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Bewoners zijn overlast zat
velserbroek - Jongeren die 
op brommers of met een rij 
winkelwagens door het win-
kelcentrum crossen. Ge-
schreeuw, vechtpartijtjes, 
vandalisme, vervuiling en 
bedreigingen. Jongeren die 
portieken en trappenhuizen 
als hangplek gebruiken, met 
achterlating van lege wiet-
zakjes, peuken, blikjes en le-
ge bierflesjes. openlijk dea-
len op de parkeerplaatsen, 
waarbij jongeren vanaf een 
jaar of elf aanwezig zijn. Dat 
gebeurt allemaal als het don-
ker wordt in het centrum van 
velserbroek. Bijna niemand 
weet dat dagelijks ‘s mor-
gens in alle vroegte het vuil 
dat de jongeren achterlaten 
wordt opgeruimd. Een stille 
erkenning van het probleem, 
maar geen oplossing.

Een aantal bewoners in het win-
kelcentrum van Velserbroek is 
de overlast meer dan zat. Ze wil-
len hun verhaal wel kwijt, maar 
niet met hun naam in de krant. 
Daar zouden zij last mee krijgen. 
,,Overdag lijkt het hier zo schoon 
en gezellig, maar ‘s avonds en 
‘s nachts is het anders’’, zegt 

één van hen. ,,Zeker met slecht 
weer, dan hangen ze het liefst in 
ons portiek of trappenhuis rond. 
Als je dan vraagt of ze weg wil-
len gaan, zijn er wel enkelen die 
dat doen, maar we zijn ook wel 
bedreigd. Eén van ons kreeg 
een colablikje tegen haar hoofd. 
Voor onze kinderen is het steeds 
opnieuw een hele opgave om 
door zo’n groep heen te lopen 
naar je eigen voordeur.’’
,,We hebben ook wel meege-
maakt dat het escaleert,’’ zegt 
een ander. ,,Ik heb zelf nog lig-
gen rollebollen met een paar 
jongeren, omdat ze een winkel-
raam van de fietsenwinkel had-
den vernield. Mijn dochter bel-
de ondertussen de politie. Er 
kwam na tien minuten een po-
litieagent, maar die ging verder-
op staan en kwam zijn auto niet 
uit. Toen er nog later meer poli-
tie kwam, waren de vogels na-
tuurlijk gevlogen. Ik heb nog ge-
tuigd en gezegd hoe de daders 
eruit zagen, maar die zijn nooit 
gepakt.’’
Meermaals werd de politie ge-
beld als er weer iets aan de 
hand was, maar die kwam niet 
of steeds te laat. Ook werd er 
wel gezegd: ‘Bel maar als ze er 

over tien minuten nog zijn.’ Ver-
trouwen in de politie zijn deze 
bewoners daarom kwijt. ,,En wij 
weten niet wat wij anders kun-
nen doen om dit op te lossen. 
Vorig jaar werd er een avond 
voor bewoners georganiseerd 
over hangjongeren, maar dat 
ging over hoe je met ze moet 
omgaan. Ik ben daar niet heen 
gegaan. Ik ben niet het pro-
bleem, dat zijn zij.’’
Hoe nu verder? ,,Ik weet het niet. 
Eigenlijk wachten we tot het es-
caleert’’, aldus één van de bewo-
ners. ,,Ik vraag me ook altijd af 
of de ouders van deze jongeren 
wel weten wat hun kinderen uit-
spoken. Als ik kinderen vanaf elf 
jaar in deze groepen zie, maak ik 
me zorgen. De jongste kinderen 
hebben vaak de grootste mond 
en doen stoer om erbij te horen.’’ 
De aanwezige bewoners vinden 
dat het niet alleen om hen gaat. 
,,Wij zijn van mening dat de ge-
meente ook moet luisteren naar 
wat de jeugd wil. Kennelijk wil-
len zij ergens een plek om rond 
te hangen. De hangplek bij de 
Westbroekerplas is blijkbaar te 
ver. Maar hier moet in ieder ge-
val een oplossing voor komen.’’

Biken in Velserbroek
velserbroek - Zaterdag ging 
de Nationale Sportweek van 
start die van 19 tot en met 26 
april in het hele land wordt 
georganiseerd. 

In Winkelcentrum Velserbroek 
begon dit evenement op de eer-
ste dag al direct met een mooie 
activiteit: het Bikedag Event.  
Uitgangspunt hierbij is een leu-
ke en laagdrempelige kennis-
making met de wielersport. Met 
deze activiteit die gericht is op 
de jeugd van 8 tot 12 jaar en jon-
geren op het voortgezet onder-
wijs hoopt men deze doelgroep 
enthousiast te maken voor de-
ze sport.
Hiertoe was op het parkeerter-
rein een crossroute uitgezet, 
waar over speciaal ontwikkel-
de hindernissen kon worden ge-
fietst. En midden in het winkel-
centrum was een grote stella-
ge gebouwd waar onder leiding 
van instructeurs kon worden ge-
oefend in het afdalen vanaf een 
hoog plankier. Deze trainingen 
werden gehouden op mountain-

bikes BMX-fietsen en de kinde-
ren kregen hierbij een helm een 
elleboog- en kniebeschermers 
uitgereikt. 
Kinderen die echt enthousiast 
zijn geworden na deze kennis-
making kunnen, door de samen-
werking tussen plaatselijke wie-
lerverenigingen en eventueel de 

school, verder gaan met spor-
tieve en uitdagende fietsactivi-
teiten. Wielerverenigingen van 
de KNWU zijn actief op het ge-
bied van wielrennen op de weg 
en op de baan, mountainbiken, 
fietscrossen, kunstwielrijden en 
veldrijden. Zie ook www.knwu.
nl.

Zaterdag Koningsdag
velsen - Zaterdag wordt op tal 
van plaatsen Koningsdag ge-
vierd. Normaal vindt het feest 
plaats op 27 april, maar deze 
datum valt op een zondag. In 
zo’n geval wordt Koningsdag 
opgeschoven.
Het is feest in Velserbroek, 
Santpoort-Noord, Santpoort-
Zuid, Driehuis, Velsen-Zuid. 
Velsen-Noord en IJmuiden. 
Op het Kennemerplein staat 
net als ieder jaar een kermis 

(zie knipbonnen elders in de-
ze krant) en in het winkelcen-
trum van IJmuiden en Velse-
broek is vrijmarkt. Dit jaar zijn 
er geen oranjefestiviteiten bij 
Voetbalvereniging SVIJ. Ook de 
festivals die op Koninginnedag 
werden georganiseerd, gaan 
niet door.
Dat er nog genoeg activiteiten 
overblijven, valt te lezen op de 
speciale Koningsdag-pagina’s 
elders in deze krant.

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalber-
gen legt wekelijks een typisch 
IJmuidens beeld vast. Soms 
naar aanleiding van de actua-
liteit of een evenement, soms 
gewoon vanwege de mooie ta-
ferelen die IJmuiden doorgaans 
te bieden heeft.

Afgelopen paasweekend bete-
kende voor velen een lang week-
end vrij. Vooral op eerste paas-
dag werden we hierbij getrakteerd 
op redelijk warm en vooral zon-
nig weer. Helaas voor de mees-
ten stond daarbij nog een straf-
fe wind. Voor sommigen was deze 
wind weer een zegen zoals we op 

deze foto zien… Normaal wordt de 
‘doorkijk’ vanaf de Kennemerbou-
levard naar de pier, de strandhuis-
jes en de hoogovens belemmerd 
door masten van zeiljachten, maar 
de windkracht 5 van eerste paas-
dag deed vele zeilers besluiten om 
een tochtje te maken en dus was 
de jachthaven wat leger. Dit bood 
de fotograaf de gelegenheid om 
dit plaatje met typisch IJmuider 
ingrediënten te maken: meerpa-
len, stukje zuidpier, strandhuisjes 
en de beide hoogovens. Omdat de 
wind uit het oosten kwam konden 
de strandhuisjesbewoners vóór 
hun huisje genieten van de zon, de 
blauwe zee en af en toe

Grote namen naar Velsen
Stadsschouwburg
klaar voor feestseizoen
Velsen - Smaken verschillen 
en daarom hebben wij ze al-
lemaal! De Stadsschouwburg 
Velsen heeft de plannen voor 
het nieuwe theaterseizoen 
klaar. De Velsense schouw-
burg maakt van het seizoen 
2014-2015 een feest, omdat 
het gebouw zijn 75-jarig ju-
bileum viert. Dat gebeurt met 
een omvangrijk aanbod én de 
jubileumproductie ‘Het meis-
je van Velsen’. Het theater wil 
daarmee opnieuw een groot 
en breed publiek bedienen. 
Theaterliefhebbers kunnen 
vanaf vrijdag 25 april 10.00 
uur kaarten bestellen.

Bij een jubileum horen specia-
le voorstellingen. Aan het be-
gin van het seizoen, na de ma-
gische opening van Hans Klok, 
wordt het 75-jarig jubileum na-
drukkelijk gevierd met de fees-
telijke productie ‘Het meisje van 
Velsen’, waarin door lokaal talent 
en professionals een theatrale 
ode wordt gebracht aan de ge-
schiedenis van Velsen. Cabare-
tier Diederik van Vleuten speelt 
niet alleen de exclusieve exten-
ded version van zijn solo ‘Bui-
ten Schot’, maar keert ook te-
rug op het podium met zijn goe-
de vriend Erik van Muiswinkel. 
Zij zijn gastheren op een specia-
le avond vol collega’s en verras-
singen. Berend Boudewijn laat, 
onder leiding van Paul Haenen, 
de toneelgeschiedenis herleven 
met vele anekdotes en herinne-
ringen. Louis van Dijk geeft een 
bijzonder concert met Cor Bak-
ker en zanger Philippe Elan. Pi-
anist Jeroen van Veen heeft een 
verrassende pianodag in petto 
waarop publiek onder meer kan 
‘spinnen’ (fietsen). Filip Jordens 
en Liesbeth List brengen speci-
aal voor Velsen een ontroerende 
ode aan Jacques Brel. En pop-
diva Ruth Jacott stelt een geva-
rieerde avond samen voor haar 
Velsense fans.
Eind maart ligt Hollywood voor 

even aan het Noordzeekanaal. 
Dan staat een hommage aan 
filmpaleis Rex gepland, de voor-
loper van de Stadsschouwburg 
Velsen. Met nostalgische film-
beelden en een filmconcert met 
Wilma Bakker als Marlène Diet-
rich. En natuurlijk komt het mu-
ziektheatergezelschap van Alex 
en Marc van Warmerdam, Or-
kater, langs. De kinderen van 
toneelmeester Peter van War-
merdam groeiden op in Stads-
schouwburg Velsen en nemen 
voor één weekend het thea-
ter weer over. Met de theater-
thriller ‘Een pure formaliteit’, het 
sprookje ‘De terugkeer van Hans 
en Grietje’ met het orkest Hol-
land Symfonia én een dag waar-
in overal in de schouwburg ou-
de en nieuwe Orkater-makers te 
zien zullen zijn. 
Het belooft verder ook een mooi 
seizoen te worden. Het theater is 
de thuishaven van vele grote na-
men zoals Bert Visscher, Brigitte 
Kaandorp, Jandino Asporaat, Ti-
neke Schouten en Richard Groe-
nendijk. Karin Bloemen komt 
met een nieuwe kerstshow, er is 
wederom een bijzonder Corne-
lis Vreeswijk Festival, cabaretier 
Eric Koller gaat in première met 
‘Koller blijft thuis’ en de theater-
versie van ‘Kinderen geen be-
zwaar’ is te zien. Ook deel 3 van 
De Verleiders komt naar Velsen: 
‘Door de bank genomen’, met 
topacteur Pierre Bokma. Naast 
deze sterren ook aandacht voor 
aanstormend talent als Louise 
Korthals, Yora Rienstra en Ka-
rin Bruers. 
De Stadsschouwburg Velsen 
maakt verder het  podium vrij 
voor bijzondere musicals als 
‘De Jantjes’, ‘Heerlijk duurt het 
langst’, ‘Een avond met Dorus’, 
´Onder de groene hemel´ – met 
liedjes van Boudewijn de Groot 
– en ‘Hartsvrienden’, een nieuwe 
versie van de klassieker ‘Blood 
Brothers’. 
Niet alleen het beste uit Neder-
land staat in de Stadsschouw-
burg Velsen, ook uit het bui-
tenland komt het neusje van de 
zalm aan theatershows. Wij ver-
heugen ons op de komst van 
Rhythmic Circus, het energieke 
tapdansfenomeen uit Minnea-
polis, de hemelse stemmen van 
het Soweto Gospel Choir, het 
Braziliaanse carnaval van Ter-
ra Brasil,  ‘Woodstock, the sto-
ry’, de Nieuw-Zeelandse komiek 
Sam Wills met zijn act ‘The Boy 
With Tape On His Face’, de spec-
taculaire dansshow ‘The Spi-
rit of Georgië’ en een kerstcon-
cert van De Wolga Kozakken uit 
Rusland. 
Dit is natuurlijk maar een tipje 
van de sluier. Het volledige aan-
bod is te vinden in de  nieuwe 
theatergids. Die valt in de bus en 
is vanaf dinsdag 22 april gratis af 
te halen bij de Stadsschouwburg 
Velsen. (foto: Anne Reitsma)

Nieuw college bouwt 
samen verder aan Velsen
Velsen – Vorige week woensdag-
avond is het nieuwe college van 
wethouders officieel benoemd. Na 
de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart bleek D66 Velsen de mees-
te stemmen te hebben behaald. 
Lijsttrekker Baerveldt had daar-
om de eerste keus om een coali-
tie samen te stellen. In een eerste 
overleg tussen partijen bleek Vel-
sen Lokaal, die net zoveel zetels 
als D66 had behaald, vast te hou-
den aan een heroverweging van 
het HOV, de snelle busverbinding 
tussen Velsen en Haarlem. ,,Dat 
bleek een breekpunt te zijn’’, al-
dus Annet Baerveldt. Andere par-
tijen wilden wel verder met dezelf-
de ambities als het vorige colle-
ge. Dus gaat het college met vier 
van de vijf wethouders van de af-

gelopen vier jaar verder, te weten 
Annet Baerveldt, Robert te Beest 
van CDA, Arjen Verkaik van VVD 
en Ronald Vennik van PvdA. Voor-
malig wethouder Wim Westerman 
nam afscheid van het college en 
keert ook niet terug in de gemeen-
teraad. Floor Bal wordt de nieuwe 
wethouder, voor de partij LGV. ,,Dit 
college zal verder werken aan de 
gedeelde ambitie: de Visie op Vel-
sen 2025,’’ aldus wethouder Annet 
Baerveldt. ,,De eerder ingezette 
lijn wordt voortgezet. Een van onze 
motto’s is: met elkaar zorgen voor 
elkaar.’’ Na de gemeenteraadsver-
gadering op woensdag was er alle 
gelegenheid om nieuwe wethou-
ders en zes nieuwe raadsleden te 
feliciteren en in de bloemetjes te 
zetten. (foto: Reinder Weidijk)
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Donderdag 
24 april

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Stoelenparade 
op buitenplaats Beeckestijn’. De 
18e eeuwse stoelencollectie van 
Beeckestijn tijdelijk uitgebreid 
met hedendaagse designstoe-
len. Gratis speurtocht voor kin-
deren van 6/12 jaar.
Clubavond bij Audio Visuele 
groep Kennemerland in het club-
gebouw aan de Burg. Enschede-
laan 67. Thema: ‘Vakantie’. Aan-
vang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Veeking speelt ‘Wel-
lust’. Aanvang 20.30 uur.

