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Tentoonstelling gered
Driehuis - Groep 5 van de 
Jan Campertschool heeft de 
opening van de nieuwe ten-
toonstelling bij het Pieter 
Vermeulen Museum gered. 
De tentoonstelling ‘Dino’s!’ 
zou door een schoolklas uit 

Zandvoort worden geopend. 
De groep had een prijsvraag 
gewonnen. Bij het museum 
was een heel parcours uitge-
zet om de kinderen onder lei-
ding van paleontologen ‘di-
noproof’ te verklaren. De klas 

uit Zandvoort kwam echter 
niet opdagen vanwege ge-
brek aan chauffeurs. Maar de 
groep van meester Twan was 
heel enthousiast over het Di-
no-programma en de ten-
toonstelling die nu is te zien.

Als warme broodjes
IJmuiden - De verkoop 
van de kavels en klus-
woningen in IJmuiden 
en Driehuis is boven ver-
wachting goed verlopen.

Hoewel de toegangsdeuren 
van de Burgerzaal van het 
stadhuis, waar de inschrij-
ving zou plaatsvinden, pas 
om half tien open zouden 
gaan, was het bordes voor 
het stadhuis al een uur vóór 
aanvang druk bezet want 
na elf dagen bivakkeren be-
gon de druk om in te schrij-
ven het kookpunt te nade-
ren. Na een ordelijke en-
tree wachtte de aspirant-
kopers en hun aanhang een 
feestelijk onthaal door de 
gemeente: koffie, thee en 
croissants stonden bij de 
ingang van de burgerzaal 
uitnodigend klaar waarna 
de inschrijvingen, na een 
welkomstwoord van wet-
houder Vennik, een aan-
vang konden nemen.
Demi Ton had volgnummer 
1 en was dus de eerste die 
aan tafel mocht plaatsne-
men om de nodige formali-

teiten af te ronden teneinde 
de belangrijke optie-over-
eenkomst in handen te krij-
gen. ,,Dankzij hulp van een 
aantal vrienden die mijn 
plaats bezet hielden als ik 
even weg moest, ben ik nu 
als eerste aan de beurt’’, 
vertelt Demi. ,,Mijn voor-
keur gaat uit naar een klus-
woning in de Jan Ligthart-
school. Wat betreft de ver-
bouwing krijg ik hulp van 

mijn vader die een timmer-
bedrijf heeft, dus dat komt 
wel goed.’’ Wethouder Ven-
nik toonde zich in zijn nop-
jes met de manier waar-
op zowel de gevolgde pro-
cedure als het aantal mel-
dingen voor een ‘droomka-
vel’ is gegaan. De 38 be-
schikbare kavels zijn bij-
na allemaal vergeven. Zie 
ook www.pioniereninijmui-
den.nl.

Tweede termijn voor 
CvK Johan Remkes
Haarlem - Johan Remkes is 
herbenoemd als Commissa-
ris van de Koning in Noord-
Holland. De oud-minister is 
sinds 1 juli 2010 in functie. 

Provinciale Staten hebben 
op maandag 7 maart po-
sitief geadviseerd over de 
herbenoeming. Zijn tweede 
termijn start op 1 juli.

In de nacht van zaterdag op zondag 
gaat de klok een uur vooruit

Marktplein 17, 
1972 GA IJmuiden, 
tel.: 0255 - 515668, 
www.risjuwelier.nl
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ARMY GOODS BV • klein- en groothandel

ZOEK OP BACO 
ARMY GOODS!

ALVAST GENIETEN 
VAN HET VOORJAAR 

Zie advertentie 
elders in deze krant
Kromhoutstraat 38-40 IJmuiden, 0255-511612

www.baco-army-goods.nl

Dorpsstraat 533, Assendelft
Tel. 075-6874392

www.bossassendelft.nl
ad@bossrestaurants.nl

Reserveer tijdig, vol = vol

Sushi & Grill
Boss Restaurant

2 1/2 uur lang
onbeperkt eten/drinken

incl. Alle sooRTen BieR, fRisDRAnken, huiswijn, 
koffie/Thee (sterke drank uitgezonderd)

(legitimatie kan worden gevraagd)

Maandag t/m donderdag e 26,95  P.P.*
Vrijdag t/m zondag & feestdagen  e 28,95  P.P.*
Kinderen tussen 4 t/m 11 jaar  e 16,50 P.K.*

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen
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Verschijnt donderdag 
EDITIE 8: VELSERBROEK, DRIEHUIS, 
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z. EN 
SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9: IJMUIDEN & VELSEN-N.

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

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

Advertentieverkoop:
Sanne Crapts 
Mobiel 06-11388940
Gerda Ritskes 
Mobiel 06-45708874

Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef Redactie:
Friso Huizinga
Mobiel 06-53911726

Redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp, 
Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

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 BV

OPLAGE HOFGEEST: 15.250
OPLAGE JUTTER: 20.025
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 ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.JUTTER.NL
WWW.HOFGEEST.NL

Tunnelkwesties
Regelmatig stellen mensen Rijkswaterstaat vra-
gen over de renovatie van de Velsertunnel in 
2016. In deze serie geeft Rijkswaterstaat tekst en 
uitleg bij verschillende grote en kleine kwesties. 
Wilt u ook iets weten over de Velsertunnel, laat 
het ons weten via velsertunnel@rws.nl. Of stel uw 
vraag via www.facebook.com/velsertunnel.

Waar kan ik zien hoe druk 
het is op de weg?

Vanaf 15 april gaat de Velsertunnel negen maanden hele-
maal dicht voor een flinke opknapbeurt. De belangrijkste 
omleidingsroutes lopen dan door de Wijkertunnel. Als 
er een grote file staat, hoor je dat natuurlijk op de radio. 
Maar tijdens de renovatie van de Velsertunnel is er ook 
een speciale website die de routes, reistijden en drukte 
op de weg realtime weergeeft: IJmondverkeer.nl. Actueler 
krijg je het niet.

Kijk op IJmondverkeer.nl
De site, een initiatief van IJmond Bereikbaar en Rijkswa-
terstaat, is nu al te gebruiken. Zo kun je in één oogopslag 
zien waar het druk is op de weg, wat de vertraging is 
en welke alternatieve routes er zijn. Erg handig als u de 
ergste drukte wilt vermijden. Dat kan bijvoorbeeld door 
eerder of later te vertrekken, een andere route te kiezen, 
thuis te werken, de fiets te pakken of gebruik te maken 
van het openbaar vervoer. ‘Check dus altijd je reistijd en 
route voor vertrek en pas je plannen daarop aan’, zegt Ilkel 
Taner van Rijkswaterstaat. ‘En mijd de spits. Daar help je 
jezelf én anderen mee.’

Grote bedrijven doen mee
Al meer dan honderd bedrijven – waaronder het Rode Kruis 
Ziekenhuis, Tata Steel en strandondernemers – gebruiken 
een speciale variant van de website om hun medewerkers, 
klanten, bezoekers en leveranciers te informeren over hun 
bereikbaarheid. Ze tonen IJmondverkeer.nl bijvoorbeeld in 
hun ontvangstruimtes, op hun eigen website en op intranet. 
Bedrijven die geïnteresseerd zijn in deze mogelijkheden 
kunnen zich hiervoor aanmelden via de website van IJmond 
Bereikbaar.

Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel? 
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, 
Facebook: www.facebook.com/velsertunnel of 
Twitter: @Velsertunnelrws.

De Baare schrijft mee 
aan maritieme bundel

IJmuiden - De IJmuidense 
auteur Cees de Baare heeft 
vanuit het initiatief van de 
Nederlandse en Belgische 
Maritieme schrijvers, waar hij 
deel van uitmaakt, één van de 
korte verhalen geschreven 
voor de verhalenbundel Va-
ren is mijn Wereld. De bundel 
bestaat uit 19 korte verha-
len over de zee. De oneindi-
ge zee intrigeert, vandaar dat 
er voortdurend verhalen over 
het wel en wee van de mens 
op zee zijn geschreven. 
‘Varen is mijn wereld’ bevat 
een keur aan korte verhalen,  
geschreven door de huidige 
generatie maritieme schrij-
vers.  
Na twee romans, drie jeugd-
boeken en twee gedichten-
bundels blijft Cees de Baare 

zijn pennenvruchten produ-
ceren. Het begon allemaal tij-
dens een studiereis naar En-
geland waar hij in opdracht 
zijn eerste Engelstalige ge-
dicht schreef. Daarna is de 
schrijversinkt uit zijn pen blij-
ven vloeien. Hij heeft volgens 
eigen zeggen nog voldoende 
inspiratie voor zowel maritie-
me boeken als jeugdboeken. 
En niet te vergeten zijn da-
gelijkse gedichten (met een 
passende foto) veelal over de 
zee en de scheepvaart die hij 
bijna dagelijks op zijn face-
book pagina plaatst. 
Het verhaal van Cees de 
Baare gaat over Daniel, de 
scheepstimmerman en is een 
avontuurlijk en spannend 
verhaal dat zich afspeelt 
rond het jaar 1900. De peri-
ode waarin de zeescheep-
vaart overging van zeilende 
zeevaart naar gemotoriseer-
de scheepvaart. In dit ver-
haal gaat Daniel in opdracht 
van de overheid met één van 
de laatst gebouwde schoe-
ners, de Arianne, als jonge 
scheepstimmerman op expe-
ditie naar het koude noorden.  
De verhalenbundel is afgelo-
pen vrijdag op de HISWA ten 
doop gehouden.
De verhalenbundel is te koop 
bij de Readshop aan het 
Marktplein te IJmuiden of via 
www.alk.nl.

Jubileumverrassing 
voor de Delta Singers

IJmuiden - In oktober be-
staat het gezelligheidskoor 
de Delta Singers 10 jaar. Ge-
durende dit seizoen worden 
de leden daarom meerdere 
malen verrast. 
Donderdag 17 maart was 
een bijzondere repetitie-
avond. Mieke van der Hulst, 
bekend in onze regio, was 
die avond aanwezig om de 
leden te verrassen met een 
zangworkshop. De avond is 
als heel bijzonder ervaren. 
Met veel plezier hebben al-

le leden uit volle borst mee-
gezongen. Ze kregen ver-
schillende tips om het koor 
tot een hoger niveau te bren-
gen. De komende repetities 
gaan ze daar zeker mee aan 
de slag. Wilt u de resultaten 
eens beluisteren, ga dan ge-
rust een keer langs op de 
repetitieavond, op donder-
dag van 19.30 tot 21.45 uur 
in Verpleeghuis Velserduin te 
IJmuiden. Of kijk op de web-
site wanneer ze optreden. 
Zie www.deltasingers.nl.
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Springwedstrijd manege 
Kennemergaarde

Santpoort-Noord - Zondag 
20 maart was er een spring-
wedstrijd op manege Kenne-
mergaarde.  Voor die ruiters 
die zich meer toegelegd heb-
ben op het springen een leu-
ke uitdaging om hun kun-
nen te testen! Er wordt op 
de wedstrijddag altijd eerst 
begonnen met het bouwen 
van het springparcours.  Dit 
gebeurt met hulp van alle 
springruiters en is nog best  
een aardig klusje tot alle hin-
dernissen op de juiste plek 
staan.
De wedstrijd wordt ingedeeld 
in rubrieken.  Er wordt al-
tijd begonnen met de laag-
ste rubriek te weten 20-40 
cm. Dit is voor de beginnen-
de springruiters.  Voor zij 
echter aan het springen kun-
nen,  hebben de ruiters met 
elkaar het parcours verkend. 
Je moet immers wel weten 
waar de hindernissen staan 
en in welke volgorde ze ge-

sprongen moeten worden. In 
deze rubriek ging de eerste 
prijs naar Luna Langer met 
Untilthen.
De volgende rubriek, 40-
60 cm werd gewonnen door 
Twink Hogervorst even-
eens met Untilthen, de twee-
de prijs was daar voor Da-
na Mengerink met Ama-
zing en de derde prijs ging 
naar Susan Buchli met Any-
way! De rubriek 60-80 cm 
werd gewonnen door Maris-
ka Blokdijk met haar paard 
Sinclair!
Toen alle paarden verzorgd 
op stal stonden vond de prijs-
uitreiking plaats in de gezel-
lige foyer. 
Komend weekend en wel  op 
Tweede Paasdag vindt de 
jaarlijkse Pas de Deux wed-
strijd plaats. Een erg leuke 
wedstrijd om naar te kijken, 
de ruiters maken veel werk 
van de aankleding en de mu-
ziek!

Velsen - Iedere ouder wil zijn 
of haar kinderen fijn zien op-
groeien, het liefst zonder te 
straffen. In de workshop Po-
sitief opvoeden zonder straf 
en stress op woensdag 30 
maart bij Bibliotheek Velsen 
vertelt Minka Jansen hoe je 
dat doet! Aan de hand van de 
methode ‘Ik ben niet opge-
voed’ laat Minka zien hoe je 
positief kunt opvoeden. De-
ze methode is erop gericht 
dat je kinderen op respect-
vol confronteert met de ge-
volgen van hun handelen. Zo 
leren zij nadenken over zich-
zelf en het nut van regels én 
je laat als ouder zien dat je 
vertrouwen hebt in je kind.
Na de workshop weet je 
(nog) beter hoe je je kinderen 
in een liefdevolle, begripvol-
le en stabiele omgeving kunt 
laten opgroeien. Inschrijven 
kan via www.bibliotheekvel-
sen.nl!

Workshop 
opvoeden

Driehuis - Twee leerlin-
gen van het Ichthus Lyce-
um, Jenna Zaagsma en No-
ra Hartog, hebben voor het 
vak Internationalisering een 
marketingplan bedacht over 
het verminderen van afval 
en het scheiden van plastic. 
In het kader van bewustwor-
ding worden puzzelaars uit-
gedaagd de kruiswoordpuz-
zel op te lossen. Deze is te 
vinden op Facebook bij Af-
valcampagne door Jenna en 
Nora. De hoop is dat men 
na invulling van deze pittige 
puzzel in staat is op eenvou-
dige wijze afval te scheiden.

Afvalproject 
van Jenna en 

Nora

‘Schrijfcafé is training 
in creatief schrijven’
Velsen - Schrijven gaat niet 
vanzelf, daar moet je voor 
trainen, net als bij iedere an-
dere sport. Het maandelijkse 
schrijfcafé van Martine Win-
kel’s Taalwinkel is een trai-
ning in creatief schrijven. Het 
maakt daarbij niet uit of je 
wel of niet ervaren bent. Het 
gaat erom dat je schrijfme-
ters maakt, dat je oefent met 
creatieve schrijftechnieken 
en dat je op zoek gaat naar je 
eigen schrijversstem.
Het schrijfcafé staat staat op 
woensdag 30 maart in het 
teken van de Boekenweek. 
Het thema is: ‘Was ich noch 
zu sagen hätte’ We schrijven 
een verhaal zo lang als een 
sigaret, een brief die je nooit 
zal versturen, woorden die 
nog nooit gezegd zijn, en nog 
veel meer.
Dus houd je van schrijven, 
verhalen of gedichten? Schrijf 
je in een dagboek, heb je een 
blog of schrijf je berichtjes op 
Facebook? Zoek je inspira-

tie of creatieve technieken, of 
wil je gewoon even een mo-
ment voor jezelf? Dan is het 
schrijfcafé echt iets voor jou!
Martine Winkel organiseert 
vanuit de Taalwinkel (www.
taalwinkel.com) workshops, 
cursussen en een maande-
lijks schrijfcafé in de biblio-
theken van Noord en Zuid-
Holland. ,,Met korte afge-
bakende en inspirerende 
schrijfoefeningen breng ik 
je in een ‘flow’ zodat jij je ei-
gen verhaal kunt ontdekken. 
Schrijfervaring is niet nodig. 
Op spelling en zinsbouw let-
ten we niet, maar we luis-
teren alleen naar onze pen. 
Creativiteit, inspiratie, ver-
halen en schrijfplezier staan 
daarbij voorop.’’
IHet schrijfcafé duurt van 
19.30 tot 21.30 uur. De kos-
ten bedragen 17,50 euro. Bi-
bliotheekleden krijgen 2,50 
euro korting. Zie ook www.
bibliotheekvelsen.nl of www.
taalwinkel.com.

Automobilist loopt
weg na aanrijding

IJmuiden - Een automobi-
list is dinsdagochtend wegge-
lopen nadat hij met zijn auto 
was gecrasht op de IJmuider-
straatweg. Hij kwam via een 
lantaarnpaal tegen een boom 
tot stilstand. Dat gebeurde 
rond kwart over acht.
Bij aankomst van de hulp-
diensten bleek de automobi-
list al weg te zijn gelopen.  Via 
Burgernet werd daarom ge-
vraagd naar hem uit te kij-
ken. Binnen korte tijd werd hij 
in de omgeving aangetroffen. 
Het is nog onduidelijk waar-
om hij weg is gelopen. Voor 
zover bekend was hij niet ge-
wond. De toedracht van het 
ongeval is nog onduidelijk. 

