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Jongeren tonen initiatief
Velserbroek - Zaterdagmid-
dag verklaarde oud-topvoet-
baller Ruud Gullit samen met 
wethouder Annette Baer-
veldt de Hang Around bij de 
Westbroekplas voor geopend. 
Hang Around is een landelij-
ke wedstrijd, waar groepen 
jongeren de kans krijgen zich 
van hun goede kant te laten 
zien. Tien deelnemende groe-
pen doen mee met zelfbe-
dachte acties om de sfeer in 
hun wijk te verbeteren.

,,Onbekend maakt onbemind’’, 
zo dachten de jongeren van Vel-
serbroek. Zij organiseerden een 
sport- en spelmiddag waarin zij 
oude en nieuwe spelen combi-

neerden. Zoals een zeepkisten-
race, touwtrekken en spijker-
poepen tegenover beachvolley-
bal en frisbeeën. De teams be-
stonden uit jongeren en buurt-
bewoners. 
Wethouder Baerveldt heette na-
mens de gemeente iedereen 
welkom. ,,Hangen is van alle tij-
den’’, zegt zij. ,,De ouderen on-
der ons hebben vroeger ook wel 
ergens gehangen. Je moet al-
leen oppassen dat er geen kloof 
ontstaat. Ik vind dit een gewel-
dig initiatief en wil alle bedrijven 
die sponsoren en alle vrijwilligers 
die hier aan meewerken bedan-
ken. Ik wens iedereen een fijne 
dag toe.’’ 
Ruud Gullit is als ambassadeur 

aan het project verbonden en hij 
sprak zijn bewondering uit: ,,Ik 
heb al verschillende activiteiten 
bezocht maar nergens was het 
zo goed georganiseerd als hier. 
Daar wil ik jullie een groot com-
pliment voor geven.’’
Hierna gingen de wethouder 
en de voetballer oefenen in het 
gooien met de frisbee, samen 
met een aantal deelnemende 
jongeren.
De deelnemers gaan volgende 
maand naar Walibi om het daar 
op te nemen tegen de andere 
landelijke teams. De dag werd 
die avond afgesloten met diver-
se optredens, waar heel Velser-
broek welkom was. (Carla Zwart, 
foto: Reinder Weidijk)

Play-offs zijn begonnen
Velsen-Zuid - Telstar heeft 
zichzelf in de eerste wed-
strijd van de Jupiler Play-Offs 
geen dienst bewezen door 
met 0-0 gelijk te spelen te-
gen MVV. De Witte Leeuwen 
hadden lange tijd het betere 
van het spel, maar verzuim-
den om de kansen, waaron-
der een penalty, te benutten. 
De return is vrijdag om 20.00 
uur in Maastricht. Deze wed-
strijd wordt live uitgezonden 
op TV Noord-Holland.

Mocht Telstar de tweede ronde 
van de Jupiler Play-Offs bereiken, 
dan speelt het team van Edward 
Metgod dinsdagavond om 20.00 
uur thuis tegen De Graafschap, 
de nummer 17 van de Eredivisie. 
Kaarten voor de oosttribune kos-
ten 15 euro en zijn tijdens kan-

tooruren verkrijgbaar bij het se-
cretariaat. Een eventuele return-
wedstrijd wordt volgende week 

vrijdag gespeeld in Doetinchem. 
(foto: Reinder Weidijk)
> Lees verder op pagina 2

Von Benda-Beckmann 
onderzoekt Velser Affaire
IJmuiden - De door het SOVA 
bestuur ingestelde benoemings-
adviescommissie heeft Bas von 
Benda-Beckmann voorgedra-
gen als onderzoeker naar de Vel-
ser Affaire. Het stichtingsbestuur 
heeft deze voordracht overgeno-
men.
Bas von Benda-Beckmann 
(Zürich, 1976) studeerde ge-
schiedenis. Sinds 2005 doet hij 
promotieonderzoek aan de Uni-
versiteit van Amsterdam. Hij richt 
zich daarbij op de rol van de ge-
allieerde bombardementen in de 
Oost- en West-Duitse geschied-

schrijving en herinneringscul-
tuur. Daarnaast richtte Von Ben-
da-Beckmann zich tijdens zijn 
studie en in meerdere publica-
ties op de geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog en op de 
Nederlandse en Duitse verwer-
king van het oorlogsverleden.
Momenteel rondt Von Benda-
Beckmann zijn promotieonder-
zoek aan de UvA af. Vanaf 1 ja-
nuari 2010 zal hij zich fulltime 
richten op het onderzoek naar 
de Velser Affaire. De eerste re-
sultaten van het onderzoek wor-
den medio 2012 verwacht. 