Vrijdag 
25 april

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Stoelenparade 
op buitenplaats Beeckestijn’. De 
18e eeuwse stoelencollectie van 
Beeckestijn tijdelijk uitgebreid 
met hedendaagse designstoe-
len. Gratis speurtocht voor kin-
deren van 6/12 jaar.
Tentoonstelling ‘Lentekriebels 
en zomerzon!’ Doe-tentoonstel-
ling voor kinderen en volwasse-
nen van alle leeftijden over de 
natuur om ons heen in deze vro-
lijke jaargetijden. Van 13.00 tot 
17.00 uur.
Camadou met ‘Les Autres’ 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wense-
lijk. Koningsnacht in Café Bart-
je, Hoofdstraat Santpoort-Noord. 
Vanaf 20.00 uur. Optreden ‘In the 
Picture’.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Veeking speelt ‘Wel-
lust’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
26 april

Koningsdag. Zie programma el-
ders in deze krant.
Stekken ruilochtend bij ATV 
De Hofgeest, Spekkenwegje 2 
Santpoort-Noord. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstelling 
‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut & 
Jullie’.

Zondag
27 april

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Stoelenparade 

op buitenplaats Beeckestijn’. De 
18e eeuwse stoelencollectie van 
Beeckestijn tijdelijk uitgebreid 
met hedendaagse designstoe-
len. Gratis speurtocht voor kin-
deren van 6/12 jaar.
Rondrit met de stoomtrein 
over Tata Steel. Vertrek 11.45 uur 
vanaf station Velserbosch. 
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstelling 
‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut & 
Jullie’.
Jutlandia Saxophone Quartet 
uit Denemarken in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.

Maandag
28 april

Postzegelavond bij Postzegel 
Vereniging Santpoort bij Het Ter-
ras, Santpoortse Dreef in Sant-
poort-Noord. Aanvang circa 
19.00 uur.
Lekker eten voor maar 4 eu-
ro in de Petrakerk, Spaarnestraat 
8 IJmuiden. Aanvang 18.00 uur. 
Graag van te voren opgeven via 
Linda Staatsburg, 0255-532195 
of 22cls@hetnet.nl

Dinsdag
29 april

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Inloop pottenbakken bij Infor-
matieboerderij Zorgvrij voor kin-
deren en volwassenen. Van 12.00 
tot 16.00 uur.
Lenteschilderij knutselen bij 
PVM. Van 13.00 tot 15.00 uur. 
Kosten 1,50 euro bovenop de en-
treeprijs.

Woensdag
30 april

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstelling 
‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut & 
Jullie’.
Lenteschilderij knutselen bij 
PVM. Van 13.00 tot 15.00 uur. 
Kosten 1,50 euro bovenop de en-
treeprijs.
Kindervertelmiddag op Buiten-
plaats Beeckestijn. Van 14.00 tot 
16.00 uur.
Lezing door Anneke van Dok 
over haar boek ‘Het jaar van de 
held’ in de Centrale Bibliotheek 
Velsen, Dudokplein 16. Aanvang 

19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Ca-
baretier Micha Wertheim. Aan-
vang 20.15 uur.

Donderdag 
1 mei

Lenteschilderij knutselen bij 
PVM. Van 13.00 tot 15.00 uur. 
Kosten 1,50 euro bovenop de en-
treeprijs.
Kindervertelmiddag op Buiten-
plaats Beeckestijn. Van 14.00 tot 
16.00 uur.
Officiële start kunstmanifista-
tie ‘50uurvanVelsen-Zuid’ in en 
rondom de Engelmunduskerk. 
15.00 uur.
Workshop ‘Werken naar werk’ 
in de Centrale Bibliotheek Vel-
sen, Dudokplein IJmuiden. Van 
19.00 tot 22.00 uur.

Traktatie voor 
seizoenkaart-
houders
Velsen-Zuid - Om het seizoen 
feestelijk af te sluiten nodigen wij 
alle seizoenkaarthouders uit om 
familie en vrienden mee te nemen 
naar Telstar-Jong FC Twente van 
vrijdag 25 april. Op vertoon van uw 
seizoenkaart kunt u bij het secre-
tariaat of bij de kassa’s maximaal 
4 extra kaarten voor uw tribune-
deel kopen voor slechts 2 euro per 
stuk. Zo kunt u genieten met uw 
vrienden of familie van een prach-
tig avondje Telstar!  De komende 
weken staan in het teken van het 
einde van het seizoen, maar ook in 
het teken van het verlengen van de 
seizoenkaarten. Dit seizoen heb-
ben wij over een geweldig aantal 
seizoenkaarthouders mogen be-
schikken. Daar zijn wij ontzettend 
trots op. Ook het komende seizoen 
hopen wij op uw steun te mogen 
rekenen. In de maanden april en 
mei zult u door heel de IJmond 
verschillende acties zien om een 
ieder bewust te maken van Telstar, 
de trots van de IJmond. Om een ie-
der Telstar gek te maken hebben 
wij ook uw hulp nodig. Ziet u pos-
ters hangen, of komt u iets anders 
tegen help ons dan. Help ons door 
ons te steunen via uw social me-
dia. Deel onze berichten, maak fo-
to’s van de posters en maak ieder-
een in uw omgeving gek met de 
hashtag #TrotsvandeIJmond . Tel-
star heeft uw steun hard nodig! 
Bent u er volgend seizoen ook bij? 
De prijsstelling voor het komende 
seizoen: Oost volwassen: 75 eu-
ro. Oost 65+: 60 euro. Oost jeugd: 
35 euro. Zuid volwassen: 65 euro. 
Zuid jeugd: 30 euro. West volwas-
sen: 90 euro. West 65+: 75 euro. 
West jeugd: 60 euro.

IJmuiden - Op maandag 5 mei 
is er weer een ruilbeurs voor de 
liefhebbers van legpuzzels in 
wijksteunpunt Zeewijk. De ruil-
beurs wordt gehouden van 10.00 
tot 11.00 uur. Iedereen is welkom.

Ruilbeurs voor 
legpuzzels

Van Velsen Kappers 
voorheen MJ Haarmode

In het pand aan de Lange Nieuw-
straat 181 in IJmuiden opent Van 
Velsen Kappers haar deuren.
Eigenaresse Selma Vermin heeft 
de salon een nieuwe look ge-
geven. Iets wat zij ook voor uw 
haar kan betekenen. Kiest u lie-
ver voor een vertrouwd kapsel, 
dan bent u  bij ons ook op het 
juiste adres. Vele, voorheen vaste 
klanten van MJ Haarmode, heb-
ben mij weten te vinden maar 
ook nieuwe klanten kunnen met 
én zonder afspraak bij Van Vel-
sen Kappers terecht. In de salon 
wordt gewerkt met het de mooie 
kleurproducten van ID-Hair en 
de verzorging Osmo en Hypertin. 
Selma is bekend met het kap-
persvak. Zo heeft zij veel erva-
ring opgedaan in het managen 
van grote kapsalons en mooie 

functies doorlopen bij interna-
tionale haarcosmeticabedrijven 
waaronder L’Oréal profession-
nel en Balmain Hair. Bij het No-
va College heeft zij als docente 
veel leerlingen opgeleid voor het 
kappersvak.
De kapsalon is ruim en biedt ve-
le mogelijkheden. Zo staan er de 
komende maand naast het knip-
pen vaktechnische filmopnames 
op de planning en is er een fo-
toshoot van bruidsmodellen. 
Wellicht dé kapper voor u in de 
buurt. Komt u ook een kijkje ne-
men? 
Van Velsen kappers, Lan-
ge Nieuwestraat 181, telefoon 
0255-785182 (met én zonder af-
spraak). De salon is open van 
dinsdag tot en met zaterdag en 
de koopavond.

Kunstmanifestatie de 
‘50uurvanVelsen-Zuid’ 
Velsen-Zuid - Op 1, 2 en 3 mei 
zal een nieuw kunstmanifesta-
tie in en rondom de Engelmun-
duskerk plaatsvinden.
De ‘50uurvanVelsen-Zuid’ 
daagt beeldend kunstenaars uit 
om in 50 uur een kunstwerk te 
maken, te exposeren en te la-
ten veilen.
De officiële start is donderdag 
1 mei om 15.00 uur. Vanaf dat 
moment gaan veertien kunste-
naars, afkomstig uit of werk-
zaam in Velsen,  een plekje  
zoeken en aan de gang met het 
vervaardigen van een kunst-
werk.  Dit zal gebeuren in  de 
Engelmunduskerk, in hun ate-
lier of binnen 1 kilometer van 
de kerk.  Mooie plekjes genoeg 
dus om inspiratie te krijgen!
De kunstenaars hebben tot za-
terdagmiddag 3 mei 12.00 uur 
de tijd om hun kunstwerk te 
voltooien. Daarna wordt een 
expositie van de werken in de 
kerk ingericht.  Deze  exposi-
tie wordt om 13.00 geopend en 
duurt tot 16.00 uur. Aansluitend 
worden de kunstwerken geveild 

. De veiling sluit om circa 17.00 
uur.  
Een unieke kans  dus om een 
bijzonder kunstwerk aan te 
schaffen, waarvan 80 procent 
voor de kunstenaar,  en 20 pro-
cent voor het onderhoudsfonds 
van de kerk bestemd is.  Ze ho-
pen op veel belangstelling en 
een mooie opbrengst!
Volg de kunstenaars in deze 
drie dagen bij de vervaardiging 
van de kunstwerken en doe een 
bod op uw favoriete kunstwerk 
tijdens de veiling op zaterdag 3 
mei. Bijzonder, om een kunst-
werk in wording te volgen en 
de kunstenaar te spreken over 
het hoe, wat en waarom van zijn 
werk.
Deelnemende kunstenaars zijn:
Cor van Egmond, John van den 
Goorbergh, Marja ten Hoorn, 
Petra Meskers, Winnie Meijer- 
Rob, Irene van der Oest, Yvon-
ne Piller, Lieneke de Redelijk-
heid, Hetty Spaanderman, Af-
ke Spaargaren, Jolanda Straat-
hof, Henk Zwanenburg Willem 
Tromp, Caroline Sikkenk.
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Workshop 
‘Werken naar 

werk’
IJmuiden - Hoe blijft u gemo-
tiveerd in deze crisistijd? Eruit 
springen met uw brief en CV? 
En goed voorbereid op sollici-
tatiegesprek? Kom dan naar 
de praktische workshop van 
Compaszie in Bibliotheek Vel-
sen. Tijdens deze inspireren-
de avond gaat u aan de slag 
met vraagstukken zoals: waar 
loop ik tegen aan bij het zoeken 
naar een baan en hoe houd ik 
mezelf gemotiveerd en staan-
de in deze crisistijd? Donder-
dag 1 mei. De dag van de ar-
beid. Wat is geen betere beste-
ding die dag dan bezig te gaan 
met de vraag: wat kan ik (nog) 
beter doen om een baan te vin-
den? Muriel Bouwhuis en As-
trid Verschuren, beide mede-
werkers van Coachingspraktijk 
Compaszie, gaan aan het werk 
met deelnemers rondom de 
vaag: hoe vergroot ik mijn kan-
sen op een baan in deze crisis-
tijd? Maar ook wordt er door 
haar gekeken naar de situatie 
waarin je je bevindt en wat is de 
gewenste situatie en hoe kom 
je hier. Verder wordt een mee-
gebrachte CV en/of brief her-
schreven of verbeterd, waarbij 
uitgegaan wordt van het doel: 
eruit springen met mijn brief en 
CV. Iedereen is van harte uitge-
nodigd voor deze actuele avond 
op donderdag 1 mei om 19.00 
uur in de Centrale Bibliotheek 
in IJmuiden. Toegangskaarten 
zijn te koop in de bibliotheek 
en via de website www.biblio-
theekvelsen.nl. Prijs voor biblio-
theekleden 5 euro en voor niet-
leden 7,50 euro. 

Driehuis - Twee keer per jaar 
organiseert de activiteitenbe-
geleiding van verpleeghuis Vel-
serduin Driehuis een gezelli-
ge markt. Op zaterdag 3 mei is 
er voorjaarsmarkt. Er zijn vele 
standhouders aanwezig op de-
ze dag met een gevarieerd aan-
bod. Zo worden er onder an-
dere bloemen en planten ver-
kocht, is er een stand met eigen 
gemaakte cadeauartikelen en is 
de Wereldwinkel uit Beverwijk 
aanwezig. Ook is Zeester zorg-
vakanties aanwezig met hun 
aanbod van reizen voor senio-
ren. Natuurlijk wordt de inwen-
dige mens deze dag niet verge-
ten. Er is een haringkraam van 
Fijnvishandel Santpoort aan 
Zee en worden er poffertjes ge-
bakken. Elk uur draait er een 
rad met vele mooie prijzen. De 
markt wordt opgeluisterd door 
live accordeonmuziek  in de 
middag. Alle ingrediënten zijn 
dus aanwezig voor een leuke 
markt! De markt wordt gehou-
den van 10.30 tot 15.30 uur aan 
de Nicolaas Beetslaan 4.  

Voorjaarsmarkt 
Velserduin

ViVa! Zorggroep 
behaalt HKZ-certifi caat
Regio - ViVa! Zorggroep heeft 
het HKZ-certifi caat behaald. 
Vorige  week is de organisatie 
getoetst op haar kwaliteit van 
zorg- en dienstverlening. Met 
dit certifi caat laat ViVa! zien dat 
zij structureel aan kwaliteitsver-
betering werkt en dat zij aan al-
le kwaliteitsnormen voldoet. Dit 
komt de cliënten ten goede.
Het HKZ-certifi ceringsbureau 
heeft geconstateerd dat ViVa! 
Zorggroep tijdens een veran-
derproces in staat is gebleken 
kwaliteit te blijven leveren aan 
de cliënt en sprak haar waar-
dering uit voor de weg die ViVa! 
Zorggroep is ingeslagen. Het 
auditteam was onder de indruk 
van de actieve, positieve en ge-
motiveerde medewerkers. 
Lucien van Ruth, raad van be-
stuur ViVa! Zorggroep: ,,Dat 
het HKZ-certifi ceringsbu-
reau ons in het veranderpro-
ces ook glansrijk laat slagen is 
een prachtige prestatie van on-
ze medewerkers en vrijwilligers. 
Het onderzoek laat zien dat wij 
een stevige basis hebben van 
waaruit we veranderingen aan-
kunnen. We kunnen doorgaan 
op de ingeslagen weg.’’
Met de certifi cering wordt be-
oogd dat de doeltreffendheid 
van het kwaliteitsmanagement-
systeem wordt verbeterd met 

als belangrijkste doel de tevre-
denheid van de klant te verho-
gen. Het keurmerk biedt een 
basisgarantie voor kwaliteit. 
Op landelijk niveau zijn kwali-
teitsnormen ontwikkeld waar-
aan een organisatie moet vol-
doen om in aanmerking te ko-
men voor het behalen van het 
certifi caat. Jaarlijks wordt ge-
toetst of het certifi caat behou-
den kan blijven. Ook dit jaar 
heeft ViVa! Zorggroep het cer-
tifi caat behaald. 
Van Ruth: ,,Wij laten hiermee 
zien dat wij continu werken aan 
het verbeteren van onze be-
drijfsprocessen en de kwaliteit 
van onze zorg- en dienstverle-
ning. Werken aan kwaliteit van-
uit het perspectief van de cliënt 
staat hierbij voor ons centraal.’ 
De organisatie is effi ciënter 
gaan werken en is transparan-
ter geworden. Medewerkers 
hebben meer inzicht in beleid 
en doelstellingen en zien ook 
beter hun eigen aandeel in het 
leveren van kwaliteit. Fouten 
worden sneller gesignaleerd en 
blijvend opgelost. Gecertifi ceer-
de organisaties lijken gemakke-
lijker personeel te kunnen aan-
trekken en te behouden. Het sa-
men werken aan een kwaliteits-
systeem, met als ‘kroon op het 
werk’ het certifi caat, maakt.