(foto: Michel van Bergen)

Oranjevrouwen 
komen naar Velsen

Velsen - Het Nederlands 
vrouwenelftal start de voor-
bereiding op het EK 2017 op 
donderdag 7 april met een 
oefenwedstrijd tegen Nieuw-
Zeeland. Het duel, dat wordt 
gespeeld in het Rabobank 
IJmond Stadion, begint om 
18.30 uur. Kaarten zijn ver-
krijgbaar via www.onsoran-
je.nl.
Voor Nederland betekent 
het oefenduel, na het mislo-
pen van kwalificatie voor de 
Olympische Spelen 2016 eer-
der deze maand, een start 
van de voorbereiding op het 
UEFA Women’s EURO 2017. 
Dit eindtoernooi vindt in Ne-
derland plaats van 16 juli tot 
en met 6 augustus 2017. Als 
gastheer is Nederland auto-
matisch geplaatst voor het 
Europese kampioenschap.
Vijf maal eerder stonden 

Oranje en Nieuw-Zeeland 
tegenover elkaar. De Oran-
jeLeeuwinnen wonnen twee 
wedstrijden, twee keer werd 
er gelijkgespeeld en eenmaal 
ging de winst naar Nieuw-
Zeeland. De laatste ontmoe-
ting was tijdens het WK2015 
in Canada. Nederland won 
deze wedstrijd met 1-0 door 
een doelpunt van aanvaller 
Lieke Martens.
De prijs voor losse kaarten 
is 10 euro. Houders van een 
OnsOranje ClubCard krij-
gen 20 procent korting en 
groepen vanaf tien perso-
nen krijgen korting en beta-
len per persoon 6 euro. Kaar-
ten zijn te koop bij de KNVB-
ticketshop via OnsOranje.nl. 
Daarnaast zijn losse kaarten 
te koop bij de balie van SC 
Telstar. (foto: KNVB)

IJmuiden - In een ver ver-
leden presenteerde Debby 
Petter Spoorloos, het nog al-
tijd actuele televisieprogram-
ma waarin geadopteerde kin-
deren op zoek gaan naar hun 
biologische ouders. Dat levert 
emotionele en ongemakke-
lijke ontmoetingen op, waar-
bij de kijker zich afvraagt: 
En nu? Kunnen deze vreem-
den nog iets opbouwen sa-
men? Over die vragen gaat 
‘Bed & Breakfast’, de nieuwe 
solovoorstelling die de voor-
malige tv-presentatrice op 
woensdag 6 april (20.30 uur) 
in het Witte Theater speelt.

Debby Petter
in Witte Theater
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Nieuw woonconcept
Happy@Home bij Geels Meubelen

IJmuiden - Voor ieder-
een die op zoek is naar een 
nieuw interieur introduceert 
Paul Geels van Geels Meube-
len het nieuwe woonconcept 
Happy@Home. 
Happy@Home is toeganke-
lijk, veelzijdig en verrassend 
betaalbaar. Het is een to-
taal concept voor de woon-
kamer. Happy@Home ver-
taalt wereldwijde woontrends 
naar een evenwichtige mix 
van moderne en romantische 
meubelen waardoor een tijd-
loos beeld ontstaat. De col-
lectie van Happy@Home is 
vanaf nu bij Geels Meubelen 
verkrijgbaar. 
Alle meubelen van happy@
Home – zitmeubelen, woon-
kamermeubilair en accessoi-
res - worden in eigen huis 
gemaakt, waarbij vooral ge-
bruik wordt gemaakt van na-

tuurlijke materialen, zoals 
hout, leder en stof. De meu-
bels en materialen laten zich 
onderling goed combine-
ren. Bovendien zijn de mees-
te meubelen in meerdere af-
metingen, kleuren en varian-
ten verkrijgbaar. Nieuwe life-
style trends worden door een 
eigen ontwerpteam creatief 
vertaald naar de collectie. Zo 
wordt het programma conti-
nu vernieuwd en blijft de col-
lectie actueel. 
De Happy@home woonka-
merprogramma’s worden ge-
kenmerkt door een evenwich-
tige combinatie van moderne 
en romantische meubelen. 
De programma’s zijn zo sa-
mengesteld dat een tijdloos 
beeld ontstaat, passend bij 
iedere woonstijl. Denk hierbij 
aan meubelen in karaktervol 
acaciahout gecombineerde 

met witte lak, maar ook aan 
een programma opgebouwd 
uit gerecycled eiken.
Als aanvulling op de woon-
programma’s heeft Happy@
Home de keuze uit een geva-
rieerde collectie bijpassende 
eetkamerstoelen. Bij bepaal-
de modellen is het zelfs mo-
gelijk om het onderstel, het 
bekledingsmateriaal en de 
kleur naar eigen inzicht sa-
men te stellen (choices).
De zitmeubelen en fauteuils 
van Happy@Home bieden 
volop comfort en zijn even-
eens in verschillende opstel-
lingen, bekledingsmateria-
len en kleuren verkrijgbaar. 
Bepaalde modellen zijn uit-
gerust met een manuele of 
elektrisch verstelbare relax-
functie. 
Happy@Home biedt naast 
een volledig exclusieve col-
lectie meubelen (meubel-
programma’s, zitmeubelen, 
stoelen en fauteuils) ook een 
groot assortiment aan bijpas-
sende verlichting en decora-
tie aan.
Inmiddels heeft Happy@
Home-winkels geopend in de 
Benelux, Duitsland, Frankrijk, 
Oostenrijk en Zwitserland. De 
vestiging van Happy@Home 
bij Geels Meubelen is de 
56ste vestiging in Nederland. 
Nieuwsgierig? Ga de Hap-
py@Home collectie bekijken 
in de showroom. Paul heet u 
van harte welkom voor een 
uitgebreide kennismaking.

Remkes wil snelle 
samenvoeging 

Velsen en Beverwijk
Regio - De Commissaris van 
de Koning van Noord-Holland, 
Johan Remkes, heeft tijdens 
een ledenlunch van Onder-
nemersvereniging IJmond ge-
pleit voor een snelle samen-
voeging van Velsen en Be-
verwijk. Eén grote IJmondge-
meente heeft wat hem betreft 
geen prioriteit. ,,De urgentie 
van het samengaan van Vel-
sen en Beverwijk is groter dan 
het samengaan van Velsen, 
Beverwijk én Heemskerk.”
,,De bestuurlijke drukte in 
het Noordzeekanaalgebied is 
groot”, zei Remkes donder-
dagmiddag in Wijk aan Zee. 
,,Het is goed dat de gemeen-
te Haarlemmerliede/Spaarn-
woude op zoek is naar een rij-
ke bruid. Nu is het aan Velsen, 
Beverwijk en in mindere mate 
Heemskerk om eens kritisch 
te kijken naar het bestuur-
lijke draagvlak voor een sa-
menvoeging. Deze gemeen-
ten moeten de hand in ei-
gen boezem steken, want het 
schiet allemaal niet echt op. 
Beschouwt u dat maar als een 
hartenkreet.”
De Commissaris van de Ko-
ning reageerde bevestigend 
op een vraag uit de zaal of hij 
overwogen heeft om waar-
nemend burgemeesters aan 
te stellen voor Velsen en Be-
verwijk – vooruitlopend op 
een eventuele samenvoe-
ging. Remkes: ,,Zo’n proces 
duurt zeker drie jaar en op 
dit moment zijn de gemeen-
ten nog niet klaar om hier se-
rieus over te praten. Boven-

dien moet een herindelings-
voorstel goedgekeurd wor-
den door de Tweede Kamer. 
Als ik kijk naar de huidige po-
litieke verhoudingen, dan is 
mijn vertrouwen in een goe-
de afloop op dit moment niet 
groot.”
Eén van de ondernemers 
vroeg of hij het goed had ver-
staan dat Remkes ook tevre-
den zou zijn met een samen-
voeging van Velsen en Bever-
wijk. Dus zonder Heemskerk. 
,,Dat klopt”, antwoordde hij. 
,,De urgentie van het samen-
gaan van Velsen en Bever-
wijk is groter dan het samen-
gaan van Velsen, Beverwijk én 
Heemskerk.”
Hierdoor kan het vermoeden 
ontstaan dat Remkes serieus 
rekening houdt met de op-
tie dat de gemeenteraad van 
Haarlemmerliede en Spaarn-
woude er – eventueel na een 
volksraadpleging – voor kiest 
om met Velsen verder te pra-
ten over een samenvoeging. 
Andere gemeenten die daar-
voor formeel nog in aanmer-
king komen zijn Amsterdam 
en Haarlemmermeer. ,,Maar 
de kans dat Amsterdam het 
wordt acht ik vrijwel nul”, al-
dus Remkes. De Commissa-
ris van de Koning gaf wel aan 
dat het zijn voorkeur heeft als 
Heemskerk direct zou aan-
haken, maar dat ziet hij op 
korte termijn niet gebeuren. 
,,Heemskerk kent invloeden 
vanuit het noorden waardoor 
deze gemeente in mijn ogen 
nog te verdeeld is.”

Wiawaha ruimt afval op
Velsen-Zuid - Afgelopen za-
terdag was het landelijke Op-
schoondag. Voor de leden 
van de BeestenBende was dit 
een mooie aangelegenheid 
om hun vrienden, de welpen 
van scoutinggroep Wiawaha, 
uit te dagen samen het bos 
waarin zij altijd spelen, eens 
goed schoon te maken. 
Nadat iedereen was uitgerust 
met een mooi hesje, petje, 

handschoenen en een knijper 
om het vuil op te pakken, gin-
gen de meiden aan de slag. 
Omdat alleen opruimen mis-
schien wat saai was, werd er 
begonnen met het spel ‘afval-
bingo’; welke groep vindt als 
eerste alle afvalsoorten die 
op de kaart staan? Schrikba-
rend genoeg, duurde het niet 
al te lang voor de bingokaar-
ten vol waren.  

Daarna werd met een ‘afval-
kwartetspel’ nog een ron-
de door het bos gemaakt. Zo 
werd er door de enthousias-
te welpen in twee uur tijd vier 
zakken vol zwerfvuil verza-
meld. 
Als afsluitende uitdaging 
moest er met het gevonden 
afval een dier worden ge-
maakt. Zie ook www.wiawa-
ha.nl.

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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‘Iedereen kan zingen’
Studio Voce zorgt voor 
nog meer zangplezier
Velsen-Zuid - ,,Iedereen kan 
zingen en iedereen is mu-
zikaal’’, stelt zangpedago-
ge Sandra Ritskes-Baardman 
van Studio Voce. ,,Door het 
volgen van zangles kun je je 
plezier in zingen uitbouwen. Ik 
werk met mijn leerlingen aan 
techniek en we kiezen samen 
zangstukken die passen bij je 
stem, je mogelijkheden en ui-
teraard ook je voorkeur.’’
Sandra Ritskes-Baardman be-
gon in 1996 met haar oplei-
ding zang aan het conservato-
rium in Alkmaar en studeerde 
ook Muzikale Wetenschappen 
in Amsterdam. ,,Als meisje van 
6 kwam ik dankzij mijn onder-
wijzer op de Beatrixschool in 
Driehuis op een jeugdkoor. 
Daardoor nam mijn plezier in 
zingen toe. Ik heb altijd ge-
zongen maar er professioneel 
niets mee gedaan tot mijn 
38ste. Toen heb ik auditie ge-
daan en werd ik aangenomen. 
Na voltooiing van mijn oplei-
ding heb ik in binnen- en bui-
tenland aan diverse produc-

ties meegedaan. Maar daar-
naast heb ik ook altijd les ge-
geven, op het conservatori-
um, op muziekscholen en bij 
koren. Ik heb een klassieke 
zangopleiding gevolgd en kan 
les geven in alle stijlen, van 
pop tot klassiek. Tijdens mijn 
eerste contact met een nieu-
we leerling vraag ik altijd naar 
zijn of haar voorkeuren en dan 
gaan we samen aan de slag 
met het uitkiezen van liedjes 
of stukken die in iemands be-
reik liggen. 
Ik geef ook graag les aan kin-
deren. Daarbij is het helemaal 
belangrijk voorzichtig om te 
gaan met de stem, omdat ook 
deze nog in de groei is. Wat ik 
het allerbelangrijkste vind is 
dat mensen plezier hebben in 
zingen. Daarvoor hoef je niet 
op een podium te staan, zeg 
ik vaak, maar het mag natuur-
lijk wel.’’
Zie www.sandraritskes.nl, mail 
naar sandra_ritskes@hotmail.
com of bel 0255-535513 of 06-
55936142.

Velsen – Op 6 april mogen 
kiesgerechtigde Nederlanders 
stemmen over het raadgevend 
referendum betreffende het as-
sociatieverdrag tussen de Euro-
pese Unie en Oekraïne. Velsen 
heeft onlangs de stempassen 
gestuurd, begeleid door een fly-
er. Velsen Lokaal vindt de tekst 
van deze flyer sturend en onvol-
ledig. Zo wordt in de tekst al-
leen gesproken over de politie-
ke en economische samenwer-
king en handel en wordt er niets 
gezegd over militaire samen-
werking, terwijl dat een belang-
rijk onderdeel van het verdrag 
vormt. Velsen Lokaal heeft nu 
gevraagd wie verantwoordelijk 
is voor deze tekst en of de ge-
meente bereid is de tekst aan te 
vullen of te wijzigen en dit ken-
baar te maken aan de inwoners 
van Velsen. Daarbij dringen zij 
aan op de grootste spoed, om-
dat 6 april al snel nadert.

Vragen over 
referendum

Pletting Consultancy:
maatwerk bestaat nog

Regio - Namens Pletting 
Consultancy ondersteunt 
Dick Pletting (startende) on-
dernemers in het opzetten 
en optimaliseren van admini-
straties, het schrijven van on-
dernemingsplannen, het ver-
strekken van bedrijfsecono-
mische adviezen en verzorgt 
hij zo nodig interne opleidin-
gen. Dick Pletting: ,,Niet al-
leen (startende) onderne-
mers, maar ook particulieren 
kunnen bij mij terecht. Het 
kan immers zo maar gebeu-
ren dat men wordt gecon-
fronteerd met onverwach-
te financiële problemen en ik 
probeer dan samen met hen 
deze problemen op te lossen 
en te zorgen voor een gezon-
de balans in het financiële 
huishouden. 
Ook wanneer het goed gaat 
loont het de moeite regel-
matig te checken of er geen 
onaangename verrassingen 
dreigen te ontstaan. Voorko-
men is beter dan genezen en 
ik geloof naast een persoon-
lijke ook zeker in een preven-
tieve aanpak.
Ik heb lang als docent in het 

HBO gewerkt en ben ook nu 
nog betrokken bij diverse op-
leidingsinstituten. Omdat het 
onderwijs blijft trekken on-
dersteun en begeleid ik stu-
denten in het HBO en MBO, 
met name voor de financiële 
vakken, het doen van onder-
zoek en de afstudeerscriptie.
Een persoonlijke, individuele 
benadering op basis van we-
derzijds vertrouwen staat bij 
mij centraal. Op die manier 
bereik je het beste resultaat.”
Meer weten? Mail naar 
pletting@live.nl of bel 06 
36515458. Kijk ook eens op 
www.plettingconsultancy.nl.

Goede zorg voor 
nieuwe bomen

IJmuiden - Tijdens de reno-
vatie van de Lange Nieuw-
straat is er veel aandacht 
voor de gezondheid van de 
nieuwe bomen. In stedelij-
ke gebieden hebben bomen 
het vaak extra moeilijk om-
dat er weinig zuurstof en wa-
ter bij het wortelgestel ko-
men. Daardoor groeien bo-
men minder goed. De over-
levingskans van een boom is 
vele malen hoger als de wa-
ter- en luchthuishouding in 
orde zijn.
Joosten Kunststoffen uit Be-
verwijk leverde in opdracht 
van BAM Infra Noordwest 
het GBU ArborVent boom-

beluchtingssysteem en wor-
telschermen. Met dit boom-
beluchtingssysteem worden 
de diepere wortels van extra 
zuurstof voorzien. De basis is 
een slagvaste, UV-bestendi-
ge PE buis met een passen-
de nylon filterkous en diverse 
aluminium of kunststof dek-
sels voor beluchting en/of 
bewatering. 
De wortelschermen zorgen 
ervoor dat de wortels van de 
bomen gecontroleerd kun-
nen groeien zonder proble-
men en schade te veroor-
zaken aan de verharding en 
nieuwe riolering.

Velsen-Zuid - Tijdens de Paas-
dagen kunnen kinderen op in-
formatieboerderij Zorgvrij naar 
hartenlust spelen en knutse-
len. Kinderen in de leeftijd van-
af 5 jaar kunnen een paasmas-
ker maken. Het is een masker 
van een kuiken. Als je het mas-
ker niet meer op hebt kun je 
hem met behulp van een bal-
lon neerzetten. Voor de klein-
tjes, kinderen vanaf 3 jaar,  is er 
boven in de boerderij een leu-
ke educatieve tentoonstelling. 
Met een toverstokje vertellen de 
dieren hun eigen (boerderij)ver-
haal. Voor de grotere kinderen is 
er een speurtocht langs de die-
ren op de boerderij. Op tweede 
paasdag heeft de sportfokkers-
vereniging Zuid-Kennemerland 
een clubpresentatie met konij-
nen, kippen en kuikens. Of kom 
gewoon even langs om naar 
de pasgeboren lammetjes, kui-
kens en kalfjes te kijken. Zie ook 
www.spaarnwoude.nl.

Pasen
op Zorgvrij

Pasen op Beeckestijn
Velsen-Zuid - Het hoofdhuis 
van Buitenplaats Beeckestijn 
is op zondag Eerste Paas-
dag open van 11.00 tot 16.00 
uur. Dan is de vaste expositie 
over ‘De logica van het Land-
schap’ te bekijken. Om 14.00 
uur is er een Paasrondleiding 
door het huis.
De invloed van de mens op 
de in cultuur gebrachte om-
geving staat hierin centraal. 
Van echte ‘natuur’ kun je in 
Nederland eigenlijk niet meer 
spreken. Alle buitenruimte is 
vormgegeven door de mens 
om uiteenlopende redenen: 
voor de veiligheid, om erin te 
kunnen verblijven of om in-
druk te maken op anderen. 
Een verrassend verhaal over 
het landschap om ons heen. 

