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Busbaan in gebruik
Velsen - Vanaf zondag 2
april rijdt bus 75 over het
nieuwe HOV-traject. Dit
moet zorgen voor een snellere
verbinding
tussen
IJmuiden en station Haarlem. Er zijn aparte busbanen en gedigitaliseerde haltes aangelegd om te zorgen
voor een goede doorstroming. De begrote 70 miljoen euro was uiteindelijk
niet nodig. Dankzij scherp
aanbesteden kostte de aanleg vele miljoenen minder.
De gemeente Velsen draagt
maximaal 5 procent bij aan
het totale bedrag.
Behalve een vlotte busverbinding, vier tot zes keer per
uur, heeft HOV Velsen als
bij-effect dat de provincie
geld beschikbaar stelde voor
aanpassingen aan de Lange
Nieuwstraat en Kromhoutstraat in IJmuiden en de
Hoofdstraat in SantpoortNoord, die al langer op het

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen
ZONDAG 2 APRIL
AANVANG 14.00 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:
wensenlijstje van de gemeente stond. Bereikbaarheid is een van de speerpunten van de IJmondgemeenten. HOV Velsen biedt
een snelle verbinding dankzij de busbanen en de voorrangsregeling op kruispunten. De dichtslibbende verkeersaderen door Velsen
kregen een dotterbehande-

ling en een bypass die hopelijk een goed effect hebben op de verkeersdrukte in
de kernen. Vanaf 3 september wordt buslijn 75 omgedoopt tot R-netlijn 385. (foto: Provincie Noord-Holland)

IJmuiden - Gedeputeerde Elisabeth Post van de
provincie Noord-Holland
opent donderdagmiddag
het Sluis- en Haven Informatie Punt in IJmuiden.
Hier kan het Noordzeekanaalgebied in al haar facetten worden beleefd.
SHIP is vanaf vrijdag open
voor publiek.

De Blokkers

Deze advertentie is aangeboden door:

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

Deze week in De krant!

Volgende
week: l!
Woonspecia
techniekruimte waar dagelijks vele jongeren lessen volgen. SHIP omvat naast een
innovatieve tentoonstellingsruimte verder een ontvangsten vergaderruimte en een
restaurant met een fantastisch uitzicht over de nieuwe
zeesluis en de omgeving.
Provincie
Noord-Holland
heeft het informatiepunt op
het sluizencomplex gerealiseerd in samenwerking met
de gemeenten Amsterdam,
Zaanstad, Velsen, Beverwijk,

tegen

Elders in deze editie:
Feestelijke opening busbaan HOV Velsen

SHIP open voor publiek

Pal naast de nieuwe zeesluis
staat SHIP, een vier verdiepingen tellend gebouw met
vaste en wisselende tentoonstellingen waarin de nieuwe zeesluis en de bedrijvigheid in het Noordzeekanaalgebied centraal staan. Naast
informatie over het sluizencomplex schenkt SHIP ook
aandacht aan de ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied en aan de technologische mogelijkheden
in het gebied, voornamelijk
voor jongeren.
Zo kan er in de tentoonstellingsruimte door een maquette van de zeesluis gewandeld worden en is er een

Stormvogels

Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Havenbedrijf Amsterdam, Zeehaven IJmuiden, Tata Steel en Rijkswaterstaat. Tevens hebben diverse sponsoren uit het bedrijfsleven de realisatie van
SHIP financieel mogelijk gemaakt. SHIP wordt geëxploiteerd door ShipAhoy, een
project van Telstar.
Het adres van SHIP is Noordersluisweg 1 in IJmuiden.
Zie ook www.ship-info.nl.
(foto: Erik Baalbergen)

Stilettorun
IJmuiden - De winkeliers
in het centrum van IJmuiden organiseren op zaterdag
29 april een stilettorun op
de Lange Nieuwstraat. Hakken moeten minimaal 7 centimeter hoog en 1,5 centimeter breed zijn. Aanmelden
kan bij Subway, Sterk Schoenen en Gall & Gall. De loop is
onderdeel van het Fashion &
Fresh Lentefestival.

ARMY GOODS BV • klein- en groothandel
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BACO
ZOEK OP BACO
ARMY GOODS!

ZIE ADVERTENTIE
IN DEZE KRANT
Kromhoutstraat 38-40 IJmuiden, 0255-511612

www.baco-army-goods.nl

DE LENTE KOMT ERAAN!
DE ZOMERBANDEN
MOGEN ER WEER OP

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN
www.albatrosbanden.nl

2

30 maart 2017

COLOFON
Verschijnt donderdag

EDITIE 8: VElsErbroEk, DrIEhuIs,
VElsEn-z., sanTpoorT-z. En
sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag

EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Sanne Crapts
Mobiel 06-11388940
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplaGE hoFGEEsT: 15.250
oplaGE juTTEr: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

Taalcoaches gezocht!
Velsen - Vluchtelingenwerk
Velsen is op zoek naar enthousiaste taalcoaches die het leuk
vinden om minimaal zes maanden en één keer per week met
vluchtelingen op een ontspannen manier de Nederlandse
taal te oefenen. Voor een snelle en goede inburgering in onze Nederlandse maatschappij
moeten vluchtelingen een verplichte cursus volgen. Zij moeten voor het inburgeringsexamen redelijk Nederlands leren
spreken en verstaan. Als taalcoach kunt u een geweldige

bijdrage leveren tot het succesvol inburgeren door te ondersteunen bij het oefenen van
de Nederlandse taal. Veel samen praten, samen op stap
gaan (zoals bespreken van het
huiswerk, bibliotheekbezoek,
boodschappen doen) verbetert de taalvaardigheid snel.
De taalcoach hoeft geen docent of deskundige te zijn. Een
positieve instelling, geduld en
affiniteit met mensen uit een
andere cultuur zijn voldoende.
Aanmelden kan via aarnautovic@vluchtelingenwerk.nl.

‘Slimme techniek’
op ondernemersontbijt
IJmuiden - Vorige week vond
het jaarlijkse ondernemersontbijt plaats dat alweer voor
de zesde keer georganiseerd
werd door het Technisch College Velsen en het Maritiem
College IJmuiden. Vorig jaar
was het onderwerp Innovatie en dit jaar was als thema
‘Slimme Techniek’ gekozen.
Ongeveer 60 aanwezigen
waaronder ondernemers, betrokkenen uit het onderwijs
en andere genodigden moesten vroeg uit veren teneinde
om half acht aan te kunnen
schuiven aan het uitgebreide
ontbijt.
Na de openingswoorden van
de directeur van het Technisch College Velsen, Nelie Groen, kwamen een tweetal sprekers aan bod, namelijk Niels Vreeken, coördinator innovatielab Water en Natuur bij PWM en Kees van
der Vlugt, eigenaar van Van
der Vlugt BV, producent van
kunststof kozijnen.
Tevens was er een nog een
ingelaste presentatie van het
Super Kartteam Velsen, een
samenwerkingsverband tussen het Technisch College
Velsen en het Gymnasium Felisenum.
Twee leerlingen hielden een
glanzend betoog over de ontwikkeling van het elektrische
Superkartproject
waarmee
beide scholen bezig zijn en

deden afsluitend een oproep
aan de aanwezige ondernemers om dit project vooral te
gaan sponsoren.
Niels Vreeken van PWN
hield een interessant betoog
over de samenwerking tussen het grondwaterbedrijf en
de 3D Makers Zone in Haarlem, www.3dmakerszone.com
. Aan de hand van een aantal
voorbeelden liet hij zien hoe
3D-prints voor slimme, geld
besparende oplossingen in
de watervoorziening kunnen
zorgen.
Ondernemer Kees van der
Vlugt benadrukte het belang
van jonge mensen in een onderneming, speciaal als het
gaat om innovatie en nieuwe,
slimme technieken. ,,Bij ons is
de afgelopen jaren veel geautomatiseerd en gerobotiseerd.
Dat moet je mij niet laten bedenken, maar daarom moet
je jonge mensen hiervoor de
ruimte geven binnen je bedrijf’’, aldus Van der Vlugt.
Wethouder Annette Baerveldt
van onderwijs benadrukte in
haar slotwoord hoe belangrijk techneuten zijn in het bedrijfsleven. ,,VMBO-ers worden nog altijd niet genoeg op
waarde geschat binnen het
bedrijfsleven. Ze zijn echter
juist hard nodig en nu is het
zaak om ze, als ze van school
af komen, in de buurt te houden.’’ (Joop Waijenberg)

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een
typisch IJmuidens beeld
vast. Soms naar aanleiding van de actualiteit of
een evenement, soms gewoon vanwege de mooie
taferelen die IJmuiden
doorgaans te bieden heeft
of bijzondere gebeurtenissen die plaatsvinden.
Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden
over IJmuiden. Deze week
aandacht voor de aanleg
van de nieuwe zeesluis.
We raken al aardig gewend
aan de bedrijvigheid rond de
aanleg van de nieuwe zeesluis. Pas een jaar geleden
begon de bouw en keken we
in deze rubriek nog even terug op het Sluisleidingcentrum bij de Noordersluis, het
Ganzeneiland en het Haventje van Rietman die ten prooi
zouden gaan vallen aan de
nieuwe sluis. Een jaar later bestaan deze drie nog
slechts in onze herinneringen.
Het hele gebied tussen de
Middensluis en de Noordersluis is in korte tijd getransformeerd tot een grote bouwput, waarin aannemerscombinatie OpenIJ de
nieuwe zeesluis bouwt. De
sluis dient ter vervanging
van de in 1930 geopende
Noordersluis, die nu het einde van haar technische levensduur nadert. Hoewel
400 meter lang, 50 meter
breed en 15 meter diep, is de
Noordersluis te klein voor de
steeds groter wordende zeeschepen. Omdat de Amsterdamse havenregio haar internationale status wil behouden is besloten tot de

aanleg van een grotere sluis.
De nieuwe zeesluis wordt
500 meter lang, 70 meter
breed en 18 meter diep.
De toekomstige kolk van de
nieuwe sluis is momenteel
een grote zandbak waarin druk gewerkt wordt met
‘speelgoed voor grote jongens’. In deze zandbak is een
mobiele betoncentrale neergezet om het beton voor de
kolkwanden en sluishoofden te maken. De betonwagens hoeven niet ver te rijden om hun beton af te leveren. Met speciale grijpers
worden in de zandbak diepe sleuven gegraven voor
de kolkwanden. Veel beton
zal in deze sleuven gestort
worden. Daarnaast is de afgelopen maanden is aan de
oostkant de bouwkuip van
het binnenhoofd aangelegd.
Aan de westkant, richting
de Middensluis verschijnt
de bouwkuip voor het buitenhoofd. In de bouwkuipen worden de deurkassen
gebouwd voor de sluisdeuren. De deuren voor de nieuwe sluis worden op dit moment gebouwd in Zuid-Korea. Ze komen in 2018 per
schip onze kant op. In het
najaar 2018 zullen de deuren
in hun kassen worden gevaren. Rond komende zomer
begint de bouw van het bedieningsgebouw bij de nieuwe sluis. Volgens de planning zal de nieuwe zeesluis
in oktober 2019 worden opgeleverd en in gebruik worden genomen.
Rond de bouw valt veel te
zien. Het kranenpark in en
rond de zandbak levert indrukwekkende beelden op,
zoals hier afgelopen zaterdag vlak voor zonsopkomst.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Poppenhuis’.
Voor volwassenen en oudere kinderen. Geopend donderdag tot en met zondag van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4
euro.
Stadsschouwburg
Velsen: Ro Theater met familiehit ‘Snorro’. Aanvang 19.00 uur.
Informatieavond voor mensen met borstkanker en hun
naasten bij Inloophuis Kennemerland, Wulverderlaan 51
Santpoort-Noord. Van 19.30
tot 21.30 uur, inloop vanaf
19.15 uur.
Fim ‘Superyacht’ in De Brulboei, Kanaalstraat 257 IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Jonge pianotalenten in De
Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Theatercollege over zand door Jan van den
Berg. Aanvang 20.30 uur.

31 MAART

Pieter Vermeulen Museum:
Voorstelling Poepgoed/scheid
goed. Vanaf 3 jaar. Van 13.00
tot 17.00 uur.
Heemsteedse Kunstbeurs
Sportparklaan 16 Heemstede.
Van 19.00 tot 22.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Het Groot Niet Te Vermijden.
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Jackie’.
Aanvang 20.30 uur.

1 APRIL

Open dag HOV. Gratis rondje over de nieuwe busbaan.
Zie ook www.hovvelsen.nl en
www.avsuomi.nl
Heemsteedse Kunstbeurs
Sportparklaan 16 Heemstede.
Van 11.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland
op z’n smalst’. Tentoonstelling
‘95 Jaar Wijsmuller Durf en Innovatie’. 3 Speurtochten. Geopend vanaf 13.00 uur.
Anneke van Dok signeert van
14.00 tot 16.00 uur haar nieu-

we roman ‘Twee keer woordwaarde’ bij Bredero Boeken in
Santpoort-Noord.
Reünie Ossendorpschool/
Vliegende Hollander in het
gebouw Telstar Horeca (Rabobank/IJmondstadion, Min.
van Houtenlaan IJmuiden. Van
14.00 tot 16.00 uur.
Bingo- en loterijavond bij
Speeltuin De Veilige Haven,
Heerenduinweg
IJmuiden.
Aanvang 20.00 uur.
Back to the Sixties & Seventies in Grand Café De Wildeman in Santpoort-Noord.
Van 20.00 tot 00.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
uth Jacott met nieuwe hitshow. Aanvang 20.15 uur.
U2 L.A. Vation in het Thalia Theater, Breesaapstraat 52
IJmuiden. Aanvang 21.00 uur.