Dodenherdenking
bij Tata Steel

IJmuiden - Op zondag 4 mei 
vindt bij Tata Steel in IJmuiden 
de jaarlijkse herdenking plaats 
van alle burgers en militairen die 
sinds de Tweede Wereldoorlog 
zijn omgekomen in oorlogssitu-
aties en bij vredesmissies. Hans 
Fischer (directeur Tata Steel in 
IJmuiden en Chief Technical Of-
fi cer van Tata Steel in Europa) en 
Gerrit Idema (lid Centrale Onder-
nemingsraad) zullen namens di-
rectie en medewerkers van Ta-
ta Steel in Nederland een krans 
leggen bij het oorlogsmonument 
aan de Wenckebachstraat en bij 
het gedenkteken ter herinne-
ring aan de dwangarbeiders uit 
de oorlogsjaren. Tijdens de her-

denkingsbijeenkomst wordt in 
het bijzonder stilgestaan bij de 
69 medewerkers van het staal-
bedrijf die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zijn omgekomen. 
Hun namen staan vermeld op 
het oorlogsmonument. Leerlin-
gen van basisschool De Trian-
gel uit Velsen-Noord wonen de 
plechtigheid bij en dragen een 
gedicht voor.
De herdenking begint om 9.45 
uur en eindigt om 10.30 uur. 
Daarna is er gelegenheid om 
koffi e te drinken in het Congres-
centrum van het Dudok Huis van 
Tata Steel. Leden van het Tata 
Steel Orkest zullen de plechtig-
heid muzikaal begeleiden.

Aanbesteding nieuwe 
grote zeesluis van start
IJmuiden - Rijkswaterstaat is 
gestart met de aanbesteding 
van de nieuwe grote zeesluis in 
IJmuiden. Deze zeesluis maakt 
onderdeel uit van het DBFM-
programma Sluizen. De aanbe-
stedingsprocedure resulteert 
in een publiek-private samen-
werking met de markt via een 
DBFM-contract. Hierbij wordt 
een aannemersconsortium ver-
antwoordelijk voor het ont-
werp, aanleg, fi nanciering en 
26 jaar onderhoud van de nieu-
we zeesluis. Met deze geko-
zen contractvorm vindt de be-
taling plaats op basis van be-
schikbaarheid van de zeesluis. 
Volgens het voorkeursbesluit 
uit 2012 wordt de zeesluis 500 
meter lang, minimaal 65 me-
ter breed en 18 meter diep. De 
aanleg moet begin 2016 star-
ten.
De bouw van de nieuwe gro-
te zeesluis wordt via een Euro-
pese aanbesteding gegund. De 
aanbesteding vindt plaats door 
middel van een concurrentie-
gerichte dialoog. Dit houdt in 
dat er gedurende de aanbeste-
ding intensief overleg plaats-

vindt tussen Rijkswaterstaat en 
de gegadigde aannemerscom-
binaties. De gehele procedure 
van aanbesteding neemt ruim 
een jaar in beslag.
Het ministerie van Infra-
structuur en Milieu, provin-
cie Noord-Holland, gemeen-
te Amsterdam en Havenbedrijf 
Amsterdam NV werken samen 
met de gemeente Velsen, met 
steun van de EU (TEN-T subsi-
die), aan de bouw van de nieu-
we grote zeesluis bij IJmuiden. 
De huidige Noordersluis (1929) 
is na bijna honderd jaar aan 
vervanging toe. 
Om ruimte te bieden aan de 
schaalvergroting van bulk, 
vracht- en cruiseschepen, 
wordt de nieuwe sluis groter en 
eerder aangelegd. De nieuwe 
grote zeesluis zorgt voor een 
vlotte en veilige bereikbaarheid 
van de havens en bedrijven aan 
het Noordzeekanaal. Naast de 
scheepvaartfunctie van de sluis 
dient deze als primaire water-
kering voor een groot deel van 
Noordwest-Nederland. Naar 
verwachting is de nieuwe sluis 
in 2019 gereed.

Bosbeekschool verbindt 
jong en oud

Santpoort-Noord - Vandaag 
vierde De Bosbeekschool haar 
jaarlijkse Paasfeest. Dit jaar pak-
te groep 6 het anders aan dan 
in andere jaren. In plaats van de 
traditionele speurtocht maakten 
de leerlingen een paasknutsel, 
om die vervolgens aan één van 
de oudere bewoners van Sant-
poort-Noord aan te bieden.
Deze sympathieke actie vindt 
plaats in het kader van het Paas-
project ‘De Bosbeek Brengt’. ,,Wij 
vinden het belangrijk om de leer-
lingen van de Bosbeekschool in 
contact te brengen met oude-

re dorpsbewoners. We doen dit 
voor een grotere maatschappe-
lijke verbondenheid van de Bos-
beekschool met het dorp en het 
verbinden van jong en oud. We 
vinden het leuk dat de mees-
te leerlingen zelf iemand (een 
opa, oma, bejaarde buurvrouw of 
buurman, enz.) hebben aange-
dragen om te bezoeken”, aldus 
Gejo Griffi oen, directeur a.i. van 
De Bosbeekschool. De leerlin-
gen van groep 6 leggen hun be-
zoekje af samen met drie klasge-
nootjes, onder begeleiding van 
een ouder.

www. .nl

www. .nl
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Elektrische 
fi ets

PUZZEL VOLGENDE WEEK MEE ENPUZZEL VOLGENDE WEEK MEE EN WIN!!!
Ter 

waarde van

€ 2099,-

- Versnellingen Shimano Nexus 7
- Remmen Shimano Rollerbrakes
- Verende voorvork en zadelpen

- Accu 360 Wh
- Actieradius tot 80 km*

- Verende voorvork en zadelpen

WIN!!! WIN!!!Donker de fi etsspecialist 
van Velsen

Toegankelijkheid 
stadhuis valt tegen

IJmuiden – Hoewel tijdens de 
renovatie van het stadhuis speci-
ale maatregelen voor  een betere  
toegankelijkheid zijn getroffen, 
valt het resultaat op drie pun-
ten enigszins tegen. Tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
maart bleek de nieuwe plateau-
lift, die het hoogteverschil tussen 
de ingang en de burgerzaal moet 
opheffen, niet in alle gevallen vol-
doet. Een raadslid dat tijdelijk ge-
bruik maakte van een rolstoel kon 
geen gebruik maken van deze lift. 
Een soort slagboompjes op de lift 
moeten sluiten voordat de lift in 
beweging kan komen, dit heeft 
met de veiligheid te maken. Maar 
doordat het raadslid met haar ge-
broken been omhoog zat, konden 
deze slagboompjes niet helemaal 
omlaag en werkte de lift niet.
Tijdens de gemeenteraadsverga-
dering van vorige week woens-
dag, waarbij de nieuwe wethou-
ders werden benoemd, merkten 
ook twee leden van Gehandicap-
ten Beraad Velsen op dat de toe-
gankelijkheid tegenvalt. Voorzit-
ter Wim Polman kon niet met zijn 
scootmobiel in de eveneens nieu-
we lift die speciaal gebouwd is 
om mensen van Plein 1945 naar 
de burgerzaal te helpen. De bocht 
was te krap voor zijn scootmobiel. 
Volgens bouwkundige Rob Stru-

wer, van de werkgroep Toegan-
kelijkheid, is de lift niet gebouwd 
volgens de plannen die hij eer-
der had ingezien. Polman moest 
daarom met zijn scootmobiel, net 
als voor de renovatie, via de in-
gang van het nieuwe stadhuis 
aan het Dudokplein naar binnen 
en via diverse gangen en liften 
naar het oude stadhuis waar de 
raadszaal is. 
Dat betekent dat hij altijd van te 
voren moet melden dat hij bij de 
raadsvergaderingen aanwezig 
is en dat er speciale maatrege-
len moeten worden genomen om 
hem binnen te laten.
Tenslotte valt ook de vloerbedek-
king tegen voor mensen met een 
handbewogen rolstoel. Rob Stru-
wer ervaart dit zelf. ,,We hebben 
hierover nog overleg gehad, maar 
toch is niet het juiste tapijt geko-
zen’’, zegt hij. 
,,Ik heb veel moeite om vooruit 
te komen of een draai te maken. 
Jammer dat er niet goed naar 
ons is geluisterd. Bij de verbou-
wing van Stadsschouwburg Vel-
sen ging dat wel goed, daar ligt 
prima tapijt waar rolstoelers mee 
uit de voeten kunnen. Ik denk dat 
ook medewerkers van de facili-
taire dienst die met koffiewagen-
tjes rijden moeite hebben met het 
nieuwe tapijt in het stadhuis.’’

Velsen – In het kader van Duur-
zaam wonen in Kennemerland 
kunnen particuliere huiseigena-
ren in de periode tot 2016 een 
subsidie aanvragen voor het iso-
leren van hun woning. Het gaat 
om een subsidie van de provincie 
Noord-Holland. Velsen heeft een 
bedrag van 99.668 euro toege-
kend gekregen om te verdelen. 
Per huiseigenaar kan een maxi-
maal bedrag van 1.500 euro wor-
den verstrekt. Bij de gemeente 
Velsen kan men terecht voor de 
aanvraag en de voorwaarden.

Subsidie
voor isolatie

Santpoort-Noord – Vorige week 
is het terrein aan Hagelingerweg 
220, met daarop een woonwagen 
van de gemeente, ontruimd. De 
betreffende bewoner had een tij-
delijke regeling om hier te wonen 
die dateerde uit 2009. De over-
eenkomst liep 19 december 2013 
af. Het was wettelijk niet moge-
lijk om deze tijdelijke vergunning 
te verlengen. Op het terrein zijn 
tijdens de bewoning diverse ille-
gale bouwwerken geplaatst. Ook 
werden materialen illegaal opge-
slagen. De gemeente was al een 
jaar met de betreffende bewoner 
in gesprek over alternatieve lo-
caties, dit leidde echter niet tot 
een passende oplossing. De ge-
meente startte in december een 
gerechtelijke procedure om de 
bewoning te beëindigen. Dit ge-
beurde dinsdag in de vorm van 
een gedwongen ontruiming. Het 
terrein is nu ontruimd, de woon-
wagen is onbewoonbaar ge-
maakt. Openbare werken maakt 
nu weer gebruik van het terrein.

Hagelingerweg 
220 ontruimd

Velsen-Noord – Tot en met 5 ju-
ni kunnen de herinrichtingsplan-
nen van de Wijkermeerweg wor-
den ingezien in het stadhuis in 
IJmuiden. Op dinsdag 13 mei 
wordt van 18.00 tot 20.00 uur een 
inspraakavond gehouden over de 
plannen. Aan de Wijkermeerweg 
wordt de brede school gebouwd. 
De gemeente Velsen ziet daarin 
een mooie kans de leefkwaliteit in 
de omgeving te vergroten door de 
herinrichting van de Wijkermeer-
weg. Dat gebeurt onder meer 
door de toegang van de bedrij-
ven aan de Wijkermeerweg te ver-
plaatsen naar de Concordiastraat. 
De bedrijvigheid verdwijnt dan uit 
het straatbeeld van de school. De 
ingang van de brede school komt 
aan de Wijkermeerweg. Door de 
Vletterliedenstraat te behouden 
als verbinding voor auto’s zal er 
echter wel doorstroming blijven. 
Maar deze wegen worden inge-
richt als 30 km gebied. De Wijker-
meerweg ten oosten van de Vlet-
terliedenstraat wordt fietspad. 

Wijkermeer-
weg veiliger

Projectleider voor 
Kustinformatiecentrum
IJmuiden aan Zee – Per 1 
maart is een externe projectlei-
der aangesteld voor het Kustin-
formatie- en innovatiecentrum 
(KICC). Ook is een projectgroep 
samengesteld. Een van de le-
den krijgt als opdracht fondsen 
te werven voor het nieuw te bou-
wen centrum. 
De gemeente Velsen wil meebe-
talen voor de ‘stenen’ maar de 
andere helft van het benodigde 
geld moet uit andere bronnen 
komen. Een van de voorwaarden 
is dat het Pieter Vermeulen Mu-
seum, dat nu nog steeds tijdelijk 
is gehuisvest in Driehuis, onder-
deel van het KICC wordt. Niet al-
leen kansrijke fondsen maar ook 
mogelijke partners worden ge-

zocht om onderdeel te maken 
van het centrum. Er wordt dan 
gedacht aan partners die een 
meerwaarde aan het centrum 
kunnen bieden. 
De interesse van ondernemers, 
onderwijsinstellingen voor een 
zogenaamd ‘lifelab’ en hoge-
re overheden wordt verkend en 
in kaart gebracht, wat betreft 
draagvlak en investeringsbereid-
heid. 
Men verwacht rond de zomer 
een fondsenwervingsplan en een 
rapportage over de haalbaarheid 
gereed te hebben. Daarna zal de 
gemeenteraad beslissen over de 
haalbaarheid en de eventuele re-
alisatie van het Kunstinformatie- 
en innovatiecentrum.

Robs Groenshow bij 
GroenRijk Velserbroek
Velserbroek - Op zaterdag 3 
mei van 14.00 tot 16.00 uur ver-
zorgt Rob Verlinden bij Groen-
Rijk Velserbroek, aan de Rijks-
weg 287, een interessante 
Groenshow over kamerplan-
ten en tuinieren waar iedereen 
gratis aan kan deelnemen. 
Rob Verlinden, presentator 
van het bekende TV-program-
ma Robs Grote Tuinverbouwing 
bij SBS 6, is in actie te zien tij-
dens zijn toer langs de diverse 
GroenRijk tuincentra. 
Met zijn enorme enthousiasme, 
creativiteit en vakmanschap 
geeft hij, tijdens zijn twee uur 
durende Groenshow, talloze 
tips en adviezen op het gebied 
van tuin- en kamerplanten. Het 
bijwonen van de Robs Groen-
show is geheel gratis! Dus kom 
op zaterdag 3 mei van 14.00 tot 
16.00 uur naar GroenRijk Vel-
serbroek en misschien gaat u 
wel naar huis met een prach-
tige plant.
Het bezoeken van Robs Groen-
show bij GroenRijk Velserbroek 
is een aanrader voor iedere 
groenliefhebber. Kijk voor alle 

vestigingen en meer informatie 
op groenrijk.nl.

Geen uitbreiding 
opslag Tata Steel
Velsen – De gemeente Velsen 
heeft een zogenaamde zienswij-
ze ingediend tegen het voorne-
men van Tata Steel om opslag 
HOO 4 & 5 uit te breiden. De 
omgevingsvergunning is aange-
vraagd bij de provincie. De ge-
meente Velsen is het niet eens 
met uitbreiding omdat niet dui-
delijk is wat de effecten van de 

uitbreiding betekenen voor de 
bewoners van de woonarken aan 
de Noordersluisweg. Hoewel de-
ze woonboten planologisch niet 
zijn toegestaan, vindt Velsen dat 
de bewoners toch moeten wor-
den beschermd. De woonarken 
worden gedoogd in het gebied 
dat toebehoort aan Rijkswater-
staat.