Wie hier binnenkomt, kijkt 
anders naar buiten. 
U kunt in de keuken terecht 
voor koffie en thee. Voor kin-
deren liggen er kleurplaten 
en u kunt op eigen gelegen-
heid de historische tuinen in 
met de aan de balie verkrijg-
bare speurtocht.
Maandag, 2e Paasdag staat 
Beeckestijn in het teken van 
het zoeken naar Paaseie-
ren. Om  13.00 en 15.00 uur 
kunnen kinderen paaseieren 
zoeken door de hele bene-
denverdieping van het hoofd-
huis. Voor de ouders is koffie 
en thee beschikbaar. Deelna-
me per kind 1 euro. Beeckes-
tijn is geopend van 12.00  tot 
16.00 uur. Zie ook www.bui-
tenplaatsbeeckestijn.nl.
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Donderdag 
24 maart

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. Rondom 
Pasen verrassingochtend.
Voorlichtingsbijeenkomst 
over artrose door Fysiothera-
pie Maas in de Pastoriezaal 
van de Engelmunduskerk in 
Driehuis. Van 10.30 tot 12.00 
uur.
Voorjaarsshow Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a Vel-
serbroek. Dagelijks te be-
zoeken tussen 11.00 en 
18.00 uur. Buiten genoemde 
tijden is men na telefonische 
afspraak, 023-5376227, wel-
kom. Zie ook www.museum-
boerderijjanmakkes.nl
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘How to be 
Single’. Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag 
25 maart

Goede Vrijdag
Paastoernooi bij KHC 
Strawberries in Driehuis. Zie 
ook www.khcstrawberries.nl.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Dino’s’ 
voor iedereen vanaf 4 jaar.
Voorjaarsshow Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a Vel-
serbroek. Dagelijks te be-
zoeken tussen 11.00 en 
18.00 uur. Buiten genoemde 
tijden is men na telefonische 
afspraak, 023-5376227, wel-
kom. Zie ook www.museum-
boerderijjanmakkes.nl
Voorlichtingsbijeenkomst 
over artrose door Fysiothe-
rapie Maas in De Spil van 
10.30 tot 12.00 uur.
Film ‘My Old Lady’ in ‘t 
Brederode Huys, Bloemen-
daalsestraatweg 201 Sant-
poort-Zuid. Aanvang 14.00 
uur.
Viering Goede Vrijdag bij 
Baptistengemeente IJmui-
den. Aanvang 19.30 uur.
‘Sieben Letzten Worte’ van 
Haydn door Ebonit Saxop-
hone Quartet in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage 
in de onkosten wenselijk.

Zaterdag 
26 maart

Paastoernooi bij KHC 
Strawberries in Driehuis. Zie 
ook www.khcstrawberries.nl.
Voorjaarsshow Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a Vel-
serbroek. Dagelijks te be-
zoeken tussen 11.00 en 
18.00 uur. Buiten genoemde 
tijden is men na telefonische 
afspraak, 023-5376227, wel-
kom. Zie ook www.museum-
boerderijjanmakkes.nl
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposi-
ties ‘In Schepen’ verkoop-
expositie van Fred Boom en 
‘Een droom door Holland op 
z’n smalst’. Tentoonstelling 
‘Echt en/of Kunst’.
Speurtocht naar het gou-
den ei bij speeltuin Sant-
poort in Santpoort-Noord. 
Vanaf 13.30 uur.
Concert en cd-release 
Barnbees in het Thalia Thea-
ter, Breesaapstraat 52 IJmui-
den. Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Brasse-
rie Valentijn’. Aanvang 20.30 
uur.

Zondag
27 maart

Eerste Paasdag
Paastoernooi bij KHC 
Strawberries in Driehuis. Zie 
ook www.khcstrawberries.nl.
Pieter Vermeulen Muse-
um gesloten i.v.m. Pasen.
Paasfeest m.m.v. het koor 
‘Sign’ bij Baptistengemeen-
te IJmuiden, Eemstraat. Aan-
vang 10.00 uur. Voor de kin-
deren is er een apart Kinder-
paasfeest.
Voorjaarsshow Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a Vel-
serbroek. Dagelijks te be-
zoeken tussen 11.00 en 
18.00 uur. Buiten genoemde 
tijden is men na telefonische 
afspraak, 023-5376227, wel-
kom. Zie ook www.museum-
boerderijjanmakkes.nl
Zee- en Havenmuseum is 
deze dag gesloten.

Maandag
28 maart

Tweede Paasdag
Voorjaarsshow Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a Vel-
serbroek. Dagelijks te be-
zoeken tussen 11.00 en 
18.00 uur. Buiten genoemde 
tijden is men na telefonische 

afspraak, 023-5376227, wel-
kom. Zie ook www.museum-
boerderijjanmakkes.nl
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposi-
ties ‘In Schepen’ verkoop-
expositie van Fred Boom en 
‘Een droom door Holland op 
z’n smalst’. Tentoonstelling 
‘Echt en/of Kunst’.
Pianotrio in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.

Dinsdag
29 maart

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dins-
dagochtend.
Inloopspreekuur Socia-
le Wijkteam Santpoort, Drie-
huis en Velsen-Zuid in Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 in 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Voorjaarsshow Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a Vel-
serbroek. Dagelijks te be-
zoeken tussen 11.00 en 
18.00 uur. Buiten genoemde 
tijden is men na telefonische 
afspraak, 023-5376227, wel-
kom. Zie ook www.museum-
boerderijjanmakkes.nl
Stadsschouwburg Velsen: 
Fernando Varela. Aanvang 
20.15 uur.

Woensdag
30 maart

OIG winkeltje, Indu-
striestraat 66 in IJmuiden. 
Geopend van 09.00 tot 12.00 
uur. Verkoop van kleding en 
huisraad.
Voorjaarsshow Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a Vel-
serbroek. Dagelijks te be-
zoeken tussen 11.00 en 
18.00 uur. Buiten genoemde 
tijden is men na telefonische 
afspraak, 023-5376227, wel-
kom. Zie ook www.museum-
boerderijjanmakkes.nl
Pieter Vermeulen Mu-
seum: Tentoonstelling ‘Di-
no’s’ voor iedereen vanaf 4 
jaar. Knutselen van 13.30 tot 
15.30 uur. Kosten 1,50 euro 
bovenop de entreeprijs.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposi-
ties ‘In Schepen’ verkoop-
expositie van Fred Boom en 
‘Een droom door Holland op 
z’n smalst’. Tentoonstelling 
‘Echt en/of Kunst’.
Inloopavond op Begraaf-
plaats & Crematorium Wes-
terveld. Van 18.30 tot 21.00 
uur. Zie ook bc-westerveld.
nl.
Stadsschouwburg Velsen: 
Bram van der Vlugt in ‘Op 
bezoek bij meneer Green’. 
Aanvang 20.15 uur.

Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

Donderdag 
31 maart

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. Heeft u 
een creatieve hobby? Laat het 
ons zien.
Voorjaarsshow Jan Mak-
kes, Hofgeesterweg 22a Vel-
serbroek. Dagelijks te be-
zoeken tussen 11.00 en 
18.00 uur. Buiten genoemde 
tijden is men na telefonische 
afspraak, 023-5376227, wel-
kom. Zie ook www.museum-
boerderijjanmakkes.nl
Stadsschouwburg Velsen: 
Jan Jaap van der Wal en Re-
né van het Hof in ‘Not the 
Tommy Cooper story’. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The Re-
venant’. Aanvang 20.30 uur.

ING Fonds keert 
uit aan goede doelen

Velsen - Het ING Fonds 
heeft aan 420 goede doe-
len in Nederland bedragen 
van 1.000 tot 5.000 euro ge-
doneerd. In Velsen vielen drie 
maatschappelijke organisa-
ties in de prijzen. 
Scoutinggroep Sint Rad-
boud uit Santpoort-Zuid ont-
ving het hoogste bedrag: 
5.000 euro. Voedselbank Vel-
sen ging naar huis met een 
cheque van 3.000 euro. Stich-
ting Matthias, dat verstande-
lijk begaafde, jonge autisten 
ondersteunt in het zelfstan-
dig begeleid wonen in IJmui-
den, ontving een bedrag van 
1.000 euro.
De afgelopen weken kon-
den Nederlanders stemmen 

op 420 genomineerde goe-
de doelen van de actie Help 
Nederland vooruit. In totaal 
zijn er 83.660 stemmen uit-
gebracht. Het doel in de re-
gio met de meeste stemmen 
ontving de hoogste donatie. 
In Velsen was dat dus Sint 
Radboud.
Als Nederlandse bank is ING 
nauw verbonden met de Ne-
derlandse samenleving. Het 
ING Nederland fonds is in 
2015 opgericht om vereni-
gingen en stichtingen vooruit 
te helpen. Het fonds steunt 
mensen met ideeën. Men-
sen die hun nek uitsteken 
om Nederland vooruit te hel-
pen en sterker te maken. (fo-
to: ING Bank)

Velsen – In een speciale com-
missievergadering van de ge-
meente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude op 10 maart heb-
ben de commissieleden aan-
gegeven verder te praten over 
een mogelijke fusie met de ge-
meenten Velsen, Amsterdam 
en Haarlemmermeer. Commis-
sieleden hadden een voorkeur 
voor verdere gesprekken met 
Velsen en Haarlemmermeer, 
maar ook Amsterdam krijgt op 
aanbeveling van het college nog 
een kans. Eind mei van dit jaar 
moet het conceptvoorstel voor 
de keuze van een fusiepartner 
klaar zijn. In de planning staat 
dat in de raadsvergadering van 
28 juni in de gemeente Haar-
lemmerliede en Spaarnwoude 
het besluit voor de gewenste 
fusiepartner zal vallen. De ge-
meente verwacht dat een fusie 
zal leiden tot een verlaging van 
de woonlasten en versterking 
van de bestuurskracht, alsme-
de een de verwachting van een 
robuust ambtelijk apparaat. De 
uitgekozen gemeente zal uiter-
aard daarna beslissen over de 
wenselijkheid van de fusie. Vel-
sen ziet een mogelijke fusie als 
versterking van haar positie in 
het Noordzeekanaalgebied en 
borging van het groene gebied 
tussen Amsterdam en Velsen.

Fusie met 
Haarlemmer-

liede
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Santpoort-Noord - Op 17 
maart start LTC Bredero-
de voor het tweede jaar met 
het verzorgen van schoolten-
nis op enkele basisscholen in 
de gemeente Velsen. Het is 
de bedoeling dat de kinderen 
tijdens een aantal gymuren 
tennisles krijgen, en een af-
sluiting daarvan krijgen aan-
geboden op de banen van 
LTC Brederode in Santpoort-
Noord. Deze lessen worden 
verzorgd door Tennis Organi-
satie Velsen (TOV). De orga-
nisatie van het schooltennis 
is een initiatief van Tennisnet-
werk Haarlem, waarvan John 
Biersteker (trainer LTC Brede-
rode/TOV) mede bestuurslid 
is. Op het tennispark van LTC 
Brederode vindt de afsluiten-
de les plaats op 30 maart. Op 
die dag zijn ook andere kin-
deren die kennis willen ma-
ken met tennis van harte wel-
kom. Er is dan ook een spe-
ciale aanbieding: Maak ken-
nis met tennis: 5 lessen voor 
40 euro. Meer informatie: 
Anja Koetzier-van Wijger-
den (Jeugdcommissie), 06-
54746740. Tennis Organisatie 
Velsen: John Biersteker (Trai-
ner), 06-54973661.

Schooltennis
in de regio

Velserbroek -  Gaat u slech-
ter zien? Dinsdag 26 april 
geeft Koninklijke Visio in de 
bibliotheek aan de Maan 
Bastion van 14.00 tot 16.00 
uur gratis informatie en ad-
vies bij slechtziendheid of 
blindheid. Tijdens dit inloop-
spreekuur kunt u ook allerlei 
hulpmiddelen op het gebied 
van vergroting en verlichting 
(bij lezen erg belangrijk), mo-
biliteit, communicatie en ver-
zorging uitproberen. Zie ook 
www.visio.org.

Slechtziend? 
Gratis info
en advies

Ook Santpoort de baan op
Tweede Paasdag 

Kortebaan in Alkmaar
Regio - Op het Drafcentrum 
Alkmaar vindt Tweede Paasdag 
(maandag 28 maart) de Korte-
baandag plaats, een groot pu-
blieksevenement dat het start-
schot vormt voor een nieuw 
seizoen kortebaandraverijen in 
tientallen plaatsen in Neder-
land. 
De kortebaandraverij in Sant-
poort, dit jaar op donderdag 4 
augustus, is een van de popu-
lairste en drukstbezochte korte-
baandraverijen van het seizoen. 
Op Tweede Paasdag gaat de 
organisatie van de Santpoort-
se harddraverij voor de veran-
dering zélf de strijd aan op de 
sulky tijdens een zogenaamde 
gelegenheidskoers voor korte-
baanbestuurders. De andere 
deelnemers komen uit Heems-
kerk, Hoofddorp, Lisse, Sassen-
heim, Warmond, Wognum en 
Zwanenburg.
Voordat op 30 april de eerste 
kortebaankoers van het jaar 
wordt verreden –in Assendelft– 
komen de kortebaanpaarden 
met hun pikeurs en trainers op 
Tweede Paasdag naar de Alk-
maarse drafbaan om alvast hun 
visitekaartje af te geven. 
Vanaf 13.30 uur vinden er ach-
tereenvolgens tien koersen 
plaats, met de Jan de Leeuw 
Memorial Mega-sprint als één 
van de hoogtepunten: een af-

valrace met 16 paarden over 
700 meter, een indrukwekken-
de sprint over ruim tweemaal de 
lengte van een gewone korte-
baandraverij.
Voor het publiek belooft ook de 
‘gelegenheidskoers’ voor be-
stuursleden van kortebaan-
stichtingen en -verenigingen 
een leuk schouwspel te worden. 
De afgevaardigden van de deel-
nemende kortebaandraverijen 
gaan voor de verandering zelf 
eens op de sulky zitten. Zij heb-
ben daarvoor onder begeleiding 
fl ink moeten trainen en boven-
dien een proeve van bekwaam-
heid moeten afl eggen. De draf-
sport is immers een serieu-
ze aangelegenheid: kortebaan-
paarden behalen snelheden van 
wel 60 km/u. De winnaar van de 
gelegenheidskoers van dit jaar 
ontvangt de Niestadt N-City Ju-
weliersprijs. Het bestuur van de 
Harddraverijvereniging Sant-
poort hoopt natuurlijk op een 
grote schare fans uit Santpoort 
en omstreken om zijn gelegen-
heidspikeur aan te moedigen.
Het Drafcentrum is met al zijn 
voorzieningen de hele middag 
voor het publiek toegankelijk. 
Entree 5 euro. 
De drafbaan is gelegen aan de 
Koning Willem-Alexanderlaan 
4 (vlak achter de Kennemer-
straatweg) in Alkmaar.

Santpoort-Noord - Laat je 
coachen in én door de na-
tuur onder begeleiding van 
een professioneel coach en 
vrijwilliger van Natuurmonu-
menten Mieke Elekan. Deze 
vier uur durende activiteit is 
bedoeld voor volwassenen.
Leer meer over de kunst van 
het kiezen tijdens deze mid-
dag midden in Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland. Een bij-
zondere, laagdrempelige 
kans om te werken aan be-
ter kiezen in je eigen leven 
aan de hand van voorbeel-
den in de natuur. Je krijgt de 
gelegenheid eens in je eigen 

toekomst te staan. Dat klinkt 
misschien raar, maar het kan. 
En het geeft je helderheid 
over keuzes die je vandaag 
te maken hebt. Wees welkom 
bij een middag ‘spelen met 
de tijd’. Daarnaast doe je tij-
dens deze activiteit inspire-
rende ideeën en kennis op 
over de techniek van het kie-
zen. Met de natuur als voor-
beeld en als inspiratiebron!
Deze bijzondere activiteit 
wordt georganiseerd op zon-
dag 3 april. Aanmelden via  
www.natuurmonumenten.nl. 
Zie ook www.np-zuidkenne-
merland.nl.

Sport mee tegen kinderkanker
Sportmarathon 
bij Ben Rietdijk Sport
Velserbroek - Zondag 3 
april staat  sportschool Ben 
Rietdijk Sport, Health en 
Beauty in het teken van een 
sportmarathon voor leden en 
andere enthousiaste spor-
ters. Samen lekker sporten, 
voor het goede doel en na af-
loop, moe en voldaan, gezel-
lig met elkaar een hapje en 
een drankje nuttigen.
Zondag 3 april start om 9.00 
uur de eerste les. Graag om 
8.45 uur aanwezig zijn. Er 
worden vier lessen georga-
niseerd van 45 minuten. Na 
45 minuten wordt er gewis-
seld. De laatste les begint om 
12.00 uur, dat is een surprise 
les. Daarna wordt met elkaar 
een hapje en een drankje ge-
nuttigd en worden de erva-
ringen gedeeld. Per les be-
taalt iedereen 5 euro.  Spor-
ters kunnen zich ook laten 

sponsoren, om zo nog meer 
geld binnen te halen voor 
het goede doel, Sport for Life 
2016. Sport mee in de strijd 
tegen kanker bij kinderen en 
steun Villa Joep!
Er kan gekozen worden uit 
de volgende lessen: om 9.00 
uur: spinnen, SWEAT, bok-
sen, vrije fi tness en SH’Bam. 
Om 10.00 uur: spinnen, Mo-
ve-It, zaktraining, vrije fi tness 
en Body Jam. Om 11.00 uur 
is er spinnen, SWEAT, bok-
sen,  vrije fi tness en Body Ba-
lance. Tenslotte om 12.00 uur 
de surprise les voor de laat-
ste loodjes.  
Iedereen kan meedoen om-
dat op alle niveaus kan wor-
den gesport door jong en 
oud. Voor alle info: benriet-
dijkjudo@gmail.com. Adres: 
Zadelmakerstraat 44 in Vel-
serbroek.

