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Op naar de stembus!
Velsen - Woensdag 21 maart is een belangrijke dag, want dan kan 
er weer gestemd worden voor de gemeenteraad. In Velsen kan 
dat in een van de 32 stembureaus of in de mobiele stembus die 
vier locaties bezoekt. Tenminste, als u 18 jaar of ouder en Neder-
lands ingezetene bent. Alle stemmen samen bepalen straks hoe 
de gemeenteraad er uit gaat zien. Wie praten er in de nabije toe-
komst mee over belangrijke zaken als hoe uw wijk eruit ziet, hoe-
veel OZB u moet betalen en hoe de Kennemerlaan wordt heringe-
richt? Eigenlijk bepaalt u dat met uw stem. Indirect stemt u ook 
wie er straks wethouder wordt of blijft.

Velsen - Zaterdag 17 maart 
vindt in de Burgerzaal van het 
gemeentehuis een jongerende-
bat en een debat met alle lijst-
trekkers plaats. De debatten 
worden live uitgezonden op 
RTV Seaport. Inwoners van Vel-
sen zijn van harte uitgenodigd 
om langs te komen.

In het jongerendebat gaan jon-
geren en de jongste kandidaat-
raadsleden van de politieke par-
tijen met elkaar in discussie. In 
het Lagerhuis debat zitten stellin-

gen als ‘Velsen is niet aantrekkelijk 
voor jongeren’ en ‘de politiek luis-
tert onvoldoende naar jongeren’.
Jongeren kunnen zich nog aan-
melden om mee te doen aan het 
debat door een mail te sturen 
naar info@johnvandijjkfonds.nl. 
Publiek is om 13.45 uur van har-
te welkom om de uitzending bij 
te wonen.
Na het jongerendebat start om 
15.30 uur het slotdebat. In een 
gevarieerd programma gaan de 
lijsttrekkers met elkaar in discus-
sie over allerlei actuele thema’s. Er 

Weet u (nog) niet op wie u moet 
stemmen? Om te helpen vindt u 
in deze krant de uitgangspunten 
van Velsense partijen over zes be-
langrijke thema’s. En op Velsen.
MijnStem.nl wordt u aan de hand 
van een aantal vragen aan een 
stemadvies geholpen. U hoeft 
het er niet mee eens te zijn, maar 
het geeft wel inzicht in wat voor 
partijen belangrijk is. 
Tegelijkertijd met de gemeente-
raadsverkiezingen kunt u deze 

keer ook stemmen voor of tegen 
de nieuwe Wet op Inlichtingen- 
en Veiligheidsdiensten (WIV), ook 
wel het sleepnetrefendum ge-
noemd. Dat referendum heeft he-
lemaal niets te maken met de vis-
serij, maar wel met hoe de o�cië-
le informatie- en veiligheidsdien-
sten in Nederland omgaan met 
privacygevoelige informatie. Het 
gaat dan om het a�uisteren, af-
tappen en opslaan van digitale 
informatie, bedoeld om terroris-

me te bestrijden. Verdachte per-
sonen mogen alleen na toestem-
ming van de rechter worden af-
geluisterd, maar natuurlijk ko-
men dan meerdere contacten bo-
ven water. Heeft u daar een me-
ning over, breng dan zeker uw 
stem uit. Want ook die is belang-
rijk.
Stemmen kan woensdag tussen 
7.30 en 21.00 uur in het stemlo-
kaal van uw keuze. Vergeet niet 
uw stempas en identi�catie mee 
te nemen. Wilt u de verkiezingen 
op de voet volgen? Dan kunt u 
uw televisie afstemmen op RTV 
Seaport of ‘s avonds vanaf 22.00 
uur een bezoek brengen aan het 
stadhuis om live mee te maken 
hoe de uitslagen van Velsen bin-
nenstromen en wie straks op de 
stoelen in de raadszaal mogen 
plaatsnemen. (foto: Reinder Wei-
dijk)

Hoe ziet de toekomst van Velsen er uit?

Debatten live op Seaport

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl
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Robert te Beest en 
Annekee Eggermont.
Zie verderop in de krant.

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

Je ziet hem overal!
Telefoon : 023 - 538 00 73
Mobiel : 06 - 515 983 90

Verstopte riolering of afvoerleiding?
(Géén voorrijkosten)

Telefoon : 06 - 51598390

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver

Servicebeurt met originele onderdelen en Selenia Olie.
Voor alle modellen van Fiat,Alfa Romeo,Lancia,Abarth en Jeep €139.00

Ook geldig voor o.a Opel Corsa 1.3 cdti,-Combo en Ford Ka en andere van Fiat afgeleide auto’s 
* 25% korting op Banden,remmen en uitlaten
* Originele ruitenwissers(beter getest dan Bosch) alle modellen €39.50
* Originele accu’s vanaf €79.00

VOORDELIG ONDERHOUD

Haal- en Brengservice!

Original Care Onderhoudsbeurt € 139.00* incl. apk

*speciaal voor auto’s van 5 jaar en ouder

 ZATERDAG 17 MAART
AANVANG 14.30 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

Deze advertentie is aangeboden door:
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

Stormvogels tegen ZSGOWMS
(‘Meer op zaterdag’)

zijn stellingen als ‘valt er wel wat 
te kiezen in Velsen’ en ‘er moeten 
zo snel mogelijk weer wijkraden 
komen’. Enkele stellingen worden 
ingeleid door vertegenwoordi-
gers van maatschappelijke orga-
nisaties, zoals Ton van der Scheer 
van OV IJmond en Nora Azarkan 
van Stichting Welzijn Velsen. Het 
publiek mag aangeven of ze het 
eens of oneens met de stelling 
zijn en wie de beste debater is.
De twee debatten zijn in de bur-
gerzaal van het gemeentehuis (in-
gang Plein 45, bij de trappen). De 
live-uitzending op RTV Seaport 
start om 14.00 uur en voor het 
slotdebat om 15.30 uur. Later zijn 
er herhalingen.

Velsen kiest nieuwe
gemeenteraad

Zie special elders in deze krant

VOLGENDE WEEK 
IN DEZE KRANT!
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• In februari 2017 startte Velsen een proef 
met preventieve jeugdhulp in het onder-
wijs. Het doel is om ouders en jongeren 
hulp te bieden bij het opgroeien en opvoe-
den. Aan iedere school is een jeugdteam 
gekoppeld met meerdere beroepskrach-
ten. Uit evaluatie blijkt nu dat alle samen-
werkende partners heel tevreden zijn. Het 
contact met scholen en jeugdteam ver-
loopt steeds beter en het jeugdteam wordt 
steeds vaker vroegtijdig ingeschakeld. De 
proef wordt nu omgezet naar standaard 
werkwijze.

• Er wordt de komende tijd een tekort aan 

personeel verwacht op de arbeidsmarkt in 
uid-Kennemerland en IJmond, vooral op 

het gebied van horeca, zorg en in de tech-
nische industrie. Dat blijkt uit een regio-
nale arbeidsmarktanal se die in 2017 is 
gedaan. De samenwerkende gemeenten 
en het U V hebben een aantal ambities 
verwoord om dit in 2018 aan te pakken. 
Sleutelwoorden daarin zijn: iedereen doet 
mee, investeren in mensen en e  ectieve 
samenwerking in de regio.

Meer informatie op www.velsen.nl bestuur-
organisatie gemeenteraad raadskalender
collegeberichten.

Uit het college

Dit jaar kan er naast de vaste stemlocaties ook worden gestemd in een mobiel stem-
bureau: de Stembus. Deze Stembus zal op de verkiezingsdag op  4 verschillende plek-
ken in de gemeente staan. De bus is helaas niet toegankelijk voor (minder) validen.

Tijden Locatie
07.30 - 09.30 uur Station Driehuis 
10.30 - 13.00 uur Velserduinplein, IJmuiden
14.00 - 16.00 uur ijkerstraatweg, Velsen-Noord (ter hoogte van het winkelcentrum)
17.30 - 19.30 uur Station Santpoort-Noord

Stemmen 
Uw stempas, die u thuis heeft ontvan-
gen, vermeldt het voor u dichtstbij-
zijnde stembureau. Behalve de moge-
lijkheid om mobiel te stemmen, staat 
het u ook vrij om in een willekeurig 
stembureau in  Velsen te stemmen. p 
de website www.velsen.nl verkiezin-
gen op de pagina ‘Hoe werkt het stem-
men ’ vindt u de locaties. De stembu-
reaus zijn geopend van 07:30 tot 21:00 
uur en zijn voor alle stemgerechtig-
den toegankelijk.

Mobiel stembureau

Op woensdag 21 maart kunt u naar de 
stembus om de leden van de gemeente-
raad te kiezen en uw stem  uit te brengen 
in verband met het referendum over de 
Wet op de inlichtingen- en veiligheids-
diensten 2017.

Stempas
ie mag stemmen krijgt uiterlijk 14 dagen 

voor de verkiezingen per post een uitnodi-
ging om te stemmen en een stempas thuis 
bezorgd. Uiterlijk 4 dagen voor de stemming 
ontvangt u de kandidatenlijst, adressen en 
openingstijden van stembureaus. Let op: bij 
deze verkiezingen krijgt u twee stempassen, 
een voor de gemeenteraad en een voor het 
referendum. 

Wat moet u meenemen bij het stemmen?
m te kunnen stemmen neemt u uw 

stempas(sen) en uw geldige identiteitsbe-
wijs mee naar het stembureau. Dit mag een 
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn.  
Uw identifi catie mag een ma imaal 5 jaar 
verlopen ID-bewijs zijn, dus let op dat uw 
identifi catie in elk geval geldig is geweest tot 
20 maart 2013.

Hoe moet u stemmen?
Als u gaat stemmen neemt u uw identiteits-
bewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbe-
wijs) en uw stempas(sen) of volmachts-
bewijs mee. De voorzitter controleert uw 
documenten en als alles in orde is ont-
vangt u uw stembiljet(ten). U gaat met het 
stembiljet(ten) naar het stemhokje en stemt 
door een wit vakje, geplaatst v r de kan-
didaat van uw keuze, rood te kleuren met 
het rode potlood dat voor u klaar ligt in het 
stemhokje. Hierna vouwt u het stembiljet 
dicht en kunt u uw stembiljet in de stem-
bus inleveren. U kunt ook blanco stemmen 
door geen enkel vakje in te vullen, maar wel 
het biljet in te leveren in de stembus. Als u 
zich bij het invullen van het stembiljet hebt 
vergist, kunt u het biljet teruggeven aan de 
voorzitter van het stembureau. Deze maakt 
dit stembiljet onbruikbaar en geeft n keer 
een nieuw biljet.

Stemhulp
ilt u weten op welke partij u kunt stem-

men  Vul de stemhulp in op velsen.mijnstem.
nl. En kijk welke politieke partij het meest 
overeenkomt met uw standpunten.

Hoe werkt het stemmen?

Op woensdag 21 maart kunt u naar de 
stembus om de leden van de gemeen-
teraad te kiezen en uw stem  uit te 
brengen in verband met het referen-
dum over de Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 2017. Het gemeen-
tehuis is dan ’s avonds open. Op don-
derdagavond 22 maart is het gemeen-
tehuis dicht.

U kunt woensdag de 21e op afspraak te-
recht bij Burgerzaken tussen 18.00 en 

20.00 uur. Voor deze avond kunt u telefo-
nisch een afspraak maken op de nummers:  
0255-567200 of 140255.  Uiteraard is het 
ook mogelijk digitaal een afspraak te ma-
ken op www.velsen.nl 

Het stembureau  in de hal van het ge-
meentehuis  is ook open. Velsenaren 
die een stempas en een geldig legitima-
tiebewijs hebben, kunnen tot 21.00 uur 
hun stem uitbrengen.  De locaties van alle 
stembureaus staan op www.velsen.nl.

In plaats van donderdag 22 maart
Gemeentehuis woensdag-
avond 21 maart open

Wat vinden jongeren belangrijk voor de 
gemeente Velsen? Wil je iets veranderen, 
verbeteren of heb je een idee voor de ge-
meente Velsen kom dan op zaterdag 17 
maart naar het jongerendebat in het ge-
meentehuis van Velsen.

a in debat met lokale politieke partijen over 
wat jij belangrijk vindt. In het kader van de 
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart or-
ganiseert het John van Dijk onds in samen-
werking met RTV Seaport het jongerendebat. 

il je ook in debat met de Velsense politici  

Meld je dan aan via: info johnvandijkfonds.
nl. Iedereen is van harte welkom. De middag 
begint om 13.45 uur en duurt tot 15. 00 uur. De 
toegang is gratis. De ingang van het gemeen-
tehuis bevindt zich aan Plein 1945 in IJmui-
den.

John van Dijkfonds
Het John van Dijk onds is opgericht met 
het doel om de jeugd van Velsen zoveel mo-
gelijk te laten meedenken en meepraten over 
onderwerpen, die hen aangaan. In dat kader 
worden diverse activiteiten en projecten ge-
organiseerd voor jongeren.

In verband met gemeenteraadsverkiezing
Zaterdag  17 maart jongerendebat 

Op woensdag 21 maart zijn de gemeen-
teraadsverkiezingen. U kunt dan uw stem 
uitbrengen op een van de kandidaten.

’s Avonds is vanaf 22.00 uur de verkiezings-
avond in de Burgerzaal van het gemeente-
huis. In de loop van deze avond komen de 
uitslagen van de verschillende stembu-
reaus druppelsgewijs binnen. De burge-
meester houdt u gedurende deze avond op 
de hoogte van de voorlopige uitslag.

U bent van harte welkom om hierbij aan-
wezig te zijn. U kunt deze verkiezingsavond 
ook volgen via RTV Seaport. Vrijdag 23 
maart stelt het centraal stembureau de de-
fi nitieve uitslag vast. Een overzicht van de 

samenstelling van de nieuwe gemeenteraad 
staat dan op www.velsen.nl. 

p woensdag 28 maart zal om 19.30 uur tij-
dens een raadsvergadering afscheid wor-
den genomen van de raadsleden die niet 
terug gaan komen in de nieuwe raad. Aan-
sluitend is er rond 21.30 uur in de Burger-
zaal van het gemeentehuis een afscheidsre-
ceptie. 

Donderdag 29 maart installeert burge-
meester rank Dales de nieuwe gekozen 
gemeenteraad, aanvang 20.30 uur. Aanslui-
tend kunnen de inwoners tijdens een recep-
tie in de Burgerzaal de nieuwe raadsleden 
feliciteren.

Verkiezingsavond en afscheid 
en installatie raadsleden
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Het budget van de subsidieregeling 
Energiebesparing en Duurzame energie 
Sportaccommodaties is voor 2018 ver-
hoogd. In plaats van de geplande 6 mil-
joen euro is het budget opgehoogd naar 
8 miljoen euro. Op dit moment zit er nog 
2.1 miljoen euro in de pot. Tot en met 7 
december 17.00 uur kan een aanvraag 
worden ingediend bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO).

Sportverenigingen die zijn aangesloten bij 
NOC*NSF of sportstichtingen, die de sport-
accommodatie (deels) in eigendom hebben 
en die door de sportvereniging(en) gebruikt 
wordt, komen in aanmerking voor de subsi-
dieregeling.

Regeling
De subsidieregeling Energiebesparing en 
Duurzame energie Sportaccommodaties 
(EDS) richt zich op sportverenigingen en 
sportstichtingen. Met de subsidie kan bij 
sportaccommodaties worden geïnvesteerd 
in energiebesparing en toepassingen van 
duurzame energie. 

Voor sportverenigingen is de energiereke-
ning zo’n 10-20% van de begroting. Hier is 
vaak veel winst op te behalen. De subsidie is 
beschikbaar voor tal van maatregelen zoals 
LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en 
zonneboilers. 
Kijk voor meer informatie over deze subsi-
dieregeling op www.rvo.nl.

Extra subsidie voor energie-
besparing sportaccommodaties

Vrijdag 9 maart jl. is de regionale fi etsrou-
te ‘Langs buitenplaatsen en kastelen’ o�  -
cieel in gebruik genomen. De wethouders 
Toerisme & Recreatie van de gemeenten 
Velsen, Beverwijk en Heemskerk fi etsten 
een deel van deze route van 50 km via 
fi etsknooppunten langs verschillende bui-
tenplaatsen, landgoederen en kastelen in 
de IJmond.

De fi etsroute is tot stand gekomen door sa-
menwerking tussen de drie IJmond-gemeen-
ten. In het voorjaar van 2017 werden al ver-
schillende wandelroutes door de IJmond in 
gebruik genomen. Nu is het de beurt aan een 

regionale fi etsroute. Dat juist deze fi etsroute 
tot stand is gekomen, is geen toeval. Het past 
namelijk goed in het Europees Jaar van het 
Cultureel Erfgoed. Erfgoed verbindt en daar 
is deze fi etsroute een prachtig voorbeeld van.

Folders van deze fi etsroute zijn gratis ver-
krijgbaar bij de gemeentehuizen van Vel-
sen, Beverwijk en Heemskerk. Maar ook bij 
de bibliotheken van de IJmond-gemeenten, 
TIP Wijk aan Zee en het VVV-agentschap in 
IJmuiden. Ook is het vanaf half maart moge-
lijk om de fi etsroute vanaf de gemeentelijke 
websites te downloaden. (foto: Reinder Wei-
dijk)

Regionale fi etsroute langs
buitenplaatsen en kastelen

De laatste jaren staan de onderwerpen 
woninginbraak, woningovervallen en bab-
beltrucs in de belangstelling. U krijgt hier-
door de indruk, dat het erg onveilig is in 
Nederland. Dit valt echter mee; er worden 
veel maatregelen genomen om de veilig-
heid te vergroten. Toch blijven senioren 
zich soms onveilig voelen en daar willen 
wij samen met u aan werken. Daarom krijgt 
u nu en de komende week praktische tips 
om uw veiligheid én uw veiligheidsgevoel 
thuis en op straat te verbeteren.

Tips Veilig pinnen
- Accepteer geen hulp bij het pinnen.
- Kijk om u heen of er iemand te dicht bij u 

staat. Vraag anders om afstand.
- Indien er een pinautomaat binnen is geeft 

u daar dan de voorkeur aan. Let ook daar op 

dat niemand met u mee kan kijken.
- Ga dicht op de pinautomaat staan.
- Scherm bij het invoeren van uw pincode 

met uw hand of portemonnee de pincode af.
- Laat u niet afl eiden en stop uw pinpas en 

geld eerst weg voordat u wegloopt.
- Regel een dagopname limiet van een niet al 

te hoog bedrag bij uw bank.
- Beperk het bedrag dat u rood mag staan.
- Laat niet al te veel geld op uw betaalreke-

ning staan. Stort het op een spaarrekening.
- Kunt u zelf niet meer pinnen vraag dan uw 

bank naar andere mogelijkheden.
- Geef nooit aan iemand uw pinpas en/of pin-

code!

Volgende week besteden wij aandacht aan 
tips Veilig met telefoon en computer.

Senioren en veiligheid

Wethouder Annette Baerveldt tekende 
donderdag 8 maart 2018 een samenwer-
kingsovereenkomst met universiteit Lei-
den. Een eerste stap om BRAK! IJmuiden 
deel te laten nemen aan een internatio-
naal netwerk van kleinschalige weten-
schapscentra.

Vanuit het project BRAK! IJmuiden werken 
Velsen en de universiteit van Leiden aan een 
programma van burgerwetenschap over na-

tuur & milieu, klimaatverandering en zee-
spiegelstijging. Dit betekent dat inwoners 
van Velsen dit jaar mee kunnen doen aan 
onderzoeken over een van deze onderwer-
pen. Voor het project BRAK! biedt dit tevens 
kansen voor het maken van interessante en 
kwalitatief goede educatieve programma’s. 
Op de foto (Ko van Leeuwen) wethouder 
Annette Baerveldt en Pedro Russo, Univer-
sitair Docent/Coördinator Open Science 
Hub International.

Velsen werkt samen met 
universiteit Leiden in Brak!

Gemeenten, provincie en ProRail en NS 
gaan gezamenlijk aan de slag met de 
verbetering van stationsomgevingen 
langs de spoorlijn tussen Uitgeest en 
Haarlem.

Het gaat om plannen voor nieuwe wonin-
gen en meer winkels, horeca en voorzie-
ningen rondom de stations. Maar ook meer 
fi etsenstallingen, betere Park&Ride faci-
liteiten, heldere bewegwijzering en goede 
verbindingen naar woonwijken en natuur-
gebieden.

Het gebied langs de Kennemerlijn, stuk 
spoor tussen Uitgeest en Haarlem, kent 
een grote verscheidenheid aan natuurge-
bieden die gemakkelijk per trein te berei-
ken zijn, zoals het strand- en duingebied, 
het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, 
de Stelling van Amsterdam en de recreatie-
gebieden Spaarnwoude en het Uitgeester-
meer. Een aantal stationsgebieden langs 
de spoorlijn zal daarom worden ingericht 
als toegangspoort naar de natuur. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor Santpoort Noord.

Provincie, gemeenten, ProRail en NS wil-
len aantrekkelijke en levendige stations-
omgevingen die bovendien goed bereikbaar 
zijn. Kees Rutten, regiodirecteur ProRail: 
‘Stations moeten liefst naadloos aanslui-
ten op hun omgeving. En prettig zijn om te 
verblijven. Komen mensen met de auto of 
de fi ets? Is er voldoende ruimte om prettig 
te wachten? Is het station goed toeganke-
lijk? ProRail wil de reizigers op weg naar 
hun bestemming zo comfortabel mogelijk 
over het station leiden’. Wethouder Tim 
De Rudder van Beverwijk: ‘De omgeving 
van Station Beverwijk biedt bijvoorbeeld 
volop kansen voor woningbouw. De combi-
natie van een OV-knooppunt, IJmondiale 
fi etsroutes en faciliteiten als de bioscoop, 
het ziekenhuis en het stadscentrum op 
loopafstand maakt het stationsgebied een 
zeer aantrekkelijke locatie om te wonen’. 
De strategie voor de Kennemelijn en de 
concrete maatregelen per stationsgebied 
zijn te vinden in het rapport ‘Corridordia-
loog Kennemerlijn, strategie voor de OV-
knooppunten aan de Kennemerlijn’. Dit is 
te vinden op de website van de Provincie 
Noord-Holland. 

Langs spoor tussen Uitgeest en Haarlem
Aanpak stations-
omgevingen Kennemerlijn
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Woensdag 7 maart jl. hebben de gemeen-
te Velsen en de heer Sintenie een zoge-
heten anterieure overeenkomst getekend 
voor de verplaatsing van boerderij Sinne-
veld én woningbouw bij de monumentale 
boerderij aan de Bloemendaalsestraatweg 
4 in Santpoort-Zuid. In de overeenkomst 
zijn hierover verantwoordelijkheden vast-
gelegd en fi nanciële afspraken gemaakt. 

Verplaatsing boerderij Sinneveld
Met het tekenen van de overeenkomst is een 
belangrijke stap gezet om te komen tot ver-
plaatsing van het agrarisch bedrijf Sinneveld 
naar de oostzijde van de spoorbaan Haarlem-
Beverwijk. Op de nieuwe boerderijlocatie 
wordt de bedrijfsvoering duurzaam voortge-
zet. Bovendien zal de bestaande onbewaakte 
spoorovergang sluiten, wat veiligheid op en 
rondom het spoor oplevert.

Woningbouw
Na verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten is 
het plan om achter de monumentale boerde-
rij maximaal 12 grondgebonden woningen te 
realiseren. Hierbij wordt de Litslaan doorge-
trokken.