2 APRIL

Rommelmarkt voor AMREF/
Flying Doctors in de recreatiezaal van Velserhooft, Valckenhoeflaan 18 Santpoort-Noord.
09.00 tot 17.00 uur.
Lezing door dr. Gerard Visser
met als thema ‘Het religieuze
in de poëzie van Nijhoff’. De
Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang 10.30 uur.a
Publieksdag op Forteiland.
De vertrektijden van de Koninging Emma is om 10.45,
12.45 en 15.10 uur. Zie ook
www.ijmuidnserondvaart.nl.
Buitenplaats Beeckestijn:
Laatste dag tentoonstelling
‘Poppenhuis’. Voor volwassenen en oudere kinderen. Geopend donderdag tot en met
zondag van 11.00 tot 16.00
uur. Toegang 4 euro. Maandelijkse rondleiding door huis
en tuinen. Aanvang 14.00 uur.
Deelname 7,-. Aanmelden via
info@buitnplaatsbeeckestijn.
nl.
Koffieconcert op de Ruïne
van Brederode. Optreden Seyl
& Treyl. Van 11.30 tot 13.00
uur.
Heemsteedse Kunstbeurs
Sportparklaan 16 Heemstede.
Van 11.00 tot 17.00 uur.
Koffieconcert met het Chr.
Mannenkoor en het Goede Herderkoor in de IChthuskerk, Snelliusstraat 40 IJmuiden. Aanvang 12.30 uur, kerk
open 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland
op z’n smalst’. Tentoonstelling
‘95 Jaar Wijsmuller Durf en In-

novatie’. 3 Speurtochten. Geopend vanaf 13.00 uur. Film
‘Zicht op water’.
Koffieconcert met Seyl en
Treyl op Ruïne van Brederode in Santpoort-Zuid. Zie ook
www.heerlijkheid-brederode.
nl.
Open dag bij LTC De Heerenduinen in IJmuiden. Van 14.00
tot 17.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Vrolijk tv-varkentje Peppa Pig.
Aanvang 14.00 uur.
Edouard sluit het ZondagMiddagPodium af in De
Dwarsligger, Planetenweg 338
IJmuiden. Aanvang 14.00 uur.
Verhaallezing ‘Hoe bijzonder
is een wonder?’ in St. Raphaëlkerkje, Popellaan 1 Bloemendaal. Van 14.00 tot 16.00
uur.
Voorjaarsrondleiding Beeldenpark Een Zee van Staal,
hoek Bosweg en de Reyndersweg in Wijk aan Zee. Aanvang
14.00 uur vanaf de entree van
het park.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Frans Mulder
solo in ‘Tot ie Purper ziet’. Aanvang 15.00 uur.
Pianorecital in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.

gelijk als verjaardagspartijtje.
Kosten 6,- per kind. Opgeven
via carla_schut@hotmail.nl of
06-26038252, dit kan tot uiterlijk de dinsdag ervoor tot
18.00 uur.

Introductieavond bij Odd
Fellows, Stationsweg VelsenZuid. Vanaf 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Sjaak Bral en
‘De moord op Blonde Dolly’.

6 APRIL

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Inloopspreekuur van Koninklijke Visio in bibliotheek
Velserbroek,
Maanbastion
476, van 10.30 tot 12.00 uur.
Rouwspreekuur bij Alice
Loeters Persoonlijke uitvaartzorg in de Naaldkerk, Frans
Netscherlaan 12 SantpoortNoord. Van 11.00 tot 12.00 uur.

Er gaat geen dag
voorbij zonder RTV
rtvseaport.nl/agenda

3 APRIL

Autisme en seksualiteit in De
Hofstede, Aletta Jacobsstraat
227 Velserbroek. Van 19.30 tot
22.00 uur.
Velsen-Zuid - Voor degenen
die altijd al hebben willen weten wat de Odd Fellows zoal doenin hun verenigingsge4 APRIL
bouw aan de Stationsweg in
Kledingbeurs Het Kruispunt Velsen-Zuid is er nu de mogevan 10.00 tot 12.00 uur in Vel- lijkheid om dit zelf mee te maserbroek. Elke dinsdagoch- ken. Deze gelegenheid doet
tend.
zich voor op donderdag 6
Repair Café in De Spil IJmui- april vanaf 19.30 uur. U wordt
den. Van 13.30 tot 16.00 uur.
ontvangen door leden van de
IJmondloge en Duinroosloge. De eerste kennismaking
zal onder het genot van een
5 APRIL
kop koffie of thee best lukOIG
tweedehandswin- ken. Daarna zullen de leden
kel open aan Industriestraat, zich nader aan u voorstellen.
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
Zoals ook tijdens een loge06-26038252.
avond voor leden gebruikelijk
Zee- en Havenmuseum is, gaan zij na de koffie naar
IJmuiden: exposities ‘Holland boven, naar de ontmoetingsop z’n smalst’. Tentoonstelling ruimte, waar de aanwezigen
‘95 Jaar Wijsmuller Durf en In- in alle rust naar wat muziek,
novatie’. 3 Speurtochten. Ge- tekst en uitleg luisteren. Na
opend vanaf 13.00 uur.
afloop gaan zij weer naar bePieter Vermeulen Museum: neden, naar de recreatieruimVoorstelling Poepgoed/scheid te. Daar kan van een drankje
goed. Vanaf 3 jaar. Van 13.00 en hapje worden genoten en
tot 17.00 uur. Workshop knut- is er alle gelegenheid zijn om
sel /onze aaivos: ons echte vragen te stellen.
goud’ van 13.30 tot 15.30 uur. De vorige introductieavond
Kosten 1,50 bovenop de en- was op 29 november 2016.
treeprijs. Poppenkastvoorstel- Er was toen voldoende beling ‘Poep en Troep’. 13.30 uur. langstelling en de sfeer beBuitenplaats Beeckestijn: viel blijkbaar zo goed dat in
Kindervertelmiddag voor kin- dit nieuwe jaar (2017) zich al
deren van 4 tot 8 jaar. Van weer een drietal mensen als
14.00 tot 16.00 uur. Ook mo- lid hebben aangemeld. Met

deze introductieavonden, die
geheel vrijblijvend toegankelijk zijn, willen Odd Fellows
mensen bereiken, waarvan zij
menen dat die de extra factor
bezitten, die hen tot een geschikt Odd Fellow zou kunnen
maken, zoals levenservaring,
leergierigheid, inhoud en persoonlijkheid. Mensen dus, die
hun nieuws- en leergierigheid
willen bevredigen, zich persoonlijk willen ontplooien en
willen deelnemen aan gezelligheid in een vriendenclub.
Zij willen hun vereniging laten groeien door verjonging
en vernieuwing, met mensen
die een nieuwe uitdaging niet
uit de weg gaan. Zo hopen
Odd Fellows mee te werken
aan een betere samenleving.
Iedereen is van harte welkom. U kunt parkeren op de
hoek
Stationsweg-Minister van Houtenlaan in Velsen-Zuid. Aanmelden kan bij
de heer H. Bouma, tel. 065369.8497, email: info@indpart.com, de heer G. Stet, tel.
06-5337.8768, email: gerard@
jobjoost.nl, de heer B. Wellink,
tel. 0251-228268, email: bwellink@zonnet.nl en de heer A.
Koehorst, tel. 023-5390240,
email: 40ijmond@oddfellows.
nl. Zie ook www.oddfellowsvelsen.nl.
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Rabobank Lenteborrel druk bezocht

‘Uw betrokkenheid is
iets om trots op te zijn’
IJmond - De Rabobank
Lenteborrel stond dit jaar
in het teken van vitaliteit.
Hoofdgast was voormalig
topjudoka Edith Bosch. De
bijeenkomst in het Rabobank IJmond Stadion trok
meer dan 150 bestuurders
van lokale verenigingen en
stichtingen.
Het zijn geen gemakkelijke
tijden voor de clubs. Sponsorinkomsten lopen terug, de
overheid trekt zich terug als
subsidieverstrekker en het
wordt steeds lastiger om vrijwilligers te vinden. ,,Dat baart
ons zorgen, want de verenigingen en stichtingen zorgen voor sociale cohesie en
zijn daarom van groot maatschappelijk belang’’, zei directievoorzitter Jakob Klompien in zijn welkomstwoord.
,,Ik ben dan ook blij dat de
Rabobank onlangs een convenant heeft getekend dat
erin voorziet om clubs bij te
staan met kennis en kunde.
Dat is waar wij ons in onderscheiden. Het is belangrijk
om elkaar vast te houden in
de tijden die gaan komen.’’
Op het gebied van sponsoring is Rabobank IJmond
meerjarige
samenwerkingen aangegaan met onder
andere de harddraverijverenigingen, de hockeyclubs
en betaald voetbalclub Telstar. Maar andere organisaties staan zeker niet buitenspel, benadrukte Klompien. Voor projecten die de
werk- en woonomgeving in
de IJmond versterken is jaarlijks 250.000 euro beschikbaar via het Rabo DichtbijFonds. Daarnaast verdeelt de
bank zo’n 40.000 euro onder

de clubs die deelnemen aan
de Rabo Fietsdag. De afgelopen drie jaar hebben hier al
meer dan 11.500 IJmonders
aan meegedaan.
Na het welkomstwoord stelde financieel adviseur Ruben Hulsbergen het MKBteam van Rabobank IJmond
voor. ,,Wij willen graag met
u meedenken en samen de
uitdagingen aangaan waar u
als verenigingen voor staat.
Uw betrokkenheid is iets om
trots op te zijn.’’ Vervolgens
was het woord aan Edith
Bosch, meervoudig medaillewinnaar op de Olympische
Spelen in Sydney, Athene,
Peking en Londen. Zij hield
een inspirerend verhaal over
haar topsportcarrière, maar
ook over het belang van het
verenigingsleven.
,,In het begin draaide het op
mijn club helemaal niet om
presteren’’, vertelde Bosch.
,,Plezier maken, daar ging het
om. Ik heb mij pas op latere
leeftijd gerealiseerd hoeveel
vrijwilligers er iedere week
voor nodig waren om de vereniging draaiende te hou-

den. Die mensen hebben ervoor gezorgd dat ik kon uitgroeien tot een sporter met
een Olympische droom. Winnen doe je nooit alleen. Daar
is een team voor nodig. Dat
geldt ook voor het verenigingsbestuur. Dingen lukken pas als je er samen voor
gaat. Zorg dus dat je vertrouwen hebt in elkaar, conflicten samen oplost, betrokkenheid toont en verantwoordelijkheid neemt. En durf successen te vieren. Geef elkaar complimenten, want
het is heel bijzonder wat jullie doen!’’
Tijdens de Lenteborrel vond
tevens de aftrap plaats van
de inschrijving voor de Rabo
Fietsdag. Ilse Moerkerk, al jaren de drijvende kracht achter het evenement, laat weten
dat de inschrijvingen binnenstromen.
,,Er hebben zich al meer dan
zeventig verenigingen aangemeld. Mijn advies is om
niet te lang te wachten, want
er kunnen maximaal vierduizend mensen deelnemen op
zondag 11 juni.’’

Kunst en muziek op
Heemsteedse Kunstbeurs
Regio - De Heemsteedse
Kunstbeurs beleeft in 2017
het eerste lustrum.
De door kunstenaars georganiseerde beurs heeft zich
in die vijf jaar een unieke
en stevige positie verworven
in de regio als podium voor

beeldend kunstenaars, waarbij publiek en kunstenaar gemakkelijk tot elkaar kunnen
komen in een levendige sfeer.
De beurs duurt drie dagen
(vrijdag 31 maart van 19.00
tot 22.00 uur, zaterdag 1 en
zondag 2 april van 11.00 tot

17.00 uur) en wordt gehouden aan de Sportparklaan 16
Heemstede.
De entree bedraagt 3 euro
(kinderen en jongeren tot 18
jaar gratis toegang). Zie ook
www.heemsteedsekunstbeurs.nl.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

Judoka’s Oyama
succesvol in Leimuiden
Velserbroek - Afgelopen
zondag hebben de judoka’s
van de Oyama goed gepresteerd tijdens het vierde grote jeugdjudotoernooi in Leimuiden. Marouan el Oche ,
Maxim Geluk, Sam de Boer,
Djayden Hulsman en Jeroen
Schager werden allemaal

kampioen in hun gewichtsklassen. Een tweede plaats
was er voor Nanne van Keeken, Ammar el Oche, Bram
Visser, Sam van Rijn, Megan
du Pon en Ryan du Pon. Erik
Wellink, Rein Smale en Jordy Wijnja behaalden een derde plaats.