Coaching in ‘t bos

Vrije schilderclub
Santpoort-Noord – Iedere 
donderdagmorgen kan men 
tekenen, schilderen en aqua-
relleren van 9.30 tot 11.30 uur 
in Het Terras aan de Dink-
grevelaan. Nieuwe leden zijn 
welkom, mannen en vrou-

wen. Wie belangstelling heeft, 
wordt verzocht eens te komen 
kijken op een donderdagmor-
gen. Er wordt vrij gewerkt, ie-
der maakt wat hij zelf wil met 
eigen materialen. Wel wordt 
ondersteuning geboden. 

Speurtocht naar gouden ei
Santpoort-Noord - Op 
Paaszaterdag 26 maart komt 
de Paashaas op bezoek in de 
speeltuin Santpoort waar de 
traditionele eierzoektocht zal 
plaatsvinden. 
Vanaf 13.30 uur start het zoe-
ken naar eieren die overal 
verstopt liggen. De vinder-
tjes van het gouden ei, het 

groene en de gele eieren krij-
gen een leuke prijs. Aan di-
verse witte genummerde eie-
ren is ook een verrassing ver-
bonden. 
Om 15.00 uur is de speur-
tocht afgelopen en worden 
de prijzen uitgereikt. Daarna 
kan tot sluitingstijd  nog ge-
speeld worden. 

Zorgen voor elkaar 
bevordert welzijn
Santpoort-Noord - Op de 
landelijke open dag voor 
Zorg en Welzijn is het twaalf-
de prikbord van Buuv in 
Dorpshuis Het Terras in ge-
bruik genomen. De gemeen-
te Velsen heeft nu in elke 
woonkern een of meerde-
re prikborden waarop bewo-
ners hulp kunnen bieden of 
vragen aan hun buurtgeno-
ten. Een mooie ontmoetings-
plek zoals het Dorpshuis is 
daar zeer geschikt voor. Vra-

gen om hulp is soms nog 
lastig. Toch zijn veel men-
sen bereid om zich belange-
loos voor anderen in te zet-
ten; soms voor een uurtje, 
maar anderen doen dit elke 
week. Via Buuv zijn alle op-
ties mogelijk. Op het prik-
bord kunt u zien wat zoal in 
uw buurt wordt gevraagd of 
aangeboden. Zie ook www.
buuv.ijmond.nu. Buuv is gra-
tis, veilig en geschikt voor ie-
dereen.
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Santpoort-Zuid - Op dinsdag 
29 maart vertelt mediacoach 
Monique Mak in deze interac-
tieve lezing het een en ander 
over mediagebruik bij 10- tot 
15-jarigen. Hoe ga je als ouder, 
grootouder, gewoon mens of 
docent om met het mediage-
drag van kinderen, pubers, c.q. 
leerlingen? Op welk moment 
wordt dit als storend ervaren 
en hoe daar dan mee om te 
gaan? Zonder te oordelen over 
het goed of fout van media-
gedrag van pubers geeft Mo-
nique tal van praktische voor-
beelden over het gebruik van 
deze niet meer weg te denken 
‘manier van leven’. Ze biedt te-
vens gelegenheid voor een in-
teractief moment tijdens de le-
zing. Neem daarom als u in de 
gelegenheid bent uw eigen 
smartphone of tablet mee. Na 
afloop ontvangt u een hand-
out met de ‘do’s en don’ts’ en 
overige praktische zaken van 
social media. De lezing duurt 
van 20.00 tot 22.00 uur. De en-
tree bedraagt 6 euro. Zie ook 
www.santpoortsbelang.nl.

Driehuis - In Serviceflat De Luchte worden allerlei activi-
teiten georganiseerd, van filmavond tot themadiners. Vorige 
week woensdag konden de bewoners Paaskransen maken. 
Onder het genot van een lekker kopje koffie of thee met wat 
lekkers, werd er gezellig geknutseld. Onder leiding van gast-
vrouw Antoinette Raave en vrijwilligster Petri  van Tintelen 
werden er hele mooie kransen gemaakt.

Nieuwe ontwikkelingen 
in Velserbroek

Velserbroek - Er wordt ge-
werkt aan een nieuw be-
stemmingsplan voor Velser-
broek. In het plan worden on-
der meer nieuwe ontwikkelin-
gen gekaderd. Het gaat dan 
om de ontwikkeling van een 
locatie aan de H. Reptonstraat, 
voorheen bestemd als woon-
wagenstandplaats. Omdat er 
geen belangstelling voor zou 
zijn krijgt dit de bestemming 
woningbouw. Er is een omge-
vingsaanvraag ingediend voor 
de bouw van 23 appartemen-
ten. 
Aan de Waterviolier zijn twee 
woonwagenstandplaatsen ver-
kocht voor een grotere woon-
wagen. De afwijkende maat zal 
in het nieuwe bestemmings-
plan een plek krijgen.
In Velserbroek is momenteel 
een overschot aan schoolge-
bouwen. Voor de locatie Mo-
lenweid, omgeving Aletta Ja-
cobsstraat, is een omgevings-
aanvraag ingediend voor 
woonzorgeenheden (appar-
tementen), ook dat gaat mee 
in het nieuwe bestemmings-
plan. Tegenover deze locatie is 
de locatie Beekvliet gevestigd, 
waarvan men verwacht dat de-
ze in de toekomst vrij komt. 
Hier wil men  woningen rea-
liseren. Hiervoor wil men aan 
de straatzijde van de Aletta 
Jacobsstraat dezelfde bouw-
hoogte aanhouden als bij de 
nieuwbouw op de locatie Mo-
lenweid, namelijk 9 meter. Aan 
de zuidzijde geldt een lage-
re bouwmassa, 7 meter, aan-
sluitend op bestaande wonin-
gen. Voorlopig geldt voor lo-
catie Beekvliet nog een onder-
wijsfunctie gelden, wel wordt 
er een specifieke wijzigings-

bevoegdheid opgenomen voor 
maximaal 40 woningen, zowel 
grondgebonden woningen als 
appartementen zijn hier mge-
lijk. Voorwaarde is dat er vol-
doende parkeergelegenheid 
op eigen grond komen. De 
ontsluiting van de nieuwe lo-
catie moet via de Ans Rosen-
dahlstraat plaatsvinden. De 
maximale bouwhoogte wordt 
9 meter aan de Aletta Jacobs-
straat en 3 tot 7 meter aan de 
overige kanten. 
Tussen Spitsaak en Platbo-
dem staan drie schoolgebou-
wen, waarvan men verwacht 
dat in 2020 geen schoolfunctie 
meer is. Als deze locatie vrijval-
len wil men ook hier de grond 
een woonbestemming geven. 
Omdat deze strook deels als 
open ruimte diende, wil men 
hier woonblokken omringen 
met veel groen, zodat het ruim-
telijk gevoel behouden blijft. 
De nieuwe bouwblokken krij-
gen een afwijkende hoogte 
ten opzichte van de bestaande 
woningen, maximaal 7 meter. 
Men wil er maximaal 50 grond-
gebonden woningen of appar-
tementen in vijf bouwblok-
ken toestaan met voldoende 
parkeergelegenheid langs de 
straatzijden. De tussenruimtes 
krijgen dus een groene invul-
ling.
Ook verwacht men dat het 
pand aan Westlaan 35 in de 
toekomst zal verdwijnen. De 
wensen hiervoor zijn woning-
bouw in de vorm van een Ur-
ban Villa. Maar hiervoor komt 
een apart bestemmingsplan. 
Het is nog steeds mogelijk dat 
er nieuwe ontwikkelingen zijn 
die worden meegenomen in 
dit bestemmingsplan.

‘t Mosterdzaadje
Ebonit Saxofoonkwartet 
en meesterlijk pianotrio
Santpoort-Noord - Een zeer 
toepasselijk programma voor 
de Goede Vrijdag op 25 maart 
om 20.00 uur in ‘t Mosterd-
zaadje is het concert door 
het Ebonit Saxofoonkwartet 
dat de ‘Sieben Letzen Wor-
te’  van Haydn centraal stelt. 
Het verhaal over de kruisiging 
van Jezus Christus krijgt nog 
meer zeggingskracht door 
sommige Haydn sonates te 
vervangen door de muziek 
van  Reger, Sibelius, Webern 
en Sjostakovitsj. 
De pianist Sergey Smirnov, 
wel bekend en geliefd in ’t 
Mosterdzaadje neemt voor 

het concert op Tweede Paas-
dag, maandag 28 maart om 
15.00 uur zijn muziekvrien-
den uit zijn studietijd in Minsk 
mee. Het zijn de cellist Dima 
Tsypkin en de violist Artiom 
Shishkov. Het drietal bouw-
de ver buiten Wit-Rusland 
hun carrière op. Ze voeren de 
‘seizoenen’  uit van Tsjaikovs-
ky én Piazzolla. 
‘t Mosterdzaadje. Kerkweg 
29, telefoon 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aan-
vang is de zaal open. Toegang 
vrij, een bijdrage in de onkos-
ten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl.

www. .nl

www. .nl

Maandag 4 april a.s. houden wij de volgende vergadering van het Wijk-
platform Velsen-Zuid in de Goede Herderzaal van de Engelmunduskerk, 
Kerkplein 1, 1981 BH Velsen-Zuid.

Onderwerp:
 

Wat is er geregeld als er tijdens de sluiting van 
de Velsertunnel een ongeluk plaatsvindt in of 
nabij de Wijkertunnel?
Vertegenwoordigers van RWS zullen u vertellen hoe het veiligheidsplan in 
deze werkt.

Agenda. 
1. Opening
2. Presentatie van het veiligheidsplan door RWS
3. Korte pauze
4. Mededelingen
5. Notulen 15 september 2015
6. In- en uitgaande post
7. Rondvraag.
8. Sluiting

Bewoners van Velsen-Zuid zijn zonder aanmelding welkom op deze
vergadering. Wilt u de vergaderstukken ontvangen? Stuur een mailtje aan:
wpfvelsenzuid@gmail.com dan worden deze aan u toegezonden.

Namens bestuur wijkplatform Velsen-Zuid,
W. Stek-Wijnberg, secr.

Wijkplatform Velsen-Zuid
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanlei-
ding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden 
heeft.

De westelijke skyline van 
IJmuiden werd afgelopen 
week gedomineerd door vier 
gigantische poten en een 
megakraan. Deze behoren 
toe aan het offshore werk-
schip ‘Seajacks Scylla’. Dit 
werkpaard van de Britse re-
derij Seajacks is door een 
Nederlands bedrijf ontwor-
pen en vorig jaar in Zuid-Ko-
rea gebouwd door Samsung 
Heavy Industries, een van 
de grootste scheepsbou-
wers ter wereld. De Scylla 
is 139 meter lang, 50 meter 
breed en heeft zes schroe-
ven voor de voorstuwing en 
het nauwkeurig op positie 
blijven tijdens werkzaamhe-
den op volle zee.
Opvallend is de rond een 
van de poten geconstru-
eerde hijskraan. Deze kraan 
heeft een giek van ruim 100 
meter en een maximumca-
paciteit van 1500 ton. 
Daarnaast zijn er twee klei-
nere hijskranen met elk een 
giek van 45 meter. Verder 
heeft het schip een helikop-
terdek en biedt het plek aan 
130 personen. 
Het schip is speciaal ont-
worpen voor de aanleg en 
het onderhoud van wind-

molenparken in diep wa-
ter, en kan “eenvoudig” wor-
den aangepast voor specia-
le klussen.
De Scylla is op een zwaar 
transportschip vanuit Ko-
rea naar Spanje gevaren en 
daar gelost. Via Great Yar-
mouth arriveerde de Scyl-
la begin vorige week in de 
IJmondhaven. Een dag later 
werd het schip tijdens hoog 
water met passen en meten 
verhaald naar de Haring-
haven waar het een kleine 
week aan de Leonarduska-
de heeft gelegen. Hier is het 
schip verder ingericht als 
windmoleninstallatieschip. 
Hoogtepunt vormde het hij-
sen van de zogenaamde 
‘monopile gripper’ vanaf de 
kade op het schip. Dit is een 
door het IJmuidense bedrijf 
Breman Offshore hulpmid-
del voor het plaatsen van 
de funderingen (monopiles) 
van windmolens op zee. Na 
een kleine week Haringha-
ven is de Scylla afgelopen 
zondagmiddag weer ver-
haald naar de IJmondhaven. 
Hier wordt het schip verder 
klaargestoomd voor de eer-
ste klus: het plaatsen van 67 
funderingen van elk 1300 
ton voor het Duitse windmo-
lenpark Veja Mate. Dit park 
wordt 130 kilometer ten 
noorden van de Eemshaven 
aangelegd.
De Scylla trok grote belang-
stelling en leverde mooie 
plaatjes op. Met een mooi 
avondhemel als achtergrond 
zijn het zelfs typisch IJmui-
der sfeerplaatjes!

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Inloopavond 
Westerveld

Driehuis - Westerveld or-
ganiseert op woensdag 30 
maart de maandelijkse inloop-
avond. U kunt dan zonder af-
spraak van 18.30 tot 21.00 uur 
bij ons binnenwandelen en de 
voor u belangrijke vragen stel-
len. We ontvangen u graag met 
een kopje koffie in de toon-
zaal, waar ook onze uitgebrei-
de collectie gedenktekens, ur-
nen en assieraden te bekijken 
is. Ellis Verkerk, teamleider In-
fo & Nazorg, geeft informatie 
over de verschillende moge-
lijkheden voor gedenkplekken 
en monumenten: ,,U kunt al-
tijd een eigen plek uitzoeken in 
het gedenkpark. Een plek om-
ringd door weelderig groen, op 
een heuvel of juist op een open 
plek. Westerveld heeft zoveel 
moois, er is altijd wel een plek 
die aanspreekt. Ook bij de keu-
ze van een monument advise-
ren wij u graag.” Om juiste keu-
zes te kunnen maken, is het 
van belang om te weten wat er 
allemaal mogelijk is. Om hier-
bij te helpen heeft Westerveld 
een ‘Wensenformulier’ ontwik-
keld. Ook dat kunt u tijdens de 
inloopavond bekijken en mee-
nemen naar huis. U bent van 
harte welkom; wij staan voor u 
klaar. Zie ook www.bc-wester-
veld.nl.

Regio – Sinds 1 januari 2015 is 
er de Participatiewet die voor-
schrijft dat iedereen die kan 
werken maar ondersteuning 
nodig heeft onder deze wet 
valt. Mensen met of zonder ar-
beidsbeperking moeten zoveel 
mogelijk werk zien te vinden. 
Dat moet dan wel mogelijk ge-
maakt worden door bepaald 
beleid. Dat de doelgroep in-
vloed op dit beleid moet heb-
ben is ook vastgelegd in deze 
wet. Om dit mogelijk te maken 
ehbben de gemeenten Velsen, 
Beverwijk en Heemskerk een 
gezamenlijke IJmondiale cli-
entenraad Particiaptiewet. Het 
besluit hierover wordt voorge-
legd aan de gemeenteraden 
van de genoemde gemeenten.

Cliëntenraad 
Participatiewet

Nieuw in de regio
Uitvaartorganisatie 

Monuta Jonker & Rengers
Velsen - Op 1 januari  zijn As-
trid Rengers en Johan Jonker 
gestart als franchisenemer 
van Monuta in deze regio. Zij 
doen dit onder de naam Mo-
nuta Jonker en Rengers. Sa-
men delen zij de passie voor 
het bijzondere vak van uit-
vaartondernemer. Zij pakken 
hun rol breder op dan de tra-
ditie voorschrijft: ,,Wij zijn ce-
remoniemeesters van een 
mooi afscheid, in lijn met het 
leven dat geleefd is.”
Johan Jonker organiseer-
de de afgelopen vijfentwintig 
jaar zakelijke evenementen in 
Europa en de Verenigde Sta-
ten. Zijn organisatievermo-
gen, persoonlijke benadering 
en oog voor detail werden 
ook opgemerkt in zijn omge-
ving. Johan Jonker: ,,De afge-
lopen zeven jaar heb ik een 
aantal keer mensen uit mijn 
familie en vriendenkring mo-
gen bijstaan bij het afscheid 
van een dierbare. Dat maak-
te ook dat ik er echt mijn werk 
van wilde maken. Ik vind het 
heel mooi om nabestaanden 
die zich in een zeer kwetsbare 
positie bevinden weer in hun 
kracht te zetten. Klaar voor de 
fase die komen gaat.”
Ook Astrid Rengers koos heel 
bewust voor dit vak: ,,De afge-
lopen tien jaar heb ik mij in-
gezet bij ViVa! Zorggroep om 

de kwaliteit van leven van ou-
deren en mensen met een be-
perking te verhogen. Mensen 
waardeerden mijn oprechte 
interesse en aandacht en mijn 
luisterende oor. Die eigen-
schappen, samen met mijn 
optimisme en daadkracht, zijn 
heel belangrijk in mijn vak als 
uitvaartverzorger.”
Zie ook www.monutajonke-
renrengers.nl. Voor meer in-
formatie kunt u contact opne-
men via info@monutajonke-
renrengers.nl. Voor het maken 
van een afspraak of het mel-
den van een overlijden kunt 
u bellen naar 0255 - 729100 
(dag en nacht bereikbaar), 
ook als u niet of elders verze-
kerd bent.

Schoolvoetbal van start
Velsen-Zuid - Op de velden 
van VV IJmuiden is maan-
dag, 21 maart, inmiddels 
het bekende en omvang-
rijke schoolvoetbaltoernooi 
voor zowel meisjes als jon-
gens van start gegaan. Om-
vangrijk in die zin dat er in 
totaal 268 wedstrijden zul-
len worden gepeeld en der-
halve een forse operatie om 
dit allemaal op te zetten en in 
goede banen te leiden. On-
der meer ook een belang-
rijke taak voor alle scheids-
rechters die, geheel belange-
loos, hun medewerking ge-
ven om al deze wedstrijden 
in goede banen te leiden. 