Winkeldief
IJmuiden - Personeel van een 
supermarkt aan het Kennemer-
plein betrapte zondagavond 
rond 19.00 uur een man op dief-
stal van artikelen uit de winkel. 
De man is buiten aangespro-
ken op de diefstal maar hij toon-
de een mes en reed weg in zijn 
auto. Politiemensen zijn op zoek 
gegaan naar de man. Rond 20.45 
uur werd hij gezien en is hij aan-
gehouden. De verdachte is een 
32-jarige Beverwijker. De man 
was onder invloed van alcohol. 
Daarom is zijn rijbewijs ingevor-
derd. De man is meegenomen 
naar het bureau en enige uren 
ingesloten.
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Oleander
van 9,95  NU voor 6,95
diverse kleuren - potmaat 18 cm
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Zondag 24 mei  
leuke fietstocht

www.villa-westend.nl

Meer info www.duin-kruidberg.nl
of bel 023 512 18 00

Elke vrijdag
‘Fish Market’

Kijk op www.Oesterholt.nl
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Watertaxi officieel
in gebruik genomen
IJmuiden - Vrijdagmiddag 
vond de officiële ingebruik-
name plaats van de Watertaxi 
IJmuiden die de Zuid- en de 
Noordpier gedurende de zo-
mermaanden met elkaar ver-
bindt.

Dit is mogelijk geworden door 
de aanleg van een getijdenstei-
ger aan de Noordpier bij restau-
rant Sea You, die dankzij de in-
spanningen van een aantal kust-
gemeenten en een donatie van 
100.000 euro van de provincie 
Noord-Holland uiteindelijk kon 
worden gerealiseerd. Ter gele-
genheid van de opening was 
gedeputeerde Jaap Bond op de 
fiets aanwezig die samen met de 
wethouders Baerveldt en Verka-
ik de openingshandeling op de 
Noordpier verrichtte. 
Op de terugweg werd bij het For-
teiland afgemeerd voor een net-
werkbijeenkomst waar diver-
se sprekers het belang van de-
ze nieuwe verbinding nogmaals 
benadrukten.
Jaap Bond vermeldde in zijn toe-
spraak tevens het feit dat er, van-
af het nieuwe aanlegpunt aan de 

Noordpier, nog een vrijliggend 
fietspad zal worden aangelegd. 
Dit fietspad is gepland door het 
mooie duingebied naar Wijk aan 
Zee alwaar dan aansluiting kan 
worden gevonden op de be-
staande fiets- en wandelpaden 
richting Castricum en verder. 
Adriaan Jumelet, voorzitter van 
de Stichting Duurzaam Toeris-
me Velsen en tevens voorzitter 
van de Stichting Watertaxi ver-
telde dat het de nodige tijd heeft 
geduurd voordat deze verbin-
ding tot stand is gekomen. Vol-
gens zijn eigen onderzoek is ge-
bleken dat een eerste aanvraag 
voor een dergelijke verbinding al 
in 1994 is gedaan
De watertaxiservice, onderhou-
den door de Koningin Emma, 
vaart van 12 april tot 12 okto-
ber tussen de Kop van de Haven 
in IJmuiden en de nieuwe ge-
tijdensteiger aan de Noordpier. 
Vier keer per dag, tussen 10.15 
en 18.35 uur,  maakt de Koningin 
Emma de tocht tussen de Zuid- 
en de Noordpier waarbij een tus-
senstop wordt gemaakt bij het 
Forteiland IJmuiden. (Joop Wa-
ijenberg)