Ruimtelijke procedure
De genoemde ontwikkelingen zijn al vast-
gelegd in het bestemmingsplan De Leck en 
De Bergen. Voor de uitwerking (woning-
bouw) wordt een zogeheten wijzigingsplan 
vastgesteld. Ook dient nog een omgevings-
vergunning te worden aangevraagd. Zodra 
burgemeester en wethouders hierover be-
sluiten hebben genomen, worden deze gepu-
bliceerd. Belanghebbenden hebben dan de 
mogelijkheid om op de plannen te reageren.
(foto:gemeente Velsen)

Gemeente en Sintenie tekenen 
voor bedrijfsverplaatsing en 
woningbouw

De gemeente Velsen wil dat iedereen 
mee kan doen – ook kinderen die in ar-
moede opgroeien. Dus als je daar van het 
Rijk extra geld voor krijgt, vraag je kinde-
ren hoe je dat nog beter kunt aanpakken. 
Kwam goed uit, want het is deze week de 
Week van het Geld.

Vanuit het Rijk is er extra geld beschikbaar 
voor kinderen en jongeren (0-18) die in ar-
moede leven. Velsen helpt kinderen al die in 
armoede opgroeien; daar zijn allerlei rege-
lingen voor. Met dat extra geld kan dat straks 
nog beter. Wat moeten we dan precies doen? 
Dat vroeg de gemeente – met hulp van bu-
reau ConsultingKids – aan kinderen van de 
basisschool en een middelbare school. 

Oplossingen
De vraag aan de kinderen was: hoe kunnen 
we kinderen helpen die (te) weinig geld heb-
ben om mee te doen met sport, cultuur, op 
school en met andere kinderen? “Je moet 
er over kunnen praten, en hulp kunnen vra-
gen als dat nodig is. En schakel de familie 

en de buren in, want het is heel belangrijk 
dat iedereen mee kan sporten en spelen op 
school, en met vriendjes.” Dat zeiden leer-
lingen van groep 6/7 van basisschool De Ze-
fi er in IJmuiden tegen Arjen Verkaik, wet-
houder Werk en Inkomen van de gemeente 
Velsen. Hij wil ook graag dat kinderen in 
Velsen mee kunnen doen. De oplossingen 
en adviezen van de kinderen neemt de ge-
meente mee in een plan van aanpak voor 
kinderen in armoede. Zo hoopt Velsen kin-
deren echt te kunnen bereiken en te kunnen 
helpen.

Week van het Geld
Op maandag 12 maart is de Week van het 
Geld begonnen. Tot en met vrijdag 16 maart 
zijn er allerlei activiteiten om kinderen, 
jongeren en ouders hints en tips te geven 
hoe ze verstandig met hun geld om kunnen 
gaan. Op 12 maart deed wethouder Arjen 
Verkaik de aftrap. Er zijn ook een budget-
spel, een theatershow en een kraampje met 
informatie. Kijk op www.velsen.nl wat er te 
doen is. (foto: Reinder Weidijk)

Omgaan met (te weinig) geld

Wethouder Arjen Verkaik van gemeente 
Velsen verzorgde op 8 maart de kick-o�  
van Haprotech’s nieuwe lasrobot. Het op-
leidingsbedrijf gaat als eerste in Neder-
land een operator-opleiding aanbieden 
voor deze productietechnologie. De ge-
meente Velsen maakte van deze feestelij-
ke gelegenheid  gebruik om haar Innova-
tiefonds voor het Midden- en Kleinbedrijf  
in Velsen te lanceren.

Innovatiefonds
In dit fonds zit een bedrag van 2 miljoen euro 
voor bedrijven die in Velsen willen investe-
ren in product- en procesinnovaties in de 
maak- en onderhoudsindustrie. De wethou-
der daagde de aanwezige ondernemers uit 
om werk te gaan maken van hun innovatie-
plannen. Vaak raken deze ondergesneeuwd 
omdat de dagelijkse bedrijfsvoering priori-
teit heeft of dat hiervoor onvoldoende geld 

kan worden vrijgemaakt. De subsidie is een 
tegemoetkoming in de kosten die verbonden 
zijn aan een innovatieproject. Denk bijvoor-
beeld aan de inzet van personeel of de in-
vestering in een machine of installatie. Be-
drijven kunnen een bijdrage aanvragen voor 
maximaal 60% van de kosten van het inno-
vatieproject tot een maximum van 200.000 
euro. 

Doel
Het innovatiefonds MKB Velsen is bedoeld 
om het MKB in Velsen een duwtje in de rug 
te geven als het gaat om investeringen in de 
maak-en onderhoudsindustrie. Dit is goed 
voor de regionale economie en zorgt voor 
nieuwe banen. Kijk voor meer informatie 
op www.innovatiefondsmkbvelsen.nl. 

Op de foto (Reinder Weidijk) wethouder 
Verkaik bij de lasrobot van Haprotech.

Subsidie voor vernieuwing
bedrijven beschikbaar

Op 12 maart 2018 vond  weer de Duin & Kruidberg Conventie op het gelijknamige landgoed 
in Santpoort plaats. Deze bijeenkomst was bedoeld voor de top van het bedrijfsleven en be-
stuurders in Noord-Holland om  maatschappelijke belangen en zakelijke initiatieven te de-
len. Dit jaar was het thema ‘Schiphol de vleugels van onze economie’. Burgemeester Frank 
Dales en wethouder Arjen Verkaik waren daarbij aanwezig. (foto: Reinder Weidijik). 

Duin & Kruidberg Conventie

De Huisvuilcentrale (HVC) levert weer 
een grote hoeveelheid compost af bij de 
wijkpost Santpoort aan de Wijnoldy Da-
niëlslaan 53 in Santpoort-Zuid. Iedereen 
mag hier gratis compost a  ̈ alen op vrij-

dag 16 maart tussen 08.00 en 16.00 uur en 
zaterdag 17 maart tussen 08.00 en 14.00 
uur. Graag zelf uw schep meenemen, maar 
ook zakken en een kruiwagen.

Vrijdag en zaterdag 
Gratis compost scheppen
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De gemeente Velsen vindt het belangrijk om de Velsense jeugd enthousiast te maken voor 
de schaatssport. Zij heeft daarom dinsdag  13 en donderdag 15 maart 2018 een schaatscli-
nic aangeboden aan groep 6 van alle Velsense basisschoolleerlingen. Zij konden tegen een 
zeer aantrekkelijk tarief meedoen. Het betrof een samenwerking tussen de schaatsver-
eniging Velsen, IJsclub Nova Zembla en gemeente Velsen. Zo’n 500 leerlingen maakten 
kennis met de schaatssport De gemeente is heel blij met deze grote opkomst. (foto: Rein-
der Weidijk)

Schaatsclinic voor groep 6

In een portiekfl at aan de Planetenweg heb-
ben de bewoners het gezellig met elkaar. 
Die hebben dat goed georganiseerd. Is dat 
in andere portiekfl ats ook zo? En is dat ge-
noeg, of is daar hulp bij nodig? Vertel het 
aan het Woningbedrijf Velsen en het Soci-
aal Wijkteam Zee- en Duinwijk. Zij horen 
het graag! 

In een portiekfl at aan de Planetenweg is het 
gezellig wonen. De buren groeten elkaar en via 
het balkon maken ze een praatje. Er zijn kla-
verjasavondjes, zomerbarbecues en met kerst 
worden er onderling kerstkaartjes verstuurd. 
In de portiekfl at wonen jong en oud, Velsena-
ren en nieuwkomers door elkaar. Er is aan-
dacht voor elkaar in lief en leed. 

In deze portiekfl at zetten de mensen zich in 
om er wat gezelligs van te maken. Als blijk van 
waardering kregen de bewoners een kleine 
attentie. Dit bleek uit gesprekken die Sandra 
Blesing van Woningbedrijf Velsen en Annie 
Huisman van Sociaal Wijkteam Zee-Duin-
wijk hielden met de bewoners. Sandra en An-
nie waren onder de indruk van dit mooie voor-
beeld. Deze mensen wachten niet af, maar 
regelen het gewoon zelf. 

Sandra Blesing en Annie Huisman gaan door 
met deze gesprekken in de wijk. Misschien 
komen zij ook bij u langs om te vragen naar uw 
burencontacten. Is er eenzaamheid? Wat doet 
u om het contact met de buren prettig te hou-
den? Wilt u graag meer contact met uw bu-
ren, maar weet u niet hoe? Mogelijk kunnen 
zij u hier bij helpen. Neem dan contact op met 
Annie Huisman, Sociaal Wijkteam ZDwijk-
ijmuidenwest@swtvelsen.nl. (foto: SWT)

Wonen in portiekfl at? Gezellig!

Honderden kinderen behalen ieder jaar 
het enige echte A, B en C-zwemdiploma 
in De Heerenduinen.

Zwembad De Heerenduinen heeft  de Li-
centie Zwem-ABC en wordt elk jaar on-
a� ankelijk getoetst op een groot aantal 
kwaliteitscriteria door de Nationale Raad 
Zwemveiligheid. Zo weet je als ouder ze-
ker dat de zwemlessen en het zwemdiplo-
ma voldoen aan de Nationale Zwemveilig-
heidsnorm. Een goede basis voor een leven 
lang zwemplezier en veiligheid! 

U kunt kinderen vanaf 4 jaar opgegeven 
met een voorkeur voor dag. Twee maal per 
week worden er zwemlessen aangeboden. 
De Heerenduinen biedt zwemles op maat 
met veel persoonlijke aandacht voor uw 
kind. Ieder kind lest op zijn eigen niveau. 
Maandelijks is er afzwemmen voor  het A-, 
B-, en C-diploma. De ervaring leert dat het 
belangrijk is om naast de lessen, veel te blij-
ven oefenen. Daarom mag uw kind op ver-
toon van een geldige leskaart altijd gratis 

komen oefenen (onder begeleiding van een 
betalende volwassene) op woensdagmid-
dag, zaterdag- en zondagochtend tijdens de 
uren recreatief zwemmen! 

Kijk voor meer informatie op www.zwem-
badvelsen.nl. (foto: gemeente Velsen)

Zwemles vanaf 4 jaar bij 
zwembad De Heerenduinen

De gemeente gaat 8 nieuwe onder-
grondse containers plaatsen op de 
Doorneberglaan bij de achteringang 
van het winkelcentrum (naast de fl at). 
Het plan is om hiervoor 4 parkeervak-
ken op te o� eren. De gemeente rekent 
met tenminste twee maanden voorbe-
reidingstijd.

Tijdelijk
Sinds de verbouwing van het winkelcen-
trum Zeewijkplein is er bij dit winkelge-
beuren geen mogelijkheid meer om papier, 
glas, kunststof en textiel gescheiden weg 

te gooien. Als gevolg van die situatie zijn 
er op de Schiplaan, Scheiberglaan en Bel-
latrixstraat tijdelijke containers geplaatst 
voor papier en plastic afval.

Alvast wennen
Om bezoekers van het winkelcentrum  te 
laten wennen aan de nieuwe locatie, gaat 
HVC voor de gemeente vanaf volgende 
week naast de nieuwe locatie tijdelijk bo-
vengrondse containers plaatsen. De con-
tainers op de Schiplaan, Scheiberglaan en 
Bellatrixstraat worden dan verwijderd. 
(foto: gemeente Velsen)

Afvalcontainers Zeewijkplein

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook 
gewoon langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is 

geopend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 
uur per dag een afspraak maken. U kunt na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw 
melding of klacht kunt noteren. Graag deze 
vervolgens versturen naar: Bureau Discrimi-
natiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester 
en wethouders van Velsen besloten om van-
af 1 januari 2014 alle vergunningen, beleid 
en verordeningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast wordt er 
ook gepubliceerd op de Infopagina van de ge-
meente in de huis-aan-huisbladen De Jutter 
en De Hofgeest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl. Informa-
tie over de gemeenteraad van Velsen en de 
vergaderingen van het Raadsplein is te vin-
den op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 3 maart 2018 tot en met 9 
maart 2018 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Velserduinweg 278, plaatsen dakopbouw 
(08/03/2018) 3190-2018.   

Velsen-Zuid
Heuvelweg 6, afwijken regels bestem-
mingsplan i.v.m. 3 sportevenementen 
(07/03/2018) 3142-2018  

Velsen- Noord
Velserkade 1, vergroten bedrijfshal en op-
richten bedrijfshal (05/03/2018) 3015-
2018.  

Santpoort-Zuid
Zinneveltlaan 10, plaatsen dakkapel 
07/03/2018) 3177-2018.  

Santpoort-Noord
Kerkweg 29, vervangen van dakpannen, 
pannenlatten en dakramen (05/03/2018) 
3053-2018;  
Wüstelaan 90, kappen 4 bomen 
(06/03/2018) 3112-2018.  
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen 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 aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Strandweg 11+13 en Kotterkade 2, plaatsen 
betonnen keerwand als erfafscheiding en 
plaatsen  schui� ek 
6/03/2018) 28509-2017;  
Pruimenboomplein 41, plaatsen balkonbe-
glazing (09/03/2018) 2521-2018;
Vleetstraat 6, plaatsen dakopbouw 
(09/03/2018) 2549-2018;           
Kennemerstrand 178, tijdelijk plaatsen 
toiletunit inclusief terras, windscherm en 
betonnen keerwand (09/03/2018) 31698-

2017.  

Santpoort-Noord
Curaçaostraat 7, plaatsen dakopbouw 
(08/03/2018) 2073-2018;
Kieftendellaan 4, plaatsen dakopbouw 
(09/03/2018) 548-2018.

Santpoort-Zuid
Duinlustparkweg 54, kappen boom 
(06/03/2018) 2431-2018  548-2018.   

Velsen-Noord
Lijndenweg 34, plaatsen lichtreclame 
(06/03/2018) 832-2018.
 
Velserbroek
Lockerskamp 10, wijzigen gevel 
(06/03/2018) 273-2018.
Ossenland 32, plaatsen dakkapel 
(06/03/2018) 2177-2018.  

Aletta Jacobsstraat 41, plaatsen dakkapel 
(08/03/2018) 2654-2018.  

Ingetrokken verleende omgevingsver-
gunning

Santpoort-Noord
Curaçaostraat 39, legaliseren appartement 
op eerste verdieping en plaatsen reclame-
bord op voorgevel (5/03/2018) 27881-2017.

Geweigerde standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:18 

Velserbroek
standplaats voor verkoop groente en 
fruit, locatie: ter hoogte van Vestingplein 
(08/03/2018) 921-2018.

Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 7 maart 2018 een 
anterieure overeenkomst van grondex-
ploitatie gesloten als bedoeld in artikel 
6.24 Wro ten aanzien van het project-
gebied ‘Bloemendaalsestraatweg 4,’ te 
Santpoort-Zuid.

De navolgende kadastrale percelen maken 
deel uit van het projectgebied dat bestaat uit 
deelgebied A en deelgebied B: gemeente Vel-
sen, sectie F, nummers 868, 870, 7433, 7642 
en 7643. De overeenkomst heeft betrekking 
op een bedrijfsverplaatsing en op de ontwik-
keling en realisatie van 12 grondgebonden 

woningen met de daarbij behorende open-
bare voorzieningen.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud 
van de overeenkomst ligt vanaf 20 maart 
2018 tot en met 1 mei 2018 tijdens kantoor-
uren ter inzage bij de balie van het stadhuis 

(Dudokplein 1 te IJmuiden). De openings-
tijden van het stadhuis zijn van 9.00 uur 
tot 16.00 uur maandag tot en met vrijdag 
en donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 
uur. 
Tegen de gesloten overeenkomst staat geen 
bezwaar of beroep open.

Kapmelding
Aan de achterzijde van het Zwarte Mieren-
vlak in IJmuiden worden 7 bomen gekapt. 

Het gaat om het soort esdoorn en abeel. Deze 
bomen moeten ruimte maken voor jongere, 

vitalere bomen. 

Velserbroek
Westlaan 41,houden tijdelijk evenement 
(The Dansant @ The Beach) buiten aange-
geven evenementenzone (5/03/2018) 3077-
2018.        

Driehuis
Driehuizerkerkweg 240, wijzigen gevel 
(20/03/2018) 2961-2018.  

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 

welstand: 140255

Verlengen beslistermijn

Driehuis
Driehuizerkerkweg 188, starten Bed & 
Breakfast (06/03/2018) 32417-2017.   

Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 94, plaatsen dakopbouw 
(05/03/2018) 580-2018.  

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

Velsen-Noord
Geelvinckstraat:  70 t/m 112; 95 t/m 117; 127 
t/m 135, 
Ladderbeekstraat:  87 t/m 129,
Schoonoortstraat:  2 t/m 43, 
Wijkeroogstraat : 176-218,
Heirweg:  9 t/m 27,het vervangen van ko-
zijnen en het plaatsen van zonnepanelen 
(15/02/2018) 2234-2018;   

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:17

IJmuiden
Koningsspelen op 20-04-2018 van 09.00 
tot 13.00 uur, locatie: ijmuider strand 

(6/03/2018) 3061-2018;

24-uur voetbal SVIJ op  08 en 09 06-2018 
van 16.00  tot 21.00 uur, locatie: Groot Helm-
duin 28 (6/03/2018) 3062-2018

Kingsday 2018 op 27-04-2018 van 13.00 tot 
21.00 uur, locatie Café De Gri¤  oen Frans 
Naereboutstraat 9 (/03/2018) 3258-2018

Velsen-Zuid
Strong Viking Hills op 18,19 en 20 mei. en
Family edition op 26 en 27 mei Locatie: re-
creatiegebied Spaarnwoude. (8/03/2018) 
3187-2018

Aanvragen (vervolg)

Mandaatbesluit
Het college heeft besloten om zijn be-
voegdheid om een besluit te nemen naar 
aanleiding van een bezwaarschrift - een 
zogenoemd ‘besluit op bezwaar’- te man-
dateren aan het collegelid dat de porte-
feuille beheert waarop het onderwerp 
van het bezwaarschrift ziet.

Tevens heeft het college besloten het betref-
fende collegelid hiermee de bevoegdheid te 
geven om het in mandaat genomen besluit 
op bezwaar namens het college te onderte-
kenen i.c. hem ondertekeningsmandaat te 
verlenen. Aan dit mandaat heeft het colle-
ge onder meer de beperking verbonden dat 

het collegelid dat over dit mandaat beschikt 
- de mandataris - alleen bevoegd is om van 
dit mandaat gebruik te maken als het in be-
zwaar bestreden (primaire) besluit in amb-
telijk mandaat is genomen conform het ge-
meentelijk mandaatregister en niet door het 
college zelf. In het laatste geval blijft alleen 

het gehele college bevoegd. Dit mandaat-
besluit zal worden opgenomen in het Man-
daatregister Velsen.

Nieuwe regels a� andeling bezwaarschriften
Het college heeft nieuwe beleidsregels 
vastgesteld ten aanzien van de afhande-
ling van bezwaarschriften en heeft tege-
lijkertijd de oude beleidsregels van 28 
september 2004 ingetrokken.

De nieuwe beleidsregels zijn aangepast aan 
de huidige werkwijze bij de a� andeling van 

de bezwaren en aan de nieuwe ontwikkelin-
gen. Onder meer is nu de nieuwe voorpro-
cedure (telefonisch contact met de indie-
ner van een bezwaarschrift om te bezien of 
een formele bezwaara� andeling wel nood-
zakelijk is of dat op een andere wijze in de 
zaak kan worden voorzien) opgenomen en 
voorzien de beleidsregels nu ook in de toe-

passing van moderne wijzen van horen en 
verslaglegging in digitale vorm en de mo-
gelijkheid van het maken van geluidsopna-
men. Hiermee is ook invulling gegeven aan 
een belangrijke aanbeveling uit het rapport 
van de rekenkamercommissie van de raad 
over de a� andeling van meldingen, klach-
ten en bezwaren. De volledige tekst van de 

beleidsregels is te vinden in het Elektroni-
sche Gemeenteblad van 15 maart 2018 en 
via de overheidsportal Decentrale Regel-
geving. De nieuwe beleidsregels treden één 
dag na de wettelijke publicatie in het Elek-
tronische Gemeenteblad in werking.
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Onthe�  ng Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten:

• De fi rma Pilot Service Holland, op grond 
van artikel 5:42, derde lid van de Alge-
mene plaatselijke verordening ontheffi  ng 
te verlenen voor het transporteren van 

strandhuisjes omstreeks de periode rond 
1 april 2018 en 1 oktober 2018;

• De fi rma Pilot Service Holland rond de 
periode 1 april 2018 en 1 oktober 2018 
hiervoor ontheffi  ng te verlenen voor het 
rijden op het strand.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de datum waarop het 
besluit elektronisch is bekend gemaakt in 
de digitale Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 

elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het college van 
burgemeester en wethouders van Velsen.

Onthe�  ng Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten:

• De fi rma Schot Verticaal Transport BV, op 
grond van artikel 5:42, derde lid van de Al-
gemene plaatselijke verordening onthef-
fi ng te verlenen voor het transporteren 

van strandhuisjes omstreeks de periode 
rond 1 april 2018 en 1 oktober 2018;

• De fi rma Schot Verticaal Transport rond 
de periode 1 april 2018 en 1 oktober 2018 
hiervoor ontheffi  ng te verlenen voor het 
rijden op het strand.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de datum waarop het 
besluit elektronisch is bekend gemaakt in 
de digitale Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 

elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het college van 
burgemeester en wethouders van Velsen.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten:

de volgende weggedeelten aan te wijzen als 
parkeerverbodszone door middel van het 
plaatsen van de borden E1 (‘zone begin’) 
en E1 (‘zone eind’), zoals bedoeld in bijlage 
1 van het RVV 1990 en hieraan een zonale 
werking toe te kennen als bedoeld in artikel 

66 van het RVV 1990:
• het deel van de Betelgeuzestraat dat loopt 

ten westen en zuiden van perceeladres 
Betelgeuzestraat 16 te IJmuiden;

• het oost-west lopende deel van de Sirius-
straat te IJmuiden.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-

gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de datum waarop het 
besluit elektronisch is bekend gemaakt in 
de digitale Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het college van 

burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden in-
gezien bij het Klant Contact Centrum, ge-
meentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publica-
tie van verkeersbesluiten plaats in de digi-
tale Staatscourant.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten een individuele gehandicapten-
parkeerplaats aan te leggen voor het vol-
gende perceel:

Eridanusstraat 64, 1974 AE  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de dag waarop het 
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk 

(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  bij het 
college van burgemeester en wethouders 

van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.
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Onduidelijkheid woon-
schepen in sluisgebied
IJmuiden - In januari ontvingen 
bewoners van woonarken in het 
sluizengebied een brief van de ge-
meente Velsen dat de schepen op 
termijn moeten verdwijnen uit het 
gebied. 
De arken liggen daar echter met 
toestemming van Rijkswaterstaat. 
En bij de aanvraag van het Wind-
park zouden de woonboten geen 
beletsel vormen. Raadsleden Pe-
ter Stam van Velsen Lokaal en Ger-
co Buist van SP Velsen hebben hier-
over vragen gesteld. Wethouder 
Bal heeft geantwoord dat het ge-
zien de ontwikkelingen in het ha-
vengebied, zoals de bouw van de 

nieuwe zeesluis, beter is dat de 
woonarken hier verdwijnen. Bo-
vendien liggen zij in een gebied 
dat door zwaardere milieu-belas-
ting niet geschikt is voor bewo-
ning. 
De gemeente Velsen heeft onder-
zoek gedaan of zij bevoegd zijn 
om maatregelen te nemen tegen 
de woonarken en zij krijgen daar-
in gelijk. Provincie, Rijkswater-
staat en gemeente Velsen zijn het 
met elkaar eens geworden dat de 
woonschepen moeten verdwijnen. 
Tot 1 maart 2023 zal niet handha-
vend worden opgetreden tegen de 
woonboten. (foto: Google Maps)

Nog steeds natte voeten 
in Velsen-Noord
Velsen-Noord - Je zal maar een 
droog huis hebben gehuurd of 
gekocht en dan te maken krijgen 
met rotte/natte vloeren en schim-
mel. In de huizen en kelders van 
Velsen-Noord gebeurt dat regel-
matig. Ondanks een eerdere aan-
pak door de gemeente zijn de re-
sultaten niet afdoende. Raads-
lid Lieneke Post van Forza! heeft 
hierover vragen gesteld aan het 
college van Velsen. Wethouder 
Bal heeft geantwoord dat deze 
winter vanuit alle kernen meldin-
gen zijn gekomen van waterover-
last. Het was dan ook een natte 
winter. Op de website www.vel-
sen.nl is informatie te vinden over 
wat de gemeente hieraan doet en 
wat bewoners zelf kunnen doen. 
De gemeente is steeds bezig 

met drainage. Onlangs zijn gras-
velden waar water bleef liggen 
aangepakt, waarbij men tracht 
de dikke kleilaag open te maken 
zodat het water weg kan. Wa-
ter op grasvelden en �etspaden 
zou niets te maken hebben met 
grondwaterstanden. Er komt nog 
nieuwe informatie over de grond-
waterstand bij de Grote Hout- 
of Koningsweg waar drainage is 
aangelegd. Het �etspad tussen 
Beverwijk en Velsen-Noord waar 
water blijft staan wordt plaatse-
lijk opgehoogd.
Daarnaast attendeert de wethou-
der bewoners op manieren om 
zelf te zorgen voor droge voeten, 
door bijvoorbeeld de kelders wa-
terdicht te maken en lekke he-
melwaterafvoeren te repareren. 