Tot en met de halve finales 
zullen alle wedstrijden wor-
den gespreeld op het com-
plex van VV IJmuiden aan 
de Tolsduinerlaan, ook be-
kend onder de naam ‘Sport-
park Schoonenberg’. De fina-
les zullen, traditiegetrouw, op 
21 april worden gespeeld in 
het Rabobank IJmond Stadi-
on (voorheen Telstar Stadion) 
aan de Minister van Houten-
laan in Velsen-Zuid.
Op www.schoolvoetbalvel-
sen.nl zullen dagelijks de uit-
slagen, maar ook eventuele 
veranderingen in speelsche-
ma’s etc. bekend worden ge-
maakt.
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Weer hoog 
rapportcijfer 
Connexxion

IJmond - Het busvervoer 
in het gebied Haarlem-
IJmond krijgt van de reizi-
gers een 7,7 als rapportcij-
fer. Daarmee scoort Con-
nexxion net als vorig jaar 
hoger dan het landelijk ge-
middelde (7,5).
87,6 procent van de onder-
vraagde reizigers geeft een 
7 of hoger als rapportcijfer. 
Op nagenoeg alle onder-
zochte onderdelen van een 
busrit scoort Connexxi-
on in Haarlem-IJmond ho-
ger dan het landelijk ge-
middelde. Daarmee staat 
Haarlem-IJmond op de 
twaalfde positie op de 
ranglijst van 69 vervoers-
gebieden (concessies).
Snelheid, frequentie en 
punctualiteit zijn voor reizi-
gers de belangrijkste kwa-
liteitsaspecten, gevolgd 
door klantvriendelijkheid 
en rijstijl van de chauffeur. 
Op al deze aspecten scoort 
Connexxion in de OV-klan-
tenbarometer hoger dan 
het landelijk gemiddelde. 
Klantvriendelijkheid krijgt 
een 7,9 tegen landelijk een 
7,5.
Reizigers voelen zich veilig 
in de bus als ze reizen in 
Haarlem-IJmond. Alle as-
pecten in de categorie so-
ciale veiligheid komen ho-
ger uit dan de landelijke 
waardering.
De score op informatie bij 
vertragingen, het meest 
genoemde verbeterpunt 
door reizigers, is in 2015 
omhoog gegaan. Con-
nexxion zet hiervoor speci-
ale medewerkers in die rei-
zigers proactief informeren 
over vertragingen en inci-
denten via onder meer de 
elektronische borden bij 
de haltes en sociale media.
Connexxion werkt conti-
nu met haar opdrachtge-
ver provincie Noord-Hol-
land, de best scorende op-
drachtgever in de OV-klan-
tenbarometer, aan verbe-
tering van de dienstverle-
ning. Dat vertaalt zich in 
Haarlem-IJmond in een 
hoge waardering door rei-
zigers. 
De OV-Klantenbarome-
ter is het landelijke klant-
tevredenheidsonderzoek 
voor het regionale open-
baar vervoer. Het onder-
zoek wordt jaarlijks in de 
periode van eind oktober 
tot begin december ge-
houden. Voor de barometer 
2015 zijn zo’n 90.000 reizi-
gers in heel Nederland on-
dervraagd.

Jubileum op paas-
toernooi Strawberries

Driehuis - Hockeyclub 
Strawberries maakt zich op 
voor de 35ste editie van het 
Strawberries Easter Tour-
nament. Het internationale 
toernooi met ruim 350 deel-
nemers begint op vrijdag 25 
maart en duurt tot en met 
zondag 27 maart.
De deelnemers uit binnen- 
en buitenland worden op 
vrijdagavond welkom gehe-
ten met een groot openings-
feest. Zaterdagavond staat 
het clubhuis in het teken van 
Dirty Disney en zondagavond 
wordt het toernooi afgesloten 
met een spetterend eindfeest. 
Het complex van Strawberries 
is na 17.00 uur alleen toegan-
kelijk voor deelnemers met 
een polsbandje. Hier wordt 
door de beveiliging streng op 
gecontroleerd.
De wedstrijden starten op za-
terdag en zondag om 10.30 
uur. De vrouwenfinale wordt 
zondag om 16.30 uur ge-
speeld, de mannen strijden 
om 17.15 uur voor de toer-
nooiwinst. De prijsuitreiking 
vindt direct na de mannenfi-
nale plaats.
Sommige teams komen tij-
dens de paasdagen al vele ja-
ren naar Driehuis, waaronder 
The Dipsomaniacs uit New-

castle, University of East An-
glia Hockey uit Norwich en 
Komt een man bij de bak-
ker uit Rotterdam. De Dipso’s 
zijn voor de 20ste keer te gast 
in Driehuis. Zij hebben een 
team van 31 spelers en oud-
spelers op de been gebracht. 
Dit jaar doen er ook teams 
van HC Haarlem en HBS mee 
aan het toernooi.
De toernooicommissie wordt 
voor het vierde opeenvolgen-
de jaar bijgestaan door leden 
van rugbyclub The Smugg-
lers uit Velserbroek, waar-
mee Strawberries al jaren een 
warme band heeft. De rugby-
ers nemen alle bardiensten 
voor hun rekening. In ruil 
hiervoor ontvangt The Smug-
glers, een kleine club met 
50 leden, een bijdrage voor 
de clubkas. Het diner op za-
terdag wordt verzorgd door 
Strawberries-sponsor Van Es 
Catering uit IJmuiden.
De organisatie van het Straw-
berries Easter Tournament 
stelt alles in het werk om 
overlast voor omwonenden te 
voorkomen. Als u toch hinder 
ondervindt, dan kunt u tijdens 
het toernooi bellen met het 
clubhuis van Strawberries, te-
lefoon 0255-511920. Zie ook 
www.khc-strawberries.nl.

Paaseierspeurtocht 
Onder de Platanen
Velsen-Zuid - Bij restaurant 
Onder de Platanen (onder 
het dak van boerderij Zorgvrij 
in Spaarnwoude) wordt bei-
de Paasdagen een paaseie-
renfotospeurtocht gehouden 
voor het hele gezin
Tijdens deze speurtocht van 
circa 40 minuten kunnen de 
kinderen naar eieren speu-
ren. Na afloop wordt er een 
mooie foto gemaakt die later 
wordt gemaild naar de deel-
nemers. 
De eerste tocht start rond 
11.15 uur en de tweede groep 
start rond 12.30 uur. Daarna, 

indien gewenst, om het uur. 
De kosten zijn 2 euro per per-
soon. De gehele opbrengst 
van deze speciale speurtoch-
ten gaat naar de Tour du ALS. 
In juni wordt met heel veel 
donateurs de Mont Ventoux 
in Zuid-Frankrijk beklom-
men. De opbrengst wordt 
gebruikt voor onderzoek en 
welzijn van ALS-patiënten in 
Nederland, in de hoop dat er 
een einde komt aan deze do-
delijke ziekte. 
Voor reserveringen graag 
mailen naar: info@onderde-
platanen.nl. 

Vrouwenvoetbal 
Haarlem naar Parijs
Haarlem - Het jongste se-
niorenteam van DSS bestaat 
uit talenten variërend in de 
leeftijd van 15 tot 18 jaar. Ei-
genlijk dus allemaal nog A- 
en B-junioren. Vorig seizoen 
besloot men binnen de vrou-
wenafdeling van DSS Haar-
lem (de op één na grootste 
vereniging voor vrouwen-
voetbal van Nederland) om 
wedstrijden te gaan spelen 
met een onder 21 en een on-
der 17 jaar. Dit was zo goed 
bevallen, en om de ontwik-
keling van de talenten bin-
nen DSS verder uit te brei-
den, besloot men om een 
talententeam te formeren en 
hiermee de competitie in te 
gaan. Mede om de afstand 
met het vlaggenschip Vrou-
wen 2, spelend in de eerste 
klasse, te dichten. Iets wat 
zijn vruchten reeds heeft af-
geworpen. Speelsters vallen 
zonder al te veel aanpassin-
gen gemakkelijk in bij Vrou-
wen 2. Helaas voor de mei-
den van dit talententeam 
had de KNVB besloten om 
het team in de vierde klasse 
in te delen. Te laag, de wed-
strijden worden met gemak 
gewonnen zonder al te veel 

weerstand. Een doelsaldo 
van zowel competitie als be-
ker van 114 voor en slechts 
8 doelpunten tegen zegt ge-
noeg. Met nog 5 wedstrij-
den voor de boeg, kan het 
kampioenschap deze jon-
ge ploeg niet meer ontgaan. 
Ook in de bekercompetitie 
hebben zij nog volop kansen 
en is de kwartfinale bereikt. 
Weerstand wordt gehaald 
in de vele oefenwedstrijden 
die trainer Theo Hooger-
heide en zijn staf organise-
ren tegen derde- en twee-
deklassers. In deze wed-
strijden hebben de meiden 
laten zien dat zij dit niveau 
ook aan kunnen. Menig oe-
fenwedstrijd werd dan ook 
winnend afgesloten. Weer-
stand is er hopelijk ook te-
gen tegenstanders die zij 
krijgen tijdens hun 4-daag-
se trip naar Parijs, van 25 tot 
28 maart. Hierin gaan zij de 
strijd aan met Paris FC on-
der 19 en het grote Paris 
Saint Germain onder 19.
Deze fantastische reis en 
ervaring voor de jonge ta-
lenten van DSS wordt me-
de mogelijk gemaakt door 
Pronto Wonen Cruquius.

Afsluiting 
wintercompetitie

Velsen - Een winterseizoen 
vliegt altijd zo voorbij. Zo 
ook die in Tenniscentrum 
Velserbroek. Vanaf okto-
ber wordt er competitie ge-
speeld op verschillende ni-
veaus. Er wordt tijdens de 
wedstrijden flink gestreden 
maar het draait toch voor-
namelijk om de gezellig-
heid. Zondagmiddag begint 
de mixcompetitie met diver-
se poules, waarna de he-
ren het overnemen. De zon-
dagavond is vanaf 17.00 ge-
reserveerd voor de dames. 
Om de veertien dagen werd 

er in totaal 12 keer geten-
nist. Afgelopen zondag was 
de laatste afsluiting. Met 
een drankje en hapjes vond 
de prijsuitreiking plaats en 
kregen de nummers 1 en 
2 een prijs. Nu volgen de-
ze twee weken de prijsuit-
reikingen van de dames 
woensdag- en vrijdagcom-
petitie nog.
Nieuwe koppels kunnen 
zich voor het winterseizoen 
alvast weer opgeven. Maar 
eerst weer tennissen op de 
buitenparken in de omge-
ving!
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Vereniging IJmuider-
straatweg maakt herstart
IJmuiden - In de afgelo-
pen dertig jaar is de IJmui-
derstraatweg een belangrijke 
doorgaande weg in IJmuiden 
geworden. Sinds het open-
stellen naar de Willebrord-
straat is het autoverkeer ge-
leidelijk toegenomen.
Na de laatste herinrichting in 
2015 zijn de klinkers verdwe-
nen en is er stiller asfalt voor 
in de plaats gekomen. De weg 
is, ondanks verzoeken van be-
woners, wel een 50 kilometer-
weg gebleven.
Door de vrijliggende fi ets- 
en wandelpaden is de rou-
te langs het Noordzeekanaal  
een veiliger route geworden 
voor fi etsers en voetgangers.
IJmuiden rauw aan zee krijgt 
hier een extra dimensie. Veel 
van het oude groen dat langs 
de spoorlijn stond en waar-
van soms de zaden die met 
de vele treinen zijn meegeko-
men nog jaarlijks kiemen en 
bloeien komt nu als park be-
ter tot zijn recht. Gebleven zijn 
de honden en hun losloop-
plekken. Helaas houdt niet el-
ke hondenbezitter zich aan de 
gestelde regels. Sommige be-
woners ervaren de honden-
poep dan ook helaas als over-
last. Rond het gebied van de 
IJmuiderstraatweg en naas-
te omgeving gebeurt op dit 
moment veel. De aanleg van 
de nieuwe zeesluis komt op 
stoom, het scheepvaartver-
keer zal toenemen en ook zijn 
er een aantal heel grote wind-
molens gepland aan de over-

kant van het Noordzeekanaal. 
Bij de vorige herinrichting van 
de IJmuiderstraatweg, in 2001, 
is de vereniging IJmuider-
straatweg opgericht. Vooral 
ook omdat er toen wilde plan-
nen waren voor het bouwen 
van fl ats langs de toenmalige 
spoorlijn. De vereniging heeft 
zich tot doel gesteld de be-
langen van de bewoners aan 
deze straat, die van de hoek-
huizen in de zijstraten, en die 
van de bewoners van de hui-
zen aan de Willebrordstraat 
die met de achtertuin aan de 
IJmuiderstraatweg grenzen, 
te behartigen. Vanwege be-
stuursproblemen heeft de ver. 
IJmuiderstraatweg een tijd-
je een slapend bestaan gele-
den. Sinds kort is een drietal 
bewoners aan de slag om de 
vereniging voort te zetten.
Bij de kamer van koophandel 
zijn hiervoor de offi ciële stuk-
ken getekend. Nu is het de 
beurt aan de (potentiële) le-
den. Huis aan huis is een brief 
bezorgd met het verzoek te 
reageren op het verzoek lid te 
blijven of te worden. Ook dit 
stukje is bedoeld om u als be-
woner op de hoogte te stellen. 
Als u zich betrokken voelt bij 
deze dynamische straat dan 
kunt u lid worden! 
Voor verdere informatie kunt 
u mailen naar IJmuiderstraat-
weg@gmail.com. Het post-
adres van de vereniging 
IJmuiderstraatweg is voor-
lopig IJmuiderstraatweg 20, 
1971 LB IJmuiden.

Nieuwbouw Het Nieuwe 
Vroeger offi cieel van start
Velsen - Vorige week hebben 
de twee nieuwe bewoners, me-
vrouw Van der Plas-Visser en 
de heer Van der Heijden, het 
offi ciële startsein gegeven voor 
de start van de bouw van Het 
Nieuwe Vroeger.
De opening begon met een 
speech van Walter van Lübeck, 
manager Vastgoedontwikke-
ling bij Woningbedrijf Velsen. 
Hij vertelde dat acht jaar gele-
den is begonnen met het pro-
ject in de vorm van ‘communi-
typlanning’ waarbij samen met 
de bewoners een nieuw plan 
voor het gebied is gemaakt. 
Hij is er trots op dat nu gere-
aliseerd wordt, wat toen is be-
dacht.
Martijn van de Poll, Algemeen 
Directeur van de HBB Groep, 
vulde aan. ,,Het feit dat op één 
woning na alle woningen ver-
kocht zijn geeft aan dat het 
plan perfect past in de omge-
ving.” Wethouder Floor Bal van 
de gemeente Velsen rondde 
het offi ciële moment af, waarna 
de twee nieuwe bewoners, me-
vrouw van der Plas-Visser en 

de heer Van der Heijden, start 
van de bouw inluidden.
,,Onze kopers hebben veel vra-
gen tijdens het woonwensen 
traject, waarin de afdeling Wo-
ningadvies, samen met de ko-
per de woning ‘eigen’ tracht te 
maken. De start van een bouw-
project is daar een belangrijk 
onderdeel van. Het is de eer-
ste zichtbare mijlpaal voor on-
ze kopers. Dus dat willen wij 
natuurlijk graag vieren en dat 
is goed gelukt in IJmuiden”, al-
dus Linda van der Weiden -Wo-
ningadviseur bij de HBB Groep.
Het project bestaat uit 24 koop- 
en 82 huurwoningen in IJmui-
den. De variërende gevels slui-
ten aan op de diversiteit aan 
woningen in het oude IJmui-
den.
Er staat op dit moment nog één 
woning te koop. Geïnteresseer-
den kunnen hierover contact 
opnemen met (Van Waalwijk 
van Doorn Makelaars in IJmui-
den of Bon & Breed Make-
laardij in Velserbroek. Zie ook 
www.hetnieuwevroeger.nl. (fo-
to: RTV Seaport/Ron Pichel)

IJmuiden - In de week voor 
Pasen (de zogenaamde Stil-
le week) zijn er verschillende 
diensten in de Ichthuskerk, de 
Protestantse Gemeente IJmui-
den. Woensdag 23 maart, 
19.00 uur is er een Oecume-
nische Vesperdienst. Voor-
ganger ds. C. Haasnoot. Wit-
te Donderdag, 24 maart, 19.30 
uur, is er een dienst met vie-
ring Heilig Avondmaal, voor-
ganger ds. Jeannet van Doorn. 
Goede Vrijdag, 25 maart, 19.30 
uur, voorganger ds. Kees Lous. 
Een sobere lezingendienst 
over het lijden en sterven van 
Jezus, onderbroken door lie-
deren en momenten van stil-
te. In deze diensten staan de 
laatste dagen van het leven 
van Jezus, zijn lijden en ster-
ven centraal.
Op zondag 27 maart is het 
feest in de kerk. De opstan-
ding van Jezus wordt ge-
vierd. De dienst wordt muzi-
kaal opgeluisterd door Dub 
de Vries op het orgel, trom-
pettist Dieuwke Kloppenburg 
en sopraan en Annika Glim-
merveen. De dienst begint om 
10.00 uur, voorganger ds. Kees 
Lous. De Ichthuskerk staat aan 
de Snelliusstraat 29 in IJmui-
den. Wie in een andere sfeer 
het lijden en sterven van Je-
zus wil beleven is van harte 
welkom op donderdagavond 
24 maart in de Ichthusburcht 
aan de Fahrenheitstraat. In de-
ze zaal van de Ichthuskerk is 
iedereen welkom om de tele-
visie-uitzending van The Pas-
sion op groot scherm te zien 
en beluisteren. Samen kijken 
en meezingen onder het genot 
van een hapje en een drankje. 
De toegang is gratis.

