omgeving van Sorrento
zijn op de kaart terug te vinden. Kok
Angelo vertelt dat hij kookt volgens
de traditionele, Italiaanse keuken:
dus alles vers en zelfgemaakt. Vanuit het restaurant heeft men een redelijke kijk op de open keuken, die

nieuw en hypermodern is, waarbij
hygiëne op een hoog plan staat. Alles ziet er perfect en veelbelovend
uit bij Spaghetteria Sorrento.
Hoe de gerechten smaken kan
men het beste zelf komen proeven.
Afhalen is ook een optie. Spaghetteria Sorrento is op maandag gesloten. Voor de lunch kan men van
twaalf tot twee terecht en voor het
diner vanaf 17.00 uur. Het adres is:
Kennemerlaan 38, het telefoonnummer 0255-755430.

ting voor de komende jaren zien.
Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond heeft voldoende reserves om het eenmalig tekort in
2014 aan te vullen. Ook bij de begroting 2014 van Gymnasium Felisenum is een tekort te zien, een
bedrag van 53.500 euro. Ook in de
begroting van 2013 was een tekort,

van 116.500 euro. Deze worden gedekt door een nabetaling van de
rijksoverheid van 205.000 euro. Ondanks de begrote tekorten is de financiële positie van het Felisenum
voor de komende jaren gezond.
Dat heeft te maken met recente wijzigingen in het overheidsbeleid, waardoor de inkomsten hoger

zijn. De in 2013 in gang gezette bezuinigingen zijn nog effectiever dan
verwacht. De drie openbare scholen leggen verantwoordelijkheid af
aan de Raad van Toezicht, ook de
gemeenteraad van Velsen wordt in
kennis gesteld van de begrotingen
en jaarverslagen van de openbare
scholen.

LEUKE ZAKEN

Tarot bij Pizzeria
Ristorante Da
Maurizio

Lezersactie

Nieuwe show
Marc-Marie
Huijbregts
Op zaterdag 22 en zondag 23 maart (20.15 uur) staat Marc-Marie Huijbregts met zijn bejubelde, nieuwe voorstelling ‘Florissant’
in de Stadsschouwburg Velsen. Speciaal voor lezers van de Jutter/Hofgeest heeft de cabaretier een leuke win-actie.
In ‘Florissant’ praat Marc-Marie openlijk over het leven, zijn familie en alles wat hem bezighoudt. Met zijn kronkelige geest, hilarische kijk op de wereld, ontwapenende openheid, aangrijpende zangstem en geniale improvisaties met het publiek komt hij
de zaal plaat spelen.
,,Ik sta op het podium als mezelf. Zonder hoedjes, snorretjes en
andere tierelantijnen. Hoe eerlijker en opener je het toneel opgaat, hoe beter het is. In al die jaren (in ’99 won hij Camaretten,
red.) heb ik geleerd dat goeie comedy altijd betekent: leuk zijn,
en niet leuk doen. Als ik vooraf denk: dit wordt leuk, dan werkt
het niet. Eigenlijk durf ik dat nu ook niet meer. Je zit voor een
volle zaal met alleen maar een microfoon en al die mensen weten dat jij denkt zo direct grappig te zijn.”
,,In mijn theaterprogramma’s heb ik vaste tekst, maar ik laat ook
grote stukken open om bijvoorbeeld met het publiek te praten.
Door deze interactie met het publiek voelt mijn voorstelling niet
als een solovoorstelling. Ik ben altijd samen met mijn publiek.
Het zaallicht blijft aan en de mensen worden deel van de voorstelling. “
,,Natuurlijk valt er in ‘Florissant’ ook veel te lachen. Ik vertel allerlei verhalen, bijvoorbeeld over de week dat ik in een stilteklooster ben geweest, of hoe ik eind augustus helemaal geschminkt
in Castricum op een bedrijventerrein stond voor het Sinterklaasjournaal.” (foto: Marc de Groot)
Lezers die een kaart voor ‘Florrisant’ bestellen o.v.v. Jutter maken
kans op een DVD van zijn vorige show of een gesigneerde poster. Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.

Welkom op het
terras van Bartje
Bloemendaal
De lente is in aankomst, de krokussen steken hun kopjes boven de
grond en zo langzamerhand wordt
het weer aangenaam om lekker buiten te zitten met een drankje en een
hapje.
Daarom is vanaf deze week het terras
van Bartje Bloemendaal aan de Brederodelaan 80 weer open en wordt
een fietstochtje of wandelingetje die
kant op wel heel aantrekkelijk.
Bartje Bloemendaal heeft zowel voor
de lekkere trek, de lunch of het diner
een zeer verzorgd en smakelijk aanbod. Elke maandag en dinsdag is er
een lekkere dagschotel voor 9,50 euro. Elke tweede donderdag van de
maand is er een themadiner. En elke
derde woensdag kan men, bij het diner, aan tafel een gratis reading van
een paragnost krijgen.
Een bezoekje aan Bartje Bloemendaal
brengen kan zeven dagen per week,
vanaf 10.00 uur ‘s morgens. Buiten
zitten is een feestje onder de mooie
windvaste parasols. Maar mocht het
weer even wat tegenzitten, dan wordt
men ook binnen gastvrij ontvangen.
De hele maand maart zijn bij Bartje
Bloemendaal schilderijen en portrettekeningen met een magisch realistisch karakter te zien van Annet Ver-

Pizzeria Ristorante Da Maurizio houdt woensdagavond 2 april een tarotleggingavond met
Piet Wullaert. Piet is sinds 1994 afgestudeerd
Natuurgeneeskundig Therapeut. In zijn praktijk in Velsen-Zuid maakt hij gebruik van diverse vaardigheden om mensen weer vitaler en gezonder te doen functioneren. Een van die vaardigheden is tarotkaarten leggen. Met de tarotkaarten kun je een beter inzicht krijgen in jezelf
en een bepaalde situatie en wat je mogelijkheden hierin zijn.
De tarot is een set van 78 kaarten, bestaande uit
twee gedeeltes; de Grote en de kleine Arcana.
Piet gebruikt de kaarten niet om de toekomst
te voorspellen maar om antwoord te krijgen op
vragen waar men mee rondloopt.
Da Maurizio heeft voor deze avond een menu samengesteld bestaande uit drie gangen.
De kosten hiervan zijn 24,50 euro inclusief twee
drankjes (fris, bier of wijn). Piet legt zijn kaarten deze avond geheel kostenloos. Aanvang
18.00 uur.
Wilt u meer weten of reserveren neem dan contact op met Maurizio via 0255-532778.

planke. Annet stopte met haar werk als maatschappelijk werker om tijd vrij te maken voor haar creatieve ontwikeling. In
2005 studeerde zij af aan de Kunstacademie in Haarlem. Haar
examenwerk bestond uit vier grote schilderijen: de vier vrouwen. Na het examen legde Annet zich toe op het tekenen en
schilderen van portretten van olieverf.
Voor meer informatie: www.bartjebloemendaal.nl. Voor reserveringen of het boeken van de zaal: 023-5261505.

Bakken vol tuinvoordeel

Kruiwagendagen bij Groenrijk Velserbroek
Velserbroek - Bakken vol tuinvoordeel tijdens de Kruiwagendagen bij GroenRijk. Want tijdens deze Kruiwagendagen trakteert GroenRijk op lage bodemprijzen of zoals Rob Verlinden, van het populaire SBS 6 programma
Robs Grote Tuinverbouwing, zegt: ‘Inladen!’
Bij GroenRijk begint de lente eerder want vanaf woensdag 12 maart is het weer zover: de start van de GroenRijk Kruiwagendagen 2014! GroenRijk neemt met de Kruiwagendagen afscheid van de winter en verwelkomt
daarmee de lente. Ook in het programma Robs Grote Tuinverbouwing op zaterdag 8 maart om 17.00 uur bij
SBS 6 kondigt Rob Verlinden de Kruiwagendagen bij GroenRijk aan. Tijdens de Kruiwagendagen geven GroenRijk en Rob Verlinden de aftrap voor het nieuwe tuinseizoen van 2014. Het is zeker de moeite waard om van
woensdag 12 maart tot en met zondag 16 maart een bezoek te brengen aan GroenRijk Velserbroek. Want daar
staat namelijk alles in het teken van de bakken vol tuinvoordeel. Inladen, dus!
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Binnen vijf jaar fuseren
met buurgemeenten

Fusie is geen doel op zich.
Het doel is de inwoners
van Velsen een goede toekomst te geven. Als dat
door een fusie kan, prima.
Goede samenwerking is
noodzakelijk.

Fusie is geen doel op zich.
De PvdA Velsen richt zich
op dit moment op het versterken van de samenwerking met de buurgemeenten.

Goede functionele samenwerking over regionale onderwerpen is veel belangrijker. Het biedt extra
kansen voor Velsen door
samenwerking met de
IJmond gemeenten binnen
de Metropool Regio Amsterdam en/of met ZuidKennemerland.

Samenwerking met buurgemeenten is zeer belangrijk, maar moet altijd leiden
tot minder kosten voor de
samenleving en een betere
uitvoering van het beleid.
De inwoner moet er duidelijk beter van worden. Fusie
is voor D66Velsen nu nog
niet aan de orde.

Minder
bestuurslagen
waardoor efficiëncy en
kostenbesparing gerealiseerd wordt. Sterkere onderhandelingspositie
in
de regio. Voorkeur één
IJmondgemeente, met Velsen, Beverwijk, Heemskerk
en Uitgeest.

Om de allerarmsten te
ontzien mogen de lokale lasten stijgen

Lastenverlichting voor minima mag alleen uit rijksmiddelen komen of door te
bezuinigen op de voorzieningen. Maar niet door lastenverhoging van de hardwerkende Velsenaar.

PvdA Velsen ziet geen reden om te tornen aan het
bestaande
kwijtscheldingsbeleid of aan het uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste
lasten dragen.

De allerarmsten worden al
geholpen door bijstandsvoorzieningen en kwijtschelding van gemeentelijke lasten. Armoedebeleid
en een sociale agenda zorgen dat armoede voorkomen en bestreden wordt.
Voedselbank zo gauw mogelijk overbodig maken.

Gelukkig is deze vraag op
dit moment niet aan de orde in Velsen. Mensen die
echt hulp nodig hebben,
met name kinderen in arme gezinnen, verdienen
extra steun.

LGV wil de lokale lasten
niet laten stijgen. Om de
allerarmsten te ontzien zal
financiering gezocht moeten worden in vermindering van de bestuurlijke
uitgaven.

Minder milieuregels
voor ondernemers in
havengebied

De economie zorgt voor
ons brood op de plank.
Daarom dient het bedrijfsleven zoveel mogelijk bewegingsvrijheid te krijgen.

Milieumaatregelen zijn bedoeld om de leefomgeving
voor onze inwoners en de
werkomstandigheden van
medewerkers van bedrijven te beschermen en de
regels zijn gebaseerd op
Europese wetgeving. Vermindering van die regels is
dus geen optie.

Geen versoepeling van milieuregels. De nieuwe zeesluis zal het havengebied
zwaarder belasten met geluid en fijnstof. Wel verruiming van de vestigingseisen voor ondernemers in
het havengebied om leegstand en verloedering tegen te gaan.

D66Velsen is voorstander van minder regeldruk,
maar dit mag niet ten koste gaan van een gezond en
veilig leefmilieu. Milieuregels zijn wettelijk bepaald
en gelden voor iedereen,
dus ook voor ondernemers
in het havengebied.

Individueel bekijken via
vestigingsbeleid voor ondernemers.

Mensen met een uitkering verplichten tot tegenprestatie

Per 1 juli 2014 is dit wetgeving!

Waar fysiek en psychisch
mogelijk, mag van mensen met een uitkering verwacht worden dat zij een
passende
tegenprestatie leveren aan de maatschappij. Dit mag niet leiden tot verdringing van betaalde arbeid.

Voor zover men daar lichamelijk en/of geestelijk toe
in staat is. Het kan mensen
ook uit een sociaal isolement halen en vergroot
hun kansen op de arbeidsmarkt.

Van iemand met een uitkering verlangt D66Velsen
een bijdrage aan de samenleving, waarbij rekening gehouden wordt met
de persoonlijke omstandigheden, waaronder het
verlenen van mantelzorg.

LGV is voorstander dat
mensen met een uitkering
een tegenprestatie leveren, welke niet ten koste
gaat van reguliere arbeidsplaatsen.

Meer budget en zeggenschap naar wijken

Alleen middelen en zeggenschap naar wijken als
het past bij het gemeentelijk beleid en het democratisch geborgd is. De gemeenteraad behartigt de
belangen van de inwoners.

Zeggenschap in en voor
wijken is al geregeld via
het wijk- en burgerinitiatief. Op basis daarvan kan
het geld beschikbaar komen dat in de gemeentebegroting is gereserveerd
voor wijkinitiatieven. Geen
aanleiding voor méér budget en zeggenschap.

Het is goed als mensen
meer invloed hebben op
hun eigen leefomgeving.
Het maakt de mensen ook
bewuster van hun leefomgeving. Meer budget regelt dat niet persé. Wel een
open communicatie tussen
de gemeente en de wijk
met duidelijke spelregels.

D66Velsen vindt participatie in de wijken en dorpen van groot belang, om
gezamenlijk tot een goede
en gedragen inrichting van
dorp of wijk te komen. Het
huidige budget blijkt voldoende.

Het huidige budget is toereikend.

Gescheiden afvalaanlevering belonen met lagere kosten

De gebruiker betaalt. Als
gescheiden afval aanleveren een kostenverlaging
voor de gemeente betekent, moet dat beloond
worden.

Als afval gescheiden wordt
aangeleverd, zijn er meer
mogelijkheden om daaruit nieuwe grondstoffen te
genereren. Mogelijkheden
tot gescheiden aanlevering
moeten worden geoptimaliseerd.

Uit onderzoek is gebleken dat de hogere kosten van gescheiden afval
niet opwegen tegen de opbrengsten. Daarbij komt
ook dat het straatbeeld er
niet fraaier op wordt als er
nog meer containers geplaatst worden in de openbare ruimte.

D66Velsen heeft het initiatief genomen met een motie om beter afval te scheiden. Dit levert de burger
geld op en het is beter voor
het milieu.

Niet te controleren.

Gemeente investeert
meer den de huidige 2
miljoen in aantrekkelijk
nieuw winkelcentrum in
IJmuiden

De toegezegde 2 miljoen
is geen harde grens. Maar
het kan niet zo zijn dat alle
inwoners van Velsen veel
moeten gaan bijdragen
aan alleen het winkelcentrum in IJmuiden.

Met de inzet van gemeenschapsgeld moet zorgvuldig omgegaan worden! Er
zijn meer locaties waar geinvesteerd moet worden in
verbetering van de woonen leefomgeving. Daarom
moet eerst het effect van
de inzet van de huidige 2
mln bezien worden.

We gaan voor een echte en serieuze verbetering
van het winkelgebied. Dat
mag meer kosten dan nu.
Behoud (en enige uitbreiding) van de middenstand
en horeca met terrasjes
moeten zorgen dat bezoekers langer willen verblijven.

Met 2 miljoen euro is de
kwaliteitsimpuls voor het
winkelcentrum in gang gezet. De mogelijkheden van
de gemeente zijn verder
beperkt. De meeste woningen zijn van het Woningbedrijf. De gemeente
is ook geen projectontwikkelaar of winkelier.

LGV is van mening dat de 2
miljoen die gereserveerd is
te weinig is voor een aantrekkelijk en inspirererend
tweezijdig winkelgebied.

Dit is een selectie uit 27
stellingen. Kijk op DeStemvanVelsen.nl voor het volledige overzicht.

www.DeStemvanVelsen.nl
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CDA Velsen zegt: Samenwerken oké, fusie NEE!

Groenlinks is niet pertinent tegen een fusie met
buurgemeenten, wanneer
dit de efficiëntie ten goede
komt. Binnen vijf jaar fuseren achten wij echter niet
haalbaar. Voorlopig zetten
we in op uitbreiding van
bestaande samenwerking.

Een fusie tussen de
IJmond-gemeenten is niet
wenselijk en overbodig.
De SP is tegen schaalvergroting; hierdoor komen
de burgers juist verder van
de politiek af te staan. Wel
is het belangrijk dat Velsen samenwerkt met haar
buurgemeenten.

ChristenUnie is tegen fuseren maar voor een regionale
samenwerking.
Hierbij denken wij aan de
IJmond (Velsen – Beverwijk – Heemskerk en Uitgeest), Zuid Kennemerland (Haarlem e.o.) en gemeenten aan het Noordzeekanaal zoals Zaanstreek en Amsterdam enz.

Grote gemeenten hebben meer coördinatieproblemen. De afstemming
in het gemeentehuis gaat
traag. Waarom dat ambieren? Kleinere gemeenten kennen meer natuurlijke directheid. Fusies leiden
direct tot de roep om een
nieuw, meestal duur gemeentehuis.

Nee, niet binnen vijf jaar en
niet als doel op zich. Wel
nauw samenwerken en fusie in toekomst niet uitsluiten. Velsen is geen eiland.

De allerarmsten moeten
hoe dan ook worden ontzien. Echter hier hoeven de
lokale lasten helemaal niet
voor te stijgen! Dan zijn er
nog genoeg andere mogelijkheden om te bezuinigen
zonder dat naar lastenverhoging wordt gegrepen.

Groenlinks is op zich geen
voorstander van lastenverzwaring. Als het zover komt dat de zwaksten
van de samenleving verder moeten inleveren, vinden wij dit wel een reden
om hierop een uitzondering te maken.

Voorkomen moet worden
dat mensen wegzakken in
de armoede. Mensen die
financiële ondersteuning
van de gemeente nodig
hebben, moeten deze ook
krijgen. Lastenverzwaring
moet echter zoveel mogelijk beperkt blijven.

De ChristenUnie vindt dat
de Velsenaren waar mogelijk zelf in hun eerste
levensbehoeften moeten
kunnen voorzien. Pas als
dit niet lukt dient de gemeente hen te ondersteunen.

Nederland kent een ongekend welvaartsniveau. Het
begrip armoede wil niet
meer zeggen dat men zich
in de onderste inkomensgroep bevindt en beperkte middelen heeft. ZEN
maakt zich eerder zorgen
over de geestelijke armoede.

Nee, dat kan best op een
andere manier. De OZB
mag niet nóg verder stijgen. Ook bij de middengroepen is de rek eruit.

Het havengebied is een
belangrijke werkgever. Ondernemers moeten kunnen
ondernemen. Minder regeldruk is goed, maar niet
ten kosten van het milieu.
Een goede ondernemer is
milieubewust. Milieuveiligheid voor de Velsense bevolking is heel belangrijk.

GroenLinks wil een moderne innovatieve industrie in
het havengebied. Milieuregels dragen hieraan bij.
Door de bestaande milieudruk in Velsen is dit ook
nodig. Wij willen bedrijven
kennis laten maken met financieel aantrekkelijke milieuregelingen.

Velsen ligt in één van de
meest vervuilde gebieden
van Nederland. Burgers
van Velsen mogen niet ziek
worden door de bedrijven
in hun directe omgeving.
De milieuregels moeten
daarom gehandhaafd blijven.

De ChristenUnie is tegen
vermindering van de milieuregels omdat daarmee
een verkeerd signaal wordt
afgegeven. Het milieu van
de IJmond is al meer belast
dan gezond is voor haar inwoners.

Wat voor de particulier
geldt, dient ook voor de
ondernemers te gelden.

Kan niet. Wel individueel bekijken of andere regels soepeler kunnen. Bij
milieuregels kan dat niet:
fijnstof is een probleem,
evenals geluid.

Mensen met een (langdurige) uitkering worden
door de gemeenschap betaald. Een tegenprestatie is
verdedigbaar. Het blijft wel
maatwerk om iemand ook
dat werk te laten doen dat
motiveert. Daarbij mag dit
niet leiden tot verdringing
van bestaande banen.

De gemeente heeft autoriteit over bijstandsuitkeringen. Het is al mogelijk een
studie of vrijwilligerswerk
hiernaast te doen. GroenLinks wil hier meer kansen bieden aan mensen,
zodat zij sociaal actief blijven. Een verplichting zien
wij niet zitten.

Veel mensen verliezen door
de crisis hun baan. Er moet
meer geïnvesteerd worden
in re-integratieprojecten
om mensen weer aan een
baan te helpen. Met verplicht vrijwilligerswerk is
niemand geholpen.

De ChristenUnie wil dit
niet zonder meer opleggen. De CU wil het wel stimuleren vanuit het oogpunt van maatschappelijke en sociale betrokkenheid. Dit is gezond voor iedereen. In de eerste plaats
zal het initiatief van betrokkene moeten uitgaan.

Tegenprestatie is een eufemisme voor “tewerkstellen”. dat levert alleen maar
ongemotiveerde
mensen op die op een gegeven moment betaalde arbeidsplaatsen gaan innemen. Mensen met een uitkering mogen wel vrijwillig
werken.

Ja, toegesneden op de
persoon. Mag niet leiden
tot verdringen van regulier
betaald werk.

Op dit moment hebben
de wijken al zeggenschap
in zowel de burgerparticipatie als de wijkgerichte
dienstverlening. Wijkteams
(gemeente, politie, welzijn,
zorg) staan ten dienste van
de wijken en er is ook voldoende budget voor wijkinitiatieven.

GroenLinks staat achter de
inrichting van de Nederlandse democratie. Met dit
voorstel gaat zeggenschap
van de burger verloren en
daarom kunnen wij hier
niet achter staan. Volksvertegenwoordigers worden ten slotte verkozen en
buurtraden niet.