IJmuiden - Vrijdagmiddag zijn 
twee auto’s op elkaar gereden 
op het kruispunt van de Mid-
denhavenstraat en de 3e Ha-
venstraat. Een auto die op de 
Middenhavenstraat rechtdoor 
reed in de richting van de vuur-
toren kreeg geen voorrang van 
de andere auto die uit de 3e 
Havenstraat kwam. De eerste 
auto kwam door de klap dwars 
op straat te staan. De zij-air-
bags werden hierbij geacti-
veerd. Omstanders kwamen de 
inzittenden te hulp. 
Zo werd in een vrouw met ba-
by uit de eerste wagen door 
kantoormedewerk(st)ers op-
gevangen. Na uitgebreide 
controle door de ambulance-
dienst was het niet nodig om 
de vrouw met de baby naar 
het ziekenhuis te brengen. Ook 
de andere inzittenden hadden 
geen letsel. 
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Velserbroek - De in Haarlem 
zeer veel benutte digitale buurt-
marktplaats begint in onze om-
geving ook steeds meer bekend 
te worden. In maart is het start-
sein gegeven in IJmuiden en in 
vervolg daarop wil men BUUV 
nu ook lanceren in Velserbroek. 
Op woensdagmiddag 7 mei 
wordt tussen 15.00 en 16.00 uur 
in de bibliotheek van Velser-
broek het startsein gegeven. Ie-
dereen is van harte welkom om 
uitleg te krijgen over hoe de di-
gitale buurtwerkplaats werkt.  
Sinds kort is er ook een koffie-
automaat in de bibliotheek. Ter 
ere van de lancering van BUUV 
en om meer bekendheid te ge-
ven aan deze nieuwe mogelijk-
heid, wordt de koffie die in ver-
schillende varianten verkrijg-
baar is, tijdens de opening gra-
tis ter beschikking gesteld door 
de bibliotheek. 
Ook wordt er een specia-
le BUUV taart geserveerd. Bij 
BUUV gaat het om diensten die 
je als bewoners voor elkaar kan 
doen zonder dat er direct iets 
tegenover staat. Dit kan van 
alles zijn; koken, gezelschap, 
boodschappen doen, hond uit-
laten, voorlezen, een lift naar de 
dokter of hulp in de tuin. Ieder-
een heeft wel eens een vraag 
maar kan ook iets bieden. Waar 
het om gaat is dat wij wat va-
ker voor elkaar klaarstaan en 
met elkaar de buurt wat mooi-
er en socialer maken. Iedereen 
kan zich hiervoor inzetten. Meer 
informatie: www.buuv.nu regio 
IJmond. Bent u niet vertrouwd 
met de computer dan helpen 
de medewerksters van Welzijn 
Velserbroek in de bibliotheek 
u graag verder, Maanbastion 
476, Velserbroek, telefoon: 023-
5388830.

Bij BUUV 
op de koffie

Aanrijding 
Midden-

havenstraat

Eerste Dutch Beach 
Masters groot succes

IJmuiden aan Zee - Op het 
strand van IJmuiden is zaterdag 
de eerste editie van Dutch Beach 
Masters gehouden. Het evene-
ment was meteen een succes. 
Voor de deelnemers waren drie 
verschillende parcoursen van 6, 
12 en 18 kilometer uitgezet. Het 
kortste parcours lag rondom het 
Kennemermeer, de jachthaven 
en de IJmondhaven. Het langste 
parcours ging, net als het 12 ki-
lometerparcours, een stuk rich-
ting Bloemendaal, maar dan ook 
nog een aantal kilometers door de 
duinen.
Voor de deelnemers waren er een 
groot aantal obstakels, waaronder 
heuvels, tunnels om door te krui-
pen, hordes en bakken met auto-
banden. Enkele aangekondigde 
obstakels konden geen doorgang 
vinden, maar het was de deelne-
mers aan te zien dat ze dat niet 
erg vonden. Voor deze eerste edi-

tie hadden 750 mensen zich inge-
schreven. De IJmuider Reddings-
brigade heeft een tiental men-
sen hulp moeten bieden vanwege 
kleine verwondinhen. De hardste 
klap maakte Dave Koks van Pa-
viljoen Noordzee. Uitgerekend hij, 
die opgegroeid is aan het strand, 
knalde hard tegen een bunker. 
Maar ook hier bleef het bij licht 
letsel in de vorm van een bult.
De deelnemers gingen in ver-
schillende groepen van start, zo-
dat een verspreid veld ontstond 
waarbij men elkaar niet in de weg 
liep. De jachthaven had voor veel 
deelnemers een verrassing om-
dat ze echt kopje onder moesten 
om de overkant te bereiken. Een-
maal bij de finish overheerste de 
opluchting en tevredenheid. Het 
evenement trok veel toeschou-
wers die de deelnemers flink aan-
moedigden. (foto: Ko van Leeu-
wen)

Veeking brengt ‘Wellust’ 
in het Witte Theater
IJmuiden – Donderdag 24 en 
vrijdag 25 april, om 20.30 uur, 
speelt de voorstelling ‘Wellust’ 
naar het stuk Passion Play van 
Peter Nichols in het Witte The-
ater. Mogelijk is dit de laatste 
voorstelling in dit theater. 
In deze voorstelling van toneel-
vereniging Veeking zien we 
Mieke Koers, Wilma Vonk, Bob 
Groos, Elbert Kooy, Phyllis Buijs-
mann en Annemarie Rozema in 
de hoofdrollen. Figuranten zijn 
Gerard van Gelder, Jan Com-
mandeur, Jerry Veenendaal en 
Kees de Pagter. Wellust gaat over 
mensen in een midlife crisis en 
de huwelijksproblemen die hier-
door kunnen ontstaan. Echtpaar 
Daan en Noor is een aantal jaar 
geleden hun goede vriend Albert 
verloren die een verhouding had 
met de veel jongere maar aan-
trekkelijke Kate. 
Alberts weduwe Agnes is daar-
door enigszins verbitterd en pro-
beert Noor te overtuigen hoe Ka-
te volgens haar werkelijk in el-
kaar steekt. Dan weet Kate ook 
Daan te verleiden en direct na 
thuiskomst van zijn eerste af-
spraak met haar krijgt Daan een 
alter ego. Wanneer Noor achter 

de geheime affaire komt, ver-
schijnt ook haar alter ego ten to-
nele. In eerste instantie verwoor-
den beide alter ego’s de door de 
reële personages niet uitgespro-
ken gedachten en gevoelens, 
maar naar mate de tijd verstrijkt 
gaan ze steeds meer een zelf-
standige rol spelen.
Mede door deze alter ego’s is 
Wellust een intrigerend, boei-
end, maar ook humoristisch stuk. 
Kaarten à 10 euro zijn te bestel-
len via www.veeking.nl.

Spectaculaire Konings-
spelen bij Jan Campert

Driehuis - De kinderen van de 
Jan Campertschool hebben vrij-
dag 25 april gelukkig geen vrije 
dag. Vorig jaar waren ze met z’n 
allen op - een allang van te voren 
- gepland schoolreisje tijdens de 
Koningsspelen. Maar dit jaar 
gaat het dan echt gebeuren: de 
eerste Jan Campert Koningsspe-
len. En er wordt groots uitgepakt.
Vrijdag 25 april starten de 200 
kinderen van groep 3 tot en met 
8 met het Koningsontbijt. Daar-
na gaan alle kinderen om pre-
cies 9.30 uur meedoen met het 
behalen van een nieuw wereld-
record: samen met zoveel mo-
gelijk kinderen in Nederland de-
zelfde ‘Doe de Kanga’ dans van 
Kinderen voor Kinderen. Een ge-
weldige start om de Koningsspe-
len 2014 zo te beginnen.
Na de recordpoging lopen de 
kinderen van groep 1 tot en 
met 8 naar sportpark VV Water-
loo waar ze in de ochtend tra-
ditionele oud-Hollandse spelle-
tjes spelen. De jongste kinde-
ren uit groep 1 en 2 gaan aan 
het eind van de ochtend weer 
naar school. De groepen 3 tot 
en met 8 zullen gezamenlijk lun-
chen en daarna start het spet-

terende middagprogramma met 
bijzondere clinics. Iedere leerling 
kan meedoen aan drie clinics De 
volgende clinics worden gehou-
den: Tennis door TOV, Hockey 
door Strawberries  - Bas Haaster, 
Handbal door Jenny van Keu-
len , Yoga door Mariella Callen-
bach, Korfbal door DKV IJmui-
den – Nienke de Buijn, Beebal 
door Marcel van Basten, Voet-
bal door Toon Beijer, Judo door 
Ben Rietdijk – Maarten Visker, 
Taekwondo door Rene Ruijter,  
BMX door Hans Wijnand,  Boot-
camp door Ben Rooth, Golf door 
Jim Gielen, Turnen door Arjan-
na Slooff,  Schaken door Ruud 
van der Steen, Dans door Lies-
beth Caspers Drama&Toneel 
door Janna Handgraaf en Atle-
tiek door Roseanne Dekker zet-
ten zich allemaal belangeloos in 
om deze Koningsspelen tot een 
groot succes te maken. 
Elke clinic duurt dertig minu-
ten en geeft de kinderen de mo-
gelijkheid om eens een andere 
sport uit te proberen. Om 15.00 
uur wordt de Koningsspelen af-
gesloten met een ijsje en kun-
nen de kinderen gaan genieten 
van een heerlijke meivakantie. 

Ouderwets gezellig 
schaken en dammen 
IJmuiden - Zoals elk jaar vond 
op Goede vrijdag het jaarlijkse 
Paasschaakdamtoernooi plaats. 
Dit jaar was het de 15e keer. 
Uitgangspunt van de avond is 
om gewoon vriendelijk een pot-
je te schaken/dammen met prij-
zen voor de uitblinkers en eieren 
voor iedereen.
De teams bestonden uit schakers 
en dammers van zwak tot sterk 
en van oud tot jong. Met een 
tempo van vijf minuten per minu-
ten per persoon kwamen er ge-
garandeerd leuke partijen op de 
borden. Na drie ronden waren er 
al enkele teams die kans maak-
te op de eerste prijs. Zo hadden 
team Visser, team Kunst en team 
Hamersma nog geen wedstrijd 
verloren. Uiteindelijk werd team 
Kunst ongeslagen kampioen met 
tien matchpunten, op de voet ge-
volgd door team Hamersma dat 

ook ongeslagen bleef maar twee 
matchpunten minder had. Indi-
viduele prijzen waren er dit jaar 
voor Ingmar Visser en Vi Quan 
Tran als beste schaker met een 
score van 12 uit 7 wedstrijden. 
Dammers Harry van der Vossen 
en Jesse Bos kwamen als beste 
dammers uit de bus. Jacqueline 
Schouten die tijdens het toernooi 
rouleerde met Piet Kok haalde 
een score van 100 procent!
Zoals altijd bleef het na het toer-
nooi nog lang gezellig en borrel-
de iedereen nog wat na. Hope-
lijk zijn alle eieren heel thuis ge-
komen (behalve die van Grego-
ry van den Ende waarvan al een 
ei mede door Mirjam Visser ge-
broken was). Meer informatie op 
de websites van Kijk Uit www.
schaakclubkijkuit.nl en damclub 
IJmuiden www.damclubijmui-
den.nl.





24 april 201412

Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899

website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: richardhofland@ziggo.nl

Zweefvliegles op
De Beekvlietschool

Velserbroek - Het was een stra-
lende dag waarop de eerste 
kinderen van De Beekvliet het 
luchtruim kozen. Onder het ge-
luidloze zweefvliegtuig lagen de 
bollenvelden in al hun kleuren-
pracht terwijl ook het uitzicht 
over de duinen en de Noordzee 
schitterend was. 
De Beekvliet werkt sinds enige 
tijd nauw samen met Jet-Net ju-
nior voor de technieklessen. Bin-
nen Jet-Net hebben bedrijven en 
scholen zich verenigd om tech-
nieklessen uitdagender en inte-
ressanter te maken. Alleen door 
meer jongeren voor een techni-
sche toekomst te laten kiezen 
kan het dreigende tekort van 
tienduizenden werknemers in de 
technieksector afgewend wor-
den. En zoals alles waar je hart 
voor moet hebben, is het zaak 
de interesse al vroeg te wekken. 
Daar wordt in onze technische 
regio dan ook hard aan gewerkt 
door de mensen van Jet-Net, Ta-
ta en de Kennemer Zweefvlieg 
Club.
Wetenschap, natuur en tech-
niek zijn volgens De Beekvliet 
de vakken bij uitstek om niet al-
leen vanuit een boek te leren, 
maar om zelf mee aan de slag 
te gaan. De groepen 1, 2, 3 en 4 
zijn regelmatig in de school aan 
het werk met allerlei natuur- en 
techniekproefjes, terwijl de groe-
pen 5 t/m 8 en de groepen met 
hoogbegaafde kinderen hiervoor 
ook naar de Tata Steel Academy 
gaan. Groep 6 werkt ook dit jaar 
aan het boerderijschoolproject, 
waarbij ze onder andere weke-
lijks in hun eigen moestuin wer-
ken. 
Groep 7 en 8 gaan de komen-
de woensdagen op de Tata Steel 
Academy leren over luchtvaart. 

En niet op een kinderachtig ni-
veau; de wet van Newton komt 
voorbij, er wordt geleerd hoe 
een vliegtuigvleugel opwaartse 
kracht genereert en de werking 
van thermiek wordt uitgelegd.  
Daarna wordt ervaren hoede be-
sturing van een vliegtuig is op-
gebouwd en functioneert aan de 
hand van echt vliegende schaal-
modellen. Het stijgen en landen 
wordt ervaren in een vluchtsi-
mulator.
Het hoogtepunt van de dag was 
toch het moment waarop de kin-
deren zelf plaatsnamen in een 
echt zweefvliegtuig. Op het ter-
rein van de Kennemer Zweef-
vlieg Club was de spanning bij 
de kinderen voelbaar. De en-
thousiaste verhalen van meester 
Ed waren niet alleen inspirerend, 
ze maken het vliegen ook wel 
een beetje spannend. Binnen 
drie seconden vlieg je met een 
snelheid van honderd kilometer 
per uur, vertelde hij de kinderen. 
Zoiets op de weg ervaren zou al-
leen kunnen in de allersnelste 
Ferrari’s en Lamborghini’s. 
Na een laatste instructie van de 
piloten mochten de kinderen zelf 
het toestel in. De vlucht over de 
Duin- en Bollenstreek was echt 
fantastisch, zo vertelde Siska die 
als eerste de rondvlucht had ge-
maakt. Het warme lenteweer 
zorgde voor zoveel thermiek dat 
het voor de piloot nog niet mee-
viel het toestel weer te laten da-
len. Nu nog even duimen dat 
het de komende woensdagen zo 
mooi kan blijven. De andere kin-
deren van De Beekvliet staan na 
de enthousiaste verhalen van de 
eerste zeven geluksvogels na-
tuurlijk te popelen om zelf mee 
te doen aan deze spannende 
techniekdag.