Pasen en 
Passion in de 
Ichthuskerk

IJmuiden - Vanaf woens-
dag 23 maart start De Club 
van Bibliotheek Velsen met 
het nieuwe programma ‘Bieb-
reporters’. Ben jij nieuws-
gierig en wil je alles weten? 
Word dan journalist en maak 
een biebkrant, weblog, inter-
view of promotiefi lmpje. Een 
leuk programma voor creatie-
ve kids met prachtige ideeën! 
Met De Club geeft Bibliotheek 
Velsen kinderen van 9 tot en 
met 12 jaar de mogelijkheid 
om mee te denken met de 
bieb. De Club helpt onder an-
dere met de promotie en het 
organiseren van activiteiten. 
De Club komt elke woensdag 
samen van 14.30 tot 16.00 uur 
en bestaat uit maximaal 15 
deelnemers. Inschrijven via 
declub@bibliotheekvelsen.nl. 

Bieb-reporters

Spreekuur over scheiden
Velsen - Bibliotheek Vel-
sen organiseert op vrijdag 25 
maart in samenwerking met 
Ciska Mostert van Het Schei-
dingsHuys Noord-Holland 
een inloopspreekuur over 
scheiden. 
Tijdens het gratis spreekuur 
kun je, samen of anoniem, 
vrijblijvend je vragen stellen 
over alles wat te maken heeft 
met het beëindigen van een 
relatie. De confrontatie kan 

groot zijn wanneer het mis-
schien beter is om een huwe-
lijk of samenwonen te beëin-
digen. Het roept veel vragen 
en emoties op. Wat moet er 
geregeld worden? Hoe gaat 
met de zorg voor de kinde-
ren? Wat gebeurt er met het 
huis?
Ciska Mostert is van 14.00 
tot 16.00 uur aanwezig in 
de Centrale Bibliotheek in 
IJmuiden.

Afgelopen donderdag, 17 
maart, kreeg ik een bekeu-
ring, omdat mijn auto gepar-
keerd stond tegen een blinde 
muur in de Diezestraat, ach-
ter Jamin en Blokker.
Ik had geen bord ‘verboden 
te parkeren’ gezien, dus ben 
ik rustig met mijn vrouw naar 
Blokker gelopen. 
Bij terugkomst had ik een 
boete te pakken van 90 euro 
plus 9 euro administratiekos-
ten. De boete kwam van een 
zeer oplettende en gemoti-
veerde stadswacht, die bij ve-
le IJmuidenaren zeer bekend 
is. Ik vroeg hem beleefd naar 
de reden van de boete. Er 
bleek aan de andere kant van 
de straat een verkeersbord 
‘verboden te parkeren’ te zijn. 

Die had ik niet gezien om-
dat ik aan de andere kant de 
Diezestraat in reed. 
Helaas bleek met deze stads-
wacht niet redelijk te pra-
ten te zijn. Ik werd aange-
sproken alsof ik heel wat had 
misdaan. Ik begrijp nu waar-
om deze heer zoveel irritatie 
opwekt. Hij kwam op mij heel 
dictatoriaal en dreigend over. 
Ik maak zeker werk van de-
ze boete en zal de houding 
van de parkeerwacht ook ter 
sprake brengen. Een boete 
van 100 euro voor zo’n kleine 
overtreding, terwijl het ver-
keersbord maar aan een kant 
van de straat staat vind ik 
niet rechtvaardig. 

E. Smalbil, IJmuiden
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Dag van Zorg en Welzijn

Odensehuis biedt 
welzijn nieuwe stijl

IJmuiden - Een inloophuis 
voor mensen met begin-
nende geheugenproblemen 
volgens een Deens concept. 
Dat is wat de Zorgspecialist 
met het Odensehuis Velsen 
in de Trompstraat aanbiedt. 
Maar wat gebeurt er in zo’n 
inloophuis? Dat was zater-
dag tijdens de open dag te 
beleven.

Het Odense Huis is een echt 
inloophuis, je kunt er heen 
gaan als je er zin in hebt en 
vertrekken wanneer je wilt, op 
de dagen dat het open is. En 
dat is binnenkort van maan-
dag tot en met vrijdag. 
,,Wij bieden actieve mensen 
met beginnende geheugen-
problemen en hun naasten 
een warme plek waar zij zich-
zelf kunnen zijn’’, zegt beleids-
manager Britt Wassink van de 
Zorgspecialist. ,,Als werk of 
vrijwilligerswerk wegvallen, als 
er thuis spanningen zijn van-
wege het geheugenverlies, als 
mensen vragen hebben over 
wat er met ze gebeurt zijn zij 
bij ons welkom. Bij ons kun-
nen mensen meedoen met ac-
tiviteiten, maar gewoon toekij-
ken, een boek lezen, een pot-
je biljarten, werken met hout 
of kunst kan ook. Er zijn men-
sen die een uurtje in de week 
komen sporten, alleen of met  
een naaste, terwijl anderen de 
hele dag blijven. Op de kalen-
der staan diverse groepsactivi-
teiten, maar er gebeuren hier 
ook veel spontane dingen, sa-
men zingen, een pizza bakken 
of even naar kop van de ha-
ven voor een gebakken visje, 
dat kan hier allemaal in een 
veilige, open omgeving. Dank-
zij de vrijwilligers gaan we ook 
wel op verzoek met een par-
ticipant op stap, zwemmen of 
een boodschap doen.’’
Odensehuis Velsen ging bij-

na twee jaar geleden open. 
Sindsdien bezoeken zo’n 35 
participanten het inloophuis. 
Dankzij de Zorgspecialist en 
de vele vrijwilligers is het in-
loophuis gratis voor de mees-
te mensen (voor sommige 
workshops wordt een bijdra-
ge gevraagd). Er zijn ook en-
kele mensen met een indica-
tie, die wel op vaste tijden ko-
men. Ook voor wijkbewoners 
staat de deur altijd open, zo-
dat er veel contact mogelijk is 
met anderen.
,,Wij bieden geen therapie’’, al-
dus Britt Wassink. ,,Wel een 
ontmoetingsplek waar men-
sen vrienden kunnen maken 
en waar begrip is voor de pro-
blemen die men tegenkomt. 
Hier kijkt niemand ervan op als 
je voor de vierde keer vraagt 
hoe het sportapparaat werkt 
of waar het toilet is. Eigenlijk 
kan alles. Men is tot niets ver-
plicht, behalve respect voor el-
kaar.’’ 
In het Odense Huis werken 
twee professionele krach-
ten, coördinator Yvonne en 
sportmedewerker Mandy, sa-
men met vrijwilligers. De deu-
ren zijn niet op slot. Maar wel 
zijn er bij elke groep altijd twee 
medewerkers, die uiteraard 

ook een oogje houden op de 
veiligheid.
Het klinkt allemaal heel idea-
listisch, een inloophuis, gratis 
begeleiding en geen verplich-
tingen van participanten. Kan 
iedereen dan zomaar mee-
doen? 
Britt Wassink: ,,De doelgroep 
is mensen met beginnende 
geheugenproblemen. Het eni-
ge wat wij doen bij het ken-
nismakingsgesprek is vra-
gen naar de belangstelling 
van participanten en een te-
lefoonnummer waar de fami-
lie bereikbaar is. Er hoeven 
geen medische papieren over-
legd te worden. En na de ken-
nismaking zijn deze bezoekers 
welkom op het moment dat zij 
hier willen zijn.’’
Met dit concept geeft de 
Zorgspecialist een antwoord 
op de vraag naar welzijn nieu-
we stijl, waarbij de mensen 
langer thuis kunnen wonen en 
dankzij vrijwilligers (en enke-
le professionals) hulp krijgen. 
Meer weten over Odensehuis 
Velsen? Bel 0255-749100, mail 
naar  odensehuis@dezorgspe-
cialist.nl of ga eens langs voor 
een informatief gesprek. Loca-
tie: Trompstraat 200 J in IJmui-
den. (Karin Dekkers)

HHBK adviseert 
droomhuispioniers

Velsen - Afgelopen maan-
dag hebben geïnteresseer-
den voor een kluswoning of 
bouwkavel zich ingeschreven 
voor de bouw van hun droom-
huis. ,,Nu begint het pas voor 
de pioniers in de dop’’, aldus 
Rob Basjes van HHBK bouw- 
en projectmanagement bu-
reau uit IJmuiden. In het ko-
mende jaar moeten belang-
rijke beslissingen worden ge-
nomen die bepalend zijn voor 
het eindresultaat. 
De benodigde eigen tijd en 
het aantal keuzes rondom het 
droomhuis zullen fors toene-
men. Tijdens de eerste fase is 
dat grotendeels op hoofdlij-
nen, maar richting de bouw-
fase zullen bijna dagelijks 
keuzes moeten worden ge-
maakt om de voortgang te 
behouden. Van de tegels in 
de badkamer, of de verlich-
ting in het huis. ,,Maar ver-
geet ook de afwerking of 
nieuwe keuken niet’’, aldus 
Basjes. ,,Onze ervaring is dat 
veel particulieren bouwers in 
dit stadium hier te eenvou-
dig over denken.  Maar stel 
je eens voor dat je elke dag 
gestoord kunt worden tijdens 
je werk om vragen te beant-
woorden. Of je staat op het 
schoolplein je kindjes te ha-
len en de aannemer wil de 
keukenaansluitingen we-
ten, anders kan hij niet ver-
der. Je partner vraagt je naar 
de kleur van de wanden en 
de draairichting van deuren. 
Of die betaalbare stukadoor 

komt niet opdagen. Dit soort 
zaken veroorzaken veelal 
stress, spanningen en uitein-
delijk overhaaste beslissin-
gen met meerkosten en fou-
ten tot gevolg. En niet te ver-
geten wat de baas van al die 
tussendoortjes vindt.’’
HHBK zorgt ervoor dat de 
bouwers echte pioniers wor-
den. De projectregisseurs be-
heersen door hun ruime er-
varing het gehele proces - 
van eerste bouwkostenra-
ming tot aan de laatste hand-
druk bij oplevering. De pro-
jectregisseur ontzorgt, geeft 
structuur en adviseert gaan-
de het gehele proces en stelt 
tijdig de juiste vragen. Dit al-
les om de kosten beheers-
baar te houden en bouwkwa-
liteit hoog. 
Uiteraard kost begeleiding 
geld. Echter, op basis van ja-
renlange ervaring cijfers van 
het NBI (Nederlands Bouw-
kosten Instituut) is gebleken 
dat een projectregisseur tot 
15% van de bouwkosten (in-
clusief advieskosten) kan be-
sparen. Dat geef je toch liever 
uit aan een nieuwe keuken of 
badkamer?
De eerste besparing geeft 
HHBK nu al weg. De kor-
tingsvoucher van HHBK kunt 
u aanvragen via HHBK.nl en 
is inwisselbaar bij de project-
begeleiding van uw droom-
huis. Meer weten? Bel 0255-
707850 of mail naar rob@
hhbk.nl. Zie ook www.hhbk.
nl.

Beeckestijn verwelkomt TrotsMarkt
Velsen-Zuid - Ook dit 
jaar staat Landgoed Beec-
ke-stijn op de derde zon-
dag van maand, vanaf 
maart tot en met novem-
ber 2016, in het teken van 
de TrotsMarkt. Afgelopen 
zondag was de start van 
de eerste markt van dit 
seizoen die ‘s ochtends, 
helaas, nadelig werd beïn-
vloed door de weergoden. 
Maar na het middaguur 

knapte het weer gelukkig 
op en nam ook de belang-
stelling fl ink toe.
TrotsMarkt staat onder 
meer voor pure, eerlij-
ke en ambachtelijke pro-
ducten die deze dag aan 
de achterzijde van muse-
um Beeckestijn waren ge-
situeerd. Aan de voorzijde, 
bij de entree van het mu-
seum, waren de nodige 
kramen met onder andere 

kleding en woondecoratie 
opgesteld.
Al met al een grote diver-
siteit aan producten: van 
worst tot zilveren sieraden 
en van vachten tot ver-
se Italiaanse pasta’s. El-
ke derde zondag van de 
maand is de markt open 
van 11.00 tot 18.00 uur.  
Zie ook www.trotsmarkt.
nl.
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Drie punten voor matig 
spelend Stormvogels

IJmuiden - In de thuiswed-
strijd tegen het laaggeklas-
seerde ZAP uit Breezand 
heeft Stormvogels na een ma-
tige wedstrijd een 1-0-over-
winning geboekt. Matchwin-
ner werd Giano Bonam die in 
de tweede helft met een af-
standsschot Stormvogels de 
overwinning bracht.
Trainer Jeroen Kroes had 
aardig wat wijzigingen in 
zijn ploeg aangebracht. Zo 
maakte de 17-jarige Grego-
ry van Nieuwkoop in het cen-
trum van de verdediging zijn 
debuut en deed dat heel ver-
dienstelijk.
De eerste helft liet twee ploe-
gen zien die van alles in het 
werk stelden hun vertrouw-
de vorm te halen, maar wat 
de spelers ook probeerden, 
niets lukte: weinig balbezit 
en vele passes die hun doel 
voorbij schoten. Het mees-
te van het spel speelde zich 
dan ook op het middenveld 
af; beide keepers hadden 
de eerste vijfenveertig minu-
ten daardoor bijna geen werk 
hoeven te verrichten.
De tweede helft was het wed-
strijdbeeld gelukkig van een 
ander karakter. ZAP kreeg 
twee kansen, maar die wer-
den veroorzaakt door twee 
verkeerde terugspeelballen 
van IJmuidense verdedigers. 
De twee daardoor ontstane 
uitgelezen kansen werden 
door ZAP-spelers naast ge-
schoten of gestopt door doel-
man Danny Adrichem.
In het begin van de tweede 

helft kwam Etkin Zivkara na 
een verre uittrap van doel-
man Adrichem oog in oog te 
staan met ZAP-doelman Van 
Veen en met een stift trachtte 
Zivkara de sluitpost van ZAP 
te verschalken, maar met de 
vingertoppen bracht de doel-
man redding. Halverwege de 
tweede helft belandde de bal 
na een goed opgezette aan-
val bij Giano Bonam die ver-
volgens twee tegenstanders 
opzij zette om met een af-
standsschot in de linkerbe-
nedenhoek Stormvogels aan 
de leiding te brengen, 1-0.
Vier minuten later was het 
weer bijna raak voor Richie 
Boye, maar in de rebound 
schoot hij op de lat. Met 
nog een kwartier op de klok 
moest verdediger Mart Wil-
lemse op de rand  van het 
strafschopgebied om erger te 
voorkomen aan de noodrem 
trekken en achteraf met suc-
ces, want de vrije schop le-
verde niets op voor ZAP.
Omdat de twee kansen van 
Fabian Raap en Mike Vink in 
de slotfase niet het beoog-
de rendement voor de equi-
pe van trainer Bert Blank op-
leverde, boekte Stormvogels 
een benauwde 1-0-overwin-
ning.
Komend weekeinde is Storm-
vogels vrij en op 3 april is 
koploper vv Assendelft in een 
uitwedstrijd de tegenstander.
Stormvogels-zaterdag
In Amsterdam-West trad 
Stormvogels-zaterdag aan 
tegen Vlug en Vaardig en 

leed daar een onverdien-
de 3-0-nederlaag. Onver-
diend, omdat het spel van de 
IJmuidenaren beter was dan 
dat van V&V, maar de afwer-
king was belabberd slecht. 
Uitgelezen kansen waren er 
o.a. voor Mitchell Wesseling. 
Halverwege de eerste helft 
opende Leroy Hardenberg de 
score voor V&V en omdat in-
valler-doelman Jasper van 
der Linden op slag van rust 
uitstekend redde, werd de 
ruststand 1-0.
De tweede helft hetzelf-
de beeld, want opnieuw een 
beter spelend Stormvogels, 
maar weer werden de kansen 
om zeep geholpen door on-
der andere Bjørn Slobbe en 
Ian Hille. V&V ging effectiever 
met de door aan hen gebo-
den kansen om en door Mar-
co Brouwer en Regilio Woo-
ding wonnen de Amsterdam-
mers deze zespuntenwed-
strijd met 3-0.
Door dit negatieve resultaat 
is Stormvogels afgezakt naar 
de op een na onderste plaats 
en die positie geeft recht op 
rechtstreekse degradatie 
naar de vierde klasse. Zover 
is het nog niet, maar Storm-
vogels zal de komende zes 
wedstrijden vele punten bij 
elkaar moeten sprokkelen 
om haar vege lijf te kunnen 
redden.
Zaterdag 2 april speelt het 
team van de veelgelaagde 
trainer Marco Adema thuis 
tegen ASV/Arsenal.