Schoonenberg zit bomvol
Telstar verzuimt te 
scoren tegen MVV
Velsen-Zuid - Telstar begon 
dinsdagavond op een uitver-
kocht Sportpark Schoonenberg 
onbevangen aan het duel met de 
nummer 6 van de Jupiler League. 
De thuisploeg had al na een mi-
nuut een penalty moeten krij-
gen nadat Touvarno Pinas in het 
strafschopgebied werd aange-
tikt door Ruud Boffin, maar arbi-
ter Van Meenen durfde het niet 
aan om de bal op de stip te leg-
gen en de keeper van MVV van 
het veld te sturen. In het ver-
volg van de eerste helft liet Tel-
star diverse kansen onbenut, ter-
wijl het uiterst behoudend spe-
lende MVV nauwelijks mogelijk-
heden creëerde. Na rust was het 
vooral heel spannend, want over 
en weer werden veel fouten ge-

maakt. De grootste kansen wa-
ren echter voor Telstar. Zes mi-
nuten voor tijd werd invaller 
Chevello de Rijp gevloerd door 
– opnieuw – Ruud Boffin, maar 
Benito Olenski slaagde er niet in 
de penalty te benutten. Twee mi-
nuten later ging Telstar door het 
oog van de naald toen Bryssinck 
op de lat kopte.
Na afloop vertrokken de Tel-
star-supporters met een dub-
bel gevoel naar huis. Blij omdat 
MVV geen (uit)doelpunt had ge-
scoord, maar ook teleurgesteld 
omdat Telstar er niet in was ge-
slaagd om de kansen te benut-
ten. Dat laatste had de urenlan-
ge busreis naar Maastricht, mor-
genmiddag, een stuk aangena-
mer gemaakt. (Friso Huizinga)

Stadsschouwburg Velsen
Het Groot Niet Te 
Vermijden met ‘Take Ten’
Velsen - Op vrijdag 22 mei (20.15 
uur) is het Het Groot Niet Te Ver-
mijden met hun tiende voor-
stelling ‘Take Ten’ in de Stads-
schouwburg Vel-
sen te  zien. Het 
publiek kan weer 
genieten van een 
meesterlijke mix 
van humor, mu-
ziek, originaliteit 
en levendigheid. 
Na hun 20-ja-
rige jubileum-
show hadden 
de vijf mannen 
weer veel zin in 
het maken van 
een nieuw the-
aterprogramma. 
Het tiende nog 
wel! Er is nog ge-
noeg te parodië-
ren in de show-
bizz en er zijn nog zoveel mooie 
liedjes om te spelen. ‘Take Ten’ 
bevat als altijd herkenning, ver-
vreemding en héél veel muziek. 
Het publiek ontmoet dit keer een 

kleine Mexicaan, een rioolbuis, 
een ontsnapte aap en Barbapa-
pa. Het lijdt schipbreuk en maakt 
een ruimtereis. Kortom: Het 

Groot, pionier 
van muziek om 
naar te kijken 
en theater om 
op te swingen, 
nodigt zijn pu-
bliek weer uit 
voor een avon-
tuurlijke reis! 
Na twintig jaar 
staat het Groot 
Niet Te Vermij-
den nog altijd 
aan de top van 
het theatera-
musement. 
Kaarten kos-
ten 26,75 euro, 
inclusief pau-
zedrankje en 

garderobe. Kijk voor meer in-
formatie op www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789. (foto: Kamerbeek Foto-
grafie)

Lezersactie
Lezers van De Jutter/De Hofgeest voor  20,- 

inclusief drankje en garderobe)* naar ‘Take Ten’ op vrijdag 
22 mei (20.15 uur) in de Stadsschouwburg Velsen.

Reserveren: tel. 0255 – 51 5789 
of www.stadsschouwburgvelsen.nl

* normale prijs E 26,75, korting niet geldig voor reeds gekochte 
kaarten en niet in combinatie met anderre acties.

Met korting naar Het Groot 
Niet Te Vermijden

‘Milk’ op het witte doek
IJmuiden - Vrijdag 15 en woens-
dag 20 mei om 20.30 uur draait 
het Witte Theater aan de Kanaal-
straat 257 in IJmuiden de film 
‘Milk’.
San Francisco, jaren ‘70. Harvey 
Milk is de eerste homoseksue-
le politicus die vecht voor gelijke 
rechten. Na drie pogingen wordt 
hij benoemd tot lid van de Raad 
van Toezichthouders van San 
Francisco. Dit is een belangrij-
ke overwinning voor homorech-
ten en een grote tegenslag voor 
de christelijke raadsleden die tot 
dat moment de macht hadden. 
Milk is een intiem portret van 
de laatste acht jaar van Harvey 
Milk’s leven. Hij streefde idealen 
na in een tijd waarin vooroorde-
len en geweld tegen homo’s nog 
rechtvaardig werden genoemd. 
Hij moedigde mannen en vrou-

wen aan om uit de kast te komen 
en probeerde iedereen te mobi-
liseren om tegen de discrimine-
rende wetgeving in opstand te 
komen. Maar tegen welke prijs?
Met onder andere Sean Penn, 
Josh Brolin en Emile Hirsch.