Velsen-Zuid - Op Informatie-
boerderij Zorgvrij in Spaarnwou-
de zijn in de meivakantie veel ac-
tiviteiten. Er zijn speurtochten, je 
leert pottenbakken, kinderen kun-
nen knutselen, er is een workshop 
kaasmaken, een toneelworkshop 
en een workshop bloemen voor 
moederdag. Daarnaast kun je na-
tuurlijk bij de (jonge) dieren kijken 
en kunnen kinderen heerlijk bui-
ten spelen in de speeltuin of het 
spinnenbos. In de diverse bossen 
om de boerderij zijn leuke speur-
tochten door de natuur uitge-
zet. In de meivakantie zijn de vol-
gende activiteiten op Zorgvrij. Op 
dinsdag 29 april is er tussen 12.00 
en 16.00 uur voor volwassenen en 
kinderen een inloop pottenbak-
ken. Met een klein beetje hulp 
van de pottenbakster kun je een 
eigen potje van klei maken. Op 1 
mei kunnen kinderen tussen 11.00 
en 15.00 uur een spaarvarken ver-
sieren. Leuk voor op de kamer of 
voor Moederdag. Op vrijdag 2 mei 
en van 7 tot en met 9 mei is de 
succesvolle kinderworkshop ‘To-
neel op stal’. Op de boerderij gaan 
kinderen hun eigen toneelstuk en 
kostuums maken. Zaterdag 3 mei 
is er een workshop kaasmaken 
(vanaf 12 jaar). In een paar uur tijd 
maak je je eigen babykaasje met 
de verse melk van Zorgvrij. Voor 
de beide workshops wel graag 
van te voren aanmelden. Op zater-
dagmiddag 10 mei is er een spe-
ciale workshop voor moederdag. 
Er wordt dan iets leuks gemaakt 
met zelf geplukte bloemen. Dit 
start om 13.00 uur. Als de eerste 
workshop vol is gaan we de work-
shop van 14.00 uur vullen. Van te 
voren opgeven is daarom noodza-
kelijk. De boerderij is in de meiva-
kantie alle dagen open van 10.00 
tot 17.00 uur. De toegang tot Zorg-
vrij is gratis, voor de activiteiten en 
speurtochten wordt een bijdra-
ge gevraagd. Informatieboerderij 
Zorgvrij ligt aan de Genieweg 50, 
telefoon 023-5202828, facebook.
com/BZorgvrij.

Activiteiten 
meivakantie op 

Zorgvrij

Santpoort-Noord - Op zater-
dag 26 april wordt bij Amateur 
Tuinders Vereniging De Hofgeest 
een stekken ruilochtend gehou-
den. U kunt op een gemakkelij-
ke manier door ruilen in het be-
zit komen van jonge planten van 
bloemen en groentes. Neemt u 
zelf plantjes mee om te ruilen, en 
anders kunt u voor een klein be-
drag plantjes kopen. Ook wor-
den er dahlia knollen en jon-
ge fuchsiastekjes voor lage prij-
zen aangeboden. Kom gezel-
lig langs op onze ruilochtend 
(van 10.00-12.00 uur). Er is par-
keergelegenheid en in de kanti-
ne staat de koffie klaar. U kunt 
ook rondsnuffelen op de kleine 
rommelmarkt. ATV De Hofgeest, 
Spekkenwegje 2, telefoon 06-
18551973.

Stekken ruilen

Plastic afval in elkaar 
geperst in Velserbroek
Velserbroek - In Velserbroek is 
een speciale container voor in-
zameling voor plastic verpakkin-
gen in gebruik genomen. De be-
woners in de omgeving van het 
Aurora Bastion kan men sinds 
kort hun plastic afval kwijt in een 
‘pers-container’. Deze container 
perst het plastic afval in elkaar, 
waardoor er meer afval in past 
dan in de huidige bovengrond-
se containers. De container ‘ver-
dicht’ het plastic zo’n 10 tot 13 
keer. De container hoeft daarom 
minder vaak geleegd te worden 
dan de huidige, bovengrondse 
containers. Dat betekent dat er 
minder vrachtverkeer in de wijk 
is en dat ook de uitstoot van uit-
laatgassen minder wordt. 
Met de komst van de onder-
grondse ‘pers-container’ ver-
dwijnen vier bovengrondse con-
tainers voor plastic verpakkings-
materiaal aan het Aurora Bas-
tion. Voorlopig is deze onder-
grondse container voor plas-

tic verpakkingsafval de enige in 
Velserbroek.  Het komend jaar 
wordt bekeken hoe deze con-
tainer functioneert. Als de erva-
ringen positief zijn, worden mo-
gelijk ook andere bovengrond-
se containers voor plastic ver-
vangen.
Het scheiden van afval is van 
groot belang. Iedere afvalstroom 
bevat waardevolle materialen die 
geschikt zijn voor hergebruik, 
of ze dienen als grondstof voor 
nieuwe producten. Thuis kun-
nen we papier, glas, gft en plas-
tic scheiden. 
Plastic verpakkingsmateriaal 
wordt na inzameling vergruisd 
tot kleine korreltjes. De korrels 
worden gedeeltelijk gebruikt 
om nieuwe plastic flessen van te 
maken. Daarnaast zijn deze kor-
rels ook grondstof voor nieuwe 
producten zoals fleecetruien en 
tennisballen. Door afval goed te 
scheiden, halen we eruit wat er-
in zit.

Velsen D3 Kampioen
Driehuis - Velsen D3 is afgelo-
pen zaterdag stijlvol kampioen 
geworden door met 5-0 te win-
nen van Odin’59. 
Met een totaal van 21 punten 
zijn nu niet meer in te halen door 
de concurrentie. 
Na een wat onwennig begin van 
het seizoen en door toevoeging 
van enkele nieuwe spelers zijn 
de mannen steeds beter gaan 
voetballen. Dit werd mede mo-

gelijk gemaakt door de trainers 
Gerhard en Melchert en een 
shirtsponsor Velserbeek. Voeg 
daaraan toe dat er elke zaterdag 
enthousiaste ouders langs de lijn 
stonden.
Afgelopen zaterdag is dit suc-
cesvolle seizoen afgesloten met 
een barbecue en diverse prij-
zen voor de spelers. Spelers en 
ouders konden hierna tevreden 
naar huis.
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Feest op de 
Kennemerlaan

Traditiegetrouw is het op de Kennemerlaan een gezellige boel tijdens Koningsdag. Bij 
Café Cheers en MoJo’s Eten en drinken wordt een terras opgebouwd en in de loop 
van de middag verzorgt de lokale band Rebellies een optreden op een buitenpodi-
um. De Rebellies spelen herkenbare rockmuziek. Bij Café IJmuiden in de Willem Ba-
rentzstraat (zijstraat van de Kennemerlaan) gaat het feest vanaf 16.00 uur los met DJ 
Jack Blok en Ramon. Op Koningsnacht - de avond voorafgaand aan Koningsdag - is 
zangeres Soraya te gast in Café ‘t Centrum en verzorgen DJ Bas en zanger Jill de mu-
ziek in Café IJmuiden. In alle gevallen is de toegang gratis!

Driehuis, 
Aagtenvonklaan
10.00 Koffi e en gebak op het Oranjeveldje
10.15  Melden van verklede kinderen bij de jury
 Thema: ‘Hoe oranje wil je zijn?’
10.30  Aubade onder begeleiding van Soli en aansluitend vlag  
 hijsen
11.00  Rommelmarkt voor kinderen (tot 14.00 uur)
11.30 Kindervoorstelling Martijn Martell. Tijdens deze voorstel-
ling prijsuitreiking verklede kinderen en kleurplaatwedstrijd
11.30  Bellenblaasvoorstelling
12.00  Ophalen snoepkaarten en spelletjeskaarten
12.30  Kinderspelletjes (tot 14.00 uur)
12.30 Optreden steltperformer De Jeansengel uit Amsterdam
13.00  Inschrijven bosloop
14.00  Prijsuitreiking kinderspelen
14.00 Start bosloop en aansluitend prijsuitreiking op het podi-
um
14.00 DJ Friso & 3House DJ’s voor de muzikale intermezzo’s
14.30  Open podium met Jurre en Vonk
16.30 Avondband On Time 
20.30 Einde

Velserbroek, 
Vestingplein
10.00 Diverse spellen waarmee prijzen te winnen zijn
10.00 Kanoën door Scouting Michiel Adriaenzn de Ruyter bij  
 de vijver naast het winkelcentrum
14.00 Einde

Velsen-Zuid, 
Van Tuyllweg
10.30 Verzamelen op het pleintje aan de Van Tuyllweg
11.00 Opening
 • Zingen van het Wilhelmus
 • Vlag hijsen
 • Ballonnen oplaten
 • Limonade/versnapering
 • Koffi e en ‘oranje drankje’
11.45 Start van de kinderspelletjes
13.45 Einde van de kinderspelletjes
14.00  Programma voor mannen met (spier)ballen
15.00 DJ MissBehave
20.30 Einde

Santpoort-Zuid, 
‘t Brederode Huys
11.00 Vlaghijsen, Wilhelmus zingen en ballonnen oplaten

Santpoort-Noord, 
Broekbergenlaan/Hoofdstraat
09.00 Luiden van de Santpoortse kerkklokken
09.45 Feestelijke kinderoptocht vanaf de Naaldkerk
11.00 Wilhelmus en vlag hijsen op het feestterrein. 
 Ballonnenwedstrijd
11.15 Inschrijven kinderactiviteiten:
11.30 Stoepkrijten, cup-song, voetbalspelletjes, sambaballen  
 knutselen, cupcakes versieren, schminken, zandbak, 
 springkussens
12.00 Kinderboerderij
13.30 Dorpsspel, puzzeltocht voor het hele gezin
16.00 Swingend optreden van de band Full Count in de 
 feesttent (tot 20.00 uur)
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Kermis op Kennemerplein 
Vrijdag begint op het Kennemerplein de jaarlijk-
se kermis. Met diverse attracties zoals botsauto’s, 
Spin, Draaimolen, Buggy’s, Party en diverse oefe-
ningspelen en eetwaren. Er is voor alle leeftijden 
weer volop vertier te beleven. De kermis is van vrij-
dag 25 april tot en met zondag 4 mei. 
In verband met dodenherdenking zal de kermis op 
4 mei om 18.00 uur sluiten. Verder staan er in de-
ze krant kortingsbonnen die u uit kunt knippen voor 
extra kermisvoordeel.
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Regels voor vrijmarkten
Bij Koninginnedag horen vrijmarkten, ook in Velsen. In het centrum van IJmuiden en Velserbroek 
bieden kinderen en volwassenen hun spulletjes aan. De gemeente stelt daar een aantal voor-
waarden aan om ervoor te zorgen dat er geen brandgevaarlijke en onveilige situaties ontstaan en 
dat ook de hulpdiensten goed hun werk kunnen doen. Ook aan de belangen van ondernemers 
die hun winkels willen openen wordt gedacht. De vrijmarkt tijdens Koninginnedag is bedoeld 
voor kinderen en volwassenen en niet bestemd voor commerciële doeleinden. Daarom heeft de 
gemeente een aantal voorwaarden opgesteld, zodat de vrijmarkt voor iedereen een leuke beleve-
nis wordt. Deze zijn te vinden op de Infopagina en op www.velsen.nl.

De viering van Koningsdag op het Oranjeveld in Driehuis 
gaat gewoon door. Twijfels over de afgifte van de vereis-
te vergunning zijn vorige maand weggenomen. Uit nader 
onderzoek en na een goed gesprek met de gemeente is 
de veiligheid van de bezoekers van het feestterrein aan 
de Aagtevonklaan gegarandeerd. Burgemeester Franc 
Weerwind betreurt voorbarige en onterechte berichtge-
ving dat het feest zou moeten worden afgelast. ,,Dat was 
jammer, maar ik ben nu zeer verheugd dat we in goed 
gesprek zijn en blijven met het organiserend comité. We 
hebben immers samen de verantwoordelijkheid voor een 
mooi feest, dat ook veilig is.’’ En dat gaat er dus komen!

Feest in Driehuis gaat door

Café IJmuIden
W. Barendszstraat 21
1972 PR IJmuiden
Tel. 0255-516295

vrijdagavond

koningsnacht
DJ Bas en Jill

Koningsdag

DJ Jack Blok 
en Ramon

aanvang 16.00 uur

Café ‘t Centrum
Koningsnacht 
25 april
Vanaf 20.00 uur
Zangeres soraya

café ‘t centrum, Kennemerlaan 124, iJmuiden

Gezelligheid 
in Santpoort-

Noord
De datum van 26 april nadert. Al maan-
den staat de organisatie van de eerste Ko-
ningsdag bovenaan in het balboekje van 
de Oranjevereniging Santpoort. Het pro-
gramma is herkenbaar zoals we de afge-
lopen jaren gewend zijn geraakt, maar ook 
doen nieuwe activiteiten hun intrede. Ze-
ker is dat het Oranjeplein aan de Hoofd-
straat in Santpoort weer uit haar voegen 
zal barsten van gezelligheid. Oranjesoe-
zen, kinderoptocht, knutselen, voetballen, 
live muziek, het is er allemaal. Santpoort 
zelf staat dit jaar als thema centraal: ‘Ik 
hou van Santpoort!’ Specifi eke informa-
tie over het programma en het inschrijven 
voor de spelonderdelen staat op de web-
site www.ovsn.nl van de Oranjevereniging 
Santpoort-Noord. Met voor ieder wat wils 
hoopt het bestuur op een fantastische Ko-
ningsdag in Santpoort. We heten u graag 
van harte welkom!

www.kwekerijsap.nl

Openingstijden:
ma t/m vrij: 9:00 t/m 18:00 uur
zat: 8:00 t/m 17:00 uur

Noorddorperweg 12b, Heemskerk, 0251 - 234 984

KONINGSDAG OPEN!
van 8.00 tot 16.00 uur

perkplanten, kuipplanten, vaste planten,
hanging baskets, etc.

Vlag hijsen in Santpoort-Zuid
Het bestuur van de Vereniging Santpoorts Belang no-
digt alle bewoners van Santpoort-Zuid van harte uit 
voor de Koningsviering op zaterdag 26 april op het ter-
ras van ´t Brederode Huys. Om 11.00 uur wordt de vlag 
gehesen, het Wilhelmus gezongen en gaan de ballon-
nen de lucht in. Daarna wordt een traditioneel glaasje 
oranjebitter geschonken en is er nog een samenzijn met 
hapjes en drankjes tot 12.30 uur.

