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Rabobank. Samen sterker.

Plus-Wi

Prinses opent stadhuis
IJmuiden - Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet kwam gisterenmiddag naar IJmuiden om het
gemeentehuis na de renovatie officieel te heropenen. Bijna 50 jaar geleden, in 1965, was het eveneens
Prinses Margriet die het toen nieuwe gemeentehuis, ontworpen door W.M. Dudok, opende. Tijdens de
feestelijke opening was er een belangrijke rol weggelegd voor het Technisch en Maritiem College Velsen die een slimme kettingreactie hadden opgebouwd. (foto: Ko van Leeuwen)

Girlpower in Velsen

Plus-Wijzer

www.50pluswijzer.nl

www.50pluswijzer.nl
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Peuter neemt kijkje
Peuter neemt kijkje in het verleden
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Velsen - De vrouwelijke lijsttrekers hebben het in Velsen bijzonder goed gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen. D66 Velsen
met Annet Baerveldt als lijsttrekker kreeg de meeste stemmen:
4643. ‘Zo groot zijn wij nog nooit
geweest in Velsen’’, zei Baerveldt.
Velsen Lokaal, met Marianne Vos
(foto rechts), werd de tweede
grootste partij in Velsen, met 4374
stemmen. ,,Ons harde werken
wordt beloond,’’ aldus Vos. Beide
partijen zijn goed voor zes zetels
in de gemeenteraad van 2014 tot
2018. De nieuwe partij Forza, met
Beryl Dreijer als lijsttrekker (links
op de foto met Annet Baerveldt),
kreeg 1678 stemmen, voldoende

voor twee zetels. Ook SP Velsen
groeide: van twee naar drie zetels.
De landelijke trend zag men letterlijk terug in Velsen. D66 en lokale partijen liepen weg met de
winst. Want ook LGV kon blij zijn
met het behoud van haar vier zetels. CDA behield haar drie zetels. En ChristenUnie blijft een zetel bezetten.
De overige partijen moesten genoegen nemen met verlies van
zetels: VVD ging van 6 naar 4 zetels en ook voor PvdA was het
geen feest: zij gingen van 5 naar
4 zetels. GroenLinks gaat van 3
naar 1 zetel. ZEN wist weliswaar
386 stemmen te bemachtigen,
maar dat was opnieuw niet vol-

doende voor een zetel in de gemeenteraad.
De burgemeester liet woensdagavond tijdens de uitslag van de
verkiezingen weten dat 51,22 procent van de stemgerechtigden in
Velsen hebben gestemd.
Dat was 2 procent meer dan bij
de gemeenteraadsverkiezingen
van vier jaar geleden.
Gisterenavond werden de nieuwe
raadsleden geïnstalleerd. Ondertussen wordt tussen de verschillende partijen druk overleg gevoerd over hoe de nieuwe coalitie er uit gaat zien en wie de nieuwe wethouders worden. Dat overleg duurt meestal enkele weken.
(Karin Dekkers)

Velsen

Top-entertainer HANS LIBERG
komt met splinternieuwe show
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Betaalbaar en deskundig
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Kerklaan 11, Heemskerk
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Jacco Eltingh op open dag
isch IJ muiden
p
y
T
LTC De Heerenduinen

Door Erik Baalbergen

IJmuiden - Zondag 30 maart
organiseert tennisvereniging LTC
De Heerenduinen een groots opgezette open dag op haar tennispark aan de Heerenduinweg met medewerking van niemand minder dan Jacco Eltingh.
De open dag start om 13.00 uur
en rond 18.00 uur is het officiële
programma afgelopen.
LTC De Heerenduinen staat al
jaren bekend om haar unieke speelsysteem (vaste speeltijd
waardoor je snel mensen leert
kennen en altijd op je eigen niveau speelt), lage contributie,
mooie park en gezellige sfeer en
op deze dag is iedereen, zowel
leden als niet-leden, van harte
welkom om daarmee (opnieuw)
kennis te maken!
Diverse gratis tennisactiviteiten
Jacco Eltingh zal samen met
trainers van Tennisschool Kennemerland de hele middag gratis proeflessen en tennisclinics
verzorgen. Deelname is voor iedereen (jong en oud) gratis en
geheel vrijblijvend. Voor rackets en ballen wordt gezorgd, je
hoeft dus zelf geen tennisspullen
te hebben om aan alles mee te
kunnen doen!
Aan het eind van de middag,
rond 16.30 uur, speelt Jacco Eltingh een demonstratiewedstrijd
met trainers van de tennisschool.
Naast alle tennisactiviteiten valt
er deze dag nog veel meer te beleven. Rondom het terras staan
diverse kramen. Bij de Heerenduinen kraam kunnen leden on-

der andere hun pas ophalen en
niet-leden informeren hier naar
de speciale aanbieding voor
nieuwe leden: gratis racket voor
nieuwe jeugdleden en geen inschrijfgeld voor nieuwe seniorleden! Bij een andere kraam kan
iedereen goedkoop tennisartikelen en zijn of haar tennisoutfit aanschaffen.
Ook de kinderen zullen zich deze dag niet vervelen. Voor hen
staat er een springkussen klaar,
ze kunnen meedoen aan tennis
voor kids en de oefenkooi is natuurlijk open.
Deze middag komt Dennis Sintenie naar het park en zal een optreden verzorgen. Dennis is de
leadzanger van de 100% Pretband. Zie ook www.ltcdeheerenduinen.nl.

Dat IJmuiden iets met scheepvaart heeft is niks nieuws. Vandaar dat in deze rubriek regelmatig schepen en boten van diverse pluimage langs komen.
Deze week een plaatje van het
vrolijk ogende cruiseschip Aida
Stella in de Noordersluis. Vorig
jaar is dit schip van ruim 250 meter diverse keren door de Noordersluis gevaren; ’s morgens van

zee naar Amsterdam en vaak
dezelfde dag’s avonds weer terug naar zee. Deze maand is
haar even lange zusterschip Aida Sol al een paar keer langs gekomen. Ook vandaag zal zij weer
twee keer langs varen. Vanaf deze maand tot na de zomermaanden zullen we weer regelmatig dergelijke exotisch ogende schepen langs zien varen. Er
staan bijna 160 bezoeken van diverse cruiseschepen aan Amsterdam en IJmuiden op de cruisekalender voor 2014. Bijna een
derde van deze bezoeken staat
gepland aan de IJmondhaven of
het Sluisplein. Dus wie zich even
in luxe wil wanen, kan dicht bij
huis terecht…

Eén Rabobank in IJmond

Zwembad De Heerenduinen nóg duurzamer
IJmuiden - De medewerkers
van Zwembad De Heerenduinen zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om te besparen of
het milieu te ontlasten. Aan het
begin van de nieuwe maand
wordt er naast groene stroom
nu ook groen water geïntroduceerd. De ervaringen hiermee
worden uitvoerig in kaart gebracht en geëvalueerd. Daarover volgt nader bericht. Voor
zover bekend is Zwembad De
Heerenduinen het enige zwembad in Noord- Holland met
groen water.
De technische installaties in het
zwembad zijn zuinig met warmte en water, de onderwater- en
wedstrijdverlichting is vervangen door zuinige LED-lampen,
de TL-verlichting in het wedstrijdbad is vervangen door
LED-lampen, de douches en
toiletten zijn waterbesparend
gemaakt en op het grote buitenbassin ligt, als het niet in gebruik is, een afdekdeken. Daardoor komt er geen vuil in en
wordt de warmte in het water
langer vastgehouden.
Bij het ontwerp van het zwem-

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast.
Soms naar aanleiding van de
actualiteit of een evenement,
soms gewoon vanwege de
mooie taferelen die IJmuiden
doorgaans te bieden heeft.

bad is op initiatief van de gemeente een aantal maatregelen
getroffen waardoor De Heerenduinen een duurzaam en energiebewust bedrijf werd. Het betreft de bouwmaterialen zelf, het
energieverbruik, het water, de
mobiliteit en het milieu. Zie ook
www.zwembadvelsen.nl.

Velsen - Sinds deze maand zijn
Rabobank IJmond Noord en Rabobank Velsen en Omstreken
gefuseerd. De IJmond heeft vanaf nu één lokale Rabobank: Rabobank IJmond. Samen sterker.
Dat is het idee achter de fusie.
Een fusie brengt veranderingen
met zich mee. Deze spelen zich
vooral achter de schermen af.
Wel wordt er een nieuwe ledenraad samengesteld en heeft de
bank vanaf deze week een nieuwe website, telefoonnummers
en e-mailadressen.
Het directieteam van Rabobank
IJmond bestaat uit Jakob Klompien (directievoorzitter), Ron
Eman (directeur Bedrijven), Tom
Huijskens (directeur Bedrijfsmanagement) en Ellen Otte (directeur Particulieren a.i.). Ze delen één ambitie: als Rabobank
IJmond toonaangevend zijn in
de IJmond en van betekenis zijn
voor de klant, de medewerkers
én de samenleving.
Ondanks de schaalvergroting
heeft de directie uitgesproken
om lokaal ‘dichtbij en betrokken’ te blijven. In de aanloop
naar de fusie, hebben de directieleden veelvuldig contact gehad met de ledenraad, leden en
overige klanten van de bank.
Een belangrijk thema dat in deze gesprekken naar voren komt,
is dat de klant voor de bank centraal staat. ‘Daarom hebben wij
ook besloten om in 2014 geen

kantoren te sluiten’, aldus Jakob
Klompien. Hij licht toe: ‘Klanten
kunnen voor dagelijkse bankzaken ook na de fusie terecht
op onze kantoren én zij kunnen
hun vragen via e-mail, telefoon
en internet stellen. Voor ondernemers in het MKB, de agrarische sector en grootzakelijk, willen we de vaste aanspreekpunten zoveel mogelijk behouden.
Ook succesvolle initiatieven als
de fietstocht en het coöperatiefonds – omgedoopt tot ‘Rabo
DichtbijFonds’ - blijven binnen
de nieuwe bank bestaan.’
Bij een nieuwe bank hoort een
nieuwe ledenraad, met dertig leden die meepraten over het beleid van de bank. Zij vertegenwoordigen de 17.500 leden van
Rabobank IJmond. Op de nieuwe website www.rabobank.nl/
ijmond vindt u de door de directie voorgestelde kandidaten voor
de nieuwe ledenraad. Als er voor
14 april geen tegenkandidaten
zijn aangedragen, worden zij als
ledenraadslid benoemd. Heeft u
bezwaar tegen een of meerdere kandidaten of laat u zich liever door een andere kandidaat
vertegenwoordigen? Dan kunt
u een ander lid van Rabobank
IJmond voordragen. Er zijn minimaal tien leden van Rabobank
IJmond nodig die deze kandidatuur steunen. Gezamenlijk kunt
u uw kandidaat voordragen aan
de directie. Doe dit vóór 14 april.
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dokplein IJmuiden. Van 13.30
tot 15.00 uur. Deelname gratis.

Woensdag
2 april

Donderdag
27 maart

Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Stoelenparade op buitenplaats Beeckestijn’.
De 18e eeuwse stoelencollectie van Beeckestijn tijdelijk uitgebreid met hedendaagse designstoelen.
Stadsschouwburg
Velsen:
Guido Weijers in solo ‘V’. Aanvang 20.15 uur.

Vrijdag
28 maart

Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Stoelenparade op buitenplaats Beeckestijn’.
De 18e eeuwse stoelencollectie van Beeckestijn tijdelijk uitgebreid met hedendaagse designstoelen.
Tentoonstelling ‘Lentekriebels
en zomerzon!’ Doe-tentoonstelling voor kinderen en volwassenen van alle leeftijden over de
natuur om ons heen in deze
vrolijke jaargetijden. Van 13.00
tot 17.00 uur.
Liedrecital Marijke Groenendaal en Jacob Engel in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00
uur. Toegang gratis, bijdrage in
de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg
Velsen:
Anne Wil Blankers viert jubileum in jubilerende Stadsschouwburg. Aanvang 20.15
uur.
‘Africa in beeld en geluid’
een spectaculair ‘visual concert’ van Chris Hinze en KaiUwe Küchler in het Thalia Theater, Breesaapstraat 52 IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘The Selfish
Giant’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag
29 maart

Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Stoelenparade op buitenplaats Beeckestijn’.
De 18e eeuwse stoelencollectie van Beeckestijn tijdelijk uitgebreid met hedendaagse designstoelen.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tevens
kan men de schilderijen van
Anton de Roo zien. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut & Jullie’.
Open dag clubs van Sportpark Groeneveen aan de Hagelingerweg 319 in SantpoortNoord. Van 13.00 tot 17.00 uur.

Kledingbeurs bij Brederode van 14.00 tot 16.00 uur in ‘t
Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 in SantpoortZuid.
Lammetjestoernooi bij Smashing Velsen in sporthal Oost
in IJmuiden. Van 18.30 tot 23.00
uur.
Après Ski Party in Café ‘t
Centrum in IJmuiden. Aanvang
20.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Optreden Het Nationale Ballet
met de Junior Company. Aanvang 20.15 uur.

Zondag
30 maart

Open dag bij LTC De Heerenduinen, Heerenduinweg IJmuiden. Van 13.00 tot 18.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Stoelenparade op buitenplaats Beeckestijn’.
De 18e eeuwse stoelencollectie van Beeckestijn tijdelijk uitgebreid met hedendaagse designstoelen.
Tentoonstelling ‘Lentekriebels
en zomerzon!’ Doe-tentoonstelling voor kinderen en volwassenen van alle leeftijden over de
natuur om ons heen in deze
vrolijke jaargetijden. Van 13.00
tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tevens
kan men de schilderijen van
Anton de Roo zien. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut & Jullie’.
Trots wijn en spijs organiseert een wijnproeverij in
feestzaal ‘De Wissel’ bij Grand
Café Kruiten, van 15.00 tot
19.00 uur.
Cello en piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.

Maandag
31 maart

Maaltijd in de Petrakerk,
Spaarnestraat 8 IJmuiden. Kosten 4,-. Aanvang 18.00 uur.
Opgeven kan tot zaterdag 29
maart.