e2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘milk’ op 15 en 20
mei 2009 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen
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‘De Grote Liefde’. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Fabiana Dammer. 
Aanvang 20.30 uur.
Rock & Roll in De Mel, Wijker-
straatweg 1 Velsen-Noord. Aan-
vang 20.30 uur.
2Generations in Snowplanet in 
Velsen-Zuid. Aanvang 21.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Delain en Kingfisher Sky. 
20.30 uur. Toegang 12,50. 23.00-
04.00 uur: Retro DeLuxe. Toe-
gang 10,- vanaf 18 jaar. Café: 
Irrtional Library: Mühr en Ca-
thod, The Lucky Stripes. Aan-
vang 21.30 uur. Toegang gratis.

Zondag 17 mei

‘Beleef de IJmond’ dag. Zie 
voor programma www.toerisme-
ijmond.nl.
Open 7 x 7 toernooi op Sport-
park Zeewijk. Van 10.30 tot 14.30 
uur.
Lezing in de Kapel, Potgieter-
weg 4 Bloemendaal door Drs. 
Justine Aalders. Aanvang 10.30 
uur. Toegang gratis.
Koffieconcert in het Soli ge-
bouw bij station Driehuis. Aan-
vang 12.00 uur. Toegang gratis.
Asfalt toernooi, Zwanenbloem-
plantsoen in Velserbroek. Van 
12.30 tot 17.30 uur.
Concours op manege Kenne-
mergaard. Om 13.00 uur dres-
suur en rond 14.30 springcon-
cours.
West End Big Band bij Villa 
Westend, Westlaan 41 Velser-
broek. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis.
Oecumenische viering in de 
Laurentiuskerk, Fidelishof in 
IJmuiden. Aanvang 15.00 uur.
Polderjam in het Polderhuis in 
Velserbroek. Aanvang 15.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Bas Paardekoop en 
The Blew Crew. 16.30 uur. Toe-
gang gratis.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Café: Amster-
dam Studenten Festival. 17.00 
uur. Toegang gratis.

Maandag 18 mei

Inloopuur hartfalen in het 
Spaarne Ziekenhuis Hoofd-
dorp, 10.30-11.30 uur. Info: 023-
8908360.
Informatieavond ‘Gebruikelij-
ke Zorg’ in De Cirkel, Cirkel 1 in 
Heemskerk van 20.00 tot 22.00 
uur. 
Stadsschouwburg Velsen: 
Karin Bloemen met ‘Overgang’. 
Aanvang 20.15 uur.
Vleermuizen spotten. Start 
21.45 uur bij poortgebouw Land-
goed Elswout, Elswoutslaan 12a 
Overveen. Kosten 2,50, kinde-
ren/65+ 1,50. Aanmelden ver-
plicht via www.npzk.nl of 023-
5411129 (niet op maandag)

Dinsdag 19 mei
 

Stadsschouwburg Velsen: 
Karin Bloemen met ‘Overgang’. 

Aanvang 20.15 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat 
52 IJmuiden: Ton Vorstenbosch 
leest zijn nieuwste toneelstuk ‘Ik 
ben Nitzsche!’. Aanvang 20.30 
uur.

Woensdag 20 mei

Inloopochtend voor mannen 
en vrouwen met borstkanker 
in het KG locatie noord, 10.00-
11.30 uur. Info: . 023-5630899, of 
info.afdelinghaarlem@borstkan-
kervereniging.nl.
Jamsessie in De Halve Maan in 
Santpoort-Noord. Van 20.00 tot 
23.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Dis-
comania. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Film ‘Milk’. Aanvang 
20.30 uur.
Sjaak Bral in het Thalia Thea-
ter, Breesaapstraat 52 IJmuiden. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
Five O’Clock Heroes. 20.30 uur. 
Toegang 12,50.

Donderdag 21 mei

Dauwtrappen te paard. Rui-
terexursie start om 09.00 uur 
bij parkeerplaats Bleek en Berg, 
Bergweg in bloemendaal (achter 
de voetbalvelden). Kosten 2,50, 
65+ 1,50. Aanmelden verplicht 
via www.npzk.nl of 023-5411129 
(niet op maandag). Betaling ter 
plekke.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Finalistentour Leids 
Cabaret Festival 2009. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Dommelsch 
zaal: Celluloid Fever: The Freak 
ft. T-99. 21.00 uur. Toegang 12,50. 
Kleine zaal: LOS! met DJ Paullie 
en Co. 24.00-04.00 uur. Toegang 
5,- vanaf 18 jaar. Gratis voor stu-
denten. Café: Love Boat. 21.30 
uur. Toegang gratis.