Extra afvalcontrole 
midden- en kleinbedrijf
IJmond - De IJmond-gemeen-
ten en Omgevingsdienst IJmond 
staan voor de enorme opgave om 
in 2050 een energieneutrale, kli-
maatbestendige en circulaire sa-
menleving te realiseren. Een paar 
speerpunten zijn het afkoppelen 
van aardgas, het maken van nieu-
we warmteplannen en het stimu-
leren van het bedrijfsleven om te 
komen tot nieuwe ontwikkelin-
gen en het sluiten van grondstof-
fenketens. 
,,Afval is eigenlijk grondstof’’, al-
dus wethouder Bal. Door het 
goed scheiden van afval kan 
compost worden gemaakt van 
gft-afval en kan ander afval wor-
den hergebruikt. Afvalverwer-

ker HVC wordt in de IJmond be-
taald om het afval van bewoners 
op te halen en te verwerken. Daar 
hoort geen bedrijfsafval bij. Voor 
ondernemers, groot en klein, zijn 
er andere professionals om het 
afval deskundig te verwerken. 
Daarom hoort bedrijfsafval ook 
niet thuis in de containers die in 
de wijken staat. 
Toch gebeurt het wel dat een ho-
reca-ondernemer of een bouw-
bedrij�e zijn afval dumpt bij het 
huisvuil. Om dit te voorkomen 
gaat de gemeente facturen van 
het midden- en kleinbedrijf op-
vragen om te controleren of zij in-
derdaad gebruik maken van pro-
fessionele afvalverwerkers. 

Flitspeiling via Facebook
Velsen - De gemeente Velsen 
heeft via Facebook veel meldin-
gen gekregen over het Lokaal 
Verkeers en Vervoersplan, LVVP 
2018. Via Facebook werd een 
�itspeiling gehouden en ook 
werden inloopavonden georga-
niseerd om bewoners actief te 
betrekken bij de plannen. Hier-
op kwamen veel positieve reac-
ties. Inclusief eerdere meldin-
gen zijn zo’n duizend meldin-
gen geteld, die worden verwerkt 
in de inventarisatie.  Het parke-
ren in Velsen vormt een belang-
rijk probleem en betrof 50 pro-
cent van de Facebookmeldin-
gen. Daarom zijn er nieuwe par-

keerdrukmetingen uitgevoerd 
en komt er een nieuw parkeer-
beleid. Maar ook verkeersveilig-
heid werd veel genoemd, het 
ging dan vaak om de inrichting 
van wegen en de snelheid van 
het verkeer. Momenteel wor-
den alle reacties geanalyseerd 
en wordt informatie ingewon-
nen bij de externe klantbord-
groep, bestaande uit wijkplat-
form, Fietsersbond, Rover, Zee-
haven, Tata Steel, WMO-raad, 
winkeliers en ondernemeringen 
enz. Het college zet de presenta-
tie van de resultaten en het con-
cept LVVP na de zomer op de 
agenda.

Regio - Nog niet zo lang gele-
den werd er nog gevreesd voor 
het verdwijnen van de spoortra-
ject tussen Uitgeest en Haarlem. 
Maar op 20 mei 2016 is op initia-
tief van de provincie Noord-Hol-
land de Corridordialoog Kenne-
merlijn van start gegaan met een 
Brede Dialoog met verschillen-
de partijen. Na de tweede Brede 
Dialoog op 25 september zijn re-
sultaten besproken met partijen 
en is besproken wat hun steun 
en bijdrage kan zijn. Nu is er een 
eindrapport met een Actiepro-
gramma met concrete acties per 

stationsgebied. Denk dan aan be-
tere �etsvoorzieningen, P + R-fa-
ciliteiten, bewegwijzering, snel-
le verbinding met woonwijken 
en natuurgebieden. Als regionale 
strategie wordt de positie van sta-
tion Santpoort-Noord versterkt 
als dé toegangspoort van Nati-
onaal Park Zuid-Kennemerland. 
De komende jaren zullen de in 
het eindrapport genoemde acties 
worden uitgevoerd. Meer weten? 
Het volledige rapport is te vinden 
op https://www.noord-holland.
nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_in-
richting/OV_knooppunten.

Kennemerlijn versterkd
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Nieuws van Stichting Welzijn Velse
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VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING
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VACATURE TOP 5 maart
Consulent(e) Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen   
   vac.nr: 1683
Als consulent vrijwilligerswerk bemiddelt u mensen die zich als vrijwil-
liger aanmelden, naar organisaties die vrijwilligers zoeken. 

Fietsenmaker die collega’s met een beperking kan begeleiden bij 
St Buitengewoon    vac.nr: 1682
Voor onze dagbestedingslocatie in Velserbroek zijn wij opzoek naar 
een �etsenmaker /handig persoon die het vak wil leren.

ICT / computer vrijwilliger stichting Philadelphia Zorg   
   vac.nr: 1680
Locatie D. Marotstraat is op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt 
om met, tenminste, één bewoner zijn computer draaiende te houden.

Vrijwillige coach voor vrouwen Buurtcentrum de Dwarsligger  
   vac.nr: 1670
U bent een vrouw met kennis en ervaring op het gebied van onbetaal-
de en/of betaalde arbeid en/of scholing.

Computerhulp Boksvereniging Countdown  vac.nr: 1648
Wij zijn voor onze boksvereniging op zoek naar een handige compu-
terhulp, liefst met computerervaring. 

Voor meer vacatures en informatie kunt u maandag en dinsdag van 
12.30 tot 15.00 uur, en woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 
uur,  terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden
Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl

Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs

Colofon Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
Telefoonnummer: 0255 548548 
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

Buitenspelen bij Peutercentrum de Speelweide is nu leuker dan ooit met 
de nieuwe glijbaan. Dankzij de inzet van ouders en een mooie schenking 
van Scheepshelling van Laar uit IJmuiden kon de glijbaan aangeschaft 
worden. Een prachtige aanwinst waar de peuters lang plezier van gaan 
hebben. 

Invullen van belasting-
aangifte aan huis
WonenPlus - Vindt u het steeds 
moeilijker zelf uw belastingaan-
gifte te doen, dan biedt Wonen-
Plus-Velsen u de mogelijkheid ge-
bruik te maken van het team be-
lastingaangifte. Een groep des-
kundige vrijwilligers, die bij u 
thuis assistentie verlenen bij het 
invullen. De belastingvrijwilligers 
nemen eerst de tijd kennis te ma-
ken want het gaat over heel per-
soonlijke zaken. Om gebruik te 
kunnen maken van deze belas-
tinghulp is het noodzakelijk lid 
te zijn van WonenPlus. Afhanke-
lijk van uw woonsituatie is dit op 
jaarbasis 10 of 20 euro. Het ver-
schil heeft te maken met een te-
gemoetkoming op het abonne-
ment voor huurders van de Wo-
ningbouwcorporaties in Velsen. 

De belastinghulp van Wonen-
Plus is voor ouderen en mensen 
met een beperking, die een eigen 
vermogen bezitten tot ongeveer 
21.300,- euro per persoon. Het 
gaat om eenvoudige aangiften 
die betrekking hebben op box 1 
(inkomen, buitengewone uitga-
ven, eigen woning en giften e.d.) 
Veel mensen krijgen bericht van 
de belastingdienst dat het invul-
len van het formulier niet meer 
nodig is. 
Het is echter aan te raden om 
tóch aangifte te doen als er ex-
tra zorgkosten zijn gemaakt. De 
kosten van deze dienst zijn15 eu-
ro per formulier. Heeft u vragen 
of wilt u zich aanmelden, bel dan 
naar het Meldpunt van Wonen-
Plus-Velsen, tel. 0255-518888.

Ruimtes te huur
Het Terras - Het activiteitenpro-
gramma van Dorpshuis het Terras 
wordt steeds groter, het dorps-
huis wordt steeds beter bezocht. 
De meeste dagen is Het Terras 
‘goed gevuld’ en lopen er veel 
mensen rond. Toch zijn er ook nog 
een paar rustige dagdelen, waar-
in we nog enkele ruimtes te huur 
hebben. Dit zijn met name de 
maandag- en dinsdagochtend en 
de maandag- en woensdagavond. 
Dan zijn er boven nog enkele lo-

kalen vrij. De huurprijzen zijn re-
delijk goedkoop en ko�e en thee 
bij de activiteiten wordt door on-
ze enthousiaste gastvrouwen en 
gastheren verzorgd. Huurders zijn 
vaak erg positief over de mooie 
ruimtes en verzorging in het ge-
bouw. Dus als u een mooie ruimte 
zoekt in een gastvrij dorpshuis in 
Santpoort-Noord, meld u dan bij 
Hans Meulenbroek op maandag 
of woensdag (overdag). U kunt 
ook bellen, tel. 023-3031228.

Vrouwen helpen elkaar
De Dwarsligger - Op maandag 
12 maart is de nieuwe inloophuis-
kamer voor vrouwen van start ge-
gaan in Buurtcentrum de Dwars-
ligger. De huiskamer is een plek 
waar vrouwen samen kunnen ko-
men. 
Vrouwen die hulp of ondersteu-
ning zoeken, vrouwen die samen 
iets willen doen, vrouwen die 
betaald of onbetaald werk zoe-
ken of vrouwen die gewoon ge-
zellig samen willen zijn. Ook zal 
er voorlichting gegeven worden 
over thema’s als gezondheid, op-

voeding en werk zoeken. Zowel 
vrouwen die iets nodig hebben 
als vrouwen die iets te bieden 
hebben zijn van harte welkom. 
Vanaf 9.00 uur staan de ko�e en 
thee klaar. Aanmelden is niet no-
dig. Wel een bijdrage van 2 euro 
per keer. 
De eerste keer is gratis! Voor kin-
deren maken we een speelplek 
in de ruimte naast de huiskamer. 
Meer weten? Bel Jos Bisschop, 
0255-512725 of mail josbis-
schop@welzijnvelsen.nl. Of kom 
gezellig langs.

Actieve Velsenaren
voor ouderen
Zeewijk - Voor Seniorencen-
trum Zeewijk zoeken wij men-
sen die zich actief willen inzetten 
voor ouderen. In het Senioren-
centrum kunnen ouderen elkaar 
ontmoeten en samen actief zijn. 
Een actief leven met sociale con-
tacten is voorwaarde om zo lang 
mogelijk, en op een prettige ma-
nier, zelfstandig te kunnen blij-
ven. Wilt u koken, ko�e schen-
ken of een activiteit begeleiden? 
Bij een activiteit kunt u denken 
aan bewegen, creatief bezig zijn, 

boeken bespreken, levensverha-
len of zingevingsvragen bege-
leiden, uiterlijk verzorgen, iets 
met muziek doen, wandelen of 
bijzondere dagen of evenemen-
ten organiseren. We beginnen 
met kennismaken en bespreken 
op welk gebied u zich wilt inzet-
ten binnen uw eigen mogelijk-
heden. 
Hierover kunt u contact opne-
men met welzijnswerkster Jos 
Bisschop via 0255-512725 of via 
josbisschop@welzijnvelsen.nl.

Samen eten in de Spil
De Spil - Drie keer in de week 
kunt u in de Spil genieten van 
een gezonde warme maaltijd 
voor 4 euro per keer, een twee-
gangen menu (een hoofdgerecht 
met wisselend een voor- of nage-
recht). Dit kan op dinsdagmiddag 
om 12.00 uur of op woensdag en 
om 17.30 uur. (de donderdag zit 
met gemiddeld 20 gasten vol.) 
De eters zijn vol lof over de kook-

teams  zoals Joost vertelt “voor 
mezelf koken is niets aan en hier 
krijg je lekker eten en een gezellig 
praatje. Zo langzamerhand ken ik 
de mensen. Iedereen is aardig. En 
ze koken Nederlandse pot maar 
ook buitenlands”.  Mensen die zin 
hebben om mee te eten kunnen 
zich aanmelden bij Buurtcentrum 
de Spil. Wel tijdig bellen, graag de 
dag ervoor, tel. 0255-510186. 

IJmuiden wat vertel 
je me nou
De Brulboei - Op donderdag-
avond 29 maart beleeft u in 
Buurthuis de Brulboei weer de 
gezelligste �lmavond van IJmui-
den! Te zien zal zijn ‘Peace in Afri-
ka’, een �lm over dit gigantische 
zuigschip, dat met een crawler 
op rupsbanden een laag mod-
der en steen van de zeebodem 
opzuigt en naar het schip bo-
ven de crawler pompt. Dit op 
120 meter diepte op zoek naar 
diamanten die door de rivieren 
van Afrika zijn aangevoerd. Na 

de pauze krijgt u een beeld van 
de IJslandse visserij van vroeger, 
met de gevaren die er toen loer-
den en de huidige zeer geavan-
ceerde visserij, met de strenge 
veiligheidseisen die nu gesteld 
worden. Kortom: een boeiende 
avond! 
De eerste �lm begint om 20.00 
uur. Kaarten à 3,00 euro zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar aan de 
balie van uw buurthuis en op de 
avond zelf aan de zaal. Meer we-
ten? Bel 0255-510652.

Kom eens langs
bij De 2de Kans
De Stek - De 2de Kans is een 
tweedehands kledingwinkeltje 
in Velsen-Noord geleid door en-
thousiaste vrijwilligers. Het win-
keltje is van dinsdag tot en met 
vrijdag geopend van 10.00 tot 
14.00 uur. U vindt er zeer voorde-
lige kleding; kinderkleding kost 
slechts 50 cent, volwassenkleding 
1 euro, met uitzondering van bij-

voorbeeld jassen voor 3 euro. Na-
tuurlijk kan er tijdens de ope-
ningstijden ook kleding worden 
ingebracht en voor elke bezoe-
ker geldt: u bent altijd welkom 
voor een kop ko�e/thee. De 2de 
Kans is aan de achterzijde van De 
Schulpen, ingang via de parkeer-
plaats aan de Van Diepenstraat in 
Velsen-Noord.

Enthousiaste vrijwilliger 
gezocht
De Spil - Enthousiaste vrijwilli-
ger gezocht locatie Buurtcen-
trum de Spil. Iedere maandag-
middag van 13.00 tot 16:00 uur 
komt een groepje dames bij el-
kaar om bezig te zijn met diver-
se textiele werkvormen bij Kan-
sen & Zo. 
Onder begeleiding van een en-
thousiaste vrijwilliger kunnen 
de dames (leren) haken, breien, 

borduren, Smyrna en soms oe-
fenen met een naaimachine. Sa-
men leren van elkaar maakt het 
gezellig en leerzaam. 
Vindt u het leuk om samen met 
onze vrijwilliger dit groepje te 
begeleiden neem dan contact 
op met Yvonne Roozekrans van 
Kansen & Zo, tel. 06-230214 of 
kom even langs in de Spil (maan-
dag t/m donderdag).

Fietsen gezocht om
op te knappen
Kansen&Zo - Voor een nieuw te 
starten activiteit van Kansen&Zo/
OK-Velsen, zoeken wij oude �et-
sen om op te knappen. Mensen 
die werkervaring op willen doen 
gaan onder leiding van een er-
varen �etsenmaker deze �etsen 
weer berijdbaar maken. 
Deze �etsen worden daarna voor 

een klein bedrag verkocht aan 
mensen met een laag inkomen. 

Heeft u een �ets die weg kan? 
Neem dan contact op met Dirk 
Goedhart van Kansen & Zo in 
Buurtcentrum de Spil. Tel. 0255-
510186. Mail: kansenenzo@wel-
zijnvelsen.nl.

Naar de paprikakwekerij
De Stek - Donderdag 12 april 
staat een lekker en leuk dagje uit 
gepland; na een heerlijke maal-
tijdsoep van paprika’s volgt een 
uitstapje naar de paprikakwekerij 
in Middenmeer. 
In de paprikakwekerij wordt een 
rondleiding gegeven en krijgt ie-

dereen ko�e/thee met wat lek-
kers. Na a�oop ontvangt een ie-
der ook een presentje. 
De kosten voor dit ‘heerlijke’ dag-
je bedragen 15 euro (voor vrien-
den van SVvVN). Meer weten? 
Bel Wijkcentrum de Stek: 0251-
226445

Puzzelruilbeurs
De Stek - Woensdagmiddag 21 
maart van 14.00 tot 15.30 uur 
zijn puzzelaars van harte wel-
kom bij de puzzelruilbeurs in 
Tweedehands kledingwinkeltje 
de 2de Kans in De Schulpen. On-
der het genot van een kopje kof-
�e kunnen iedere derde woens-

dag van de maand legpuzzels ge-
ruild worden. Er is een �inke voor-
raad, dus ruilen is geen probleem. 
De 2de Kans is aan de achterzijde 
van De Schulpen, ingang via de 
parkeerplaats aan de Van Diepen-
straat in Velsen-Noord. Meer we-
ten? Bel 0251-226445
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Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Chef redactie
Friso Huizinga
Redactie
Karin Dekkers
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg

Directie
Frits Raadsheer 
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom 
Mobiel 06-30695175

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

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

Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.

Oplage de Hofgeest: 13.900
Oplage de Jutter: 18.800

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet 
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.HOGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

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

FAMILIEBERICHTEN
NU OOK ONLINE

De pulskorvisserij is een innova-
tieve en duurzame vangsttech-
niek voor platvis, vooral tong. De 
in Nederland uitgevonden tech-
niek is gebaseerd op de tradi-
tionele boomkorvisserij. Bij de 
boomkorvisserij trekt een vis-
kotter twee sleepnetten over de 
zeebodem. Zo’n sleepnet (‘kor’) 
wordt aan de voorkant openge-
houden door een metalen buis, 
de ‘boom’ (een samentrekking 
van ‘bodem’). Met voor de net-
opening bevestigde stalen ‘wek-
kerkettingen’ wordt de zeebodem 
omgeploegd. Door de schrikreac-
tie schieten de platvissen die zich 
op de bodem bevinden omhoog 
en worden met het sleepnet op-
gevist.
Bij een pulskor zijn de zware ket-
tingen vervangen door lichte-
re kabels met electroden. Hier-
mee worden stroomstootjes op 
de zeebodem opgewekt. Door de 
schrikreactie schiet de platvis uit 
het zand omhoog en komt in het 
sleepnet terecht. Ook is de boom 

dikwijls vervangen door een zo-
genaamde ‘sumwing’, een vleugel 
die over de zeebodem zweeft en 
minder weerstand geeft.
Het pulskorvistuig is lichter, het 
net hoeft minder snel voorgetrok-
ken te worden en de lichtere ka-
bels bieden minder weerstand 
omdat ze minder contact met de 
zeebodem maken. Hierdoor vergt 
pulskorvisserij per gevangen vis 
aanzienlijk minder brandstof – 
en levert het dus minder uitstoot 
van koolstofdioxide op – dan de 
traditionele boomkorvisserij. Ook 
wordt de zeebodem minder ruw 
omgeploegd en is de ongewenste 
bijvangst lager dan bij boomkor-
visserij. De investering voor het 
uitrusten van een viskotter met 
pulstuig wordt door de lagere 
brandstofkosten terugverdiend.
Hoewel pulskorvisserij nog in de 
onderzoeksfase zit, zijn de test-
resultaten tot dusver positief; de 
vangstmethode biedt veel voor-
delen voor het milieu en het eco-
systeem. De pulskor is sinds 1998 

verboden in de Europese wate-
ren, maar vanaf 2007 heeft de EU 
onthe�ng verleend voor experi-
menten in de zuidelijke Noordzee 
voor 5 procent van de gezamen-
lijke boomkorvloot van de lidsta-
ten van de EU. Vooral Nederland-
se vissers pro�teren hiervan. Tot 
in 2017 zijn 84 Nederlandse vis-
kotters, waaronder veel van de 
vaste weekendgasten in de IJmui-
der vissershaven, uitgerust met 
pulstuig.
De Europese Commissie is voor-
stander van de duurzame puls-
korvisserij. Maar het Europese 
Parlement heeft in januari 2018 in 
meerderheid gestemd voor een 
totaalverbod. Vooral vanuit Frank-
rijk is er protest tegen deze vorm 
van visserij; de Franse vissers be-
weren dat zij door toedoen van de 
Nederlandse pulskorvissers min-
der vangen en dat de stroomsto-
ten slecht zijn voor de vissen en 
het milieu. Gelukkig is het verbod 
nog niet de�nitief. Er moet nu on-
derhandeld worden met de Euro-
pese Commissie en de lidstaten 
van de EU. Een totaalverbod zou 
een strop betekenen voor de Ne-
derlandse pulskorvissers, die juist 
in deze duurzame vorm hebben 
geïnvesteerd.

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, 
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmui-
den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over 
IJmuiden. Deze week aandacht voor de pulskorvisserij.

Mooie geldbedragen voor 
Velsense organisaties

Velsen - Dorpsfeest Driehuis 
heeft de hoogste bijdrage ont-
vangen van de ING-actie ‘Help 
Nederland vooruit’. Het stich-
tingsbestuur ging zaterdag naar 
huis met een cheque van 5.000 
euro. De nummer twee, Telstar 
Thuis in de Wijk, ontving een 
cheque van 3.000 euro. Ook het 
KNRM-station in IJmuiden kreeg 
een mooi geldbedrag.
Lokale stichtingen en verenigin-

gen konden zich eind vorig jaar 
aanmelden voor ‘Help Nederland 
vooruit’. Tijdens de stemperiode 
in januari en februari kon heel Ne-
derland vervolgens stemmen op 
hun favoriete lokale buurtverbe-
teraar. Het aantal stemmen was 
bepalend voor de hoogte van de 
donatie. Met de actie wil het ING 
Nederland fonds lokale initiatie-
ven een steuntje in de rug geven. 
(foto: aangeleverd)

Plein 1945 als podium 
voor jong talent

IJmuiden - Ook dit jaar biedt Vel-
sen haar talentvolle middelba-
re scholieren een bijzonder podi-
um. Waar voorheen met voorron-
des en battles werd beslist wie er 
tijdens het Visgala in de Stads-
schouwburg Velsen mocht optre-
den, wordt het dit jaar helemaal 
anders aangepakt.
De jonge artiesten treden met 
‘Verse vis’ op donderdag 15 maart 
letterlijk naar buiten en betrek-
ken zo het gehele IJmuidense pu-

bliek bij hun act. Er is geen spra-
ke meer van competitie en daar-
door ruimte voor maar liefst 27 
‘pop-up performances’. Kom tij-
dens koopavond op donderdag 
15 maart naar de winkels rondom 
Plein 1945 en laat je verrassen. De 
toegang is gratis! 
In drie verschillende categorie-
en doen leerlingen van het Gym-
nasium Felisenum, het Ichtus Ly-
ceum en de Duin en Kruidberg 
mavo mee. Iedere school presen-
teert haar toptalent in Mode, Film 
en Performance (rap/dans/mu-
ziek/theater). Tijdens koopavond 
zijn de verschillende acts tussen 
19.00 en 21.00 uur te bewonde-
ren voor jong en oud.
Voorafgaand aan ‘Verse vis’ krij-
gen de talenten diverse work-
shops aangeboden door Kun-
stencentrum Velsen om hun per-
formance aan te scherpen tot 
een absolute top-act. Het the-
ma dat alle deelnemers met el-
kaar verbindt is ‘transitie’. Je kunt 
je voorstellen dat dat breed in-
terpretabel is. Ben jij nieuwsgie-
rig naar het resultaat? Zorg dan 
dat je aanwezig bent in de buurt 
van Plein 1945. (Beeld: VeerlesIl-
lustraties)

IJmuiden - Vanwege de verwachte 
vorst en sneeuw gaat de ko�erbak-
markt op het Velserduinplein op18 
maart niet door. De volgende kof-
ferbakmarkten zijn 1 april, 7 mei, 17 
juni, 22 juli, 19 augustus, 23 sep-
tember en 21 oktober. 