De SP wil dat burgers echt
kunnen meebeslissen met
zaken die hun directe leefomgeving aangaan. Wijkplatforms zijn een goede
manier om bewoners meer
zeggenschap te geven in
hun wijk. De wijkplatforms
moeten daarom een officiele status krijgen.

De ChristenUnie vindt dat
in een participatiemaatschappij ook de wijkplatforms betrokken moeten
worden. Met geoormerkt
geld mogen wijkplatforms
met de burgers kleine
projecten doen zoals het
groen, wijkfeest en onderhoud speeltuin.

Staatsrechtelijk zitten hier
wel wat haken en ogen
aan, want men is niet gekozen door de bevolking
tot wijkbestuurder.

Ja, geef inwoners hun gemeente terug. Zorg vóór
alles dat gemeentelijke informatie tijdig en open gedeeld wordt.

Het uitgangspunt is ‘de
vervuiler betaalt’. Dit motiveert mensen en bedrijven
om bewust met afvalscheiding om te gaan. De inzet
moet zijn om dit voor iedereen mogelijk te maken.
Als iedereen zijn best doet
kunnen de kosten omlaag.

Wederom een regel die
burgers aanspoort milieubewust te zijn door daaraan financieel voordeel te
koppelen. Groenlinks kan
dit alleen maar steunen.
Minder kosten voor de
overheid dus minder kosten voor de burger.

Scheiden van afval kan ook
bij de afvalverwerkingsbedrijven. Het belonen van
mensen die afval gescheiden aanleveren is niet te
controleren en daarom onuitvoerbaar.

De ChristenUnie is voor
deze stimulans om het afval goed te scheiden. Het
scheiden van afval maakt
recycling eenvoudiger en
daarmee worden de kosten lager. Afval levert geld
op. Het betekent dat er
meer moet worden gehandhaafd via controle op
straat.

Goed idee, alleen de uitvoerbaarheid lijkt wat minder.

Nee, valt niet te controleren. Hogere kosten wegen niet op tegen de opbrengsten.

De gemeente heeft 2 miljoen beschikbaar gesteld
voor revitalisering van de
Lange Nieuw. Dit moet stimulerend gaan werken
voor ondernemers en ontwikkelaars. Die zijn nu aan
zet. Nog meer investeren
door de gemeente zal leiden tot lastenverzwaring.

Groenlinks wil een aantrekkelijk centrum, maar
hierin spelen ondernemers
een cruciale rol. I.s.m. burgers en ondernemers moet
de gemeente kijken naar
een in deze tijd haalbaar
ontwerp. Als dit wat meer
kost dan 2 miljoen, moet
dit beschikbaar komen

De SP is voor een goed
winkelcentrum in IJmuiden, liefst kostenneutraal.

De ChristenUnie is voor
een aantrekkelijk en haalbaar winkelcentrum. De
jarenlange discussies hierover moeten nu stoppen.
De CU wil op basis van
een goed plan max. 4 miljoen investeren om de realisatie van het nieuwe winkelcentrum te laten slagen.

Wil je als gemeente een
betere uitstraling dan dien
je in de buidel te tasten.
Over 15 jaar is iedereen het
geld vergeten, maar men
heeft wel een aansprekend
winkelcentrum.

Nee, voorlopig niet. Nu beginnen, het heeft al veel te
lang geduurd.

www.DeStemvanVelsen.nl

* Forza heeft uit protest
geen bijdrage geleverd aan
DeStemvanVelsen.nl, maar
was wel bereid om te reageren op deze stellingen.
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VVD Velsen: ‘Handen uit de mouwen in plaats van de hand ophouden’

Dromen, Durven, Denken, Doen
In verkiezingstijd hebben
politieke partijen de meest
mooie plannen. De bootverbinding naar Amsterdam
moet terug, het Witte theater moet weer open en zo
zijn er meer mooie voorstellen! Maar wie betaald al deze plannen? Wil je het iedereen naar de zin maken, dan
kost dat heel veel geld. Sterker nog het kost u heel veel
geld, want bijna alle plannen
worden betaald met uw belastinggeld (OZB).

zonder dat u veel meer belasting hoeft te betalen. Wil men
dromen verwezenlijken, dan is
samenwerking essentieel. Samenwerking tussen politieke partijen, met het bedrijfsleven, met andere gemeenten en
overheden, met het onderwijs
en met u. Dat is wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Het
onderwijs en bedrijfsleven werken al beter samen! Ondanks
de crisis is Velsen economisch
sterker geworden en heeft de
financiën op orde.

Natuurlijk heeft VVD Velsen
ook dromen, maar dit zijn wel
realistische en betaalbare wensen. De VVD Velsen ziet graag
dat ondernemers in Velsen
meer geld verdienen aan onder andere toerisme, dat meer
bedrijven deze kant op komen,
dat Velsen goed bereikbaar is
en dat iedereen een passende
woning heeft.

In Velsen zijn veel voorzieningen, veel sportverenigingen en
is er de schouwburg, zwembad
en bibliotheek. Strand, duinen
en bos liggen in onze achtertuin. Kortom Velsen is een gemeente waar het fijn wonen,
werken en ontspannen is.

De VVD Velsen vindt een veilige gemeente cruciaal. De wijkagent is steeds meer zichtbaar.
Steeds meer mensen in Velsen
voelen zich mede verantwoordelijk voor de veiligheid en sluiten zich aan bij Burgernet. Dat
zijn een goede ontwikkelingen
en de VVD Velsen wil de komende jaren verder werken aan
een veilig Velsen.
Als echte liberalen weet de
VVD Velsen dat onze wensen
haalbaar en betaalbaar zijn

De komende jaren wil de VVD
Velsen graag verder werken
aan een economisch sterk Velsen waar het fijn wonen en
werken is. Ons motto is niet
voor niets Dromen, Durven,
Denken, Doen.
Prachtige gemeente
We wonen in een prachtige gemeente rijk aan strand, zee,
duin, bos en andere mooie
plekken. Mensen beschouwen
Velsen als een fijne gemeente om in te wonen, te werken
en je vrije tijd door te brengen.
De VVD Velsen wil dat dit om
economische reden meer wordt

gepromoot. Dan weten het bedrijfsleven, de toeristen en huizenzoekers Velsen beter te vinden.
Werk
Velsen heeft veel ondernemers
in de vis, offshore, horeca, winkels, metaal en andere sectoren. Het bedrijfsleven in Velsen
is de motor achter de economie in de IJmond. Daarom wil
de VVD Velsen ruimte voor ondernemers en het bedrijfsleven.
De afgelopen acht jaar heeft de
VVD Velsen dit bewezen door
de vestiging mogelijk te maken
van nieuwe bedrijven met veel
werkgelegenheid. Werk zorgt
voor inkomen en voor trots en
zelfvertrouwen. Hard werken
en inzet moeten lonen, niet bestraft worden. Dat is waar de
VVD Velsen voor staat en waar
de VVD Velsen haar nek voor
gaat uitsteken, ook voor mensen die af en toe een zetje in de
rug nodig hebben.
Een passende woning voor
iedereen
VVD Velsen vindt dat mensen met voldoende inkomen
moeten doorstromen naar een
duurdere huur- of koopwoning.
Dan ontstaat er ruimte voor bijvoorbeeld jonge starters. De
(sociale) huurwoningen zijn er
voor mensen die dit echt nodig
hebben.
Veilig en schoon
We willen allemaal een veili-

ge en schone woonomgeving.
Hier zijn mens en bedrijf verantwoordelijk voor. Overlast in
welke vorm ook moet stevig
worden aangepakt.
VVD Velsen wil een (anoniem)
meldpunt voor onveilige situaties.

Speerpunten
De VVD Velsen is een partij:

• Voor ondernemende mensen
die iets van hun leven willen
maken.
• Voor mensen die uitgaan van
Ontspannen
feiten in plaats van emotie
In Velsen hebben we diverse • Voor mensen die hard werken
mogelijkheden om van kunst
en zo min mogelijk belasting
en cultuur te genieten. Mensen
willen betalen
beleven veel plezier bij één van • Voor ondernemers en bede vele sportclubs in Velsen.
drijfsleven, die met zo weinig
VVD Velsen vindt kunst, cultuur
mogelijk regels willen onderen sport belangrijk, maar ziet
nemen
hier ook ruimte voor creatief en • Voor mensen die kiezen voor
sportief ondernemerschap. Het
realisme in plaats van popupromoten van sport op scholen
lisme
(sportpas) is een mooie manier • Voor mensen die denken in
om kinderen te laten bewegen.
kansen en mogelijkheden en
niet in beperkingen en beGoed en veilig bereikbaar
dreigingen
Bedrijven moeten goed be- • Voor mensen waarbij het glas
reikbaar zijn en ook het woon‘half vol’ is in plaats van ‘half
werkverkeer van en naar Velleeg’
sen moet goed zijn. Daarom wil • Voor mensen die niet houden
VVD Velsen dat Velsen goed
van zeuren, maar van aanbereikbaar met de auto, fiets,
pakken
boot of openbaar vervoer. Ge- • Voor mensen die wars zijn
vaarlijke verkeerssituaties moevan ‘moeten’, maar wel hun
ten snel worden aangepakt.
verantwoordelijkheid kennen.
• Voor mensen die minder
Onderwijs op maat
overheid en regels willen.
In deze regio is veel vraag naar • Voor mensen die hard werken
specifiek geschoolde mensen.
en niet van de overheid profiIn Velsen werken het bedrijfsleteren
ven en het onderwijs nauw sa- • Voor mensen die bewust ommen om onderwijs op maat te
gaan met hun geld en dat ook
bieden. De VVD wil deze sucvan de overheid verwachten.
cesformule verder uitbreiden.
• Voor mensen die oog hebben
voor hun medemens.
• Voor mensen die denken om
de eigen en lokale portemonnee
• Voor mensen die zonder al
teveel overheidsbemoeienis
willen genieten van het leven.
• Voor mensen die zien dat er
de afgelopen 4 jaar door de
coalitie successen behaald
zijn
• Voor mensen die verantwoordelijkheid verwachten van de
raadsleden
• Voor mensen die keuzes durven te maken voor een betere
toekomst
Herkent u zich hierin? Stem
dan 19 maart VVD Velsen Lijst1
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Kies voor een partij met bewezen meerwaarde voor Velsen

Werken aan werk en zorgen voor zorg
De
gemeenteraadsverkiezingen
gaan meer dan ooit over keuzes
maken. Zorgtaken komen per 1 januari bij de gemeente. Hoe gaat
dat en hoe wilt u dat? Wij, de PvdA
Velsen, staan voor: Jeugdzorg zonder wachtlijsten. Goed geregelde
langdurige zorg in de buurt voor
uw familie en dierbaren. Aangepast werk voor mensen met een
beperking. Dat zijn onderwerpen
die vragen om een sterke en sociale PvdA Velsen. Want de sociale agenda is bij ons in vertrouwde
handen.
Maar het gaat om meer: het is zaak
dat er gebouwd wordt en dat we de
gaten van IJmuiden vullen. Velsen is
geen eiland. Goede bereikbaarheid
is cruciaal. Frequent en betrouwbaar
openbaar vervoer en veilig en comfortabel fietsen zijn goed voor ons milieu en gezondheid. Onderwijs en een
goed ondernemersklimaat zorgen voor
werkgelegenheid.
De basis van dit alles vormt zoals altijd een degelijk financieel beleid. De
gemeentelijke begroting was de afgelopen acht jaar bij de PvdA in goede
handen. Velsen heeft, net zoals in de
afgelopen vier jaar, behoefte aan een
stabiel bestuur. PvdA Velsen neemt die
verantwoordelijkheid zoals u van ons
gewend bent. Het grootste deel van de
burgers waardeert dat en geeft de gemeente een dikke voldoende.
We hebben veel concrete resultaten
behaald de afgelopen vier jaar:

Speerpunten
Zorg in de buurt. Dat is de toekomst. Met
professionele zorgverleners voor het wassen, opstaan en de medische hulp. Met een
rol voor familie en vrienden in de huishouding. Omdat het prettiger is en goedkoper.
Dus een belangrijke rol voor de wijkverpleegkundige en de huisarts en daarnaast
steunen we de mantelzorgers. In de aanpak
van (jeugd)zorg en welzijn staat preventie
centraal.•We bevorderen nieuwe zorgprojecten zoals Zeestroom.

bachstraat oversteken
• Parkeerproblemen zijn aangepakt
op de Wijkerstraatweg met de blauwe zone proef en door het toevoegen van extra parkeerplaatsen
• Meer aandacht voor armoedebestrijding bij kinderen
• Flinke voortgang van de nieuwbouw
voor de Bosbeekschool in Santpoort-Noord
• In Velsen Noord komt een Brede
School
• Website Geldkompas is in 2010 in de
lucht gegaan
• Een deel van de voormalige “ID-banen” is behouden
• Degelijk financieel beleid
• De rioolbelasting is verlaagd
• De overige lasten zijn alleen trendmatig verhoogd
Maar er is nog veel te doen:

• De wateroverlast op de Planetenweg
is opgelost
• Het Stadspark is ingericht en Moerbergzijde bebouwd
• In Oud-IJmuiden wordt weer gebouwd
• Braakliggende grond is tijdelijk ingericht
• Starterleningen zijn ingevoerd
• De gladheidbestrijding is verbeterd,
vooral voor fietsers
• IJmuiderstraatweg wordt aangepakt
• De veiligheid kruising RaafstraatOrionweg is sterk verbeterd
• Fietsstraat Santpoortse Dreef aangelegd
• De verkeerssituatie Hoofdstraat
wordt verbeterd door de komst van
de HOV
• Het Kermisveldje wordt in ere hersteld en gefinancierd door de HOV
• Fietsers kunnen veilig de Wencke-

Velsen Woont!
Geen lege “gaten” meer in IJmuiden.
Door betrouwbaar en frequent Openbaar Vervoer en veilige fietsmogelijkheden blijft Velsen goed bereikbaar.
De parkeerdruk pakken we aan met
blauwe zones. Via duurzaamheidsleningen stimuleren we energiezuinigere woningen. Samen met bedrijfsleven en provincie wordt restwarmte van
bedrijven beter benut. Afval scheiden
moet lonen. Zo maken we SAMEN
wonen in Velsen nog leuker.
Velsen Leeft!
PvdA Velsen staat voor een sociale samenleving met als motto “niet leunen,
wel steunen”. Er zijn geen maatschappelijke belemmeringen; de talenten
van alle inwoners worden benut. Komt
iemand ‘ten val’ dan is een sterk so-

ciaal vangnet dichtbij. Adequaat aanpakken van armoede onder kinderen.
Samenwerking stabiliseert het rijke
culturele evenzo maken we SAMEN
leven in Velsen nog leuker.
Velsen Werkt!
Door als Velsen te investeren in het
stadspark van de metropool, recreatieschap Spaarnwoude, en door meer
samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers creëren we
SAMEN werkgelegenheid, waaronder
stageplaatsen en aangepast werk voor
mensen met een beperking. Ook initiatieven op het gebied van energiebesparing dragen daaraan bij. Zo maken
we SAMEN werken in Velsen nog leuker.

Aandacht voor de maakindustrie. Een
sterke economie kan niet zonder ondernemers. Die faciliteren we waar mogelijk. Samen met onderwijs en bedrijfsleven zorgen
we voor het opleiden van gekwalificeerde
beroepskrachten en voldoende stageplaatsen.
Sociaal vangnet. Werk maken van werk,
vooral voor mensen met een arbeidshandicap. Eerder hulp bij schulden en speciale aandacht voor kinderen die leven in armoede.
Jeugd. Alle scholen gezond in 2015. We willen de jeugdsportpas voortzetten en uitbreiden met cultuur.
Schone, veilige en aantrekkelijke leefomgeving. Wij werken samen met de bewoners aan een schone en veilige leefomgeving. Voor wijkinitiatieven wordt geld vrijgemaakt. Bij de inrichting van de openbare
ruimte wordt rekening gehouden met sport
en spel voor alle leeftijden. In overleg met
de woningbouwcorporaties wordt onderzocht hoe we “de gaten van Velsen” kunnen bebouwen. Om het winkelen aantrekkelijker te maken geven we prioriteit aan
de uitvoering van het kwaliteitsplan IJmuiden Centrum. Aanpak van grondwateroverlast en van de verouderde woningvoorraad
in Velsen-Noord. We stimuleren energiezuinigere woningen door geld uit te trekken
voor duurzaamheidsleningen. Wij willen het
groen tussen de kernen behouden.
Verkeersveiligheid. We werken aan een
betere doorstroming van het verkeer met
extra aandacht voor het openbaar vervoer
en de fiets. We gaan voor De Nieuwe Lange Nieuwstraat met veel aandacht voor veilig fietsen. We willen de rotonde Hagelingerweg verbeteren en veiliger maken voor fietsers, 100% gefinancierd door de HOV. Wij
hebben blijvende aandacht voor de aanpak van verkeersonveilige fietsroutes vooral
van en naar school, maar ook voor fietsveilig
oversteken in Velserbroek.
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Partij zet zich in voor goed onderwijs, groen, zorg, cultuur en werk

D66 helpt Velsen vooruit
De verkiezingen in de gemeente zijn alweer op 19
maart. D66Velsen kijkt tevreden terug op de afgelopen vier jaar in de coalitie. Er is veel bereikt door
D66Velsen en de financiën
van de gemeente staan er
goed voor. D66Velsen kijkt
daarom graag met u terug
op de afgelopen vier jaar. En
we kijken natuurlijk graag
vooruit naar wat D66Velsen
de komende vier jaar voor u
zal betekenen.
Met Annette Baerveldt als onze wethouder van onder meer
jeugd, sport, onderwijs en toerisme is er veel in Velsen verbeterd. Zo is er geïnvesteerd in
onderwijsgebouwen, waardoor
nu geen enkele leerling meer
in noodlokalen hoeft te zitten.
De verkeersveiligheid rondom
scholen is ook verbeterd. Onze gemeente is sportiever geworden, sportdeelname in Velsen is van 64 naar 75% gegaan.
Velsen ligt bovendien op schema voor de decentralisaties uit
het rijk van onder meer jeugdzorg en zal er klaar voor zijn
wanneer de gemeente deze taken krijgt.
De D66Velsen fractie
D66Velsen heeft veel voor
Velsen kunnen doen. Dankzij D66Velsen zijn onder meer
bronzen beelden in de gemeente beveiligd, pleit Velsen voor regulering van wietteelt en hebben we ons ingezet voor werk voor Velsenaren.
Door D66Velsen zullen bedrijven die door de gemeente worden ingezet op een groot project, minstens 5% van de banen in dat project gunnen aan
werklozen in Velsen, of stages voor scholieren in Velsen.
D66Velsen heeft zich ook succesvol ingezet om luchtkwaliteit in Velsen op de agenda bij
het rijk te krijgen.
D66Velsen voor werk
D66Velsen heeft werk op dit
moment als absolute prioriteit, waarbij ingezet moet worden op kennisindustrie en innovatie. Het is belangrijk om
een goede aansluiting van on-

Speerpunten
D66Velsen wil:
• een solide financieel beleid
• perspectief op werk
• een goede culturele infrastructuur
• verdichting en intensivering
van de havengebieden
• ruimte voor ondernemers: faciliterend en minder regels
• meer vervoer over water
• ruimte voor de zorg: maatwerk, continuïteit en kwaliteit
• meer levensloopbestendige
woningen
• investeren in Spaarnwoude
derwijs op de arbeidsmarkt
te hebben als wapen tegen
jeugdwerkloosheid. Er is bijvoorbeeld nog steeds vraag
naar maritiem, technisch en
logistiek personeel en samen
met ondernemers kunnen wij
het imago van deze sectoren
bij jongeren verbeteren om de
instroom te bevorderen.
Als gemeente is het belangrijk om ondernemers aan te
trekken, die zorgen voor banen voor Velsenaren. D66Velsen vindt een overheid die duidelijkheid en rust creëert belangrijk. Een overheid die nieuwe en bestaande ondernemers
helpt om kansen te realiseren.
Er moet in de gemeente niet
gekeken worden of iets niet
kan in de gemeente, maar juist
kijken onder welke omstandigheden het wél kan.
D66Velsen voor groen
D66Velsen heeft zich altijd ingezet om wat groen is, groen
te houden in de gemeente. Iedereen in Velsen moet binnen
10 minuten in het groen kunnen zijn. Zo houden we Velsen
een gemeente waarin je prettig
kunt wonen, werken en recreeren. De bezuinigingen in het
recreatiegebied Spaarnwou-

de hebben wat D66Velsen betreft de bodem dan ook bereikt.
D66Velsen is zelfs bereid meer
geld uit te geven aan het onderhoud van Spaarnwoude.
D66Velsen is fel tegen de plannen om een haven te bouwen
in recreatiegebied Houtrak.
Velsen is een gemeente met
relatief erg veel fijnstof en wat
D66Velsen betreft is er in Velsen geen enkele milieuruimte
voor een nieuwe haven met extra fijnstofbelasting. Meer kansen zijn er voor verdichting en
intensivering van de huidige
havengebieden.
D66Velsen voor cultuur
Cultuur is van grote waarde
voor onze samenleving, aangezien cultuur verbindt. D66Velsen wil daarom dat kunst en
cultuur hoog op de agenda
blijft staan en alle musea voor
Velsen behouden. Het in stand
houden van een culturele infrastructuur is een gezamenlijke taak van zowel inwoners,
bedrijven als overheid.
D66Velsen streeft naar cultureel ondernemerschap. Dit betekent met minder geld meer
doen, creatief zijn en het eigen artistieke product zo goed
mogelijk en bij zoveel mogelijk

mensen onder de aandacht te
brengen.
D66Velsen voor zorg
Mensen worden steeds ouder
en zijn langer gezond. Bovendien zijn beperkingen die mensen ervaren op hogere leeftijd
minder door onder andere een
betere gezondheidszorg. Er zijn
natuurlijk ook kwetsbare ouderen, die soms de weg niet weten te vinden in zorg en welzijnsland. D66Velsen is van mening dat zij ondersteuning verdienen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren.
In de toekomst zullen ouderen
langer thuis moeten wonen.
D66Velsen wil dat er meer levensbestendig gebouwd wordt,
zodat mensen in hun eigen woning en woonomgeving oud
kunnen worden. Het vergroten
van toegankelijkheid van voorzieningen voor ouderen is ook
belangrijk, de informatievoorziening moet verbeterd worden.