Dinsdag
1 april

Kledingbeurs in Het Kruispunt
in Velserbroek. Van 10.00 tot
12.00 uur.
Het Praathuis, oefenen spreken van de taal en je luitservaardigheid verbeteren. Centrale Bibliotheek Velsen, Du-

Zwemestafette in zwembad
De Heerenduinen van 13.00 tot
15.00 uur. Leerlingen Gymnasium Felisenum zwemmen geld
bijeen voor medeleeerlingen in
Stri Lanka.
Zee- en Havenmuseum is
geopend van 13.00 tot 17.00
uur. Twee speurtochten. Tevens
kan men de schilderijen van
Anton de Roo zien. Tentoonstelling ‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut & Jullie’.
Tentoonstelling ‘Lentekriebels
en zomerzon!’ Doe-tentoonstelling voor kinderen en volwassenen van alle leeftijden over
de natuur om ons heen in deze
vrolijke jaargetijden. Van 13.00
tot 17.00 uur.
Wethouder Wim Westerman
opent expositie ‘Heropening
gemeentehuis Velsen’ om 15.00
uur in de Centrale Biblotheek
Velsen, Dudokplein IJmuiden.
Om 20.00 uur vertelt Isa Hoes
over haar boek ‘Toen ik je zag’.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘The Selfish
Giant’. Aanvang 20.30 uur.

Nieuwe vestiging
De Vos Dance Studio’s
Velserbroek - In 1978 namen
Fred en Greet de Vos Dansschool Griek over aan de Zijlweg
in Haarlem. De naam werd veranderd in Danscentrum de Vos.
In 1995 nam hun zoon Frank de
Vos en diens echtgenote Romy,
die elkaar in hun tienerjaren in
de dansstudio ontmoetten, het
stokje over. Inmiddels groeit de
vestiging in Haarlem uit haar
voegen en daarom wordt er einde deze maand een tweede vestiging geopend in Velserbroek
boven de Hema op de Gallepromenade. Het was Romy die de
locatie per toeval ontdekte toen
ze er langs reed en zag dat het
te huur was. ,,De werkzaamheden in de nieuwe studio in Velserbroek zijn bijna klaar.’’ Op zaterdag 29 maart houdt De Vos
Dance Studio’s een open dag in
de nieuwe studio in Velserbroek.
Kinderen kunnen 12.00 tot 16.00
uur gratis meedansen en er zijn
leuke dansdemonstraties. In de
eerste lesweek kunnen er ook
gratis proeflessen worden ge-

volgd, zoals een leuke salsacursus, lessen in hiphop, jazz/modern, breakdance en Zumba/
LaBlast. Vanaf september zal er
een volledig programma draaien
voor jong en oud en zal de studio
officieel geopend worden.
Kijk voor meer informatie en inschrijfformulieren op www.devosdancestudios.nl.

Donderdag
3 april

Lezing ‘De kracht van Positief opvoeden’ in Bibliotheek
Velserbroek. Van 19.30 tot 21.30
uur. Deelname gratis.

IJmond Werkt!
Regio – IJmond Werkt! is in 2013
opgestart met de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en
Velsen om mensen met een gemeentelijke uitkering (weer) aan
werk te helpen. Ook worden werkplekken aangeboden voor de sociale werkvoorziening. Na het eerste jaar is er een organisatie met
een juridische vorm neergezet. Op
18 maart zijn de Prestatieafspraken IJmond Werkt! vastgesteld.
Deze afspraken zijn voor alle vier
gemeenten gelijk. Voor de periode 2013 tot 2016 is een businessplan opgesteld met een sluitende
exploitatie in 2017. Deze staat echter flink onder druk door het re-integratiebudget en het budget voor
sociale werkvoorziening. Ook door
de aanhoudende economische
crisis en de daaruit voortkomende
werkloosheid staan de gemeentelijke budgetten onder grote druk.
Werken aan werk vindt zoveel mogelijk plaats bij werkgevers, zodat
werkzoekende de grootste kans
hebben op regulier werk en de uitvoeringsorganisaties zoveel mogelijk worden ontlast. Afspraken
die nu zijn vastgelegd stellen de
budgetten vast. Begeleiding door
IJmond Werkt! moet leiden tot geheel of gedeeltelijk betaald werk in
50 procent van de cliënten in een
periode van twee jaar. Elk jaar zou
het aantal mensen met een WSWindicatie dat via IJmond Werkt!
tien procent moeten groeien ten
opzichte van het jaar ervoor.

HoomRun deelt
Led-lampen uit
Velsen - Ruim 120 mensen gingen afgelopen zaterdag met een
Led-lamp naar huis die tijdens
de ludieke HoomRun actie bij
een elektrische Volkswagenbus
werden uitgedeeld. Daarnaast
werd er advies gegeven over
energiebesparing aan de woning
en de mogelijkheden die Hoom
daar in kan bieden. Drie wijken
van Velsen werden gezamenlijk bezocht door energiecoöperatie Energiek Velsen en Hoom.
‘Goed dat dit gebeurt, er is nog
voldoende te doen op duurzaam
gebied’, was een reactie van een
van de bezoekers.
Het Hoom concept is een initiatief van Alliander: er is hier
een apart bedrijf voor opgericht.
Hoom heeft evenals Energiek
Velsen geen winstoogmerk en
wil meewerken aan verduurzaming. Het Hoom concept is gebaseerd op het principe ‘betaal
met wat je bespaart’. Een deel
van de huidige energierekening
wordt ingezet om praktische

maatregelen te nemen en huizen energiezuiniger te krijgen.
Dat biedt op termijn een lagere energierekening, direct meer
wooncomfort en werkt mee aan
de CO2 reductie.
Energiek Velsen is een coöperatie opgericht door inwoners van
Velsen, heeft geen winstoogmerk en telt momenteel circa 70
leden. De coöperatie organiseert
laagdrempelige mogelijkheden
om te verduurzamen, zoals inkoopacties van zonnepanelen.
Energiezuiniger maken van huizen wordt nu met het Hoom concept aangeboden. Vandaar dat
de coöperatie dit initiatief graag
introduceert in Velsen. Besparen
is de eerste winst.
Het aantrekkelijke van het Hoom
concept is dat je als huiseigenaar geen extra maandelijkse
kosten hebt en toch gelijk energiemaatregelen kunt nemen.
Meer informatie op www.energiekvelsen.nl en www.maakjehuishoom.nl.

LEUKE ZAKEN
Velsenaren laten wielerlegendes herleven

Microsoft Windows XP stopt

Geen paniek, Fundata Computers helpt
Jan Bax en Esther Hoes van Fundata Computers staan
klaar om te helpen bij alle computer- en laptopproblemen. Fundata Computers heeft een uitgebreide technische dienst die zijn mannetje staat bij alle voorkomende problemen.
,,Windows XP was super’’, zegt Jan Bax. ,,Maar dat gaat
nu toch echt stoppen.’’ Wordt het tijd voor een nieuwe
computer, maar wilt u uw oude bestanden niet kwijt?
Geen paniek. Fundata Computers zet bij aanschaf van
een nieuwe Windows 8.1 of Windows 7 computer alle
gewenstee bestanden over.
Fundata Computers is de meest vriendelijke en kundige
computerzaak van de regio en al meer dan 14 jaar een
vertrouwd bedrijf. Wie met vragen zit kan hier altijd terecht. ,,Veel mensen bezitten nog een Windows XP computer”, vertelt eigenaar Esther Hoes. ,,Omdat Microsoft
binnenkort geen updates meer levert, worden ze extra
gevoelig voor virussen en zal ook telebankieren niet zonder enig risico zijn. Voor een schappelijke prijs bieden

we een nieuwe Microsoft Windows 8.1 of Windows 7 computer of laptop waarmee je uit alle problemen bent.” Esther vervolgt: ,,Als mensen
een nieuwe computer of laptop moeten kopen
willen ze natuurlijk wel allerlei bestanden meenemen. Normaal vragen wij daar een bedragje
voor, maar vanaf Windows XP doen
wij dat gratis.’’
Ook voor reparaties aan iPad-, iPhone- en Samsung smart-phones kunt
u terecht bij Fundata. Dit kan zijn een
gebarsten scherm, maar ook andere
onderdelen kunnen worden vervangen, inclusief garantie. Hiervoor geldt
voor bijna alle types: brengen voor
10.30 uur en gereed na 16.30 uur.
Fundata Computers is gevestigd aan
Kennemerlaan 28 in IJmuiden. Kijk
voor meer informatie op www.Fundata.nl of bel 0255-524420.

Gratis proefles en leuke
acties bij HRC Rijbewijs
Michael van den Hoff en Mirjam Stephanus van HRC Rijbewijs zeggen:
,,Wij zijn de goedkoopste rijschool uit de regio te zijn.’’
Zij geven op een ontspannende manier les, zodat de leerling zich goed
op zijn gemak voelt en daardoor nog beter presteert. Daarnaast bieden
zij hun leerlingen diverse spaarprogramma’s aan waarbij zij kunnen
sparen voor gratis rijlessen, een gratis theorie-examen, gratis bioscoopbonnen en gratis Douglasbonnen.
Alle informatie over bovenstaande acties en over de rijlessen van 36
euro per uur, zijn terug te vinden op de website www.hrcrijbewijs.nl.
Bellen voor meer informatie of een gratis en vrijblijvende proefles kan
via Michael op 06-24110816 of Mirjam op 06-52310969.

Een voorliefde voor de wielersport en een passie voor design. Dat
bracht drie Velsense ondernemers samen.
Afgelopen jaar zijn Martijn Koster, Edwin Schilling en Wouter Wesseling begonnen met het ontwerpen van retro wielershirts, gebaseerd op tricots uit de vorige eeuw. De grote kampioenen en legendes reden in dit soort shirts rond. Alleen het materiaal is van
deze tijd.
,,We zagen veel wielrenners fietsen in saaie, nietszeggende wielerkleding, terwijl het zo’n mooie sport is”, zegt Martijn. ,,Daarnaast is
het één van de snelst groeiende sporten in Nederland”, vult Edwin
aan. ,,Fietsen en bewegen is gezond.
Onze shirt zijn bovendien betaalbaar.’’
Het opstarten van Retro Cycling Shirts is een uit de hand gelopen
grap en inmiddels staan er acht verschillende ontwerpen in de
webshop. Het idee is op een dinsdagmiddag via de Whatsapp ontstaan en dezelfde avond waren er een naam, logo, domeinnamen,
een Facebook- en een Twitterpagina. In de weken daarna werden de shirts ontworpen door Martijn en Wouter. Edwin zag dit en
vond het zo’n leuk idee dat hij graag mee wilde doen.
Het resultaat is dat inmiddels de eerste shirts online zijn verkocht.
De ondernemers zijn ondertussen bezig met het ontwerpen van
nieuwe shirts. Uiteraard zijn ideeën altijd welkom. Ook bedrijven
en wielerclubs kunnen terecht bij Retro Cycling Shirts voor speciale clubtenues. Zie ook www.retrocyclingshirts.com of like retrocyclingshirts op Faceook.

Lilian Vieira donderdag
3 april in Patronaat
Voor velen is ze de verpersoonlijking van
Brazilië; Lilian Vieira. Toch woont ze hier inmiddels al bijna 25 jaar. Een mooie aanleiding voor haar eerste en gelijknamige soloplaat. Lilian Vieira brengt haar ‘samba
soul’ live met fantastische muzikanten en
een programma waarin ze moeiteloos eigen
composities vermengt met hoogtepunten
uit de samba soul.
Zij treedt donderdag 3 april op in Patronaat, Zijlsingel 2 te Haarlem. Telefoon: 0235175850. De zaal gaat open om 20.00 uur
en tickets kosten 15 euro. Kijk ook op www.
patronaal.nl.
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Gewonden bij
brand op schip
Velsen-Noord - Bij een brand
aan boord van een schip zijn afgelopen dinsdagochtend vier
gewonden gevallen. De brand
brak rond 08.45 uur uit op een
schip aan de kade bij de Wijkermeerweg. De brand ging gepaard met veel rookontwikkeling. De brandweer had het vuur
vrij snel onder controle. Vier personen moesten zich door ambulancepersoneel laten behandelen in verband met rookinhalatie, drie daarvan werden daarna
voor verdere behandeling naar
het ziekenhuis overgebracht.

Strawberries
wint van
Hoorn

Driehuis - Strawberries Heren 1
heeft afgelopen zondag met 4-2
gewonnen van WFHC Hoorn. De
ploeg uit Driehuis won verdiend
en heeft met deze zege de aansluiting gehouden met de nummer
één en twee van de ranglijst. Het
behalen van de overwinning tegen
Hoorn was voor Strawberries erg
belangrijk, omdat puntverlies dodelijk kan zijn in deze fase van de
competitie. De achterstand op de
nummer één Terriers is zes punten
en nummer twee Naarden staat
drie punten voor op de ploeg uit
Driehuis. Vorige week werden er
al belangrijke punten gepakt middels een 1-2 overwinning op AMVJ. Net als tegen AMVJ speelde Strawberries een puike eerste
helft en wist het een riante voorsprong te nemen. Strafcornerspecialist Erik van den Berg maakte zijn reputatie waar en scoorde
een loepzuivere hattrick in de eerste helft. De score had nog hoger
uit kunnen vallen, maar een paar
goede reddingen van de keeper
van Hoorn voorkwamen een vierde doelpunt. Hoorn wist hier tegen over niet veel te brengen en
was slechts sporadisch in de cirkel
van Strawberries te vinden. In de
tweede helft waren de rollen omgekeerd. Strawberries kwam door
foute passes en weinig pressie
steeds meer onder druk te staan
en Hoorn rook zijn kans. Binnen
korte tijd scoorden de Westfriezen
twee keer en werd het weer een
spannende wedstrijd. De ploeg
van trainer Tijs Vermunt moest alles op alles zetten om niet tegen
puntverlies aan te lopen. Sterk
keeperswerk van Wouter Rempt
voorkwamen enkele keren een
derde tegendoelpunt. Aan alle
twijfels kwam een einde op drie
minuten voor tijd. Daan van Poorten startte de aanval op, Gijs Henfling zette voor en Bas van Faassen werkte de bal koelbloedig in
het doel: 4-2. Komende zondag
speelt Strawberries een uitduel tegen Castricum. Ook bij deze wedstrijd zijn de drie punten hard nodig, wil het team kans blijven maken op de play-offs of het kampioenschap. (Finn van Leeuwen)

Oude ‘indianen’ gezocht

Regio - Op 22 maart hebben
de reddingsbrigades uit Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Haarlem, Wijk aan Zee,
IJmuiden, Zandvoort en Reddingsbrigade Nederland het
samenwerkingsconvenant
Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR) ondertekend. Het RVR convenant bekrachtigt de bestaande samenwerking tussen de
reddingsbrigades in de regio
Kennemerland.
De oprichting van een RVR
wordt geïnitieerd door de koepelorganisatie Reddingsbrigade
Nederland en ondersteund door
het ministerie van Veiligheid en
Justitie. De reddingsbrigades in
Kennemerland werken al sinds
2002 intensief samen binnen
de Samenwerkende Reddingsbrigades Kennemerland (SRK).
Vanaf nu zullen zij deze samen-

werking voortzetten in RVR verband en daarbij verder werken
aan de prestatie- en kwaliteitsontwikkelingen van hun hulpverlenings- en opleidingstaken. Daarnaast zullen zij zich
meer gezamenlijk voorbereiden
op bovenlokale, grootschalige
waterhulpverlening, zoals overstromingen. De reddingsbrigades blijven lokaal aanspreekpunt
voor afspraken rond lokale hulpverlening en toezicht.
Reddingsbrigade
Nederland
heeft zich tot doel gesteld om in
2015 in alle 25 veiligheidsregio’s
een RVR gerealiseerd te hebben.
Inmiddels zijn er in alle veiligheidsregio’s initiatieven tot implementatie van de RVR. De regio Kennemerland is de 16de regio waar een RVR convenant is
ondertekend.
Meer informatie over de RVR
Kennemerland is te vinden op
www.rvrkennemerland.nl.