Van Dok presenteert
Twee keer woordwaarde
Santpoort-Noord - Oud-burgemeester Anneke van Dok
signeert zaterdagmiddag 1
april haar nieuwe roman Twee
keer woordwaarde bij Bredero Boeken. Het verhaal speelt
zich af in het luxe herstelhotel Viventium, dat is gehuisvest
in een verweesde kerk. Twee
oude geliefden komen elkaar
daar na lange tijd weer tegen.
Zij ervaren dat een succesvolle carrière geen garantie biedt
op een mooie oude dag. Hun
eenzaamheid drijft hen naar
elkaar toe, terwijl ze alle reden
hebben om elkaar te mijden. In
een listig woordspel bestoken
ze elkaar met taal waarmee ze
zich van hun beste en slechtste kant laten zien.
Twee keer woordwaarde leidt
tot de ontsnapping uit hun
zelfgekozen isolement. De
personages Flora en Erik zijn
geen probleemgevallen van
de ouderenzorg, maar mensen
van vlees en bloed, met een
rijk verleden en een beperkte
toekomst. Anneke liet zich inspireren door de bezoeken die
zij tijdens haar burgemeesterschap in Diemen, Velsen, Vlissingen en Niedorp bracht aan
100-jarigen en diamanten huwelijksparen. Haar broer Jaap
van Weele die meer dan dertig
jaar verbonden was aan verpleeghuis Lauwershof in Alkmaar, hielp haar bij het schrij-

ven. De roman geeft behalve inzicht in de relaties in het
herstelhotel, ook een aardige
blik op Het Binnenhof, ingegeven door de ervaringen van de
schrijfster als staatssecretaris.
Twee keer woordwaarde is de
derde roman van Anneke van
Dok. Haar debuut Het jaar
van de held ging over scheve schaatsen in het gemeentehuis. Haar tweede roman
Het recht van de sterkste, over
machtsmisbruik door de elite,
presenteerde ze vorig jaar.
Het signeren vindt plaats tussen 14.00 en 16.00 uur. Uiteraard ontvangt u bij aankoop
van het boek het Boekenweekgeschenk Makkelijk leven door Herman Koch.

zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl
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Kameropera en pianorecital in ‘t Mosterdzaadje

Dales stapt uit
Sail Amsterdam
Velsen - Burgemeester Frank
Dales heeft zijn lidmaatschap
van het bestuur van de stichting Sail Amsterdam stopgezet. De reden is dat de burgemeester de verantwoordelijkheid voor de openbare orde
en veiligheid in Velsen voorop stelt. De belangen zouden
in bepaalde gevallen zelfs
met elkaar kunnen botsen.
De gemeente Velsen blijft wel
nauw samenwerken met de
stichting voor Sail 2020. Maar
voor Velsen zijn vooral Sail In
en Sail Out belangrijk.

Rommelmarkt
voor AMREF/
Flying Doctors
Santpoort-Noord - Op zondag 2 april wordt er weer
een rommelmarkt gehouden
voor AMREF. De markt vindt
plaats in de recreatiezaal van
Velserhooft aan de Valckenhoeflaan18 (tegenover de
speeltuin). De organisatoren
maken een doorstart met de
verkoop van allerhande spullen. De toegang is gratis en
de zaal is geopend van 9.00
tot 17.00 uur. De opbrengst
komt geheel ten goede aan
AMREF/Flying Doctors. Dit is
een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor een betere gezondheidszorg in Afrika.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kwart
miljoen voor
IJmuiderstrand
IJmuiden aan Zee - Het college van Velsen trekt een bedrag van 250.000 euro uit om
het terrein rondom de strandpaviljoens te verbeteren. Zowel bezoekers als ondernemers storenzich aan de rommelige indeling. In overleg
met de ondernemers, Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap is een plan gemaakt dat tevens inspeelt op
www.beverwijker.nl
het thema IJmuiden Rauw
www.heemskerksecourant.nl
aan Zee. Hierbij wordt ook de
strandopgang vanaf IJmuiderslag naar de strandpaviljoens aangepakt.

Kijk voor het actuele nieuws op

‘Knip’ Oosterduinplein
gaat mogelijk verdwijnen
IJmuiden - De gemeente
Velsen is druk met de plannen voor een nieuwe verkeersstructuur in IJmuiden.
Dat heeft alles te maken met
de toekomstige weg- en rioolwerkzaamheden in het
centrum van IJmuiden. De
inspraakronde heeft 38 reacties opgeleverd.
De belangrijkste wijzigingen van de nieuwe verkeersstructuur zijn het aanleggen
van een verbinding tussen
IJmuiderstraatweg en Moerbergplantsoen via Van Poptaplantsoen en Kennemerplein.
Zo wordt een ring om het
centrum van IJmuiden aangelegd, die de drukte op de
Lange Nieuwstraat verspreidt
over de buurten rondom het
centrum.
Een andere verandering, die
door verschillende partijen
wordt verwelkomd, is het opheffen van de blokkade voor
autoverkeer (‘knip’) bij het

Oosterduinplein. Straks kan
het verkeer weer de meest
logische route kiezen tussen
de buurten en de parkeerterreinen ten noorden van de
Lange Nieuwstraat.
Tenslotte is het instellen van
tweerichtingsverkeer op het
zuidelijk deel van Spaarnestraat en Merwedestraat
een oplossing om verkeer
richting Heerenduinweg te
sturen. Vanwege de bouw
van een supermarkt en woningen op de KPN-locatie bij
de Spaarnestraat verwacht
men hier meer verkeersdrukte. De Spaarne en Merwedestraat worden 30-kilometergebied.
Een ander plan dat nog op de
tekentafel ligt is het instellen
van een 30 kilometer zone
voor Kennemerlaan. Dat zal
ook gevolgen hebben voor
de inrichting van deze winkelstraat, maar er zijn verder
nog geen concrete plannen.

Liemve uitvaartbegeleiding
Kijkliefdevol
voor het actuele
nieuws op
voor
afscheid

www.jutter.nl
voelt voor iedereen anders.
Daarom wil ze de familie graag
helpen om stap voor stap het
afscheid te organiseren in het
tempo dat zij bepalen. Henriette de Bruijn: ,,Ik ben er voor
de familie om rust te creëren,
ze te adviseren en te begeleiden. Ieder mens is uniek en
bijzonder, het afscheid moet
bij de overledene en de familie passen, dit gecombineerd
met rust en aandacht.” Samen
wordt toegewerkt naar een
liefdevol afscheid waar men
goed op terug kan kijken, zodat het voor aanwezigen een
mooie herinnering wordt.
Wilt u zelf uw wensen uitspreken en vastleggen? Alles is mogelijk, dit geeft houvast en rust. Wilt u een wensengesprek of heeft u een
melding van overlijden. Liemfe
Uitvaartbegeleiding is bereikbaar via 06-38587913 of via de
mail info@liemveuitvaartbegeleiding.nl.

www.hofgeest.nl

IJmuiden - Henriëtte de
Bruijn, geboren en getogen in
IJmuiden, is een nieuwe uitdaging aangegaan, een eigen uitvaartonderneming. Ze
is ooit haar carrière begonnen
als kraamverzorgster maar wil
nu graag families begeleiden
bij het rouwproces van hun
dierbare overledene.
Afscheid nemen van iemand
is niet makkelijk. Het maakt je
eindeloos stil van binnen. Het
moment dat iemand overlijdt,

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl

www.heemskerksecourant.nl

Santpoort-Noord - Op vrijdag 31 maart om 20.00 uur
is het Ensemble Postiljon te
gast in ‘t Mosterdzaadje. Op
het programma deze avond
de kameropera ‘Il secretto di Suzanna’. ‘Il Segretto di
Susanna’ is een opera in één
bedrijf van de Italiaanse componist Ermanno Wolf-Ferrari op een libretto van Enrico
Golisciani. Op zondag 2 april
om 15.00 uur speelt de WitRussische pianist Vital Stahievitch in ‘t Mosterdzaadje. Hij opent met drie geniale stukken van Chopin, daarna de Mephistowals van Liszt
en tot slot de één delige derde pianosonate van Prokofiev. Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Crowdfunding United for Dennis

‘Ik wil weer een
normale vader zijn’

IJmuiden - Op 24 maart is
de crowdfunding United for
Dennis van start gegaan. Het
doel: een aanzienlijk bedrag
ophalen, zodat de 43-jarige Dennis ‘t Hart uit IJmuiden behandeld kan worden
in Amerika.
,,In Nederland ben ik uitbehandeld aan het liquorlek, dat ik heb gekregen na
een rugoperatie. Mijn laatste
kans op genezing heb ik in
het Los Angeles Cedars Sinai Hospital. Dat is ook mijn
enige hoop nog om beter te
worden. Om weer een normale vader en partner te
kunnen zijn.”
Al ruim tweeënhalf jaar ligt
de 43-jarige Dennis ’t Hart
23 uur per dag op bed met
ondraaglijke hoofdpijn, wat
normaal functioneren vrijwel
onmogelijk maakt. De oorzaak: een liquorlek, waarbij er vocht uit zijn hersenen lekt dat bovenmatig veel
druk op zijn hersenpan veroorzaakt.
In Nederland kan Dennis
niet meer geholpen worden. Neurochirurg Dr. Wouter Schievink, werkzaam bij
het Los Angeles Cedars Sinai Hospital, is wereldwijd
expert op het gebied van liquorlekkage en kan Dennis
in Amerika behandelen. En
daar is veel geld voor nodig.
Om het benodigde bedrag
op te halen, hebben vrienden van Dennis de stichting United for Dennis opgericht. Met tal van acties za-

melen zij de komende maanden geld in. Daarnaast kan
iedereen doneren via de site
www.unitedfordennis.nl.
,,Laatst hoorde ik mijn jongste dochter tegen een vriendinnetje zeggen: ‘Mijn papa is altijd ziek en zal altijd
ziek blijven.’ Dat kwam keihard binnen’’, vertelt Dennis. ,,Mijn vijfjarige die niet
anders weet dan dat ik ziek
ben, en die geen idee heeft
van de tijd. Maar ik heb dat
wel, ik begrijp het woord ‘altijd’. Als ik niet behandeld
kan worden in Los Angeles, zal dit altijd mijn leven
blijven: 23 uur per dag plat,
bijna altijd pijn. Ik hoop dat
mensen willen helpen, zodat ik weer een normale vader kan zijn voor Sam (10),
Liz (8) en Evi (5) en een volwaardige partner voor Renske.’’ Zie ook www.unitedfordennis.nl.

12 30 maart 2017

Koffieconcert
in Ichthuskerk

Deze schitterende fruitbomen
in Oud-IJmuiden, op de hoek
van de S.P. Kuyperplantsoen
en de Bloemstraat, moeten
plaatsmaken voor een verbreding van de weg. Dit, terwijl de bewoners tegen deze plannen geageerd hebben
door middel van een handtekeningenactie. Iedereen die
uitkijkt op het Willemsplein
vindt het doodzonde dat deze

bomen verdwijnen, het is immers een sieraad voor de omgeving! Niemand kan straks
meer de vruchten plukken
van deze bomen. Ik vind dat
er in IJmuiden wel erg gemakkelijk gedacht wordt over
het kappen van bomen en zeker niet milieuvriendelijk.
Naam en adres bekend bij de
readctie

Kennemer LoopFiets-Club
IJmuiden - Heb jij elke
keer dat goede voornemen
om in beweging te komen,
maar komt het er niet van?
Ga dan vanaf nu elke week
mee op de lopifit, want dat
is zo leuk, dat je iedere week
uit jezelf zin hebt om mee te
doen.
De Kennemer LoopFietsClub wil mensen in beweging brengen. Bewegen is
gezond en samen bewegen
is nog leuk ook!
Dit doen ze op de loopfiets
elke maandagochtend van
april tot en met oktober van
9.30 tot 10.30 uur. Ze ‘fietsen’ met een groep een leuke route in IJmuiden en omgeving.
Om de lopifit te kunnen gebruiken heb je de balans
nodig van fietsen en moet
je goed kunnen wandelen.
De wandelbeweging is licht
en minder belastend voor je

gewrichten dan fietsen.
Lijkt het je leuk om mee te
doen, meld je dan aan.
Heb je vragen of twijfel je of
de lopifit bij je past, neem
gerust contact via telefoon
0255-577747 op of kom
langs in de winkel aan de
Kennemerlaan 167.

Paas-high tea in
dorpshuis Het Terras
Santpoort-Noord - De stagiaires Felice en Renée van
Dorpshuis Het Terras organiseren voor de laatste keer
een heerlijke high tea. Het
thema Pasen staat centraal,
omdat het plaatsvindt op 20
april. In plaats van de traditionele hapjes zullen er allerlei
soorten paashapjes gemaakt

worden. Om 14.00 uur staan
zij klaar met deze lekkernijen,
in plaats van de gebruikelijke
warme maaltijd die wordt geserveerd.
De gezellige middag eindigt
rond 16.00 uur. De eigen bijdrage is 8,50 euro per persoon. Aanmelden kan tot 13
april via 023-3031228.

IJmuiden - Het Velser Gemeenschap verzorgt een koffieconcert met optreden van
het Chr. Mannenkoor IJmuiden en het Goede Herderkoor
op zondag 2 april in de Ichthuskerk aan de Snelliusstraat
40. Het concert begint om
12.30 uur en de kerk is vanaf 12.00 uur open. Het CMIJ
staat onder leiding van haar
nieuwe dirigent Ary Rijke en
het Goede Herderkoor onder
leiding van de oprichter van
het koor Jan Schotvanger. De
begeleiders van de koren zijn
de pianist Peter Bontje en de
organist Henk Crezee, terwijl
Ary Rijke ook een aantal liederen van het Goede Herderkoor zal begeleiden. Het optreden van het Goede Herderkoor kent ook een keerzijde. Dit is namelijk het voorlaatste optreden van het koor.
Jan Schotvanger heeft kort
geleden besloten, om na 54
jaar, per 1 juni een punt te
zetten achter zijn dirigentenloopbaan. Dit heeft ook directe gevolgen voor het voortbestaan van het koor. Te weinig
leden wilden nog doorgaan
onder een nieuwe dirigent.
Onlangs is dan ook besloten
om het Goede Herderkoor per
1 juni 2017 op te heffen.