• het Pieter Vermeulen Museum financieren
Kanidatenlijst:
1. Annette Baerveldt
2. Henk Wijkhuisen
3. Hülya Kat
4. Els Zorgdrager
5. Sander Smeets
6. Marc Hillebrink
7. Teresa da Silva Marcos
8. André Petersen
9. Hans Schut
10. Boris uiterdijk
11. Rob van Hengel
12. Bas de Ruig
13.
14. Dimitri Arpad
15. Han Mes
16. Machteld Tissing
17. Linonel Berrevoets
18. Pascal Peper
19. Leo de Jonge
20. Wessel Koper
21. Arjen Uytendaal
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‘Geeft u als kiezer ons het vertrouwen?’

LGV: voor een krachtige lokale koers
Voor U en LGV, Levendig en Gezond Velsen, is het moment aangebroken de Velsense politiek een
lokaal democratisch gezicht te geven. Het is vijf vóór twaalf, tijd voor
verandering, tijd voor Lijst 5. Geeft
U als kiezer ons het vertrouwen?
LGV vaart een lokale koers, landelijke politiek is niet richtinggevend en bindend. LGV roept u op 19
maart te stemmen. Ruk u los van
alle moderne media om het stembiljet op de ouderwetse wijze in
te vullen. Genoeg redenen om de
LGV-standpunten te delen en samen op te pakken.
Financiën
LGV staat voor een solide financieel
beleid en is tegen lastenverhoging, bezuinigen doe je door minder uit te geven en niet door lasten te verhogen. Als
gemeente heb je een voorbeeldfunctie en dient er zorgvuldig met geld van
u omgegaan te worden. Velsen heeft
een schuld van 130 miljoen euro, terwijl de begroting een omvang kent van
150 miljoen euro. Jaarlijks betaalt de
gemeente (u dus) 6 miljoen euro aan
rente en 14 miljoen euro aan aflossingen. Terwijl nieuwe investeringen niet
gedekt worden en zo de schuld verder oploopt. Als het zo doorgaat, krijgt
u hiervoor de rekening gepresenteerd.
De schuld zal moeten worden teruggedrongen. Dan kan het geld op termijn weer teruggegeven worden in de
vorm van verlaging op OZB en andere lokale lasten-, waar zowel eigenaren, ondernemers en huurders voordelen van hebben.
Vervoer
Het standpunt van LGV aangaande
hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)
is niet gewijzigd. De bus kan het reguliere traject volgen waarbij de bewoners in Driehuis en de Binnenhaven
ook in kunnen stappen. Het doorgaande verkeer zou dan om de woonkernen
geleid kunnen worden. LGV blijft voorstander het vervoer over water te stimuleren en een goede aansluiting te
vinden voor het openbaar vervoer richting Amsterdam.
Zanderige ruimten
LGV wil dat de zandvlakten in IJmuiden zo snel mogelijk bebouwd worden. Daarnaast blijft LGV zich inzetten
voor beperkt tweezijdig winkelen in
het Centrum en houdt aandacht voor
de andere winkelgebieden. LGV wil
aantrekkelijke weekmarkten in Velsen,

Speerpunten
Geen lokale lastenverhoging • Aantrekkelijke winkelgebieden • Veilige leefomgeving • Meer aandacht plantsoenen •
Armoedebestrijding • Werkgelegenheid bevorderen • Woningen in Zeedorp
IJmuiden • Verlaging overheidsuitgaven •
Faciliteren MKB • Badplaats IJmuiden •
Levendig Gezond Velsen • Heroverwegen HOV-tracé
IJmuiden en Zeewijk Beperkt tweezijdig winkelen aan de Lange Nieuwstraat en
gratis parkeren • Geen hoogbouw terug 12
hoogflat op de Orionweg • Overlast hangjongeren aanpakken • Verkeer centrum
enigszins ontlasten door inprikkers • Weekmarkt houden op een betere en aantrekkelijke plek • Doortrekken van de Heerenduinweg en realisatie Zeedorp • Geen verhoging OZB voor de hele gemeente Velsen.
die aansluiten op de winkelgebieden
en deze versterken. LGV wil, in overleg met natuurorganisaties, pogingen
in het werk stellen de Heerenduinweg naar het strand te verlengen. Dat
kan met de ontwikkeling van ‘Zeedorp
IJmuiden’ in het gebied tussen IJmuiderslag en de Keetberglaan. Dan kunnen we spreken van een aantrekkelijke badplaats, ‘IJmuiden aan Zee’.
Theater
LGV wil het Witte Theater naar vermogen steunen. Dit podium mag niet in
‘witte rook’ opgaan. De amateur cultuursector mag niet het ondergeschoven kindje worden, waardoor amateurgezelschappen en de schoolkinderen
in de kou komen te staan.
Regio
Voldoende argumenten een intensieve samenwerking te onderhouden met
Beverwijk en Heemskerk, dat binnen
enkele jaren kan uitmonden tot de Gemeente IJmond. Er kan een bestuurlijke eenheid tot stand worden gebracht
waar nationaal en internationaal rekening mee wordt gehouden. Daarbij
zullen voordelen behaald worden voor
onze inwoners en ondernemers. Op
economisch en industrieel gebied is
schaalvergroting noodzakelijk. Als de
kleine hoogoventjes niet werden vervangen door twee grote, zou Tata er al
niet meer zijn. Het stimuleren van het
bedrijfsleven in de IJmond wil LGV oppakken met een uitnodigend aanbesteding- en vestigingsklimaat. Waarbij de kansen voor lokale ondernemers kunnen worden verbeterd door

m.n. het aanbestedingsbeleid te herzien en het vestigingsbeleid, zoals ook
het Detailhandelsbeleid, IJmondiaal af
te stemmen.
Decentralisatie
Zorgelijk is het dat het Rijk voorzieningen met een medische component
naar de gemeente overhevelt. Dat gaat
onder meer over begeleiding en kortdurend verblijf, waarvan nog niet duidelijk is wie de vergoeding uit Den
Haag krijgt, de gemeente van herkomst van de cliënt of de gemeente
van verblijf. Voor Velsen, met enkele
instellingen binnen de gemeentegrenzen, een penibele situatie waar duidelijkheid in moet komen.
De overheveling van, jeugdzorg, AWBZ
en participatie, gaat feitelijk om een
bezuiniging van het Rijk. Maar de gemeente zal borg moeten staan voor de
rechten en plichten van de inwoners
en hier goede contracten met de instellingen over af moeten sluiten. Volgens LGV ontkom je ook hier niet aan
intensieve samenwerking met omliggende gemeenten. De gelden moeten
daadwerkelijk aan de decentralisaties
besteed worden. De vele overlegstructuren die worden opgetuigd kosten tijd
en geld. Ook hierin is het beter vanuit
één gemeentelijke organisatie IJmond
te werken. Zijn 46% van de burgemeesters, Plasterk en LGV nu zo slim
om te komen tot grotere gemeenten,
of is een meerderheid van de gemeenteraden zo dom. Voor LGV dus letterlijk en figuurlijk ‘vinger aan de pols’ om
de decentralisatie goed in te bedden.

Driehuis/ Velsen-Zuid Andere tracekeuze HOV • Marine kazerne (voormalig missiehuis) renoveren en ombouwen voor
woonzorg doeleinden • Creëren van een
dorpsplein • Parkeerprobleem westerveld •
Stopverbod v.a. de rotonde aan de linkerzijde • Herplaatsen van bomen onder andere
Waterloolaan/Valeriuslaan
Velserbroek Beveiliging kruispunten Floraronde/Zwanenbloemplantsoen • Activeren verhuizing VSV en bebouwing Grote Buitendijk (Hofgeest) • Leeg komende
basisscholen hergebruiken voor opvang
jeugd.
Velsen-Noord Meer controle op veelvuldig overlast,waardoor leefomgeving verbeterd • Speelbeleid meer aandacht geven •
In samenwerking met de wooncorporaties
leefbaarheid in de Gildenbuurt verbeteren •
Herinrichting van De Schouw met spoed ter
hand nemen • Daar waar enigszins mogelijk is bomen en struiken planten • Parkeren
Wijkerstraatweg aanpakken.
Santpoort- Noord LGV heeft zich ingezet
om de standpunten van de omwonenden
voor het bebouwen van het voormalig MTS
terrein te verdedigen • Parkeerprobleem,
invoeren blauwe zone winkelgebied • Overlast hangjongeren aanpakken • Speelvoorzieningen aanleggen op lege grasvelden •
Senioren woningen en serviceflat handhaven • Dorpse karakter behouden
Santpoort-Zuid Bouw voormalig Nova Terrein met seniorenwoningen met extra murale en intramurale zorg • Inbraakgolf
preventief aanpakken
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CDA presenteert zeven lokale verkiezingsthema’s

‘Samen met u kunnen we meer in Velsen’
Een aantal van u is ons de afgelopen weken vast wel ergens tegengekomen. Naar alle waarschijnlijkheid tijdens een van onze bezoeken
aan de verschillende woonkernen
en winkelcentra van Velsen. Inzet
van onze campagne was het luisteren naar de burger. Wij willen namelijk weten wat u belangrijk vindt,
zodat we daar de komende raadsperiode mee aan de slag kunnen.
Maar daarvoor hebben we op 19
maart a.s. wel uw stem nodig. Mogen wij op u rekenen?
Getal zeven centraal
Ons verkiezingprogramma is herkenbaar voor alle Velsenaren. Naast de zeven algemene verkiezingsthema’s hebben we namelijk specifieke thema’s
voor de zeven woonkernen benoemd.
En daarmee komen we heel dichtbij de
leefomgeving van onze kiezers. U kunt
ervan op aan dat wij ons hardmaken
voor alle genoemde punten!
De zeven verkiezingsthema’s van CDA
Velsen:
1) Respectvol samenleven in een
sterke gemeente Velsen.
Het CDA wil een Velsen waarbij iedereen zich verantwoordelijk voelt voor
zijn/haar omgeving. De basis hiervoor
wordt gevormd door de thuissituatie.
Daar waar mensen een steuntje in de
rug nodig hebben, moet de burger terug kunnen vallen op een goed jeugden gezinsbeleid en een solide sociaal
beleid. Streng voor wie niet wil, ruimhartig voor wie niet kan. Veiligheid,
respect, verantwoordelijkheid en eigen initiatief op wijkniveau, zijn vanzelfsprekend.
2) Trots op ‘Made in Velsen’
Versterking van de relatie tussen werkgelegenheid en kwalitatief onderwijs.
Arbeidsmarktgericht opleiden met uitzicht op een baan. Voor een groei van
de werkgelegenheid is het belangrijk
dat de overheid minder regels oplegt.
Wij zetten in op een uitnodigend investeringsklimaat. Zwaartepunt ligt op de
sectoren: Zorg, Welzijn, Maakindustrie,
Offshore en Maritiem. Hiermee sluit het
CDA aan op de ambitie ‘Kennisrijk werken in Velsen’ en de strategische agenda voor Velsen (‘Visie op Velsen 2025’).
3) Aan jong en oud de beste zorg
toevertrouwd
Wij zijn voorstander van de ontwikkeling van woon-servicegebieden. Door

Speerpunten
Velsen-Noord Velsen-Noord is en
blijft een woonkern van Velsen. Sloop
en herontwikkeling voormalig terrein
van De Schouw prioriteit geven. Investeren in de leefbaarheid.

de inzet van herkenbare zorg in de
buurt kunnen senioren langer thuis
blijven wonen. Het CDA vindt dat met
name initiatieven uit de samenleving
zelf onze steun verdienen. Slechts daar
waar dit niet gebeurt of lukt, dient de
overheid haar regisserende rol te pakken. Er is voor zowel jongeren als ouderen een belangrijke rol in de participatie weggelegd. Bijvoorbeeld via
de WMO raad, het gehandicaptenberaad en de lokale seniorenagenda
zet het CDA die thema’s op de agenda die voor jeugd en ouderen van belang zijn. Wij denken hierbij aan onderwerpen als maatschappelijke stages,
alcoholproblematiek en drugsgebruik.
In het kader van de gezondheidspreventie willen wij dat coffeeshops niet
in de omgeving van scholen worden
geplaatst. Verkeersveiligheid rondom
scholen en sportvelden blijft een belangrijk aandachtspunt voor het CDA.

hebben opgesteld: duurzaamheid, milieu, ontwikkeling Noordzeekanaal gebied, bereikbaarheid verkeer & vervoer,
toerisme en recreatie. Belangrijke aandachtspunten zijn het terugdringen
van luchtverontreiniging en het stimuleren van alternatieve energiebronnen,
zoals zonnepanelen en windmolens.

4) Geen extra verhoging OZB, daar
komt Velsen verder mee
Solide financiële huishouding met
slechts inflatiegerelateerd volgen van
de OZB, dus geen extra lastenverzwaringen. Voor het bedrijfsleven en het
MKB geldt maximaal het inflatiepercentage. Op het gebied van toerisme
heeft Velsen veel te bieden, daarom is
het CDA geen voorstander van het verhogen van de toeristenbelasting. Wel
van een beleid gericht op meer toeristen. De Kustvisie is daar een mooi
voorbeeld van. Voor de uitvoer daarvan
willen wij ons de komende jaren hard
maken. Wij zetten in op een degelijke,
meerjarig sluitende begroting.

7) Een sterk verenigingsleven is van
groot belang.
Organisaties zijn afhankelijk van de
inzet van vrijwilligers. CDA Velsen wil
verbinding tussen verenigingen (sport,
cultuur en maatschappij) tot stand
brengen op het gebied van vrijwilligers en deskundigheid. Door meer samen te werken, kan in de toekomst
meer bereikt worden. Zowel op het gebied van verenigingen als op het gebruik van accommodaties valt nog veel
te winnen. Multifunctioneel gebruik
van bestaande locaties geeft kansen
op nieuwe dynamiek tegen beheersbare kosten. Het ontstaan van jeugdsociëteiten, onder de vleugels van dergelijke multiverenigingen, zou een ontwikkeling zijn die wij enorm toejuichen.
Daarnaast zien wij sport als een belangrijk middel om onze samenleving
gezond en vitaal te houden. De breedtesport moet daarom optimaal en efficiënt worden ingericht.

5) IJmond-gemeenten: Samenwerking oké, fusie nee.
Wel intensiever samenwerken met onze buurgemeenten, maar geen IJmond
fusie. Bij samenwerking denken we
aan onderwerpen zoals we die als gezamenlijke regionale CDA-afdelingen

6) In Velsen is nog veel te doen en
groen blijft daarom groen!
Het CDA wil de kwaliteit van de Velsense woonkernen goed op peil houden.
Wij zijn voorstander van vraaggericht
bouwen op bestaande en beschikbare
locaties. Binnenstedelijke herstructurering vinden wij belangrijker dan uitbreidingslocaties. Groen tussen de verschillende woonkernen blijft bestaan.
Het woonvisiedocument ‘Samen werken aan een aantrekkelijke stad’ is voor
ons leidend, waarbij levensloopbestendig bouwen een belangrijk criterium is.

IJmuiden Entreegebied IJmuiden, nabij viaduct/Pontplein, verbeteren. Blijven inzetten op een aantrekkelijk, toekomstbestendig winkelcentrum. Herstructurering Kennemerlaan t.b.v. veiligheid. Realisatie van levensloopbestendige woningen in de Binnenhaven.
Wij zijn trots op onze Stadsschouwburg
en deze willen wij behouden. Aandacht
voor uitgaansgelegenheden jeugd.
Velsen-Zuid Behoud van het dorpse
karakter. Voorzieningen in Velserbeek
handhaven en onderhouden. Inzetten
op onderzoek naar de verkeersdrukte/verkeersader van en naar IJmuiden. Behoud van de groene bufferzone
van het recreatiegebied Spaarnwoude.
Geen uitbreiding van de Houtrakhaven.
Driehuis Behoud functie dorpshuis
De Driehoek. Aansturen op herontwikkeling locatie verpleeghuis Velserduin
Driehuis. Inzetten op hergebruik van de
Marine Kazerne. Stimuleren van nieuwbouw senioren/levensloopbestendige
woningen.
Velserbroek Behoud van kwalitatief
sterk winkelgebied in het centrum van
Velserbroek Wat groen is, blijft groen.
Exra aandacht voor ontsluiting Landall/
Fort Benoorden Spaarndam. Oplossen
parkeerprobleem Broekerwerf.
Santpoort-Noord Stimuleren van
nieuwbouw
senioren/levensloopbestendige woningen. In stand houden
van cultuurhistorische waarde van het
Burg. Rijkenspark.
Santpoort-Zuid Seniorenbouw of levensloopbestendige bouw op Nova (Blekersduin) terrein passend in de
woonomgeving. Goed openbaar gebied, zodat het vestigen van kleinere
winkels aantrekkelijk wordt. De ruimtelijke kwaliteit van het open landschap
rond de ruïne van Brederode blijft gehandhaafd. De ruïne kent een waardevolle historie. Het CDA vindt het belangrijk dat voor de toekomst van de
ruïne een link wordt gelegd tussen cultuur, educatie en toerisme.
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ChristenUnie Velsen maakt zich sterk voor alle bevolkingsgroepen

Inzetten op krachtige samenleving
Als ChristenUnie zijn wij er klaar voor
om u te vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Velsen. Wij vinden het
belangrijk dat een partij met christelijke normen en waarden daaraan deelneemt. Onze samenleving is behoorlijk complex en de zorg voor de burger
is kwetsbaar geworden. De CU wil met
de fractie en het bestuur, bestaande
uit deskundige en betrokken mensen,
de uitdaging voor en met u aangaan.
Samen met u zullen we in staat zijn een
goed antwoord te vinden op de vraagstukken van onze tijd. De CU is er voor
Velsen. U kunt op ons rekenen!
Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen gaan over
mensen: onze ouders, kinderen, kleinkinderen, onze buren, de leerkracht, de wijkverpleegkundige, de visser, de metaalarbeider, onze werkgever. Kortom: de verkiezingen gaan over ons en onze manier van
samenleven. Wij geloven dat een gezonde
samenleving normen en waarden omarmt
die zorgen voor veiligheid en die erop gericht zijn om mensen tot bloei te laten komen. De CU wil door naastenliefde en zorg
voor een ieder die het nodig heeft, de liefde van God zichtbaar maken.
Zingeving
Wij geloven dat mensen meer zijn dan alleen maar consumenten. Het gaat in het leven om veel meer dan geld en bezittingen.
We willen niet alleen een betaalbaar huis,
maar verlangen ook naar geborgenheid en
veiligheid en bovenal naar een zinvol leven.
We willen niet alleen een baan met salaris,
maar ook waardering en mogelijkheden
om onze talenten te ontplooien in dienst
van die ander. We willen niet alleen een
overheid die op het geld let, maar ook een
samenleving waarin we ruimte krijgen, gehoord worden en waarin kwetsbare groepen kunnen functioneren en beschermd
worden. We willen een samenleving waarin we omzien naar elkaar. Een milieu dat
leefbaar blijft voor ons én onze kinderen.
Standpunten
De ChristenUnie gelooft in de kracht van
de samenleving, zorg voor elkaar, respectvolle omgang met elkaar, een belangrijke
rol van gezinnen, een dienstbare en rechtvaardige overheid, een duurzame economie en een zorgvuldige omgang met de
aarde en alles wat daarop groeit of leeft.
Samen zorgen voor de kwetsbare samenleving na de decentralisaties. De CU wil
de gevolgen van de decentralisatie voor
kwetsbare groepen zoals probleemgezinnen, ouderen, hulpbehoevenden, bij-

Speerpunten
Goede zorg voor alle kwetsbare
groepen in onze samenleving moet
beschikbaar blijven ondanks de economisch moeilijke tijd. De CU zet
zich in voor sociale, financiële en materiële hulp, zodat iedereen op een
goede manier aan onze samenleving
kan deelnemen.
ChristenUnie streeft naar een
schoon en groen milieu in Velsen.
We stimuleren het gebruik van schone energiebronnen (wind, water en
zon). We steunen extra inzet op gescheiden afvalinzameling en willen
het groen in Velsen beschermen en
behouden.

standsgerechtigden en arbeidsgehandicapten nauwkeurig volgen. Mocht het
noodzakelijk zijn dan dient er per 1 januari 2015 een fonds ingericht te worden dat
kan dienen als achtervang voor deze groepen in de gemeente Velsen. Geen burger in
Velsen mag de dupe worden van de bezuiniging. Waar het bij de burger niet op eigen
kracht lukt, moet de gemeente er staan.
Samen het verschil maken?
De samenleving wordt in de eerste plaats
gevormd door burgers zelf, in verbanden
als gezinnen, verenigingen en geloofsgemeenschappen, maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven. Samen nemen
we verantwoordelijkheid, gaan we verplichtingen aan en maken we de samenleving leefbaar. De CU gaat bij de inrichting
van het openbaar bestuur, de zorg, de woningcorporaties, het onderwijs en de politiezorg uit van de menselijke maat zodat
burgers op lokaal niveau betrokken kunnen zijn in wijken, buurten en dorpen.
Leefbaarheid
Wij gaan bij de inrichting van de samenleving niet uit van regels en bureaucratie, maar van mensen en hun mogelijkheden. Zij bepalen de kracht van de samenleving. Wij willen bouwen op het inzicht en
de vakkundigheid van de zorgverlener, de
leerkracht, de agent, de hulpverlener, de
bouwvakker, de ambtenaar, de techneut,
de metaalarbeider, visarbeider, de groenarbeider en al die andere professionals. Zij
staan voor hun taak en zij kunnen die verantwoordelijkheid aan. Daarnaast kan de
samenleving niet zonder de vrijwillige inzet
van burgers en bedrijven.