Bitjes happen bij
Strawberries
Driehuis - Twee keer per jaar
komt Kliniek Noordzee langs bij
Hockeyclub Strawberries voor
het zogenaamde ‘bitjes happen’.
Vooral bij de jongste jeugd raadt
de hockeyclub gebitsbescherming in de vorm van een bitje
aan.
Afgelopen weekeinde werd er
weer flink gehapt. De harde hockeybal en een doorzwaaiende
stick veroorzaken nog wel eens
nare incidenten in de hockeysport, maar met een goed passend bit kan blijvende schade aan het gebit vaak worden
voorkomen. Kliniek Noordzee
zorgt voor deskundig maatwerk

en sponsort bovendien een deel
van de kosten. ,,Wij rekenen geen
honorarium, waar je normaal bij
een tandarts wel voor betaalt. De
mondbeschermer wordt door het
laboratorium gemaakt tegen een
sterk gereduceerd tarief. De rest
van het door de hockeyers betaalde bedrag zal aan de club gedoneerd worden.’’ Dit is mede te
danken aan tandarts Erik van den
Berg, links op de foto, die zelf ook
een talentvol speler is. Zondag
wist hij een hattrick te maken in
de wedstrijd van Heren 1 tegen
Hoorn. Naast Erik staan Sabrina
Mol en Annemieke Landman van
Kliniek Noordzee.

Het Indianendorp was gelegen
tussen de Noorderlaan (VelsenNoord) en Van Gelder Papierfabriek. De noodwoningen waren
bestemd voor het personeel, dat
werkzaam was bij de omliggende industrie. Een heerlijk rustig
dorp, waar het fijn wonen was.
Helaas kwam hier een eind aan,
doordat er een haven moest komen en ook de PEN wilde gaan
uitbreiden.
Nu zijn we op zoek naar mensen
die daar gewoond hebben vanaf
± 1946 tot de tijd dat de woningen werden afgebroken.
Enkele namen van toen: Rous,
Korf, Klooster, Zoon, Balkema,
Siebers, Postuma, Schelvis, Dominecus, Lebbemeijer, Krab,
Van der Heide, Hof, Van de Luik,
Vink enz. Ik ben nieuwsgierig of
er voldoende animo is voor een
eventuele reünie.
Bent u geïnteresseerd en gemotiveerd? Neem dan a.u.b. contact met mij op. Heeft u nog foto’s van die tijd? Zou u deze dan
willen uitlenen (gegarandeerd

retour).
Ik doe dit niet alleen, maar in
samenwerking met de Vrijwilligersbibliotheek Velsen-Noord.
Het lijkt ons (fam. Schelvis) ontzettend leuk om na zo’n 55 jaar
nog eens de families van toen te
ontmoeten. De streefdatum voor
de reünie is 7 juni.
Ik hoop op heel veel reacties.
J. Schelvis, IJmuiden.

Zing-in ‘Rainbowsong’
vrolijk van start
Velsen - De eerste Zing-in op
23 maart stond in het teken van
de lente. De songs van de eerste Zing-in waren hier op afgestemd. Dirigent Frank Anepool (op de foto achter de piano) organiseert samen met Martijn van Weeren de Zing-in ‘Rainbowsongs’. Iedere zondagavond
van 20.00 tot 21.30 uur wordt
samen gezongen in in Velserbroek. Belangstellenden kunnen
per keer deelnemen, er wordt
een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Martijn en Frank willen mensen ook wekelijks de gelegenheid geven dit soort liedjes te
zingen op zondagavond. Martijn
houdt zich al lange tijd bezig met
spiritualiteit. Deze maand staat
een groot artikel over hem in
het spirituele maandblad ParaVisie (www.paravisie.nl), dat artikel gaat over zijn ervaring met de
natuur en elfen. Op 18 mei geeft

hij een workshop elfenwerk in
het bos van Duin en Kruidberg.
Frank dirigeert, met veel plezier,
ook zanggroep Sparkle Velsen.
De Zing-in is laagdrempelig en staat open voor mensen met zangervaring maar ook
voor mensen die nog nooit iets
met zingen hebben gedaan. Tijdens de Zing-in is er ruimte voor
gevoel; de teksten van de liedjes geven kracht en troost. Iedere week staat een ander thema
centraal. Op 30 maart is het thema nieuwe maan.
De Zing-in is vrijwel iedere zondag. De exacte data en alle informatie over de Zing-in ‘Rainbowsongs’ zijn te vinden op
www.zingnu.nl. Na aanmelding ontvang je de locatie van
de Zing-in. Aanmelden kan
via de site of via info@martijnvanweeren.com of bel Martijn
0636156335/ Frank 0622510992.
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Meer
zonnepanelen

Al 25 jaar Bovag rijschool
Velsen - Verkeersschool Brinkman & Arend Reym is gevestigd
aan de Rutherfordstraat in Haarlem in het pand waar, in vroeger tijden, drukkerij Jacobson
was gevestigd. ,,Ik zit al zo’n 35
jaar in dit vak’’ ,vertelt eigenaar
Willem Brinkman. ,,Min of meer
toevallig kwam zo’n 15 jaar geleden autorijschool Arend Reym
op mijn pad die ik toen heb
overgenomen’’ ,vervolgt hij.
Brinkman & Arend Reym leidt
op voor alle soorten rijbewijzen,
van bromfiets tot vrachtauto met
aanhanger en touringcar. ,,We
hebben tien, zeer ervaren, vrouwelijke en mannelijke rijinstructeurs in dienst die garant staan
voor een hoog slagingspercentage van onze cursisten. Je kunt
wel stellen dat onze specialiteit ligt bij de opleidingen voor
vrachtauto en touringcar. Maar

ook voor mensen die moeilijkheden ondervinden met leren hanteren we bijvoorbeeld een één
op één aanpak. Voor een opleiding voor een brommer- of motorrijbewijs krijgt in zo’n situatie
één cursist dan ook één instructeur toegewezen’’ , legt Willem
Brinkman uit.
Ter gelegenheid van het feit dat
Brinkman & Arend Reym dit jaar
25 jaar Bovag rijschool is heeft
de verkeersschool dit jaar een
speciale aanbieding. Dit houdt
in dat er een keus gemaakt kan
worden uit drie Bovag starterspakketten tegen een speciale
prijs: 25 lessen voor 1.250,- euro, 30 lessen voor 1.350,- euro en 40 lessen voor 1.599,- euro. Bij alle drie de pakketten zijn
theorie-, praktijkles en examen
inbegrepen. Zie ook www.brinkman.org of bel 023-5378930.

Open dag op 2 april

‘Het is slim om te
kiezen voor techniek!’
IJmuiden - Op 2 april is er bij het
Technisch College Velsen (TCV)
en het Maritiem College Velsen
(MCV) een voorlichtingsavond
georganiseerd voor leerlingen die
willen overstappen naar een andere school. Deze avond is voor
havo, mavo of vmbo leerlingen in
het tweede of derde leerjaar die
op basis van resultaten of motivatie een andere school zoeken.
Op deze scholen is de praktijk het
uitgangspunt. Theorie staat zoveel
mogelijk ten dienste aan die praktijk. Het TCV en MCV zijn scholen
voor doeners die liever leren door
te doen. Hier zijn leerlingen succesvol die dat voorheen niet waren. De sleutel ligt in het beroepsonderwijs dat ruimte biedt aan
jongeren om bezig te zijn en vanuit actie te leren.
Hier worden leerlingen opgeleid
met een beroep voor ogen. Beroepen waar straks ook echt een
goede baankans in is. De regering
tekende vorig jaar het Techniek-

www.

www.

pact met als doel het toekomstig
tekort aan technisch personeel
te bestrijden. ’Eén op de vier’ is
de landelijke leus, één op de vier
werkenden is strak aan het werk
in een beroep dat te maken heeft
met techniek. En dat komt heel
goed uit voor wie liever bezig is in
plaats van stil te zitten. Via het vmbo kunnen jongeren ook de HBO
opleiding behalen. Het TCV en
MCV kennen zogenaamde doorlopende leerlijnen met de Maritieme Academie Holland en met het
NOVA College, de Tata Steel Academy en andere ROC’s. Hierdoor
kunnen de leerlingen doorleren
in een MBO en zo mogelijk HBO
route. Soms versneld en soms ook
juist met meer specialisatie. Eén
ding is zeker, het is slim om te kiezen voor techniek. Ga op 2 april
om 19.30 uur naar de school aan
de Briniostraat 12 in IJmuiden zodat de persoonlijk kansen op een
succesvolle schoolloopbaan kunnen worden verkend.

.nl

.nl

Velsen – De gemeente Velsen
heeft een nieuwe regeling waarbij geld beschikbaar wordt gesteld voor zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Het gaat
dan om gemeentelijke gebouwen die worden verhuurd of
die worden gebruikt door organisaties. Door deze investering
kan behoorlijk worden bespaard
op energiekosten. Ook scholen
worden verzocht mee te doen.
Er is een pilot op komst waarbij
schilen, Route du Soleil en groepen bewoners deelnemen.

Subsidie voor
e-scooters
Regio – Mensen die een oude brommer of scooter hebben
en graag willen overstappen op
een elektrische scooter kunnen binnenkort een subsidie van
750 euro krijgen als zij hun oude scooter of brommer inruilen.
Het gaat om een door het Rijk
beschikbaar gestelde subsidie in
het kader van Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. In
de IJmond gaat het om een totaalbedrag van 70.000 euro. De
subsidie wordt na aanvraag verstrekt.

VAK ook in
april open
IJmuiden - De Velser Amateur Kunstentoonstelling in het
voormalige winkelpand van Vögele gaat ook in april door. Ditmaal is het thema ‘IJmuiden en
zee’, waarbij naast kunstobjecten ook modelschepen welkom
zijn. Naar aanleiding van dit item
zal aan het Zee en Havenmuseum, ter promotie, een gedeelte
van de expositieruimte beschikbaar worden gesteld. Nieuw is
een ingerichte wand waar kunstwerken komen te hangen en te
staan, waarvan de opbrengst ten
goede komt aan Stichting Kika.
De VAK is geopend van dinsdag
tot en met zaterdag van 13.00 tot
16.00 uur

Rijbewijskeuringen
IJmuiden- Senioren, chauffeurs
met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun bewijs moeten
worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht op het spreekuur 7
april en 5 mei in buurthuis De
Brulboei, Kanaalstraat 166. Voor
meer informatie en een afspraak
kunt u bellen naar rijbewijskeuringen: 072-5726605. Schikt de
datum u niet dan zijn er veelal andere mogelijkheden elders
in de regio of de de volgende
maand. Tarief: senioren 35 euro,
chauffeurs CDE 45 euro.

Eerste dansleerlingen
Vellesan doen examen

Examenvoorstelling Dansklas 4
Kelly van Bakel - Denise Boelsma - Rachel de Heer - Yasemin Kabaca Leonie Klasen - Katinka Koerhuis - Lotte van der Putten Ð Rachel Schoone

24 maart
IJmuiden - Afgelopen
maan- voor 2014
hun examen beoordeeld
dag hebben acht leerlingen
uit 20:00
op vieruur
onderdelen: het proces,
aanvang
de 4 mavo dansklas
van het de choreografie, de danskwaliStadsschouwburg Velsen
Vellesan College hun praktijk- teit en het procesverslag dat ze
examen
dans gedaan. Het is de over deze periode hebben geKaarten exclusief verkrijgbaar bij de dansdocenten en uitvoerende dansers
eerste lichting dansleerlingen maakt.
die examen doet. Ze dansten Bij de choreografie en de danseen voorstelling in de Stads- kwaliteit werd onder andere
schouwburg Velsen die de titel gekeken naar het gebruik van
‘The inner life of us’ heeft ge- theatrale middelen; het zichtkregen.
baar maken van een inhoudelijIn de examenvoorstelling wer- ke ontwikkelingslijn in de ontden 8 choreografieën getoond worpen dans; presentatie; zegrond het thema ‘gevoelens’. gingskracht en het gebruik van
Angst, liefdesverdriet, verlies de creatieve en expressieve
van een dierbare, onbegrepen mogelijkheden van het lichaam.
voelen, en woede, spelen een De leerlingen zijn bij het tot
rol in de dansen die op het to- stand brengen van deze voorneel worden gebracht. De exa- stelling begeleid door docent
menleerlingen voerden niet al- Marjolein Harms. Naast de danleen de dansen uit, zij hadden sen van de leerlingen werden er
zelf alle choreografieën ge- ook nog drie dansen uitgevoerd
maakt rond dit thema. In de door docenten van de het Kundans moet het gekozen gevoel stencentrum Velsen, die de opduidelijk naar voren komen. leiding van de leerlingen verzorOok de muziekkeuze, die moet gen: Henry Schuurman (Blurred
aansluiten bij het gevoel dat ze lines), Charo Bocaranda (I wanover willen brengen, is van hun na be with you), en Pirita Alderhand. De leerlingen werden liefste (Torn).