Donderdag 14 mei
Stadsschouwburg Velsen: 
Silvester Alone met one-man-
show. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Laura van Dol-
ron met ‘Als Gekken’. Aanvang 
20.30 uur.
Vleermuizen spotten. Start 
21.45 uur bij poortgebouw 
Landgoed Elswout, Elswout-
slaan 12a Overveen. Kosten 
2,50, kinderen/65+ 1,50. Aan-
melden verplicht via www.npzk.
nl of 023-5411129.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, 
www.patronaat.nl: Kleine zaal: 
LOS! met DJ Paullie & Co. 24.00-
04.00 uur. Toegang 5,- vanaf 18 
jaar, met studentenkaart gratis. 
Café: Duchess Says. 21.30 uur. 
Toegang gratis.

Vrijdag 15 mei

Optreden Christelijk Mannen-
koor in de Petrakerk, Merwe-
destraat IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: ‘La 
Traviata’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Milk’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem, www.patronaat.nl: Dom-
melsch zaal: Bintangs (cd-pre-
sentatie). 20.30 uur. Toegang 
11,-. Kleine zaal: Balkan Beatz: 
Mala Vita. 22.00-04.00 uur. Toe-
gang 10,- vanaf 18 jaar. Café: 
Circus Bandrirah DeLuxe. 20.30 
uur. Toegang gratis.

Zaterdag 16 mei

Week van de Zee. Zie www.
weekvandezee.nl
Luncheconcert in de Grote of 
St. Bavokerk in Haarlem. Op-
treden Vrouwenkoor  Elisabeth 
Bas. Van 13.15 tot 13.45 uur.
Inez Hollander signeert haar 
boek ‘Verstilde stemmen en ver-
zwegen levens, een Indisch fa-
miliegeschiedenis’ bij Brede-
ro Boeken, Hoofdstraat 234 in 
Santpoort-Noord. Tussen 14.00 
en 15.00 uur.
Excursie Giftig of eetbaar? 
Start 14.00 uur bij infopaneel 
parkeerplaats Koevlak, Zeeweg 
in Overveen. Kosten 2,50, 65+ 
1,50. Aanmelden verplicht via 
www.npzk.nl of 023-5411129.
Bingo- en loterijavond speel-
tuin De Veilige Haven in IJmui-
den. Aanvang 20.00 uur, zaal 
open 19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 

Wat is
er te 
doen

Wapens
aangetroffen
Velserbroek - Dinsdag om-
streeks 01.00 uur verleende een 
automobilist surveillerende po-
litieagenten op de kruising van 
de Ossemaad met de Hogemaad 
geen voorrang. Zij zagen verder 
dat de aanhanger die aan die 
auto hing geen verlichting voer-
de. Toen zij hem daarover aan-
spraken reageerde de man war-
rig, stapte weer in en reed snel 
weg. De man kon in Santpoort-
Noord, bij de oprit van de A208, 
aan de kant worden gezet. In de 
auto troffen de agenten pepper-
spray, een ploertendooier en een 
op een vuurwapen gelijkend wa-
pen aan. 
Deze werden in beslag geno-
men. De verdachte, een 45-ja-
rige man uit Velserbroek, moest 
mee naar het politiebureau. Daar 
werd de man in verzekering ge-
steld en wordt het onderzoek 
naar de herkomst van de wapens 
uitgevoerd.