Bondgenoot voor vrijwilligers
Talloze mensen zijn actief in vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen en kerken.
Velen zijn actief als mantelzorger of helpen mee in het verzorgingshuis van hun
ouders. Anderen nemen een taak op zich
in de school van hun kinderen. De CU wil
een bondgenoot van deze mensen zijn.
Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn
de smeerolie van de samenleving en verdienen als zodanig erkenning en respect.
Zonder vrijwilligers is er voor veel eerder
genoemde sociale verbanden geen toekomst.
Ruimte bijzondere instellingen
De CU zet zich in voor een samenleving
waarin er voor iedereen ruimte is. Dat betekent dat de CU zich sterk maakt voor bijzonder onderwijs, voor zorginstellingen
met een eigen identiteit en voor organisaties die welzijnswerk doen vanuit hun eigen achtergrond, zoals Leger des Heils en
Youth for Christ. Verder staat de CU open
voor andere zorg, welzijn, sociale en alle
niet genoemde instellingen die de mens
en de samenleving willen ondersteunen
op het sociale vlak. Het mooie van de verschillende achtergronden is dat zij één
kunnen zijn in het omzien naar mens en
samenleving. Artikel 1 van de Grondwet
staat bij de CU hoog in het vaandel (Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet
toegestaan).
Volg ons op velsen.christenunie.nl of via
Facebook en Twitter.

Fietssnelwegen zijn actueel. Wij
steunen de aanleg van een fietssnelweg (F9) tussen Velserbroek en
Schiphol langs de A9. Door relatief
kleine aanpassingen zoals een brug
over de ringvaart is dit een aantrekkelijk alternatief voor de auto.
ChristenUnie pleit voor een aantrekkelijk en functioneel winkelhart in IJmuiden dat nu snel verwezenlijkt moet worden. Daarvoor willen we, als dat nodig is, extra geld investeren. De plannen voor een outletcentrum steunen we niet, omdat
we daarin een bedreiging zien voor
het nieuwe winkelhart.
Wij steunen van harte een goede
ontsluiting van Velsen via openbaar
vervoer maar de ondertunneling van
de HOV in Santpoort vinden we pure geldverspilling. De ChristenUnie
wil vervoer over water terug zoals de
Fast Flying Ferry.
De woonlasten in Velsen zijn hoog
vergeleken met andere gemeenten in
de regio. Ze zijn ook aanzienlijk hoger dan het gemiddelde dat Nederlandse gemeenten vragen. Wij zetten
ons in voor lastenverlichting voor de
burger via de OZB en de Afval-stoffenheffing.
ChristenUnie staat voor een betrouwbaar en daadkrachtig gemeentebestuur dat ten dienste
staat van de samenleving. Door meer
interactie met burgers kan een kwaliteitsslag in onze samenleving worden gemaakt.
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Forza is niet dromen maar oplossen

Energie, kansen en #hetkanwel!
Forza is een duidelijke partij, die geen
loze beloftes doet. Een partij die er is
voor de burger. Een partij van lage lasten: géén verhoging van de OZB. Een
partij van balans: het is hoog tijd een
kerntakendiscussie te voeren. Welke taken moet de gemeente blijven
doen en welke kunnen anderen doen?
De gemeente moet zich op haar kerntaken richten en alle andere taken zoveel mogelijk uitbesteden. Forza vindt
dat kwaliteit boven kwantiteit gaat. De
taken waar de gemeente wettelijk voor
dient te staan, moeten overeind blijven.
Zoals veiligheid. En zorg. Een goed onderhouden leefomgeving. Dat geldt niet
per definitie voor extra taken die de gemeente zelf naar zich toegetrokken
heeft.
Kerntaken
De gemeente Velsen steekt bijvoorbeeld
drie jaar lang 250.000 euro in alternatieve energie. Niet nodig, vindt Forza, want er
is een uitstekend burgerinitiatief: Energiek
Velsen. Energiek Velsen is een organisatie
die werkt zonder winstoogmerk en die samenwerkt met lokale installateurs. De gemeente kan beter dat initiatief ondersteunen. Niet zelf ook nog ambtenaren en geld
inzetten om scholen van zonnepanelen te
voorzien. Forza kiest voor ménsen – bijvoorbeeld om zorg te kunnen garanderen- en
laat de zonnepanelen graag aan Energiek
Velsen over.
Garanties op zorg!
Forza is er voor iedereen. Juist ook voor de
kwetsbaren in de samenleving die het (tijdelijk) niet op eigen kracht redden. Voor
hen moet zorg gegarandeerd zijn. De lokale overheid moet een goed en betrouwbaar
sociaal vangnet bieden. Met de decentralisaties van Jeugdhulp, Participatiewet en
delen van de AWBZ krijgt de gemeente er
veel taken van de landelijke overheid bij,
terwijl gemeenten tegelijkertijd minder geld
krijgen om deze uit te voeren. Forza wil met
kracht inzetten op transformatie, zodat de
zorg voor iedereen die dat nodig heeft gegarandeerd blijft.
Veiligheid
Forza staat voor veiligheid. Het zorgen voor
een veilig dorp of wijk is een van de belangrijkste taken van de gemeente. Inwoners
van Velsen moeten veilig over straat kunnen gaan. Kinderen moeten veilig kunnen
spelen. Forza komt op voor slachtoffers, niet
voor daders. De gemeente moet schade altijd verhalen op de dader(s). Forza wil meer
blauw op straat en Forza wil permanent of
tijdelijk cameratoezicht inzetten om overlast te lijf te gaan en om het veiligheidsge-

Speerpunten
Géén verhoging OZB! De waarde van
het onroerend goed daalt al sinds eind
2008 en de OZB blijft desondanks stijgen, zelfs met meer dan inflatiecorrectie?! Forza vindt dat dat niet kan!
Geen betutteling van de gemeente,
maar vooral kerntaken uitvoeren. Die
kerntaken goed doen.
De gemeente krijgt extra taken van de
landelijke overheid (delen AWBZ, Participatiewet, Jeugdhulp). Tegelijkertijd
wordt er bezuinigd. Onverstandig, vindt
Forza. Forza zal er dan ook àlles aan
doen om zorg te kunnen garanderen
voor hen die dat nodig hebben.
voel van de inwoners te vergroten. De privacy van goedwillende inwoners moet daarbij
natuurlijk gewaarborgd blijven.
OZB is geen melkkoe!
Forza is de partij die OZB niet als melkkoe ziet om gaten in de begroting te vullen.
De waarde van het onroerend goed daalt
al sinds eind 2008 en de OZB blijft desondanks stijgen, zelfs met meer dan inflatiecorrectie?! Forza vindt dat dat niet kan!
Gaten van Velsen vullen!
Forza is de partij van kansen zien. Zoek
naar een nieuwe bestemming voor leegstaand vastgoed. Denk in opbrengsten en
in plaats van kosten en onmogelijkheden.
Kijk naar mogelijkheden. Praat niet alleen
met de bekende en gerenommeerde bedrijven, maar ook met buurtbewoners en nieuwe collectieven. Zij hebben vaak de beste
ideeën.
Kleine en middelgrote ondernemers
Forza is de partij voor kleine en middelgrote ondernemers (MKB). De partij die in een
leegstaand bedrijfspand een ‘talent center’
wil realiseren waar ZZP’ers tegen een lage
huur kunnen neerstrijken. Een ‘talent center’ waar zij elkaar kunnen inspireren, ondersteunen, waar samenwerking gestalte
kan krijgen. Zo kan de economische motor
worden ondersteund en versterkt.
Lokale partij
Forza is een lokale partij. Dicht bij de burger, samen met de burger. In Velsen. De gemeente Velsen is er voor de burger van Velsen. Forza zal daarom geen steun geven
aan initiatieven om bijvoorbeeld 67.000 euro
te bestemmen voor noodhulp elders op de
wereld, zoals PvdA, D66, CDA, GroenLinks,
ChristenUnie, SP en LGV dat in het verleden

wel deden. Niet omdat Forza tegen ontwikkelingssamenwerking is, maar omdat dat
een landelijke taak is. Landen helpen landen. De gemeente Velsen helpt de burgers
van Velsen. Forza wil daarbij graag intensief samenwerken met de omliggende gemeenten.
Minder bureaucratie
Het ideaal van Forza is dat iedereen meedoet en zich houdt aan de geschreven en
ongeschreven regels van de samenleving
en openstaat voor de ander. Het gemeentebestuur zal zich moeten beperken tot haar
kerntaken en het aantal regels drastisch
moeten verminderen. De gemeente is er
voor de burger en niet andersom.
HOV heroverwegen
Forza is de partij die zorgvuldig met belastinggeld omgaat. 70 miljoen euro belastinggeld uitgeven voor 2 minuten tijdwinst is in
de huidige crisis onverkoopbaar. Forza wil
de nog uit te voeren deeltrajecten van HOV
heroverwegen. Verder is Forza voorstander
van vervoer over water.
Ouderen: verzilvering!
Forza is ook de partij voor ouderen. Forza
ziet geen problemen in de vergrijzing van
de bevolking en ziet ouderen zeker niet als
een kostenpost. Integendeel: veel senioren
leveren een belangrijke bijdrage aan vrijwilligerswerk, onder andere in de zorg, bij
educatie en ontspanning. Forza! spreekt
dan ook niet van vergrijzing, maar van verzilvering. Forza! is blij dat mensen langer leven, werken, sporten, hobby’s uitoefenen
en plezier hebben. Dit verdienen ze na hun
werkzame leven. Vereenzaming moet worden voorkomen.

Een goed onderhouden en schone
leefomgeving
Forza staat voor veiligheid. Forza wil
een parkkorps realiseren: veilig en sociaal in alle kernen
Forza is de partij van kansen zien. Zoek
naar een tijdelijke bestemming voor
de ‘gaten’ van Velsen.
Forza is de partij die zorgvuldig met belastinggeld omgaat. 70 miljoen euro belastinggeld uitgeven voor een discutabele 2 minuten tijdwinst is in de huidige crisis onverkoopbaar. Forza wil goed
openbaar vervoer. Forza wil de nog uit
te voeren deeltrajecten van HOV dan
ook heroverwegen. Het HOV moet onomstotelijk een verbetering zijn!
Forza ziet ouderen zeker niet als een
kostenpost. Forza! spreekt dan ook niet
van vergrijzing, maar van verzilvering.
Ouderen zijn waardevol: vereenzaming moet worden voorkomen.
Geef het lokale MKB de ruimte door
een servicegerichte benadering. Het
MKB is de banenmotor!
Talent lokaal stimuleren en behouden. Faciliteer een talent-center voor
ZZP’ers.
Kijk voor ons programma op www.
forzaijmond.nl. Volg ons op Twitter
(@forzaijmond) of reageer via www.
facebook.com/forzaijmond.
Forza luistert ook graag naar uw input:
hetkanwel@forzaijmond.nl of gewoon op straat.
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‘t Mosterdzaadje

CD-presentatie
en duo Amarantis

Nieuwe beplanting
aan Van Tuyllweg
Velsen-Zuid - De afgelopen
dagen werd door de gemeente
hard gewerkt aan de herplanting
van bomen en heesters, tegenover het Van Tuyllpleintje.
De afgelopen jaren heeft hier
een aanzienlijke kaalslag plaatsgevonden als gevolg van de iepziekte. Maar nu was dan het
langverwachte moment gekomen dat Nico Nanne, van wijk-

beheer, met de nieuwe aanplant
kon starten. ,,We hebben een
mooie diversiteit aan boompjes
en heesters uitgezocht’’, zegt hij.
,,Er staan onder meer kastanjes, bruine beuken, krenten- en
hulstboompjes. Maar ook taxus,
kardinaalsmuts en liguster hebben we geplant waarbij we speciaal gelet hebben op planten
voor vogels vanwege de besjes.’’

Hooiberg moet weg
(vervolg)
Santpoort-Zuid - In de krant van
27 februari stond een berichtje
aangaande het feit dat een hooiberg op het erf van Peter Nijssen
moet worden gesloopt. Dat heeft
geleid tot een aantal reacties.
Hoewel het zeker niet de bedoeling is dat in deze krant een welles/nietes spel gaat plaatsvinden,
lijkt ons het plaatsen van een eenmalige reactie van de naaste buur
Joop Sintenie toch op zijn plaats.
Hij houdt zoogkoeien op zijn boerderij die acht maanden per jaar
samen met hun kalveren grazen
in de wei.
,,Peter Nijssen heeft samen met
zijn broer Ronald in 2010 een perceel weiland met een schuur en
een gezinswoning gekocht. Dit
perceel heeft een uitrit over mijn
weiland met een afsluitbaar hek
over de spoorwegovergang richting de openbare weg. De laatste
tijd hebben zij daar, tegen het gemeentelijk bestemmingsplan in,

naast de al bestaande bouw nieuwe activiteiten ontwikkeld. Zelf
wonen zij elders. Door deze nieuwe activiteiten is het verkeer door
mijn weiland sterk geïntensiveerd
en wordt het spoorhek na gebruik
meermalen niet of niet goed afgesloten. De kans dat mijn vee een
keer de spoorbaan op wandelt is
zeker niet ondenkbaar en ik moet
er niet aan denken wat de gevolgen kunnen zijn als er een botsing
plaatsvindt. Ik heb meermalen
contact gehad met de gemeente en ProRail over deze gevaarlijke situatie. De gemeente heeft
na contact met Peter en Ronald
Nijssen nu één hooiberg gelegaliseerd en één hooiberg (bouwjaar
2010) moet verwijderd worden.
Verder moeten de illegaal gestarte
activiteiten stoppen. Als dat is gebeurd zal ook het gebruik van het
pad door mijn weiland weer tot
vanouds worden teruggebracht’’,
aldus Joop Sintenie.

Santpoort-Noord - De pianist
Frederic Voorn zal op vrijdag 14
maart om 20.00 uur zijn nieuwe
cd van Haydn presenteren. Behalve drie sonates van Haydn
voert hij ook werk van Bach en
Schubert uit. Voorn laat de luisteraar de vele kanten van Haydn
horen. Drie sonates die volkomen van karakter verschillen.
Op zondag 16 maart om 15.00
uur is het Duo Amarantis te gast
in ‘t Mosterdzaadje. Het zijn de
pianiste Maureen Wong en de
violiste Mariana Hutchinson met
op het programma werken van
Mozart, Poulenc en Adams.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
telefoon 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aan-

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

Muntenveiling
Santpoort-Noord - maandag 17
maart houdt de Numismatische
Kring Kennemerland haar maandelijkse bijeenkomst in Het Terras, Stationsgebouw Santpoort
aan de Santpoortse Dreef. Op
deze avond, vanaf 19.00 uur, natuurlijk een gezellig samenzijn,
een leuke veiling met interessante kavels die men vooraf kan bekijken. De heer Frans Diederik
zal iets vertellen over de Romeinse muntslag door de jaren heen.
Voor inlichtingen: telefoon 0235383754 of 06-26404240.

Verlaten
pompstation
doorn in oog

Pieter Vermeulen Museum

Tentoonstelling ‘Lentekriebels en zomerzon!’
Driehuis - Van 16 maart tot en
met 17 augustus is de veelzijdige tentoonstelling ‘Lentekriebels
en zomerzon!’ te zien en te beleven in het Pieter Vermeulen Museum. Aan de hand van de thema’s; ‘Vogels, het slootleven,
bloemen en insecten’, maken
kinderen op een speelse manier
kennis met de groei en bloei van
de in ons land voorkomende dieren en planten tijdens de lente
en zomer.
Door te zien, voelen, horen en
ruiken, duiken zij in de natuur uit
hun naaste omgeving. Ze krijgen
antwoord op vragen als: Wat is
vogeltrek? Hoe en waarom maken mannetjes dieren indruk
op vrouwtjes? Hoe worden jonge vogels grootgebracht? Welke
beestjes leven er allemaal in de
sloot? Hoe helpen bloemen en
insecten elkaar? Waar is de honingbij zo druk mee bezig? Welke vlinder hoort bij welke rups is
dit en nog veel meer.
De expositie zit boordevol doedingen, zo kun je door de ogen
van een insect kijken, de geuren van verschillende bloemen
opsnuiven en zijn er speurtochten op verschillende niveaus. De

bezoekertjes zullen na deze kennismaking met de thema’s, dieren en ontwikkelingsstadia gaan
herkennen. Ook zullen zij in het
dagelijks leven nieuwe ontdekkingen doen doordat zij met andere ogen de wereld om zich
heen bekijken.
De tentoonstelling is van vanaf
16 maart te bezoeken. Een feestelijke openingsweek zal begin
april in combinatie met landelijke activiteiten van de museumvereniging plaatsvinden. Op 2
april is de museumkidsmiddag
en staan kleine beestjes centraal.
Velsenaren kunnen zich inschrijven voor de museumburendag
vrijdagavond 4 april. Deze avond
biedt het museum de bezoekers naast een rondleiding een
workshop bijenhotel maken aan.
Zondag 6 april tijdens het nationale museumweekend met het
thema ‘Doe een museum’ wordt
de tentoonstelling in het zonnetje gezet door Bert van Baar. De
natuurjournalist en zanger combineert zijn beide beroepen zodat bezoekers de thema’s van de
tentoonstelling kunnen beleven
middels muziek!

Santpoort-Noord - Ooit was Van
der Velden een prachtig autobedrijf met een benzinepompstation op het eigen erf, maar al jaren staat het pand leeg en wordt
er geen druppel meer geschonken of getankt. Het onkruid schiet
tussen de klinkers omhoog en het
pand zelf begint nu ook tekenen
van verval te vertonen. En dat nabij een van de mooiste dorpskernen van onze gemeente. Onze lezer Astrid Varitimos maakt zich
zorgen om deze locatie en belde
daarom de gemeente. Daar kreeg
zij als antwoord dat bewoners die
last hebben van het verval maar
contact moeten opnemen met de
eigenaar. ,,Waarom neemt de gemeente geen verantwoordelijkheid over het aanzien van de omgeving?’’ vraagt vast niet alleen
Astrid Varitimos zich af.

Getuigen
gezocht
Regio - De politie is op zoek
naar getuigen van een verkeersincident op de Zijlweg in Haarlem van afgelopen zondag. Rond
15.00 uur hadden twee bestuurders, een man en een vrouw,
woorden met elkaar bij een versmalling aan de Zijlweg. Bij het
wegrijden heeft de mannelijke
bestuurder een andere auto geschampt en is hierbij doorgereden. Getuigen van deze laatste
gebeurtenis worden verzocht
contact op te nemen via 09008844 (lokaal tarief). Anoniem
melden kan ook via 0800-7000.
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Lente
Verwendag
bij Inloophuis
Kennemerland

Campagne voor
veilige sportomgeving
Driehuis - Zaterdagochtend
vond bij Strawberries de kickoff plaats van de Shake Handscampagne, een initiatief van de
42 hockeyclubs in Noord-Holland om sportiviteit op en rond
de velden te stimuleren. Voorafgaand aan de wedstrijd van
Meisjes C1 - zij stonden model
voor de beeldcampagne - benadrukte voorzitter Friso Huizinga het belang van het herstellen van de traditionele hockeywaarden. ,,Met deze beeldvormingscampagne hopen we een
sociaal veilige sportomgeving te
kunnen waarborgen. Ook voor

de toekomst.’’
Sportwethouder Annette Baerveldt sprak haar waardering uit
voor de campagne en de inspanningen van Strawberries.
Na de line-up van Meisjes C1
overhandigden de aanvoerders van Dames 1 en Heren 1,
Renske van Driel en Niels Corver, een pakje hockeystickkoekjes aan de aanvoerders van beide teams. Deze speciaal voor
de Shake Hands-campagne gebakken koekjes werden de uitgedeeld aan alle teams die bij
Strawberries speelden.