Velsen laat punten liggen
Driehuis - Zaanlandia blijft 
een lastige tegenstander voor 
Velsen. De uitwedstrijd leverde 
de eerste nederlaag op (2-1). 
Ook vandaag trok Zaanlandia 
direct van leer en in de vierde 
minuut moest Sander van der 
Lugt een aanval over de rech-
terkant onschadelijk maken. 
Toch was Velsen direct daar-
na gevaarlijk. Over en weer 
waren er kansen maar voorlo-
pig bleef resultaat uit: Donny 
Koning vond de uitstekende 
doelman Terry Bosma op zijn 
pad en een vrije schop van Erik 
Metgod miste doel evenals 
daarvoor een schuiver van Tim 
Groenewoud. Aan de andere 
kant werd een schot van Reino 
Kok gekraakt door Jesper Gut-
teling. Vlak voor rust een lange 
bal op Jeremy Kho aan de lin-
kerkant. Remco van Dam pro-
beerde hem nog af te stoppen, 
maar Jeremy sneed naar bin-
nen en prikte de bal fraai in de 
verre hoek achter Sander van 
der Lugt: 0-1. Helemaal onver-
diend was deze stand niet: de 
Zaankanters hadden het beste 
van het spel en zetten zo nodig 
een stapje extra.
Na rust probeerde Velsen zo 
snel mogelijk de aanval te 
zoeken om op gelijke hoog-
te te komen. Dat lukte bijna 
in de drie en vijftigste minuut 
toen Tim Groenewoud de bal 
kreeg aangespeeld en doel-
man Bosma passeerde. Mu-

rat Bozkurt redde op de doel-
lijn. De gelijkmaker hing in de 
lucht, maar hoe anders werd 
het twee minuten later. Mel 
Goodett speelde zijn ploeg-
genoot Jordy Vrugt aan en 
deze had geen probleem de 
stand te verdubbelen: 0-2. Na 
de aftrap had Steef van Wees 
de aansluitingstreffer op zijn 
schoen, maar Terry Bosma wist 
zijn ploeg op de been te hou-
den. Ook een schot van Mar-
tin Wal, na een mooie pass van 
Tim Groenewoud, werd uitste-
kend uit het  doel gestompt 
evenals een vrije trap van San-
der Loogman die spectaculair 
uit de kruising werd getikt. 
Het zat er niet in voor Velsen 
vanmiddag: de ploeg speelde 
onder de maat en had moei-
te het Zaanlandia lastig te ma-
ken. De overwinning kwam 
uiteindelijk terecht bij de ploeg 
die daar het meeste recht op 
had. 

Velsen-Zuid - Het eerste 
elftal van VV IJmuiden heeft 
zaterdag terecht verloren van 
VVC. Door persoonlijke fou-
ten stond de tegenstander al 
na tien minuten met 0-2 voor. 
De doelpunten van Wesley 
Heeres (twee maal) en Jim 
Baard waren alleen voor de 
statistieken. Het is te hopen 
dat IJmuiden de komende 
weken punten weet te pak-
ken om ook komend seizoen 
in de 3e klasse actief te blij-
ven!
Het tweede van IJmuiden 
kende een absolute topdag. 
Op Sportpark Schoonen-
berg werd koploper Castri-
cum overlopen: 5-1. De doel-
punten van IJmuiden werden 
gemaakt door Jordi de Man 
(2x), Joshua Dominggus, ‘Or-
lando’ Krind en een eigen 
doelpunt van de tegenstan-
der. 
IJmuiden 5 ligt op koers om 

dit jaar kampioen te wor-
den. Het team van aanvoer-
der Mark schrijver deed za-
terdag goede zaken en wist 
met een goede 0-4 overwin-
ning bij Olympia Haarlem van 
het veld te stappen. Het feest 
werd nog groter aangezien 
de nummer 2 Jong Hercules 
kansloos was tegen Hoofd-
dorp en  IJmuiden een rian-
te voorsprong heeft op Jong 
Hercules met nog 4 wedstrij-
den te gaan.
De veteranen deden ook 
goede zaken door met 7-0 
Bloemendaal af te drogen. 
Het was zeker 33 jaar gele-
den dat keeper Cees voor het 
laatst de nul hield. 
De hoogste A-jeugd heeft 
knap met 2-2 gelijk gespeeld 
tegen Velsen. Coach Van der 
Steen kon hier mee leven 
aangezien zijn ploeg eerst te-
gen een 0-2 achterstand aan 
keek. 
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Internationale Vrouwendag 
‘Sisterhood’ groot succes
De Stek - In Wijkcentrum de 
Stek in Velsen-Noord was het 
8 maart een gezellige boel. 
Mannen waren een middag 
even niet welkom want het 
was internationale vrouwen-
middag. Vrouwen, jong en 
oud, kwamen dit vieren in het 
Wijkcentrum. Onder het ge-
not van een luxe high tea,  ge-
maakt door drie vrijwilligers, 
werd er een powervrouwen-
verhaal verteld en een buik-
dans-workshop gegeven. Of 
je nou 23 of 97 bent, dansen 
kan iedereen! 
Op de foto: de oudste deel-
neemster aan de vrouwendag, 
Mevrouw van het Hoff samen 
met buikdanseres Jamila.

Fit met Tennis
Buurtsport - Lijkt het u leuk 
om te leren tennissen en zou 
u dat in een groep met pro-
fessionele begeleiding willen 
doen? We gaan nog één keer 
starten met ‘Fit met Tennis’. 
Dit programma bestaat uit 
6 weken samen met een fy-
siotherapeut werken aan uw 
conditie en 15 weken tennis-
les. De lessen vinden plaats 

op woensdagochtend bij LTC 
de Heerenduinen. Dit is een 
gesubsidieerd programma 
bedoeld voor mensen met 
een laag inkomen. Voor 21 
weken sporten (inclusief ge-
bruik van tennisracket, ballen 
en koffie of thee) betaalt u 
in totaal maar 40 euro. Meer 
weten? Bel 0255-510186 of 
06-12798959.

‘IJmuiden wat vertel
je me nou...’
De Brulboei - Op donder-
dag 31 maart is het weer tijd 
voor een gezellige filmavond. 
In Agamo Equinox ziet u hoe 
dit bulkschip de Grand Lakes 
van Noord Amerika bevaart. 
Een vrachtschip voor de bin-
nenvaart. Niet zoals wij die 
kennen, een rijnaak, maar 
een slagje groter. Na de pau-
ze met een drankje, de over-
heerlijke haring en de gran-
dioze verloting gaat de avond 

verder met Visserij-onder-
zoekschip Tridens. Een film 
over het onderzoek van de 
visstand in de Noordzee door 
de Tridens, vertrekkend uit 
IJmuiden. 
De eerste film begint om 
20.00 uur. Kaarten à 2,50 eu-
ro zijn vanaf 21 maart ver-
krijgbaar aan de balie van uw 
buurthuis en op de avond zelf 
aan de zaal. Meer weten? Bel 
0255-510652. 

De Spil - Dinsdagochtend 5 
april kunnen fervente fiets-
liefhebbers hun hart opha-
len, want dan gaat de fiets-
club weer van start vanaf 10 
uur. Verzamelpunt is de hoek 
Merwedestraat/Waalstraat. 
Wekelijks wordt er gefietst 
van 10.00 tot 13.00 uur en bij 
goede een weersvoorspelling 
van 10.00 tot 16.00 uur. Deel-
name aan de fietsclub is gra-
tis, vrijblijvend en op eigen ri-
sico. De fietsclub blijft bij el-
kaar komen, zolang het weer 
het toe laat, tot oktober. Voor 
meer informatie kunt u bellen 
met Buurtcentrum de Spil Tel. 
0255-510186.

Fietsclub

De Spil – Wekelijks is er op 
dinsdag van 19.30 tot 20.30 
uur een gratis juridisch 
spreekuur. Dit spreekuur 
wordt gehouden in Buurt-
centrum de Spil in IJmuiden. 
U kunt dan over al uw juri-
dische zaken advies vragen. 
Van strafrecht tot familie-
recht en van vreemdelingen-
recht tot bestuursrecht. Meer 
weten? Bel 0255-510186.

Juridisch 
spreekuur

De Brulboei - Hoogste tijd 
voor de voorjaarsrommel-
markt in uw buurthuis! Op 
zondag 17 april kunt u ko-
men kijken naar leuke spul-
letjes om uw interieur te ver-
fraaien. Ook voor tal van an-
dere zaken kunt u terecht. 
Het aanbod is divers ge-
noeg. Van 9.30 tot ongeveer 
14.00 uur bent u welkom in 
De Brulboei om lekker rond 
te struinen. Entree is gratis.  
Wilt u zelf staan om spulletjes 
te verkopen, dan kunt u vanaf 
maandag 4 april een tafel hu-
ren à 3,50 euro. Meer weten? 
Bel 0255-510652.

Rommelmarkt

Zomipo - Het ZondagMidd-
dagPodium sluit op zondag 
3 april het seizoen af met 
V.O.C. Vijfhuizen in Buurt-
huis de Brulboei in IJmuiden. 
Shanty’s en Nederlandse 
zeemansliederen met gitaar, 
accordeons, slagwerk, tri-
angel, wasbord, scheepsbel 
en tamboerijn. Deze mooie 
voorstelling begint om 14.00 
uur en vanaf 13.30 uur is de 
zaal open. Kaarten à 4,00 eu-
ro zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij alle ZoMiPo-lo-
caties en die zondag aan de 
zaal. Meer weten? Bel 0255-
510652.

V.O.C. 
Vijfhuizen

De Stek - Zondag 10 april is 
er een rommelmarkt in Wijk-
centrum de Stek. De rommel-
markt is voor bezoekers ge-
opend van 11.00 tot 14.30 
uur. Kraamhouders mogen 
een uurtje eerder naar bin-
nen om hun tafel in te rich-
ten. Wilt u een kraam hu-
ren? Neem dan contact op 
met Wijkcentrum de Stek via 
0251-226445 of kom even 
langs! Wij hebben tafels van 
80 cm bij 80 cm voor 2,50 eu-
ro of kramen van 240 cm bij 
80 cm voor 7,50 euro.

Rommelmarkt

De Stek - Op zaterdag 26 
maart organiseert Wijkcen-
trum de Stek weer een ge-
zellige dansavond. Er wordt 
ballroom, latin en line ge-
danst. De zaal gaat om 19.30 
uur open, het dansen be-
gint om 20.00 uur. De en-
tree bedraagt 3 euro per per-
soon. Meer weten? Bel 0251-
226445.

Dansavond

Buurtsport - Wandelen is 
gezond, gezellig en gratis! 
Vanuit de buurtcentra heb-
ben wij verschillende wan-
delgroepen waar u zo bij aan 
kunt sluiten. Op dinsdag 5 
april mee loopt er een na-
tuurgids mee met de groep 
die om 10.00 uur vertrekt 
vanuit Buurtcentrum de Spil. 
We wandelen een uurtje in 
de duinen. Onderweg ver-
telt de natuurgids iets over 
de omgeving. U kunt zo mee-
lopen, aanmelden is niet no-
dig. Meer weten? Bel 0255-
510186 of 06-12798959

Wandelen

De Stek - In Wijkcentrum 
de Stek hangt al een BUUV-
bord maar nu hangt er ook 
een in het kantoor van de so-
ciaal wijkbeheerder van Wo-
ningbouwvereniging Velsen, 
Michiel Deiman en bij Deka-
Markt Velsen-Noord. Afgelo-
pen dinsdag werd BUUV bij 
deze Dekamarkt feestelijk on-
der de aandacht van de dorps-
bewoners gebracht. BUUV is 
de marktplaats van de buurt. 
Bij BUUV gaat het om dien-
sten die je als bewoners voor 
elkaar kunt doen. Dit kan van 
alles zijn: koken, gezelschap, 
klusje in of om het huis. Ie-
dereen heeft wel wat te vra-
gen of te bieden en bij BUUV 
is het niet voor wat hoort wat. 
Nieuwsgierig  geworden of 
wilt u een bericht plaatsen? 
Bezoek dan www.ijmond.buuv.
nu, bij vragen kunt u ook con-
tact op nemen met Wijkcen-
trum de Stek 0251-226445 en 
vragen naar Lydia.

BUUV op 
nieuwe locaties

WonenPlus - Voor diege-
nen die hulp nodig hebben 
bij het invullen van de belas-
tingaangifte, heeft WonenPlus 
een speciaal team samenge-
steld van ongeveer 10 vrijwilli-
gers. Voor deze dienst bemid-
delt WonenPlus voor ouderen 
en mensen met een beperking, 
die een eigen vermogen bezit-
ten tot ongeveer 21.000 euro 
per persoon. Het gaat om een-
voudige aangiften die betrek-
king hebben op box 1. De me-
dewerkers komen bij de klan-
ten thuis. De kosten van deze 
dienst zijn: 15 euro per formu-
lier. Bent u abonnee van Wo-
nenPlus en wilt u belasting-
hulp, bel dan 0255-518888.

Belastingaangifte

WonenPlus - In de wijken 
Driehuis, Velsen-Zuid, IJmui-
den-centrum, Zeewijk en Vel-
sen-Noord worden vrijwilligers 
gezocht voor de Felicitatie-
dienst. Het gaat om het bezoe-
ken van jarigen van 80 jaar en 
ouder. De functie heeft naast 
het feliciteren van de jarige ook 
tot doel tijdig te signaleren of 
er sprake is van bijvoorbeeld 
eenzaamheid of behoefte aan 
hulp. Hiervoor zoeken wij men-
sen die beschikken over goe-
de sociale vaardigheden en in-
levingsvermogen. Meer weten? 
Bel 0255-518888.

Felicitatiedienst
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Verkoopochtend groot succes
Pionieren in IJmuiden: van de 28 
bouwkavels en 10 kluswoningen zijn 
nog vijf kavels over na de geslaagde 
verkoopochtend op 21 maart 2016. 
Wethouder Ronald Vennik  reikte  
aan Demi Ton de eerste goodiebag 
uit; zij was de eerste optienemer. 
Op 31 maart is een informatieavond 
over het vervolg van de procedure.

Er werden deze ochtend 41 volgnum-
mers uitgedeeld aan geïnteresseer-
de kandidaten; 33 van hen hebben in-
middels een optie op een van de kavels 
of woningen, en acht staan er op de re-
servelijst.  De verkoop verliep ordelijk 
en in goede sfeer; de meeste aanwezi-
gen waren positief over de opzet en de 
procedure. De kandidaten – die elkaar 
soms al sinds vrijdag 11 maart ken-
den – hadden zelf hun volgorde van in-
schrijving geregeld. Sommigen had-
den tien dagen gewacht, anderen had-
den daar studenten of senioren bij in-
geschakeld.
 
Bij binnenkomst om half 10 stonden 
er ko  e, thee en croissantjes klaar, en 
banken en tafels om te kunnen wach-

ten. Wethouder Ronald Vennik heet-
te iedereen van harte welkom. Toen de 
eerste kandidaten zich hadden gere-
gistreerd, hadden betaald en de optie-
overeenkomst hadden getekend, reikte 
hij hen een goodiebag van de gemeente 
Velsen uit. Daarin zit promotiemateri-
aal van bijvoorbeeld Velsense bouwbe-
drijven, architecten en banken.

Alle optienemers zijn uitgenodigd 
voor een informatieavond op donder-
dag 31 maat waar de gemeente Velsen 
meer uitleg gaat geven over het vervolg 
van de procedure. Er is dan ook een 
markt, waar Velsense bedrijven zich 
presenteren.  

Heeft u nog interesse? Meld u dan bij 
het Klant Contact Centrum in de pu-
bliekshal van het gemeentehuis en 
vraag naar de ‘koperscoach’ Pionie-
ren in IJmuiden. Die kan u verder hel-
pen. Er waren maandag nog vijf rijwo-
ningkavels beschikbaar aan het Snip-
penbos. Meer informatie op www.pio-
niereninijmuiden.nl en op de gelijkna-
mige Facebookpagina. (foto’s: Reinder 
Weidijk)

Stemmen woensdag 6 april a.s.

Gemeentehuis ’s avonds 
open voor referendum
Het gemeentehuis van Velsen is 
open op woensdagavond 6 april 
in plaats van donderdagavond 7 
april. Normaal gesproken is het 
gemeentehuis op donderdag-
avond open, maar in deze week 
is dat verschoven naar de woens-
dag. Dat komt door het referen-
dum voor de wet tot goedkeuring 
van de Associatieovereenkomst 
tussen de Europese Unie en Oe-
kraïne.

Het stembureau in de hal van het 
gemeentehuis is open. Velsenaren 
met een stempas en een geldig le-
gitimatiebewijs kunnen tot 21.00 
uur stemmen.  De locaties van alle 
stembureaus staan op www.velsen.
nl. Voor ‘gewone’ Burgerzaken kunt 
u woensdag 6 april tussen 18.00 en 
20.00 uur – op afspraak – terecht 
bij Burgerzaken. Die afspraak moet 
u telefonisch maken via tel. 0255-
567200 of 140255.

Een EU-associatieovereenkomst
Een associatieovereenkomst is een 
politiek akkoord, een verdrag, tus-
sen twee of meer landen die de ban-
den willen aanhalen. De Europese 
Unie (EU) heeft meerdere van deze 
overeenkomsten gesloten, bijvoor-
beeld met Chili en Marokko. Lan-
den spreken erin af meer te gaan 
samenwerken op politiek vlak, bij-
voorbeeld voor meer democratie, 
betere mensenrechten en meer vei-
ligheid. Of om economisch meer sa-
men te werken, zodat handel en in-
vesteringen eenvoudiger of goedko-
per worden. 

De associatieovereenkomst met Oe-
kraïne gaat ook over meer politieke 
en economische samenwerking. Het 
grootste deel gaat over de handel. Al-
le feitelijke informatie over de over-
eenkomst staat op www.referen-
dum-commissie.nl.

Vrijdag 8 en zaterdag 9 april

Gratis compost scheppen
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 april 
2016 ligt er weer gratis compost 
voor u klaar. Tuinliefhebbers kun-
nen terecht aan de Wijnoldy Da-
niëlslaan 53 in Santpoort-Zuid, 
een van de gemeentelijke wijk-
posten. Zelf scheppen!

De zomer komt eraan; tijd om de 
tuin een opknapbeurtje te geven. 
Een laagje compost zorgt voor de 
nodige voeding voor de planten. Dit 
jaar organiseert de Huisvuilcentra-
le (HVC) voor de negende keer een 
compostactie voor alle bij HVC aan-
gesloten gemeenten. Zij levert gra-
tis compost, het eindproduct van 
het gescheiden groenafval, waar u 
als inwoner van de gemeente van 
kunt profi teren. 