Kofferbakmarkt
gaat niet door

Ook Odd Fellows in actie bij NLdoet

Samen met andere dames werd 
door 4 leden van de Duinroos-
loge in Verpleeghuis Velserduin 
in IJmuiden geholpen met de 
actie “Heel Velserduin bakt”. Al-
le dames stonden hierbij hun 
mannetje, pardon vrouwtje.
Tussen de Reigersbossenlaan 
en de Orionweg in IJmuiden-
Zeewijk, moet een gewone 
speeltuin worden omgebouwd 
naar een natuurlijke speeltuin, 
met de naam Speeltuin Zee-
wijk Natuurlijk. Een natuurlijke 

en meer in deze tijd passende 
speeltuin voor de vele kinderen 
uit de omgeving.
Op deze zaterdag waren ve-
le vrijwilligers bezig om op 
dit vrije grote terrein de oude 
speelwerktuigen en toebeho-
ren uit te graven en te verwij-
deren. Een zware klus, maar de 
mannen maakten geen proble-
men van de stenen paden en i 
ngegraven betonnen pijlers. Al-
le oude speelwerktuigen moes-
ten vakkundig in onderdelen 

worden gesloopt, zodat alles 
netjes kon worden afgevoerd. 
Geen punt voor deze vrijwilli-
gers, want ze hadden het juiste 
gereedschap en ook hun werk-
handschoenen van huis meege-
nomen.
Samen met buren, leden van de 
lokale vrijwillige brandweer en 
een aantal lokale politici werd 
tussen 10 en 16 uur hard ge-
werkt.
Evenals vorige jaren was ook dit 
vrijwilligersproject pure imma-
teriële hulpverlening. Odd Fel-
lows voelen zich door hun so-
ciale opdracht zeer betrokken 
bij de hulpbehoevende mede-
mens. Zie ook www.oddfellows-
velsen.nl.  (foto: aangeleverd)

Velsen - Op zaterdag 10 maart hebben vier vrouwen van de Duin-
roosloge en negen mannen van de IJmondloge van de Velsense 
Odd Fellows, in het kader van NLdoet van het Oranjefonds, vrij-
willigerswerk verricht in de regio IJmond. Dit keer op twee loca-
ties Velsen.

(Huis)dier van de Week
Het (Huis)dier van de Week is Bo-
nes. Bones is een Argentijnse Dog 
van 9 jaar oud. Deze grote man 
heeft een pittig karakter en kan 
niet met andere dieren of kinderen. 
Bones zoekt een baas die goed be-
kend is met het ras en veel ruimte 
heeft zodat hij lekker naar buiten 
kan. Wie geeft deze lieve opa nog 
een leuke oude dag?
Voor meer informatie over Bones 
en alle andere dieren die een nieuw 
baasje zoeken: bel met het Kerbert 
Dierentehuis aan de Heerenduin-
weg in IJmuiden: 0255-515744. Het 
asiel is open van maandag tot en 
met vrijdag tussen 10.00 en 13.00 
uur en tussen 14.00 en 16.00 uur 
en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 
uur. Of kijk op www.dierenbescher-

ming.nl of twitter:@dierenbescher-
ming en Facebook.com/dedieren-
bescherming.
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Twee verkiezingsdebatten
Velsen - Zaterdag 17 maart vindt 
in de Burgerzaal van het gemeen-
tehuis een jongerendebat en een 
debat met alle lijsttrekkers plaats. 
De debatten worden live uitge-
zonden op RTV Seaport. Inwoners 
van Velsen zijn van harte uitgeno-
digd om langs te komen.
In het jongerendebat gaan jon-
geren en de jongste kandidaat-
raadsleden van de politieke par-
tijen met elkaar in discussie. In het 
Lagerhuis debat zitten stellingen 
als ‘Velsen is niet aantrekkelijk 
voor jongeren’ en ‘de politiek luis-
tert onvoldoende naar jongeren’.
Jongeren kunnen zich nog aan-

melden om mee te doen aan het 
debat door een mail te sturen 
naar info@johnvandijjkfonds.nl. 
Publiek is om 13.45 uur van har-
te welkom om de uitzending bij 
te wonen.
Na het jongerendebat start om 
15.30 uur het slotdebat. In een 
gevarieerd programma gaan de 
lijsttrekkers met elkaar in discus-
sie over allerlei actuele thema’s. Er 
zijn stellingen als ‘valt er wel wat 
te kiezen in Velsen’ en ‘er moeten 
zo snel mogelijk weer wijkraden 
komen’.
Enkele stellingen worden inge-
leid door vertegenwoordigers 

van maatschappelijke organisa-
ties, zoals Ton van der Scheer van 
OV IJmond en Nora Azarkan van 
Stichting Welzijn Velsen. Het pu-
bliek mag aangeven of ze het 
eens of oneens met de stelling 
zijn en wie de beste debater is.
De twee debatten zijn in de bur-
gerzaal van het gemeentehuis 
(ingang Plein 45, bij de trap-
pen). De live-uitzending op RTV 
Seaport start om 14.00 uur en 
voor het slotdebat om 15.30 uur. 
Later zijn er herhalingen. Meer in-
formatie staat op de Facebookpa-
gina Velsen in ban van de verkie-
zingen.

VVD Velsen stroopt de 
mouwen op bij NLdoet
Velsen - Afgelopen zaterdag was 
VVD Velsen voor de actie NLdoet 
aanwezig in Speeltuin Zeewijk. 
Samen met tientallen vrijwilli-
gers waren de liberalen de hele 
dag in touw om de oude speel-
tuin te slopen, zodat er over een 
paar maanden een mooie nieu-
we natuurspeeltuin kan worden 
gebouwd. Lijsttrekker Jeroen Ver-
woort: ,,We hebben hier samen 
met tientallen andere vrijwilligers 
de klus geklaard. De speeltuin 
kan weer een stap verder. Daar 
hebben we ontzettend graag ons 
steentje aan bijgedragen. De ac-
tie NL Doet is een mooi voorbeeld 
van hoe je vrijwilligers bij een lo-
kaal initiatief kunt betrekken. Ik 
kan het iedereen aanbevelen om 
volgend jaar ook eens mee te 
doen.’’ (foto: aangeleverd)

VVD-minister 
Sander Dekker 
komt naar 
Velsen
Velsen - VVD-minister voor 
Rechtsbescherming Sander Dek-
ker komt op uitnodiging van de 
VVD Velsen op maandag 19 maart 
naar Santpoort-Zuid en Driehuis. 
Tussen 19.00 uur en 21.00 uur zal 
hij samen met de  kandidaten voor 
de gemeenteraad van de VVD Vel-
sen langs de deuren gaan. Minister 
Dekker: ,,Ik wil graag van de inwo-
ners van Velsen horen of zij pret-
tig leven in Velsen en zich er veilig 
voelen. Als er verbeteringen mo-
gelijk zijn waar de VVD Velsen of 
de landelijke VVD zich voor in kan 
zetten, ga ik daar graag met hen 
over in gesprek. En waar kun je dat 
beter doen dan gewoon bij men-
sen thuis?” (foto: aangeleverd)

Sloopterrein wordt 
bloemenweide
Velsen - Op initiatief van Piet van 
Deudekom van LGV is het braak-
liggend terrein waar basisschool 
de Zandloper aan de Eenhoorn-
straat heeft gestaan ingezaaid 
met een �eurig wilde bloemen-
mengsel. Van Deudekom: ,,Er zijn 
hier geen concrete bouwplan-
nen voor. In juni heb ik het colle-
ge gevraagd hier de grond in te 
zaaien met een bloemenmeng-
sel. Zie hier het resultaat. Op deze 
manier ziet het er een stuk vrien-
delijker uit en hebben de bijen en 
vlinders er ook wat aan. Zo zie je 
maar dat met een beetje goede 
wil en weinig geld er een vriende-
lijkere omgeving gecreëerd kan 
worden. Iedereen weer een stuk 
vrolijker.’’ (foto: aangeleverd)

Wand van Waarde in 
PvdA Pop Up Store
Velsen - De afgelopen acht jaar 
was Ronald Vennik namens de 
Partij van de Arbeid wethouder 
in de gemeente Velsen. In die 
acht jaar heeft hij zich ingezet 
voor een mooie openbare ruimte, 
(�ets)mobiliteit en talloze ruimte-
lijke ontwikkelingen. In die perio-
de is mede dankzij de PvdA veel 
bereikt. 
In de Pop-up PvdA-shop aan 
het Marktplein is in beelden een 
overzicht te zien van de belang-
rijkste resultaten van de afgelo-
pen jaren. Zijn ‘wall of Fame’ is 
voor de gelegenheid omgedoopt 
tot Wand van Waarde.
Een lijn die onder andere loopt 
via een gedegen �nancieel be-
leid van 2010 tot 2014 , een over-
eenkomst met Rijnland waar-
door de rioollasten laag kunnen 
blijven, via de positieve e�ecten 
van de aanleg HOV-Velsen naar 
verschillende bouwprojecten. 
Een van die mooie resultaten is 

het bebouwen van de KPN-loca-
tie met sociale huurwoningen en 
een supermarkt. De start van die 
bouw is dit jaar voorzien. Een van 
die gaten die conform de ambi-
tie van het huidige gemeentebe-
stuur bebouwd gaan worden.
De PvdA is trots op die resulta-
ten! Hiermee staat Ronald op de 
schouders van alle sociaal-de-
mocratische wethouders die tot 
nu toe een waardevolle bijdra-
ge hebben geleverd aan de toe-
komst van Velsen.
De PvdA Pop Up Store is ge-
vestigd op het Marktplein 29 in 
Ijmuiden, tot en met de gemeen-
teraadsverkiezingen geopend op 
zaterdag 17 maart van 11.00 tot 
15.00, op dinsdag 20 maart van 
13.00 tot 16.00 en op woensdag 
21 maart van 10.00 tot 18.00. U 
bent van harte welkom om dan 
de Wand van Waarde te komen 
bekijken.

ChristenUnie enthousiast 
over Floating Airport
Velsen - Een groep mensen, allen 
leden van ChristenUnie IJmond, 
heeft zich geschaard achter het 
idee van een Floating Airport - 
een drijvend eiland in de Noord-
zee - als oplossing voor Schiphol 
dat binnenkort de grenzen van 
de groei heeft bereikt.
Het bekende onderzoeksinsti-
tuut Marin uit Wageningen or-
ganiseerde onlangs een seminar 
waar een internationale groep 

van circa 150 deskundigen aan-
wezig was om na te denken over 
de toekomst, alles rond het the-
ma The Floating Future. Ook de 
hiervoor genoemde groep CU-
leden, inmiddels bekend onder 
de naam Delta Innovation Team, 
kreeg een plek op dit seminar en 
mocht haar ideeën delen met dit 
visionaire gezelschap.
Zie ook velsen.christenunie.nl en 
Facebook.

Programma voor mensen 
met visuele beperking
Velsen - Vanaf donderdag is op 
de website van D66Velsen het 
verkiezingsprogramma voor 
mensen met een visuele beper-
king te vinden. Het program-
ma is per hoofdstuk opgedeeld 
en aangepast op schermleespro-
gramma’s, die veel gebruikt wor-
den door mensen met een visue-
le beperking. Mensen die niet zelf 
een schermleesprogramma op 
de computer hebben staan, kun-
nen gebruikmaken van de voor-
leesmogelijkheid die in de websi-
te van D66Velsen zit ingebouwd. 
Door op de groene voorleesknop 
rechts bovenin de pagina te klik-
ken wordt de tekst op de pagi-
na voorgelezen. Ook handig voor 
mensen die moeite hebben met 
lezen en schrijven.
Lijsttrekker Annette Baerveldt 
hoopt dat andere partijen het 
voorbeeld zullen volgen: ,,’Het 
gaat ons er niet direct om dat 
mensen met een visuele beper-
king nu allemaal op ons gaan 
stemmen, maar meer dat ook zij 
bij de gemeenteraadsverkiezin-

gen een weloverwogen keuze 
kunnen maken. We hopen dat dit 
hen daarbij kan helpen. We zet-
ten bij D66Velsen in op een in-
clusieve samenleving waarin ie-
dereen mee kan doen. Dan moet 
je ook de daad bij het woord 
voegen en bij jezelf beginnen. 
D66Velsen probeert daar op de-
ze manier een steentje aan bij te 
dragen. Hopelijk volgen andere 
partijen ons voorbeeld.’’’
Het is voor D66Velsen voor het 
eerst dat het verkiezingspro-
gramma speciaal voor mensen 
met een visuele beperking wordt 
gepresenteerd. ,,We hopen dan 
ook dat ervaringsdeskundigen 
en gebruikers bij ons aankloppen 
met feedback als er manieren zijn 
waarop we het programma nog 
toegankelijker kunnen maken’’, 
aldus Baerveldt. 
Het programma voor mensen 
met een visuele beperking is te 
vinden op velsen.d66.nl. Op deze 
pagina staat een overzicht van de 
verschillende hoofdstukken van 
het programma.

Velsen - Lokale GroenLinksfracties 
hebben samen een Regionaal Na-
tuurpact gelanceerd om het groen 
in de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA) te beschermen tegen de 
bouwplannen van dit kabinet. Ook 
GroenLinkslijsttrekker Iskandar Si-
tompul uit Velsen heeft het na-
tuurpact ondertekend. Aanleiding 
is de oproep van minister Kajsa Ol-
longren (D66) aan gemeenten om 
‘lef’ te tonen door ook te bouwen 
in het groen (30 januari 2018). Si-
tompul noemt dat eeuwig zonde, 
onnodig en ondoordacht. ,,Bou-
wen in het groen is kiezen voor de 
makkelijke weg en niet nodig. Er 
zijn veel betere alternatieven voor-
handen. Met dit Regionale Natuur-
pact beschermen we ons kostba-
re groen en bieden we gezamenlijk 
weerstand tegen het gemakzuchti-
ge bouwen in de natuur.” Sitompul 
wijst er op dat ook GroenLinks vindt 
dat bouwen nodig is. ,,Tot 2040 zijn 
er ongeveer 250.000 woningen no-
dig in de Metropoolregio Amster-
dam. Een forse opgave. Maar dat 
hoeft niet ten koste te gaan van na-
tuur en landschap. Er zijn mogelijk-
heden genoeg om binnenstedelijk 
te bouwen. Alleen vergt dat meer 
lef, visie en creativiteit dan het vol-
plempen van natuur. Door regiona-
le samenwerking kunnen gemeen-
ten het groen niet alleen beter be-
schermen maar ook beheren, en 
verbinden.” Omdat dit kabinet de 
suggestie wekt voor de makkelijke 
weg te kiezen, en niet voor gezond 
en groen, vinden de Groenlinks-
fracties dit natuurpact hard nodig. 
Ze dringen daarin enerzijds aan op 
het maken van duidelijke afspraken 
tijdens de collegeonderhandelin-
gen om het groen te beschermen. 
Anderzijds willen ze dat gemeen-
ten de schouders eronder gaan zet-
ten om snel meer woningen bin-
nen bebouw gebied te realiseren. 
Want als die er niet snel komen 
neemt de druk om toch te bouwen 
in het groen alleen maar toe. Regi-
onale samenwerking kan dat voor-
komen. Sitompul: ,,We hebben heel 
veel kostbaar groen in Velsen: in de 
woonkernen en daar tussenin. On-
ze parken, landgoederen, duinen 
en Spaarnwoude zijn niet alleen ge-
liefd, maar ook belangrijk vanwege 
de hoge natuurwaarden en hun re-
creatieve functie. GroenLinks wil dit 
soort plekken versterken en verbin-
den met de regio.”

‘Groen blijft 
groen’

Interview 
Trijntje bij
RTV Seaport
IJmuiden - Donderdag 15 maart 
rond 14:30 is zangeres Trijn-
tje Oosterhuis te horen bij RTV 
Seaport. In het radioprogram-
ma Kult-uur hebben presentato-
ren Pim Geurts en Mark Metse-
laar een interview met haar. Dit 
seizoen tourt Trijntje Oosterhuis 
voor het eerst met een Neder-
landstalig programma door Ne-
derland. Met als basis haar on-
langs verschenen album ‘Leven 
van de Liefde’, verrast ze haar 
publiek met een muzikale ont-
dekkingsreis langs de mooi-
ste Nederlandse liedjes. Trijntje 
Oosterhuis treedt donderdag 
29 maart op in de stadsschouw-
burg Velsen. (foto: Carin Ver-
bruggen)

DCIJ-nieuws: Jeugd 
DCIJ gaat digitaal
IJmuiden - Bij Damclub IJmui-
den (DCIJ) proberen de jeugd-
leiders steeds nieuwe elemen-
ten aan de lessen toe te voe-
gen. Een van deze elementen is 
het gebruik van mobiel of tablet. 
Waar er al eerder uitgelegd werd 
hoe de jeugdspelers het online 
tegen elkaar op kunnen nemen, 
was het ditmaal tijd om digitaal 
te noteren. Via de site Toernooi-
base, waarop uitslagen, standen 
en partijen van allerlei toernooi-
en terug te vinden zijn, tikten de 
jeugdspelers afgelopen vrijdag 
hun zetten in na het spelen van 
hun zetten op het fysieke bord. 
Dit digitaal noteren is een be-

langrijke vervanger van het tra-
ditioneel met pen en papier no-
teren. Het leuke hiervan is dat 
het thuisfront (en de hele dam-
wereld) live de verrichtingen van 
de DCIJ-jeugd kan volgen. Ver-
der kunnen de partijen na a�oop 
met een druk op de knop nage-
speeld worden. Voor de trainers 
is dit de manier om de sterke en 
zwakke punten van de jeugd-
spelers in kaart te brengen en 
gericht te kunnen trainen. Bij de 
eerste live-uitzending was er di-
rect sprake van een stunt. Kop-
loper Lars van Eeken morste zijn 
eerste punten, nadat Nathan 
Schoemaker met zwart (zie fo-
to) zijn lange vleugel lamleg-
de. Medekoploper Jens Misch-
ke had ondanks een valse start 
een snelle overwinning op Rap-
haël Schoemaker en gaat nu al-
leen aan kop. Ook titelverde-
diger Fico van Beek en Moritz 
Woestenburg deden goede za-
ken met overwinningen op Bob 
de Ruiter en Renée Bal. Tot slot 
kwamen Mark Dietvors en Lucas 
Klooswijk remise overeen in een 
drie-om-één stand. Stand na zes 
rondes: 1. Jens Mischke 10 pun-
ten uit 6 wedstrijden; 2. Nathan 
Schoemaker 9 uit 6; 3. Lars van 
Eeken 8 uit 5; 4. Fico van Beek 8 
uit 6; 5. Moritz Woestenburg 6 uit 
5; 6. Raphaël Schoemaker 6 uit 6 
(15 deelnemers). (foto: aangele-
verd)

Jeugd GGZ vaste factor bij huisarts
Velsen - Na twee jaar ervaring 
te hebben opgedaan met de in-
zet van Jeugd GGZ praktijkon-
dersteuners bij de huisarts, 
wordt de inzet nu een vaste fac-
tor. In 2016 is men als proef be-
gonnen met de inzet van Jeugd 
GGZ-praktijkondersteuners bij 
enkele huisartsen. In 2017 is 
dat uitgebreid naar meer on-

dersteuners en huisartsen. In-
middels zijn er vijf praktijkon-
dersteuners werkzaam bij acht 
huisartsenpraktijken. Vanwege 
de grote tevredenheid heeft de 
gemeente besloten om de pilot 
om te zetten in een structurele 
samenwerking, vanaf 1 maart 
2018. Er worden nog meer huis-
artsen betrokken en nog meer 

uren ingezet om laagdrempeli-
ge ondersteuning te geven aan 
gezinnen waar opvoedings- of 
ontwikkelingsproblemen spe-
len met kinderen. De huisarts 
kan patiënten direct doorsturen 
naar hulp in de eigen praktijk. 
Door snel in te spelen op pro-
blemen wordt vaak erger voor-
komen.









Onder leiding van D66Velsen is de 
overgang van de zorg naar de ge-
meente goed geland. We blijven 
werken aan verbetering: de schei-
ding tussen 18+ en 18- wegwer-
ken, nog meer inzetten op pre-
ventie. Maar ook een gratis VOG 
voor vrijwilligers, en betere toe-
gankelijkheid. En iedereen heeft 
recht op zorg!

Zorg en dienstverlening van de 
gemeente moet om jou en/of 
jouw dierbaren draaien. Als je 
hulp nodig hebt, krijg je die een-
voudiger. Ben je al wat ouder, dan 
helpt de gemeente jou om zelf de 
regie te houden over jouw leven. 
We gaan sport en cultuur inzet-
ten als hulpmiddel en verbinden-
de factor.

Voor VVD Velsen is het van belang 
dat iedereen de zorg krijgt die bij 
hem of haar past. Wij willen inzet-
ten op het combineren van wo-
nen, zorg en dagbesteding. Zo 
kunnen mensen langer zelfstan-
dig blijven en gaan we eenzaam-
heid tegen. Wij steunen initiatie-
ven voor zorg op kleine schaal.

LGV wil dat niemand tussen wal 
en schip raakt en de WMO zal op 
een doeltre�ende wijze uitge-
voerd moeten worden. Wij moe-
ten de komende jaren extra alert 
zijn met betrekking tot de jeugd-
zorg en de �nanciering daarvan. 
Doordat ouderen langer zelfstan-
dig blijven wonen is er extra aan-
dacht nodig voor senioren.

D66Velsen wil graag meer wonin-
gen voor jongeren en huurwonin-
gen in het middensegment. Bou-
wen kan nog voldoende binnen 
de kernen. Wij zijn tegen bouwen 
in het groen tussen de kernen en 
in de duinen. Wij zetten in op be-
vorderen �etsgebruik en goed 
openbaar vervoer.   

Jouw mening telt. Daarom word 
je vanaf het begin echt betrok-
ken bij besluiten over de inrich-
ting van jouw woonomgeving. 
Dankzij gevarieerde woningbouw 
vind je straks sneller een betaal-
bare woning. Verpauperde wijken 
willen we mooier maken. Een be-
tere bereikbaarheid per �ets, auto 
en OV staat hoog op de agenda.