Activeringstraject van Leff

Telstart zoekt materialen
Velsen-Zuid - Vanaf september 2013 draait Leff, een re-integratiebureau en jobcoach organisatie, onder de naam ‘Telstart’ een sociaal activeringstraject bij voetbalclub Telstar.
Uitgangspunt van Telstart is
dat de jongeren die deelnemen
aan het project, participeren in
de samenleving. Tevens ondersteunen ze de jongeren bij het
vinden van een passende baan.
Leff kijkt samen met de jongeren naar de mogelijkheden. Vervolgens wordt er gekeken hoe
het zelfvertrouwen en de vaardigheden van de jongeren versterkt kunnen worden. Na het
traject Telstart zal de stap naar
betaalde arbeid een stuk kleiner zijn.
In en rondom het stadion van
Telstar verrichten de jongeren
in samenwerking met de vrijwilligers werkzaamheden in het
groen, verrichten zij technisch
onderhoud en voeren schoon-

maakwerkzaamheden uit. De
groep is enthousiast wanneer
er technische klussen gedaan
moeten worden. Maar daarbij
ontbreekt het nodige gereedschap.
Er is behoefte aan gereedschap
en materialen zoals tuingereedschap (scheppen, schoffels,
harken, bezems, etc.), schildersmaterialen (verf, kwasten,
rollers etc.), hand- en machinegereedschap (hamers, boormachines, hogedrukreinigers etc.)
en hout.
U maakt de jongeren erg blij
wanneer u deze gereedschappen, als u ze niet meer gebruikt,
zou willen doneren ten behoeve
van het project.
U kunt hiertoe contact opnemen met Tim Jaspers van Leffondersteuning via tjaspers@
leff-ondersteuning.nl. Namens
de jongeren, Telstar en Leffondersteuning alvast bedankt!
www.leff-ondersteuning.nl.
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Oproep GBV ‘Inclusief
denken en doen’
Velsen – Gehandicapten Beraad
Velsen (GBV) roept de politieke partijen op tijdens het onderhandelen voor een nieuwe coalitie het ‘Inclusief denken en doen’
als basis te nemen voor het lokale beleid. Daarbij is de rol van
belangenorganisaties zoals GBV
hard nodig om ervoor te zorgen
dat iedereen kan meedoen.
GBV wil daarom graag dat in
het coalitie-akkoord de volgende tekst op te nemen: ‘Het VNverdrag betreffende personen
met een handicapt vormt het uitgangspunt voor inclusief lokaal
beleid’. GBV zet zich al meer dan
20 jaar in voor de belangen van
gehandicapten en chronisch zieken. Ook de belangen van oude-

ren worden meegenomen. Gelijke rechten voor personen met
een beperking zijn het uitgangspunt. De gemeente moet belangenbehartiging door mensen
met een handicap of chronische
ziekte mogelijk maken. Daarbij is het nodig dat gemeentelijke voorzieningen ook voor deze
doelgroep toegankelijk en bruikbaar zijn. De gemeente moet
zorgen voor deelname van mensen met een beperking aan het
arbeidsproces, zorgen voor goede en voor iedereen begrijpelijke
informatie en hulpmiddelen en
voorzieningen verstrekken waarbij de persoonlijke situatie, keuzevrijheid en vraagsturing voorop staan.

RWS: ‘Velsertunnel
in 2016 tijdelijk dicht’
Velsen - De renovatie van de
Velsertunnel vindt definitief
plaats in 2016. Dat meldt Rijkswaterstaat. De tunnel gaat tijdelijk dicht om de renovatiewerkzaamheden veilig uit te kunnen
voeren. Daarnaast moet Rijkswaterstaat de nieuwe tunneltechnische installaties uitgebreid
testen. In april wordt bekend hoe
lang de afsluiting duurt.
De Velsertunnel is bijna 60 jaar
oud en toe aan een grote renovatie. Rijkswaterstaat laat onder
meer de doorrijhoogte van de
tunnel vergroten, zodat er minder incidenten plaatsvinden met
te hoge vrachtwagens. Daarnaast vernieuwt Rijkswaterstaat
vrijwel alle tunneltechnische installaties zoals de ventilatie, het
blussysteem en de verlichting,
en worden de vluchtwegen aangepast. De renovatie moet ervoor zorgen dat het verkeer vlot
en veilig door de tunnel kan blijven rijden. Na de werkzaamheden voldoet de Velsertunnel aan
de nieuwe Tunnelwet. Wettelijk
moet dat uiterlijk vanaf 2019 het
geval zijn.
De renovatie van de Velsertunnel
is een complexe operatie die forse verkeershinder met zich mee-

brengt. Dit komt met name omdat de tunnel in 2016 langere tijd
moet worden afgesloten. Rijkswaterstaat beseft hoe belangrijk
het is om de bereikbaarheid van
de economisch sterke IJmondregio tijdens de werkzaamheden op peil te houden. Daarom
is in de aanbestedingsfase veel
nadruk gelegd op een werkwijze die de hinder voor de omgeving beperkt.
Rijkswaterstaat betrekt de lokale overheden en ondernemers bij
het opstellen van een plan met
bereikbaarheidsmaatregelen om
de verkeershinder te verminderen. Daarin staan onder meer
omleidingsroutes en verkeersmaatregelen om ervoor te zorgen dat de regio bereikbaar blijft.
Waar mogelijk wordt ingezet op
duurzame maatregelen die ook
na de renovatie van de Velsertunnel bijdragen aan een goede
bereikbaarheid.
Rijkswaterstaat heeft de renovatiewerkzaamheden aan de Velsertunnel voorlopig gegund aan
de aannemerscombinatie Hyacint. De eerste voorbereidingen
voor de renovatie van de Velsertunnel - zoals maken van het
ontwerp - gaan dit jaar van start.

Zorg om
ziekenhuizen

‘Noppes haalt kleding
voor niets bij u op’
Santpoort-Noord - Willem Staphorsius, algemeen directeur van
de Stichting Noppes, vertelde dit
tijdens de opening van de nieuwe Noppes vestiging aan de Narcissenstraat 6 in Santpoort-Noord.
,,Vanaf 8 april gaan we starten met
het rondbrengen van kledingzakken. Dat willen we drie keer per
jaar gaan doen en we komen die,
op een vast tijdstip, ook weer bij
de mensen thuis komen ophalen’’
,licht hij toe tijdens de opening van
de achtste Noppes Kringloopwinkel. Eerder waren al vestigingen
geopend in Purmerend, Hoorn,
Wormer, Zaandam, Grootebroek,
Velserbroek en Volendam.
Wat direct opvalt bij binnenkomst
in deze nieuwe vestiging zijn, net
als in Velserbroek, de uitstraling, de inrichting en de opstelling van alle goederen, die overeenkomt met een vestiging van
een gerenommeerde winkelzaak:
nieuw geschilderd, nieuwe stellingen, nieuwe vloerbedekking,
goede verlichting en ruime paskamers. Ook wethouder Verkaik
memoreerde dit in zijn openingstoespraak: ,,Dit is echt een nieuw
concept voor een kringloopwin-

kel want je kunt hier gewoon leuk
shoppen. Artikelen die voor hergebruik in aanmerking komen, worden hier op een professionele manier weer aan de man gebracht.
Daarbij komt ook nog dat, dankzij
deze opzet, deze vorm van winkelnering werkgelegenheid biedt aan
een groot aantal mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt’’ , aldus Verkaik.
,,Het inzamelen, opknappen en
verkopen van gebruikte goederen
levert voor meer dan 360 minder
kansrijken op de arbeidsmarkt zinvol werk op. Dat gaat onder andere gepaard met zogenaamde participatietrajecten. Deze mensen
komen vanuit de sociale dienst
voor drie tot zes maanden bij Noppes werken, om zo op geleidelijke
wijze te worden voorbereid op een
terugkeer in de reguliere arbeidsmarkt’’ ,vult Staphorsius aan.
Op alle werkdagen van 08:30 tot
16:30 kunnen kringloopgoederen zelf worden ingebracht. Ook is
het mogelijk via de website spullen aan te bieden. Zie ook www.
noppeskringloopwinkel.nl of bel
023-3033300 (Santpoort) of 0233031300 (Velserbroek).

Site hulpwijzervelsen.nl
bijna van start
Velsen – Vanaf 31 maart kunnen burgers met vragen op het
gebied van zorg en welzijn terecht op de website www.hulpwijzervelsen.nl. Dit is een zogenaamde sociale kaart met een zo
breed mogelijke manier van informeren en adviseren over wonen, zorg en welzijn. De website wijst de weg naar buurtactiviteiten, vrijwilligerswerk, cultuur,
kinderopvang, maaltijdservice en
andere voorzieningen. De afgelopen maanden hebben alle in
aanmerking komende organisaties informatie aangeleverd die
op de website terug te vinden is.
De laatste weken is de website
uitgebreid getest door gebruikers die betrokken waren bij de

www.

www.

aanbieders. Ook Wmo-adviesraadleden konden meedoen met
het testen.
Het gaat hier niet alleen om een
website, maar ook om een wijze om cliënten volledig te ondersteunen, waarbij organisaties elkaar aanvullen. Met deze integrale aanpak worden ook wijkteams opgezet die tot doel hebben de eigen kracht en samenkracht van mensen in de wijk te
versterken, problematiek vroegtijdig te signaleren, mensen waar
nodig naar algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen
te leiden en om ondersteuning
op elkaar af te stemmen. Nog dit
jaar zal een pilot worden gestart
met een sociaal wijkteam.

.nl

.nl

Velsen – Zorgverzekeraars hebben plannen om het aantal centra voor hartproblemen en het
aantal Spoedeisende Eerste
Hulp (SEH) posten te verlagen.
Mireille Koedijker van SP Velsen
heeft hierover vragen gesteld
aan het college van de gemeente Velsen. Wethouder Baerveldt
geeft weliswaar aan dat de besluitvorming hierover buiten
de bevoegdheden van een gemeente valt, maar geeft toch
aan dat zij hierover overleg heeft
met het RKZ en het Kennemer
Gasthuis. ,,De discussie hierover
is nog niet gevoerd’’, aldus Baerveldt. Zorgverzekeraars Nederland gaf onlangs aan dat vrijwel ieder ziekenhuis spoedzorg
zal behouden. Alleen in stedelijk
gebied met meerdere ziekenhuizen kan het zijn dat niet ieder
ziekenhuis spoedzorg zal bieden. Het RKZ in Beverwijk heeft
laten weten er vanuit te gaan dat
hun SEH en beroertezorg blijft
bestaan.

De Biezen
nog groener
Santpoort-Noord – Met twee
hoveniersbedrijven in De Biezen
worden afspraken gemaakt over
de manier waarop zijn hun terrein gebruiken en inrichten. Het
gaat om Terra Beheer en Van
Schagen. Omdat De Biezen als
groene buffer wordt beschouwd
met een open, agrarisch karakter zijn bepaalde werkzaamheden of opslag van grote materialen niet wenselijk. Tijdens twee
inspectiebezoeken die in november plaats vonden is geconstateerd dat er hier en daar nog wel
iets mankeert aan de bedrijventerreinen. Ook worden af en toe
de geluidsnormen overschreden
door zware machines of het verplaatsen van wegenbouwmaterialen, zoals klinkers. Het bestemmingsplan stelt niet alleen
grenzen aan de inrichting van
het landschap of bedrijfsterreinen maar ook aan overlast door
middel van geluid of uitstoot van
stoffen.

Nog een
urban-villa in
Velserbroek

Velserbroek – De gemeente
Velsen is bezig met het voorbereiden van een bestemmingsplan om een appartementencomplex aan Westlaan 35 in Velserbroek mogelijk te maken. Uiteraard zullen de plannen te zijner tijd ter inzage worden gelegd. Ook staat een informatieavond in de planning. Het appartementencomplex zal verrijzen
in het rijtje urban-villa’s aan de
Dammersweg, met uitzicht op de
Westbroekerplas.
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Ander Onderwijs Week
op het Ichthus Lyceum
Driehuis - Sinds enkele jaren
organiseert het Ichthus Lyceum
voor alle leerlingen uit de tweede klas een Ander Onderwijs
Week. Dit jaar staat het project
Millenniumdoelen centraal. De
lidstaten van de VN hebben afgesproken voor 2015 en daarna
belangrijke vooruitgang te boeken op het gebied van armoede,
onderwijs, gezondheid en milieu.
Op woensdag 2, donderdag 3 en
vrijdag 4 april volgen de leerlingen workshops, gaan ze aan de
slag met een zelf gekozen project en presenteren ze hun eindproduct.
Gastspreker Douwe-Jan Joustra,
managing partner bij OPAI (One
Planet Architecture Institute) en
programmamanager voor thema’s als cradle to cradle en innovatie klimaatneutrale steden,
opent op woensdag 2 april het
project. Aansluitend geeft Project for Life uit Haarlem een
voorbeeld van een innovatieve
manier om bij te dragen aan de
millenniumdoelen. Leerlingen leren vervolgens wat de millenniumdoelen inhouden en hoe hier
in de verschillende workshops
aan gewerkt wordt. Workshops
die alle vallen onder de pijlers
armoede, duurzaamheid en bestuur.
Het ‘ervaren’ van de millenniumdoelen gebeurt aan de hand de
gekozen workshops; ‘het delen’
via buurtparticipatieopdrachten
en ‘het helpen’ door het project
dat de leerlingen opzetten.
Voorbeelden van workshops onder de pijler armoede zijn o.a.:
informatie over voedzame maaltijden, het eten van krekels en
hoe het is als je dagelijks weinig
tot slecht voedsel tot je beschikking hebt.
In de workshops rond duurzaamheid gaat het onder meer
over de plasticsoep die in de
oceanen drijft, de CO2 voetafdruk en hoe de gemeente Velsen inmiddels het thema duurzaamheid heeft omarmd. Ten-

slotte hebben de workshops met
betrekking tot bestuur onder andere te maken met War Child en
de (on)gelijke behandeling van
vrouwen en mannen. Een groot
deel van de workshops kunnen,
dankzij een subsidie van de gemeente Velsen, gegeven worden
door vertegenwoordigers van organisaties die zich inzetten voor
de realisatie en bewustwording
van de millenniumdoelen.
Daarna gaan de leerlingen ‘s
middags aan de slag met een eigen project, dat als onderwerp
een van de millenniumdoelen
heeft. Ze kiezen voor de aanpak
‘delen’, ‘innoveren’ of ‘helpen’.
Onder de aanpak ‘delen’ worden eindproducten gerekend die
te maken hebben met het delen van informatie over het gekozen thema. Voorbeelden zijn:
een voorlichtingsfilmpje maken,
een informatieavond organiseren of een script schrijven voor
een film.
De aanpak ‘innoveren’ mondt uit
in bijvoorbeeld het ontwerpen
van een duurzame wc of een receptenboek voor gerechten gemaakt met weinig ingrediënten.
De aanpak ‘helpen’ betreft onder
andere het bedenken van lokale acties die met minimale middelen geld opleveren voor een
goed doel.
Op de tweede dag is, naast het
werken aan het eigen project,
ook tijd ingeruimd voorde zgn.
buurtparticipatie. De leerlingen voeren een opdracht uit in
de omgeving. Zo zal een groepje
leerlingen in Winkelcentrum Velserbroek schoenen poetsen, lege flessen inzamelen. Een andere groep neemt bijvoorbeeld deel
aan een klimaatfietstocht die in
en rond Driehuis plaatsvindt.
Vrijdag 4 april is de dag van de
presentatie van de eindproducten, een dag waarop ook ouders
welkom zijn.
De beste eindproducten worden
tentoongesteld in de bibliotheek
in IJmuiden.