Autisme en
seksualiteit
Velsen - De weg naar volwassenheid is een groot avontuur.
Dit start met een grote lichamelijke verandering, de puberteit. Vervolgens gaan seksualiteit en identiteit een belangrijke rol spelen in deze fase van
het leven. Maar wat betekenen
deze veranderingen als je autisme hebt? Hoe ga je om met
verliefdheid, hygiëne en seksuele identiteit? Hoe ga je om
met bepaalde gevoelens en
verlangens als je het moeilijk
vindt om je te uiten? Hoe ga
je om met zintuiglijke prikkels
bij lichamelijk contact? En ook
heel belangrijk: wat moet je als
ouder weten over dit thema om
je kind goed te kunnen begeleiden? Antwoord op deze vragen krijgt u op maandag 3 april
van Inge Verstraete, autismespecialist en deskundige op
het gebied van leren & gedrag.
Natuurlijk is er ook deze avond
weer gelegenheid om vragen
te stellen en om persoonlijke
ervaringen te delen. Tijd: van
19.30 tot 22.00 uur. Plaats: de
Hofstede, Aletta Jacobsstraat
227 te Velserbroek. Meer weten? Mail naar velsen@autismecafe.nl of kijk op www.autismecafe.nl.

Beurs Bouw & Wonen

Compleet dagje uit
voor woningeigenaar
Gorinchem - Optimaal kunnen genieten van uw eigen
woning; wie wil dat nu niet?
Woningeigenaren gaan zich
met dit uitgangspunt oriënteren op Beurs Bouw & Wonen. Deze beurs vindt van 30
maart t/m 1 april plaats in de
Evenementenhal in Gorinchem.
De beurs is opgebouwd rondom verschillende inspiratiepleinen, bijvoorbeeld ‘Interieur’, ‘Koken’ en ‘Badkamer’.
In totaal zijn er vijftien inspiratiepleinen, ieder met een
eigen thema. Op deze pleinen worden de nieuwste producten en innovaties gepresenteerd. Als bezoeker krijg
je hier een duidelijk inzicht in
de werking en voordelen, zodat je na een dagje beurs helemaal op de hoogte bent van
al het nieuws op interieurgebied. Er worden meer dan
70 productinnovaties gepresenteerd tijdens deze beurs!
Rondom de inspiratiepleinen
staan verkooppunten waar
men, bij interesse in één van
de producten, meer informa-

tie kan krijgen. Veel exposanten hebben bovendien interessante beursaanbiedingen!
Daarnaast kan iedereen op
Beurs Bouw & Wonen ook
zelf aan de slag! Zo kan men
op het Doe-het-zelf-plein,
met hulp van experts, oude meubeltjes opknappen
of op het interieurplein interieuradvies krijgen van één
van de specialisten. Daarnaast zijn op het plein ‘Internet of Things’ de leukste en
handigste technische mogelijkheden te zien die het leven een stuk gemakkelijker
zullen maken. Genoeg ingrediënten voor een leuk dagje
uit dus! Lezers van deze krant
krijgen bovendien het tweede toegangskaartje gratis
door via www.beursbouwenwonen.nl/krant te bestellen!
Openingstijden: 30 en 31
maart van 13.00 uur tot 21.00
uur, 1 april van 09.00 uur tot
17.00 uur. Toegang: 15 euro.
Beurs Bouw & Wonen wordt
voor de tweede keer georganiseerd door Wonen Mediaenaar en Wonen.nl.

Planten- en stekjesbeurs
Santpoort-Zuid - Op zaterdag 8 april van 13.30 tot
16.00 uur vindt de jaarlijkse
planten- en stekjesbeurs
plaats op het terras van ’t
Brederode Huys.
Dit evenement biedt u de
gelegenheid gewone of
bijzondere stekjes of plantjes te ruilen. Tevens is een
deskundige aanwezig die
uw eventuele vragen kan
beantwoorden. Ook dit
jaar kunnen er weer tuinen plantenboeken geruild
en weggeven worden. Imker Rieks Bulthuis is vanaf 14.30 uur aanwezig met
informatie over het houden
van bijen. Rieks begeleidt

monniken in hun kloostertuin op de berg Athos in
Griekenland met het houden van hun bijen.
Van hun hoogwaardige
Griekse honingoogst uit
2016 zal hij enkele potjes Paliuri (echte Christusdoorn) en Dennenhoning
meenemen. Verder komen medewerkers van ‘De
Smikkeltuin’ uit SantpoortNoord u informeren over
hun sympathieke project.
U kunt hier diverse producten, zoals aardappeltjes, kruiden en eieren afnemen. Ook kunt u de tuin
steunen door een kip te
adopteren.
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Feestelijke opening busbaan HOV Velsen
Velsen - Op zaterdag 1 april
wordt gevierd dat de busbaan van HOV Velsen klaar
is. De provincie Noord-Holland organiseert samen
met de gemeente Velsen
een dag vol activiteiten op
en rond de busbaan. Vanaf zondag 2 april rijden de
bussen volgens de dienstregeling over het nieuwe
tracé tussen IJmuiden en
Haarlem.
Belangstellenden kunnen tussen 13.00 en 15.00 uur op vier
locaties een kijkje nemen achter de schermen van HOV Velsen. Zo kunnen bezoekers
de spooronderdoorgang bij
Santpoort-Driehuis eenmalig te voet bekijken en krijgen zij uitleg over de aanleg
van een busbaan onder het
spoor. Kinderen kunnen zich
laten schminken en mogen
op de foto in een NZH-muse-

umbus. Ook op Plein 1945 in
IJmuiden, bij de Slaperdijk in
Santpoort-Noord en nabij de
begraafplaats Westerveld in
Driehuis vinden diverse activiteiten plaats.
’s Ochtends van 10.00 tot 12.00
uur rijden er diverse bussen,
waaronder de ouderwetse gele NZH-museumbussen, over
de nieuwe busbaan. Reisleiders nemen de bezoekers mee
langs het nieuwe traject. De
360 plekken in de bussen zijn
vrijwel allemaal vergeven. Zie
ook www.hovvelsen.nl.
Vanaf zondag 2 april gaan de
bussen rijden over de nieuwe
busbaan. Eerst maakt de bestaande lijn 75 gebruik van het
nieuwe tracé. Lijn 75 rijdt tussen IJmuiden en Station Haarlem. Na de zomer gaat R-net
lijn 385 rijden, deze lijn vervangt dan lijn 75. Zie ook
www.connexxion.nl/noordholland.

Belangrijke schakel in R-net
De nieuwe verbinding is een belangrijke schakel in het hoogwaardige openbaar vervoer netwerk R-Net in Noord-Holland. De verbinding biedt reizigers tussen Haarlem en IJmuiden frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. De bussen van R-net rijden vaak gescheiden
van het overige verkeer over eigen vrije busbanen. Zo kan de reiziger vaak, stipt op tijd en
snel, van de bus gebruik maken. De bussen hebben speciale aanpassingen voor minder valide reizigers; zo zijn er speciale hellingbanen voor reizigers in een rolstoel en wordt voor visueel gehandicapten in de bus de halte omgeroepen. (foto’s: Provincie Noord-Holland)
IJmuiden
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Vissershaven

6

Er komt een HOV-halte bij de
scholen. Er is veel aandacht voor
een veilige inrichting rond de
scholen. De Troelstraweg wordt
voor het grootste deel autovrij
en wordt opnieuw ingericht
met een doorsteek naar Plein
1945 voor de HOV-bus en
fietsers.

8

Haringhaven
IJmuiden
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De Lange Nieuwstraat
krijgt een nieuw wegprofiel. Er komt een
HOV-halte op het
Marktplein.

HOV-halte IJmuiden aan Zee is
ingepast bij strandopgang en
jachthaven.
De Kromhoutstraat is heringericht, inclusief verkeerslichten
en een HOV-halte bij het
kruispunt met de RaafstraatDokweg.

Bij Plein 1945 wordt de
afwikkeling van het
verkeer en de doorstroming van de bus
verbeterd door het
plaatsen van verkeerslichten. Ook komt hier
een HOV-halte.

Velsen-Zuid

Beeckestijn

9

5

Tracé HOV Velsen
N208 - Broekbergenlaan
Broekbergenlaan en Hagelingerweg
Rotonde Hagelingerweg
Onderdoorgang spoor
Busbaan onderdoorgang - Briniostraat
Troelstraweg
Plein 1945
Lange Nieuwstraat
Zeewijk
Kromhoutstraat

•

haltelocatie

De Wieringen

Aanleg van een vrije busbaan
tussen de onderdoorgang en de
Briniostraat. Er komen
HOV-haltes bij Westerveld en
de Groeneweg. Tussen
Amstelduin en de Zeeweg
wordt een fietspad aangelegd
langs de busbaan.

Driehuis

Doorstroming van de bus wordt
verbeterd door het verkeer te
reguleren met lichten. Door het
aanpassen van de rotonde en
de komst van een vrijliggend
fietspad zal ook de verkeersveiligheid toenemen.

4
In den Argus

Duin en
Kruidberg

Bloe
mend

Duin en Kruidberg

Zeeweg

aal

Ruige Gat

3

Onder de spoorbaan Haarlem – Beverwijk
komt een onderdoorgang voor de
HOV-bus. Bij de inpassing is veel aandacht
voor watergangen, beplanting en faunapassage.

Santpoort-Noord

2

Op dit deel zijn voor het HOV geen
aanpassingen noodzakelijk. De belangrijkste vraag hier is de locatie en inpassing
van de HOV-halte. De hier opgenomen
locatie van de halte staat nog niet vast.

Aanleg van een vrije busbaan tussen de afrit N208 en
de Slaperdijk. Door het verleggen van de Broekbergenlaan worden de weilanden weer samengevoegd.

Westlaan

1

Klein Doornen

De bus rijdt direct door tot Haarlem Station.
Dronkendel

N208

NOORDZEE
Schuitegat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Midden
Herenduin

Haarl
em

Velsen

In Zeewijk zijn HOV-haltes
gemaakt bij de Zwaanstraat, het
Zeewijkplein en de Dennekoplaan.

Slaperdijk
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AH in roze voor glossy
&C van Chantal Janzen
IJmuiden - Albert Heijn in
IJmuiden heeft meegedaan
aan een winkelwedstrijd
rond de introductie van ‘&C’,
de glossy van Chantal Janzen. Onder inspirerende
aanvoering van Jane Cornelissens, Teamleider Verkoop Afhandeling, heeft een
groep
enthousiastelingen
de uitdaging aangenomen
om voor een uitverkiezing te
gaan voor ‘een dagje Chantal in de winkel’. Het team
heeft er voor gekozen om
op vrijdag 24 en zaterdag
25 maart de winkel feestelijk uit te dossen, waarbij roze de hoofdtoon voerde.
Een promotieteam verwende de klanten met een cupcake met het logo van &C.
Dit huisvlijtproduct, waar
er ruim 400 van waren gebakken, vond gretig aftrek.
Bij binnenkomst kon het
geen klant ontgaan dat er
iets bij AH IJmuiden aan de
hand was. Iedereen liep onder een superleuke roze bril
van ballonnen (‘and see’) de
winkel in. De speciale poster
viel mega goed op, Chantal
in AH-jasje was wellicht een
voorproefje. Er werd zelfs

een leuke reactie over geplaatst op de Facebook pagina van ‘Je bent een IJmuidenaar als…’, het was dus
opgevallen. Overigens stond
de FB-pagina van de winkel
(ruim 2.700 volgers) ook volop in het teken van ‘&C’.
Pal na de klaphekjes stond
er prominent een display,
vol met de tijdschriften van
Chantal. Dat was nog niet
alles, want door het middenpad van de winkel waren
(uiteraard roze) vlaggenlij-

nen opgehangen. Bij een
kraampje voorbij de kassa’s
konden klanten die dat wilden zich laten opmaken of
hun nagels laten doen, met
dank aan sponsor ETOS.
Kortom, de lancering van &C
was in IJmuiden een daverend succes. Medewerkers
hadden geweldig contact
met de klanten en de hele
happening heeft super veel
positieve energie los gemaakt bij de medewerkers.
(Rob van Proosdij)