VVD Velsen wil dat iedereen een 
passende woning vindt in onze 
gemeente. Wij willen ruimte bie-
den voor zelfbouwkavels, appar-
tementen voor starters en oude-
ren en koopwoningen in het mid-
densegment met voldoende par-
keergelegenheid. Bereikbaarheid 
voor alle vervoersvormen is be-
langrijk, of het nu de auto, trein, 
bus of �ets is. Particuliere initiatie-
ven voor vervoer over water jui-
chen wij toe.

Openbare ruimte moet goed toe-
gankelijk zijn. Streven naar een 
klimaatbestendige gemeente. 
Meer groen bij speelplekken en 
scholen. Braakliggende terreinen 
verfraaien of tijdelijk bestemmen.
Verbetering van de bereikbaar-
heid van Velsen, door middel van 
�etssnelwegen en �etsverbinding 
langs de kust tussen IJmuiden en 
Bloemendaal. Herstel van de ver-
binding over water tussen IJmui-
den en Amsterdam.

Ondermijning moet worden aan-
gepakt. Wij willen een veilige sa-
menleving waar veilig onderno-
men kan worden. Gezondheid 
moet worden bevorderd door 
mensen te stimuleren te bewe-
gen in hun eigen wijk, dus aan-
trekkelijk wandelroutes en open-
baar toegankelijke sportparken. 
Aandacht voor verbetering van 
de luchtkwaliteit moet blijven.

Overlast en overtredingen wor-
den keihard aangepakt. Als dat 
nodig is, voeren we cameratoe-
zicht in. Overbodige regels gaan 
we schrappen. 50km- en 30km-
wegen moeten veel veiliger. Be-
wegen in de buitenlucht maken 
we nog aantrekkelijker.

VVD Velsen vindt het belang-
rijk dat de hulpdiensten 24 uur 
per dag beschikbaar zijn voor ie-
dereen in Velsen. Politie, brand-
weer, ambulance en strandbewa-
king zorgen er voor dat wij in een 
veilige omgeving leven en moe-
ten goed gehuisvest worden. Ie-
dereen kan bijdragen aan de vei-
ligheid in de buurt. VVD Velsen is 
voor initiatieven als buurtpreven-
tie, sociaal alarm en WhatsApp-
groepen.

Inwoners en kinderen moeten 
zich veilig over straat kunnen be-
geven en daardoor moet er meer 
blauw op straat en buurtpreven-
tie. IJmondiaal extra maatrege-
len om de �jnstof overlast te ver-
minderen. Denk aan toekomst 
van onze kinderen en kleinkinde-
ren. Inzetten op een goede realis-
tische energie transitie en beper-
king van de CO 2 uitstoot. 

Sporten bij een vereniging moet 
voor alle kinderen mogelijk zijn. 
Het recreatiegebied Spaarnewou-
de kan op onze steun rekenen ook 
�nancieel! Velsen is een prachtige 
gemeente om te recreëren en te 
bezoeken. Het PVM onderbren-
gen in een nieuw centrum aan de 
kust (BRAK) past daarin.

Sport is een wondermiddel voor 
je gezondheid. Maar sport ver-
broedert ook en helpt mensen 
die het moeilijk hebben. Daar 
gaan we meer op inzetten. We 
willen meer leuke evenementen 
mogelijk maken. Beeckestijn Pop, 
de Pierloop, etc. moeten weer te-
rugkomen. 

Velsen is een veelzijdige gemeen-
te, waar voor iedereen iets te be-
leven valt. Voor VVD Velsen is 
het van belang dat iedere woon-
kern passende sportvoorzienin-
gen heeft zodat iedereen in be-
weging blijft, of het nu op de club 
is of in de buitenlucht. VVD Velsen 
wil IJmuiden aan Zee samen met 
de ondernemers daar verder ont-
wikkelen tot een levendig activi-
teitenstrand.  

Inzetten dat in de toekomst de 
voorzieningen voor binnensport, 
buitensport en zwemmen be-
houden zullen blijven en waar 
nodig verbeterd. IJmuiden dient 
als badplaats aantrekkelijker ge-
maakt te worden. Door het ont-
wikkelen van woningbouw,  met 
behoud van groen, tussen strand 
en woongebied kan een echte 
kustplaats gerealiseerd worden.

D66Velsen wil op zondag het af-
valbrengstation open. Dat voor-
komt dumping en is klantvrien-
delijk. Wij willen dat de gemeen-
telijke gebouwen energieneu-
traal zijn en we zetten in op scho-
ne scheepvaart door bijvoorbeeld 
walstroom te faciliteren. Verbete-
ring van de luchtkwaliteit is een 
speerpunt.

De lucht die we inademen moet 
schoner. Dus moeten we nog 
meer duurzame energie gebrui-
ken en moet de uitstoot van �jn 
en grof stof omlaag. Inzet van 
slimme innovatieve technologie 
kan daarbij helpen.

VVD Velsen vindt dat duurzaam-
heid kansen biedt. Wij geloven 
niet in extra milieuregels, maar 
zien meer in het stimuleren van 
innovaties. Veel bedrijven zijn 
zelf al bezig met duurzaam on-
dernemen. Milieuvervuiling pak-
ken we aan, maar de grote stap-
pen waar de natuur écht iets aan 
heeft, komen van mensen en be-
drijven zelf.

Op lokaal niveau, met mogelijk-
heden tot regionale aansluiting, 
inzetten op de ontwikkeling van 
warmteplannen en de inventari-
saties van grondsto�enstromen. 
Werken aan energietransitie, kli-
maatadaptatie en circulaire eco-
nomie. Inzet is de afkoppeling 
van het aardgas en de ontwikke-
ling van warmtenetten en circu-
laire economie.

Economie, arbeidsmarkt en on-
derwijs zijn met elkaar verbon-
den. We willen inzetten op initia-
tieven om jongeren en techniek 
met elkaar te verbinden. Techport 
is daarin een mooi voorbeeld! On-
dernemers moeten gefaciliteerd 
worden in het ondernemen en 
we zetten vol in op de circulaire 
economie. Tegen een haven in de 
Houtrak.

De maakindustrie blijft belang-
rijk. Maar meer aandacht voor het 
MKB en zelfstandige vakmensen 
is hard nodig, ook in de vorm van 
technisch vakonderwijs. De ge-
meente moet die ondernemers 
beter helpen zonder betutteling 
en overbodige regels. 

Ondernemers weten zelf het bes-
te hoe ze moeten ondernemen. 
VVD Velsen wil dat de gemeente 
hierin een stimulerende rol heeft. 
Wij schrappen overbodige regels, 
zorgen voor bloeiende winkelge-
bieden en dragen met citymarke-
ting .IJmuiden het moois van Vel-
sen uit. Ook behartigen wij in Den 
Haag en Brussel de belangen van 
onder meer onze visserij en staal-
industrie.

Economie is de grootste motor 
in onze samenleving. Onderne-
mersklimaat verbeteren door 1 
aanspreekpunt/ loket en/ of aan-
stellen van een lobbyist om inter-
national bedrijven te stimuleren 
naar Velsen te komen om zich hier 
te vestigen. Vestigingsbeleid aan-
trekkelijker maken. Alle onderne-
mers zullen betrokken worden bij 
inschrijvingen van projecten bin-
nen de gemeente.

Bestaanszekerheid betekent de 
zekerheid dat je terug kunt val-
len op kwalitatief goede zorg  en 
sociale voorzieningen. Dat bete-
kent zorg op maat; investeren in 
armoedebestrijding; schuldhulp-
verlening verbeteren en sociaal 
economische gezondheidsver-
schillen voorkomen. Heldere af-
spraken over een goed welzijns-
beleid. Met de nadruk op voorko-
men van achterstanden en sociaal 
isolement.

We moeten zuinig zijn op de ruim-
te die we in onze gemeente heb-
ben. De PvdA besteedt ruimte lie-
ver aan wonen, recreëren of ande-
re toepassingen dan aan wegen. 
Initiatieven van inwoners worden 
gesteund waar mogelijk. Bij ver-
keer en vervoer ligt de nadruk op 
openbaar vervoer en de �ets.

PvdA Velsen staat voor veilige en 
leefbare wijken. We geven aan-
dacht aan buurtcentra, scho-
len en sportaccommodaties. Dit 
zijn de ontmoetingsplekken in 
de wijk. Met goede privacy-voor-
waarden kan cameratoezicht voor 
de veiligheid worden ingezet. So-
ciaal economische gezondheids-
verschillen zijn voor ons onaan-
vaardbaar. Sport en gezonde voe-
ding worden gestimuleerd voor 
alle inwoners!

Het stimuleren van sport is be-
langrijk; het bevordert een ge-
zonde leefstijl en zorgt voor bin-
ding met de samenleving. De 
jeugdsportpas blijft. Velsen heeft 
een unieke ligging aan zee en 
duinen. Daarom zetten wij in op 
Rauw aan Zee en Punt IJmuiden. 
Cultuur is het bruisend hart van 
de gemeente. Dat betekent  in-
vesteren  in toegankelijke en be-
taalbare cultuurvoorzieningen.

Milieu en duurzaamheid zijn be-
langrijke punten voor PvdA Vel-
sen. Zo willen wij woningisola-
tie en het gebruik van restwarm-
te stimuleren. Verder vinden we 
het belangrijk geld uit te trekken 
om als gemeente snel klimaat-
neutraal te zijn. We hebben oog 
voor gezondheid en luchtkwali-
teit en agenderen die bij hogere 
overheden.

Zeker zijn van goed werk. Dat is 
een speerpunt van de PvdA Vel-
sen. Werk is meer dan geld ver-
dienen. Het is de sleutel tot be-
staanszekerheid, zelfvertrouwen 
en deelname aan de samenle-
ving. Daarom staan wij voor een 
inclusieve arbeidsmarkt en inko-
menszekerheid. Experimenteren 
met een basisinkomen kan hier-
aan bijdragen.

GroenLinks vindt het belangrijk 
dat iedereen kan meedoen in on-
ze samenleving, via een baan of 
op school. Diversiteit willen wij 
omarmen en discriminatie wil-
len wij tegengaan. GroenLinks 
wil passende zorg thuis en dicht-
bij huis. Ook willen wij een solidai-
re zorg, betaald naar draagkracht.

Iedereen wil graag lang en zelf-
standig thuis blijven wonen. 
Er dient dus voldoende en betaal-
bare zorg beschikbaar te zijn. 
De wijkverpleging en de thuis-
zorg zijn snel inzetbaar. De SP is 
voor hulp en vrijwillige onder-
steuning in de wijk. Wij openen 
een perspectie�abriek voor alle 
mensen in onze gemeente.

De uitwerking van het Sociaal Do-
mein is over het algemeen goed 
geregeld mede door goede sa-
menwerking met Beverwijk en 
Heemskerk. ChristenUnie zal blij-
ven letten op diegenen die qua 
begeleiding, hulp, tussen wal en 
schip dreigen te vallen. Maatop-
lossingen zijn belangrijk en indien 
nodig komen wij in actie. 

Duidelijkheid & maatwerk voor de 
inwoner, korte lijnen naar de be-
tre�ende contactpersonen, e�-
ciëntie bij de uitvoering. Optimaal 
samenwerken met andere partij-
en en niet alleen de regels uitvoe-
ren of ernaar verwijzen, denken 
in oplossingen en met name ook 
meedenken met elkaar.

GroenLinks wil eerst de gaten bin-
nen bebouwd gebied opvullen: 
groen blijft groen! Wij willen de 
bereikbaarheid van Velsen verbe-
teren door in te zetten op schoon 
en frequent openbaar vervoer én 
op snelle �etspaden en goede 
wandelroutes. Alle gemeentelijke 
voertuigen moeten overgaan op 
elektrisch rijden.

Meer asfalt is niet de oplossing. 
De SP wil weer personenver-
voer over het Noordzeekanaal. 
Met meer aanlegplaatsen vergro-
ten we de bereikbaarheid in de 
IJmond. Geen sluipverkeer door 
Velsen-Noord. Minder verkeer 
door onze woonkernen en geen 
bedrijfsbusjes en vrachtauto’s in 
de straten. 

De openbare ruimte wordt be-
heerd door de gemeente maar 
kan in kwaliteit en creativiteit ver-
beterd worden als bewoners mee 
gaan helpen. Dit versterkt de so-
ciale samenhang. Wij kiezen voor 
duurzaam vervoer met accent op 
voorzieningen om elektrisch te 
rijden, betere verbindingen van 
bestaande wegen/netwerken, 
goede bereikbaarheid, en veilig-
heid op straat.

Faciliteren in het terugkrijgen van 
de bootverbinding naar Amster-
dam, bushaltes waar mogelijk 
dichter bij de bevolking op logi-
sche plekken, zorgen voor goede 
& veilige �etsroutes, ook naar an-
dere plaatsen dan Haarlem.

GroenLinks wil een gezonde leef-
omgeving, met groen, water en 
lucht van goede kwaliteit. Wij wil-
len een veilige gemeente, met 
een rechtvaardig en realistisch 
veiligheidsbeleid. Voor elke wijk 
willen wij een wijkveiligheidsplan, 
dat tot stand komt in overleg met 
politie en inwoners. Bij veiligheid 
hoort ook verkeersveiligheid.

Onze samenleving is harder ge-
worden door toenemend egoïs-
me, minder normbesef en groei-
ende ongelijkheid. Ongelijkheid 
is slecht voor de gezondheid, 
zorgt voor meer geweld, meer cri-
minaliteit, meer wantrouwen en 
meer stress. Ongelijkheid is niet 
alleen slecht voor arm, maar ook 
voor rijk. De SP wil daarom daar-
om meer wijkagenten. 

Meer aanwezigheid politie/hand-
havers op straat, verlichting en 
belijning op straat duidelijk, har-
der optreden wat betreft dumpen 
zwerfafval, doorgaan met street-
cornerwork, meer inzet buurt-
sportcoaches in samenwerking 
met scholen, wijkteams, fysiothe-
rapeuten, GGD en maatschappe-
lijk werkers (JOGG), lessen over 
gebruik social-media en gezonde 
voeding op scholen.

De eerste hulppost moet terug, 
niet naar Schalkwijk of Bever-
wijk, kinderen moeten geboren 
kunnen worden in Velsen anders 
gaat onze identiteit verloren!  In 
overleg met de burger over onze 
openbare ruimtes om deze mooi-
er & veiliger te maken.  Op de ba-
sisscholen weer zwemlessen, vei-
ligheid voor onze kinderen!

GroenLinks wil gevarieerde groe-
ne ruimten in alle woonkernen en 
goed bruikbare sportparken mét 
ecologische waarde. Wij willen 
ons erfgoed en onze musea be-
ter benutten. Daarom willen wij 
geen duur BRAK! aan het strand, 
maar informatiecentrum SHIP bij 
de sluizen uitbreiden met het Pie-
ter Vermeulen Museum.

Sport, recreatie en toerisme ho-
ren bij Velsen. Een laagdrempelig 
en toegankelijk sportaanbod le-
vert een belangrijke bijdrage aan 
de kwaliteit van onze gemeente. 
Groen moet je doen. Ook dieren 
tellen mee. Verbeter de omgeving 
van de jachthaven. Geen recrea-
tiewoningen bij het Binnenmeer. 

Accent op beweegpleinen en sa-
menwerking sportclubs, buurt-
centra en bewoners. Goede �ets-
verbindingen en snel�etsroutes. 
Bereikbaarheid Velsen verbeteren 
en inzet toeristisch aanbod van-
af Haven/Felison terminal/Ship/
Brak. De natuur (strand, Spaarn-
woude, Kennemerduinen) be-
schermen en langszij ruimte ont-
wikkelen voor recreatie. Stads-
schouwburg als cultureel cen-
trum van Velsen.

Behoud sportaccommodaties, 
een sportpas voor iedereen ook 
voor onze oudere inwoners, be-
houd van de stranden zoals nu 
en er het mooiste ‘doe-strand’ van 
maken. Aantrekkelijke toegangs-
wegen naar onze voorzieningen.  
Goede begaanbare route van en 
naar DFDS & ook met openbaar 
vervoer.

GroenLinks is de groene partij 
bij uitstek! Wij willen duurzaam 
(ver)bouwen stimuleren en meer 
groene dan verharde ruimte. Wij 
zetten in op schone energie: op 
weg naar Velsen energieneutraal 
in 2025. Zo dragen wij op lokaal 
niveau bij aan een toekomstbe-
stendige wereld voor onze (klein)
kinderen.

We willen meer schone lucht en 
ruimte. De lucht die we inademen 
bevat vooral rond industrieter-
reinen en snelwegen teveel stik-
stofoxiden en �jnstof. Dat moet 
verder omlaag gebracht worden. 
De SP wil geen windmolens bij 
de spuisluis en geen verbod op 
woonboten bij de Noordersluis-
weg. De SP is voor het uitbreiden 
van het statiegeldsysteem. 

ChristenUnie wil een verlaging 
CO2-uitstoot door isolatie van 
woningen en vermindering van 
aardgasgebruik. Bedrijven, sche-
pen en auto’s dragen bij aan een 
schoner milieu. (Snel)�etsroutes 
worden verbeterd en voor elek-
trische �etsen en auto’s wordt het 
aantal laadpalen sterk uitgebreid. 
Collectief opwekken van duurza-
me energie (zon en wind) wordt 
gestimuleerd.

Geen oerlelijke windmolen op 
land, kijken naar andere vor-
men van energie en deze stimu-
leren. Zorgen voor minder over-
last door industrie op het land of 
overlast vanaf het water. Behoud 
van groen in Velsen en ook goed 
onderhouden, behoud van on-
ze mooie stranden, bossen en na-
tuur.

GroenLinks wil de lokale econo-
mie stimuleren, ook als het gaat 
om duurzaamheid. Wij willen de 
kennis- en innovatieindustrie be-
vorderen en de wegwerpecono-
mie omvormen tot een circulaire 
economie: afval is een grondstof 
voor nieuwe producten. Dat be-
gint met het nog beter scheiden 
van huishoudelijk afval. 

De inkomensongelijkheid mag 
niet toenemen door asociale bo-
nussen. Degenen die de econo-
mie lieten ontsporen gunnen el-
kaar opnieuw belachelijke salaris-
sen, bizarre bonussen en woeker-
winsten. Gelijke samenlevingen  
leveren minder stress op en zijn 
beter voor arm én rijk. Wat de SP 
betreft dragen de sterkste schou-
ders ook de zwaarste lasten.  

ChristenUnie wil een bloeiende 
economie waar circulair denken 
en duurzaamheid centraal staan. 
Het winkelaanbod incl. de horeca 
zijn belangrijk voor de leefbaar-
heid binnen de wijken. Onder-
nemers, industrie, scholen en ge-
meente werken samen om werk-
plaatsen te creëren voor scholie-
ren, statushouders, werklozen. Er 
komen creatieve broedplekken 
voor start-ups en ondernemers.

De lokale economie mee laten 
doen bij opdrachten van de ge-
meente of betrekken bij projec-
ten in plaats van buiten Velsen de 
kennis halen. Leegstaande pan-
den gebruiken voor andere zaken 
en faciliteren in bijvoorbeeld �ex-
plekken of ombouwen tot tijdelij-
ke ruimtes. Regels terugdringen 
en bureaucratie stoppen

CDA Velsen wil vooruitstrevend 
zijn. Omzien naar elkaar met als 
voornaamste doel eenzaamheid 
op te sporen om mensen uit hun 
isolement te halen. Eenzaam-
heidsbestrijding als speerpunt in 
zorg en welzijn. Goede huishou-
delijke hulp en waardering voor 
mantelzorgers en vrijwilligers. 
Cultuur en sport als aanjagers 
voor een sociale gemeente. Ieder-
een hoort erbij.

Geen bebouwing tussen de ker-
nen van Velsen. A8-A9 verbin-
ding cruciaal voor de regio. Ont-
sluiting Velserbroek naar A9 ho-
ge prioriteit. Extra aandacht be-
reikbaarheid Velsen-Noord en de 
toegangswegen IJmuiden. Kan-
sen voor een buurtbus in Velsen-
Noord. Behoud Kennemerlijn is 
een must. Stimuleren �etsge-
bruik. En geen betaald parkeren.

Geen co�eeshops en zeker niet 
bij scholen of sportverenigingen, 
geen experimenten legalisering 
wietteelt in onze gemeente. Meer 
aandacht voor de rol van onze 
wijkagenten. Wijkagenten moe-
ten de ogen en oren van de buurt 
zijn. Werken aan rookvrije omge-
ving bijvoorbeeld rond school-
pleinen en sporthallen. Lik op 
stuk beleid criminaliteit. Een veilig 
Velsen vraagt om stevige maatre-
gelen.

Koester het recreatieschap 
Spaarnwoude. Belangrijke groe-
ne long tussen Velsen en Amster-
dam. Geen Houtrakhaven. Meer 
openbare sportlocaties (buiten�t-
ness/bewegingstuinen). Sport in-
gezet voor normen en waarden. 
Gratis VOG voor vrijwilligers. Ver-
sterking toerisme IJmuiden aan 
Zee. Revitalisering Sportpark De 
Elta.

Een nieuw Kust- en Innovatiecen-
trum voor natuur- en milieu edu-
catie met moderne vraagstukken 
over onder andere het klimaat. 
Een plastic strategie ter voorko-
ming van het plastic soep pro-
bleem. Stevige aanpak van kli-
maatprobleem. Energieakkoord 
voortvarend uitwerken. Terug-
dringen �jnstof in onze regio.

Lage lasten om de economie te 
blijven stimuleren. Geen stijging 
OZB. Regeldruk verminderen. 
Een attractief horeca- en evene-
mentenbeleid. Stimuleren activi-
teiten aan het strand. Ontwikke-
len IJmuiden aan Zee. Inzetten op 
goed onderwijs dat naadloos aan-
sluit op het bedrijfsleven. Tech-
niek en maritiem versterken.