Gemeente en Duinhof
realiseren laatste wens
IJmuiden – Het was een van de
laatste wensen van de doodzieke Gon Radix: dat haar dochter
de uitvaart via internet zou kunnen bijwonen. Zij kon door omstandigheden vrijdag niet lijfelijk aanwezig zijn bij de begrafenis. Goede vriendin Gerda Broek
beloofde Gon dat zij haar wens
zou uitvoeren. Maar dat had nog
heel wat voeten in de aarde. Het
is namelijk helemaal niet gemakkelijk om een live internetverbinding te realiseren vanaf een begraafplaats. Maar Gerda en goede vriend Abraham Kwak hebben
samen alles op alles gezet om deze belangrijke laatste wens toch
uit te voeren. In overleg met de

heer Jungbakker van gemeentelijke begraafplaats Duinhof en de
heer van Soest van gemeente Velsen kon via een lange kabel een
internetverbinding worden gerealiseerd. Het afscheid in de aula kon worden gefilmd en werd
via Skype gedeeld met de dochter van de overleden Gon Radix.
Maar er waren nog meer vrienden, waaronder de dochter van
Gerda in Amerika, die baat had
bij deze internetverbinding. Zelfs
op de begraafplaats kon worden
gefilmd. Gerda Broek is tot tranen
toe geroerd door de hulp die zij
kregen van de gemeente Velsen
en van Duinhof, zodat de internetverbinding kon worden gelegd.

Verboden
hek aan
Velserenderlaan

Technisch en Maritiem College

Slimme kettingreactie
bij opening stadhuis
IJmuiden – Een hydraulische
kraan, omvallende kozijnen,
een vuurtoren, een transparante stortbak, een enorme hamer,
een ruitenwissermotor op een
bromfiets, een easy relais en
nog meer toeters en bellen zorgden gisterenmiddag in het stadhuis van Velsen voor een enorme kettingreactie. Die eindigde in het oplaten van ballonnen
en de onthulling van een prachtige poster waarop te lezen was:
‘De volgende verbouwing doen
wij’. Het was een prachtige presentatie van leerlingen van het
Technisch en Maritiem College Velsen tijdens de opening
van het gerenoveerde stadhuis.
Daarbij was ook een belangrijke rol weggelegd voor prinses
Margriet: zij mocht op de startknop drukken.
Het was moeilijk te zeggen wie
er enthousiaster waren voor hun
bouwwerk: de leerlingen of de
docenten van het Technisch en
Maritiem College. In het technisch vaklokaal werd maandagmiddag de kettingreactie
getest. Een van de vrouwelijke
leerlingen fungeerde als prinses en mocht op de rode startknop drukken. Daarna begon
het gekraak, gekreun, gedraai
en getimmer van de machinerie die eindigde in de toeter en
de flitsende lichten. De hele kettingreactie duurde een minuut,
maar er zijn wel zes heel spannende weken aan vooraf ge-

gaan, waarbij van elke afdeling
van de technische school een
inspanning werd verlangd.
Ook directeur Nelie Groen is erbij betrokken. Maandagmiddag
schuurde zij zelf nog een oneffenheidje weg bij een van de
kozijnen die al omvallend zorgt
voor de volgende fase van de
kettingreactie. Maar het meeste werk komt toch van de docenten en hun leerlingen. Zowel
de onderbouw als de disciplines elektrotechniek, hout, metaal, installatietechniek en motorvoertuigentechniek bouwden
mee. De kettingreactie onstond
bij stukjes en beetjes in de hoofden van de docenten en leerlingen. ,,Als iets niet lukte kregen
wij commentaar van onze leerlingen’’, lacht docent Alex Zonneveld. ,,Dan zeiden ze: Waar
zijn de tekeningen? Waar is de
materiaallijst? Dat zijn zaken
waar wij namelijk erg op hameren bij projecten. Maar omdat wij dit in betrekkelijk korte
tijd moesten realiseren zijn de
bouwplannen er een beetje bij
ingeschoten en kwam het aan
op hoofdwerk.’’
Directeur Nelie Groen is trots op
haar school: ,,Wij zijn een van de
laatste scholen in Nederland die
alleen en helemaal in het teken
van techniek staan. En we doen
het ook prima. Onze leerlingen
winnen prijzen en wij geven ze
een prima start voor een technische carrière!’’

Loket zaterdag dicht
Velsen – Het college heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het gemeenteloket ook op zaterdag te openen.
De vraag was of dit zonder extra kosten kan. Het antwoord is
negatief. Wel zal vanaf 1 mei het
loket op werkdagen ‘s morgens
een uur eerder openen, om 8.00
uur in plaats van 9.00 uur. Dat
geeft inwoners de gelegenheid
nog voor werktijd langs te komen.Velsen heeft dan de ruimste
openingstijden in de regio.
Bovendien is besloten in de

zomerperiode ook drie extra
avondopenstellingen per jaar te
houden. Burgemeester Weerwind liet weten tevreden te zijn
over deze regelingen. ,,Omdat het gemeenteloket ook elke
week op donderdagavond open
is van 18.00 tot 20.00 uur zijn er
voldoende uren dat mensen hier
terecht kunnen. Aangezien wij
ook op afspraak werken hoeven
mensen geen uren te wachten.
In de nabije toekomst zal het publiek merken dat steeds meer digitaal kan worden geregeld.’’

Santpoort-Zuid – Oud-raadslid Ernst Merhottein van de gelijknamige lijst heeft het college
vragen gesteld over de tijdelijke uitrit van een dokterswoning
op de grens van Bloemendaal en
Velsen. Het zou gaan om een tijdelijke uitrit aan de Velserenderlaan maar er is nu een ‘definitief ogend hek’ geplaatst. Merhottein vraagt daarom tot welke termijn de uitrit legaal was.
Wethouders Te Beest en Verkaik
hebben geantwoord dat de toestemming voor de uitrit loopt tot
uiterlijk 17 juli 2014. Per abuis
werd eerder aangegeven dat de
uitrit voor de duur van de bouw
van de woningen aan de Posthumus Meyjeslaan gold. De
wethouders laten nu weten dat
het gaat om de duur van de verbouwing van de dokterswoning. Na 17 juli zal de grasberm
en de haag aan de Velserenderlaan worden hersteld en wordt
de uitrit opgeheven. De raad is
niet eerder geïnformeerd omdat het ging om losstaande procedures. Wel is op het moment
dat het hek zonder vergunning
werd geplaatst een zogenaamde
‘voorgenomen last tot verwijdering’ uitgevaardigd door de gemeente Velsen. Eigenaars van
de woning hebben hierop gereageerd met een zienswijze. Ook
heeft een gesprek op het gemeentekantoor op ambtelijk niveau plaatsgevonden. De eigenaren hebben daarop een aanvraag om omgevingsvergunning
ingediend. Gedurende deze procedure wordt niet gehandhaafd
op het hekwerk. Overigens geldt
bijna hetzelfde verhaal voor het
terrein van voormalig zwembad
Velserend. Ook hier werd zonder
vergunning van alles gedaan.
In het voorjaar van 2013 werd
het terrein geëgaliseerd, aarden
wallen opgeworpen en beplanting aangebracht. Ook werd een
nieuw hekwerk geplaatst. Eigenaar BMG heeft nu een omgevingsvergunning aangevraagd
die nog in procedure is. Omdat het om een complexe situaties gaat duurt dat wat langer.
Veel mensen vinden de veranderingen die zijn aangebracht een
verbetering ten opzichte van de
oude situatie.

Achttien keer
door rood
Regio - Op de Wijckermolen
nabij de Viaductweg in Beverwijk heeft de politie woensdagochtend achttien automobilisten
bekeurd die door het rode verkeerslicht reden. Het rijden door
rood is een van de oorzaken van
ernstige ongevallen, daarom
controleert de politie op het rijden door het rode verkeerslicht.
Alle 18 overtreders krijgen hun
boete thuisgezonden.
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Dubbelexpositie
bij pARTerre

Velsen-Zuid - Zondag 30 maart
om 16.00 presenteert pARTerre
aan de Torenstraat 7 haar nieuwe expositie, ditmaal een dubbelexpositie met werk van Martina Strusny en Esther te Marvelde.
Martina Strusny studeerde aan
de Gerrit Rietveld Academie
en aan The Sandberg Institute
in Amsterdam (2008 en 2011).
Haar inspiratie komt van grote schrijvers. Door talloze mogelijkheden van hetzelfde te laten zien, hebben ze vragen opgeroepen en haar tot een zoekende gemaakt, die naar de
waarheid streeft die achter realiteit zit. Ze zoekt deze waarheid vooral in het transparante:
gedachten, water en wind. Voor
haar gevoel zit in het mysterie
van het transparante ook de weg
die naar het onzichtbare, onuitspreekbare, transcendente leidt,

de essentie van alles. Esther te
Marvelde studeerde in 1997 af
aan de AKI, monumentale vormgeving. Ze verzamelt teksten en
gedichten. In haar schilderijen
werkt ze met informatie uit kranten, tijdschriften, boeken, ansichtkaarten etc. Het schilderproces begint op het moment
dat ze op zoek gaat naar de juiste combinaties tussen verschillende plaatjes. Ze verwerkt ze
in het schilderij, geheel in eigen
stijl en kleur. De kleur wordt bepaald door de sfeer die het nieuwe beeld opwekt. Teksten of gedichten komen vaak tijdens het
proces tot stand.
Iedereen is van harte welkom bij
de opening. De dubbelexpositie
loopt van 30 maart tot en met 27
april en is vrijdag tot en met zondag geopend van 14.00 tot 17.00
uur. De toegang is gratis. Zie
ook www.parterreexposities.nl.

Kleding- en
speelgoedbeurs bij De
Westbroek
Velserbroek - Vrijdag 4 april
houdt De Westbroek weer een
gezellige kleding- en speelgoedbeurs, aan de Platbodem 201. Iedereen is van harte welkom van 19.00 tot 20.30
uur. Dit keer gaat het om lente- en zomerkleding vanaf maat
80-176. Ook speelgoed, boeken, cd’s, dvd’s en dergelijke
kan men inbrengen. Van de opbrengst is 70 procent voor de
inbrenger en 30 procent voor
de school. Voor informatie of
het verkrijgen van een nummer
om kleding en/of speelgoed in
te brengen: kledingbeurs@dewestbroek.nl.

Bosbeekschaakteam behaalt
vierde plaats
Santpoort-Noord
Het
schaakteam (Bart, Barend, Boes,
Thijs en Julius) van de Bosbeekschool heeft afgelopen zaterdag
een verdienstelijk resultaat behaald bij het Kampioenschap
van Noord Holland dat in Krommenie werd gehouden. Het Bosbeekteam, dat onlangs kampioen werd van de gemeente Velsen, heeft zich kranig geweerd
en behaalde een mooie gedeelde vierde plaats. Door het onderlinge resultaat plaatste het
Bosbeek kwartet zich helaas net
niet voor het Nederlands Kampioenschap.

Aanhoudingen
gewapende
overval op
bloemenkiosk

Schrobben en boenen
bij Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Ook de Ruïne
van Brederode kreeg afgelopen
zaterdag bezoek van een aantal
vrijwilligers in het kader van NLDOET.
Zo’n dertig vrijwilligers waren
deze ochtend naar de ruïne gekomen om de houten entreepoort en de loopbruggen te ontdoen van winterse, groene aanslag.
Gewapend met emmers sop en

boenders ging men verwoed aan
het schrobben om te proberen
de hardnekkige, groene aanslag
te verwijderen.
Ook het gemeentebestuur liet
zich daarbij niet onbetuigd, want
ook burgemeester Franck Weerwind en de wethouders Ronald
Vennik en Wim Westerman toonden zich uitstekende schoonmakers, gewend als ze zijn om problemen op te lossen.

Driehuis - Begin maart zijn drie
mannen van 19 en 20 uit Haarlem aangehouden op het politiebureau in IJmuiden. Zij worden ervan verdacht betrokken
te zijn geweest bij een overval
op een bloemenkiosk op zondag 11 juli 2010 in Driehuis.
Rond 15.30 uur werd één medewerkster en een bezoekster
van de kiosk overvallen door
een man. Een tweede verdachte bleef buiten staan. Op de
vlucht werd door de twee daders de buit overgegeven aan
een derde verdachte. Het geldbedrag dat werd buitgemaakt
was gering. De politie kreeg
onlangs nieuwe informatie binnen in dit onderzoek en kon deze maand drie verdachten aanhouden. Tegen hen is procesverbaal opgemaakt dat naar
Justitie gaat. Zij zullen zich op
een later moment moeten verantwoorden voor de rechter.