Workshops Soli tijdens
Groeneveense Spelen
Santpoort-Noord - Op zaterdagmiddag 29 maart houden
de clubs van Sportpark Groeneveen open dag. Elke week
kunt u iets lezen over één van
de clubs. Deze week is dat Muziekvereniging Soli, die op de
open dag alle bezoekers de gelegenheid geeft kennis te maken met alle instrumenten die
binnen Soli worden bespeeld.
Tijdens de open dag verzorgt allereerst het Marsorkest van Soli
een show. Dit orkest bestaat uit
leden van de Majorettegroep,
het Opleidingsorkest, de Slagwerkgroep, het Klein Orkest
en het Harmonieorkest. Daarna zullen leden van Soli geïnteresseerden ondersteunen bij
het bespelen van de instrumenten. Bespelers die mee willen
dingen naar een speciale prijs
zullen op de bastuba de langste toon van de dag moeten laten horen.
Soli bestaat dit jaar 105 jaar en
is met 181 spelende leden een
van de grootste muziekverenigingen in de regio. Speciaal is
dat een derde van de leden 16
jaar of jonger is. Veel van deze
leerlingen zijn ooit in een blokfluitklas begonnen op een van
de basisscholen waarmee Soli samenwerkt. Meteen na deze periode starten de leerlingen

het opleidingstraject dat Soli aanbiedt samen met het Centrum van Kunstinnige Vorming
Velsen. Na het behalen van hun
A-diploma spelen de leerlingen
in het Opleidingsorkest en na
het behalen van het B-diploma
kunnen ze kiezen voor het Klein
Orkest of het Harmonieorkest,
de twee eindorkesten.
Slagwerkers doorlopen eenzelfde opleidingstraject en eindigen in de Slagwerkgroep. Een
speciale groep binnen Soli zijn
de Majorettes, die geen muziekinstrument bespelen, maar
hun kunsten met dans en batons vertonen.
In dit jubileumjaar organiseert
Soli enkele workshops, zoals
een workshop slagwerk, workshop instrumentonderhoud en
workshop muziek leren spelen
in één dag. Speciaal voor de leden en hun gezinnen is er een
feestdag. Ook wordt met een
groep saxofoons aandacht geschonken aan Adolphe Sax, die
200 jaar geleden is geboren.
De open dag vindt plaats van
13.00 tot 17.00 uur. Er is voldoende parkeergelegenheid bij
de diverse clubs en op het plein
voor station Driehuis. Volgende week kunt u meer lezen over
één van de andere deelnemende clubs.

Santpoort-Noord - Inloophuis Kennemerland houdt op
22 maart een gratis verwendag voor iedereen die met kanker te maken heeft (gehad). Het
programma voor deze dag is als
volgt: 10.30 tot 11.00 uur inloop
en ontvangst met koffie en thee
in lokatie Velserhooftzaal, Valckenhoefflaan 18, om de hoek
van het Inloophuis, in SantpoortNoord. Van 11.00 tot 12.30 uur
uur zijn er diverse workshops
en activiteiten. Van 12.30-13.15
uur is het tijd voor een smakelijke lunch. Van 13.30 tot 14.30 uur
is het volgende blok workshops
en activiteiten. Daarna wordt van
14.30 tot 15.00 uur gezamenlijke afgesloten met een workshop
stembevrijding. Voor de volgende workshops is het raadzaam
zich van te voren aan te melden, in verband met een beperkte ruimte. Het gaat om de workshops: Sieraden maken (11.00
uur, 11.45 uur of 13.30 uur); Yoga
(13.30 uur); Groen(t)e smoothies
(11.00 uur, 11.45 uur of 13.30
uur); Chi neng Qigong (11.00 uur
of 11.45 uur); Levensloopverhaal
maken. Waar kom je vandaag/
waar sta je nu (11.15 uur). Naast
de workshops zijn er verwenactiviteiten met een open karakter,
zoals coachcafé, massages, reiki, hand/nagelverzorging, haar/
huidadviezen, korte haarbehandelingen en visagie. Aanmelden
kan tot 15 maart via e-mail: info@inloophuiskennemerland.
nl of zie www.inloophuiskennemerland.

Getuigen
beroving
gezocht
Regio - Een 43-jarige vrouw
uit Haarlem is vrijdagmiddag 7
maart rond 16.45 uur beroofd
van haar handtas aan de Raadhuisstraat in Haarlem. De vrouw
bevond zich op dat moment bij
een geldautomaat. De vrouw is
door twee onbekend gebleven
personen op de grond geduwd,
waarna ze er met haar tas op een
rode scooter of bromfiets vandoor gingen. De politie onderzoekt de beroving en is op zoek
naar mensen die getuige zijn geweest of die de verdachten mogelijk hebben gezien. Van hen is
het volgende signalement bekend: Tussen de 20 en 25 jaar
oud. Licht getinte huidskleur.
Eén verdachte had een bol gezicht. Zij reden zonder helm op
een rode scooter of bromfiets.
Informatie kan worden doorgegeven aan de politie in Haarlem
via het telefoonnummer 09008844. Informatie kan ook anoniem doorgegeven worden door
te bellen met 0800-7000.

Lammetjes op Zorgvrij
Velsen-Zuid - ‘Spring is in the
air’ zie je nergens beter dan op
Zorgvrij, waar momenteel veel
jonge lammetjes op soms nog
wankele pootjes ronddartelen en
af en toe dwaze sprongetjes maken om het leven te vieren.
De wollige wezentjes zijn van-

af komend weekeinde bij Zorgvrij in de stal te bezoeken. Helaas mogen vanwege wettelijke
maatregelen bezoekers niet bij
het lammeren zelf zijn dus blijft
de stal even een paar dagen op
slot tot alle lammetjes zijn geboren.

SIG zoekt gastgezinnen
kinderen met beperking
Regio - SIG, de organisatie voor
ondersteuning van mensen met
een verstandelijke beperking in
Midden- en Zuid-Kennemerland, zoekt gastgezinnen die
een kind met een verstandelijke beperking één weekend in de
maand een warm thuis bieden.
Adri Hoffman is zo’n gastmoeder. Elke maand komt de 19-jarige Melissa een weekend bij
haar logeren. Melissa woont bij
De Zeester, het woonproject van
SIG in IJmuiden. Ze heeft geen
contact meer met eigen familie,
maar komt bij Adri in een warm
nest. ,,We doen boodschappen,
bakken een taart en maken een
wandeling. Er hoeft niets en we
hebben alle tijd. Dat maakt zo’n
weekend voor ons allebei heel
ontspannen.”
Adri en haar man Hans besloten
pleeg- en later gastgezin te worden, toen hun eigen kinderen
twintig jaar geleden uitvlogen.
,,Sommige kinderen missen een
veilig thuisfront, met positieve
aandacht. We wilden een steentje bijdragen”, vertelt Adri. Hans’
overlijden vorig jaar was voor

Adri geen reden om als gastgezin te stoppen. ,,Ik vind een beetje levendigheid in huis wel gezellig. En ik zie hoe belangrijk
het voor Melissa is om even uit
de woongroep te komen en iets
van een familiegevoel te ervaren. Ze heeft heel zorgzaam aan
het ziekbed van Hans gezeten,
ze kent onze kinderen en speelt
met onze kleinkinderen. Ze hoort
een beetje bij ons.”
De gastgezinnen van SIG bieden
een kwetsbaar kind één weekend in de maand een hartelijk
welkom, een stabiele omgeving
en een eigen kamer. Zij zijn betrokken bij het kind en vervullen
een voorbeeldrol.
Ook gastgezin worden? Neem
dan contact op met Frouk Welbedacht, coördinator Vrijwilligers en Gastgezinnen van SIG,
via 0251-257857, e-mail FWelbedacht@sig.nu. Na aanmelding volgt een kennismaking en
een huisbezoek. SIG zoekt dan
een match. Gastgezinnen krijgen
een vergoeding. Meer informatie
staat ook op de website van SIG:
www.sig.nu.

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

Carter Administratie &
Fiscaal Advies ontzorgt
Regio - ,,Carter Administratie & Fiscaal Advies ontzorgt’’,
zegt Edwin Smit, vennoot van
het administratiekantoor en met
ruim twintig jaar ervaring een
man die weet hoe de financiële
vork in de steel zit. ,,We zijn inmiddels uitgegroeid tot een betrouwbaar en deskundig kantoor met zes medewerkers en
wij richten ons met onze dienstverlening op zowel de zakelijke
als de particuliere markt. Bij ons
staat persoonlijk contact hoog
in het vaandel met als doelstelling om bij de administratieve
behoeftes van onze klanten alle zorgen uit handen te nemen.
Ontzorgen dus’’, aldus een gedreven Edwin.
Bij het kantoor aan de Korte Kleverlaan 34 in Bloemendaal, met gratis parkeerplaatsen, kunnen cliënten terecht
voor een uitgebreid scala aan
diensten, waaronder financiële en fiscale planning, bedrijfsontwikkeling, personeelsbeleid,
detachering op locatie en begeleiding van startende ondernemers. Maar ook voor praktische zaken zoals financiële ad-

ministratie, loonadministratie,
aangiften omzet-, inkomsten-,
vennootschaps- en erfbelasting en jaarrekeningen zijn ondernemers en particulieren hier
aan het juiste adres.
En Edwin Smit vervolgt met gepaste trots: ,,Afgelopen donderdag hebben we, als eerste in de
regio, een convenant ondertekend met de belastingdienst
Haarlem voor horizontaal toezicht. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor administratiekantoren. Het betekent dat de fiscale aangiften worden voorzien
van een dusdanige kwaliteit in
de werkprocessen dat ze voor
de Belastingdienst aanvaardbaar zijn en er direct zekerheid
is over deze aangiften.
Deze werkwijze is gebaseerd
op wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie en wordt
daarom horizontaal toezicht genoemd. Een ondernemer geeft
hierbij onder meer het signaal
af dat hij maatschappelijk onderneemt, een integer ondernemer is en dat zijn cijfers een
correct beeld geven.”
Zie ook www.carterfiscaal.nl.

Velsen schrijft brief
aan minister Blok
Velsen – De gemeente Velsen
heeft in een brief aan minister Blok haar zorgen uitgesproken over het nieuwe Woonakkoord. De zorgen gaan met name over de huurmarkt. De woningcorporaties hebben aangegeven zich alleen te kunnen
beperken tot DAEB-activiteiten
(Diensten van Algemeen Economisch Belang). In IJmuiden
heeft vooral de kern een grote
herstructureringsopgave, vanwege het grote aantal woningen uit de werderopbouwperiode. De woningcorporaties zien
nu geen mogelijkheden voor
de herstructurering die buiten
deze kerntaak ligt. Het college vreest dat de woningmarktpositie van Velsen niet zo is dat
de markt haar werk zal doen
en marktpartijen de herstructurering zullen aanpakken, om-

dat het gaat om de sociale sector en de wens te vernieuwen
naar een aanbod net boven
de sociale grens. Door de samenstelling van het woningbezit (veel sociale sectorhuurwoningen) zijn de Velsense corporaties niet in staat voldoende extra inkomsten te genereren om de verhuurdersheffing
volledig te dekken. De toegestane extra huurverhoging zou
ontoereikend zijn. Daardoor is
de betaalbaarheid van het huren in Velsen een zorg geworden. Het college van Velsen ziet
zo geen mogelijkheden om de
noodzakelijke vernieuwingsopgave in IJmuiden uit te voeren.
Een stilstand van de noodzakelijke herstructurering zou leiden
tot ongewenste sociale gevolgen en een nog slechter functionerende bouwsector.

Driehuis – D66 heeft het college vragen gesteld over het rijksmonument aan Driehuizerkerkweg 117-119, een achttiende
eeuwse boerderij, bekend onder de naam boerderij Schuyt.
Het is een van de oudste gebouwen van Driehuis. Naast
woonhuis diende het Rijksmonument als gewilde plek voor
(begrafenis)bijeenkomsten, familiefesten, bruiloften en partijen van Driehuizenaren. De laatste jaren is het monument ernstig in verval geraakt. Kozijnen
en houtwerk zijn aan het verrotten, kalklagen laten los enzovoorts. Tot op heden heeft
de eigenaar geen actie ondernomen om verkrotting tegen te
gaan. D66 wil daarom weten of
de gemeente kan ingrijpen. Het
college laat weten op de hoogte te zijn van de situatie. In september 2013 heeft een bouwinspecteur van de gemeente de
bouwtechnische staat van het
pand opgenomen. Daaruit is
duidelijk geworden dat er ernstig gevaar voor het voortbestaan van het rijksmonument
bestaat door het achterblijven
van goed onderhoud. De huidige eigenaar heeft het pand in
2002 aangekocht. In 2004 werd
een monumenten- en bouwvergunning verleend voor het
veranderen en restaureren van
het woonhuis. Maar de eigenaar is nog steeds niet gestart
met werkzaamheden. Op basis
van Monumentenwet 1988 kan
worden opgetreden als sprake is van verwaarlozing van een
rijksmonument, hoewel dit niet
tijdens de overdracht van het
pand in 2002 is besproken. Inmiddels heeft een gesprek
met de eigenaar plaatsgevonden. Hij is gewezen op zijn verplichting om het rijksmonument
te onderhouden. Op 21 oktober 2013 is de eigenaar aangeschreven om binnen zes maanden maatregelen te treffen, anders volgt een dwangsom.

Kofferbakmarkt
IJmuiden - Zondag 16 maart
gaat het seizoen voor de gezellige kofferbakmarkten weer
van start. De kofferbakmarkt
zal plaatsvinden op het Velserduinplein (achter de HEMA) in
IJmuiden. Net als vorig jaar zal
het weer vol staan met tal van
auto’s met spullen. Er zal weer
van alles te koop worden aangeboden. Ook deelnemen aan
de kofferbakmarkt? Reserveren
is niet nodig. Kom ongeveer tussen 07.00 en 08.00 en sluit gewoon aan in de rij. De markt begint om 08.00 uur en is om 15.00
uur afgelopen. Voor meer informatie: telefoon 0255-518380 of
06-42456182. De volgende kofferbakmarkt wordt gehouden op
20 april.

Politiek debat op scherp
IJmuiden – Zaterdagmiddag
werd in de centrale bibliotheek
een pittig politiek debat gehouden door (aspirant) gemeenteraadsleden. Met de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart
in het verschiet werden de duels met een messcherpe tong
uitgevochten. Daarbij werden
de verschillen soms heel duidelijk, maar ook waren er momenten dat werd gezegd: ‘eigenlijk
zijn wij het daar allemaal wel
over eens’. Zoals bijvoorbeeld
bij de ondersteuning van mantelzorgers of over taallessen
voor allochtonen die al langer
in Nederland wonen. Het belang daarvan werd altijd wel ingezien, maar of partijen er ook
geld voor overhadden werd in
het belang van de verkiezingen
nog wel eens een beetje weggemoffeld.
Oude getrouwen zoals wethouder Wim Westerman van GroenLinks en raadslid Floor Bal (ja,
van LGV!) stonden soms lijnrecht tegenover nieuwe partijen, zoals Zen en Forza Velsen.
Forza vindt bijvoorbeeld dat er
een discussie moet komen over
de kerntaken van de gemeente.
Wethouder Westerman daagde
Forza bij verschillende punten
uit door ze te vragen of dit dan
wel bij de kerntaken van een
gemeente hoort.
De besproken onderwerpen
waren zorg, ruimtelijke ordening en openbaar vervoer, cultuur en uitgaan en het laatste blok stond open voor andere onderwerpen uit het publiek. In het tweede blok was
er veel aandacht voor het HOV,
nog steeds een groot strijdpunt
bij partijen.
De meningen waren zeer verdeeld. Een van de vragen was
waarom het deeltracé met de
tunnel onder het spoor door
(Santpoort/Driehuis) pas zo
laat wordt uitgevoerd en niet
als eerste, omdat dit deeltraject
als bepalend en mogelijk breekpunt voor de hele lijn wordt gezien. Er kwam ook nog een in-

teressant nieuwtje binnen: het
gerucht (gegeven) dat er een
nieuw station in Driehuis zou
komen bij het HOV, dat andere stations overbodig zou maken. Bewoners van de omgeving Minister van Houtenlaan
voelen zich in het nauw gedreven door de busbaan over het
spoor. ,,Als het HOV geen succes is, hebben wij straks voor
en achter een snelweg’’, aldus
een bewoonster. En: ,,Waarom
gaat het HOV niet gewoon over
de Van Houtenlaan, zo druk is
het er niet.’’ Voor de coalitiepartijen was het HOV geen discussiepun: ‘Het is al besloten’.
Maar SP zag meer in de goedkope variant:..‘Lijn 75 behouden
en dan ook weer een bus naar
het strand en in Velsen-Noord.’’
Ook werd er gesproken over de
parkeerdruk in de wijken. De
uitbreiding van Gamma in Velserbroek geeft zorgen over het
parkeren. ‘Stapelen’ werd als
optie genoemd, maar een parkeergarage is duur. Daar wist
Zen wel een oplossing voor: ,,Iedereen op de fiets en gezinnen
die twee of meer auto’s hebben
zwaarder belasten.’’ Boe-geroep
was het antwoord van de zaal.
Ook werd gesproken over Zorgvrij, het Pieter Vermeulen Museum en het Witte Theater.
Tijdens het politiek debat, georganiseerd door IJmuiden
Courant en uitgezonden door
Seaport TV, was niet alleen de
rol van het aanwezige publiek
belangrijk. Via tweets konden
anderen reageren, zodat het
een interactief debat moest
worden. Een van de reacties
was dat het geluid in het begin
niet goed was. Verder waren er
verschillende ‘selfies’ vanuit de
zaal. Alleen Fabian Nachtzaam
van MKB-Velsen nam het interactieve deel serieus: hij vroeg
de politici wat zij willen doen
om de lokale economie aan te
jagen. Zaterdagmiddag is er
weer een politiek debat in de
bibliotheek, het laatste voor de
verkiezingen.

www.
www.

.nl
.nl
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PvdA Velsen op
campagne in IJmuiden

Participatiewet
IJmond – Op 20 februari is in
de Tweede Kamer overeenstemming bereikt over de Participatiewet. De IJmondgemeenten zijn
niet blij met het resultaat, waarbij is afgesproken dat Wajongeren bij het UWV blijven. Alleen
jongeren die volledig en blijvend
arbeidsongeschikt zijn kunnen na
1 januari 2015 een Wajong-uitkering krijgen. Jongeren van wie
de aanvraag niet wordt goedgekeurd vallen wel onder de Participatiewet. De gemeenten vragen zich daarom af of men nog
wel kan spreken van een decentralisatie op dit vlak. Per 1 januari
2015 zijn de decentralisaties van
AWBZ, Jeugdzorg en de Participatiewet een feit. De voorbereidingen van de drie centralisaties
zijn nu in volle gang. Er wordt in
de IJmond een samenhang gecreëerd door een centrale intake via één methodiek: een gezin, een plan, een regisseur. Deze
integrale aanpak werkt efficiënter en kost dus minder. Wel moet
worden gewaakt voor een inbreuk
op de persoonlijke levenssfeer en
moet er zorgvuldig worden omgegaan met gevoelige gegevens.
In de arbeidsmarktregio ZuidKennemerland en IJmond wordt
steeds meer samengewerkt. Zo
wordt de jeugdwerkloosheid gezamenlijk bestreden en de werkgeversdienstverlening wordt centraal ingericht. Voor Zuid-Kennemerland via Werkplein Haarlem
en in de IJmond via het werkgeversservicepunt bij IJmond Werkt!
Op beide locaties worden werkzoekenden en werkgevers samen
met het UWV op gelijke wijze via
ICT bediend. Daardoor wordt onderlinge concurrentie voorkomen. In de nieuwe Participatieweg wordt de doelgroep met een
‘beperkte loonwaarde’ begeleid
naar garantiebanen. Een instantie bepaald de loonwaarde. Mensen die op de wachtlijst voor sociale werkvoorziening staan en
wajongeren met arbeidsvermogen zullen met voorrang op deze
banen geplaatst worden. Waarschijnlijk zal UWV hierin een prominente rol gaan spelen. IJmond
Werkt! is intussen volop aan de
slag. In 2013 zijn grote aantallen
klanten geholpen met het vinden
van werk. IJmond Werkt! Fungeert
ook als gemeentelijk ‘uitzend- en
re-integratieburau’. Het financieel
kader zal waarschijnlijk rond het
zomerreces worden vastgesteld.

Aanrijding
tussen motoren
IJmuiden - Op de IJmuiderslag
vond afgelopen zaterdagmiddag een aanrijding plaats tussen twee motoren. De twee passagiers raakten gewond en werden naar het ziekenhuis vervoerd. Een van de twee motorrijders verklaarde dat hij een noodstop moest maken omdat de auto
voor hem plots remde. De tweede
motor kon niet op tijd remmen en
botste achterop de eerste motor.

Jacqueline Aafjes beste
schoonheidsspecialiste
Veslerbroek - Afgelopen maandag ontving Jacqueline Aafjes
de felbegeerde Beauty Award in
studio 21 in Hilversum uit handen van Froukje de Both.
De felbegeerde Beauty Awards
worden ieder jaar toegekend
aan de meest vernieuwende, bijzondere of opvallendste schoonheidsspecialist van het afgelopen jaar.
Het is een initiatief van Beauty Trade Professionals (BTP) en
vakmagazine Kosmetiek. De
deskundige jury bestaat uit vijf
onafhankelijke experts in de
beautybranche.
Dit jaar was er een record aan
inzendingen voor zeven categorieën, zoals nieuwkomer van
het jaar, publieksprijs, salon van
het jaar met meer en minder dan
drie medewerkers en schoonheidsspecialistes van het jaar
van diverse regio’s. De Beauty Award mag na vijf jaar gezien worden als dé Oscar onder

de prijzen. Jacqueline Aafjes van
Taste of Beauty in Velserbroek
viel in de prijzen in de categorie
schoonheidsspecialiste van het
jaar voor de regio’s Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Jacqueline haar missie is om te verrassen, te veranderen en te veroveren. Verrassen is het ‘WoW’moment dat zij wil geven, veranderen is om de huid in topconditie te brengen en veroveren is
om haar droom over een paar
jaar een groter instituut te openen. Door innovatief en authentiek te zijn, maakt zij het verschil
en dat voelen mensen, aldus de
vakjury.
De vijfde editie van de prijzenregen vond afgelopen maandag
plaats in studio 21 in Hilversum.
Het werd een avond met volop
entertainment, een heerlijk diner
en natuurlijk de uitreiking van de
Awards. De avond werd gepresenteerd door niemand minder
dan Froukje de Both.