‘Toekomst ziet er goed
uit voor Stormvogels’
IJmuiden - IJVV Stormvogels
beschikt over een trouwe groep
sponsors die de club al vele jaren ondersteunt. Zij hebben
hun kennis gebundeld in een
stichting die als klankbord fungeert voor het bestuur. Net als
de leden zijn zij groot voorstander van het verleggen van de focus naar de zaterdag.
,,De wereld verandert en het
is goed dat de club daarop inspeelt’’, zegt Kees van der
Vlugt, directeur van SelectWindows Van der Vlugt en voorzitter van de stichting Sponsoring
IJVV Stormvogels. ,,Het is een
noodzakelijke stap om een toekomstbestendige vereniging te
blijven. De leden denken er gelukkig net zo over. Als je het na
105 jaar voor elkaar krijgt om de
ledenvergadering unaniem mee
te krijgen, dan heb je als bestuur een wereldprestatie geleverd. Het geeft aan dat de club
klaar voor was voor deze stap.’’
Het stichtingsbestuur heeft in
het verleden actief meegedacht
over de samenwerking met Telstar en de bouw van de nieuwe
kleedkamers. Dat was ook het

moment dat Van der Vlugt voor
het eerst met de club in contact
kwam. ,,Ik ben een zeiler en heb
niet zo veel met voetbal, maar
toen Cor Vrolijk mij twintig jaar
geleden belde was ik direct enthousiast over Stormvogels. Samen met mijn buurman Jan Willem Bruntink, die architect is,
heb ik mijn schouders gezet onder de nieuwbouw. Uiteindelijk
hebben we kostenneutraal kunnen bouwen, want de jaarlijkse
extra kosten stonden gelijk aan
de besparingen op de energiekosten. Stormvogels beschikt
over een prachtige accommodatie met veel aandacht voor
duurzaamheid en sociale veiligheid. Het gebouw is voorbereid
op een eventuele uitbreiding als
gevolg van een fusie. In dat geval kan het oude gedeelte relatief eenvoudig worden vervangen door een nieuwe kantine
met twee bouwlagen.’’
Van der Vlugt is al jaren onder de indruk van de positieve
grondhouding van de Stormvogels-vrijwilligers. ,,Afspraak
is afspraak. Natuurlijk wordt
er weleens geklaagd, maar ze

IJmuiden - De vrijwilligers van
KNRM-reddingstation IJmuiden zijn zondag in actie gekomen voor een zeiljacht met vier
personen, waaronder een baby,
aan boord.
Het jacht van 9,5 meter was onderweg van Hoek van Holland
naar IJmuiden toen het driekwart mijl van de Zuidpier zonder brandstof kwam te zitten. In
combinatie met de ongunstige
wind heeft de schipper besloten via de Kustwacht de KNRM
te alarmeren. Ondertussen hield
het jacht zich gaande op een
puntje fokzeil. Binnen korte
tijd was reddingboot Koos van
Messel ter plaatse en werden
twee bemanningsleden overgezet om de sleepverbinding te
maken. Het jacht is uiteindelijk
in Seaport Marina afgeleverd.
Twee dagen eerder kwamen de
vrijwilligers van het reddingstation ook al in actie. Reddingboot
Nh1816 was in Seaport Marina
om te kijken of de reddingboot
bij calamiteiten eventueel met
de kraan uit het water gehesen
kan worden. Nadat dit gecheckt
was, ging de vrijwillige bemanning nog even naar ‘buiten’ voor
een oefenronde. Eenmaal bij de
Noordpier aangekomen zag de

stropen altijd de mouwen op en
gaan aan de slag. De capaciteit
van de mensen die zich inzetten voor de club is enorm. Daar
mag Stormvogels zich gelukkig
mee prijzen. De vele enthousiaste vrijwilligers, de gezonde financiën, de prachtige accommodatie en de keuze om de focus te verleggen naar de zaterdag en de jeugdopleiding zorgen ervoor dat de toekomst
voor Stormvogels er goed uit
ziet. Ik ben blij dat wij daar als Haarlem - Mensen met autisstichting een bijdrage aan heb- me kunnen problemen onderben kunnen leveren.’’
vinden op het gebied van verbeelding, sociale relaties en sociale communicatie. Het is een
onzichtbare handicap die niet
altijd goed wordt begrepen of
onderkend. Het Autisme Informatie Centrum Haarlem houdt
op vrijdagochtend 7 april een
thema-ochtend rond het onderwerp ‘autisme en politie/justitie’.
Wat kan je doen als je zoon of
dochter met autisme in aanraking komt met de politie? Wat
kan iemand met autisme zelf
doen bij een aanhouding? Op
de ochtend wordt eerst de korte film ‘Autidelict’ vertoond. Uit

bemanning een zwervende kite. Van een surfer ontbrak ieder spoor.
Direct is door de bemanning
contact gezocht met de Kustwacht. De Kustwacht bevestigde dat er inderdaad een kite
vermist werd, de sufer had zichzelf namelijk gemeld bij de Kustwacht. De eigenaar vertelde dat
hij de kite moest loslaten omdat hij vanwege de oostenwind
steeds verder op zee raakte.
Daarop heeft de bemanning de
kite binnengehaald en meegenomen naar het reddingstation.
Drie dagen later heeft de surfer zijn kite opgehaald. De vrijwilligers gaven hem direct een
‘Be Traceable-sticker’ mee. De
KNRM heeft de speciale Be Traceable-sticker ontworpen om
op een board of boot te plakken. Hierop kan de eigenaar
zijn contactgegevens invullen.
Mocht de KNRM of iemand anders een verloren kite of board
vinden, dan kan via de contactgegevens gemakkelijk geverifieerd worden of de persoon
in veiligheid is. Dit bespaart de
redders nodeloze en zeer kostbare zoekacties en de surfer
heeft zijn materiaal snel terug.
(foto: KNRM)

het politiekorps van Haarlem is
agent Rick van Dongen aanwezig, om later deze ochtend
te vertellen over de ervaringen van de politie met jongeren
met autisme. Ook wordt over
‘De Waag’ informatie gegeven,
dat biedt gespecialiseerde zorg
voor mensen met grensoverschrijdend of strafbaar gedrag.
In de behandeling wordt rekening gehouden met autisme en
gevolgen voor de responsiviteit
en ontvankelijkheid.
Locatie is Oostvest 60, Haarlem.
Het programma begint om 9.15
uur en eindigt om 12.30 uur.
Toegang is gratis, na aanmelden
op aichaarlem@hotmail.com.
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Slecht weekend voor
Stormvogels-teams
IJmuiden - De twee selectieteams van Stormvogels
konden beide in een uitwedstrijd geen punten bij elkaar
sprokkelen. In Beverwijk
moest het zaterdagteam van
trainer Marco Adema haar
meerdere erkennen in het
geroutineerde en koploper
DEM (2-1), terwijl het zondagteam van trainer Sjaak
Lettinga in Zaandam tegen
Zilvermeeuwen een grote
nederlaag van 6-0 moest incasseren.
Het zeer belangrijke duel
tussen DEM en Stormvogelszaterdag verliep heel rommelig en daar was scheidsrechter Visch uit Hoorn het
meest debet aan door heel
rare beslissingen te nemen
en niet op te treden tegen
het te harde spel van DEM.
Nadat binnen 5 minuten
DEM-spits Lars van Santen
twee opgelegde kansen had
gemist, kwamen de Beverwijkers halverwege de eerste helft heel onsportief op
voorsprong. Tot driemaal aan
toe moest een Stormvogelsspeler een been van een
DEM-speler ontwijken totdat
scheidsrechter Visch affloot
voor een blessure aan DEMkant. Iedereen verwachtte
dat het spel hervat zou worden met een vrije schop voor
Stormvogels, maar Visch gaf
een stuiterbal. De IJmuidense middenvelder Leon Plug
bleef hierbij passief in de
veronderstelling dat DEMaanvoerder Jerry de Vet de
bal bij balbezit richting doelman Ali Al-Kueb zou schie-

ten, maar dat deed hij niet,
kreeg een vrije doorgang en
passeerde doelman Al-Kueb,
1-0. Hierbij werden duidelijk
de normen- en waardenregels van het (internationaal)
voetbal duidelijk overtreden!
Binnen drie minuten in de
tweede helft kwam DEM op
2-0. Stormvogels leed op het
middenveld onnodig balverlies waardoor Glenn Pirovano van afstand, via een
IJmuidense verdediger, raak
kon schieten, 2-0. Stormvogels gaf zich niet gewonnen, maar moest met lede
ogen toezien dat Visch in de
elfde minuut van de tweede
helft het duel staakte omdat
een IJmuidense toeschouwer had geroepen dat Bjørn
Slobbe absoluut niet in buitenspelpositie liep. Waarom
daarom het spel stilleggen?
Met nog 21 minuten te gaan
wist Stormvogels de stand te
verkleinen: een vrije schop
van Robin Ulehake belandde aan de andere kant van
het veld bij Raoul van den
Berghe die vervolgens verzilverd werd door Wago Matitaishvili, 2-1. Vier minuten
later werd opnieuw het duel
door de scheidsrechter stilgelegd. Bij een van de vele
charges van een DEM-speler trok hij eindelijk een gele kaart, maar zijn geheugen
liet hem daarna behoorlijk in
de steek omdat de leidsman
niet meer wist aan wie hij de
kaart moest geven. Omdat
aan DEM-kant niemand wilde doorgeven wie de dader
was, werd opnieuw de kleed-

kamer opgezocht. In de laatste 17 minuten kregen beide teams nog een paar kansen, maar gescoord werd er
niet meer. Zaterdag a.s. komt
Alliance’22 uit Haarlem; een
heel belangrijk duels, want
beide teams maken nog aanspraak op een periodetitel.
Stormvogels-zondag was in
Zaandam totaal niet opgewassen tegen Zilvermeeuwen en leed een duidelijke 6-0-nederlaag. Al vanaf het eerste fluitsignaal
van scheidsrechter Van Putten zocht Zilvermeeuwen de
aanval op en na een paar
mooie reddingen van doelman Sebastiaan de Lijzer
ging hij in de twaalfde minuut behoorlijk in de fout
door de bal in de voeten van
Revelino Slooten te plaatsen,
1-0. Op slag van rust zorgde David Zwiebel voor een
2-0-ruststand.
In de rust had trainer Sjaak
Lettinga zijn jongens verteld,
dat zij in de thuiswedstrijd
een 0-2-achterstand hadden
weggewerkt en dat er daarom nog hoop voor hen was.
Die hoop,ging snel in rook
op, want binnen zeven minuten vergrootte Erkan Guzhan
via een strafschop de voorsprong tot 3-0. De laatste 20
minuten scoorden Zwiebel,
Santos en opnieuw Zwiebel
en met zijn hattrick bracht hij
de eindstand op 6-0.
Zondag a.s. komt degradatiekandidaat De Blokkers
naar Zeewijk. Hopelijk valt
er dan wel wat te halen voor
Stormvogels.

IJmuiden zet winstreeks voort
Velsen – Voor de derde
keer op rij stapte IJmuiden na 90 minuten met
3 punten het veld af. Een
grootse overwinning werd
het afgelopen zaterdag tegen UNO (11e op de ranglijst) niet, maar dat mocht
de pret van het binnenhalen van het maximaal aantal punten niet drukken.
Zowel IJmuiden als UNO
begonnen de wedstrijd
rommelig waarbij IJmuiden wel iets sterker oogde dan haar tegenstander.
Fabian
Roozen
kreeg
na tien minuten de eerste kans van de wedstrijd

om te scoren, echter werd
zijn schot gepareerd door
de keeper van UNO. Na
strenge woorden langs de
zijlijn van trainer Anthony
Coreia, kreeg IJmuiden de
overhand.
Milan van Essen kwam alleen voor de keeper maar
de keeper wist de bal uit
het doel te houden. Vervolgens belandde de bal
voor de voeten van Roozen
die deze net naast schoot.
IJmuiden kreeg daarna
volop kansen die zij niet
wist te benutten. De thuisploeg stapte zelfs met een
onverdiende 0-1 achter-

stand de kleedkamer in.
De tweede helft leek er
een nieuwe ploeg te staan,
want in de 47ste minuut
kwam door Daan Heinemeijer de gelijkmaker op
het scorebord. Slechts drie
minuten later maakte Heinemeijer ook de 2-1 uit
een voorzet van Iw Stoianov.
Laatstgenoemde gaf enkele minuten later een strakke voorzet op Kay Brouwer
die via het been van een
UNO-speler de 3-1 binnen
tikte.
Bob Schol bepaalde uiteindelijk in de 60ste de eind-

Velsen wint nipt van VSV
Driehuis - Voor beide ploegen was het om verschillende redenen belangrijk niet te
verliezen: VSV om meer lucht
te krijgen in de strijd richting handhaving en Velsen
vanwege kansen in de vierde en laatste periode. Alle reden voor een stevige derby op
het zonovergoten sportpark
Driehuis. VSV nam meteen
het initiatief en Velsen keek
de kat uit de boom, een beproefde tactiek de laatste weken. Dus was de eerste kans
voor VSV: Robert Wijdoogen schoot te zacht in. Na een
kwartier deed Velsen aanvallend wat meer van zich horen.
Een scrimmage voor het doel
van Yorin Albers zorgde voor
spanning maar leverde geen
doelpunt op en Marc Kloosterboer kopte rakelings over
de deklat.
Ook Erik Metgod had het vizier nog niet op scherp staan
en stuitte op de doelman om
vervolgens over te schieten.
Kort daarna verstapte Robert
Wijdoogen zich en werd met
ernstige knieklachten naar
het ziekenhuis gebracht. De
meeste kansen voor rust bleven voor Velsen maar doelman Albers was attent (Tim
Groenewoud) of de zuiverheid
ontbrak (Sven Braaij). Pogingen van VSV stuitten op de
hechte defensie van Velsen.
Hoewel inzet en werklust de
overhand hadden boven mooi
score op 4-1 na een assist
van Van Essen. Een halfuur lang wist IJmuiden er
nog lustig op los te combineren en probeerde zij de
score te verhogen, echter
zat dit er niet in.
Toen ook nog de trainer
én de assistent-trainer
van UNO door de scheidsrechter achter de hekken
werden gemaand, was de
koek op bij de bezoekers.
IJmuiden neemt het zaterdag 8 april thuis op tegen
hekkensluiter Hoofddorp
S.V. om 14.30 uur.