Liedrecital en cello/piano
duo in Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrijdag
28 maart om 20.00 uur geven sopraan Marijke Groenendaal en
pianist Jacob Engel een liedrecital in ‘t Mosterdzaadje. Het programma heet Sea Fever en omvat liederen over de zee en alles wat daarbij hoort. Het is een
bloemlezing van liederen uit de
18e, 19e en 20e eeuw van o.m.
Berlioz, Britten, Debussy, Haydn,
Schubert, Schumann en Wolf.
Op zondag 30 maart om 15.00
uur spelen in ‘t Mosterdzaadje
de cellist Maarten Boasson en

de pianist Peter Cramer werken
van Beethoven, Martinu en Prokofieff. De cellosonate opus 102
van Beethoven was in zijn tijd
behoorlijk progressief en geldt
als indrukwekkend voorbeeld
van sterk veranderde muziekstijl
die voor zijn tijdgenoten nogal
onbegrijpelijk was.
‘t Mosterdzaadje, kerkweg 29,
telefoon 023-5378625. Vanaf een
half uur voor aanvang is de zaal
open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie
ook www.mosterdzaadje.nl.

Open dag op Brede
School De Hoeksteen
Velserbroek - Woensdag 16
april gaan de deuren van basisschool De Hoeksteen open
voor oriënterende ouders.
Van 8.45 tot 12.00 uur bent
u van harte welkom om een
kijkje te nemen op de Brede
School van Velserbroek. Hoe
ziet de school eruit? Wat is de
sfeer? Hoe is het onderwijsaanbod? Dit zijn vragen die u
tijdens het vrijblijvende bezoek
op de open dag snel beantwoord krijgt.
De Hoeksteen is een school
met goede leerresultaten, een
warme sfeer en een toekomstgerichte visie die op verschillende manieren vorm krijgt. Zo
bieden we het vak Engels aan
vanaf groep 1, hebben we ruim
twee jaar ervaring met de laptopklassen 7 & 8 en gebruiken

we iPad in de onderbouw.
Naast het onderwijs biedt De
Hoeksteen meer. Als Brede
School van Velserbroek biedt
de school voor- en naschoolse opvang, die al jaren door
SKON kinderopvang wordt
verzorgd.
Ook biedt de school iedere
week weer een reeks aan naschoolse activiteiten.
De open dag op 16 april biedt
ouders op een laagdrempelige manier de mogelijkheid om
rond te kijken en de sfeer te
proeven op De Hoeksteen aan
de Weid 24.
Daarnaast is het natuurlijk altijd mogelijk om een eigen afspraak te maken voor een orienterend gesprek. Voor meer
informatie kunt u kijken op
www.cbdehoeksteen.nl.

Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899
website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: richardhofland@ziggo.nl
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Werk voorlopig gegund

Renovatie Velsertunnel
Rijkswaterstaat heeft de renovatiewerkzaamheden
aan
de
Velsertunnel voorlopig gegund
aan
de
aannemerscombinatie
Hyacint. Het gaat om een samenwerkingsverband van aannemers
Dura Vermeer, BESIX en installatiebedrijf SPIE Nederland. De
eerste voorbereidingen voor de
renovatie van de Velsertunnel - zoals maken van het ontwerp - gaan
dit jaar van start. Eind 2016 is het
werk naar verwachting afgerond.

Deze zomer wordt bekend of Hyacint definitief de opdracht krijgt. Dit
is afhankelijk van een juiste uitleg
van de contracteisen door de aannemer. Deze wordt vervolgens ook verantwoordelijk voor het onderhoud
van de tunnel gedurende zeven jaar.
Noodzaak renovatie
De Velsertunnel is bijna 60 jaar oud
en toe aan een grote renovatie. Rijks-

waterstaat laat onder meer de doorrijhoogte van de tunnel vergroten,
zodat er minder incidenten plaatsvinden met te hoge vrachtwagens.
Het komt nu regelmatig voor dat deze vast komen te zitten in de tunnel,
met veel verkeersoverlast als gevolg.
Daarnaast vernieuwt Rijkswaterstaat onder meer de ventilatie, het
blussysteem en de verlichting. Ook
worden de vluchtwegen aangepast.
Verkeershinder
De complexe operatie brengt forse verkeershinder met zich mee. Zo
zal de tunnel in 2016 voor langere
tijd moet worden afgesloten. Rijkswaterstaat beseft hoe belangrijk het
is om de bereikbaarheid van de economisch sterke IJmondregio tijdens
de werkzaamheden op peil te houden. Daarom is in de aanbestedingsfase veel nadruk gelegd op een werkwijze die de hinder voor de omgeving
beperkt.

Rooien in Spaarnwoude
TenneT is onlangs gestart met de
voorbereidende werkzaamheden
voor het rooien van struiken en
bomen langs het fietspad tussen
de Heuvelweg en de Valleiweg
in recreatiegebied Spaarnwoude.
Tot eind maart wordt er gesnoeid
en gemaaid. Daarna zullen er bomen worden gerooid om plaats te
maken voor twee hoogspanningsmasten.

In verband met het aankomend
broedseizoen wordt het rooien van
struiken en bomen in deze periode
uitgevoerd. Om de veiligheid van recreanten en voorbijgangers te borgen is het gebied afgezet met linten.

Mogelijk zal het fietsverkeer hiervan oponthoud ondervinden. De firma Heijmans Beton- en Waterbouw
B.V. voert de werkzaamheden uit namens TenneT.
De werkzaamheden vinden plaats
omdat TenneT later dit jaar start
met de aanleg van de nieuwe 380kV
hoogspanningsverbinding
tussen
Bleiswijk en Beverwijk. Nadat de
realisatie van de hoogspanningsverbinding is afgerond zal TenneT
TSO B.V het gebied weer herstellen.
Op welke termijn deze herstelwerkzaamheden plaatsvinden is nu nog
niet bekend. Voor meer informatie:
www.randstad380kv.nl.

Dag van de Leerplicht
Om te leren heb je boeken nodig.
Evenals uitleg op school. Hierover
waren de leerlingen van groep 8
van vijf bassischolen in Velsen het
van harte eens. Op 20 maart j.l.
was het ‘De Dag van de Leerplicht’.
De drie Velsense leerplichtambtenaren bezochten een aantal basisscholen om de leerlingen te overtuigen van het nut en de noodzaak
van leren. En met succes. De leerlingen voelden zich bevoorrecht
om op school te mogen zitten.

De eerste Leerplichtwet stamt uit
1900 en zorgde ervoor dat kinderen
tot 12 jaar niet meer in de fabrieken
hoefden te werken, maar naar school
mochten. Leerplicht geldt voor alle
kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Ben
je jonger dan achttien jaar en heb je
(nog) geen diploma? Dan ben je verplicht een diploma te halen. Dat heet
kwalificatieplicht. Dit is een onderdeel van de leerplicht. Tijdens de informatieles werd aan de kinderen

een aantal stellingen voorgelegd. Een
van de stellingen luidde: ‘Op straat
leer je veel meer dan uit de boeken’.
Hierop volgde discussie met als algemene conclusie, dat leerplicht ook
leerrecht betekent. En dat een Nederlands kind blij mag zijn om zolang
op school te mogen zitten. Want leren betekent immers zicht op werk
en een betere positie in de samenleving.
Ook was er gelegenheid om vragen
te stellen aan de leerplichtambtenaren. Op de vraag of zij vroeger wel
eens gespijbeld hebben bleef het antwoord uiteraard uit. Verder waren de
leerlingen benieuwd naar de origineelste spijbelsmoes en of de ambtenaren wel eens met de Koning hebben gesproken. Op de foto luisteren de leerlingen van basisschool De
Duinroos in Velserbroek aandachtig
naar leerplichtplichtambtenaar Nathelie Schmidt. (foto: Reinder Weidijk)

Expositie gemeentehuis
Demissionair wethouder Wim
Westerman opent woensdag 2
april om 15.00 uur de expositie
over het verbouwde gemeentehuis in Velsen. Deze wordt in de
Centrale Bibliotheek aan het Dudokplein in IJmuiden gehouden.
U bent van harte welkom!

De expositie bestaat uit foto’s van de
bouw van het gemeentehuis in 19631965 en foto’s van de renovatie die

in 2013-2014 plaats vond. Het contrast van de bouw ruim 50 jaar geleden en de huidige situatie maken de
expositie zeer uniek. Stichting Dudok in Velsen en Fotokring Polderlicht hebben foto’s ter beschikking
gesteld voor deze expositie.
De expositie is in april en mei te bezichtigen in de Centrale Bibliotheek
in IJmuiden. Daarna is hij op andere plaatsen in Velsen te zien.
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Wet maatschappelijke ondersteuning

Ervaringen nieuwe werken
Sinds 1 januari 2013 gaat de gemeente anders om met aanvragen voor een Wmo-voorziening.
Er wordt nu meer uitgegaan van
de hulpvraag van de burger in
plaats van de voorziening die de
gemeente ‘in het assortiment’
heeft. Daarnaast worden burgers meer gestimuleerd om hun
beperking met eigen mogelijkheden op te lossen. Na ruim een
jaar maakt de gemeente de balans op.

De nieuwe werkwijze betekent onder andere dat de gemeente meer bij
mensen thuis op gesprek gaat. Het
blijkt dat de meeste mensen deze
persoonlijke betrokkenheid erg op
prijs stellen. Vaak blijkt ook wel dat
een andere, meer passende oplossing wordt gevonden dan eerder gedacht en dat een voorziening van de
gemeente niet nodig is.

De nieuwe werkwijze gaat ook over
het zoeken naar oplossingen in de eigen omgeving. Bijvoorbeeld met inzet van familie, vrienden en buren.
De ervaring leert dat de eigen omgeving van mensen soms wel, maar
lang niet altijd uitkomst biedt. Daarnaast leidt de landelijke tendens van
bezuinigingen tot groeiende onvrede en onrust bij burgers, waardoor
praten over de eigen mogelijkheden
soms lastig is. Toch wordt in het gesprek altijd overeenstemming bereikt en een passende oplossing gevonden.
Terugkijkend is de gemeente blij met
deze nieuwe manier van werken en
vooral met het persoonlijke contact
met de burger. Dit najaar wordt een
klanttevredenheidsonderzoek gedaan. Het college heeft de gemeenteraad op 4 maart jl. geïnformeerd over
de nieuwe werkwijze.

Nieuwe rioolpersleiding
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier legt een nieuwe
rioolpersleiding aan. Deze loopt
van het rioolgemaal aan de Polderweg in Velsen-Noord naar de
afvalwaterzuivering aan de Amsterdamseweg in Velsen-Zuid.
De aannemer, firma Westvoort,
start met de werkzaamheden op
7 april a.s. Verwacht wordt, dat
het werk in juli klaar is.

In verband met de werkzaamheden komt op het bedrijventerrein
van Schram op de hoek Basisweg
/ Wijkermeerweg een boorinstallatie te staan. Vanuit deze locatie
wordt een boring onder het Noordzeekanaal gemaakt. Vervanging van
de persleiding is noodzakelijk. De
bestaande rioolpersleiding heeft
te weinig capaciteit; er kan te weinig water doorstromen. Vanwege
het maken van de boringen en het
feit dat de leiding eerst wordt uitgelegd in watergangen zal het verkeer geen of nauwelijks hinder ondervinden van de werkzaamheden.
Wel zal er hinder zijn voor wandelaars rondom de vijver met vishevel
bij de Concordiastraat.

Op dit plaatje ziet u het volledige
tracé van de nieuwe persleiding.
Voor meer info: www.velsen.nl >
Loketten > Waterloket > Riool en
www.hhnk.nl > Werk in de buurt >
Velsen-Noord.

NL Doet: noeste arbeid
Soppen, poetsen en boenen, knippen, zagen en snoeien. Het is allemaal gebeurd op NL Doet in Velsen. Een impressie van twee klussen: bij de ruïne van Brederode en
bij De Binnenhaven.

Vrijdag 21 en zaterdag 22 maart 2014
was het NL Doet. De dagen waarop in
heel Nederland vrijwilligers de handen uit de mouwen steken voor goede doelen. Ook in Velsen waren op
verschillende locaties mensen aan de
slag. Raadsleden, burgemeester, collegeleden, ambtenaren en andere enthousiastelingen waren op zaterdag actief bij de Ruïne van Brederode. Daar werden de toegangspoort, de
verschillende bruggen en meerdere
bankjes ontdaan van algengroei.
Bij De Binnenhaven aan de Zeeweg in
IJmuiden is ook hard gewerkt. Hier is
een natuurlijke speelplek aangelegd
samen met buurtbewoners, bestuurders en medewerkers van de gemeente Velsen. Hoek Hoveniers, project-

ontwikkelaar Synchroon en Zorgbalans verleenden eveneens hun medewerking. Er is gesnoeid en opgeruimd
en een picknicktafel gebouwd. Opvallend zijn de banken, die uit boomstammen zijn gemaakt. Evenals de
kruipgangen en hutten van wilgentakken.
Het parkje was direct een succes. Zodra de vrijwilligers de laatste hand hadden gelegd aan het project, stroomden de kinderen toe om
er te spelen. Het idee was oorspronkelijk van Maurice Bok, bewoner van de
Appelboomstraat. Hij was ontzettend
blij met het resultaat dat met zoveel
mensen in een paar uur werd behaald.
Binnenkort komen er nog speeltoestellen bij en worden er bloemen gezaaid. Gras voor een trapveldje is al ingezaaid. Een deel van het grote terrein
wordt binnenkort bestemd voor honden, zodat de speelplek vrij blijft van
hondenpoep. Al met al een dag waar
alle betrokkenen met tevredenheid op
terugkijken. (foto: Ko van Leeuwen)

Boekje over heropening
Ter gelegenheid van de renovatie
van het gemeentehuis heeft de gemeente Velsen een boekje uitgegeven. In ‘Velsen en de verstilling in
Dudok’ zijn diverse verhalen, gedichten en een sprookje opgenomen. Geschreven door bekende Velsenaren
zoals Conny Braam, Ellen Heijmerikx, Arie Koomen en Katja Schoondergang. Maar ook een wetenschappelijk verhaal over Dudok en zijn visie op de architectuur. De Stichting
Dudok in Velsen en de Fotokring Polderlicht tekenen voor prachtig beeldmateriaal. Het resultaat mag er zijn.
Het boekje ontroert, is met humor en
met liefde voor Velsen geschreven.
De bundel is vanaf vandaag voor 10

euro te koop bij de Centrale Bibliotheek in IJmuiden en de bibliotheek
in Velserbroek (foto: Piet Roos).
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Verkiezingen Gemeenteraad 2014
Op 19 maart is door 51,22 % van de
stemgerechtigde inwoners van Velsen een stem uitgebracht voor de
verkiezing van de raadsleden. De officiële uitslag is op 21 maart vastgesteld door het centraal stembureau:
D66Velsen
Velsen Lokaal
VVD
LGV
PvdA
SP
CDA
Forza!IJmond
GroenLinks
ChristenUnie
ZEN