Santpoort-Zuid
Bij de wijkpost Santpoort aan de 
Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Sant-
poort-Zuid wordt een grote berg 
compost afgeleverd. U kunt er gratis 

compost a¥ alen op vrijdag 8 april 
tussen 08.00 en 16.00 uur, en op za-
terdag 9 april van 8 uur tot 14.00 
uur. 

Denk er aan om zelf uw schep mee 
te nemen en natuurlijk iets om het 
in te doen (zakken, kruiwagens, 
etc.). (foto: gemeente Velsen)
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Kind centraal, 
simpel of toch niet?
Een kind dat thuis zit, terwijl het 
eigenlijk naar school moet. Ie-
dereen die daarbij  betrokken is, 
moet dat kind centraal zetten. 
Dat klinkt eenvoudiger dan het 
lijkt, vonden de aanwezigen op 
de Dag van de Leerplicht, don-
derdag 17 maart jl. Samenwerking 
is een sleutelwoord.

In het raadhuis van Haarlemmer-
meer spraken leerplichtambtena-
ren, het onderwijsveld, vertegen-
woordigers van de zorg en bestuur-
ders uit de regio op donderdag 17 
maart 2016 over het thema thuis-
zitters: jongens en meiden die niet 
meer naar school gaan. Naast Haar-
lemmermeer en Amstelveen de-
den de gemeentes uit Midden- en 
Zuid-Kennemerland mee. Velsen 
werd onder andere vertegenwoor-

digd door wethouder Annette Baer-
veldt (foto). Kenter Jeugdzorg en de 
samenwerkingsverbanden VO Mid-
den- en Zuid-kennemerland ver-
zorgden workshops, die in het te-
ken van thuiszitten stonden, zo-
als ‘Is passend onderwijs een op-
lossing?’, ‘Wat is de rol van het jon-
gerenwerk?’ en ‘Wat kan een leer-
kracht betekenen?’.

De belangrijkste conclusies waren: 
ouders, scholen, jongerenwerk, leer-
plichtambtenaren en bestuurders – 
iedereen moet betrokken zijn bij de 
aanpak van dit probleem; preven-
tie is van groot belang en geld moet 
doelmatig worden ingezet. De bij-
eenkomst werd afgesloten met de 
oproep om elkaar te blijven opzoe-
ken en samen te werken. (foto: Roe-
lof ten Veen)

Gedenktegel even weg
Vanwege wegwerkzaamheden 
in Velsen-Noord is de gedenk-
tegel van Dirk Groen even weg-
gehaald. Na afl oop van het werk 
wordt de tegel weer terugge-
legd.

De gemeente heeft opdracht ge-
geven voor wegwerkzaamhe-
den bij de Grote Hout of Konings-
weg – Rollantplantsoen in Vel-
sen-Noord. Op deze locatie  is re-
cent een gedenktegel geplaatst 
voor Dirk Groen, die betrokken 
was bij de razzia in Velsen-Noord 
op 07 april 1944. Uit voorzorg is 
deze gedenktegel tijdelijk wegge-

haald en veilig gesteld in het de-
pot van Openbare werken.  Als de 
bestrating straks klaar is, wordt de 
tegel weer teruggeplaatst op pre-
cies dezelfde plek. (foto: gemeen-
te Velsen)

Bij psychische klachten

Afspraken over jeugdzorg
Beter afgestemde zorg en bege-
leiding voor kinderen en jongeren 
tot 18 jaar met psychische klach-
ten en hun ouders – vanaf maart 
2016 gaan diverse huisartspraktij-
ken in de gemeente Velsen daar-
mee aan de slag. Op dinsdag 22 
maart 2016 ondertekenden de be-
trokkenen een samenwerkings-
overeenkomst – een proef van één 
jaar. Namens Velsen was wethou-
der Annette Baerveldt erbij.

Veel kinderen en jongeren met pro-
blemen op het gebied van hun ont-
wikkeling en hun geestelijke ge-
zondheid komen bij de huisarts – 
denk aan somberheid, medisch on-
verklaarde buikpijn, hoofdpijn, of 
druk gedrag. Door tijdgebrek ver-
wijzen huisartsen deze kinderen 
vaak naar instellingen voor jeugd-
zorg. Nu de gemeente verantwoor-
delijk is voor de jeugdzorg wil  Vel-
sen bereiken dat kinderen en jonge-
ren zo snel mogelijk  en dichtbij huis 
kunnen worden behandeld. Ook is 
het de bedoeling dat de huisartsen-

praktijk goed samenwerkt met an-
dere hulp- en zorgverleners in de ge-
meente Velsen en de regio, zoals het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
en specialistische jeugdhulpaanbie-
ders. Als het nodig is, kan specialis-
tische hulp goed en snel ingezet kan 
worden. Daar zijn nu afspraken over 
gemaakt. Onderdeel daarvan is, dat 
de betrokken huisartsen samen wer-
ken met een praktijkondersteuner 
Jeugd GGZ (Geestelijke Gezond-
heids Zorg), voor goede zorg voor 
jeugd en gezin dichtbij huis.

De gemeente ondertekent de over-
eenkomst samen met huisartsen uit 
het huisartsencentrum Velserbroek, 
de huisartsenpraktijken van de heer 
Verkouteren en Corver  (Het Baken), 
De Watertoren in IJmuiden en de 
huisartsenpraktijk De Koning, Van 
den Heuvel en Bakx in Santpoort. De 
overeenkomst is voor een jaar; be-
gin 2017 volgt evaluatie. De kosten 
van de proef worden gedeeld door de 
zorgverzekeringswet en de gemeen-
te. (foto: Reinder Weidijk)

Tijdens feestdagen

Gemeentehuis gesloten
In maart, april en mei zijn er meerdere feestdagen. Het gemeente-
huis is dan een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Vrijdag 25 maart  Goede Vrijdag
Maandag 28 maart  Tweede Paasdag
Woensdag 27 april  Koningsdag
Donderdag 5 mei  Hemelvaartsdag / Bevrijdingsdag
Vrijdag 6 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 16 mei   Tweede Pinksterdag   
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Paashaas in Velserbeek
Op beide Paasdagen, zondag 27 
en maandag 28 maart, komt de 
paashaas naar de kinderboer-
derij van Velserbeek (Velsen-
Zuid). Er zijn allerlei leuke fees-
telijkheden en veel jonge die-
ren natuurlijk! Kom kijken tus-
sen 12.30 en 16.30 uur.

Op eerste en tweede paasdag komt 
de paashaas tussen 12.30 en 16.30 
uur naar de kinderboerderij; hij 
deelt aan de kinderen lekkere 
paaseitjes uit. Ook gaat hij wat bij-
zonders verstoppen op de kinder-
boerderij en wie dat vindt, krijgt  
een speciale verrassing! Wie wil, 
kan met de paashaas op de foto, dat 
doet hij graag. Kinderen kunnen 
ook allerlei paasknutsels maken 
met een van de vrijwilligers (Ma-
malou). Deelname is gratis, zoals 
altijd!

Nieuw leven, oude vrienden
Er is nieuw leven in de kinder-
boerderij: er zijn paaskuikens van 
eenden en kippen. En er zijn ou-
de vrienden, zoals de ezels Diego 
en Dora en de minivarkens Lola en 
Bella. Kom hen en alle andere die-
ren begroeten en aaien! Of kom kij-

ken naar de drie mooie nieuwe kip-
penhokken; er is zelfs één die er 
uitziet als een hooiberg. 

Ook het park Velserbeek toont 
zich op zijn paasbest. De bomen 
en struiken lopen langzaam uit. En 
overal in het park komen bloemen 
van bolgewasjes tevoorschijn, zo-
als sneeuwklokje, boshyacint, nar-
cis en crocus. Er is dus weer van al-
les te doen en te zien aan de Park-
weg 5 in Velsen-Zuid. (foto: ge-
meente Velsen) Nationale opschoondag

Zaterdag 19 maart was het Na-
tionale Opschoondag. Een per-
fecte dag voor de BeestenBende 
om Velsen te laten zien hoe het 
hoort. Dwars door het winkelend 
publiek veegden zo’n 20 Bees-
tenBende leden de Lange Nieuw-
straat schoon, gewapend met af-
valgrijpers en vuilniszakken

Om 14:00 uur verzamelden de gele 
petten op Plein 1945. Je eigen wijk 
schoonmaken met je teamleden is 
al leuk, maar een keer met heel veel 
teams tegelijk aan de slag is hele-
maal bijzonder! Als een grote gele 
vlek gingen ze aan het werk. Ze kre-
gen veel complimenten van voorbij-

gangers en winkeliers, die natuur-
lijk ook vaak vroegen: ‘Wanneer 
komen jullie een keer bij mij in de 
straat?’

IJmuiden heeft al 17 teams van de 
Beestenbende die hun eigen buurt 
schoonhouden. Onlangs kregen 
kinderen op scholen in Velserbroek 
uitleg over het e� ect van zwerfvuil, 
dus misschien kan de BeestenBen-
de daar binnenkort ook een eerste 
team starten. Een uur en zes vol-
le vuilniszakken later werd de acti-
viteit afgesloten met ijs; hard wer-
ken moet je belonen! Meer informa-
tie: www.mijnbeestenbende.nl. (fo-
to: gemeente Velsen)

De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al 
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u 
meer informatie over vergunningen, burgerzaken, 
buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale 
zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor 
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te 

maken hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze 
website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 
0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten 
over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum 
van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier 
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken 

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op 
www.bdkennemerland.nl.

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

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 12 
maart 2016 tot en met 18 maart 
2016 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-

gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Noordersluisweg 20, verplaatsen 
trailerhelling (18/03/2016) 4976-
2016;
Geleenstraat 19, veranderen voorge-

vel (13/03/2016) 4593-2016;
Loggerstraat 19 F, legaliseren ver-
diepingsvloer (16/03/2016) 4826-
2016;
Konijnenberglaan 1, plaatsen dak-
kapel voorgevel (18/03/2016) 4974-
2016;
Marconistraat 16, vervangen erker 

(10/03/2016) 5134-2016.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
St. Martinstraat 14 en 16, wijzi-
gen sportcentrum met bedrijfswo-
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Aanvragen (vervolg)
ning in 2 woningen en sportcentrum 
(18/03/2016) 4971-2016. 

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 19, kappen 2 bomen 
(12/03/2016) 4539-2016;
Wüstelaan 61, kappen 2 bomen 
(15/03/2016) 4803-2016.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 50, 
plaatsen dakopbouw (16/03/2016) 
4816-2016.

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen. Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
IJsselstraat 47 en 47b, ontduplexen 
woning (21/03/2016) 3761-2016;

IJsselstraat 31 en 31b, ontduplexen 
woning (21/03/2016) 3763-2016.
Konijnenberglaan 1, plaatsen dak-
kapel voorgevel (18/03/2016) 4974-
2016.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 132, wijzigen be-
drijfspand in 2 appartementen 
(22/03/2016) 3446-2016;
Hagelingerweg 211, plaatsen dakop-
bouw (18/03/2016) 2571-2016;
Wulverderlaan 11, plaatsen aanbouw 
(voor- en zijgevel) (18/03/2016) 
3119-2016.

Santpoort-Zuid 
Brederoodseweg 43, plaatsen ter-
rasoverkapping en privacyscherm 
(16/03/2016)  19087-2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Rijksweg 349, oprichten verkoop-
ruimte (18/03/2016) 18759-2015;
Velserbroekse Dreef ong., plaatsen 
tijdelijke unit t.b.v. pauze locatie OV 
chau� eurs (17/03/2016) 2660-2016.

In heroverweging verleende om-
gevingsvergunningen

IJmuiden
Kennemerstrand 800, vergroten ge-
bruiksmogelijkheden (15/03/2016) 
1640-2015. 

Verleende omgevingsvergunning 
- uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben omgevingsvergun-
ning verleend voor het aanleggen van 
een parkeervoorziening op het per-
ceel Duin en Kruidbergerweg 52-60  
(Landgoed Duin & Kruidberg). De 
omgevingsvergunning en de bijbeho-
rende stukken ligt met ingang van 25 
maart 2016 gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Publiekszaken, 
gemeente Velsen, Dudokplein 1te 
IJmuiden. Tevens is het besluit in te 
zien op www.velsen.nl via het menu 
Actueel/Electronisch gemeenteblad 
en via www.ruimtelijkeplannen.nl 
onder NL.IMRO.0453.OM0027DUI-
NENKRUID1-R001. Belanghebben-
den die een zienswijze hebben inge-
diend tegen de ontwerp-omgevings-
vergunning en belanghebbenden die 
kunnen aantonen dat zij daar redelij-
kerwijs niet toe in staat zijn geweest, 
kunnen tegen dit besluit binnen een 
termijn van zes weken met ingang 
van de dag na die waarop het besluit 
ter inzage is gelegd een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector Bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kun-
nen zij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Noord-Holland verzoe-

ken een voorlopige voorziening te 
tre� en indien onverwijlde spoed, ge-
let op de betrokken belangen, dat ver-
eist. Voorwaarde is wel dat ook be-
roep is ingesteld.

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 52-60, 
aanleggen parkeervoorziening 
(23/03/2016) w14.000175.
 
Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Overnachting strand6daagse, op 27 
en 28 juli 2016, voetbalvereniging 
SVIJ Planetenweg 271 te IJmuiden 
(15/03/2016) 1802-2016;
Recreatieve toertocht Omloop van 
Zandvoort, op 20 maart 2016 door de 
gemeente Velsen (15/03/2016) 4157-
2016;
Koningsdag op 27 april 2016 van 
12.00 tot 20.00 uur. middenberm 
voor café De Gri¤  oen Tromp-
straat t.h.v. nr. 79A te IJmuiden 
(17/03/2016) 2424-2016.

APV artikel 5:18 Standplaatsen
Standplaatsvergunning Oliebol-
lenkraam van 15-11-2016 t/m 31-
12-2016, plein Hoofdstraat-Broek-
bergenlaan te Santpoort-Noord 
(17/03/2016) 2510-2016;
Standplaatsvergunning Oliebollen-
kraam van 8 oktober 2016 t/m 31 de-
cember 2016, parkeerterrein Velser-
duinplein te IJmuiden (17/03/2016) 
3920-2016.

Besluiten

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken hier-
bij bekend dat per 1 januari 2016 
de collectieve arbeidsvoorwaar-
denregeling van de gemeente 
Velsen  (CAR/VAR) is gewijzigd.

De wijzigingen zijn conform de door 

het Landelijk Overleg Gemeente-
lijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) 
voorgestelde wijzigingen zoals neer-
gelegd in de bijlage van de circulai-
re van 2 december 2015 (ECWGO/
U20150255). Daarnaast wordt arti-
kel 8.7.1 VAR “Overige ontslaggron-
den” met terugwerkende kracht tot 

1 januari 2016 gewijzigd naar artikel 
8.7.1 UWO. 

Ter inzage
De tekst van de wijziging van de ver-
ordening is in het elektronisch ge-
meenteblad gepubliceerd.  Een uit-
draai van het elektronisch gemeen-

teblad is ook in te zien bij de balie 
van het stadhuis.  De wijzigingen in 
de verordening worden ook gepubli-
ceerd op www.overheid.nl. Het be-
sluit tot wijziging treedt in werking 
op de dag na bekendmaking. 
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Bekendmaking
Burgemeester en wethouders 
hebben op 15 maart 2016 beslo-
ten om de naam Windsurfpad 
vast te stellen voor de strandop-
gang gelegen tussen het Kitesurf-
pad en het Golfsurfpad in Velsen-
Noord, conform de bij het besluit 
behorende kaart.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn 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 al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart 
kunt u inzien bij de afdeling Infor-
matiemanagement van de gemeen-
te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
U kunt hiervoor een afspraak maken 
bij de receptiebalie, of via telefoon-
nummer 0255 567352.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Zeewijkplein 286, 1974 PL  IJMUI-
DEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn 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 al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst
Burgemeester en wethouders van 
gemeente Heemskerk maken be-
kend dat:

- De burgemeester heeft op 12 janu-
ari 2016 besloten uit de Gemeen-
schappelijke Regeling Omgevings-
dienst IJmond te treden;

- Het college van burgemeester en 
wethouders op 12 januari 2016 
heeft besloten de zesde wijziging 
van de Gemeenschappelijke Rege-
ling Omgevingsdienst IJmond vast 
te stellen;

- De gemeenteraad op 25 februa-
ri 2016 heeft besloten uit de Ge-
meenschappelijke Regeling Om-
gevingsdienst IJmond te treden en 
het college toestemming te verle-
nen tot het vaststellen van de zes-
de wijziging van de Gemeenschap-
pelijke Regeling Omgevingsdienst 
IJmond.

Omgevingsdienst IJmond is een sa-
menwerkingsverband van de ge-
meenten Beemster, Beverwijk, 
Haarlem, Heemskerk, Purmerend, 

Uitgeest en Velsen en provincie 
Noord-Holland op het gebied van 
onder meer milieutaken. De zes-
de wijziging van de Gemeenschap-
pelijke Regeling Omgevingsdienst 
IJmond is ingegeven door de wijzi-
ging van de Wet gemeenschappelij-
ke regelingen per 1 januari 2015.

Inwerkingtreding
De gewijzigde regeling treedt in wer-
king met ingang van 1 april 2016.

Ter inzage
De integrale tekst van de Gemeen-
schappelijke Regeling Omgevings-
dienst IJmond zoals deze luidt tot 
en met de zesde wijziging is gepubli-
ceerd in het elektronisch gemeen-
teblad van de gemeente Velsen. Te-
vens ligt de regeling 12 weken ter in-
zage bij de receptie van het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze ver-
ordening wordt ook gepubliceerd op 
de website van de gemeente Velsen: 
www.velsen.nl.
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