Ook kermis 
Kennemerboulevard
Op de Kennemerboulevard in IJmuiden staat 
van 25 april tot en met 4 mei een kermis. Ook 
op het Kennemerplein staat een kermis.
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Medewerkers Tata Steel 
halen geld op voor KWF
IJmond - Met hun inzamelingsac-
tie voor het KWF hebben de mede-
werkers van Tata Steel in IJmuiden 
in totaal 5.370 euro opgehaald. 
Hans Fischer, directeur Tata Steel 
in IJmuiden en Chief Technical Of-
ficer van Tata Steel in Europa, over-
handigde vanmiddag de cheque 
met dit bedrag aan Willemijn van 
den Berg van KWF Kankerbestrij-
ding. De actie vond plaats ter ge-
legenheid van de geboortedag (3 
maart 1839) van de oprichter van 
het Tata concern, Jamsetji Nus-

serwanji Tata. Hij maakte maat-
schappelijk verantwoord onderne-
men tot een van de pijlers waarop 
het Tata concern is gevestigd. Elk 
jaar zamelen medewerkers van Ta-
ta-ondernemingen op 3 maart we-
reldwijd geld in voor goede doe-
len. Bij Tata Steel in IJmuiden werd 
dit jaar onder meer de eigen bak-
kunst van medewerkers te gelde 
gemaakt, werd een moutainbike-
clinic aangeboden en kon je een 
boekenmarkt bezoeken. (foto: Vin-
cent Bloothoofd)

Graffiti Tacitustunneltje
Velsen - Het nog vrij nieuwe tun-
neltje tussen het recreatiegebied 
Spaarnwoude en Velserbroek is 
voorzien van mooie graffiti.
De afgelopen weken heeft graf-
fitikunstenaar Dave de wanden 
voorzien van pijlen die bomen en 
water voorstellen. Vorig najaar 
heeft graffitikunstenaar Sandro 
Angela in het tunneltje de wan-
den voorzien van een Romein-
se sfeer met teksten in het Latijn 
en vertaald in het Nederlands. 
De kunstenaar werd daarbij ge-
inspireerd door de Romeinse ge-
schiedschrijver Tacitus, waar de 
tunnel naar is vernoemd. Het 

graffiti project is nu afgerond.
Spaarnwoude biedt volop mo-
gelijkheden voor recreatie zoals 
zwemmen, een leuke fietstocht 
of wandeling maken, picknicken, 
skeeleren, steppen, paardrijden, 
dagkamperen of lekker op een 
bankje zitten en genieten van 
de zon. Ook zijn er leuke restau-
rants en vrijetijdsondernemers 
in het gebied gevestigd. Een be-
zoek aan informatieboerderij 
Zorgvrij is ook de moeite waard. 
Daarnaast is er jaarlijks een groot 
aantal activiteiten voor een dag-
je eropuit met het hele gezin. Zie 
ook www.spaarnwoude.nl.

Forteiland IJmuiden
in de oorlogsdagen

IJmuiden – Op zondag 4 mei staat 
het Forteiland in IJmuiden weer 
open voor het publiek. Onder be-
geleiding van deskundige gidsen 
kunnen bezoekers een interessan-
te en leerzame wandeling maken 
in en rond het grote Pantserfort, 
dat in 1888 in gebruik is genomen. 
Maar ook kunnen zij een bezoek 
brengen aan de bunkers uit de 
bezettingstijd, waarvan er enkele 
compleet zijn ingericht, en sommi-
ge pas afgelopen winter zijn uitge-
graven. Of aan het Wapenmuseum 
in het Fort, dat ondermeer aan-
dacht schenkt aan de in de oor-
logstijd gebruikte wapens, projec-
tielen en kleding. Om 13.15 uur 
wordt er in Soldatenkamer 6 van 
het Fort een diapresentatie gege-
ven over de werkzaamheden en de 
belevenissen van de Fortbezetting, 
die tijdens het uitbreken van de 
oorlog in mei 1940 onder leiding 
stond van Overste C. Hellingman. 
De bemanning op het Forteiland 
was al vanaf de mobilisatie in au-
gustus 1939 op volle sterkte. In 
de vroege morgen van vrijdag 10 
mei 1940 raakte Nederland recht-
streeks bij de Tweede Wereldoor-
log betrokken. In IJmuiden werden 
de inwoners gewekt door laagvlie-
gende Duitse bommenwerpers die 
boven de havenmonding aan pa-
rachutes hangende mijnen drop-
ten. Het afweergeschut op het 
Forteiland en in de omgeving re-
ageerde met donderend geweld. 
De oorlog was begonnen! De dia-
presentatie gaat over de periode 
vanaf die eerste oorlogsdag tot en 
met de capitulatie op dinsdag 14 

mei, toen ook het passagiersschip 
‘Jan Pieterszoon Coen’ als blok-
kade tussen de pieren van IJmui-
den tot zinken werd gebracht. De 
presentatie wordt gegeven door 
de heer W.van Rixel uit Driehuis, 
en duurt ca. 90 minuten. De over-
tocht naar het Forteiland wordt op 
4 mei verzorgd door MS Koningin 
Emma vanaf de Kop van de Haven 
in IJmuiden. De vertrektijden hier 
zijn om 10.45, 12.45 en 15.10 uur. 
Vanaf het eiland gaat de boot te-
rug om 13.00, 15.15 en 17.15 uur. 
Toegangskaarten voor de over-
tocht heen en weer, inclusief rond-
leiding, kosten 12.50 euro per per-
soon. Kinderen tot en met 6 jaar 
hebben gratis toegang (onder be-
geleiding; maximaal 4 kinderen 
per begeleider). Kaarten kunnen 
vooraf besteld worden via www.
ijmuidenserondvaart.nl of 0255–
511676. Maar ook aan boord van 
de Koningin Emma kunnen kaar-
ten worden gekocht.

Lenteschilderij 
maken

Driehuis - Vanwege de mei-
vakantie is het Pieter Vermeu-
len Museum de komende we-
ken niet alleen op woensdag, 
vrijdag en zondag geopend 
maar ook op dinsdag en don-
derdag. De nieuwe expositie 
‘Lentekriebels en zomerzon!’ 
leuk voor iedereen vanaf 3 jaar, 
kan dan bezocht worden. Aan 
de hand van de thema’s; vo-
gels, het slootleven, bloemen 
en insecten, maken kinderen 
op een speelse manier kennis 
met de groei en bloei van de 
in ons land voorkomende die-
ren en planten tijdens de lente 
en zomer. Naast de veelzijdige 
tentoonstelling kan er op 29 en 
30 april en op 1, 2, 4, 6, 7, 8 en 9 
mei tussen 13.00 en 15.30 uur, 
onder begeleiding van vrijwil-
ligers, een prachtige 3D lente-
schilderij gemaakt worden. De 
kosten zijn 1,50 euro bovenop 
de entreeprijs.

Santpoort-Noord - Voor post-
zegelliefhebbers en geïnteres-
seerden wordt maandag 28 april 
een gezellige postzegelavond  
van de Postzegel Vereniging 
Santpoort georganiseerd. Men 
is vanaf circa 19.00 uur welkom 
bij Het Terras, Stationsgebouw 
aan de Santpoortse Dreef. De-
ze avond is er ook een leuke vei-
ling, vooraf is er voldoende ge-
legenheid om de kavels te be-
kijken. Er is voldoende parkeer-
gelegenheid en gratis toegang. 
Meer informatie: 023-5382274 
(na 18.00 uur).

Postzegelavond

‘t Mosterdzaadje
Franse chansons en 
Deens saxofoonkwartet
Santpoort-Noord - Op vrijdag 
25 april om 20.00 uur treedt Ca-
madou op: sinds 2009 een jaar-
lijks terugkerende traditie. in 
‘t Mosterdzaadje had. Omringt 
door een uiterst professionele 
begeleiding brengt zij haar nieu-
we cd ‘Les Autres’ met chansons 
van onder andere Piaf, Aznavour, 
Trenet, Brel, Barbara en Shaffy. 
Een feest van herkenning. 
Zondag 27 april om 15.00 uur 
hebben we de eer kennis te ma-
ken met het Jutlandia Saxop-
hone Quartet dat in ‘t Mosterd-
zaadje een Deens-Nederlands 
programma gaat uitvoeren met 
werken van Poul Rudes, Per Nor-
gaard, Niels Viggo Bentzon en 
Matthias Kadar.

‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.

Invalidenvoertuigen 
wel voorrang op zebra
Velsen – Door een publicatie in 
de pers is er behoorlijke onrust 
ontstaan over de regels voor ge-
handicapten bij het oversteken. 
In het artikel werd vermeld dat 
invalidevoertuigen (rolstoelen 
en scootmobielen) geen voor-
rang op een zebrapad hebben. 
Gehandicapten Beraad Velsen is 
sindsdien overstelpt met veront-
ruste reacties. De telefoon staat 
niet stil, want cursisten hebben 

op de scootmobielcursus ge-
leerd dat ze wel voorrang heb-
ben. Hoe zit het nu?
Wie de moeite wil nemen kan 
op de site gbvelsen.nl onder het 
kopje ‘mobiliteit’ nalezen hoe het 
zit met de officiële regels over 
voorrang bij zebrapaden. 
Daaruit blijkt duidelijk dat scoot-
mobielen en rolstoelers wel de-
gelijk voorrang hebben bij een 
zebrapad. 

Yes-R op 
B-Fresh feest

Velsen-Zuid - Telstar en Tel-
star thuis in de wijk organise-
ren op vrijdag 9 mei voor de eer-
ste keer het B-Fresh feest voor 
jongeren vanaf 13 tot en met 16 
jaar. Het gehele feest is rook- 
en alcoholvrij. De muziek wordt 
door DJ Mitchel en als speciale 
gast komt niemand minder dan 
Yes-R optreden! Het feest, met 
als dresscode neon, duurt van 
20.00 tot 01.00 uur. Kaarten kos-
ten 7,50 euro per stuk. Zie ook 
www.sctelstar.nl.
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De Rozenbeek wint 
Rabo BankBattle 2014
Velsen - Maandag 14 april is 
voor het negende achtereen-
volgende jaar de BankBattle 
strijd gestreden. In een race 
tegen de klok gingen vijf ba-
sisscholen, met in totaal ne-
gen teams uit de regio Velsen, 
de strijd met elkaar aan. 

De Rabo BankBattle is een inter-
net gestuurde kennisquiz voor 
groep 7 en 8 van het basison-
derwijs. Het succesvol afronden 
van de BankBattle vereist tactiek, 
strategie en vooral klassikaal sa-
menspel. Door de vragen en op-
drachten wordt niet alleen de pa-
rate kennis en computer- en in-
ternetvaardigheden van de leer-
lingen getest, maar de ‘battle’ is 
ook goed voor de teamgeest.  
De verschillende groepen van 
ICBS De Toermalijn, KBS De Ro-
zenbeek, OBS De Duinroos, Par-
nassiaschool en Jan Campert-
school hadden een flinke klus te 
klaren. Het was een zenuwslo-
pende ochtend waarbij de leer-
lingen aan de slag zijn gegaan 
met vragen en praktijkopdrach-
ten. Deze hadden betrekking op 

onder andere schoolvakken, mu-
ziek, computers, techniek, radio, 
televisie en internet.
De Rozenbeek uit Velserbroek 
heeft de Rabo BankBattle 2014 
in de gemeente Velsen gewon-
nen. De leerlingen van groep 8 
SB wisten als eerste de code te 
kraken. Binnen 41 minuten heb-
ben zij de juiste oplossing opge-
slagen in de digitale BankBat-
tleKluis. Als prijs krijgt de he-
le klas een bioscoopkaartje van 
Cineworld Beverwijk. Rabobank 
IJmond feliciteert de school met 
deze geweldige prestatie en 
wenst de klas veel plezier!
Met 8 minuten verschil, behaal-
de groep 8 van OBS De Duinroos 
uit Velserbroek de tweede plaats. 
Zij mogen met de hele klas een 
overheerlijk ijsje gaan eten bij 
IJspaleis Driehuis.
Met de BankBattle wil Rabobank 
IJmond kinderen van groep 7 en 
8 stimuleren om samen te wer-
ken en kennis te delen. Daar-
naast worden de kinderen be-
wust gemaakt om op een ver-
antwoorde manier met geld om 
te gaan. 

Guppen en F-jes
verrast door Paashaas

IJmuiden - Afgelopen woens-
dag 16 april werden de Guppen 
en F-jes van IJVV Stormvogels 
verrast door de paashaas. 
Eerst was het de beurt aan de 
Guppen, die in de guppenarena 
op zoek gingen naar paaseieren. 
Onder luid gejuich van de kinde-
ren (en ook de ouders) werden 
al snel de eerste eieren gevon-
den. Nadat, met wat hulp van de 
trainers, ook de goed verstopte 
eieren gevonden waren, gingen 
de guppen naar de kantine voor 
Limonade en nog een chocolade 
verrassing van hun trainer.

Voor de training van de F-jes 
mochten ook zij op zoek naar 
paaseieren. Na het startschot, 
gegeven door de trainer, renden 
zij naar het grasveld waar de ei-
eren verstopt waren. Ze storten 
zich letterlijk en figuurlijk tussen 
het struikgewas om de eieren te 
zoeken. Het duurde dan ook niet 
lang voordat alle eieren gevon-
den waren. Met een blij gezicht 
werden deze afgegeven aan de 
papa’s en mama’s zodat de F-jes 
aan hun training konden begin-
nen.
Al met al een geslaagde middag!

Velsen – Vooruitlopend op na-
tionale wetgeving om de wo-
ningmarkten open te stellen is 
in de regio Kennemerland al 
een en ander geregeld. In Vel-
sen is een pilot geweest Huren 
bij de Overburen waarbij inwo-
ners van Haarlem en Noord-
Kennemerland in Velsen een 
sociale huurwoning kunnen 
aanvragen en vice versa. 
Uit de evaluatie van deze pilot 
bleek dat er een redelijk even-
wicht is tussen de diverse ge-
bieden. Nu willen ook de an-
dere gemeenten in de IJmond 
en Zuid-Kennemerland mee-
doen aan deze uitwisseling, in 
de vorm van een pilot. Het gaat 
om een pilot tussen drie ver-
schillende woonruimteverdeel-
systemen: Zuid-Kennemerland 
(met Haarlem, Bloemendaal, 
Haalemmerliede en Spaarn-
woude, Heemstede en Zand-
voort), Velsen en de noordelijke 
IJmondgemeenten Beverwijk 
en Heemskerk. De IJmondge-
meente Uitgeest doet niet mee, 
omdat Uitgeest een samenwer-
king is aangegaan met de ge-
meenten Castricum, Bergen 
en Heiloo. Alleen reguliere wo-
ningzoekenden kunnen mee-
doen. 
Urgenten, statushouders en 
bijzondere doelgroepen kun-
nen niet meedoen met de pilot. 
Woningzoekenden uit deze ge-
meenten komen, net als andere 
nieuwe woningzoekenden, on-
der aan de wachtlijst.

Huren bij de 
Overburen

Twee woningen 
Trawlerkade legaal
IJmuiden – Bewoners van Traw-
lerkade 38 en 64 hebben van de 
Raad van State toestemming 
gekregen voor legale bewoning. 
In het havengebied IJmuiden 
is wonen maar beperkt toege-
staan. Het gaat hier immers om 
een bedrijfsgebied, waarvoor 
vaak andere regels gelden op 
het gebied van milieu. Bewoners 
hadden bezwaar gemaakt te-
gen het feit dat zij hier niet mo-
gen wonen. De bewoners mo-
gen hun woning desgewenst 
verbouwen en ook de uitsterf-
constructie is van de baan. Dat 
zou betekenen dat na het be-
eindigen van het huurcontract 
de woning uit het woonbestand 
zou worden genomen. Wethou-
der Te Beest gaf als commentaar 

dat de gemeente niet voldoen-
de heeft kunnen onderbouwen 
wat het belang is van het afbou-
wen van wonen in het havenge-
bied. Deze uitspraak heeft ove-
rigens geen gevolg voor andere 
bewoners van het havengebied: 
de opgenomen lijst met toege-
stane bewoning blijft hetzelfde, 
met uitzondering van de twee 
genoemde adressen. 
In een eerdere behandeling 
heeft de Raad van State ook een 
ander beroep van de gemeen-
te Velsen niet-ontvankelijk ver-
klaard. Het ging toen om de op-
slag van strandhuisjes aan de 
Strandweg. Het resultaat van de 
uitspraken van de Raad van Sta-
te wordt opgenomen in het be-
stemmingsplan. 