Velsen - Met nog enkele dagen te gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen is de PvdA
Velsen op bezoek in IJmuiden
op 15 maart. Kandidaat-raadsleden en andere PvdA-leden gaan
graag met de kiezer in gesprek.
Zij zullen duidelijk maken waar
de PvdA Velsen zich de komende vier jaar op wil richten onder
het motto ‘Samen investeren in
Velsen’.
Zaken waar de PvdA zich sterk
voor heeft gemaakt in de gemeenteraad zijn dagelijks zichtbaar voor IJmuidenaren. ,,Zo
heeft de PvdA zich ingespannen
om de kruising Raafstraat Orionweg veiliger te maken, hetgeen
ook is gelukt”, aldus Ronald Vennik, lijsttrekker PvdA Velsen en
wethouder. Maar ook de wateroverlast van de Planetenweg
is verleden tijd. ,,De jaren lange
deelname van het PvdA in het
college komt ook goed tot uitdrukking in de standvastigheid,
die nodig is om de herinrichting
van het Gijzenvelt en Moerbergplantsoen tot een goed einde te
brengen. Er is een prachtig resultaat behaald voor de bewoners van IJmuiden.”
Maar niet altijd alle zaken waar
de PvdA aandacht voor vraagt
zijn dagelijks zichtbaar. Een solide financieel huishoudboekje
van de gemeente, zien we niet
dagelijks op straat terug. Maar
dit is wel belangrijk om verantwoorde keuzes te maken. Ook
aandacht voor armoede onder
kinderen en startersleningen
voor inwoners met een smalle
beurs zijn niet direct zichtbaar.

Toch is het belangrijk dat deze
inwoners een steuntje in de rug
krijgen.
Is Vennik tevreden? ,,Ja, maar we
leunen niet achter over, daarvoor
is nog veel te doen. Er zijn bijvoorbeeld braakliggende stukken grond, waar woningbouw
is bedacht, die vragen om aan
te pakken. Om het winkelen in
IJmuiden aantrekkelijker te maken is het noodzaak om het kwaliteitsplan IJmuiden Centrum uit
te voeren.’ De ferryverbinding
van IJmuiden naar Amsterdam
is niet meer ondanks keer op
keer actie vanuit de PvdA Velsen.
‘Maar met onze PvdA collega’s in
de provincie maken we ons sterk
voor een terugkeer”, aldus een
strijdbare Vennik.
Uiteraard richt PvdA Velsen zich
niet alleen op IJmuiden. Tijdens
de verkiezingscampagne heeft
de PvdA Velsen met een grote
groep vrijwilligers de verschillende wijken bezocht.
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 we in
Velsen!”

Verbouwing Jacky Hart
gaat gestaag door
IJmuiden - Aan Kennemerlaan
94 en 96 wordt druk gewerkt door
elektriciens, schilders, timmermannen en meubelmakers. Zij
gaan de metamorfose bij Jacky
Hart realiseren. Eén gedeelte van
de modewinkel wordt een jongere afdeling die dan ook een stoe-

re vintage-inrichting krijgt. Deze
zaak krijgt de naam ‘Bij Bo’.
De architecte heeft volgens de
wensen van Bo bedacht hier een
‘loft’ te maken. De entree moet
het buitengedeelte worden, compleet met tuinbank en steigerhout. Daarna komt men de ‘huiskamer’ binnen met zithoek en
daarachter bevindt zich ‘de slaapkamer’ inclusief kaptafel en sofa! De persoonlijke sfeer is bepalend voor het winkelconcept anno 2014.
Dit geldt ook voor de metamorfose bij Jacky Hart. Wat vind je zelf
mooi, was ook hier de vraag. Het
resulteerde in een mix van stijlvol,
eigentijds en iets ‘ouds’. Dit alles
betekent dat Jacky Hart vanaf 16
maart dicht gaat en haar deuren
weer opent op woensdag 2 april.
Dus ga deze week nog even langs
om de verder afgeprijsde koopjes
te scoren of je garderobe aan te
vullen met een voorjaarsitem.

Dingespoort bezorgt ook
Santpoort-Noord - Restaurant
Dingespoort aan Hoofdstraat 188
heeft een zeer goede reputatie in
de ruime regio. Het enthousiasme van eigenaren Josry en Annelies leidt tot grootse resultaten,
wat betreft de menu’s en de bediening.
Dingespoort is sinds 2003 gevestigd in Santpoort. Maar Josry en
Annelies blijven zich verbeteren.
Zo is Dingespoort nu begonnen
met het thuisbezorgen van menu’s. En met de uitgebreide keuze uit menu’s betekent dat een

grote verbetering in keuze voor
mensen die graag thuis willen
genieten van restaurantkwaliteit.
Als
kennismakingsaanbieding
krijgt men in maart bij een bezorgbestelling tien procent korting.
Bestellen kan via 023-5377224 of
via thuisbezorgd.nl.
Maar natuurlijk bent u op de dagen dat u wel uit eten wilt ook
heel welkom bij Dingespoort.
Dingespoort is geopend vanaf
16.00 uur.
Zie ook www.dingespoort.nl.
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CDA Velsen zegt NEE
tegen wiet
Velsen - CDA Velsen spreekt
zich uit tegen de regulering van
wietteelt. Het is een antwoord
op het manifest ‘Joint regulation’, waarin een aantal gemeenten pleit voor een landelijk stelsel van gecertificeerde en gereguleerde cannabisteelt. Ook in
de Velsense gemeenteraad is
een grote meerderheid voor de
regulering van wiet. Het CDA
daarentegen niet!
Legaliseren van wiet is verkeerd
en wordt slechts bepleit om criminaliteit af te wenden. Dat is
de wereld op zijn kop. We moeten af van de romantiek rond de
joint. Drugs zijn schadelijk voor
de volksgezondheid en moeten
niet onder staatstoezicht worden geproduceerd en verstrekt.
CDA Velsen neemt een duidelijk standpunt in en kiest voor
het welzijn van de burgers van
Velsen. U staat toch ook niet te
juichen als uw kind gaat blowen?
De feiten onder elkaar:
- Nederlandse scholieren blowen twee keer zoveel als hun
Europese leeftijdsgenoten, ook
al mogen ze officieel geen softdrugs kopen. Een op de drie
blowers gebruikt softdrugs op
school.
- Jongeren die op jonge leeftijd
beginnen met blowen hebben
een groter risico op schoolproblemen, harddrugsverslaving
of psychische stoornissen. Ook

vertonen ze vaker agressief of
crimineel probleemgedrag.
- Het overgrote deel van de illegale wietteelt is bestemd voor
de buitenlandse handel. Regulering van de binnenlandse handel leidt dan ook niet tot
beperking van de overlast van
de illegale teelt en handel.
- Tweederde van de Nederlandse gemeenten voert een effectief nulbeleid voor coffeeshops.
Het kan dus wel!
- De nationale politie waarschuwt voor de gevolgen van
de regulering van de wietteelt.
Zij vrezen dat criminele organisaties hun aandacht zullen
richten op de ‘legale’ telers.
Het CDA maakt zich hard voor
het verder terugdringen van het
aantal coffeeshops in Velsen;
weg uit de wijken en al helemaal niet in de buurt van scholen! Daarnaast willen we een
hardere aanpak van de illegale
wietteelt door intensievere controles en betere samenwerking
tussen de politie, inspecties en
gemeentelijke diensten.
De overheid moet kiezen voor
het welzijn van haar inwoners
en de strijd tegen softdrugs niet
opgeven. Criminelen zijn niet
de baas! Het CDA staat naast
de ouders die hun kinderen willen beschermen tegen de schade en risico’s van softdrugs.
Zie www.cdavelsen.nl voor hetverkiezingsprogramma.

Open dag Zorg en Welzijn
Regio - Op 15 maart wordt voor
de 14e keer de open dag van
Zorg en Welzijn georganiseerd.
In honderden zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland
zijn bezoekers welkom om kennis te maken met de wereld van
zorg en welzijn. Voor informatie over vrijwilligerswerk en opleidingen in de zorg- en welzijnssector kan men ook op deze open dag terecht.
In regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden gaan 35
zorglocaties open. De programma’s van alle instellingen staan
op www.infopuntzorg.nl.
Welke zorginstellingen zijn open
in deze regio?
Amie Ouderenzorg; De Harte-

kamp Groep; Heliomare; Philadelphia; Rode Kruis Ziekenhuis;
SEIN; SHDH; Sint Jacob; Triversum; ViVa! Zorggroep; Zorgbalans.
Naast informatie over de open
dag geeft Infopunt Zorg informatie over werken en leren in
de zorg. De zorg is volop in beweging en heeft in de toekomst
goede, gemotiveerde medewerkers nodig om op een moderne,
eigentijdse manier kwaliteit te
leveren aan steeds meer klanten.
Het blijft daarom belangrijk jongeren te motiveren om een opleiding of baan in de in de zorg te
kiezen. Dit doen zij met de campagne: ‘Stel je eens voor... uitdaging en afwisseling!’

Geld Kromhoutstraat
naar andere projecten
IJmuiden – De renovatie van
de toegangsroute naar IJmuiden aan Zee is inmiddels afgerond. Door scherp calculeren is
een bedrag van 1,4 miljoen euro
overgebleven.
Een deel daarvan, 380.000 euro,
zal worden besteed aan de kwaliteitsimpuls Lange Nieuwstraat.
25.000 euro gaat naar de post

Algemene Reserve. Ook wordt
geld gebruikt om een aantal verkeersknelpunten in Velserbroek
op te lossen.
Het gaat dan om gevaarlijke
kruisingen. Er wordt gedacht aan
maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren, zoals het
afremmen van de snelheid van
brommers.

Landschapsbeleid

Huurappartementen
dorpshuis Het Terras
Santpoort-Noord
Vorige week maandag is de eerste paal geslagen voor de herbouw van het in 2007 afgebrande dorpshuis Het Terras op de
vertrouwde plek in SantpoortNoord. Dit project is het resultaat van een prijsvraag, uitgeschreven door gemeente Velsen, die Pré Wonen met Brederode Wonen heeft gewonnen. Architect Bart van de Putte
maakte het winnende ontwerp.
Het nieuwbouwplan bestaat
grofweg uit twee delen: een publiek deel met een dorpshuis en
een privé gedeelte met elf seniorenwoningen. Pré Wonen realiseert de bouw, Brederode Wonen zal de appartementen gaan
verhuren en beheren. Stichting
Welzijn Velsen gaat de activiteiten in het nieuwe dorpshuis organiseren en coördineren.
De entree van de woningen ligt
op de hoek van de Terrasweg en
de Dinkgrevenlaan. De 11 woningen die in het pand worden
gerealiseerd, liggen op de eerste en tweede verdieping. Deze
zijn bestemd voor senioren vanaf 65 jaar met een 1- of 2-persoonshuishouden. Het woonoppervlak bedraagt circa 70

m2. De appartementen hebben een woonkamer met open
keuken en twee slaapkamers.
Bij een aantal appartementen
is een slaapkamer eventueel
bij de woonkamer te betrekken.
De woningen hebben een balkon op het zuidwesten. Er is voldoende bergingsruimte.
De toekomstige bewoners krijgen de gelegenheid hun voorkeur uit te spreken voor de keuken en het sanitair. De netto
huur van de woningen bedraagt
675,48 euro (prijspeil 2014) plus
circa 35 euro aan servicekosten.
De woningen worden toegewezen aan huishoudens met een
belastbaar inkomen van maximaal 34.678 euro. Het is mogelijk huurtoeslag aan te vragen.
De oplevering is ongeveer in het
eerste kwartaal van 2015. Bent
u 65 jaar of ouder, wilt u in aanmerking komen en staat u ingeschreven als woningzoekende bij Wonen in Velsen? Ga dan
naar www.woneninvelsen.nl en
reageer op de advertentie die
vanaf 25 maart tot 31 maart actief is. Wees er op tijd bij! Kijk
voor meer informatie op www.
brederode.nl onder het kopje
Nieuwbouw & projecten.

Zonnekeur certificering
voor Sunshine Solutions
Velserbroek - Sunshine Solutions is een samenwerkingsverband tussen Buijs Elektrotechniek uit Velserbroek en Loodgietersbedrijf R. Spoor uit Hoofddorp. Sunshine Solutions levert
en installeert zonnepanelen van
verschillende merken. Sinds januari 2014 heeft het bedrijf de
bevestiging ontvangen dat zij
het predicaat Zonnekeur mogen
voeren.
Sunshine Solutions was op dat
moment het tiende bedrijf in Nederland dat dit keurmerk mocht
voeren. Zonnekeur is in Nederland het bewijs dat de houder
van dit certificaat voldoet aan allerlei strenge eisen op het gebied van ontwerp, uitvoering, administratie, nazorg en afhande-

ling van garantieclaims op het
gebied van zonnestroomsystemen. De opgeleverde installaties worden steekproefsgewijs
gecontroleerd en eens per jaar
wordt de administratie van het
bedrijf doorgelicht.
Ook heeft de stichting Zonnekeur een geschillencommissie
in het leven geroepen. De uitspraken van deze commissie zijn
bindend. Dit alles biedt een opdrachtgever extra zekerheid over
het ontwerp, de installatie, de
garanties en het optimale rendement van de geleverde installaties.
Buijs Elektrotechniek/Sunshine
Solutions is lid van Uneto-VNI
en landelijk erkend Elektrotechnisch installateur.

Velsen – 2010 is het Landschapsbeleidsplan Velsen 2010 vastgesteld. De twee speerpunten zijn
het verbeteren van de landschappelijke uitstraling van paardenhouderijen en de stapsgewijze realisatie van de ecologische verbindingszone Driehuis-Spaarnwoude. Samen met Landschap
Noord-Holland (LNH) zijn adviezen gegeven voor verbetering
van de landschappelijke inpassing bij paardenhouderijen. Deze adviezen worden opgenomen
in het bestemmingsplan Duingebied. In een aantal gevallen wordt
bebouwing gelegaliseerd onder
voorwaarde van een betere landschappelijke inpassing. LNH heeft
ook een advies opgesteld voor het
ecologisch beheer van de Schipbroekerbeek. Tenslotte zijn in de
Biezen overleg met particulieren
over landschappelijke inpassing
van het terrein. Langs de Biezenweg is een houtwal aangelegd, zijn
er hagen aangeplant in het gebied
Groeneveen. Voor het HOV project
zijn faunapassages en een moeraszone in opgenomen voor de
kruising met het spoor. In 2013 is
ook veel voorbereidend werk uitgevoerd op het gebied van communicatie waar het particuliere of
verpachte gronden betreft.

Kreeften
Hollandaise
saus bij De
Meerplaats
IJmuiden - Dat onze weekbladen
tot op de letter worden gespeld en
gelezen blijkt maar weer. Een lettertje of een spatie op de verkeerde plaats maakt dan een heel verschil. In de advertentie van Visrestaurant De Meerplaats was dat
ook het geval. De Maartspecial
bestaat uit gebakken zeewolffilet
met kreeften Hollandaise saus. In
onze krant stond per abuis kreeft
en Hollandaisesaus. Een klein verschil, zou je denken, maar veel
gasten bij De Meerplaats dachten dat zij twee soorten saus bij
de zeewolffilet zouden krijgen. Nu
krijgt men bij de Maart Special al
heel veel lekkers extra, zoals een
amuse en warme broodjes met
boter en kruidenboter en bij het
hoofdmenu gebakken aardappeltjes, huisgemaakte frieten, verse
groenten, frisse salade en rabarbercompote, maar bij de Maartspecial wordt één saus bij de zeewolffilet geserveerd: de kreeften Hollandaise. Vooraf krijgt men
bovendien een amuse en warme
broodjes met boter en kruidenboter. En tussen 12.00 een 16.00 uur
krijgt men ook nog een gratis kopje koffie bij de Maart special voorgeschoteld. Voor de Maartspecial
betaalt men 17,50 euro per persoon. Reserveren kan via 0255510806. De Meerplaats, Trawlerkade 80, IJmuiden. Zie ook www.
meerplaats.nl.
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Postzegelbeurs
IJmuiden - Zaterdag 15 maart
organiseert
Postzegelvereniging IJmuiden een gezellige
postzegelbeurs in buurthuis De
Spil, Frans Halsstraat 29. Vanaf
11.00 tot 15.00 uur kan men terecht voor alles wat met postzegels te maken heeft. Er is gelegenheid om te ruilen. Ook kunt
u één of meer tafeltjes huren
om uw overtollige postzegels te
verkopen. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis
en er is voldoende parkeergelegenheid. Voor inlichtingen en/of
tafelhuur kunt u bellen met 0641739966 of 06-41804330.

LGV gaat
naar buiten
IJmuiden - Zaterdag 15 maart
ontmoet het team van LGV de
kiezers in Velsen-Noord, vanaf
10.00 uur en in het winkelcentrum Zeewijk vanaf 14.00 uur.
De verkiezingsactiviteiten worden ondersteund met muziek.
Tijdens deze ontmoetingen ontvangt iedere geïnteresseerde
een leuke attentie. Ook zal de
LGV-tractor aanwezig zijn. LGV
vindt het van groot belang om
de lokale koers aan de kiezer te
kunnen vertellen.

Rozengeur
op clubhuis
IJmondtrekkers
IJmuiden - De kabouters van
Scoutinggroep de IJmondtrekkers stonden zaterdagmiddag
ijverig in potjes te roeren. Wat
waren ze in hemelsnaam aan
het maken? Na het openingsspel stond op het veld voor het
clubhuis een lange tafel klaar
met daarop allemaal pannen en
kommetjes. Vandaag gingen de
kabouters (7-11 jaar) zelf handcrème maken! Dit is een precies
werkje. Eerst moest er 7,5 gram
wasbolletjes afgewogen worden
en hieraan werd 10 gram vloeistof toegevoegd. Dit moest langzaam au bain marie verhit worden zodat de bolletjes smolten.
Daarna werd een vloeistofmix
toegevoegd, precies 30,4 gram.
En dan roeren, roeren en roeren net zolang tot alles was afgekoeld en er een lekkere handcrème ontstaat. Tot slot nog een
paar druppeltjes rozen- of lavendelolie toevoegen voor een
lekker geurtje. Om de crème in
een tube te krijgen valt nog niet
mee. Daar komt het geheim van
de apotheker om de hoek kijken... Maar uiteindelijk ging elk
kabouter met een lekkere tube
crème naar huis. Bij de kabouters is nog plaats voor nieuwe
leden. Ben je tussen de 7 en 11
jaar oud, kom dan op zaterdagmiddag in 14.00 uur langs bij ons
clubhuis aan de Heerenduinweg
in IJmuiden.

Moeder hoort in Velsen

‘We deden alles samen’

Jonge Rotaryleden
spelen serieus spel
Velsen-Zuid - Op landgoed Waterland werd vrijdag en zaterdag de Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) gehouden
door 30 jonge Rotaryleden. Thema was offshore windenergie. De
opdracht was: Je bent voorzitter
van belangenorganisatie AYOP. Je
leden zijn allemaal op de een of
andere manier betrokken bij offshore activiteiten in het IJmondgebied en je ziet een fantastische
business opportunity voor ze: de
aanleg van een windmolenpark
voor de kust. Dat is in een notendop het leiderschapsspel waar de
Rotary-leden mee te maken kregen.
25 Rotary-leden begeleidden de
RYLA, die een groot succes was,
op een minpunt na: twee dagen
waren eigenlijk te kort. ,,Ik moest

een moeilijk gesprek doen,” vertelde RYLA deelnemer Tijn Visser
na afloop. Het liep allemaal heel
anders dan hij verwachtte: ,,Het
ging er hard aan toe. Ik was even
van mijn stuk gebracht, maar gelukkig kon ik mijzelf herpakken.
Dergelijke situaties kunnen zich
in het echte leven ook voordoen.”
De RYLA 2014 van district 1580
werd georganiseerd in nauwe samenwerking met AYOP, een belangenorganisatie van bedrijven,
instellingen en overheden op het
gebied van offshore activiteiten in
de IJmond. Het leiderschapsspel
was weliswaar fictief, maar sneed
wel degelijk actuele thema’s aan.
Voorzitter Ron Davio van AYOP
ontving zaterdagmiddag dan ook
enkele concrete adviezen van de
jonge deelnemers.

Velserbroek - Een gebroken
man, zo kun je de 50-jarige Velserbroeker wel noemen. Hij wil
niet met zijn naam in de krant,
omdat hij te bekend is. Zijn grote
leed bestaat eruit dat zijn moeder vanwege dementie in december noodgedwongen uit huis
werd geplaatst naar een tehuis
in Hillegom.
,,Ik woon mijn hele leven al bij
mijn moeder. We deden alles samen’’, zegt hij. ,,Ik zou het liefst
elke dag naar Hillegom gaan,
maar dat kan ik niet betalen. Ik
leef van een uitkering. Daarom
wil ik dat mijn moeder een plaats
in Velsen krijgt, dat was eerst
ook de bedoeling. Nu heb ik te
horen gekregen dat zij tot haar
dood in Hillegom moet blijven.’’
De Velserbroeker voelt zich erg
alleen. Er is wel een organisatie
die zich om de man bekommert,
maar niemand kan of wil hem
helpen met het regelen dat zijn
moeder weer naar Velsen komt.
,,Mijn broer heeft dat geregeld,

maar die woont aan de andere kant van het land. Ik ben de
enige die nog regelmatig bij mijn
moeder komt. Ik begrijp niet
waarom zij niet in Velsen een
plek krijgt.’’
Hoe het allemaal zo heeft kunnen lopen, snapt de Velserbroeker niet. ,,Ik merkte wel dat ze
ouder werd, maar samen redden wij ons goed. Zij zorgde een
beetje voor mij en ik voor haar. In
mijn auto gingen we samen op
visite bij familie. Nu mag ik niet
eens meer met haar gaan wandelen, omdat ze bang zijn dat
ze wegloopt. En dat is onzin. Ik
zou haar graag in Velserduin geplaatst zien. Dan zouden we samen eens een ommetje kunnen
maken over de Lange Nieuwstraat en dan zou ik elke dag
bij haar langs kunnen gaan. Zoals het nu gaat heb ik het gevoel
dat mijn leven is verknald. Niemand luistert naar mijn wensen
of die van mijn moeder. Dat kan
toch niet?’’