Bijeenkomst Oud-
IJmuiden druk bezocht
IJmuiden - Afgelopen dinsdag 
was er een drukbezochte pre-
sentatie van de eerste fase van 
de nieuwbouw in Oud-IJmuiden 
in het Thalia Theater. Het ging 
om de eerste fase: twee apparte-
mentengebouwen van AWB Ei-
gen Haard, Bestevaer en Zuid-
vaerder. Zij verschijnen op on-
geveer de plek waar de gesloop-
te flats aan de Oranjestraat ston-
den en zijn zowel te huur als te 
koop. De bouw start dit najaar 
en moet ruim een jaar later klaar 
zijn. Het is nog niet mogelijk om 
in te schrijven, wel konden be-
zoekers zich aanmelden als be-
langstellende.
Verder zal Woningbedrijf Vel-
sen er gaan bouwen en heeft het 
Bouwfonds projecten in ontwik-
keling. Zoals de huizen aan het 
Willemsplein, dat als werknaam 
Thaliaplein meekreeg. De ge-
meente zorgt voor de invulling 
van de openbare ruimtes, zoals 
onder andere de inrichting van 
dat plein. Hier mogen bewoners 
over meebeslissen, zowel jong 
als oud. 
De heer Zwanenburg moet 
over drie jaar zijn huis verlaten, 
dan wordt de omgeving van de 
Bloemstraat gesloopt. Hij is zich 
alvast aan het oriënteren. Hij 
wijst een woning aan, die in een 
latere fase gebouwd zal wor-
den, aan de Koningin Wilhelmi-
nakade. ,,Dat lijkt mij een goe-

de plek, daar heb je een mooi 
uitzicht over de haven’’, zegt hij. 
,,Ik ben een geboren en getogen 
oud-IJmuidenaar. Mij krijg je de 
brug niet over.’’ Een man komt 
binnen en roept: ,,Waar is de 
punt? Ik wil op de punt.’’ Een an-
dere man reageert lachend: ,,Dat 
kan niet, daar zit ik al.’’
Ze blijken het te hebben over 
het appartementencomplex dat 
op de kop van de haven komt te 
staan, hier is veel belangstelling 
voor. Ook het echtpaar West-
geest had dit plan graag willen 
zien, maar het is nog in ontwik-
keling. ,,Lijkt me prachtig, met 
uitzicht over zee en de haven’’, 
zegt de man. Het echtpaar ver-
liet IJmuiden twaalf jaar gele-
den en verhuisde naar Assen-
delft. Ze besloten terug te ke-
ren. ,,IJmuiden blijft trekken, we 
zijn geen Zaankanters’’, zegt de 
vrouw. De man vult aan: ,,We 
missen de haven en het strand, 
hoe mooi het daar ook is.’’ Naast 
veel lof is er ook een puntje van 
kritiek hoorbaar: ,,Ik mis groen. 
Er zijn geen velden, weinig bo-
men, de binnentuinen die de ap-
partementencomplexen zouden 
krijgen komen er niet en er is 
weinig speelruimte voor kinde-
ren. Echt een gemiste kans’’, zegt 
Marianne Vos van Velsen Lokaal. 
De nieuwbouwplannen zijn bin-
nenkort te bekijken via www.ou-
dijmuiden.nl (Carla Zwart)

Beleef de IJmond dag
Regio - Zondag 17 mei orga-
niseert projectbureau IJmond 
Veelzijdig in samenwerking met 
vele toeristische ondernemers 
en organisaties de ‘Beleef de 
IJmond’ dag. Op deze dag wor-
den er tal van leuke, interessan-
te en gezellige activiteiten geor-
ganiseerd die het  veelzijdige ka-
rakter van de regio IJmond goed 
naar voren laten komen. Men 
kan meedoen met strandzeilen, 
gratis proeverijen, kanovaren, 
klimtoren, fietsen en wandelen, 
vliegeren, gratis museatoegang, 
rondleidingen en nog veel meer. 
Het programma van de dag is te 
vinden op onze website www.
toerisme-ijmond.nl als PDF.

Op de website www.toerisme-
ijmond.nl zijn diverse ideeën op 
te doen voor een heerlijk dagje 
of weekje in de IJmond. Tevens 
staan hier diverse voordeelbon-
nen die men kan inleveren bij de 
ondernemers en organisaties in 
de IJmond.  
De ‘Beleef de IJmond Dag’ is 
een initiatief van IJmond Veelzij-
dig. IJmond Veelzijdig is een sa-
menwerkingsverband tussen de 
gemeenten Uitgeest, Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen, de Provin-
cie, de Kamer van Koophandel, 
de Federatie IJmond en Corus 
NV. Gezamenlijk zetten de part-
ners in op het versterken van de 
regionale economie. 
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Open huis Kunstencentrum Velsen
IJmuiden - Leerlingen en me-
dewerkers van Kunstencentrum 
Velsen tonen zaterdag 16 mei 
hun kunsten tijdens de jaarlijk-
se open dag van 11.00 tot 15.00 
uur. Er zijn balletdemonstraties, 
muziekuitvoeringen en er is een 
speciale expositie met werkstuk-
ken van de cursisten van de af-
deling beeldend. De afdeling 
muziek houdt een aantal pre-
sentaties van instrumenten en 
workshops. Deze presentaties 
zijn: 11.00 uur klarinet, 11.15 uur 
cello, 11.15 uur big band, 11.30 
uur viool, 12.30 uur lichte mu-
ziek, 12.00 uur demonstratie mu-
ziek op schoot, 13.00 uur fluit, 
13.20 uur harp, 13.45 uur gitaar, 
13.45 uur blokfluit (ensembles) 
en 14.00 uur popmuziek.
Bezoekers krijgen bij deze gele-
genheid alle informatie over les-
sen en cursussen, die aan het 
Kunstencentrum worden gege-
ven. Docenten van de afdeling 
muziek, beeldend en dans zijn 
de hele dag aanwezig om vragen 