Velsen

CDA

Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart: dit willen de partijen de komende vier jaar met Velsen

Sociaal domein

Ruimte, verkeer 
en vervoer

Veiligheid en 
gezondheid

Sport, recreatie 
en toerisme

Milieu

Economie
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90-jarige Hop & Co 
timmert aan de toekomst
Santpoort-Noord - Op 2 janua-
ri 1938 openden de grootouders 
en een oudoom van Nico Hop een 
kruidenierswinkel aan de Hoofd-
straat in Santpoort-Noord. Afge-
lopen donderdag vierden Nico en 
zijn vrouw Sandra met het hele 
team het 90-jarig bestaan van de 
populaire damesmodezaak Hop & 
Co en ‘zusje’ Nell’s, nog altijd aan 
de Hoofdstraat.
Het team van Hop en Co hield af-
gelopen donderdag de receptie 
in de grote winkel en dat ging ge-
paard met felicitaties, gelukwen-
sen, ballonnen, veel taart, een 
glaasje en natuurlijk gezelligheid. 
Oud-collega’s, de moeder van Ni-
co, winkeliers, trouwe klanten en 
vrienden en familie konden proos-
ten op de toekomst van Hop & Co 
want ondertussen wordt keihard 
doorgewerkt aan een goede toe-
komst. Zo ging Nico maandag-
avond naar Retail 2030, want de 
toekomst wacht.  Nico is de man 
van de administratie en het rege-
len, de dames geven Hop & Co 
de noodzakelijke vrouwelijke in-
breng. En die combinatie is goud 
waard.
De kruidenierswinkel Hop begon 
tijdens de dertiger jaren met ‘mag 
het een onsje meer zijn?’ Waar bo-
ter in vetvrij papier werd verpakt 
en de boodschappen voor de ou-
deren werden thuis gebracht door 

een boodschappenjongen op de 
�ets of met de handkar. In de vijfti-
ger jaren werd aan het huishoud-
assortiment langzamerhand wat 
kleding toegevoegd. Van nylons 
‘met naad’ en hemden voor pa 
ging het in de zestiger jaren naar 
een echte modezaak voor dames. 
De ouders van Nico, Aat en Iefke 
Hop, namen de zaak van Aats ou-
ders over. Onder hun bezielende 
leiding ontstond een modezaak 
met kwaliteitsartikelen en een 
grote en vaste klantenkring. En in 
2000 koos Nico toch voor de win-
kel, mede onder invloed van zijn 
vrouw Sandra, die inmiddels ook 
alweer 25 jaar aan Hop & Co ver-
bonden is. Een aantal jaren gele-
den kwam winkel Nell’s erbij.
In al die jaren zag je Hop & Co mee-
groeien met mode, met trends, 
met merken, met de snellere tijd 
en een nieuwe manier van etale-
ren, zodat je op Instagram en Fa-
cebook leuke items ziet die je de 
volgende dag even gaat ‘scoren’. 
Maar nog steeds is er het prettige 
contact in de winkel, de adviezen 
van het deskundige team, de ge-
zelligheid en de prima onderlin-
ge sfeer. 
Dus ook in dat opzicht gaat het 
goed en zeker in de richting van 
een mooie toekomst. Op naar de 
100 jaar! (foto: de Jutter/de Hof-
geest)

Van 12 t/m 17 maart is het de 
Week van de Zorg.
In die week openen honderden 
zorg- en welzijnsorganisaties hun 
deuren om aan belangstellenden 
te laten zien hoe het er aan toe 
gaat op de werkvloer.
Hospice de Heideberg doet daar 
normaal gesproken elk jaar aan 
mee, maar dit jaar helaas niet. 
Onze woonkamer annex keuken 
en een gastenkamer worden na-
melijk verbouwd. Dat geeft na-
tuurlijk de nodige onrust in het 
huis en dan is een open huis een 
te grote extra belasting voor on-
ze gasten.
Op 20 september houden we wel 
weer “open huis” en bent u allen 
weer van harte welkom.
Overigens hoorde ik vanmorgen 
op de radio dat het niet alleen de 
Week van de Zorg is, maar ook de 
Week van het Geld.
Ik weet niet of dit toeval is, maar 
het is toch wel frappant, als je 
bedenkt dat het juist in veel ge-
vallen aan voldoende geld ont-
breekt om de juiste zorg te ge-
ven.
Gelukkig wordt heel veel zorg in 
ons land door vrijwilligers ver-
leend. 
Vrijwilligers die dit niet voor het 
geld doen, maar vanuit liefde 
voor hun medemens.
Vrijwilligers die zich niet afvra-
gen wat de maatschappij voor 
hen kan doen, maar wat zij voor 
de maatschappij kunnen doen.
Afgelopen zaterdag werd in het 
kader van ‘NLdoet’ de tuin van 
het Hospice onderhanden ge-
nomen.
Ook hier weer een grote groep 
vrijwilligers die met veel plezier 
aan het werk was en zo samen 
onze tuin weer helemaal voor-
jaarsklaar maakten en ook nog 
even gauw een �etsenhok bouw-
den.
In de Week van de Zorg en de 
week van het geld, is het goed 
om je te realiseren dat je liefde 
niet met geld kunt kopen. 
Liefde geef 
je en liefde 
krijg je.

Robert van 
Westerhoven

Week van
de zorg

Het Kompas wint 
schoolbaskettoernooi
IJmuiden - Het 35ste schoolbas-
ketbaltoernooi voor de basis-
scholen uit Velsen is afgelopen 
zaterdag afgesloten met de hal-
ve �nales en �nale. In de halve �-
nale stond Kompas 2 tegenover 
Franciscus 1. De Franciscus moest 
het stellen zonder hun sterspe-
ler Damarae Simson, die voor 
zijn vereniging Akrides in Heiloo 
moest spelen. Na een aantrek-
kelijke wedstrijd werd het 16-8 
in het voordeel van het Kompas. 
De andere halve �nale ging tus-
sen titelhouder Bosbeek en Fran-
ciscus 2, die eindigde in een 10-
4 overwinning voor de school uit 
Santpoort. Dat betekende dat de 
twee teams van de Franciscus uit 
IJmuiden-Oost tegenover elkaar 
stonden. Zoals verwacht won het 

eerste team, inmiddels versterkt 
door hun sterspeler, met 12-4.
De �nale ging dus tussen de Bos-
beekschool en het Kompas. Ter-
wijl de basketbal aan Santpoort-
se kant telkens uit de ring rolde 
vlogen de ballen aan de ande-
re kant er wel in. Dat resulteer-
de in een wat ge�atteerde grote 
18-6 overwinning voor de school 
uit IJmuiden. De kinderen van de 
Bosbeekschool konden trots zijn 
op die tweede plaats omdat de 
meeste spelers nog in groep 7 zit-
ten en dus volgend jaar weer een 
gooi kunnen doen naar het Velser 
kampioenschap. 
De spelers van het Kompas lieten 
zich trots �lmen en fotograferen 
met de wisselbeker! (foto: aange-
leverd)

Velserbroek - Liefhebbers van 
swingende gospelmuziek kun-
nen op donderdag 22 maart hun 
hart ophalen. Die dag organiseert 
gospelkoor Get Together Again 
samen met gospelkoor The Voice 
of Change een uniek dubbelcon-
cert in Het Kruispunt. Beide koren 
brengen een schat aan zangerva-
ring met zich mee en staan ga-
rant voor een swingend avondje 
uit. Get Together Again staat on-
der de bezielende leiding van di-
rigente Marieke Zondervan en 
The Voice of Change heeft Ches-
ron Ledes als dirigent. Beide di-
rigenten hebben ruime erva-
ring opgedaan in de wereld van 
de gospelmuziek en zullen zeker 
met de twee koren een toppres-
tatie willen neerzetten. De entree 
bedraagt 10 euro inclusief een 
drankje in de pauze. Het concert 
begint om 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.30 uur. Kaarten zijn ver-
krijgbaar aan de kassa of te be-
stellen via eijbersen@live.nl.

Swingend 
gospelconcert

Regio - Op dinsdag 20 maart 
geeft het Lectorium Roscrucia-
num een lezing. In wezen is er in 
2000 jaar tijd niets substantieel 
veranderd. Natuurlijk, de wereld 
is wat meer gemechaniseerd, ge-
mobiliseerd en recent meer geïn-
formatiseerd. Maar het doel dat 
aan de geboorte van de mens ten 
grondslag ligt, namelijk het ont-
stijgen aan de sterfelijkheid, en 
de weg die daartoe gegaan kan 
worden, is nog steeds exact het-
zelfde. Valentinus beschreef deze 
weg al rond het jaar 100 na Chris-
tus. Zie ook www.Rozenkruis.nl/
valentinus. Aanvang 20.00 uur.

Valentinus en 
zijn Evangelie 
der Waarheid

Italiaanse ovenschotel 
met kabeljauw
Kabeljauw op Italiaanse wijze, 
is een goed gevulde kabeljauw 
ovenschotel met spinazie, toma-
ten en gorgonzola. De bereiding 
van deze overheerlijke kabel-
jauw-ovenschotel is 30 minuten 
en dit recept is voor 4 personen.

Ingrediënten:
- 1 pond kabeljauw�let
- 350 gram verse spinazie
- een vierde rode peper, zonder 

zaadjes
- een kwart rode paprika
- 150 gram gorgonzola
- 1 gesnipperde ui
- 5 trostomaatjes
- 1 teentje kno�ook, �jngesneden
- 2 deciliter kookroom
- olijfolie
- peper en zout

Bereiding:
Maak de spinazie schoon en bak 
deze kort in wat olijfolie, peper 
en zout kan naar smaak toege-
voegd worden. In een andere pan 
bakken we de ui, kno�ook, papri-
ka, rode peper en tros tomaatjes 
en voegen dit bij de spinazie. We 
snijden de vis in stukken. Pak een 

ovenschaal en vet deze met wat 
olie in, leg hierin een laagje vis, 
dan een laagje spinazie. We her-
halen dit nogmaals zodat we 4 la-
gen hebben. In een steelpannetje 
laten we de gorgonzola smelten 
in het kookroom, eventueel een 
beetje peper toevoegen. Deze 
saus verdelen we over de oven-
schotel. In een minuut of 20 bak-
ken we de schaal af in een voor 
verwarmde over op 220 graden.

Tip: Serveer hier tagliatelle of rijst 
bij.

Alles vers bij 
vernieuwde Groenhoek
IJmuiden - Na een ingrijpende 
verbouwing is De Groenhoek aan 
de Cederstraat klaar voor de toe-
komst. Voor verse groente, fruit, 
aardappelen en zelfgemaakte 
maaltijden kan men terecht bij 
De Groenhoek. Het groente- en 
fruitbedrijf aan de Cederstraat in 
IJmuiden is gespecialiseerd in bi-
ologische groenten en fruit en 
beschikt over een groot assorti-
ment zelfgemaakte kant en klaar 
maaltijden.
,,Wij hebben ons geheel gespeci-
aliseerd in verse producten’’, ver-
telt Dick van Doornik. ,,Wij verko-
pen zo’n beetje alles op het ge-
bied van groente, fruit, fruitsala-
de en aardappelen en Holland-
se kost. Bij ons krijgt de klant nog 
persoonlijke aandacht, service en 
natuurlijk kwaliteit. Zo bezorgen 
wij nog gratis bij de mensen in 
Velsen thuis.’’ 
De maaltijden, die De Groenhoek 
verkoopt, worden zelf gemaakt. 
Ook deze maaltijden krijgen het 
etiket ‘versheid’ mee. 
‘’Willen wij ons onderscheiden 
van de rest - ik denk aan de ver-
schillende supermarkten - dan 
moeten wij ons specialiseren. 
Ik durf gerust de stelling aan 

dat verse producten onze spe-
cialisatie zijn.’’ Van Doornik oe-
fent een vak uit van een uitster-
vend ras. Verschillende groente- 
en fruitzaken hebben het lood-
je gelegd sinds de komst van de 
supermarkt. Hij zelf heeft de �j-
ne kneepjes van het vak binnen 
de familie geleerd. ,,We bezoch-
ten indertijd verschillende veilin-
gen in de buurt. Zo hadden wij al-
tijd kwalitatief de beste produc-
ten. Tegenwoordig halen wij on-
ze producten bij het Foodcenter 
aan de Jan van Galenstraat in Am-
sterdam. De meeste mensen heb-
ben tegenwoordig weinig tijd 
maar willen wel genieten van een 
heerlijke verse maaltijd. De he-
le dag maken wij ambachtelijke 
stamppotten zodat na een werk-
dag snel een gezonde maaltijd 
op tafel staat! Daarnaast hebben 
wij nu ook maaltijdsalades, verse 
sinaasappelsap en smoothies en 
biologische jam. Daarnaast heb-
ben wij een eigen biologische te-
ler in Noord-Holland .Wij heten 
u van harte welkom in onze ver-
nieuwde Groente- en fruitzaak.’’
De Groenhoek, Cederstraat 18 in  
IJmuiden, telefoon 0255-520411. 
(foto: de Jutter/de Hofgeest)

Waardevolle samen-
werking Tender/Origon
IJmuiden - Vlak voor de vakantie hebben drie studenten van het Ten-
der College, Andy, Thimo en Quinten, samen met hun leerkracht me-
neer de Roover twee tafelschermen overhandigd aan De Origon. Op 
verzoek van de basisschool hebben de studenten de opdracht aange-
nomen om tafelschermen te ontwerpen. Zij zijn zeer nauwkeurig aan 
de slag gegaan en het resultaat mag er zijn! Er volgen nog meer scher-
men, maar de eerste twee zijn alvast in gebruik genomen. (foto: aan-
geleverd)

Velsen - Op dinsdag 20 maart 
is het volgende Alzheimer Tref-
punt in Velsen. Het onderwerp 
is ‘Diagnose en wat nu?’ Aan een 
periode van vermoedens en on-
zekerheid komt een eind op de 
dag dat u te horen krijgt dat u of 
uw naaste dementie heeft. Ener-
zijds bent u misschien wel opge-
lucht dat u nu weet wat er aan 
de hand is. Anderzijds kunt u 
overvallen worden door angst 
en zorgen over wat komen gaat. 
Praten over de diagnose de-
mentie kan lastig zijn. De part-
ner, de kinderen, kleinkinderen, 
broers en zussen en vrienden, ze 
reageren allemaal anders. Ieder-
een heeft tijd nodig om de diag-
nose te verwerken. Vaak weten 
zij ook niet wat de ziekte precies 
inhoudt. Toch is het voor u en 
uw naaste belangrijk om open 
over de ziekte te praten. Maar 
hoe kunt u dit het beste aanpak-
ken? Gespreksleider Mick Flie-
ringa gaat hierover in gesprek 
met een ervaren gastspreker. 
Hierna is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen. Wilt u meer 
weten over dit onderwerp of 
heeft u behoefte aan andere in-
formatie over dementie? Ga dan 
naar de Centrale Bibliotheek op 
het Dudokplein 16 (boven Al-
bert Heijn) in IJmuiden. De ont-
vangst is vanaf 19.00 uur, het 
programma start om 19.30 uur 
en eindigt rond 21.00 uur. Aan-
melding vooraf is niet nodig.

Alzheimer 
Trefpunt

IJmuiden - Soos de Babbelaars 
is een zelfstandige groep bin-
nen buurtcentrum de Dwarslig-
ger van en voor mensen met een 
beperking. Op zaterdagavond 
24 maart organiseren de deel-
nemers een grote playback- en 
soundmixshow die om 20.00 uur 
begint (zaal open om 19.30 uur). 
Belangstellenden zijn van har-
te welkom. De entree bedraagt 2 
euro. Er wordt ook een loterij ge-
houden.

Soos de 
Babbelaars

Velsen - Vluchtelingenwerk Vel-
sen is op zoek naar enthousias-
te taalcoaches die het leuk vin-
den om minimaal zes maanden 
en één keer per week met vluch-
telingen op een ontspannen ma-
nier de Nederlandse taal te oefe-
nen. Voor een snelle en goede in-
burgering in onze Nederlandse 
maatschappij moeten vluchtelin-
gen een verplichte cursus volgen. 
Zij moeten voor het inburgering-
examen redelijk Nederlands le-
ren spreken en verstaan. Gewo-
ne spreektaal leer je vooral in de 
praktijk niet iedereen heeft ech-
ter voldoende contacten om zo 
de taal te oefenen. Als taalcoach 
kunt u een geweldige bijdrage le-
veren tot het succesvol inburge-
ren door te ondersteunen bij het 
oefenen van de Nederlandse taal. 
Veel samen praten, samen op 
stap gaan verbetert de taalvaar-
digheid snel. De taalcoach hoeft 
geen docent of deskundige te 
zijn. Een positieve instelling, ge-
duld en a�niteit met mensen uit 
een andere cultuur zijn voldoen-
de. Beheerst u de Nederlandse 
taal goed en vindt u het leuk om 
vrijwilligerswerk te doen dat er 
toe doet, meldt u zich dan aan via 
aarnautovic@vwnwh.nl.

Taalcoaches 
gezocht!
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Volgepakt Thalia geniet 
van Sportgala Velsen
Baanwielrenner Matthijs Büchli 
werd voor de vijfde keer uitge-
roepen tot Sportman van het 
Jaar, alpineskiester Boxie Bor-
chart ging naar huis als beste 
sportvrouw van Velsen. De ove-

rige beeldjes gingen naar de 
trampolinespringers Zoë Heke-
laar en Maaike Spring in ‘t Veld 
(Sportploeg), judoka Blanca 
Uijtendaal (Sporttalent), zwem-
ster Florianne Bultje (Gehandi-

capte Sporter) en handboog-
schutter Judith Porsch (Sport-
master). 
Eva Dobber werd in het zonne-
tje gezet omdat zij vorig jaar 
werd uitgeroepen tot Uniek 
Sporttalent van Nederland. De 
juryrapporten staan op www.
jutter.nl. (foto: Ton van Steijn)

IJmuiden - Tijdens het Sportgala Velsen in een volgepakt Thalia 
Theater zijn vrijdagavond de Velsense sportkampioen gehuldigd.

15 MAART
Ko�eochtend in Bibliotheek 
Velserbroek. Van 10.30 tot 12.00 
uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Amulet’. Geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 4 euro.

16 MAART
Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Amulet’. Geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 4 euro.

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘Tuin vol Gehei-
men’. Voor iedereen vanaf 3 jaar. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur.

Pianorecital in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.

Stadsschouwburg Velsen: ‘My 
Fair Lady’. Aanvang 20.15 uur.

(foto: aangeleverd)
The Cavern Beatles in het Tha-
lia Theater, Breesaapstraat 52 
IJmuiden. Aanvang 21.00 uur.

17 MAART
Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Amulet’. Geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 4 euro.

‘Vissie doen’ tussen 11.00 en 
15.30 uur met VVD Velsen bij 
viskraam De Vischpoort, Burg. 
Weertsplanstoen in Santpoort-
Noord.

Boeken- en snu�elmarkt in de 
Engelmunduskerk Driehuis. Van 
12.00 tot 17.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘Vissersschepen’ 
door Jan de Reus, ‘100 jaar staal-
transport in de IJmond’. 3 Speur-
tochten voor kinderen van kleu-
ter tot puber. 

Op de thee bij de fractie van 
LGV, Kennemerlaan 65 in IJmui-
den. Vanaf 13.00 uur. 

Nostalgische �lmavond bij 
IJmuider Harmonie in het club-
gebouw. Aanvang 20.00 uur, 
zaal open 19.30 uur.

Stadsschouwburg Velsen: ‘My 
Fair Lady’. Aanvang 20.15 uur.

18 MAART
Ko�erbakmarkt op het Velser-
duinplein IJmuiden gaat vanwe-
ge het voorspelde slechte weer 
NIET DOOR!

MindWalk outdoortraining. 
Start NP Zuid Kennemerland, 
ingang Duin en Kruidberg. 
Van10.00 tot 11.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Amulet’. Geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-

gang 4 euro. 

Boeken- en snu�elmarkt in de 
Engelmunduskerk Driehuis. Van 
12.00 tot 17.00 uur.

Kerk op Schoot in de Dorps-
kerk Santpoort-Noord. Aanvang 
12.30 uur. Thema: ‘Palmpasen’.

TC de Gieteling opent haar deu-
ren. Tussen 13.00 en 16.00 uur 
kan men gratis meedoen aan 
een tennisles en/of kan er zelf 
getennist worden.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘Vissersschepen’ 
door Jan de Reus, ‘100 jaar staal-
transport in de IJmond’. 3 Speur-
tochten voor kinderen van kleu-
ter tot puber. 

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘Tuin vol Geheimen’. 
Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open 
van 13.00 tot 17.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen: ‘My 
Fair Lady’. Aanvang 14.30 uur.

(foto: aangeleverd)
Russische Sprookjes in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosen wenselijk.

Muziekoptreden van Dot.nl bij 
Villa Westend in Velserbroek. 
Van 15.00 tot 18.00 uur. Toegang 
gratis.

Opening nieuwe expositie 
van schilderijen en foto’s van ‘t 
Scheepje in Raadhuis voor de 
Kunst in Oud-Velsen. Aanvang 
16.00 uur. Expositie is te zien tot 
en met 15 april.

19 MAART
Clubavond bij Muntenclub Ken-
nemerland in Het Terras, Dink-
grevelaan 17 Santpoort-Noord. 
Vanaf 19.00 uur is de zaal open.

20 MAART
Socius belastinghulp. Van 09.00 
tot 11.00 uur kunnen mensen in 
Bibliotheek Velsen een les vol-
gen om te leren hoe je zelfstan-
dig de belastingaangifte kan 
doen. Dit gaat op afspraak.

Kledingbeurs Het Kruispunt van 
10.00 tot 12.00 uur in Velser-
broek.

Alzheimer Trefpunt in de Cen-
trale Bibliotheek, Dudokplein 16 
IJmuiden. Onderwerp: ‘Diagno-
se en wat nu?’ Programma start 
om 19.30 uur, ontvangst vanaf 
19.00 uur. Einde 21.00 uur. Aan-

▲

melden vooraf niet nodig.

Lectorium Roscrucianum geeft 
een lezing over Valentinus en 
zijn Evangelie der Waarheid. 
Aanvang 20.00 uur. Zie ook 
www.rozenkruis.nl/valentinus

(foto: Raymond van Olphen)
Stadsschouwburg Velsen: ‘Hen-
drik Groen’. Aanvang 20.15 uur.

21 MAART
OIG tweedehandswinkel open  
aan de Industriestraat IJmui-
den. Van 09.00 tot 12.00 uur. In-
fo: 0255-522330.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘Vissersschepen’ 
door Jan de Reus, ‘100 jaar staal-
transport in de IJmond’. 3 Speur-
tochten voor kinderen van kleu-
ter tot puber. 

Pieter Vermeulen Museum: Ten-
toonstelling ‘Tuin vol Geheimen’. 
Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open 
van 13.00 tot 17.00 uur. Work-
shop knutselen van 13.30 tot 
15.30 uur. Kosten 1,50 bovenop 
de entreeprijs. 

(foto: Rogier Veldman)
Stadsschouwburg Velsen: Sara 
Kroos met ‘Zonder verdoving’. 
Aanvang 20.15 uur.

22 MAART
Ko�eochtend in Bibliotheek 
Velserbroek. Van 10.30 tot 12.00 
uur.

Kinderkleding- en speelgoed-
beurs bij SBO de Boekanier, Wil-
lemsbeekweg 80 IJmuiden. Van 
14.00 tot 18.30 uur.

Gospelconcert van gospelkoor 
Get Together Again samen met 
gospelkoor The Voice of Change 
in Het Kruispunt in Velserbroek. 
Aanvang 20.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen: Fem-
ke Halsema met theatercolle-
ge ‘Een vrij land’. Aanvang 20.15 
uur.

Aanmelden
 gratis nieuwsbrief via 
nieuws@rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda

Middag vol levenslust
Santpoort-Noord - Mooie mu-
ziek en teksten, ontroeren-
de gedichten en vooral veel le-
venslust trof men zondagmid-
dag aan in de aparte zaal van 
Café Brasserie de Wildeman. 
De middag met het thema ‘Le-
venslust, beleef, geef en ont-
vang’ was georganiseerd door 
het team van Uitvaartbegelei-
ding Patty Duijn.