6 zetels
6 zetels
4 zetels
4 zetels
3 zetels
3 zetels
3 zetels
2 zetels
1 zetel
1 zetel
0 zetels

Zevenentwintig raadsleden zijn met voorkeurstemmen gekozen. Dit wil zeggen dat
zij meer dan 205 stemmen hebben gekregen die zij nodig hebben voor een zetel. Het
is de partij ZEN voor de tweede keer niet
gelukt om in de raad te komen. De nieuwe partij Forza! IJmond neemt deel aan de
nieuwe raad met twee zetels. Het resultaat
van de verkiezingen ziet er als volgt uit:
Opkomst: 51,22%
Kiesdeler: 27075 : 33 = 820,45 (het aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het
aantal beschikbare raadszetels).
Voorkeursdrempel: 25% = 205,11 (het
minimum aantal voorkeursstemmen dat
iemand moet hebben voor een raadszetel).
De kandidaten die gekozen en benoemd
zijn en waarvan de geloofsbrieven in orde

zijn bevonden, worden tijdens de openbare
raadsvergadering van donderdag 27 maart
geïnstalleerd, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis Velsen.
Op woensdag 26 maart hebben twintig
raadsleden die niet terugkeren in de Velsense gemeenteraad afscheid genomen tijdens een openbare raadsvergadering.
De volgende raadsleden keren vooralsnog niet terug: Henny Langendijk, Rob van
den Brink, Paul de Bruijn en Andries Kouthoofd van de VVD, Karel Ockeloen, Paulien van Bodegraven, Rodrigo Cruz Linde,
Ben Hendriks en Sander Meinema van de
PvdA, Martin Gregoire, Tineke van Ombergen en Lieneke Teske van Velsen Lokaal, Arjen Uytendaal van D66 Velsen,
Gerard Vosse van de LGV, Gert Jan van
der Hulst en Dicky Sintenie van het CDA,
Ernst Merhottein en Reina de Haan van
Fractie Merhottein, Frits Vrijhof van de SP
en Frits Korf van de ChristenUnie.
Na de coalitieonderhandelingen worden
de nieuwe wethouders benoemd. De vacatures die dan in de raad ontstaan, worden opgevuld door de kandidaten die als
eerstvolgende op de lijst van gekozen kandidaten staan. Naar verwachting zullen de
wethouders en de nieuwe raadsleden op
16 april of 15 mei door de raad worden benoemd.
De definitieve uitslag per kandidaat, partij en stemdistrict staat op www.velsen.nl.
(foto’s: Reinder Weidijk)

Politieke partij Nr.

Gekozen kandidaten

D66Velsen
D66Velsen
D66Velsen
D66Velsen
D66Velsen
D66Velsen
Velsen Lokaal
Velsen Lokaal
Velsen Lokaal
Velsen Lokaal
Velsen Lokaal
Velsen Lokaal
VVD
VVD
VVD
VVD
LGV
LGV
LGV
LGV
PvdA
PvdA
PvdA
SP
SP
SP
CDA
CDA
CDA
Forza! IJmond
Forza! IJmond
GroenLinks
ChristenUnie

Annette Baerveldt
Hülya Kat
Els Zorgdrager-van Laar
Henk Wijkhuisen
Sander Smeets
Marc Hillebrink
Marianne Vos-Vester
Peter Stam
Johan van Ikelen
Süleyman Çelik
Bram Diepstraten
Nathánaël Korf
Arjen Verkaik
Tilly Mastenbroek-Wesseling
Jeroen Verwoort
Bas Hageman
Leo Kwant
Piet van Deudekom
Floor Bal
Sige Bart
Ronald Vennik
Ahmet Karateke
Marianne Poen
Robert van Koten
Mireille Koedijker
Gerko Buist
Robert te Beest
Annekee Eggermont
Cees Sintenie
Beryl Dreijer
Sander Scholts
Wim Westerman
Leen de Winter

1
3
4
2
5
6
1
8
3
4
7
2
1
4
2
3
1
3
2
9
1
7
5
1
2
3
1
2
3
1
2
1
1

Aantal
stemmen
2585
642
295
264
254
100
1857
491
369
342
301
218
1499
298
185
203
783
639
376
316
1207
406
324
1417
465
49
1183
297
279
692
128
834
611

Even voorstellen

De 33 gezichten
van de nieuwe
gemeenteraad

Henk Wijkhuisen
D66Velsen

Sander Smeets
D66Velsen

Annette Baerveldt
D66Velsen

Hülya Kat
D66Velsen

Els Zorgdrager-van Laar
D66Velsen

Marc Hillebrink
D66Velsen

Marianne Vos-Vester
Velsen Lokaal

Peter Stam
Velsen Lokaal
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Johan van Ikelen
Velsen Lokaal

Süleyman Çelik
Velsen Lokaal

Bram Diepstraten
Velsen Lokaal

Nathánaël Korf
Velsen Lokaal

Arjen Verkaik
VVD

Tilly MastenbroekWesseling VVD

Jeroen Verwoort
VVD

Bas Hageman
VVD

Leo Kwant
LGV

Piet van Deudekom
LGV

Floor Bal
LGV

Sige Bart
LGV

Ronald Vennik
PvdA

Ahmet Karateke
PvdA

Marianne Poen
PvdA

Robert van Koten
SP

Mireille Koedijker
SP

Gerko Buist
SP

Robert te Beest
CDA

Annekee Eggermont
CDA

Cees Sintenie
CDA

Beryl Dreijer
Forza! IJmond

Sander Scholts
Forza! IJmond

Wim Westerman
GroenLinks

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

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

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

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

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

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 15
maart tot en met 21 maart 2014 de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Bik- en Arnoldkade 25 en 27, plaatsen 2 dakopbouwen (20/03/2014)
w14.000124;

Egmondstraat 8, veranderen gevels
(19/03/2014) w14.000121;
Heidestraat 2 en 4, slopen van Heidestraat 2 en nieuwe kopgevel en tuinmuur Heidestraat 4 (17/03/2014)
w14.000117.
Driehuis
Geen mededelingen
Santpoort-Noord
Bickerlaan ong. plaatsen tijdelijke
units (nieuwbouw Bosbeekschool)
(17/03/2014) w14.000118;
Hoofdstraat 167, vergroten 1e ver-

dieping (18/03/2014) w14.000120.
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 9, oprichten berging
(18/03/2014) w14.000119.
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 35, plaatsen groendrager (20/03/2014)
w14.000123.
Velserbroek
Kerkenmaaijerskamp 43, plaatsen
dakkapel (voorgevel)(19/03/2014)
w14.000122.

Velsen-Noord
Noorderbuitenkanaal,
verhogen
overslagcapaciteit
(21/03/2014)
w14.000125.Noorderbuitenkanaal
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende
besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende bij het
(de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van
verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of Burgemeester
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen
in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voor-

ziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Lagersstraat 60, plaatsen dakkapel en
vergroten begane grond (19/03/2014)
w14.000025;
Loggerstraat 17 A en 17 B, aanbrengen tussenverdieping in 2 bestaande bedrijfsgebouwen (25/03/2014)
w14.000036;
Kennemerplein 21, veranderen voorgevel (24/03/2014) w14.000088.
Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 118, kappen boom
(20/03/2014) w14.000097;
Wüstelaan ong., kappen boom
(25/03/2014) w14.000109;
Santpoortse Dreef ong., kappen 6 bomen (24/03/2014) w14.000100;
Santpoortse Dreef ong., kappen 4 bomen (20/03/2014) w14.000076.
Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan 1, kappen boom
(20/03/2014) w14.000087.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Schulpweg ong., kappen
(20/03/2014) w14.000084.

boom

Velserbroek
L. Springerstraat 120 t/m 132, vervangen trap naar entree (24/03/2014)
w14.000053;

Zwanebloemplantsoen ong., kappen
boom (25/03/2014) w14.000111.
Evenementen art. 2:17 APV
21 mei, 2 juli en 27 augustus 2014
Haarlem Nightskate, start- finishlocatie Vestingplein te Velserbroek. Op 13
augustus en 20 september 2014
doorkruist de Haarlem Nightskate gemeente Velsen (18/03/2014)
u14.002298;
18 mei, Zorgspecialistloop, start-finishlocatie Minister van Houtenlaan
123 te Velsen-Zuid (18/03/2014)
u14.001790;
17 mei 2014, Van Delden Mode straatvoetbal toernooi, Plein 1945 te IJmuiden (19/03/2014) u14.002197;
26 april 2014, Koningsdag Driehuis,
veld aan de Aagtevonklaan te Driehuis
(20/03/2014) u14.001661;
9 juni 2014, Pinksterjaarmarkt, tuin
van Landgoed Duin & Kruidberg,
Duin & Kruidbergerweg te SantpoortNoord (24/03/2014) u14.001499.
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Rectificatie toepassing belemmeringwet privaatrecht
De burgemeester van de gemeente Velsen maakt bekend dat de
hoorzitting, te houden op het
stadhuis van de gemeente Beverwijk, Stationsplein 48 in Beverwijk, gepland op donderdag 3
april 2014 om 10.30 uur niet doorgaat.

Deze hoorzitting is naar aanleiding
van het verzoek van Tennet TSO
B.V. aan de minister van Infrastructuur en Milieu om aan de rechthebbenden de gedoogplicht op te leggen
voor de aanleg en instandhouding
van een 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Zoeter-

meer (Bleiswijk) op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht.
De rechthebbenden van de kadastrale percelen worden hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

Zodra een nieuwe datum voor de
hoorzitting is gepland, zal dit opnieuw bekend worden gemaakt en
de rechthebbenden van de kadastrale percelen worden hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

Beleidsregel horecasanctiebeleid 2014
De burgemeester van Velsen
maakt met inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend
dat hij op 25 maart 2014 met gebruikmaking van artikel 3 Dranken Horecawet, artikel 2:22 van
de gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Velsen 2009 en artikel 4:81 Algeme-

ne wet bestuursrecht de beleidsregel Horecasanctiebeleid gemeente Velsen 2014 heeft vastgesteld.

De onderhavige beleidsregel geldt
voor elk openbare inrichting ex artikel 2:19 APV die horecabedrijf is
ongeacht het tijdstip waarop de ex-

ploitatie ervan dagelijks wordt beeindigd. Dit betreft zowel de zogenaamde paracommerciële rechtspersonen - (sport) verenigingen,
buurthuizen e.d. met een kantine als de commerciële horecabedrijven.

Inwerkingtreding
De beleidsregel treedt in werking
op de vierde dag na die van deze bekendmaking, derhalve op 31 maart
2014. De beleidsregel kunt u terugvinden op de website van de gemeente Velsen: www.velsen.nl onder Regelingen & Verordeningen
van Velsen.

Mandaat Milieudienst IJmond
De burgemeester van Velsen
maakt ingevolge artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht bekend dat hij bij besluit van 11
maart 2014 onder voorwaarden
mandaat heeft verleend aan de
secretaris-directeur van de Milieudienst IJmond om namens hem te
besluiten op verzoeken tot bijzondere toestemming voor het laden
en lossen van gevaarlijke stoffen

(m.n. vuurwerk) als bedoeld in het
ADR alsmede kennisgevingen in
het kader van ADR te behandelen.

De secretaris-directeur van de Milieudienst IJmond is tevens bevoegd
verklaard ondermandaat te verlenen
aan de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame teamleiders en senior medewerkers.
De secretaris-directeur van de Mi-

lieudienst IJmond heeft overeenkomstig artikel 10:4, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht ingestemd met de mandaatverlening.
Tevens heeft hij ondermandaat verleend aan de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame teamleiders en
senior medewerkers.

Inwerkingtreding
Het (onder)mandaat gaat in werking
op 28 maart 2014.
Ter inzage
Het mandaatbesluit ligt voor eenieder ter inzage in een mandaatregister bij de afdeling Algemene Zaken op het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.

Mandaatbesluit Expatcenter
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 11 februari
2014 besloten om voor de duur van
de overeenkomst mandaat te ver-

strekken aan medewerkers Dienstverlening Immigratie D van de gemeente Amsterdam en medewerkers Consulent Burgerzaken van de

gemeente Amstelveen die werkzaam
zijn bij het Expatcenter. Het besluit
treedt daags na publicatie in werking. Het mandaatbesluit ligt voor

een ieder ter inzage bij de balie van
het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.