Geen nieuwe huur-
woningen Roos en Beek
Santpoort-Noord – Project-
ontwikkelaar Smit’s Bouwbe-
drijf hoopt nog dit jaar te begin-
nen aan de nieuwbouw van 111 
appartementen aan de Roos en 
Beeklaan. Ruim anderhalf jaar 
geleden, in november 2012, werd 
de overeenkomst hierover al ge-
sloten met de gemeente Velsen. 
De daadwerkelijke bouw moest 
echter worden opgeschort van-
wege bezwaar- en beroepschirf-
ten over de benodigde omge-
vingsvergunning. De gemeente 
Velsen behaalde haar gelijk. 
Een ander probleem was de ge-
maakte afspraak over 15 pro-
cent sociale huurwoningen. Van 
de zijde van de wooncorporaties 
was echter geen interesse in het 
project. Vanwege de veranderde 
regelgeving hebben wooncorpo-
raties momenteel erg veel moei-
te te blijven investeren in nieuw-

bouw. De projectontwikkelaar 
heeft daarom deze week met 
goedkeuring van de gemeente 
Velsen besloten alleen koopap-
partementen te ontwikkelen. 
Wel wordt een deel van de wo-
ningen in een prijsklasse van 
140.000 tot 175.000 euro aan-
geboden aan de beoogde doel-
groep: senioren. De gemeen-
te wilde graag meer huurwonin-
gen in Santpoort, maar helaas is 
er nu geen mogelijkheid deze te 
realiseren. 
Er zal in twee fasen worden ge-
bouwd rondom een besloten 
binnentuin in de sfeer van een 
hofje. 
Het project is afgestemd op de 
hoge eisen die 55-plussers stel-
len aan onder meer comfort, rust, 
privacy en veiligheid. De bouw 
kan worden gestart als voldoen-
de woningen zijn verkocht. 

Shantys op laatste dag 
maritieme tentoonstelling
IJmuiden - Ter afsluiting van 
de veel bezochte maritieme ten-
toonstelling ‘IJmuiden aan Zee’, 
georganiseerd door de Vel-
ser Amateur Kunst en die in 
het leegstaande pand Lange 
Nieuwstraat nummer 735 (t.o. 
de bloemenkiosk van André de 
Bruin) wordt gehouden, zal het 

Shanty- en Seasongkoor ‘t Stae-
nde Tuygh een optreden verzor-
gen.
Van 14.45 tot 16.00 uur zal dit 
eerste shantykoor van IJmuiden 
Nederlands-, Engels- en Frans-
talige shantys en seasongs ten 
gehore brengen. De toegang is 
gratis.

Velsen-Zuid - In de meiva-
kantie, te beginnen op 30 april 
en op 1 en 2 mei, start op Bui-
tenplaats Beeckestijn een serie  
vertelmiddagen voor kinderen. 
Carla Edel vertelt prinsessen-
verhalen en kinderen van 4 tot 
8 jaar, al dan niet zelf als prin-
ses of prins verkleed!, zijn hier-
bij van harte welkom! Na de 
vertelling kunnen de kinderen 
het verhaal in een werkstukje 
weergeven. 
De middag duurt van 14.00 
tot 16.00 uur. Kosten 6 eu-
ro per kind. Geef uw kind op 
via info@buitenplaatsbeec-
kestijn.nl of via carla_schut@
hotmail.com. Het ligt in de be-
doeling deze vertelmiddagen 
in het Beeckestijn programma 
op te nemen en deze vervol-
gens altijd op woensdagmid-
dagen te houden. Buitenplaats 
Beeckestijn,Rijksweg 136, te-
lefoon 0255-522877, info@bui-
tenplaatsbeeckestijn.nl. Zie ook 
www.buitenplaatsbeeckestijn.
nl. Open donderdag tot en met 
zondag van 11.00 tot 16.00 uur.

Kindervertel-
middag op 

Buitenplaats 
Beeckestijn
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Nieuw college en nieuwe raadsleden
Op woensdag 16 april heeft de 
raad vijf wethouders benoemd 
die samen met de burgemees-
ter het college vormen. De be-
noemde wethouders zijn: Annet-
te Baerveldt van D66Velsen, Ar-
jen Verkaik van de VVD, Floor Bal 
van de LGV, Ronald Vennik van 
de PvdA en Robert te Beest van 
het CDA.

Na de installatie op 27 maart maak-
ten deze personen deel uit van de 
nieuwe gemeenteraad. Voor de be-
noeming tot wethouder dienden 
de beoogde wethouders eerst ont-
slag te nemen als lid van de raad. De 
vijf vrijgekomen plaatsen in de raad 
moesten daarom opnieuw worden 
opgevuld door vijf raadsleden. 

De nieuwe raadsleden zijn: Rob van 
den Brink van de VVD, Karel Ocke-
loen van de PvdA, Teresa da Sil-
va Marcos van D66 Velsen, Fred 
Kappen van de LGV en Jacqueline 
Staats-de Vries van het CDA. 

Naast de vijf nieuwe raadsleden 
is ook een zesde raadslid toegela-
ten: Iskandar Sitompul van Groen-
Links. Hij volgt het raadslid en oud-
wethouder van GroenLinks, Wim 
Westerman op, die ook zijn ontslag 
als raadslid heeft ingediend. 

De partijen die geen wethou-
der leveren, de oppositiepartijen, 
zijn Velsen Lokaal, de SP, Forza! 
IJmond, GroenLinks en de Chris-
tenUnie.

Velsen heeft een nieuw college. 
De portefeuilleverdeling is ook 
rond. Hieronder een overzicht 
van de wethouders en hun werk-
terreinen.

Burgemeester F.M. Weerwind
Portefeuilles: Openbare orde en 
veiligheid, Brandweer en rampen-
bestrijding, Regionale samenwer-
king, Wettelijke taken, Algemene 
zaken, Communicatie en externe 
betrekkingen, Personeel en organi-
satie, Burgerzaken, Publiekszaken, 
Toezicht en handhaving en Inter-
nationale aangelegenheden.

Wethouder A.V. Baerveldt
eerste locoburgemeester
Portefeuilles: Coördinatie van 
de drie decentralisaties, Onder-
wijs, Jeugdbeleid, Volksgezond-
heid, Sport, Recreatie en  Toerisme, 
Openbaar vervoer. Project: Kust-
visie. Wijkwethouder voor Sant-
poort-Zuid en IJmuiden-Noord. 

Wethouder A. Verkaik
tweede locoburgemeester
Portefeuilles: Sociale zaken, Eco-
nomische zaken, Havens, Arbeids-
marktbeleid, Financiën, Belastin-
gen en MRA. Project Grote Hout. 
Wijkwethouder voor Velserbroek 
en Velsen-Zuid. 

Wethouder R. Vennik
derde locoburgemeester
Portefeuilles: Ruimtelijke ordening, 
Verkeer en vervoer, Informatiema-
nagement en Automatisering, Fa-
cilitaire zaken, Vastgoed en Grond-
zaken. Wijkwethouder voor Sant-
poort-Noord en IJmuiden-West. 
 
Wethouder R.G. te Beest
vierde locoburgemeester
Portefeuilles: Wmo, Welzijn, Kunst 
en cultuur, inclusief Pieter Vermeu-
len Museum, Kunstcommissie, Mo-
numentenbeleid, Dierenwelzijn, 
Kimo, Wijkgerichte dienstverle-
ning en Mondiale bewustwording. 
Wijkwethouder voor Velsen-Noord 
en IJmuiden-Zuid. 

Lintjesregen in Velsen rechtstreeks uitgezonden
Vrijdag 25 april is de dag van de jaarlijkse lintjesregen. Ook in Velsen 
wordt een aantal inwoners in het zonnetje gezet voor hun jarenlange 
inzet op allerlei terreinen. Dit jaar krijgen elf personen een koninklijke 
onderscheiding. De feestelijkheden zijn op de lokale tv te zien.

De uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen wordt vrijdag 25 april 
vanaf 10.15 uur rechtstreeks uitgezonden door Seaport TV. Op www.velsen.
nl kunt u vanaf zaterdag 26 april lezen waarom de gedecoreerden in aan-
merkingen kwamen voor hun onderscheiding. (foto: Gemeente Velsen)

Rob van den Brink
VVD

Karel Ockeloen
PvdA

Teresa da Silva Marcos
D66 Velsen

Fred Kappen
LGV

Jacqueline Staats-
de Vries, CDA

Iskandar Sitompul
GroenLinks

Wethouder F. Bal
vijfde locoburgemeester
Portefeuilles: Wonen, Milieu, 
Openbare werken, Groen- en Land-
schapsbeleid en Kerngroep RUD 

Noordzeekanaalgebied. Wijkwet-
houder voor Driehuis en Zee- en 
Duinwijk. 

(foto’s: Reinder Weidijk)
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Veiligheid en gezelligheid troef

Vrijmarkten Koningsdag
Bij Koningsdag horen vrijmark-
ten, dus ook in Velsen. Op aller-
lei plekken bieden kinderen en 
volwassenen spontaan hun spul-
letjes aan.

De gemeente stelt wel een aantal 
voorwaarden aan dit jaarlijkse, ko-
ninklijke gebeuren. Zij wil hiermee 
voorkomen dat er brandgevaar-
lijke en onveilige situaties ont-
staan. Maar bovenal is het van be-
lang, dat de hulpdiensten goed hun 
werk kunnen doen. Verder die-

nen de voorwaarden de belangen 
van de ondernemers, die hun win-
kel willen openen. De vrijmarkt tij-
dens Koningsdag is ervoor ieder-
een, maar niet bedoeld voor com-
merciële doeleinden. Op deze ma-
nier blijft de Velsense vrijmarkt 
een gezellig trefpunt van aanbie-
ders en kooplustigen en nieuws-
gierige voorbijgangers. 

De voorwaarden staan allemaal op 
www.velsen.nl en op de medede-
lingenpagina verder in deze krant.

Gezellige belangstelling 
voor fietsfeest Velsen
Gezellige belangstelling voor het fietsfeest, zaterdag 19 april op Plein 1945 
in IJmuiden. Het feest was ter gelegenheid van de nominatie van Velsen als 
Fietsstad 2014. (foto: Reinder Weidijk)

Nieuwe afvalcontainer
Eén ondergrondse container voor 
plastic afval in plaats van vier bo-
vengrondse – sinds 16 april 2014 
staat die op het Aurora Bastion in 
Velserbroek. In de nieuwe contai-
ner wordt het plastic samenge-
perst, waardoor er veel meer afval 
in kan. Wethouder Ronald Vennik 
was erbij.

Op woensdag 16 april hebben Wet-
houder Ronald Vennik en HVC-di-
recteur Dion van Steensel bij Win-
kelcentrum Velserbroek een onder-
grondse perscontainer in gebruik ge-
nomen voor de inzameling van plastic 
afval. Daardoor konden de vier grote 
bovengrondse plastic-containers weg. 
De nieuwe container perst het afval 
in elkaar, waardoor HVC hem minder 
vaak hoeft te legen. Dat betekent min-
der vrachtverkeer in de wijk en min-
der uitlaatgassen. Bovendien ziet het 
er bij het winkelcentrum een stuk net-
ter uit.

Het winkelcentrum Velserbroek is de 
laatste in de serie. In het afgelopen 
kwartaal zijn bij alle winkelcentra in 
Velsen de bovengrondse plastic-con-
tainers vervangen door ondergrond-
se exemplaren. De nieuwe containers 
hebben ook het oranje plastic-hero lo-
go, het landelijk symbool voor plastic 
inzameling.

Elders in Velsen staan er nog wel di-
verse bovengrondse containers. Er ko-
men er zelfs nog een aantal bij, zodat 
inwoners dichtbij huis plastic kunnen 
wegbrengen. Verder denkt de gemeen-
te na hoe de plastic inzameling verder 
nog verbeterd kan worden, door het 
bijvoorbeeld aan huis op te halen.

Op de foto nemen Wethouder Ronald 
Vennik (links) van Velsen en Dion 
van Steensel, directeur Grondstoffen 
HVC, de ondergrondse perscontainer 
aan het Aurora Bastion in gebruik. (fo-
to: Reinder Weidijk)

Onderzoek naar BUUV
Een sociale marktplaats waar 
je dingen op zet die je voor el-
kaar kunt doen, en waar je om 
dat soort dingen vraagt. Wat vin-
den Velsenaren daarvan? Hebben 
ze er ervaring mee, ideeën over? 
Een stagiair van de gemeente 
Velsen doet er onderzoek naar.

BUUV is de sociale marktplaats 
voor en door bewoners van Bever-
wijk, Heemskerk en Velsen. BUUV 
draait om dingen die buurt- of stads-
genoten voor elkaar kunnen doen. 
Dit kan van alles zijn: koken, samen 
iets ondernemen, de hond uitlaten, 
een lift naar de huisarts, een klusje 
in huis of de tuin, hulp met compu-
ters, en ga zo maar door. 

Als BUUV hoeft u echt niet altijd 
klaar te staan. U kunt ook af en toe 

een handje helpen; gewoon wan-
neer het u uitkomt. Want wat voor 
u een kleine moeite is, kan voor een 
ander juist heel veel betekenen. Be-
ter een goede BUUV dan een verre 
vriend.

De IJmond-gemeenten zijn be-
nieuwd of BUUV IJmond aansluit 
bij de wensen van haar inwoners. 
Wilt u uw ervaring met BUUV met 
ons delen? Heeft u bijvoorbeeld een 
juiste match gehad en heeft u tips? 
Of wilt u ons vertellen wat uw over-
weging is om bewust geen BUUV’er 
te worden? Uw reactie kunt u sturen 
naar info@ijmond.buuv.nu. Uw ge-
gevens worden anoniem behandeld.

Het onderzoek loopt tot eind mei; de 
resultaten worden eind van de zo-
mer verwacht.
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Dodenherdenking 4 mei
Het gemeentebestuur Velsen en het Comité 4 en 5 mei Velsen roepen 
iedereen op om deel te nemen aan het herdenkingsprogramma van 4 
mei en vanaf 18.00 uur tot zonsondergang de vlag halfstok uit te han-
gen als een eerbetoon aan hen, die hun leven gaven voor onze vrijheid.

11.00 uur Kranslegging Begraafplaats Duinhof in IJmuiden-Oost. Burge-
meester Weerwind legt samen met Wethouder Annette Baer-
veldt en het Comité 4 en 5 mei Velsen een bloemstuk bij het In-
dië-monument en een krans bij het herdenkingsmonument.  

17.45 uur Ontvangst in de burgerzaal van het stadhuis

18.00 uur Herdenking in het stadhuis met toespraken en muzikale inter-
mezzo’s

18.40 uur Kranslegging Monument Plein 1945
 Bloemen en kransen kunnen tussen 16.00 en 17.00 uur in het 

stadhuis worden afgegeven. 

19.00 uur Herdenkingstocht vanaf  Plein 1945 naar Begraafplaats Wester-
veld in Driehuis

19.30 uur Aankomst van de herdenkingstocht op begraafplaats Westerveld

19.35 uur Muzikale bijdrage door Felison Brass en Operagezelschap Bel 
Canto

20.00 uur Twee minuten stilte, aangekondigd door de Taptoe

20.02 uur Zang; alle aanwezigen zingen het eerste en zesde couplet van het  
‘Wilhelmus’

20.05 uur Kranslegging en aanvang defilé langs het Herdenkingsmonu-
ment, gelegenheid tot individuele bloemlegging.