‘Even een andere identiteit’ kon-
digde Patty Duijn aan bij de voor-
bereiding van deze middag, want 
ze wil voor iedereen die achter-
blijft na een verlies ‘met regel-
maat �jne belevenissen’ bieden 
om de levenslust weer terug te 
vinden. Deze eerste middag was 
meer dan geslaagd. Zo’n honderd 
mensen bezochten de Levenslust 
middag en genoten van de ge-
zelligheid, de artiesten met een 
mooie boodschap en de pure ver-
wennerij van een drankje en lek-
kere hapjes.
Er werd met veel aandacht geluis-
terd naar de introductie van Pat-
ty, de muziek en liedjes van Stan 
en Wietse, de gedichten en ver-
halen van geluks�losoof Mar-
nix Pauwels en de wijze woorden 
van psychiater en hardloper Bram 
Bakker. Coverband Gaaf! had voor 
deze middag haar mooiste liedjes 
op het programma gezet.
Even de zinnen verzetten, erva-
ren dat er warme mensen zijn die 
je een plezier willen doen, die je 

door een moeilijke tijd willen hel-
pen en dat er meer mensen zijn 
die rouwen. ,,Maar ik ben hier 
ook voor Patty’’, aldus een dame 
die haar broer vorig jaar verloor. 
Samen met haar schoonzus be-
zoekt zij de middag. ,,Patty is een 
bijzonder mens die je met haar 
woorden weet op te beuren. En 
deze middag is geweldig. We vin-
den het �jn dat we gelegenheid 
hebben om weer even met Patty 
te praten.’’
Ook Karin van de Vlugt die haar 
moeder verloor is op de Levens-
lust middag. ,,Patty is heel bijzon-
der, ik kom ook een beetje voor 
haar. We hebben bij het overlij-
den van mijn moeder heel be-
wust voor het team van Patty 
Duijn gekozen. Ik volg haar op 

Facebook en in de krant en ben 
steeds zeer getro�en door haar 
teksten. Maar ik werd ook wel 
aangetrokken door de aankon-
diging dat Bram Bakker hier zou 
spreken. Dat gaan we zo beleven.’’
En dat was voor velen ook een 
belevenis. Een interactief ge-
deelte met Bram Bakker volgde. 
Bram sprak over het verschil tus-
sen kennis over rouw en het zelf 
ervaren van verlies. Er was ruim-
te voor het stellen van vragen en 
daar werd gretig gebruik van ge-
maakt. Bij het afscheid kregen al-
le bezoekers een goed gevulde 
verwentas met mooie producten, 
gesponsord door diverse onder-
nemers. De mensen gingen met 
een goed gevoel en glimlach naar 
huis. (foto: Dennis Gouda)

Belangrijk nieuws van 
SportPlazaClub Velsen
SportPlazaClub Velsen wordt 
al ruim elf jaar met veel passie, 
plezier en liefde voor het vak 
gerund door René en Agnes. 
Toch is het gevoel gekomen om 
weer een nieuwe stap te ma-
ken. De club is inmiddels over-
gedragen aan Marc Klooster-
boer. Dit is inmiddels door René 
en Agnes bekend gemaakt bij 
de klanten.
René: ,,Het was prachtig om 
de afgelopen jaren SportPlaza-
Club Velsen uit te zien groeien 
tot wat het nu is. Wij kijken te-
rug op vele mooie jaren en zul-
len onze klanten, de medewer-

kers, de gezelligheid en de pret-
tige drukte zeker gaan missen, 
maar we kijken ook weer uit 
naar nieuwe uitdagingen die op 
ons pad komen.
Wij zien het als een voorrecht 
om op je hoogtepunt en in goe-
de gezondheid te mogen stop-
pen. Daar zijn we erg dankbaar 
voor. Wij bedanken onze klan-
ten voor hun loyaliteit en ver-
trouwen in ons en voelen ons 
hierdoor zeer gewaardeerd.
Wij wensen Marc heel veel suc-
ces toe met de club en zijn er-
van overtuigd dat hij het de 
klanten net zo naar de zin gaat 

maken als wij hebben gepro-
beerd te doen.’’
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NIEUWS van de voetbalvelden

Vogels op zoek naar vorm
IJmuiden - De eerste compe-
titiehelft verliep vlekkeloos 
voor Stormvogels, want met 5 
verliespunten ging Stormvo-
gels na 13 wedstrijden aan de 
leiding, gevolgd door Zand-
voort met 1 verliespunt meer. 
Echter, uit de vier wedstrijden 
daarna werd alleen tegen Ro-
binhood thuis moeizaam met 
2-1 gewonnen. De drie wed-
strijden daarna verliepen zeer 
desastreus voor het team van 
trainer Sjaak Lettinga: tegen 
de grote concurrent Zand-
voort werd met 2-0 verloren en 
twee weken later wist SCW een 
0-1-overwinning op Zeewijk te 
boeken. 

Door deze twee nederlagen op 
rij kwam de tweede periodetitel 
voor Stormvogels behoorlijk op 
de tocht te staan: een overwin-
ning in Hoofddorp tegen Over-
bos zou deze titel de IJmuidena-
ren toegekomen zijn, maar op-
nieuw kwamen zij van een koude 
kermis thuis omdat Overbos een 
4-0-overwinning boekte. Storm-

vogels is door deze nederlaag uit-
geschakeld voor de tweede peri-
odetitel. Rest nog het derde peri-
odekampioenschap voor de Vo-
gels of een hoge klassering.
In Hoofddorp ontmoette Storm-
vogels een tegenstander met 
teamspirit en vechtlust en bo-
vendien was het team van trainer 
Maurice Kuijper e�ciënter met 
het omzetten van kansen in doel-
punten.
Stormvogels was de eerste 20 mi-
nuten absoluut niet de onderlig-
gende partij. Integendeel, men 
creëerde zich een viertal kansen 
en de mooiste was voor Thomas 
Scholten, die in de rebound ech-
ter faalde. 
Na 20 minuten bleek duidelijk, 
dat Stormvogels minder �t oog-
de dan de eerste competitiehelft. 
In de 26ste minuut opende Ti-
mo Zwartjes de score en na deze 
openingstre�er zakte het niveau 
bij de Vogels ver weg: de achter-
hoede en middenveld werden 
op felheid afgetroefd, terwijl het 
spel van de voorhoede armoedig 
en zonder inspiratie was. Maar-

ten Wels kon hier dankbaar ge-
bruik van maken door in de 34ste 
en 44ste minuut met twee doel-
punten de ruststand op 3-0 te 
brengen. De tweede helft bleef 
Stormvogels ver onder haar ni-
veau voetballen waardoor Over-
bos de tweede helft gecontro-
leerd uit kon spelen. In de slotfa-
se werd de  eindstand op 4-0 be-
paald: Hassan Habyaimana werd 
door invaller Roy Schoorl naar de 
grond gedrukt en Khalid Aissati 
schoot vervolgens de strafschop 
feilloos in.
Zaterdag a.s. wordt een aanvang 
met de strijd om de derde peri-
odetitel gemaakt en degradatie-
kandidaat ZSGOWMS is dan de 
tegenstander op Zeewijk. Hope-
lijk wordt de draad weer opge-
pakt door Stormvogels. Een an-
dere degradatiekandidaat, t.w. 
DCG, heeft zich uit de competi-
tie laten verwijderen. Voor de re-
guliere competitie is dat zeer na-
delig voor Stormvogels: koplo-
per Zandvoort loopt 3 punten uit, 
terwijl Overbos en IJmuiden een 
punt erbij hebben gekregen.

Velsen klopt Hoofddorp
Driehuis - Na drie weken met 
afgelastingen kon Velsen van-
daag eindelijk weer aan de bak: 
Hoofddorp kwam naar sport-
park Driehuis. De heenwed-
strijd in Hoofddorp werd inder-
tijd met 0-3 gewonnen dus vol-
doende vertrouwen vandaag 
voor de ploeg van trainer Ton 
Pronk. 

Zonder Remco van Dam en Tim 
Groenewoud, beiden nog gebles-
seerd, begon Velsen opportunis-
tisch aan de wedstrijd. Eerst was 
het Daniël Zuiverloon die een 
scherpe voorzet geblokt zag wor-
den. Na vijf minuten was het raak 
voor Velsen: doelman Donovan 
Partosoebroto stopte een inzet 
van Bastiaan Scholten onvoldoen-
de en Marc Kloosterboer kopte 
de bal vallend binnen. 1-0. Ook 
Hoofddorp zat niet stil: zo redde 
Sander van der Lugt op een fraaie 
inzet van Lars van Rijn na een 
voorzet Revelinio Vermeer. Halver-
wege de eerste helft was de stand 
weer gelijk: na een prima Hoofd-
dorpse aanval belandde de bal via 
Sven Wierda voor de voeten van 
Wibout de Vetten die geen moeite 
had de bal binnen te schieten: 1-1. 
Er waren meer kansen voor de be-
zoekers  maar gelukkig voor Vel-
sen was men niet echt trefzeker. 
Bovendien hadden beide ploegen 
regelmatig moeite iemand te vin-
den die het zelfde shirt droeg. De 
rust kwam dan ook zonder dat er 
verder werd gescoord en wellicht 
zou een kopje thee wonderen 
doen want erg spannend was het 
allemaal niet. Heel erg vervelend 
was de blessure die Marc Klooster-
boer opliep toen hij bij een duel 
weer ongelukkig terecht kwam op 
zijn geopereerde schouder.

Velserbroek - Vier keer scoren 
zou normaal gesproken een over-
winning opleveren, maar de zon-
dag 1 van VSV kreeg echter vijf 
doelpunten tegen en kon daarom 
net niet tegen HSV uit voor een 
stunt zorgen. De zaterdag 1 wist 
de negatieve reeks tegen Pancra-
tius thuis met een 2-1 overwin-
ning wel te doorbreken.
De zondag 1 had met een trai-
nerswissel te maken gekregen. 
Trainer Ron Bouman kon de mo-
tivatie niet meer opbrengen en 
daarop werd, in onderling over-
leg, het contract tussentijds ont-
bonden. Trainer Rob Spronk 
schoof daardoor vanuit het 2e 
team naar de hoofdmacht door 
en had tegen HSV een zeer aan-
vallend strijdplan uit de hoge 
hoed getoverd. Dit leidde bijna 
tot succes want VSV wist tot twee 
maal toe op voorspong te komen 
maar strandde in het zicht van de 
haven. Na een snelle 1-0 achter-
stand wist Rick Michielsen kort 
daarop de stand gelijk te trek-
ken en VSV kwam via Mitchel Bor-
mann zelfs twee maal op voor-
sprong (1-2 en 2-3). Daarna ont-
spon zich een knotsgekke wed-
strijd waarbij HSV zelfs met 10 
man kwam te staan. VSV hield 
echter niet stand want na de 3-3 
en 4-4 was het HSV die kort voor 
tijd de 5-4 wist te scoren. De posi-
tieve kant was dat VSV thuis met 
0-5 van dit team had verloren en 
nu bijna een punt wist te pakken. 
De sprit is weer aanwezig en het 
zou dus zo maar kunnen zijn dat 
de aankomende wedstrijd tegen 
West Frisia thuis wel eens voor 
de bekende ommekeer kan gaan 
zorgen. Het is echter wel te ho-
pen dat het weer geen spelbre-
ker gaat worden, want volgens 
het laatste nieuws komt er ko-
mend weekeinde een ‘Russisch 
Beertje’   met vorst en mogelijk 
sneeuw langs. VSV zal er alles aan 
doen om deze wedstrijd, aanvang 
14.00 uur, doorgang te laten vin-
den. 

VSV herpakt 
zich 
gedeeltelijk

VV IJmuiden geeft winst uit handen
Velsen - IJmuiden had afgelopen 
zaterdag met drie punten het 
veld bij ZSGOWMS1 moeten af-
stappen, echter werd dit slechts 
teleurstellend één punt. Op Am-
sterdams grondgebied werd een 
0-2 voorsprong voor de IJmuide-
naren door de thuisploeg omge-
zet in 2-2. 
Er leek in eerste instantie geen 
vuiltje aan de lucht voor de IJmui-
denaren toen Kay Brouwer in de 
8ste minuut de 0-1 scoorde. De 
bezoekende ploeg creëerde daar-

na verschillende mogelijkheden, 
maar tot scoren kwam het toch 
niet. Daarbij was het een onrusti-
ge eerste helft met her en der op-
stootjes en het behoorlijke fysie-
ke spel van de Amsterdammers. 
Uiteindelijk werd er gerust met 
een 0-1 voorsprong voor IJmui-
den. De rust had de twee elftal-
len blijkbaar goed gedaan; bei-
de begonnen zichtbaar met rust 
in de lijven aan de tweede helft. 
Twee minuten na het starten van 
de tweede helft, tikte Bob Schol 

de 0-2 achter de Amsterdamse 
doelman. Na een goede redding 
van IJmuiden keeper Tom Hoog-
endijk, kreeg IJmuiden weer een 
enorme kans. Milan van Essen 
zag vermoedelijk dat er drie spe-
lers vrij voor het doel stonden en 
gaf een voorzet. Echter verzuim-
den alle drie de IJmuidenaren de-
ze kans te benutten. Daarop volg-
den er twee fouten van IJmuiden 
en hiervan pro�teerde de thuis-
ploeg. In de 73ste minuut maakte 
de Amsterdammers 2-2. Genoeg 

reden om door beide ploegen de 
aanval op te zoeken, hetgeen ook 
gebeurde. Echter wist IJmuiden 
het tij niet meer te keren en gaf 
daardoor onnodig de winst, me-
de door veel onbenutte kansen, 
uit handen. 
Aanstaande zaterdag staat thuis 
om 14.30 uur de wedstrijd te-
gen DCG Rksv1 op het program-
ma. Daarna wordt in de kantine 
een klein feestje gebouwd, want 
vanaf 17.00 uur wordt het 91-jari-
ge bestaan van IJmuiden gevierd.

beerde de voorsprong uit te brei-
den terwijl Hoofddorp via lange 
ballen nog wat aan de achterstand 
wilde doen. Mischa Plug en Joël 
Panka hadden totaal geen moeite 
met deze speelwijze: steeds weer 
werden de ballen weggekopt. In 
de zeventigste minuut werd Sven 
Braaij ternauwernood afgestopt 
door Raymon Breedijk en even la-
ter kwam dezelfde Sven een teen-
lengte tekort na een voorzet van 
Jesse van de Meer. 
Toch was er nog even paniek in 
het geel blauwe kamp toen Sven 
Wierda een schot op de paal zag 
belanden. Driehuis haalde opge-
lucht adem. En zo haalde Velsen, 
ondanks een matige wedstrijd, 
drie zeer belangrijke punten bin-
nen. (foto: Frans van der Horst)

Pas na een kwartier was er na de 
thee iets bijzonders te melden.  
Een prima crosspass van Sven 
Braaij bereikte Zeno van Ooijen 
maar de bal verdween richting 
bijveld. Twee minuten later een 
scrimmage voor het doel van Vel-
sen maar Rens Greveling kon red-
ding brengen. Beide ploegen le-
ken op een gelijkspel af te ste-
venen omdat de kansen schaars 
bleven. Toch kwam er halverwe-
ge de tweede helft gejuich van 
het thuispubliek: een schot van 
Jesse van de Meer werd geblokt 
door de doelman van Hoofddorp 
en belandde voor de voeten van 
Zeno van Ooijen. Dit keer was de 
richting correct en nam Velsen 
een 2-1 voorsprong. Velsen put-
te moed uit deze situatie en pro-

Alle kleuters worden 
later automonteur
IJmuiden - Je kunt er niet vroeg 
genoeg mee beginnen om kinde-
ren in aanraking te laten komen 
met techniek. Onder dat motto 
gingen de kleuters van groep 1 
en 2 van De Toermalijnschool uit 
Driehuis op bezoek bij autobe-
drijf Stormvogels in IJmuiden. 
Het bezoek was georganiseerd 
door stichting Telstar Thuis in de 
Wijk in het kader van de Techniek 
Experience. Eigenlijk is dit pro-
gramma, bedoeld om kinderen 
in de IJmond te wijzen op de ve-
le beroepsmogelijkheden die de 
technische sector biedt, bestemd 
voor leerlingen van groep 7 en 8. 
Maar omdat de vier- tot zesjarige 
leerlingen van de Toermalijn in de 

klas het thema ‘machines’ behan-
delden, werd er voor hen een uit-
zondering gemaakt.
Oud-directeur Egbert Wilmink 
van Stormvogels, tevens be-
stuurslid van Telstar Thuis in de 
Wijk, vertelde bij de auto’s in de 
garage als een geboren leer-
kracht zo eenvoudig mogelijk 
over zijn vak en passie. ,,Wat is jul-
lie machine? Juist, je hart. En wat 
is het hart van de auto? Juist, de 
motor!” 
Na a�oop kreeg Wilmink zijn be-
loning. Op zijn vraag wie er later 
automonteur wil worden, staken 
alle jongetjes én meisjes enthou-
siast hun hand op. (foto: Ron Pi-
chel)

Razen over het strand
IJmuiden aan Zee - Dat het in 
IJmuiden (bijna) altijd waait heeft 
ook zijn voordelen. Vooral lief-
hebbers van kitebuggy’s zijn er 
gek op. Afgelopen weekeinde 
stoven de deelnemers aan het NK 
kitebuggy soms met snelheden 
van 100 km/uur over het IJmui-
derstrand. 
De driewielers worden voortge-
trokken door een vlieger met vier 
lijnen. Met de handen wordt de 

vliegers bestuurd en met voeten 
de buggy’s. Hét bewijs dat man-
nen wel meerdere dingen tege-
lijk kunnen, voor wie dat nog niet 
wist. In ieder geval leverde het 
een machtig schouwspel op om-
dat de buggy’s door de soms on-
voorspelbare wind en de snel-
heid over het strand zweefden of 
stuiterden en daarbij nauwelijks 
het zand raakten. (foto: Erik Baal-
bergen)

Boeken-en snuffelmarkt 
in Engelmunduskerk 

Driehuis - In het weekend van 17 
en 18 maart is er in de Engelmun-
dus Kerk aan de Driehuizerkerk-
weg in Driehuis weer een grote  
boeken- en snu�elmarkt. Meer 
dan duizend boeken zijn zorgvul-
dig gesorteerd en op genre - thril-
lers, romans, fantasy, stripboe-
ken, reisboeken, geschiedenis et-
cetera - gerangschikt.  De boeken 
zijn  uitgestald op een groot aan-
tal kramen achter in de kerk. Toe-

gang is gratis, de markt  is op zo-
wel op zaterdag als zondag ge-
opend van 12.00 tot 17.00 uur. Tij-
dens het speuren naar uw favo-
riete boek kunt u genieten van 
een kopje ko�e of thee.
Alle opbrengsten komen ten goe-
de aan het onderhoud van het 
prachtige kerkgebouw ‘het Hart 
van Driehuis’. U vindt de Engel-
munduskerk aan de Driehuizer-
kerkweg 113. (foto: aangeleverd)
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Santpoort-Noord - Op vrijdag 
16 maart om 20.00 uur zijn twee 
uit Belarus afkomstige pianis-
ten te gast in ‘t Mosterdzaadje. 
Het zijn Vital Stahievitch en Kirill 
Kozlovski. Vier-handig laten ze de 
wonderschone Schubert Fanta-
sie horen. Solistisch staan op het 
programma Messiaen, Chopin, 
Beethoven en Mozart. Zij vervan-
gen met dit concert de pianiste 
Masha Proko�eva.
Een Russisch sprookje dat ver-
teld wordt en muziek die het ver-
haal gaat omlijsten. Dit bijzonde-
re vertel-concert is op zondag 18 
maart om 15.00 uur en een bele-

venis voor jong en oud. Het zijn
de pianiste Olga Beltiukova uit 
Minsk, haar dochter de �uitiste 
Dasha Beltiukova en de vertelster 
Kasia Koppes-Wojtas die in ‘t Mos-
terdzaadje laten horen hoe mu-
ziek een verhaal in sfeer en bete-
kenis kan versterken. Het sprook-
je heet ‘Het witte eendje’. ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29, Sant-
poort-Noord 023-5378625
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open.
Toegang vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl. (foto: 
aangeleverd)

‘t Mosterdzaadje
Pianisten uit Minsk en 
een Russisch sprookje

Voorjaarsbloeiers 
zoeken op Beeckestijn
Velsen - Nu de winterse kou ons 
land weer verlaten heeft en de 
temperatuur langzaam in de dub-
bele cijfers komt, steken de voor-
jaarsbloeiers op Beeckestijn hun 
kopjes boven de grond. Het land-
goed is een walhalla van voor-
jaarsbloemen. Je komt er onge-
loo�ijk veel verschillende soor-
ten tegen. Kom genieten van het 
voorjaar op Beeckestijn!
Op zaterdag 17 en zondag 18 
maart om 14.00 uur nemen de 
boswachters je mee op een voor-

jaarswandeling over de buiten-
plaats. Zij vertellen je alles over 
stinsenplanten. Dit zijn sierplan-
ten die rond de tweede helft van 
de 19e eeuw op landgoederen, 
buitenplaatsen, states en heren-
boerderijen werden aangeplant. 
Met de zoekkaart die je tijdens de 
wandeling meekrijgt, kun je de 
soorten die je onderweg ziet aan-
vinken. Deelname kost 4 tot 8 eu-
ro. Reserveren kan via www.na-
tuurmonumenten.nl. (foto: Eveli-
ne Blok)

Velsen - In de gemeente Velsen 
gaat men de afhandeling van 
bezwaarschriften op een nieu-
we, modernere manier aanpak-
ken. Na ontvangst van een be-
zwaarschrift zal persoonlijk con-
tact worden opgenomen met 
de indiener zodat men zaken di-
recter kan bespreken. Op die 
manier hoopt men tegelijker-
tijd klantvriendelijker en sneller 
te kunnen werken. Bij de o�cië-
le afhandeling van een bezwaar-
schrift wordt het hele juridische 
team van de gemeente  aan het 
werk gezet. Dat kost uiteraard 
veel geld. Vaak kan een persoon-
lijk gesprek tussen een betrokken 
ambtenaar en een indiener veel 
verduidelijken en voorkomt het 
dat een cliënt van de gemeente 
maanden bezig is met een lasti-
ge procedure, terwijl een kwes-
tie ook in een persoonlijk gesprek 
kan worden opgelost. Uiteraard 
staat de weg naar de juridische 
procedure altijd nog open, maar 
dan is de cliënt wel beter op de 
hoogte van de (on)mogelijkhe-
den van de kwestie. Tegelijker-
tijd met deze nieuwe procedure 
heeft het college afgesproken dat 
in de meeste gevallen één wet-
houder volstaat om een besluit 
over een bezwaarschrift te ne-
men. Ook daarmee wordt de zaak 
bespoedigd en verloopt een pro-
cedure e�ciënter.

Nieuwe aanpak 
bezwaren

IJmuiden - Begin volgend jaar 
wil men een start maken met het 
herinrichten van de Kennemer-
laan. De gemeenteraad heeft er 
voor gekozen dat de maximum-
snelheid hier terug wordt ge-
bracht naar 30 km/uur. Daarnaast 
wordt gewerkt aan een betere 
kwaliteit van de omgeving, in-
clusief Poptaplantsoen en Hom-
burgplantsoen. Om dit voor te 
bereiden is er 200.000 euro uit-
getrokken, ook om dit in samen-
spraak met bewoners te doen.

Kennemerlaan 
op de schop

IJmuiden - Voor de herinrichting 
van het Pleiadenplantsoen is al-
vast 30.000 euro apart gezet voor 
de voorbereidingen. Het gaat 
vooral om de weg bij de ingang 
van basisschool De Pleiaden. Hier 
geldt een maximumsnelheid van 
30 km/uur, maar dat is voor veel 
weggebruikers niet duidelijk. 
Daarom komt er in samenspraak 
met bewoners en organisaties 
een nieuwe inrichting, zodat het 
voor alle weggebruikers veiliger 
wordt.

Werk aan het 
Pleiaden-
plantsoen

IJmuiden - De burgemeester 
gaat akkoord met het plaatsen 
van camera’s in het havengebied 
voor de duur van 5 jaar. Het gaat 
dan vooral om camera’s die ge-
richt zijn op de openbare ruim-
te. Het gebied wordt samen met 
Stichting BIZ Havengebied IJmui-
den beheerd. De gemeente is ver-
antwoordelijk voor de openbare 
ruimte en BIZ voor de bedrijven. 
De plaatsing van camera’s is ge-
toetst aan de privacyregelgeving. 
De o�cier van justitie en de poli-
tie vinden het belang van veilig-
heid in dit gebied zwaarder we-
gen dan de privacy van personen. 
Met de camera’s wil men overlast 
eerder signaleren en onrechtma-
tige gedragingen en strafbare fei-
ten voorkomen en kunnen be-
stra�en. De camera’s worden be-
heerd door de beveiligers, die bij 
signalering van problemen de 
politie inschakelen. 