Bijzondere toestemming ADR gemeente Velsen
De burgemeester van Velsen,
Overwegende dat,
Door burgemeester en wethouders van gemeente Velsen voor haar
grondgebied een routering gevaarlijke stoffen is vastgesteld op grond
van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs). Bij besluit van 25 maart

2008 is aan de secretaris-directeur
van Milieudienst IJmond mandaat
verleend tot het verlenen van ontheffingen van deze routeringen op grond
van artikel 22 jo. artikel 9 tweede tot
en met het vierde lid van de Wvgs;
Op grond van bijlage 1 van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke
stoffen (VLG) de bepalingen van het
Europese ADR (Accord Européen

relatif au transport international des
marchandises Dangereuses par route) ook in Nederland gelden. Naast
ontheffing op grond van artikel 22 jo.
artikel 9 tweede tot en met het vierde
lid van de Wvgs, indien een routering
gevaarlijke stoffen is vastgesteld, zijn
op grond van het ADR nog twee situaties mogelijk waarin aan de burgemeester toestemming moet wor-

den gevraagd of kennis gegeven moet
worden van het laden of lossen van
gevaarlijke stoffen.
In de praktijk voorgaande voornamelijk zal voorkomen bij het laden
en lossen van vuurwerk. Een verzoek
zal vaak bestaan uit een verzoek tot
ontheffing van de routering voor vervoer van gevaarlijke stoffen over andere dan de daarvoor aangewezen
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Pieter Vermeulen in
teken van Museumkids
Driehuis - Woensdag 2 april
staat bij het Pieter Vermeulen
Museum, net als bij 98 andere
musea in Nederland, alles in het
teken van Museumkids! In deze
eerste editie, georganiseerd door
de museumvereniging, worden
bij deelnemende musea extra
activiteiten voor kinderen aangeboden. Bij het PVM kun je naast
een bezoek aan de leuke nieuwe tentoonstelling ‘Lentekriebels en zomerzon!’ voor maar 1
euro bovenop de entreeprijs replica’s van kikkers of hagedissen maken. Er zijn meer tafels
ingericht waar je vanalles kunt
doen. Bouke Bloemsma zal kinderen door een microscoop la-

Odd Fellows knappen
tuin op tijdens NL Doet

was iedereen blij, zowel de bewoners van het Thomashuis als ook
de vrijwilligers van de IJmondloge.
De Velsense Odd Fellows hebben
in 2012 ook al financiële ondersteuning verleend aan het Thomashuis. Odd Fellows voelen zich
door hun sociale opdracht zeer
betrokken bij de hulpbehoevende
medemens.
Donderdag 3 april zetten de Odd
Fellows van de IJmondloge (voor
mannen) vanaf 19.30 uur hun
deuren wijd open, om belangstellenden van koffie en informatie te voorzien. Graag van te voren aanmelden via Harm Bouma,
06-53698497, info@ollerton.nl; G.
Stet, 06-53378768, gerard@jobjoost.nl of B. Wellink, 06-38758203,
bewell58@telfort.nl. Zie ook www.
oddfellows-velsen.nl.

ten zien hoe een bij zijn neus
snuit. Bij een andere tafel worden kleine beestjes beter bekeken en er is ook een museumkidstafel. Kinderboekenschrijver en illustrator Harmen van
Straaten schreef speciaal voor
alle bezoekertjes die deze dag
naar het museum komen het
verhaal: Een lege lijst. Bij dit verhaal mogen kinderen een kunstwerk maken. Wie een foto van
zijn kunstwerk upload op de site
van www.museumkids.nl maakt
kans op een boekenpakket van
Harmen van Straaten. Het museum is om 13.00 uur geopend
en vanaf 13.15 uur staan de extra activiteiten klaar.

Verlaten plaats ongeval

IJmuiden - De politie is op zoek
naar getuigen van een aanrijding
vorige week woensdag op de
Lange Nieuwstraat, die plaatsvond tussen 19.30 en 19.45 uur.
Bij deze aanrijding raakte een
16-jarige inwoonster van IJmuiden lichtgewond.
Het 16-jarige meisje reed op de
bromfiets over de Lange Nieuwstraat en werd aangereden door
een bestuurster van een zilveren
personenauto. Naast de bestuurster zat een man die uitstapte na
de aanrijding.
Door de aanrijding was het meisje met de bromfiets gevallen en
liep zij letsel op aan haar been
en hand. De man die uit de auto

2. De secretaris-directeur van Milieudienst IJmond op te dragen en

was gestapt, liep echter weer terug naar de auto, waarop de auto
wegreed over de Lange Nieuwstraat, in de richting van het gemeentehuis.
De politie is op zoek naar mensen die getuige zijn geweest
van deze aanrijding op de Lange Nieuwstraat en/of die meer
kunnen vertellen over deze zilveren auto, waarvan de bestuurster een vrouw met blond haar
was en de man vermoedelijk een
Pool.
De politie heeft 1 getuige gesproken die de aanrijding heeft
gezien. Heeft u iets gezien? Belt
u dan s.v.p. met de politie in Velsen via 0900-8844 (lokaal tarief)

Verlaten plaats ongeval

Driehuis - Woensdag 2 april
staat bij het Pieter Vermeulen
Museum, net als bij 98 andere
musea in Nederland, alles in het
teken van Museumkids! In deze
eerste editie, georganiseerd door
de museumvereniging, worden
bij deelnemende musea extra
activiteiten voor kinderen aangeboden. Bij het PVM kun je naast
een bezoek aan de leuke nieuwe tentoonstelling ‘Lentekriebels en zomerzon!’ voor maar 1
euro bovenop de entreeprijs replica’s van kikkers of hagedissen maken. Er zijn meer tafels
ingericht waar je vanalles kunt
doen. Bouke Bloemsma zal kinderen door een microscoop la-

IJmuiden - Zaterdag hebben een
tiental leden van de IJmondloge
van de Velsense Odd Fellows, in
het kader van NLdoet.nl van het
Oranjefonds, vrijwilligerswerk verricht. Zij hebben deze dag de tuin
opgeknapt van het Thomashuis
aan de Kon. Wilhelminakade in
IJmuiden. In het Thomashuis worden kinderen verzorgd met een
verstandelijke beperking.
Ondanks de nu en dan vallende
regen is er veel werk verricht. De
1.80 meter hoge heg rondom de
tuin werd gesnoeid, het gras gemaaid, het straatwerk werd met
een hogedrukspuit onkruidvrij gemaakt en de tuinmeubels werden
schoon geboend. Ten slotte werd
al het afval afgevoerd. Na een
aantal uren hard werken was de
klus in de namiddag geklaard en

Aldus vastgesteld op 11 maart 2014
De burgemeester voornoemd,
F.M. Weerwind
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besluiten op aanvragen voor bijzondere toestemmingen, alsmede om

IJmuiden - De politie is op zoek
naar getuigen van een aanrijding
vorige week woensdag op de
Lange Nieuwstraat, die plaatsvond tussen 19.30 en 19.45 uur.
Bij deze aanrijding raakte een
16-jarige inwoonster van IJmuiden lichtgewond.
Het 16-jarige meisje reed op de
bromfiets over de Lange Nieuwstraat en werd aangereden door
een bestuurster van een zilveren
personenauto. Naast de bestuurster zat een man die uitstapte na
de aanrijding.
Door de aanrijding was het meisje met de bromfiets gevallen en
liep zij letsel op aan haar been
en hand. De man die uit de auto

Odd Fellows knappen
tuin op tijdens NL Doet

pensatie en schadevergoedingen
ten gevolge van rechtmatige respectievelijk onrechtmatige besluitvorming of financiële compensatie anderszins;
c. Beslissingen op bezwaar- en beroepschriften.
5. De secretaris-directeur op te dragen zorg te dragen voor het beheer van archiefbescheiden verband houdende met de uitvoering
van het in dit mandaat- en machtigingsbesluit gestelde;
6. Te bepalen dat dit besluit geldt
voor onbepaalde tijd;
7. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag volgende op de dag waarop bekendmaking heeft plaatsgevonden.

Formulierenbrigade

1. Te bepalen dat de secretaris-directeur van Milieudienst IJmond,
overeenkomstig artikel 10:2, 10:3
en 10:11 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, bevoegd
is om in zijn naam en onder zijn
verantwoordelijkheid te besluiten op verzoeken tot bijzondere toestemming als bedoeld in het
ADR, Hoofdstuk 7.5 voorschrift
7.5.11 (CV1) en Hoofdstuk 8.5 voorschrift S1 (4) en/of deze namens
hem te ondertekenen;
2. De secretaris-directeur van Milieudienst IJmond op te dragen en

was iedereen blij, zowel de bewoners van het Thomashuis als ook
de vrijwilligers van de IJmondloge.
De Velsense Odd Fellows hebben
in 2012 ook al financiële ondersteuning verleend aan het Thomashuis. Odd Fellows voelen zich
door hun sociale opdracht zeer
betrokken bij de hulpbehoevende
medemens.
Donderdag 3 april zetten de Odd
Fellows van de IJmondloge (voor
mannen) vanaf 19.30 uur hun
deuren wijd open, om belangstellenden van koffie en informatie te voorzien. Graag van te voren aanmelden via Harm Bouma,
06-53698497, info@ollerton.nl; G.
Stet, 06-53378768, gerard@jobjoost.nl of B. Wellink, 06-38758203,
bewell58@telfort.nl. Zie ook www.
oddfellows-velsen.nl.

Velsen - Heeft u onlangs de
aanslagen voor de waterschaps- en gemeentelijke belastingen weer ontvangen of
heeft u nog aanslagen die u
nog niet heeft betaald? En twijfelt u of u misschien recht heeft
op kwijtschelding? De Formulierenbrigade Velsen kan u
hierbij helpen! De Formulierenbrigade Velsen kan samen met
u kijken of u mogelijk in aanmerking komt voor kwijtschelding van de belastingen. Ook
bieden de consulenten van de
Formulierenbrigade Velsen, indien gewenst, hulp bij het invullen van de aanvraag. Verder kunnen zij u informeren over andere voorzieningen waar u mogelijk recht op
heeft. Om een afspraak te maken met de Formulierenbrigade Velsen, belt u met telefoonnummer 088-8876900. Dit telefoonnummer is bereikbaar op
maandag tot en met vrijdag van
09.00 tot 17.00 uur. U kunt ook
een afspraak via de e-mail maken. Stuur dan een e-mail naar
formulierenbrigadevelsen@socius-md.nl. De Formulierenbrigade Velsen is gevestigd in
gebouw Waterstaete, Dokweg
27a te IJmuiden. De Formulierenbrigade Velsen houdt, in samenwerking met Stichting Welzijn Velsen, ook spreekuur in
Watervliet, Doelmanstraat 34, in
Velsen-Noord. Dit spreekuur is
iedere vrijdagochtend van 9.00
tot 12.00 uur. Het spreekuur is
uitsluitend op afspraak.

BESLUIT:
voor zover het zijn bevoegdheden betreft:

te besluiten als bedoeld in 1. voor te
bereiden en uit te voeren, alsmede
kennisgevingen als bedoeld in het
ADR, Hoofdstuk 7.5 voorschrift
7.5.11 (CV1) en Hoofdstuk 8.5 voorschrift S1 (4) te behandelen;
3. Te bepalen dat de secretaris-directeur van Milieudienst IJmond kan
besluiten dat de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame teamleiders en senior medewerkers
eveneens gerechtigd zijn de onder 1. en 2. genoemde besluiten te
nemen en/of te ondertekenen dan
wel de zaken daarin genoemd te
behandelen;
4. Te bepalen dat van de machtiging
besluiten te nemen geen gebruik
mag worden gemaakt indien het
betreft:
a. Zaken die afwijken van gevoerd
en/of vastgesteld beleid;
b. Beslissingen omtrent nadeelcom-

IJmuiden - Zaterdag hebben een
tiental leden van de IJmondloge
van de Velsense Odd Fellows, in
het kader van NLdoet.nl van het
Oranjefonds, vrijwilligerswerk verricht. Zij hebben deze dag de tuin
opgeknapt van het Thomashuis
aan de Kon. Wilhelminakade in
IJmuiden. In het Thomashuis worden kinderen verzorgd met een
verstandelijke beperking.
Ondanks de nu en dan vallende
regen is er veel werk verricht. De
1.80 meter hoge heg rondom de
tuin werd gesnoeid, het gras gemaaid, het straatwerk werd met
een hogedrukspuit onkruidvrij gemaakt en de tuinmeubels werden
schoon geboend. Ten slotte werd
al het afval afgevoerd. Na een
aantal uren hard werken was de
klus in de namiddag geklaard en

Formulierenbrigade

hem op te dragen de kennisgevingen
die in dat kader worden gedaan te behandelen;

Velsen - Heeft u onlangs de
aanslagen voor de waterschaps- en gemeentelijke belastingen weer ontvangen of
heeft u nog aanslagen die u
nog niet heeft betaald? En twijfelt u of u misschien recht heeft
op kwijtschelding? De Formulierenbrigade Velsen kan u
hierbij helpen! De Formulierenbrigade Velsen kan samen met
u kijken of u mogelijk in aanmerking komt voor kwijtschelding van de belastingen. Ook
bieden de consulenten van de
Formulierenbrigade Velsen, indien gewenst, hulp bij het invullen van de aanvraag. Verder kunnen zij u informeren over andere voorzieningen waar u mogelijk recht op
heeft. Om een afspraak te maken met de Formulierenbrigade Velsen, belt u met telefoonnummer 088-8876900. Dit telefoonnummer is bereikbaar op
maandag tot en met vrijdag van
09.00 tot 17.00 uur. U kunt ook
een afspraak via de e-mail maken. Stuur dan een e-mail naar
formulierenbrigadevelsen@socius-md.nl. De Formulierenbrigade Velsen is gevestigd in
gebouw Waterstaete, Dokweg
27a te IJmuiden. De Formulierenbrigade Velsen houdt, in samenwerking met Stichting Welzijn Velsen, ook spreekuur in
Watervliet, Doelmanstraat 34, in
Velsen-Noord. Dit spreekuur is
iedere vrijdagochtend van 9.00
tot 12.00 uur. Het spreekuur is
uitsluitend op afspraak.

wegen, indien een routering is vastgesteld, en een verzoek tot toestemming of een kennisgeving van het laden en lossen. Op dit moment liggen
zowel de bevoegdheid tot het nemen
van een besluit op een verzoek tot
bijzondere toestemming, alsmede de
behandeling van een kennisgeving in
dit kader bij mij;
Mede gezien de ervaring die bij Milieudienst IJmond bestaat ten aanzien van ontheffingsverlening in het
kader van de Wet vervoer gevaarlijke
stoffen voor gemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Velsen en de nauwe
verwevenheid daarmee van bijzondere toestemming en kennisgeving
in het kader van het ADR ik het wenselijk acht om de secretaris-directeur van Milieudienst IJmond mandaat te verlenen tot het nemen van
besluiten op aanvragen voor bijzondere toestemmingen, alsmede om

ten zien hoe een bij zijn neus
snuit. Bij een andere tafel worden kleine beestjes beter bekeken en er is ook een museumkidstafel. Kinderboekenschrijver en illustrator Harmen van
Straaten schreef speciaal voor
alle bezoekertjes die deze dag
naar het museum komen het
verhaal: Een lege lijst. Bij dit verhaal mogen kinderen een kunstwerk maken. Wie een foto van
zijn kunstwerk upload op de site
van www.museumkids.nl maakt
kans op een boekenpakket van
Harmen van Straaten. Het museum is om 13.00 uur geopend
en vanaf 13.15 uur staan de extra activiteiten klaar.

Pieter Vermeulen in
teken van Museumkids

en/of vastgesteld beleid;
b. Beslissingen omtrent nadeelcom-

De burgemeester voornoemd,
F.M. Weerwind