voetbal verveelde het talrijke publiek zich niet. Vlak voor
rust kwam Velsen op voorsprong. Een prima combinatie
bereikte via Sven Braaij Erik
Metgod die de doelman kansloos liet: 1-0. Ook na de thee
kansen voor Velsen en een
VSV dat aanviel waar mogelijk. Tim Groenewoud en Marc
Kloosterboer kregen diverse mogelijkheden maar kozen
ervoor het spannend te houden. Aan de andere kant kopte Jake Willems rakelings over
na een hoekschop van Delano Post en zocht ook Guus
Rijs het doel te hoog. VSV
verhoogde de druk en zorgde voor een spannende slotfase. Wij noteerden diverse scrimmages voor de ogen
van Sander van der Lugt maar
steeds weer kon de achterste
linie van Velsen de zaak klaren. Lange ballen op Patrick
Castricum zorgden af en toe
voor wat lucht. Toch was VSV
in de blessuretijd dicht bij de
gelijkmaker: een van richting veranderd schot belandde op de paal. De terugspringende bal kwam precies voor
de voeten van Mitchel Bormann die hard in schoot. Met
een schitterende reflex redde
Sander van der Lugt de winst
voor Velsen.
De recette van deze middag,
ruim 1000 euro, gaat in zijn
geheel naar Giro 555. Er zijn
ten slotte belangrijker dingen
dan voetbal.
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Zonnepanelen voor
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis - Zaterdag was een
dag die het Pieter Vermeulen Museum en de Velsense Beestenbenders zich nog
lang zullen herinneren. Tijdens de officiële opening
van de duurzaamheidstentoonstelling Poepgoed/scheid
werd ook de zwerfvuilposter
waar weken aan is gewerkt,
gelanceerd.
Rond half elf meldden de
eerste kinderen, ontzettend
nieuwsgierig naar het eindresultaat van de door hen
bedachte poster, zich. Maar
eerst was het tijd om de handen uit de mouwen te steken
want het was immers landelijke opschoondag. Als snel
was het terrein rond het museum zwerfvuil vrij en vertelden de museummedewerkers
over de nieuwe tentoonstelling Poepgoed/scheid goed
waarbij duurzaamheid een
grote rol speelt. Dit was voor
Energiek Velsen het moment
om een geweldig cadeau aan
het museum aan te bieden,
namelijk zonnepanelen zodat het museum niet alleen
uitleg over duurzame energie kan geven maar ook zelf
duurzame energie kan opwekken. Joost Kok, voorzitter
van coöperatie, gaf aan dat
het museum op deze manier
het gebruik maken van duurzame energie op een laag-

drempelige manier kan introduceren bij de vele duizenden bezoekers die zij jaarlijks
ontvangt. Na deze onderbreking was het tijd voor de act
waarbij Professor Stinkmeyer
samen met wethouder Floor
Bal en een aantal kinderen
de langverwachte poster tegen zwerfvuil onthulde. Iedereen was dolenthousiast om te
zien dat alle ideeën die de
kinderen hadden ingebracht,
waren verwerkt in de poster.
Leerlingen Dominique en
Susan van het Felisenum
gaan in het kader van hun
maatschappelijke stage alle instanties en organisaties
waar de poster volgens de
kinderen zou moeten hangen, benaderen met de vraag

of zij mee willen werken aan
deze campagne tegen zwerfvuil. Maar dat was nog niet
alles; er werden ook nog zevenborden onthuld met een
persoonlijk boodschap van
kinderen aan de veroorzakers
van zwerfvuil. Het zou geweldig zijn als deze borden op de
plekken waar zwerfvuil gevonden is geplaatst kunnen
worden. Zo werden bijvoorbeeld in Velsen-Noord ontelbare peuken en geweldig veel
kauwgom gevonden.
Als het bord van Senna en
Jesse bij de pont wordt geplaatst zou het best weleens
zo kunnen zijn dat er veel
minder mensen hun peuken
weggooien en kauwgom uitspugen.

Strawberries wint ook
derde pot na winterstop
Driehuis - Het is het eerste herenteam van KHC
Strawberries gelukt om
de derde wedstrijd na de
winterstop te winnen. Op
het eigen veld in Driehuis
werd het Groningse GHBS
zondag met 2-1 verslagen.
Strawberries speelt dankzij de belangrijke overwinning nog altijd mee om directe promotie naar de
eerste klasse.
Strawberries kon de wedstrijd niet beter beginnen dan tegen nummer
vier GHBS. Binnen één
minuut lag de bal al achter de keeper van GHBS.
Fel jagen en een slimme
aanval zorgden ervoor dat
Daan van Poorten de bal
in het doel kon slaan. Een
droomstart voor de Driehuizenaren dus.

Na dit openingsdoelpunt
ontvouwde zich een tactisch steekspel op het veld.
Beide ploegen bleken zeer
aan elkaar gewaagd en
lieten zich niet uit de tent
lokken.
Bovendien wisten beide
coaches dat de tegenstander een ijzersterke strafcorner in huis had. Daardoor werd er scherp verdedigd en bleek het concentratieniveau zeer hoog
te zijn aan beide kanten. Eén moment van verslapping in de verdediging zorgde er echter wel
voor dat GHBS op gelijke hoogte kon komen. Dit
gebeurde nog voor rust.
Strawberries kreeg voor
de theepauze nog enkele grote kansen, maar wist
die niet te benutten.

In de tweede helft veranderde het spelbeeld niet.
Er vielen weinig grote
doelkansen te noteren en
als die er wél waren, dan
konden beide keepers zich
onderscheiden met mooie
en nuttige reddingen.
Keeper Wouter Rempt van
Strawberries redde bijvoorbeeld weergaloos op
de enige strafcorner van
GHBS. Strawberries wist
de wedstrijd te winnen
door de tweede strafcorner van het duel te benutten. Het was routinier
en topscorer Erik van den
Berg die de bal hard in het
net wist te slepen.
Strawberries speelt komende zondag de uitwedstrijd tegen de nog ongeslagen koploper Hilversum. (Finn van Leeuwen)

Velsen-Zuid - Zondag werd
de springcompetitie georganiseerd bij Hippisch Centrum Velsen. Onder een heerlijk voorjaarszonnetje ging de wedstrijd
van de jongste ruiters en amazones als eerste van start.
In de rubriek 20-40 cm had Jinthe Ferket met de pony UK de
snelste tijd en behaalde zij de
eerste prijs. Daarna volgde de
rubriek 20-40 cm op stijl. Wederom reed Jinthe Ferket met
UK een keurig parcours maar
Maudy Snijder met Red Rabbit bleef haar net iets voor en
werd knap eerste. Tara Lindenberg met de pony Dizzy werd
fraai eerste met een mooie tijd
in de rubriek 40-60 cm klassiek
met barrage. Rosa de Ruiter
mocht de tweede prijs in ontvangst nemen en Chantal Koolen en Dazer behaalde de derde prijs en een Sienna Klepper
met Dizzy mocht het blauwe
rozet mee naar huis nemen. Op
stijl werd fraai eerste Rosa de

Ruiter met UK, Inti behaalde de
tweede plaats en tot slot mocht
Tara Lindenberg met Dizzy de
derde prijs in ontvangst nemen.
De snelste tijd in de 60-80 cm
klassiek met barrage was voor
Sharita Lowies met Chapeau,
gevolgd door Siska Hulsman
met Lukas. Kirsten Broek werd
uiteindelijk derde. Ook op stijl
behaalde Sharita Lowies een
mooie overwinning met Chapeau en Kirsten Broek en Annabelle Bezemer werden beide
tweede en derde.
Zondag 3 april a.s. zijn er weer
kleuterlessen ponyrijden voor
kinderen in de leeftijd vanaf 5 jaar tot 7 jaar. Bestaat er
bij uw kind belangstelling voor
de kleuterlessen ponyrijden,
dan kunt u contact opnemen
met Hippisch Centrum Velsen
via 0255-534309 of info@hippischcentrumvelsen.nl Zie ook
www.hippischcentrumvelsen.
nl.

Reünie Ossendorpschool/
Vliegende Hollander
Velsen - Zaterdag 1 april van
14.00 tot 16.00 uur is de reünie
van de F.L. Ossendorpschool
en De Vliegende Hollander in
het Rabobank IJmond Stadion aan de Minister van Houtenlaan. Het gaat om leerlingen die tussen 1973 en 2003
de school hebben verlaten. Zij
worden uitgenodigd door de
drie directeuren die de school
in deze periode hebben geleid: Bob Groos, Piet Eriks en
Martin Leewens. De middag
is dus nadrukkelijk ook bedoeld voor oud leerlingen van
De Vliegende Hollander.
Er zullen in de zaal een groot
aantal foto’s hangen van de
klassen door de jaren heen
en ook schoolreisfoto’s. Verder zullen er op twee plaatsen
dia’s worden geprojecteerd
uit de periode 1975 tot 1984.
Ook zijn er een aantal foto-

boeken in te zien met archieffoto’s en krantenartikelen. De
kosten voor deelname bedragen 10 euro per persoon, inclusief twee consumpties.
Dit bedrag betaalt u contant
bij de entree. Verder zou de
organisatie het op prijs stellen als u een kaartje op zou
willen spelden met daarop
uw naam (eventueel meisjesnaam) en de periode dat u de
school hebt bezocht. Mocht u
het vergeten zijn dan zullen er
ook stickers en stiften klaar
liggen bij de entree.
Wilt u zich aanmelden op de
Facebookpagina Ossendorpschool of via het e-mailadre
s:vliegendehollander1985@
hotmail.com. Mocht dit niet
meer lukken dan bent u natuurlijk evengoed van harte
welkom er is voldoende ruimte voor alle oud-leerlingen.
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Zaterdag 1 april

Open dag van HOV Velsen
Op zaterdag 1 april, de dag voordat de busbaan in gebruik wordt
genomen, organiseren de gemeente Velsen, provincie NoordHolland en Connexxion een open
dag. Er is een ochtend- en een
middagprogramma. U komt toch
ook?

‘Poep goed, scheid goed’
Onder een stralende lentezon
opende milieuwethouder Floor
Bal samen met de BeestenBende
op zaterdag 25 maart jl. de tentoonstelling ‘Poep goed, scheid
goed’ in het Pieter Vermeulen Museum (PVM). De expositie gaat
over poep, duurzaamheid en afval.

De interactieve duo-expositie is te
zien in het onderkomen van het PVM
aan de Driehuizerkerkweg 34d in
Driehuis. De expositie duurt tot en
met 3 september 2017.
BeestenBende
Niet toevallig dat de opening samenviel met “Nationale Opschoondag”. De dag dat in heel Nederland
actief zwerfafval werd opgeruimd.
Aan wethouder Bal de schone taak
om de afvalposter, ontworpen door
de BeestenBende, te onthullen. Af-

gelopen winter hebben de jeugdige
leden van de Velsense BeestenBende bijgehouden welke soorten zwerfvuil zij aantroﬀen bij het schoonmaken van hun buurt. Samen met het
Pieter Vermeulen Museum hebben
ze de poster ‘Velsen geen bende’ gemaakt. De poster laat zien op welke
plekken de kinderen de verschillende soorten zwerfafval vonden en hoe
lang het duurt voordat dit afval is afgebroken.

men van HOV Velsen te nemen. Wat
komt er allemaal kijken bij de aanleg
van een busbaan? Ons team vertelt u
er graag meer over.
Ga voor meer informatie over het
programma, de locaties en tickets
naar www.hovvelsen.nl.

Ervaar HOV Velsen vanuit de bus
Beleef het nieuwe tracé van HOV
Velsen tussen 10.00 en 11.15 uur vanuit de bus. Neem plaats in de comfortabele bussen van Connexxion of in
één van de gele NZH-museumbussen en laat u door onze reisleiders
meenemen langs het tracé.
Kijkje achter de schermen
Van 13.00 tot 15.00 uur bent u van
harte welkom om op verschillende
locaties een kijkje achter de scher-

Uit het college

Verfrissend
De boodschap van de scholieren in
Velsen is verfrissend. “Niet boos
worden als mensen afval op straat
gooien, maar ze vertellen hoe slecht
het is voor ons milieu en ze ervoor
bedanken, dat ze het afval in de bak
gooien”, luidt hun devies. Meer weten? Kijk op www.pietervermeulenmuseum.nl. (foto: Gemeente Velsen)

Belastingspreekuur
in Bibliotheek Velsen
Belastingpapieren invullen? Bij de
Centrale Bibliotheek aan het Dudokplein in IJmuiden kunt u hulp
krijgen bij digitale belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen.

Gratis belastingspreekuur
Vanaf dinsdag 7 maart 2017 kunnen
inwoners van Velsen iedere dinsdag
tussen 11:00 - 13:00 uur in de Centrale Bibliotheek in IJmuiden gebruik
maken van het belastingspreekuur.
Zij krijgen dan hulp bij de digitale belastingaangifte of bij het online aanvragen van toeslagen. Stichting Socius verzorgt het spreekuur.

U hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.
Gratis computergebruik
Wie zelf belastingaangifte wil doen
of een toeslag wil aanvragen, kan
gebruikmaken van de gratis faciliteiten in de Centrale Bibliotheek
in IJmuiden. Er zijn twee computers beschikbaar om zelfstandig aan
de slag te gaan. Bibliotheekmedewerkers kunnen technische ondersteuning bieden bij problemen, bijvoorbeeld als de computer niet goed
werkt. Voor speciﬁeke hulp bij de
aangifte of aanvraag kunt u terecht
bij het belastingspreekuur.