Camera’s in 
havengebied

COV IJmuiden zingt 
Matthäus Passion
IJmuiden - Vrijdag 23 maart 
zingt Christelijke Oratorium Ver-
eniging IJmuiden het grootste 
passieoratorium van Johann Se-
bastian Bach: de Matthäus Passi-
on. Ook dit jaar staat het orato-
rium onder leiding van dirigent 
Piet Hulsbos. 
Bijzonder dit jaar is de medewer-
king van het nieuwe kinderkoor 
Koel Kids, voor talentvolle kids 
tussen 8 en 14 jaar. 
Het Barokensemble Eik en Linde, 
dat met 32 orkestleden op au-
thentieke instrumenten, of ko-
pieën daarvan speelt, doet zo-
veel mogelijk recht aan de origi-
nele bronnen uit Bachs tijd. Pas-
sies worden uitgevoerd in de Lij-
denstijd- de veertig dagen van 
inkeer voor Pasen, dat Christus’ 
wederopstanding viert.
Er staan op het podium in totaal 
110 koorleden en projectzangers 
en zes vocale solisten klaar, om 

het verhaal van het lijden en ster-
ven van Jezus te vertellen. Aan 
dit concert geven Margreet Riet-
veld (sopraan), Annette Stallinga 
(alt), Erik Janse (tenor), Rick Zwart 
(bas) hun medewerking. De rol 
van de evangelist wordt vertolkt 
door Marcel Reijans, de Christus-
partij door Coert van den Berg. 
Indrukwekkend moment tijdens 
deze jaarlijkse traditie in IJmui-
den is, voorafgaande aan de aan-
vang van het openingskoor, het 
luiden van de klok. Bestel uw 
kaarten tijdig om teleurstelling te 
voorkomen, zodat ook U kunt ge-
nieten van dit prachtige concert.
Aanvang 19.30 uur, kerk open 
18.45 uur. Locatie: Nieuwe kerk, 
Kanaalstraat 250 in IJmuiden. 
Toegang 27,50 euro voor volwas-
sen, 15 euro voor jongeren tot 
en met 16 jaar. Kaartverkoop via 
kaartverkoop@cov-ijmuiden.nl. 
Zie ook www.COV-IJmuiden.nl. 

Reddingbootlanceervoertuig 
deels over water verhuisd
IJmuiden - De Koninklijke Ne-
derlandse Redding Maatschap-
pij (KNRM) heeft afgelopen week-
end één van haar grote lanceer-
voertuigen voor reddingboten 
van Wijk aan Zee naar Noordwijk 
aan Zee verhuisd. De verhuizing 
was een grote logistieke opera-
tie die over strand en over water 
plaatsvond. De kostbare verhui-
zing werd volledig gesponsord 
door bedrijven die de KNRM een 
warm hart toedragen.
Het lanceervoertuig Seatrac is 
speciaal ontwikkeld om grote 
reddingboten vanaf het strand in 
zee te kunnen lanceren. Dit voer-
tuig, waarvan de KNRM drie bezit, 
is bijna zes meter breed en kon 
niet over de weg van Wijk aan Zee 
naar Noordwijk aan Zee. Daarom 
was een route gekozen over het 
strand via het Tata Steel-terrein, 
op een ponton over de monding 
van het Noordzeekanaal naar 
IJmuiden. 
Het voertuig reed daarna zelf-
standig over het strand verder 
naar Noordwijk aan Zee.
Om de 26 ton zware Seatrac op 
en van het ponton te hijsen, stel-

de Mammoet Transport twee hijs-
kranen ter beschikking. Het ver-
voer over water werd verzorgd 
door Van Laar Maritime, en van 
de haven naar het strand bege-
leid door IJmond Exceptioneel 
Transport Begeleiding.
De verhuizing was noodzakelijk 
om de oudste Seatrac van KNRM 
Noordwijk aan Zee, die in 1990 

werd gebouwd, te kunnen ver-
vangen door de jongere Seat-
rac van KNRM Wijk aan Zee. In 
het KNRM-boothuis Wijk aan Zee 
wordt binnenkort een water-
dichte tractor gestationeerd, die 
niet in het kleinere boothuis van 
KNRM-reddingstation Noordwijk 
aan Zee past. (foto: Ko van Leeu-
wen)

Linnaeushof opent 28 maart 
met raadselachtig doolhof

Het raadselachtige doolhof, dat 
woensdag 28 maart bij de start 
van het speelseizoen in gebruik 
wordt genomen, is ruim 150 
vierkante meter groot. De on-
dergrond is van zand. Vanwe-
ge de veiligheid van jonge kin-
deren is niet gekozen voor hoge 
heggen of muren, maar voor la-
ge randen die de route marke-
ren. De kleinste kinderen kun-
nen lekker door het doolhof 
banjeren, voor oudere kinderen 
staan langs de route opdrachten 
zoals raadsels, puzzels en som-
metjes die ze alleen of met hun 
ouders/begeleiders kunnen op-
lossen. Een originele aanwinst 
voor Linnaeushof die past bij 
de andere verrassende en veili-
ge attracties en speeltoestellen.
Met meer dan 350 attracties en 
speeltoestellen is Linnaeushof 
een speelparadijs voor kleine 
en grotere, valide en minder va-
lide kinderen. In Europa’s groot-
ste en leukste speeltuin zijn ka-
belbanen, een trampoline- en 
luchtkussencentrum, water�et-

sen, karts, funny-wheels, hob-
bel�etsen, minigolfbanen en 
een superglijbaan. Spectaculair 
zijn het elf meter hoge Piraten-
nest, de negen meter hoge Tof-
fe Toren, het Pioniersdorp, het 
Verkeersdorp, de Zandfabriek 
en waterspeeltuin De Oase. De 
allerkleinsten kunnen terecht 

in Dreumesland of de over-
dekte Wortelberg, grotere kin-
deren kunnen zich uitleven in 
de Speelsportiefhoek met een 
klimwand, skaterail en een twin-
tig meter lange hindernisbaan. 
Behalve een ideaal familiepark 
is Linnaeushof ook een geschik-
te locatie voor verjaardagspar-
tijtjes, groeps- en schoolreizen. 
Aan de veiligheid wordt veel 
zorg besteed; getraind perso-
neel let voortdurend op de spe-
lende kinderen. (illustratie: Lin-
naeushof)

Bennebroek - Woensdag 28 maart gaat Linnaeushof in Benne-
broek weer open voor het publiek. Veilig, vertrouwd en klant-
vriendelijk, duurzaam en authentiek, dat is de inzet van Europa’s 
grootste en leukste speeltuin. En dat geldt ook voor de nieuwe at-
tractie: een raadselachtig doolhof voor jong en oud.

Bestuurswisseling
Velsen - De leden van de Ken-
nemer Sociëteit hebben op 14 
februari tijdens de Algemene 
Ledenvergadering de regulie-
re bestuurswisseling goedge-
keurd en daarmee zijn de be-
stuurlijke taken voor 2018 weer 
geborgd.
Op de foto van het nieuwe be-
stuur zien we van links naar 
rechts de heren P.L. Denkema 
(lid), A.P. Bets (secretaris), A.J.M. 
Hart (penningmeester), C.A.de 
Boer (lid), P. Gravemaker (lid), 
M. Heere (voorzitter), J.J. Wijker 
(lid) en H.P. Strik (lid).
De Kennemer Sociëteit is al 
sinds 1988 een unieke ontmoe-
tingsplek voor oudere heren, 
die na hun werkzame leven nog 
alles willen weten van de hui-
dige ontwikkelingen op veler-
lei gebied. In het gebouw van 
de Loge van de Odd Fellows ko-
men de leden bij elkaar om in 
een informele sfeer te luisteren 
naar een interessante spreker of 
om onderling ervaringen uit te 

wisselen. Dat laatste is dit jaar 
een vast programmapunt waar 
een lid zijn vaak bijzondere le-
vensloop presenteert. Zo krij-
gen de leden niet alleen een blik 
in het verleden, zoals de verha-
len uit de oude Hoogoventijd 
of Scheveningen Radio, maar is 
vooral ook respect voor de wijze 
waarop men in het leven staat. 
De Sociëteit is geen serviceclub, 

maar staat open voor een ieder, 
die zich jong van hart voelt en 
nog steeds nieuwsgierig is . 
Dit jaar viert de Kennemer Soci-
eteit haar 30-jarig jubileum op 
9 mei. Nieuwe leden zijn wel-
kom en als ze snel zijn, kunnen 
ze ook die festiviteit meema-
ken. Aanmelden kan via kenne-
mersocieteit@gmail.com. (foto: 
aangeleverd)
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‘Alles gezegd hebben 
voor het te laat is’
Velsen - ‘Alles gezegd hebben 
voor het te laat is’. Dat zegt Tho-
mas, de hoofdpersoon in Hoe al-
les moest beginnen, de meest re-
cente roman van Thomas Verbo-
gt. ,,Dit boek lag al 15 tot 20 jaar 
te wachten en moest geschreven 
worden.’’ 
De schrijver was vorige week te 
gast op de jaarlijkse schrijvers-
avond van het Gymnasium Felise-
num. Thomas Verbogt heeft zo’n 
dertig titels op zijn naam staan 
en schrijft naast romans ook ver-
halenbundels en toneelteksten. 
Daarnaast  heeft hij een dagelijk-
se column in De Gelderlander, de 
krant van zijn geboortestreek en 
is hij regelmatig te horen op de 
VPRO-radio. 
Voor een volle zaal werd de schrij-
ver geïnterviewd door drie leer-
lingen van de eindexamenklas-
sen. In het kader van de komen-
de mondelinge literatuurexa-
mens heeft elke leerling minstens 
één titel van deze schrijver op 
de lijst staan, dus de nieuwsgie-
righeid naar de achtergronden 
was groot.  Dat de leerlingen zich 
goed hadden ingelezen en voor-
bereid waren op de interviews, 
was te merken aan de uitgebrei-

de en zeer persoonlijke antwoor-
den die ze de schrijver wisten te 
ontlokken.
Zo vertelde hij over Becky, het 
tien jaar oudere weesmeisje dat 
bij zijn ouders in huis woonde en 
later omkwam bij de treinramp 
in Harmelen in 1962 en over een 
zeer ingrijpende en traumatische 
ervaring die hij opdeed als drieja-
rige, toen hij met een hersenvlies-
ontsteking in het ziekenhuis was 
opgenomen. 
Deze ervaringen bleken bepa-
lend voor zijn schrijverschap en 
de thematiek die hij in zijn boe-
ken hanteert. Na de pauze liet de 
schrijver zich van zijn humoristi-
sche kant zien door een column 
voor te lezen over de tijd dat hij 
als a-muzikaal jongetje lid was 
van het plaatselijke muziekkorps 
vanwege het prachtige uniform.
De avond werd muzikaal omlijst 
met het prachtige harpspel van 
Cerensa Morré en de glaszuivere 
stem van Eva Callenbach die het 
nummer Mad World zong. Een 
verwijzing naar de vaak bizar-
re en ongrijpbare wereld waarin 
we leven, wat zo goed verbeeld 
wordt in de boeken van Thomas 
Verbogt. (foto: aangeleverd)

Regio - Het Ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat heeft een 
voorstel gedaan om het maximum 
aantal nachtvluchten van en naar 
Schiphol uit te breiden van 29.000 
naar 32.000. Wethouder Bal heeft 
namens het college een zienswijze 
tegen dit voorstel ingediend, om-
dat dit aantal in strijd is met de ge-
maakte afspraken aan de Aldersta-
fel in 2013. In Velsen zouden zo’n 
2.000 mensen hinder hebben van 
de nachtvluchten, wat kan leiden 
tot ernstige slaapverstoring.

Velsen wil 
minder 
nachtvluchten

Velsen - Leen de Winter, raads-
lid van ChristenUnie Velsen, 
heeft naar aanleiding van de gro-
te brand bij de Schouw in Velsen-
Noord waarbij mogelijk asbest vrij 
kwam, vragen gesteld over de alar-
mering ‘Sluit ramen en deuren’. Hij 
vindt namelijk dat bij deze waar-
schuwing ook moet worden door-
gegeven dat bij woningen met 
een Warmte Terugwin-installatie 
(WTW) of een mechanische venti-
latie de stekker eruit moet worden 
getrokken, zodat geen vervuilde 
lucht in de woning kan komen. 
Het college heeft geantwoord dat 
een NL-alert per brand verschilt en 
dat de operationele diensten van 
de Veiligheidsregio Kennemer-
land (VRK) dit het best kunnen be-
oordelen. ‘Sluit ramen en deuren’ 
is een standaardbericht. Handma-
tig kan ‘en zet ventilatie uit’ worden 
toegevoegd. Er wordt momenteel 
gewerkt aan een nieuwe procedu-
re Waarschuwen bevolking via si-
renes en NH Nieuws waarbij deze 
toevoeging wel wordt gebruikt. 

Stekker 
uit WTW-
installaties?

De Jonge Stem start 
crowdfundingsactie
Velsen - Iedere zondagmiddag 
leggen zo’n 40 jongeren van De 
Jonge Stem hun smartphone aan 
de kant en richten zich helemaal 
op de training op het gebied van 
zang, spel en dans. Deze groep, 
in de leeftijd tussen 12 en 22 jaar, 
werkt dit jaar aan de uitvoering 
van ‘Shrek,the Musical’ in novem-
ber in de Stadsschouwburg Vel-
sen.
Dit jaar is speciaal want De Jon-
ge Stem bestaat 65 jaar en daar-
om wil De Jonge Stem de jonge-
ren iets nieuws bieden, namelijk 
‘puppeteering’, poppenspel op 
een bijzondere manier. Het artis-
tieke team wil op het toneel een 
daadwerkelijke draakpuppet ge-
bruiken van meer dan 4 meter 
lang. Hiermee kunnen de jonge-
ren niet alleen trainen op het ge-
bied van musicaltheater maar ook 
op samenwerking en ruimtelijk in-
zicht. Om de draakpuppet goed te 
kunnen besturen zullen de spelers 
namelijk als één dier moeten leren 
bewegen. Een hele uitdaging voor 
zo’n energieke groep jongeren! 
Dit is een extra uitdaging boven-
op de ervaring om twee voorstel-
lingen te spelen in een echt the-

ater, namelijk Stadsschouwburg 
Velsen, waarbij alle spelers de be-
schikking krijgen over eigen zen-
ders, geweldig licht en geluid, pro-
fessionele kap en grime, prach-
tige zelfgemaakte kostuums en 
een groots decor. Op deze manier 
draagt De Jonge Stem ook bij aan 
de persoonlijke ontwikkeling van 
de spelers.
Om deze fantastische uitvoering 
van Shrek te spelen is veel geld 
nodig. De Jonge Stem is daarom 

een crowdfundingsactie gestart 
om geld bij elkaar te sprokkelen 
voor de draak, het masker van 
Shrek, het pak van Ezel en de Pe-
perkoekpoppen.
Iedereen die net zo enthousi-
ast is als de jongeren en alle vrij-
willigers, kan een steentje bij-
dragen via www.voordekunst.nl/
projecten/6208-geef-shrek-een-
draak of kijk op de website of face-
bookpagina van De Jonge Stem. 
(foto: aangeleverd)

Tata Steel wil import-
heffingen VS voorkomen
IJmuiden - Tata Steel doet een 
beroep op de Nederlandse 
overheid en de Europese Com-
missie om de Verenigde Staten 
ertoe te bewegen geen import-
tarieven te he�en op staal uit 
Nederland. De tijd dringt, aan-
gezien de voorgenomen he�n-
gen over twee weken ingaan.

De Verenigde Staten hebben vo-
rige week aangegeven bereid te 
zijn om uitzonderingen te maken 
voor producten die niet of onvol-
doende in de VS kunnen worden 
gemaakt of niet van een dergelij-
ke kwaliteit als de geïmporteerde 
producten.
,,Wij zullen samen met onze klan-
ten bij de Amerikaanse over-
heid aandringen om een uitzon-
dering te maken voor onze pro-
ducten, aangezien wij geen staal 
dumpen, ons staal geen bedrei-
ging vormt voor de nationale vei-
ligheid van de VS en Amerikaan-
se bedrijven afhankelijk zijn van 
ons staal”, aldus Theo Henrar, di-
rectievoorzitter Tata Steel Neder-
land. ,,Met onze producten ver-
sterken wij juist de Amerikaanse 
economie.”
Tata Steel levert aan zijn klanten 

in de Verenigde Staten al meer 
dan een halve eeuw zeer geavan-
ceerde staalsoorten die ze in de 
VS niet kunnen maken. 
Het staal uit IJmuiden is een be-
grip in de VS en wordt vanwe-
ge zijn kwaliteit ‘Dutch Steel’ ge-
noemd.
Het staal van Tata Steel stelt Ame-
rikaanse bedrijven in staat om 
winstgevende producten te ma-
ken van een hoge kwaliteit. Met 
zijn staal ondersteunt Tata Steel 
in de VS belangrijke �orerende 
bedrijfstakken, die onder meer 
blikverpakkingen, batterijen, 
graaf-, hijs- en mijnbouwvoertui-

gen en auto’s produceren. Tata 
Steel vindt het ook belangrijk dat 
de Europese Commissie maatre-
gelen voorbereidt om de Europe-
se staalindustrie te beschermen 
in het geval de maatregelen in de 
VS ertoe leiden dat er staal van el-
ders in Europa wordt gedumpt.
Tata Steel levert al sinds de jaren 
’60 staal aan klanten in Ameri-
ka, zoals Steel Warehouse, dat dit 
staal verwerkt voor onder meer 
Caterpillar. Andere klanten zijn 
batterijenfabrikant Duracell, blik-
fabrikanten Ball, Silgan, en Crown, 
bottelaar Ardagh en drie autofa-
brikanten. (foto: Rob van Esch)

Geslaagde 
NLdoet op 
Ruïne van 
Brederode
Santpoort-Zuid - De Ruïne van 
Brederode heeft zaterdag mee-
gedaan aan de vrijwilligersactie 
NLdoet van het Oranjefonds. En-
thousiaste vrijwilligers die zich 
speciaal voor deze dag hadden 
aangemeld gingen met emmers 
en borstels aan de gang om de 
poort en de bruggen schoon te 
maken. Ook kwamen een de-
legatie van de CDA-fractie en 
Kraaij Tuinonderhoud langs om 
te helpen. De ruïne is zo weer he-
lemaal klaar voor het nieuwe sei-
zoen. Open op woensdag en vrij-
dag van 12.00 tot 17.00 uur en in 
het weekend van 11.00 tot 17.00 
uur. Was je verhinderd, maar wil 
je ook als vrijwilliger helpen deze 
prachtige, historische plek open 
te houden voor het publiek? Vrij-
willigers zijn het goud van de Ru-
ine. Aanmelden kan via info@rui-
nevanbrederode.nl en www.rui-
nevanbrederode.nl.

IJmond - De drie IJmondge-
meenten hebben samen het 
jeugdbeleid vanaf 2018 vast-
gesteld, daarbij is per gemeen-
te nog ruimte voor eigen beleid. 
De vijf speerpunten behelzen al-
le mogelijke problemen die kin-
deren tegen kunnen komen. Van 
problemen bij (v)echtscheidin-
gen tot armoede, cyberpesten 
tot de druk op jonge mantelzor-
gers. Maar ook een gezonde leef-
stijl, talent ontplooien, veiligheid 
en passende jeugdhulp worden 
genoemd.

Opgroeien in 
de IJmond 
anno 2018

Horeca zaalvoetbal-
toernooi op 25 maart
IJmuiden - Oude tijden herleven 
want de horeca-ondernemers 
in IJmuiden hebben de koppen 
weer bijeen gestoken om een ho-
reca zaalvoetbaltoernooi te orga-
niseren. Dit toernooi is op zondag 
25 maart in sporthal Zeewijk. De 
starttijd is om 13 uur en het zal 
rond 19 uur afgelopen zijn. 
De teams die meedoen zijn van 
Café de Gri�oen, Zeewegbar, Ca-
fé de Brug, Café IJmuiden, Café 
Cheers, Mojo’s, ‘t Kottertje, De Jut-
ter, ‘t Centrum en Sportcafé Nol. 
Deze tien teams zullen strijden 

om de beste zaalvoetbal ploeg 
van horeca IJmuiden. Een stukje 
muziek is aanwezig en in Sportca-
fé Nol kan men uiteraard terecht 
voor een hapje en een drankje. 
Publiek is uiteraard welkom om 
de favoriete horecagelegenheid 
aan te moedigen. Ook is het een 
leuke kans om de vrienden van 
vroeger en nu weer. te ontmoe-
ten. De organisatie hoopt op een 
leuk en goed toernooi en op veel 
supporters. Het programma volgt 
nog en is dan te vinden op de Fa-
cebookpaging van de horeca. 

Publiek gezocht voor real 
life game op Forteiland

IJmuiden - Vanaf mei speelt Tra-
cing Thomas - een nieuwe real life 
game - op het Forteiland in IJmui-
den. In deze productie, een krui-
sing tussen gaming en theater, 
gaat het publiek op zoek naar de 
vermiste 16-jarige Thomas. Hij is 
op mysterieuze wijze is verdwe-
nen waarna het hele eiland is uit-
gekamd zonder resultaat. De po-
litie staat voor een raadsel. Zodra 
je het fort betreedt stap je een 
ondergrondse wereld binnen vol 
donkere en benauwende gan-
gen. Een labyrint van geheimzin-

nige kamers waar de tijd stil heeft 
gestaan. Ga in duo’s op zoek naar 
aanwijzingen, ondervraag getui-
gen en ontdek zelf het mysterie 
van het fort. Alles met maar één 
doel: Thomas zo snel mogelijk te-
rug vinden! Op zondag 25, vrij-
dag 30 en zaterdag 31 maart zijn 
er om 19.30 uur try-outs van deze 
nieuwe productie. De producent 
zoekt mensen die het leuk vinden 
om daarbij aanwezig te zijn. Aan-
melden kan via www.tracingtho-
mas.nl of productie@architectsof.
nl. (foto: Tracing Thomas)

Nieuwe expositie in 
Raadhuis voor de Kunst
Velsen-Zuid - Zondag 18 maart om 
16.00 uur is in het Raadhuis voor de 
Kunst in Oud-Velsen de opening van 
de expositie van schilderijen en fo-
to’s van ’t Scheepje. De expositie is 
tot en met 15 april te bezichtigen.
De exposanten laten een mix aan 
stijlen zien. De bronnen van Lida 
van Wickeren zijn modeltekenin-
gen, reisimpressies, architectuur en 
natuur. Sinds 2015 werkt zij ook op 
doek. Ook is zij enthousiast beoefe-
naar van Chinees penseelschilderen.
Het werk van Hans Peeters is te ken-
merken als �guratieve vastleggin-
gen van natuurobservaties in Ne-
derland zoals de olieverfserie Dood 
hout. Zijn observaties van de kleu-
renpracht van Venetiaanse gebou-
wen, pleintjes en poorten, werk-
te hij uit in krachtige aquarellen. Bij 
de schilders valt regelmatig de term 

mixed media te lezen, wat aangeeft 
dat Lida van Wickeren en Hans Pee-
ters veel technieken en materialen 
binnen één kunstwerk door elkaar 
gebruiken.
Tim Peeters brengt in zijn werk de 
liefde voor natuur en fotogra�e sa-
men. Hij geniet van weidse land-
schappen, maar kan ook gegrepen 
worden door een detail uit zo’n land-
schap. Door buiten de standaard fo-
to-verhoudingen te treden wordt 
het beeld ontdaan van bijzaken en-
teruggebracht tot de essentie. 
Hans Janssen fotografeert al vanaf 
zijn kinderjaren. Het werk van Hans 
was op verschillende tentoonstellin-
gen te zien. Hij toont op deze expo-
sitie zijn tulpenserie in zwart-wit en 
nieuw werk in kleur.
De leden van Expositie collectief ’t 
Scheepje komen niet dagelijks bij el-

kaar over de vloer, maar houden el-
kaar digitaal wel op de hoogte van 
hun werk. Als ze de tijd rijp achten 
om te exposeren treden ze als groep 
naar buiten om anderen ook mee te 
laten genieten. Ze exposeren echter 
ook solo. Zie ook raadhuisvoorde-
kunst.nl. (foto: aangeleverd)
