te beantwoorden 
en informatie te 
verstrekken over 
de cursussen en 
workshops.
Tijdens de open 
dag kunnen en-
thousiastelingen 
zich al opgeven 
voor de lessen 
en cursussen in 
het nieuwe sei-
zoen, dat in sep-
tember van start 
gaat. 
Het Kunstencen-
trum is te vinden 
aan de Troelstra-
weg 20 in IJmui-
den. Wie verhin-
derd is kan de 
brochure aan-
vragen via 0255-
510684 of kij-
ken op de web-
site www.kun-
stencentrumvel-
sen.nl.

Santpoort-Noord - Oleanders 
(Nerium oleander) stammen 
oorspronkelijk uit het Middel-
landse Zeegebied. Daar worden 
het enorme, breed uitgroeien-
de hoge struiken in de buurt van 
water. Oleanders blijven in de 
winter groen. Ze vormen buig-
zame takken die later verhou-
ten met daaraan smal, grijsgroen 
blad. De bloemen verschijnen in 
schermen aan het einde van de 
takken.
Als oleanders het naar hun zin 
hebben, kunnen ze geweldig 
rijk bloeien. Er bestaan inmid-
dels heel veel cultuurvormen met 
vooral verschillende gekleurde 
bloemen. Roomwit, allerlei roze 
tinten, rood, crèmekleurig, maar 
ook theeroosgeel. Er zijn culti-
vars met gevulde en met enke-
le bloemen en ze geuren heerlijk, 
de gevulde bloemen het sterkst. 
Jammer is dat die ook het mak-
kelijkst ‘smetten’ als er regen of 

sproeiwater op valt. Er zijn ole-
ander cultivars die heel bijzonder 
geuren, bijvoorbeeld naar fre-
sia’s of heel duidelijk naar cho-
colade. Oleanders bloeien van 
juni tot ver in september.
Omdat oleanders zonder proble-
men lichte nachtvorst doorstaan, 
kun je ze al voor midden mei bui-
ten zetten. Zet ze op een plek die 
zo heet en zonnig mogelijk is. 
Blakeren in de zon, dat willen 
ze. Zolang ze maar natte voeten 
houden, dus liefst in een pot op 
een onderschotel die je voort-
durend gevuld houdt met water. 
Geef vanaf augustus wat minder 
water, zodat de takken kunnen 
afrijpen. Eenmaal per week kuip-
plantenmest in het gietwater. Zet 
een oleander liefst in een terra-
cotta pot. Zo’n pot ‘ademt’ (er 
verdampt water via de potwan-
den) en dat geeft net een iets la-
gere temperatuur bij de wortels 
in de pot. 

Informatie van de

GroenRijk adviseur
Biezenweg 70 Santpoort 023-5376190

Bij Haprotech Opleidingen 
hartje lassen voor Moederdag
Velsen-Noord - De metaal-
branche staat of valt met ge-
motiveerde en vakbekwame 
medewerkers op de werk-
vloer. Opleiding en scho-
ling van leerlingen verdienen, 
juist in barre tijden, hoge pri-
oriteit.