• De Strategische Agenda van Velsen wordt geactualiseerd zodat hij meekan tot 2020. De uitkomsten van het Velsen Forum
(dialoog met partners) en van
de Burgertop (ideeën van bewoners) zijn erin verwerkt.
• Tegengaan
identiteitsfraude
Noord-Holland: Velsen gaat 6
april een convenant ondertekenen om identiteits- en documentfraude tegen te gaan. Andere ondertekenaars zijn acht gemeenten uit Noord-Holland en
o.a. de Nederlandse Vereniging
voor Burgerzaken en het Open-

baar Ministerie.
• In de afgelopen twee jaar zijn
er meerdere instellingen in Velsen in ﬁnanciële problemen gekomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu
normen en instrumenten geformuleerd die moeten helpen om
tijdig en betrouwbaar zicht te
krijgen op het ontstaan van zulke problemen, waardoor mogelijk sneller kan worden ingegrepen.
Meer informatie op www.raad.
velsen.nl.
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Voorkom meeuwenoverlast
Gekrijs, afval op de grond en het
afpakken van een broodje of ijsje. Dat is de overlast die wij regelmatig van meeuwen ervaren. Zeker in IJmuiden met zijn havens en
de zee. Hoe deze ergernissen te
voorkomen? Door geen afval op
straat te laten zwerven is de overlast al een stuk minder.

Vooral in het voorjaar en in de zomermaanden kunnen meeuwen veel
overlast veroorzaken. De gemeente
kan niet veel doen. Meeuwen worden immers beschermd door de Flora- en Faunawet. Zo is het verboden
om eieren te rapen dan wel deze te
beschadigen of te vernielen.

Bedrijven Investeringszone Havengebied IJmuiden
De Bedrijven Investeringszone Havengebied IJmuiden is een feit !
Ondernemers aldaar hebben voor
een plan gekozen dat het havengebied schoon, heel en veilig
moet maken met cameratoezicht
en parkmanagement.

De gemeente Velsen ondersteunt en
faciliteert bedrijveninvesteringszones ( BIZ) in de gemeente. Een BIZ
verbindt ondernemers en draagt immers bij aan een goed ondernemers-

klimaat. Het gemeentebestuur is erheugd, dat 73% van de stemgerechtigden zich voor een bedrijveninvesteringszone heeft uitgesproken. Velsen waardeert de vastberadenheid en
de inzet van de ondernemers, waardoor een publiek-private samenwerking ontstaat. De gemeente Velsen,
Zeehaven IJmuiden N.V. en de Stichting BIZ Havengebied IJmuiden hebben al afspraken gemaakt over het
beheer en onderhoudsniveau van het
gebied. (foto: Gemeente Velsen)

Inwoners IJmond
tevreden over jeugdhulp
Ouders van kinderen in Beverwijk, Heemskerk en Velsen, die
jeugdhulp ontvangen zijn over
het algemeen heel tevreden.
Waardering dus voor de begeleiding door de sociale teams, het
Centrum voor Jeugd en Gezin en
gespecialiseerde jeugdhulp.

Betreﬀende ouders voelen zich serieus genomen en geven aan de
medewerker goed te begrijpen. De

huisbezoeken worden als prettig
ervaren. Dit blijkt uit een aantal onderzoeken die de IJmondgemeenten hebben laten uitvoeren. De drie
gemeenten zijn tevreden met de
uitkomsten van de onderzoeken.
De uitkomsten worden gebruikt om
van te leren en de dienstverlening
waar nodig te verbeteren. De gemeenten zullen periodiek opnieuw
bekijken hoe inwoners en cliënten
de dienstverlening waarderen.

Voorkomen
Geen zwerfafval. Maar wat kunnen
we nog meer doen? Meeuwen bouwen het liefst hun nest op een beschutte plek op een plat dak, zoals
bij een schoorsteen. Meestal gaan
ze terug naar hun broedplek van vorig jaar. Haal daarom oude nesten nu
weg. Het helpt ook om de dakgoot
schoon te houden. De meeuwen kunnen dan niet de takjes en bladeren
gebruiken voor hun nest.

• Voorkom broedplaatsen door het
leggen van een net of het spannen
van draden. Dit mag alleen als er
nog geen nest aanwezig is op uw
dak
• Er zijn tevens vliegers te koop in
de vorm van een roofvogel. Deze
kunt u op het dak plaatsen. Info:
www.vogelverschrikker.nl.
• U kunt ook een bedrijf inschakelen die gespecialiseerd is in het
aanbrengen van nestwerende materialen (website: Nederlandse
Vereniging van Plaagdierenmanagement Bedrijven)
• Tref maatregelen met uw buren. Dat is goedkoper, maar daarmee wordt ook voorkomen, dat de
meeuwen een dak verderop gaan
nestelen.

Verder nog tips:
• Meeuwen niet voeren
• Sluit uw afvalbakken goed af en
zet geen vuilniszakken op straat
• Zet uw afval zo kort mogelijk voor
de ophaaltijd langs de weg

Verbinding A8-A9

Stuurgroep tegen
toevoegen tunnelvariant
De leden van de stuurgroep Verbinding A8-A9 (bestuurders van
de gemeenten, Vervoersregio en
Rijkswaterstaat) zijn unaniem tegen het toevoegen van de tunnelvariant.

maakten GS bekend voornemens te
zijn een tunnelvariant toe te voegen
aan de planstudie Verbinding A8A9. Dit naar aanleiding van behandeling in de Statencommissie Mobiliteit en Financiën van 2 maart.

Dit werd vrijdag 24 maart tijdens
het overleg kenbaar gemaakt aan
de voorzitter van de stuurgroep, gedeputeerde Elisabeth Post. Het onderwerp stond op de agenda vanwege het voornemen van Gedeputeerde
Staten van de Provincie Noord-Holland om de tunnelvariant toe te voegen aan de planstudie naar de verbinding tussen de A8 en de A9. Mevrouw Post gaat met de uitspraak
van de stuurgroep terug naar GS
en Provinciale Staten. Op 10 maart

Verbinding A8-A9
De verbinding A8-A9 is de ontbrekende schakel tussen het huidige
einde van de A8 bij de Nauernasche
Vaart en de A9 bij Heemskerk en
Uitgeest. Daarvoor zijn al drie keuzevarianten gemaakt: het zogeheten Nul-plusalternatief, het Heemskerk- en het Golfbaanalternatief.
Voor deze drie alternatieven wordt
momenteel onderzocht wat de eﬀecten zijn op het verkeer, het milieu, de
economie en de landbouw.
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Nationaal Comité 4 en 5 mei

Op zoek naar persoonlijke
verhalen over vrijheid
Oma’s, opa’s, tantes, ooms en
leerkrachten opgelet! Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is op zoek
naar persoonlijke verhalen. Een
brief, kort of lang, met misschien
wel een wens, een verwachting,
een hoop of juist een belofte voor
de toekomst.

College op werkbezoek
Op dinsdag 21 maart jl. bracht het college van burgemeester en wethouders
van Velsen een werkbezoek aan het bedrijf Saﬃer Maritiem aan de Rondweg
in IJmuiden. Het gemeentebestuur was onder de indruk van dit technische
bedrijf, dat van grote betekenis is voor het havengebied. Saﬃer Maritiem
maakt zeiljachten en verschaft aan 25 man werk. (foto: Gemeente Velsen)

5 mei viering aanwezig te zijn. Graag
uw brief voor 15 april mailen naar:
mijnbrief@4en5mei.nl of schrijven
naar: Nationaal Comité 4 en 5 mei,
Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR
Amsterdam. (foto: Gemeente Velsen)

Vrijheid
Ieder jaar vieren we op 5 mei onze vrijheid. Deze begint altijd met
een lezing, waarbij wordt stilgestaan
hoe waardevol, maar ook hoe kwetsbaar onze vrijheid is. Dit jaar vindt
de lezing plaats in het provinciehuis
van Noord-Holland. Onze ouders of
grootouders maakten de oorlog mee
en hoopten op een beter leven voor
hun kinderen. De huidige generatie
leeft met de angst dat hun kinderen
al die verworvenheden weer zullen
verliezen. We zouden zo graag wensen dat zij het net zo goed krijgen als
wij. Wat is daar voor nodig?
Uw brief
Uw brief mag gericht zijn aan uw
kind, kleinkind, nichtje of neefje of
misschien wel aan een leerling van
u. De ingezonden brieven zullen als
inspiratie dienen voor de 5 mei-viering van dit jaar. Het comité zal er
fragmenten uit voorlezen en wellicht
briefschrijvers uitnodigen om bij de

Inloopbijeenkomst
bebouwing KPN-locatie
Bij wijkpost Santpoort-Zuid

Gratis compost scheppen
Het voorjaar staat weer voor de
deur. Tijd om de tuin een opknapbeurtje te geven. Een laagje compost zorgt daarbij voor de nodige voeding voor de plantjes. Kom
naar de wijkpost Santpoort-Zuid
en schep gratis uw compost!

Ook vorig weekend kon men gratis
de vruchtbare grond afhalen. Maar
er is nog over! Vandaar dat de wijk-

post ook vrijdag 31 maart van 08.00
tot 16.00 uur haar deuren openstelt.
Wat overblijft, zal worden verwerkt
in onze openbare plantsoenen.
Wijkpost
De wijkpost Santpoort-Zuid is te
vinden aan de Wijnoldy Daniëlslaan
53. Graag zelf uw schep meenemen,
maar ook zakken en kruiwagens etc.
(foto: Gemeente Velsen)

Op dinsdag 4 april 2017 organiseert de gemeente Velsen een inloopbijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan voor de
KPN-locatie. Het gaat om de plek,
waar vroeger onder meer het
postkantoor aan de Lange Nieuwst ra at - S p a a r n e st ra at - M e r we destraat was gevestigd. Het plan
is om hier een supermarkt en 57
woningen te bouwen. De inloopbijeenkomst wordt gehouden van
16.00 uur tot 19.30 uur in de burgerzaal aan het Plein 45 in IJmuiden.

Van harte welkom
Omwonenden, winkeliers en andere belangstellenden zijn van harte welkom om hun licht op te steken

over het ontwerpbestemmingsplan
en de bijbehorende procedure. Velison Wonen en aannemer HBB Groep
zijn aanwezig om het bouwplan toe
te lichten. In juni 2015 was de laatste informatieavond. Afgelopen tijd
hebben de gemeente, Velison Wonen
en de aannemer de tijd genomen om
de plannen verder uit te werken.
Inspraak/zienswijze
U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende onderzoeken tot en met 27 april 2017 ook inzien op het gemeentehuis, bij de bibliotheek in IJmuiden en digitaal op
www.ruimtelijkeplannen.nl of op de
website van de gemeente. Tijdens
de inloopbijeenkomst kunnen geen
zienswijzen worden ingediend.
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Werkzaamheden kruispunt Plein1945/De Noostraat
Kanaaldijk

OMLEIDING AUTOVERKEER TIJDENS
WERKZAAMHEDEN LANGE NIEUWSTRAAT
- FASE 5B - START 3 APRIL 2017 KRUISING DE NOOSTRAAT / PLEIN 1945
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Verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden is er op
het kruispunt geen autoverkeer mogelijk. Het doorgaande autoverkeer
wordt zoveel mogelijk omgeleid De
omleidingen worden met borden

• Het doorgaande autoverkeer wordt
zoveel mogelijk omgeleid via de
Willebrordstraat en de IJmuiderstraatweg
• Het inkomende verkeer richting
centrum/winkels komende vanaf
de Stationsweg wordt omgeleid via
de Minister van Houtenlaan, Zeeweg, Plein 1945 en Lange Nieuwstraat.
• Het doorgaande verkeer komende
vanaf de Stationsweg richting Zeewijk wordt omgeleid via de Stationsweg, Minister Van Houtenlaan
en Heerenduinweg.
• Het uitgaande verkeer vanuit Zeewijk wordt zoveel mogelijk omgeleid via de Planetenweg / Gijzenveltplantsoen en Heerenduinweg.
Verkeer vanaf de rotonde Lange

N O O R DZ E EK AN AA L

GEMEENTE VELSEN

Gr

Wat gaat er gebeuren?
Het is een van de laatste werkzaamheden aan de reconstructie Lange Nieuwstraat. De genoemde kruising wordt opnieuw ingericht, krijgt
nieuw asfalt en de entree naar de
Raadhuisstraat wordt ingericht als
30 km gebied.

aangegeven. Fietsers en bromﬁetsers worden via de omliggende wegen omgeleid. Ook dit wordt met
bebording aangegeven. Het is voor
voetgangers wel mogelijk om langs
het werk te lopen en de woningen en
winkels te bereiken.

Gij

Op maandag 3 april 2017 starten in IJmuiden werkzaamheden
aan het kruispunt Plein 1945/De
Noostraat en een gedeelte van de
Zoutmanstraat en de Raadhuisstraat. De werkzaamheden duren
tot medio mei 2017. In deze periode is dit kruispunt tijdelijk afgesloten. Het gemeentehuis is bereikbaar via een omleiding. De
Lange Nieuwstraat is open, maar
alleen bereikbaar via de Zeeweg.

Ze
HEERENDUINEN

Nieuwstraat kan ook via de Merwedestraat richting de Heerenduinweg of via de Lange Nieuwstraat/ hoek Plein 1945 rijden.
Openbaar vervoer Connexxion
Tijdens de werkzaamheden worden
de lijndiensten van Connexxion om-

ew

eg

geleid. Dit geldt voor de buslijnen
3, 74, 75 en 82. Buslijn 75 rijdt vanaf zondag 2 april via de nieuw aangelegde busbaan. Meer informatie over busomleidingen en tijdelijke bushaltes kunt u vinden op www.
connexxion.nl of www.connexxion.
com.