20.15 uur Einde programma

Feestdagen gesloten
In mei en juni zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis is dan 
een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Donderdag 1 mei  Dag van de Arbeid
Vrijdag 2 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 5 mei  Bevrijdingsdag 
Donderdag 29 mei  Hemelvaartsdag 
Vrijdag 30 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 9 juni   Tweede Pinksterdag

Woensdag 30 april tussen 18.00 uur en 20.00 uur is de publieksbalie van de 
gemeente extra open. U kunt dan op afspraak terecht voor paspoorten, hu-
welijken, rijbewijzen etc. Voor deze avond is het slechts telefonisch mo-
gelijk een afspraak te maken. Telefoonnummer: 140255 of 0255-567200.

Hoog bezoek uit Sri Lanka
Op dinsdag 22 april kreeg Velsen 
bezoek van de Minister voor Vis-
serijzaken van Sri Lanka, de heer 
Rajitha Senaratne. Velsen onder-
houdt een zusterstadrelatie met 
de Srilankaanse stad Galle. Na-
mens het college van burgemees-
ter en wethouders heette burge-
meester Franc M. Weerwind de 
minister welkom, die naast hem 
staat op de foto.

De minister was zeer geïnteresseerd 
in Velsen en richtte met name zijn 
blik op de visserij. De burgemeester 
benadrukte het belang van IJmuiden 
als vissershaven van Nederland; het 
is dé draaischijf voor verse en diep-
gevroren vis in West-Europa. De mi-
nister werd onder andere vergezeld 
door de Srilankaanse ambassadeur, 
de heer Buddhi Athauda, links op de 
foto. (foto: Reinder Weidijk)

Geels scoort in goed doel
Zestig keer een tientje en dan heb 
je al een voetbaldoeltje van 5 x 
2 meter – een zogenaamd tien-
tjesdoel. Sponsors, initiatiefne-
mer Bram Bosch en de gemeente 
Velsen zorgen voor het allereer-
ste exemplaar. Oud-Telstartopper 
Ruud Geels gaat het eerste doel-
punt scoren op vrijdag 25 april. 

Het initiatief is van Bram Bosch, ei-
genaar van de sportwinkel in Sant-
poort-Noord. In zijn woonplaats 
Velsen-Noord zag hij een vader met 
zijn kind voetballen met twee jas-
sen als doel. ‘Dat moet anders’, dacht 
Bram. Zo ontstond zijn project  Een 
Tientje voor een Doel.
Zijn idee is simpel: als zestig buurt-
bewoners ieder een tientje beta-
len kan er een voetbaldoeltje van 5 
bij 2 meter met een echt net worden 
neergezet. Bram geeft zelf het goe-
de voorbeeld. Met hulp van enke-
le sponsors, de gemeente en buurt-
sportmedewerker Jurre Brussel zal 
hij deze week in Velsen-Noord het 
allereerste tientjesdoel plaatsen. De 
locatie is het veld bij de Grote Hout 
of Koningsweg en de Pontweg.
Telstar Thuis in de Wijk draagt ook 
bij met een donatie en zorgt voor de 
feestelijke ingebruikname. Rond 

half 5 gaat Oud-Telstar-topper en 
ex-international Ruud Geels het eer-
ste officiële doelpunt in het doel-
tje bij de hangplek maken. Daarna 
zijn de buurtkinderen aan de beurt. 
Wie scoort tegen keepster Eline Sol 
(Heereveen, Willem II en Telstar en 
is nu trainster van meiden-voetbal-
academie), krijgt een toegangskaart-
je voor de wedstrijd die Telstar die 
avond tegen Jong-Twente speelt. 
De actie in de wijk past in de Natio-
nale sportweek, die deze week plaats 
heeft. (foto: Ron Pichel)
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over ver-
gunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, ondernemerslo-
ket, openbare ruimte, sociale zaken en nog 
veel meer.

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

mingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-
gen die daarmee te maken hebben, kunt u een af-
spraak maken met één van de vakspecialisten 
via 14 0255.

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

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

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

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

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 12 
april tot en met 18 april 2014 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Edisonstraat 48, oprichten berging 
met luifel (12/04/2014) w14.000165;
Kennemerboulevard ong. (steiger B 
en C), strijdig planologisch gebruik 
Marina Seaport voor 4 short stay bo-
ten voor een termijn van 14 maanden 
(16/04/2014) w14.000172;

Volendamkade 1, plaatsen tijdelij-
ke huisvesting en 16 zeecontainers 
(16/04/2014) w14.000171;
Bik en Arnoldkade 29, vergroten 
bestaande garage (17/04/2014) 
w14.000173;
Dennenstraat 21, plaatsen dakop-
bouw (13/04/2014) w14.000166.

Driehuis 
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 17, kappen 18 bo-
men (12/04/2014) w14.000164.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
Zeilpad 8, plaatsen rookkanaal 
(15/04/2014) w14.000170.

Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 49, plaatsen dak-
opbouw (15/04/2014) w14.000169;
Velserkade ong., oprichten opslaghal 
(14/04/2014) w14.000168.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 

Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd 
met zes weken:

IJmuiden
Kennemerlaan 63, veranderen 
voor- en zijgevel (24/02/2014) 
w14.000078;
De Zandhaver 38, plaatsen dakop-
bouw (achtergevel)(01/03/2014) 
w14.000095.

Aanvragen

De aanbesteding van de nieuwe 
grote zeesluis die in het Noord-
zeekanaal komt te liggen, is be-
gonnen. De aanleg moet in 2016 
beginnen en in 2019 zijn afge-
rond. 

Rijkswaterstaat is gestart met de 
aanbesteding van de nieuwe grote 
zeesluis in IJmuiden. De hele aan-

besteding zal ruim een jaar in beslag 
nemen. De aannemer die de sluis 
gaat bouwen, wordt verantwoorde-
lijk voor het ontwerp, de aanleg, de fi-
nanciering en 26 jaar onderhoud van 
de sluis. De sluis zal 500 meter lang 
worden, minimaal 65 meter breed en 
18 meter diep. De aanleg moet begin 
2016 starten. 
De huidige Noordersluis (uit 1929) 

is na bijna honderd jaar aan vervan-
ging toe. Om ruimte te bieden aan de 
schaalvergroting van bulk-, vracht- 
en cruiseschepen wordt de nieuwe 
sluis groter en eerder aangelegd. Hij 
moet zorgen voor een vlotte en vei-
lige bereikbaarheid van de havens 
en bedrijven aan het Noordzeeka-
naal. De sluis is belangrijk voor de 
scheepvaart, maar ook als primaire 

waterkering voor een groot deel van 
Noordwest-Nederland. Naar ver-
wachting is de nieuwe sluis in 2019 
gereed. Aan de bouw werken veel 
partijen samen: het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, provin-
cie Noord-Holland, gemeente Am-
sterdam en Havenbedrijf Amster-
dam NV en de gemeente Velsen, met 
steun van de EU.

Aanbesteding zeesluis

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 

465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 

de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- het deel van de Prins Hendrikstraat 
tussen de Visseringstraat en de Ir. 
Justus Dirksstraat te IJmuiden ge-
sloten te verklaren voor verkeer 
voor de duur van de ontwikkeling 
van blok 3 door middel van het plaat-

sen van de borden C1, zoals bedoeld 
in bijlage 1 van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-

le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscou-
rant. Deze advertentie is bedoeld als 
extra service.

ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

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

IJmuiden
Jacob van Heemskerkstraat 
34, vergroten eerste verdieping 
(22/04/2014) w14.000098.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 119, wind en wa-
terdicht maken boerderij en kapberg 
(22/04/2014) w14.000112.

Santpoort-Noord
Dinkgrevelaan 32, vergroten school 
(17/04/2014) w14.000071;
J.T. Cremerlaan 8, verwijderen 
draagmuur en veranderen uitbouw 
(22/04/2014) w14.000133;
Broekbergenlaan 49,  wijzi-
gen kantoorpand (22/04/2014) 
w14.000083.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Rijksweg 116, kappen boom 
(22/04/2014) w14.000155.

Velsen-Noord
Wijkermeerweg ong., kappen 44 bo-
men (15/04/2014) w14.000086;
Heirweg ong., kappen 72  bomen 
(15/04/2014) w14.000085.

Velserbroek
Geen mededelingen

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen art. APV 2:17

U14.001241 13 mei tot en met 16 mei 
2014, Avondvierdaagse Bredero-
de Daltonschool te Santpoort-Zuid, 
door de gemeente Velsen, verzonden 
22 april 2014.

Besluiten (vervolg)

Herinrichting Wijkermeerweg e.o.

Het voorlopig ontwerp voor de 
herinrichting van de Wijkermeer-
weg e.o. is gereed. De herinrich-
ting heeft als doel de leefkwaliteit 
in het omliggende gebied te ver-
groten alsmede de kwaliteit van 
het openbaar gebied en de ver-
keersveiligheid te vergroten. De 
herinrichting vindt plaats in sa-
menhang met de nieuw te realise-
ren brede school in Velsen-Noord. 

Het voorlopig ontwerp van de her-
inrichting en bijbehorend inspraak-
document is door het college vastge-
steld en vrijgegeven voor inspraak. 
De inspraakperiode is van 25 april 
tot en met 6 juni 2014.

Inloopbijeenkomst
Er wordt een inloopbijeenkomst ge-
houden, waarbij het voorlopig ont-
werp en inspraakdocument kunnen 
worden ingezien en vragen kunnen 

worden gesteld. Deze inloopbijeen-
komst vindt plaats op dinsdag 13 mei 
2014 van 18.00 tot 20.00 uur in dien-
stencentrum De Watervliet aan de 
Doelmanstraat 34.

Het voorlopig ontwerp en inspraak-
document liggen ter inzage en zijn 
hieronder te downloaden.

Inspraakprocedure
Tijdens de inspraakperiode kun-
nen schriftelijke reacties worden ge-
stuurd naar:

Het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden, of via het contactformu-
lier op de website onder vermelding 
van ‘inspraak herinrichting Wijker-
meerweg’.

Vrijmarkten Koningsdag
In IJmuiden en Velserbroek is de 
vrijmarkt toegestaan op de vol-
gende locaties:

IJmuiden (zoals aangegeven op 
het kaartje)
•	 Plein	 1945.	 Let	 op:	 parkeren	 op	

Plein 1945 is niet toegestaan. De 
inrit van de Noostraat naar Plein 
1945 wordt afgesloten voor ver-

keer op 25 april vanaf 21.00 uur 
tot 26 april 19.00 uur.

•	 Op	 de	 Lange	 Nieuwstraat,	 (het	
gedeelte vanaf hoek Plein 1945 
tot en met het gedeelte C&A). Let 
op: een gedeelte van de K. Zegel-
straat en Velserduinweg wordt 
afgesloten voor verkeer op 26 
april vanaf 06.30 uur tot 19.00 
uur.

•	Marktplein	

Velserbroek
•	 In	het	voetgangersgebied	van	het	

winkelcentrum Velserbroek 

Deelname aan een vrijmarkt is toe-
gestaan onder de volgende voor-
waarden:

1. U dient geluidsoverlast te ver-
mijden. Houdt u rekening met 
omwonenden en winkeliers. 

2. Verkoop is niet toegestaan voor 
de ingang van winkels, horeca-
zaken en andere bedrijven die 
een duidelijk zichtbare pos-
ter hebben opgehangen met de 
tekst: “Op Koningsdag hier geen 
vrijmarkt, wij gaan open!” Win-
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keliers en betrokkenen kun-
nen deze poster verkrijgen in 
het stadhuis bij de receptiebalie 
van het Klant Contact Centrum, 
Dudokplein 1 in IJmuiden.

3. Verkoop vanaf de rijbaan is niet 
toegestaan. Plaatsen mogen in-
genomen worden vanaf 5 meter 
vanaf de openbare weg.

4. Aan de voorzijde van de ingeno-
men plaats dient altijd voldoen-
de ruimte (minimaal 3,5 meter) 
vrij te blijven voor het doorlaten 
van politie, brandweer en am-
bulance. Bij van luifels e.d. geldt 
de vrije breedte tussen de uitge-
klapte luifels.

5. In verband met de brandveilig-
heid mogen geen goederen, do-
zen e.d. tegen gevels, voor deu-
ren en/of op brandkranen wor-
den neergezet.

6. Eventuele materialen die over 
de weg worden opgehangen, 
dienen op een hoogte van mi-
nimaal 4,2 meter te worden ge-

spannen.
7. Commerciële verkoop door de-

tailhandelaren is verboden. Al-
leen verkoop van gebruikte arti-
kelen door particulieren is toe-
gestaan. 

8. Er mogen geen alcoholhouden-
de dranken ter verkoop worden 
aangeboden.

9. Er mag niet worden gebakken 
en gebraden door middel van 
open vuur.

10. Er mogen geen tenten, party-
tenten, kramen, bouwwerken, 
afdakjes e.d. worden geplaatst.

11. Er mogen geen vuurkorven, 
BBQ’s of fakkels worden ge-
bruikt.

12. Er mogen geen kansspelen wor-
den gespeeld.

13. Iedere deelnemer dient na af-
loop de overgebleven spullen 
mee te nemen of in de daarvoor 
bestemde containers (in IJmui-
den) weg te werpen en de inge-
nomen plaats weer schoon ach-

ter te laten.
14. Alle door de gemeente, politie 

en/of brandweer gegeven aan-
wijzingen moeten direct wor-
den opgevolgd.

Controle
Op de vrijmarkt zullen controles 
gehouden worden met betrekking 
tot de opgelegde voorwaarden.

‘Recreatiegebied Spaarnwoude’
Burgemeester en Wethouders 
maken overeenkomstig artikel 
1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening 
bekend dat zij voornemens zijn 
een nieuw bestemmingsplan op 
te stellen voor Recreatiegebied 
Spaarnwoude. Op grond van arti-
kel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier ge-
meld dat geen gelegenheid wordt 
geboden om zienswijzen omtrent 
dit voornemen naar voren te bren-
gen en er wordt geen onafhanke-
lijke instantie in de gelegenheid 
gesteld advies uit te brengen over 
dit voornemen. Op het vooront-

werp bestemmingsplan is wel in-
spraak mogelijk.

Aanleiding
Het voorontwerpbestemmingsplan 
Recreatiegebied Spaarnwoude is 
een nieuw bestemmingsplan die het 
recreatiegebied van een actuele pla-
nologische regeling voorziet. Het ge-
bied bestaat uit het Recreatiegebied 
Spaarnwoude voor zover dit binnen 
de gemeente Velsen valt. 

Wilt u het plan inzien?
Het bestemmingsplan Recre-

atiegebied Spaarnwoude (idn: 
NL.IMRO.0453.BP1100SPAARN-
WOUDE1.V001) ligt van 25 april 
2014 tot en met 5 juni 2014 voor een 
ieder ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. De receptie is van maandag tot 
en met vrijdag geopend van 09.00 
uur tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 uur tot 20.00 uur. 
Eveneens is een exemplaar van het 
voorontwerpbestemmingsplan in 
te zien bij de centrale bibliotheek te 
IJmuiden gedurende de gebruikelij-
ke openingstijden.

Het bestemmingsplan is tevens te 
raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Wilt u inspreken?
Inspraakreacties kunnen door een 
ieder schriftelijk worden ingediend 
gedurende bovengenoemde termijn. 
De reacties kunt u richten aan het 
college van Burgemeester en Wet-
houders van Velsen via ro@velsen.
nl of,  Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den, o.v.v. “inspraakreactie bestem-
mingsplan Recreatiegebied Spaarn-
woude”.
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