Werknemers Tata Steel
stemmen voor staken

GroenLinks zet zich in
voor duurzame zorg
Velsen - Er zijn veel zorgen over
de ‘zorg’. De rijksoverheid maakt
zich zorgen of het allemaal wel betaalbaar blijft en kort daarom miljarden en verplaatst mede daarom
veel zorg van het rijk en de provincies naar de gemeenten. Van gemeenten wordt verwacht dat ze
beter dan het rijk maatwerk kunnen leveren aan de burgers. Met
de gigantische bezuinigingen die
het kabinet heeft ingezet op de
zorg, het jeugdbeleid en de arbeidsparticipatie is dit geen eenvoudige opgave. Maar gelukkig
heeft het college van B&W van
Velsen zich daar de laatste vier
jaar stevig op voorbereid. Hoewel
het landelijk overheidsbeleid nog
lang niet op alle punten duidelijk
is, heeft Velsen in samenwerking
met de andere IJmondgemeenten
en andere regio’s veel voorbereidend werk verricht om de zogenaamde ‘decentralisaties’ zo goed
mogelijk op te pakken. Zo is voor
de WMO-zorg al een jaar ervaring
opgedaan met de ‘kanteling’, een
nieuwe wijze van werken waarbij de zorg-vragende burger voorop staat en samen met de gemeentelijke WMO-consulent nagaat hoe hij het beste geholpen
kan worden. De in 2013 met deze

aanpak opgedane ervaringen zijn
zeer positief. Maar gelijktijdig zijn
er ook de nodige vragen opgekomen. Financiële vragen, zeker ook
gezien de kortingen die het Rijk
gaat doorvoeren. Heel duidelijk is
ook dat een gemeentebestuur ingeperkt wordt door landelijk beleid. Daarom is het goed dat zo’n
bestuur, in tegenstelling tot lokale partijen, rechtstreekse toegang heeft tot de landelijke politiek. GroenLinks Velsen (lijst 7) wil
voor de komende vier jaren op die
toegang zwaar inzetten en staat in
de startblokken om de aangevangen uitwerking van zorg en welzijn in Velsen verder uit te werken
naar zorg op maat, zorg die duurzaam is.

IJmuiden - Dinsdag hebben
bijna 1500 werknemers van Tata Steel ingestemd met staken
voor koopkracht en werkzekerheid. De directie heeft tot vrijdag
14 maart 06.00 uur de tijd om in
te gaan op de eisen van de werknemers.
Aad in ’t Veld, bestuurder FNV
Bondgenoten: ,,Als Tata Steel
dan niet is ingegaan op onze eisen, dan gaan wij stakingen en
acties organiseren. De mensen
hier staan klaar om te strijden
voor waardering na jaren van reorganisaties en een gematigde
loonontwikkeling. We gaan uit
van een langdurige stakingsperiode. Half februari maakte Tata Steel bekend dat in de laatste negen maanden van 2013
ruim 260 miljoen winst is gemaakt. Daar hebben de mensen
keihard voor gewerkt. De werknemers willen dat nu ook terugzien in een fatsoenlijke loonsverhoging van drie procent en geen
verder verlies van banen.’’
Ook de voorgestelde verslechteringen, zoals het afnemen van
vakantiedagen van een groep
werknemers, het beperken van
overwerk- en feestdag toeslagen

en het afpakken van de zeggenschap van de werknemers over
Adv-dagen, moeten van tafel. De
werknemers pikken dit niet langer. Zoals een Tata Steel FNV
kaderlid tijdens de bijeenkomst
aangaf: ..Wij zijn betrokken medewerkers, geen kostenpost!’’
Niels Mans, opzichter bouw civiel bij Tata Steel: ,,Veel mensen
hier hebben een wat lager inkomen, en dat is echt geen vetpot. Die mensen hebben gewoon
meer koopkracht nodig, na jaren
van bezuinigingen en een matige loonontwikkeling. Nu trekt de
markt weer aan, daarom is 3 procent erbij een reëele eis.’’
De directie van Tata Steel wil het
werkgelegenheidspact - geen
gedwongen ontslagen tot 1 oktober 2016 - ter discussie stellen.
In ’t Veld: ,,De werknemers willen
gewoon zekerheid houden over
hun banen, onzekerheden zoals
het opbreken van het werkgelegenheidspact staan hier haaks
op.’’ Eerder liepen de cao-onderhandelingen vast omdat Tata
Steel stug vast blijft houden aan
verslechteringen. Bij Tata Steel
werken ongeveer 9.000 mensen.
(foto: Leo Tillmans)
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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,

Het is ook
jouw gemeente!

mag u niet stemmen.

Ga stemmen
op 19 maart!

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.
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kies op 19 maart
de nieuwe raad Plaats goed idee voor raad
op DeStemvanVelsen.nl
www.DeStemvanVelsen.nl

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. Voor deze avond kunt u alleen
een afspraak maken via telefoonnummer 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.

Op woensdag 19 maart 2014 kiezen de inwoners van Velsen een
nieuwe gemeenteraad. Om de inwoners in staat te stellen zich zo
goed mogelijk voor te bereiden
kunnen ze gebruik maken van de
stemtest: DeStemvanVelsen.nl.

Naast het maken van de stemtest
kan iedereen op de website van DeStemvanVelsen.nl zelf een goed idee
voor Velsen plaatsen. De vijf beste
ideeën worden na de verkiezingen
besproken met de indieners en de
nieuwe raad. En wie weet, wordt ook
een van de ideeën uitgevoerd.
Via DeStemvanVelsen.nl krijg je als
bezoeker op een vernieuwende ma-

nier informatie over de standpunten die partijen hebben ingenomen
over actuele kwesties die er in Velsen spelen. Door middel van stellingen kom je meer te weten over hun
standpunten. Aan het eind van de
stemtest kan je op basis van eigen
keuzes achterhalen met welke politieke partij jouw opvatting het meest
overeenkomt.
Met DeStemvanVelsen.nl hoopt
de gemeenteraad de inwoners een
hulpmiddel te geven bij het uitbrengen van de uiteindelijke stem op een
van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen voor de
nieuwe raad op woensdag 19 maart
2014.
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Nieuwbouw Oud-IJmuiden
In het najaar van 2014 worden
er nieuwe woningen gebouwd in
Oud-IJmuiden. Bouwfonds, Woningbedrijf Velsen en de gemeente Velsen hebben dat afgesproken. Ook aan parkeerplaatsen is
gedacht.

in mei met de verkoop van de resterende koopwoningen en half september/oktober 2014 start de bouw.
Ook het aangrenzende Thaliaplein
wordt dan aangelegd. Dit vergroot
de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid in dit woongebied.

Aan de Oranjestraat en de Frogerstraat in IJmuiden ligt nu een braakliggend terrein. Er zouden woningen komen met daaronder een parkeergarage, maar door de economische malaise kwam dit plan stil te
liggen. De woningen met parkeergarage maakten de huizen te duur voor
de woningmarkt, meende ontwikkelaar Bouwfonds.

Wat betreft het parkeren: de bewoners van appartementen in De
Doorbraeck en De Zuidvaerder
gebruiken nu de extra gecreëerde
parkeerplaatsen op de Oranjestraat.
Bovendien levert Bouwfonds bouwgrond in om extra parkeerplaatsen
aan te leggen.

De gemeente Velsen laat nu eenmalig de eis van de ondergrondse parkeergarage vallen. Dat biedt Woningbedrijf Velsen de ruimte om te
investeren in 8 nieuwe huurwoningen in plaats van in de parkeergarage. Met Velison Wonen wordt gesproken over de afname van 5 sociale huurwoningen. Bouwfonds start

Het project aan de Oranjestraat en
Frogerstraat wordt het eerste waar
aspirant kopers een zogenaamde
starterslening voor kunnen afsluiten. Dit overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat iemand maximaal kan lenen. Dit geldt alleen
voor nieuwbouwkoopwoningen in
IJmuiden tot € 220.000,--. De starter mag niet ouder zijn dan 45 jaar.

Oproep aan kunstenaars

Kunstwerk Publiekshal
Burgemeester en wethouders
van Velsen hebben recent besloten de nieuwe ruimte van de
publiekshal in het stadhuis te
verrijken met een kunstwerk.

Elke professionele kunstenaar die
belangstelling heeft in deze opdracht kan reageren op een advertentie die in het vakblad BK Infor-

matie en op de website van CultuurNet komt te staan.
Wie geen abonnement op dit blad
heeft en niet beschikt over internet, kan de advertentie vanaf 14
maart a.s. opvragen via Kunst@
Velsen.nl. De sluitingsdatum voor
reacties is 14 april a.s. (foto: gemeente Velsen)

Expositie in bibliotheek
Burgemeester Weerwind heeft
zaterdag 8 maart de foto-expositie geopend van ‘Stichting Hulp
aan Nubra’ in de Centrale Bibliotheek. De beelden uit de Himalaya
zijn nog de hele maand maart te
zien.

Ballonnen Brede School
De Brede School in Velsen-Noord
komt weer een stapje dichterbij.
Het bouwbord werd maandag 10
maart onthuld door beide betrokken wethouders.

Maandag 10 maart 2014 gaven de
wethouders Robert te Beest en Annette Baerveldt het startsein voor
de bouw van de Brede School in Velsen-Noord door de onthulling van
het bouwbord (foto). Ze lieten ook
tientallen ballonnen op samen met
aantal leerlingen en peuters. Daarna
was er een lunch voor betrokkenen

en buurtbewoners in wijksteunpunt
Watervliet.
De gemeente Velsen, Stichting Fedra
en Stichting Welzijn Velsen ontwikkelen samen de Brede School in Velsen-Noord. In deze nieuwe accommodatie komen o.a. de basisschool
De Triangel, activiteiten van Stichting Welzijn, een gymzaal en een
consultatiebureau.
Het is de bedoeling dat het nieuwe
gebouw in mei 2015 af is. (foto: Reinder Weidijk)

De foto’s zijn gemaakt op weg naar en
tijdens medische kampen in afgelegen dorpen in de Himalaya. Zo krijgt
de bezoeker een beeld van de bevolking en de cultuur in dit onherberg-

zame gebied. Wegenbouwers leggen
op grote hoogte wegen aan om de afgelegen dorpen te ontsluiten en te
verbinden met de wereld van internet en toerisme. De stichting Hulp
aan Nubra geeft steun aan een arts
aldaar (foto). Meer informatie op
www.nubra.nl. In maart is er ook een
filmdocumentaire te zien van Hans
Becker over de bergbewoners en nomaden in de Himalaya. (Foto: bibliotheek Velsen)
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Hergebruik restwarmte
Om de IJmond economisch te
kunnen blijven ontwikkelen, is
efficiënter gebruik van bestaande grondstoffen en energie nodig. Restwarmte van Tata Steel
zou hierin een grote rol kunnen
spelen. Een verkenning naar de
mogelijkheden en haalbaarheid
is daarin de eerste stap. Daartoe
ondertekenden Tata Steel, Provincie Noord-Holland, Gemeente
Velsen, Milieudienst IJmond en
energie-exploitanten
Alliander
en Dalkia op 10 maart 2014 een
samenwerkingsovereenkomst.

BUUV succesvol van start
Op vrijdag 7 maart 2014 is BUUV IJmond van start gegaan in Velsen – een
digitale marktplaats voor klussen en diensten. Er was die middag aardig wat
belangstelling in de bibliotheek. Verschillende vrijwilligers gaven uitleg en
hielpen mensen zich in te schrijven als BUUV; samen met Wethouder Welzijn Robert te Beest (4e van rechts) poseerden de BUUV-ambassadeurs voor
de foto. Laatste nieuws: de eerste afspraak via Buuv is inmiddels gemaakt!
(foto: Reinder Weidijk)

Tata Steel is een grote producent
van restwarmte. Een groot deel
daarvan gebruikt Tata Steel zelf opnieuw in het eigen productieproces.
Daarna blijft er nog meer dan twee
Petajoule restwarmte over die el-

ders kan worden hergebruikt. Tata Steel heeft verschillende bronnen die dichtbij Heemskerk, Beverwijk en Velsen liggen en kan daarnaast voor de Metropoolregio Amsterdam van belangrijke waarde zijn. Op termijn kunnen met de
restwarmte van Tata Steel bijvoorbeeld 45.000 huishoudens worden
verwarmd.
De verkenning naar het gebruik van
restwarmte van Tata Steel is de eerste stap naar een warmtenet in de
IJmond. In deze verkenning wordt
het energieaanbod van het staalbedrijf en de energievraag van bedrijven, woningen en kassen geïnventariseerd. Daarna wordt de haalbaarheid van dit project beschreven in
een zogenaamde business case. Dit
wordt in september 2014 verwacht.

Supporter van Schoon

De Molenweid doet mee
Samen vegen helpt om je wijk
schoon te houden. Op openbare
basisschool De Molenweid weten
ze daar alles van. Het winkelcentrum in Velserbroek werd flink onderhanden genomen.

Een project over milieu, afval en hergebruik van materialen: op OBS De
Molenweid in Velserbroek zijn ze er
een hele maand mee bezig. Ze leren
er van alles over en dat is helemaal
van deze tijd. Het doel van het project is om de kinderen bewust te maken van het feit, dat je de rommel die
je maakt opruimt en niet zomaar op
straat gooit.
Om aan iedereen te laten zien dat

we zuinig moeten zijn op ons milieu
ging De Molenweid woensdag 12
maart de wijk in. Bij het winkelcentrum ligt altijd heel veel zwerfvuil en
daarom begonnen ze daar met ruimen. Ze hopen natuurlijk dat Velserbroek daarna niet weer heel snel vuil
wordt.
Wethouder Vennik is heel blij met
het initiatief. Daarom was hij erbij
op school om de kinderen zakken
en knijpers te geven en ze veel succes te wensen met hun goede werk.
Ook heeft hij gezorgd voor wat hulp:
er kwamen medewerkers van de gemeentelijk groenploeg en een veegwagen van HVC. (foto: gemeente
Velsen)

Tegenprestatie in de praktijk
De tegenprestatie, er is de laatste
tijd veel over te doen. Sommigen
vinden het terecht dat uitkeringsgerechtigden iets terugdoen voor
hun uitkering. Anderen vinden het
te ver gaan om mensen ‘verplicht’
werk te laten doen. Voor de twee
heren die een tegenprestatie leveren bij buurtcentrum De Dwarsligger is de ervaring in ieder geval positief.

ker. Keuter: “Eerst was ik erg sceptisch over de tegenprestatie, maar
er zijn een hoop bezwaren weggenomen en ik heb het nu erg naar mijn
zin.” Cappon: “Ik had nooit gedacht
dat ik vrijwilliger zou worden, maar
ik wil me nu ook best inzetten voor
andere buurthuizen.” Beide heren
willen zich na afloop van de tegenprestatie blijven inzetten als vrijwilliger.

Op 5 maart 2014 bezocht wethouder Arjen Verkaik buurtcentrum
De Dwarsligger om met eigen ogen
te zien wat de ervaringen zijn van
mensen die een tegenprestatie leveren. De heer Cappon (links op de foto) zet zich in voor het technisch onderhoud van het buurtcentrum en de
heer Keuter (rechts op de foto) is actief als balie- en receptiemedewer-

In Velsen is de tegenprestatie in het
afgelopen halfjaar bij wijze van proef
uitgeprobeerd. Meer dan twintig uitkeringsgerechtigden hebben een tegenprestatie geleverd. Voor de meesten van hen gelden dezelfde positieve ervaringen. De nadruk ligt niet zozeer op de verplichting, maar meer
op mogelijkheden en zelfontplooiing. (foto: Ko van Leeuwen)
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Wordt Velsen Fietsstad 2014?
De gemeente Velsen is genomineerd voor Fietsstad 2014. Dat is
bijzonder en ook wel een beetje terecht. Velsen werkt al jaren hard aan haar fietspaden: het
worden er steeds meer, ze zijn
breder, ze liggen vrij. Bovendien
zijn honderden paaltjes weggehaald, waardoor fietsers ongehinderd overal kunnen komen. Op 18
maart komt de jury een kijkje in
de gemeente nemen. Op 8 mei is
de uitslag.

De Fietsersbond heeft Velsen genomineerd voor Fietsstad 2014 samen

met Almere, Eindhoven, Enschede
en Zwolle. Velsen gaat de strijd met
deze relatief grote gemeenten graag
aan. Onze gemeente heeft veel maatregelen voor haar fietsers getroffen.
Een paar voorbeelden: de Pontweg
is afgesloten voor autoverkeer, er is
een fietspad langs de Reyndersweg
naar de Noordpier gekomen en er is
een echte fietsstraat gemaakt langs
de westkant van de Waterloolaan.
De Fietsersbond vindt dat Velsen er
alles aan doet om het fietsen in de
gemeente veilig, direct, comfortabel
en aantrekkelijk te maken. Dit heeft
geleid tot nominatie.

Het thema dit jaar is: ‘Fietsen zonder
hindernissen’. In Velsen is het al jaren vanzelfsprekend om goed voor de
fietsers te zorgen. Er zijn veel vrij liggende fietspaden aangelegd – onlangs
nog langs de Planetenweg en later dit
jaar ook langs de IJmuiderstraatweg;
er zijn weinig verkeerslichten, veel
paaltjes op fietspaden zijn verwijderd,
veel fietspaden zijn geasfalteerd en de
fietsinfrastructuur wordt prima onderhouden. Met andere woorden: fietsers komen weinig belemmeringen tegen op hun weg. Er zijn goede verbin-

dingen naar belangrijke recreatieve
voorzieningen zoals strand, zwembad
en recreatiegebied Spaarnwoude. Enkele voorbeelden hiervan zijn de vernieuwde Reyndersweg en de recent
aangelegde Tacitustunnel tussen Velserbroek en Spaarnwoude.
Het kan natuurlijk altijd beter. De nominatie toont in ieder geval aan dat we
op de goede weg zijn. Op dinsdag 18
maart komt de jury naar Velsen en op
8 mei wordt beslist wie zich Fietsstad
2014 mag noemen.

Verkeerswethouder Vennik trots op nominatie
Voor een verkeerswethouder moet de nominatie als muziek in de oren klinken.

Ronald Vennik: “Uiteraard ben ik trots op de
nominatie voor Fietsstad 2014. Velsen ligt immers in een regio waar wonen, werken en recreëren hand in hand gaan. Mobiliteit speelt
daarbij een belangrijke rol. Fietsen is schoon
en gezond. We hebben ruim 90 km aan fietspaden in beheer. Vele daarvan liggen in een
prachtige, recreatieve omgeving, in en rond de
woonkernen en de duinen. Telkens als wegen
opnieuw worden bestraat, kijken we nadrukkelijk naar de positie van de fietser. En waar we
kunnen kiezen, pakt dit in het voordeel van de
fietsers uit”.
Veel inwoners van Velsen werken binnen de
IJmond; zij leggen vaak minder dan 10 kilometer per ritje af. Vennik daarover: ,,Ideale afstanden voor de fiets! Dat geldt voor woonwerk verkeer, maar ook voor scholieren. In
Velsen liggen de middelbare scholen voornamelijk in Driehuis en IJmuiden. Uit de regio
komen eveneens veel scholieren hier naar toe.
Dat moet zo veilig mogelijk gebeuren. Daar-

om werken we niet alleen aan een goede infrastructuur voor fietsers, maar zorgen we er ook
voor dat er verkeerslessen op scholen worden
gegeven.’’
Goed beleid komt niet tot stand zonder goede
sparringpartners. Dat zijn de regiogemeenten
in het kader van IJmond Bereikbaar, de Milieudienst IJmond en inwoners van Velsen. Ronald
Vennik: “En zeker ook de lokale afdeling van de
Fietsersbond! In Velsen zijn dit kritisch meedenkende mensen met een pragmatische inslag. Zij houden ons scherp. Samen met hen
hebben we vorig jaar een fietstocht gemaakt.
Ze kijken toch met andere ogen. Mede dankzij hun inbreng hebben nog eens tweehonderd
paaltjes op fietspaden weggehaald, terwijl we
als gemeente al veel overbodige paaltjes weggehaald hadden. Paaltjes die nutteloos waren
of soms ronduit gevaarlijk.”
Zet dit alles naast onze fietsstraten, de vele vrij
liggende fietspaden en het zeer lage aantal verkeerslichten dat Velsen telt – dan wordt steeds
duidelijker dat Velsen een echte fietsstad is.
(foto: Reinder Weidijk)

Onderzoek naar doorstroming (fiets)verkeer
Hoe vaak gebruikt u de fiets?
Daar is in januari van dit jaar onderzoek naar gedaan onder de
leden van het Burgerpanel Velsen. Eén van de opvallende conclusies daaruit was dat 20% van
de ondervraagden nooit gebruik
maakt van de fiets. Terwijl Velsen
een prima fietsstad is! Het onderzoek wilde vooral in kaart brengen hoe Velsenaren de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en de kwaliteit
van het openbaar vervoer erva-

ren, zowel in zijn algemeenheid
als specifiek op tien locaties in
Velsen.