Werkzaamheden omgeving Stadsschouwburg Velsen
Definitief ontwerp HOV-kruising Groeneweg

Schaal 1:200
Papierformaat: A0

15-06-2016

Op 3 april 2017 wordt een start
gemaakt met de werkzaamheden in de omgeving van de Stadsschouwburg Velsen. De bedoeling
is dat het er groener wordt en het
verkeer overzichtelijker. Het werk
zal in verschillende fases worden
uitgevoerd en is naar schatting in
juli klaar.

Afsluiting
In verband met de werkzaamheden
zal de Cederstraat vanaf de HOVkruising tot aan de Minister van
Houtenlaan vanaf vrijdag 31 maart
16.00 uur worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dus ﬁetsers en
voetgangers kunnen er gewoon door.
Op dit gedeelte zal het asfalt worden
vervangen door bestrating. Voor het
gehele ontwerp zie bijgaande tekening.
Legenda

Rijweg/HOV-baan
Asfalt

Fietspad
Asfalt rood

Halfverharding

Zitmeubilair

Bestaande lichtmast

Fietsenrekken: Tulip

Nieuwe bomen

Gras

Straat
Keiformaat

Trottoir
Betontegels: Grijs

Trottoirband 280/300
antraciet

Vlaggenmast

Nieuwe lichtmast:
uitlegger

Brievenbus

Struweel

Nieuwe beplanting:
Heesters en/of
vaste planten

Opsluitband 100/200 grijs

Paaltjes: staal

Nieuwe lichtmast:
Paaltop Dudokplein

Bestaande bomen

Haag: Meidoorn

Plein verharding
Keiformaat en dikformaat

Goot
Keiformaat 5 strekken

W
at
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Bekendmakingen algemeen
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, u hoeft
hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon
langskomen bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis. .

Het KCC is geopend op maandag
tot en met vrijdag van 08.00 tot
17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of
vragen die daarmee te maken hebben, kunt u een afspraak maken
met één van de vakspecialisten via
14 0255.
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt natuur-

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert
meldingen of klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014
alle vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast
wordt er ook gepubliceerd op de
Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen De Jutter en
De Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.raad.velsen.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 18
maart 2017 tot en met 24 maart
2017 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben
ontvangen op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
IJmuiderstraatweg 175, vergroten
woning (21/03/2017) 7427-2017;
Trompstraat 79, vergroten woning
(21/03/2017) 7594-2017;
Julianakade 78, verhogen kap woning (22/03/2017) 7741-2017;
Willebrordstraat 82, interne verbouwing, wijzigen gebruik naar woningen (23/03/2017) 7774-2017.
Santpoort-Noord
Kruidbergerweg 54, vergroten woning (21/03/2017) 7554-2017.

Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 20, vergroten woning
(21/03/2017) 7596-2017.
Velsen-Zuid
Minister Lelylaan 3, kappen boom
(21/03/2017) 7633-2017.
Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 76-140, bouwwerk
brandveilig
gebruiken
(24/03/2017) 8013-2017.
Driehuis
Waterlandweg 2, plaatsen toegangshek (24/03/2017) 7915-2017.
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

Ontwerpbesluit -omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Driehuis
Valeriuslaan 84 te Driehuis, het
plaatsen van een dakopbouw op de
eerste verdieping en het brandveilig gebruik van het kinderdagverblijf
3280-2017
De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 3 april
2017 gedurende zes weken ter inzage
bij de afdeling Publiekszaken. Tevens
zijn deze stukken digitaal in te zien
op de website velsen.nl via het menu Actueel/inzage (ontwerp)besluiten. Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke ziens-

wijzen inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen
moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders
van Velsen, werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van
mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid
Vergunningen, telefoon 140255.
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
IJmuiden
Reyndersweg 1, aanleggen boardwalk
en terreinverharding nabij de Noordpier (23/03/2017) 2182-2017.

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 Burge-

meester van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden), dan wel langs
elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan al-

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

IJmuiden
Verleende Openstellingsvergunning
Wijkertunnel Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend
dat voor de wijziging van 2x3 naar
2x2 rijstroken van de Wijkertunnel
een openstellingsvergunning als bedoeld in artikel 8a van de Wet aan-

vullende regels veiligheid wegtunnels is verleend (23/03/2017) 75682017.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Kennemerstrand 800, vernieuwen
toegangspad, plaatsen 5 afvalcontai-
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Besluiten (vervolg)
ners, verplaatsen van een toiletunit
(21/03/2017) 2002-2017;
Kennemerstrand 160 te IJmuiden
het plaatsen van een overkapping
bij Trampolinecentrum Springvloed
(22/03/2017)
2684-2017;
Van Linschotenstraat 15, wijzigen
zijgevel (23/03/2017) 6744-2017;
nabij Jupiterstraat 25 en Mercuriusstraat 15, plaatsen 2 poortdeuren

(afsluiten achterom) (23/03/2017)
5083-2017.
Velsen-Zuid
‘s Gravenlust 37, plaatsen van een
prijzenzuil (23/03/2017) 42502017.
Santpoort-Noord
Bonairestraat 18, het bouwen dakopbouw (nokverhoging) op de tweede

verdieping (23/03/2017) 2475-2017.
Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 58, veranderen en vergroten van een woning (23/03/2017) 3548-2017.
APV artikel 2:17 Evenementen
Velsen-Zuid
ZorgSpecialist Loop, start/ﬁnishlo-

catie Rabobank IJmondstadion, Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-Zuid, 14 mei 2017, 23053-2016
(22/03/2017).
IJmuiden
Standzesdaagse, sportcomplex SVIJ
Planetenweg 271 IJmuiden, 26 en 27
juli 2017, 2710-2017 (22/03/2017).

Belijning Wenckebachstraat Velsen-Noord
Bij de spoorwegovergang op
de Wenckebachstraat in VelsenNoord komen met enige regelmaat onveilige verkeersituaties
voor. Bij filevorming op de rechterrijstrook richting de Velsertunnel wordt de spoorwegovergang
vrijgehouden door automobilisten.

Er zijn automobilisten die deze vrijgehouden ruimte gebruiken om in te

voegen om zo een deel van de wachtrij voorbij te kunnen rijden. Het
komt voor dat ze daarbij op het spoor
stil komen te staan. Als er op dat moment een trein aankomt ontstaat er
een zeer gevaarlijke situatie.
Dit probleem is door de gebruiker
van het spoor, Tata-steel, aangekaart
bij de beheerder van de weg, de gemeente Velsen. Om het voorsorteren op de spoorwegovergang terug

te dringen, heeft de gemeente Velsen de belijning op de Wenckebachstraat aangepast. Het wegvak waar
moet worden voorgesorteerd is vlak
na de ﬁetsoversteek gelegd. Voorsorteren op de spoorwegovergang is
daardoor niet meer toegestaan.Het
aanpassen van de belijning op de
Wenckebachstraat is meegenomen
met het jaarlijkse onderhoud van belijning in Velsen. De maatregel is onlangs uitgevoerd.

Tata-steel en de gemeente Velsen
gaan ervan uit dat deze maatregel
een positief eﬀect op de verkeersveiligheid op de Wenckebachstraat
zal hebben. Weggebruikers (waaronder bewoners van Velsen-Noord en
werknemers van Tata-steel) worden
opgeroepen zich aan de verkeersregels te houden en niet meer van rijstrook te wisselen ter plaatse van de
spoorwegovergang.

Voorontwerpbestemmingsplan IJmuiden Oost
Burgemeester en wethouders zijn
voornemens de gemeenteraad
voor te stellen een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor het
oostelijk deel van IJmuiden.

Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in de
vervanging van (delen van) verschillende oudere bestemmingsplannen
die aan actualisering toe zijn. Het
bestemmingsplan beoogt een eigentijdse planologische regeling te geven voor dit plangebied. Ook worden
enkele ontwikkelingen mogelijk gemaakt.
Ligging plangebied
Het bestemmingsplan wordt begrensd door Het Noordzeekanaal,
de oude spoorlijn/HOV tracé, het
duingebied, en de westzijde van het
stadspark. De bestemmingsplannen
IJmuiden Centrum en HOV zijn actueel en maken daarom geen deel uit
van IJmuiden Oost.

Plan inzien
Het voorontwerpbestemmingsplan
IJmuiden Oost (idn: NL.IMRO.0453.
BP0700IJMUIDENOOS1-V001)
ligt met ingang van 31 maart 2017
gedurende zes weken voor een ieder
ter inzage in het gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden en de centrale
bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden. Daarnaast is het plan digitaal in
te zien op www.ruimtelijkeplannen.
nl. Naast het voorontwerpbestemmingsplan liggen tevens de daarop
betrekking hebbende onderzoeken
en rapportages ter inzage.
Inspraakreactie indienen
Gedurende de termijn dat het plan
ter inzage ligt, kunt u een inspraakreactie indienen op het voorontwerpbestemmingsplan. Dit doet u
door een brief te richten aan het college van burgemeesters en wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden, onder vermelding van
“inspraakreactie bestemmingsplan
IJmuiden Oost”, of per e-mail aan

ro@velsen.nl. Vergeet daarbij niet
uw adres te vermelden.
Voor het indienen van mondelinge

inspraakreactie kunt u een afspraak
maken met de behandelend ambtenaar, de heer S.F. van Putten, via telefoonnummer 0255-567200.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

- voor de duur van de bouwwerkzaamheden (realisatie van woningen) een
parkeerverbod in te stellen aan de
zuidzijde van het oost-west lopende
deel van de Geleenstraat te IJmuiden door middel van het plaatsen

van de borden E1 (3x) zoals bedoeld
in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
en een onderbord met twee pijlen
(wijzend naar links en rechts).
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na

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

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij het Klant Contact
Centrum aan het Dudokplein 1 te
IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt
formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor de volgende percelen:

Bramenvlak 31 in IJMUIDEN
Meeuwenlaan 26 in IJMUIDEN
Duinlustparkweg 76 in SANTPOORT-ZUID

Tuindersstraat 74 in IJMUIDEN
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6
weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektro-

nisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie
in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 21 maart
2017 een anterieure overeenkomst
van grondexploitatie gesloten als
bedoeld in artikel 6.24 Wro ten
aanzien van het plangebied ‘Blekersduin te Santpoort-Zuid’.

De navolgende kadastrale percelen

maken deel uit van het plangebied:
gemeente Velsen, sectie F, nummers
7079, 7499, 7500, 8182, 8183, 9095,
9096 en 9186.
De overeenkomst heeft betrekking
op de realisatie van een supermarkt,

woningbouw, parkeervoorzieningen
en de openbare ruimte.
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 3 april 2017 tot en met 12 mei 2017
ter inzage op het gemeentehuis, Du-

dokplein 1 in IJmuiden. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en
met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00
uur. Op donderdag van 08.00 uur tot
20.00 uur. Bezwaar of beroep tegen
genoemde overeenkomsten is niet
mogelijk.

Raadsvergadering 6 april 2017
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Hamerstukken (hierover vindt geen debat plaats)
• Herhaald adviesverzoek van het Commissariaat voor de Media inzake aanwijzing lokale publieke media-instelling. Volgens de Mediawet is de gemeente verplicht om een lokale publieke media-instelling in stand te houden. In 2011 heeft het Commissariaat voor de Media (CvdM) de Velser Omroep Stichting (RTV Seaport) aangewezen. De gemeenteraad moet nu een
positief advies uitbrengen om deze aanwijzing te verlengen.
• Beleidsnota Archeologie Velsen en Beleidskaart Archeologie Velsen. Door
invoering van de omgevingswet wordt de realisatie tussen archeologie en
ruimtelijke ordening steeds sterker. De beleidsnota de kaart Archeologie
Velsen biedt instrumenten om de archeologische waarden van Velsen te beschermen en biedt inwoners inzicht in de mogelijkheden die voor bepaalde
percelen gelden.
• Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland /IJmond, gemeente Velsen
2017. Deze verordening biedt de gemeenten de mogelijkheid om onwenselijke eﬀecten van schaarste aan sociale huurwoningen tegen te gaan.
• Bestemmingsplan Binnenhaven. Er zijn vijf zienswijzen ingediend over onder andere de ontsluiting van het binnenterrein en voldoende parkeergelegenheid. Het ontwerpbestemmingsplan is niet gewijzigd.

Inspreken tijdens een vergadering?
Inwoners kunnen, aan het begin van de raadsvergadering, een onderwerp onder de aandacht van de raadsleden brengen. U kunt zich tot donderdag 6 april,
12:00 uur aanmelden bij de griﬃe via telefoonnummer 0255 - 567502 of via de
mail griﬃe@velsen.nl. Graag met vermelding van het onderwerp, uw naam,
telefoonnummer en e-mailadres. De griﬃe neemt dan contact met u op.
Volg de raad
U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen zijn zowel
live als achteraf te volgen via www.raad.velsen.nl en zijn daarna op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren. De lokale omroep RTV Seaport
zendt de raadsvergadering ook rechtstreeks uit via RTVseaport.nl en op het
TV-kanaal van Ziggo. Daarnaast is er een samenvatting van de Carrousel. Deze is te zien in de week na de Carrousel op de lokale TV en via uitzending gemist op www.RTVseaport.nl.