In het algemeen zijn de leden van
het Burgerpanel redelijk tevreden over de doorstroming van het
verkeer. De enige uitzondering is
Plein 1945 (kruising Zeeweg/Lange Nieuwstraat). Fietsers én automobilisten zijn ontevreden over
de doorstroming op deze kruising.
Daarnaast zijn fietsers niet tevreden over de kruising Marktplein-

Lange Nieuwstraat. Er zijn nu plannen om de Lange Nieuwstraat opnieuw in te richten, waarbij veel
aandacht zal zijn voor deze kruispunten.

dachtspunten worden zo snel mogelijk ter hand genomen. Ook levert
dit onderzoek belangrijke bouwstenen om het fietsen in Velsen nog
veiliger te maken.

De meeste respondenten vinden de
aanpak van onveilige punten voor
fietsers het belangrijkst, gevolgd
door verbetering van de doorstroming. De aandachtspunten uit het
onderzoek worden nu betrokken in
de planning van wegwerkzaamheden of reconstructies. Andere aan-

Meer informatie over fietsen in
Velsen staat op www.velsen.nl
of www.ijmuidenaanzee.nl.
Meer informatie over Fietsstad
2014 staat op www.fietsstad.
fietsersbond.nl.
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Thema Fietsstad 2014
Slecht wegdek, verkeerd geplaatste paaltjes, lang op rood staande
verkeerslichten,
spoorwegovergangen of kruisingen waar je altijd
moet wachten. Fietsers komen elke dag heel wat hindernissen tegen. Daarom is de Fietsersbond
op zoek naar de Fietsstad die het
meeste doet om deze hindernissen voor fietsers op te lossen. Na
‘Veilige schoolomgeving’ in 2011
is het thema van Fietsstad 2014
‘Fietsen zonder hindernissen’.

Veiligheid rond scholen
Zowel landelijk als lokaal is er
steeds meer aandacht voor verkeersveiligheid bij 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. Toen vond
36% van de ouders met kinderen op
de basisschool de schoolomgeving
onveilig. Als drie belangrijkste redenen werden genoemd:
- er rijden teveel auto’s rond school
(86%),
- ouders parkeren midden op de
weg en/of blokkeren ander verkeer
(79%).
- het verkeer houdt zich niet aan de
maximumsnelheid (63%).

Natuurlijk willen we allemaal zo snel
mogelijk van A naar B, maar het gaat
er bij deze verkiezingen vooral om
dat je zo prettig mogelijk door kunt
fietsen. Niet moeizaam via kruipdoor-sluip-door-straatjes met veel

verkeerslichten, open bruggen en
omrijden, maar makkelijk en snel via
goed aangelegde en prima onderhouden hoofdfietsroutes. Routes waarmee je ononderbroken heerlijk onbezorgd en vlot naar huis kan fietsen. Dat zoekt de Fietsersbond in de
Fietsstad 2014.
Het thema is volgens projectleider
Jaap Kamminga van de Fietsersbond
niet voor niets gekozen. “Het scheelt
nogal of je comfortabel over brede geasfalteerde fietspaden rechtstreeks van A naar B kunt fietsen of
dat je op hobbelige tegelpaden steeds
moet wachten voor rode verkeerslichten. Dat verschil kan een belangrijke reden zijn voor mensen om de
fiets te pakken of juist te laten staan.”

Helaas komt dit, ook in Velsen, voor
een belangrijk deel door het aantal
ouders dat hun kinderen met de auto naar de basisschool brengt en het
rijgedrag dat zij daarbij vertonen.

Zaterdag 19 april op Plein 1945

Al sinds 2007 werkt de gemeente
met de scholen samen aan maatregelen om deze situaties te verbeteren. Soms met eenvoudige maatregelen – zoals een stopverbod voor
auto’s, en soms door een gedeelte
van de straat opnieuw in te delen –
door bijvoorbeeld de stoep te verbreden. Met deze maatregelen probeert Velsen het fietsen van en naar
scholen veiliger en dus ook aantrekkelijker te maken.

Op zaterdag 19 april organiseert de Fietsersbond in samenwerking met
de gemeente Velsen een Fietsfeest op Plein 1945 in IJmuiden. Tussen
13.00 en 16.00 uur is er een afwisselend programma met informatie over
bijvoorbeeld het gebruik van E-bikes, demonstraties en bezienswaardigheden voor jong en oud. Kom op de fiets en laat je verrassen!

Een rapport met daarin de huidige
stand van zaken is onlangs verschenen (maart 2014). Hierin staat niet
alleen een overzicht van alle maatregelen, maar u vindt ook plaatjes
waarop de verbeteringen duidelijk
te zien zijn. Kijk op www.velsen.nl.
(foto: Marcel Reimer)

Fietsfeest in Velsen

Veel toeristische routes
Door de gemeente Velsen lopen diverse toeristische fietsroutes, zoals
de Beeckestijnroute (21km), Fortenroute (22 km), Verrassend Velsen
(40 km) en de Cornelis Vreeswijkroute (17,4 km).

Het zijn gevarieerde fietstochten met
uiteenlopende thema’s, die altijd een
spoor van historie hebben in deze
prachtige omgeving. Daarnaast liggen

een paar fraaie natuurgebieden op Velsens grondgebied, zoals het recreatieschap Spaarnwoude en het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland. Ook hier
lopen prachtige fietspaden doorheen
voor mooie avontuurlijke tochten.
Tot slot maakt Velsen deel uit van het
fietsknooppuntennetwerk in NoordHolland – het netwerk loopt langs de
mooiste plekjes en fietsers kunnen er
hun eigen route mee samenstellen.

Tien opvallende weetjes over fietsen in Velsen
1.De gemeente Velsen heeft ca. 90 km aan fietspaden in beheer. Daarnaast liggen
er nog vele fietspaden in de diverse recreatiegebieden die de gemeente rijk is.
2.De pont zet dagelijks meer dan 4.000 fietsers over het Noordzeekanaal.
3.Per maand worden er gemiddeld 30 gevonden fietsen bij de gemeente Velsen
aangemeld. Via de website www.verlorenofgevonden.nl kunt u zien om welke
fietsen dit gaat. Wanneer u uw fiets kwijt bent, kan het dus de moeite lonen om
regelmatig op deze website te kijken.

6.De gemeente Velsen telt meer dan 20 fietsroutes: langs de vele monumenten
in Velsen, maar er zijn ook knooppuntenroutes en zelfs digitale routes. Zie hiervoor www.velsen.nl of www.ijmuidenaanzee.nl.
7.Van april tot oktober vaart er een paar keer per dag een watertaxi tussen de
Noordpier in Velsen-Noord en het Sluisplein in IJmuiden.
8.In buurtcentrum de Dwarsligger in IJmuiden wordt jaarlijks een fietscursus
voor volwassenen georganiseerd.

4.Fietsen die gevonden zijn en niet worden opgehaald worden door de Meergroep opgeknapt en via de kringloopwinkels verkocht.

9.Op alle basisscholen in Velsen leggen ieder jaar groep 7-leerlingen het praktische verkeersexamen af. In april 2014 vinden deze weer plaats.

5.Er zijn diverse fietsclubs waarbij u zich kunt aansluiten om recreatieve fietstochten te maken. Hou hiervoor de informatie van de buurtcentra in de gaten.

10.Op bijna alle middelbare scholen wordt ieder jaar de verkeersmarkt georganiseerd voor 15- en 16-jarigen. Hierbij kunnen leerlingen o.a. vanuit een vrachtwagen daadwerkelijk zien wat de dode hoek is.

Infopagina
13 maart 2014

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | 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 1
maart tot en met 7 maart 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
Jacob
van
Heemskerkstraat
34, vergroten eerste verdieping
(07/03/2014) w14.000098;
Zandhaver 38, plaatsen dakkapel (achtergevel) (01/03/2014)
w14.000095.
Driehuis
Geen mededelingen
Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef ong., kappen 6 bomen (07/03/2014) w14.000100;

Hoofdstraat 118, kappen boom
(06/03/2014) w14.000097;
Antillenstraat 5 t/m 15, oprichten vrijstaande berging achter appartementengebouw (07/03/2014)
w14.000102;
Hagelingerweg 229, plaatsen schuur
(04/03/2014) w14.000096.

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.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Ontwerpbesluiten - uitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. Deze aanvraag
met bijbehorende ontwerpomgevingsvergunning en overige bijbehorende stukken liggen met ingang van
14 maart 2014 gedurende zes weken
ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de website velsen.
nl via het menu bekendmakingen/
direct naar/ meer nieuws/ inza-

Velsen-Zuid
Oostbroekerweg
13,
oprichten
schuur, erfafscheiding en ophogen
grond (03/03/2014) w14.000094.
Velserbroek
Ronde Zonnedauw 2, vernieuwen
schutting
(07/03/2014)
w14.000099.
Velsen-Noord
Geen mededelingen

ge (ontwerp)besluiten. Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan
eenieder naar keuze mondeling of
schriftelijke zienswijzen inbrengen
tegen de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten worden
gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen,
werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden).
Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255. Het betreft
het volgende ontwerpbesluit:
Velsen-Noord
Heirweg 5, het plaatsen van een tijdelijke unit (26/02/2014) w14.000089.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende
besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende bij het
(de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van
verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en
wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden), dan wel langs

elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
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
Trompstraat 166, plaatsen dakopbouw (06/03/2014) w13.000549;
De Wetstraat 4, kappen boom
(10/03/2014) w14.000061;
Strandweg 4, plaatsen brandwerende betonnen keerwand en 2 nooduitgangen (07/03/2014) w14.000015;

Loggerstraat 17 F, legaliseren tussenvloer (10/03/2014) w13.000453.
Driehuis
Van den Vondellaan 16, plaatsen
dakkapel (voor- en achtergevel)
(10/03/2014) w14.000037
Santpoort-Noord
Narcissenstraat 6, wijzigen voorgevel (10/03/2014) w14.000033.
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 106, kappen boom
(10/03/2014) w14.000075.
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Besluiten (vervolg)
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 31, kappen
3 bomen (10/03/2014) w14.000070;
J. Kostelijklaan 26, kappen boom
(10/03/2014) w14.000065.
Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1 b, wijzigen gebruik
kantoor naar zorg (10/03/2014)
w13.000498.
Velserbroek
Kievitsbloem 14, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(10/03/2014)
w14.000018.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

Evenementen art. 2:17 APV
30 mei 2014, Moonlightshopping,
Lange Nieuwstraat en Plein 1945 te
IJmuiden (10/03/2014) u14.001958;
21 september 2014, Jaarmarkt, Lange Nieuwstraat en Plein 1945 te
IJmuiden (10/03/2014).
Standplaats art. 5:18 APV
vrijdag en zaterdag, verkoop gegrilde kip producten, Ster Bastion Velserbroek (11/03/2014) u14.002536;
zondag, verkoop gegrilde kip producten,
Hagelingerweg/
Burg.
Weertplantsoen
(11/03/2014)
u14.002543.

Ingetrokken bouwvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen hebben de
volgende bouwvergunningen ingetrokken:
Willemsbeekweg 62, BP-134-2008,
veranderen winkel in woning (HH113-2013)
Kennemerboulevard ong., B P - 1 2 3 2010, plaatsen dakterras met overkapping (HH 117-2013)
Concordiastraat 14, BP-250-2008,
vergroten bedrijfsgebouw (HH 2692013)
Meervlietstraat 157, BL-145-2006,
vergroten woning met erker (HH
272-2013)

De Savorin Lohmanlaan 14, BL-3152008, vergroten garage/berging (HH
273-2013)
Louise de Colignylaan 46, B P - 3 6 4 2007, vergroten woning met uitbouw en kelder (HH 276-2013)
Koningin Wilhelminakade 227, BL180-2006, oprichten erfafscheiding
(HH 294-2013)
Vinkenkrostlaan 33, BL-133-2007,
plaatsen erfafscheiding voor- en zijgevel (HH 298-2013)
Dennenstraat 9, BP-255-2008, vergroten 2de verdieping (HH 3112013)
Dennenstraat 1, BP-254-2008, vergroten 2de verdieping (HH 3122013)

Bekendmaking
Vaststellen
Procedureregeling
functiebeschrijving en functiewaardering in Velsen en functieboek met waarderingen

Burgemeester en wethouders van
Velsen maken met bekend dat zij in
hun vergadering van 17 december
2013 van hebben besloten:
a. de Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering

Gemeente Velsen vast te stellen
b.het functieboek en de daarbij behorende waarderingen bij Algemeen verbindend voorschrift vast
te stellen
c. de Velsense conversietabel vast te
stellen
d.de indelingenlijst vast te stellen
e. de Regeling formatie- en niveaubeheer en de Regeling individueel
functiewaarderingsonderzoek in
te trekken

Dit besluit is nu definitief geworden
nadat overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd overleg is
bereikt en de Ondernemingsraad positief heeft geadviseerd.
Inwerkingtreding
De procedureregeling in werking te
laten treden op de eerste dag na bekendmaking.
Ter inzage

De tekst van de Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Gemeente Velsen en het
functieboek met de daarbij behorende waardering zijn in het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd.
Een uitdraai van het elektronisch
gemeenteblad is ook in te zien bij de
balie van het stadhuis. De regelingen
worden ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.
velsen.regelingenbank.nl.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat de raad
van Velsen in zijn vergadering van
6 maart 2014 heeft besloten:

1. De Financiële verordening vast te

stellen, onder intrekking van de
huidige verordening;
2. De ingangsdatum van bovengenoemde verordening en nota’s te
bepalen op 1 week na het besluit
van de raad.

Ter inzage
De tekst van Financiële verordening
is in het elektronisch gemeenteblad
gepubliceerd. Een uitdraai van het
elektronisch gemeenteblad is ook in
te zien bij de balie van het stadhuis.

De verordening wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.velsen.regelingenbank.nl.

daat, vervangers van de directeur,
afdelingsmanager, concerncontroller of teamleider kan aanwijzen als
budgethouder.
- De regeling in werking te laten treden op de eerste dag na bekendmaking;

Ter inzage
De regeling wordt 6 weken ter inzage gelegd bij de balie van het stadhuis. Tevens wordt de regeling gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.velsen.regelingenbank.nl.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders
van Velsen maken bekend dat zij
in haar vergadering van 3 maart
2014 heeft besloten:

- De tweede wijziging van de regeling
budgethouders 2011 vast te stellen

inhoudende:
- dat het budgethouderschap van
rechtswege voortvloeit uit de aanstelling in de functie van directeur,
afdelingsmanager, concerncontroller en teamleider;
- dat de gemeentesecretaris, in man-

10
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Toepassing belemmeringenwet privaatrecht
De burgemeester van de gemeente Velsen maakt bekend dat met
ingang van woensdag 19 maart tot
en met woensdag 2 april 2014 het
verzoek van Tennet TSO B.V. aan
de minister van Infrastructuur en
Milieu gedurende veertien dagen
ter inzage ligt op het gemeentehuis van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 in IJmuiden.

Dit betreft een verzoek om met toepassing van de Belemmeringenwet
Privaatrecht de rechthebbenden de
gedoogplicht op te leggen voor de
aanleg en instandhouding van de
380 kV-hoogspanningsverbinding
tussen Beverwijk en Vijfhuizen.
Overeenkomstig artikel 2, lid 4, van
de Belemmeringenwet Privaatrecht

wordt er tevens een hoorzitting gehouden. De hoorzitting wordt geleid
door een door de minister van Infrastructuur en Milieu aan te wijzen
persoon. Tijdens deze zitting kunnen bezwaren worden ingediend en
kan overleg worden gepleegd met de
verzoeker Tennet TSO B.V.

De hoorzitting zal worden gehouden
op het stadhuis van de gemeente Beverwijk, Stationsplein 48 in Beverwijk op donderdag 3 april 2014 om
10.30 uur.

nisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

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

De rechthebbenden van de kadastrale percelen worden schriftelijk in
kennis gesteld.

Verkeersmaatregel

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de datum waarop het besluit elektro-

Schrijfster verrast door
animo voor thriller

Schrijfster verrast door
animo voor thriller

haar klasgenoten. Zoals het
een goede thriller betaamt, tast
de lezer lange tijd in het duister over het lot van de scholiere en volgt er een spannende
ontknoping.
Bij het schrijven van het boek
werd de schrijfster geïnspireerd door het examenfeest uit
haar eigen jeugd, een feest dat
ook in de duinen van IJmuiden
plaatsvond. Naast andere belangstellenden, bezochten ook
klasgenoten van toen de signeersessie.
‘Schemergebied’ is bij de
boekhandel en bij online boekenwinkels te bestellen.

Velsen - In de Cliëntenraad
Velsen participeren vertegenwoordigers van cliënten van de
afdeling Sociale Zaken. In de
afgelopen jaren is cliëntenparticipatie een begrip geworden
dat niet meer is weg te denken. Overal wordt de roep om
inspraak (medezeggenschap)
groter. Het gaat vooral om die
situaties waarin de cliënt min
of meer afhankelijk is. In de
gemeente Velsen kreeg deze
vorm van inspraak in 2000 gestalte.
De toenmalige gemeentelijke sociale dienst formuleerde
toen de wens om, naast alle individuele klantcontacten, ook
op beleidsmatig niveau met
haar klanten in gesprek te komen. Na overleg werd in maart
2000 de cliëntenraad geïnstalleerd. De leden van de cliëntenraad zijn ervaringsdeskundigen en onderhouden nauw
contact met hun achterban. De
gemeente maakt dankbaar gebruik van de suggesties en adviezen die zij leveren voor het
te formuleren beleid, dat daarmee immers beter kan worden
afgestemd op de vragen en behoeften van de doelgroep. Bent
u cliënt van de afdeling Sociale Zaken en heeft u vragen of
spreekt het u aan om ook mee
te praten, dan kunt u contact
opnemen via telefoonnummer
06-20294234.

ceeladres Reyndersweg 2 te Velsen
Noord op te heffen door middel van
het verwijderen van de borden E7

IJmuiden - Met een tevreden
gevoel kan schrijfster Marcella
Kleine terugkijken op een geslaagde signeersessie bij Fromagerie L’Amuse aan de Halkade in IJmuiden.
Afgelopen
zaterdag
toog
zij vanuit Drenthe naar de
IJmond, in de hoop dat er belangstelling zou zijn voor haar
gloednieuwe psychologische
thriller ‘Schemergebied’.
Schemergebied gaat over de
raadselachtige verdwijning van
een meisje tijdens een examenfeest in de duinen van
IJmuiden en de gevolgen daarvan op het leven van een van

Cliëntenraad
Velsen

Isa Hoes vertelt over
boek ‘Toen ik je zag’
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bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

Velsen - Woensdag 2 april om
20.00 uur vertelt Isa Hoes in de
Centrale Bibliotheek in IJmuiden over haar boek ‘Toen ik je
zag. Mijn leven met Antonie’.
Haar literair agent, Paul Sebes,
zal haar deze avond interviewen. Daarnaast leest Isa een
stuk uit het boek voor en beantwoordt vragen uit het publiek.
Natuurlijk is er ook gelegenheid
om uw boek te laten signeren.
Boekhandel The Read Shop uit
IJmuiden zorgt voor de boekverkoop.
‘Toen ik je zag’ is een eerbetoon aan Antonie Kamerling,
maar Isa Hoes schuwt de min-

dere kanten van het samenleven met de acteur niet. ‘Het is
natuurlijk geen luchtig verhaaltje,’ zegt ze zelf, ‘je herbeleeft
20 jaar.’ Isa Hoes en Antonie
Kamerling ontmoetten elkaar
voor het eerst tijdens de audities voor Goede Tijden, Slechte
Tijden. De soap werd een groot
succes en Antonie is als hartenbreker Peter Kelder al snel razend populair. Antonie en Isa
worden verliefd en leiden samen een vrijgevochten leven,
terwijl ze de ene rol na de andere spelen in televisieseries,
speelfilms, toneelstukken en
musicals. De buitenwereld ziet
een stralend stel voor de camera’s, maar privé gaat Antonie
gebukt onder een zware neerslachtigheid. Terwijl deze depressies zich steeds vaker voordoen, probeert Isa haar gezin bij
elkaar te houden, tot Antonie op
6 oktober 2010 besluit zijn leven
te beëindigen. Het boek ‘Toen ik
je zag. Mijn leven met Antonie’ is sinds de verschijningsdatum al zeer populair en staat
momenteel op plaats 1 van de
Bestseller 60, de best verkochte boeken wekelijks op een rij.
Toegangskaarten zijn te koop
in de bibliotheek, telefonisch
en via de website. Prijs voor leden is 5 euro en voor niet-leden
7,50 euro.
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- de gelegenheid bestemd voor het
onmiddellijk laden en lossen van
goederen ten noordoosten van perceeladres Reyndersweg 2 te Velsen
Noord op te heffen door middel van
het verwijderen van de borden E7

zoals bedoeld in bijlage 1 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en door het verwijderen van OB501L en OB501R.

Velsen - Woensdag 2 april om
20.00 uur vertelt Isa Hoes in de
Centrale Bibliotheek in IJmuiden over haar boek ‘Toen ik je
zag. Mijn leven met Antonie’.
Haar literair agent, Paul Sebes,
zal haar deze avond interviewen. Daarnaast leest Isa een
stuk uit het boek voor en beantwoordt vragen uit het publiek.
Natuurlijk is er ook gelegenheid
om uw boek te laten signeren.
Boekhandel The Read Shop uit
IJmuiden zorgt voor de boekverkoop.
‘Toen ik je zag’ is een eerbetoon aan Antonie Kamerling,
maar Isa Hoes schuwt de min-

Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

Cliëntenraad
Velsen

rant. Deze advertentie is bedoeld als
extra service.