De Koninklijke Metaalunie heeft 
ter ondersteuning van het MKB-
metaal bij de werving en oplei-
ding van gemotiveerde vakmen-
sen in 2006 het OpleidingsBedrijf 
Metaal opgericht (OBM). Marja 
van Assema is instroomcoördi-
nator van het OBM in Zaandam. 
Ze is op stap met een groep-
je van zeven VMBO-leerlingen 
van het Amsterdamse Augusti-
nus College. Zes jongens en één 
meisje willen wat meer weten 
over LASSEN. Ze zijn te gast bij 
Lashuis Haprotech aan de Roos-
wijkweg in Velsen-Noord. 
Cursuscoördinator Werner 
Smakman ontvangt de jongelui 
in een vergaderruimte van Ha-
protech Opleidingen. Op een in-
teractief Touch Screen geeft hij 
een inleiding over lassen. Hier-
mee worden metalen verbonden 
door versmelting bij zeer hoge 
temperaturen (vlamboog), al dan 
niet onder toevoeging van min of 
meer gelijksoortig materiaal. Het 
vuurlassen of wellen wordt - ge-
heim van de smid - al minstens 
vierduizend jaar toegepast. 
Godwin heeft al eerder gelast. 
Hij wil ‘High tech’ lasser worden. 
,,Fotografisch lassen met rönt-
gen. Daarmee kunnen ze fouten 
opsporen. En onderwater las-
sen. Voor een groot bedrijf de 
hele wereld over,’’ zegt de am-
bitieuze knaap wiens wieg zes-
tien jaar geleden in Ghana stond. 
Aandachtig luisteren de jongelui 
naar de strenge regels die gel-

den om veiligheid en gezond-
heid van de lasser te waarbor-
gen. Evenals de voorschriften 
voor milieu en welzijn. PBM’s 
(persoonlijke beschermingsmid-
delen) als brandveilige werk-
kleding, schoeisel, helmen, ge-
hoor, oog- en ademhalingsbe-
scherming zijn verplicht. Werner 
vertelt over een vroegere colle-
ga. Een boom van een vent die 
het dubbele gevaar van infraro-
de en ultraviolette straling bij het 
lassen weglachte. Na jarenlang 
onbeschermd lassen had de on-
zichtbare UV-straling hem zicht-
bare huidkanker bezorgd. Pre-
cies waar zijn onafscheidelijke 
overall van het type tuinbroek 
schouders en borst bloot liet. 
De vlamboog bij de toehoorders 
begint wat te sputteren. Tijd voor 
het echte werk!
Werner en zijn collega Wicher 
Geertsema delen lasoveralls, las-
handschoenen en lashelmen uit. 
Het praktijklokaal telt maar liefst 
18 volledig uitgeruste State-of-
the-Art lascabines. Wicher wijst, 

voor het geval dat, nadrukkelijk 
op de nooduitgang en andere 
veiligheidsvoorzieningen. Ieder 
grabbelt een plaatje RVS uit de 
afvalbak om op te oefenen. God-
win verdwijnt als eerste in de ca-
bine. Spetterend legt hij het eer-
ste rupsje achter het bescher-
mende gordijn. De anderen dra-
len nog. Maar al gauw ontbrandt 
een indrukwekkend lasconcert 
met de afzuiginstallatie als ba-
sisritme. Onzeker en toch wel 
met een trotse Smile reageren 
de lassers-in-de-dop op compli-
mentjes over hun allereerst ge-
legde las. Ieder krijgt een werk-
tekening van de echte opdracht: 
een hartje voor Moederdag. Met 
een stukje hoekstaal, twee ‘Half-
pipes’ en een staafje rond laat 
Wicher zien hoe de losse stuk-
ken tot een hart met pijl kunnen 
worden gelast. Met als resultaat 
dat alle zeven leerlingen vanuit 
Lashuis Haprotech met een vro-
lijk gezicht en een stalen hart in 
de hand richting Mokum terug-
keren.

Angelique Beenmode 
opent nieuw pand
IJmuiden - Woensdag opende 
Angelique Beenmode & Linge-
rie in het nieuwe pand. Dat was 
een feestelijke gebeuren. De zo-
nen van eigenaresse Angelique 
van Rijn, Luc en Quinn, verricht-
ten de officiële openingshande-
ling door een lint door te knip-
pen. De hele dag waren er leven-
de modellen aanwezig, die hap-
jes en drankjes aanboden aan 
de gasten.
De zaak verhuisde naar de an-
dere kant van het Velserhof, naar 
nummer 69. De ingang is nu aan 
de kant van het Marktplein, te-
genover boekhandel Erasmus. 
Aanvankelijk zou de verhuizing 
later plaatsvinden. Dan zou An-
gelique meer tijd gehad heb-
ben om de zaak op orde te bren-
gen en had ze de collectie bin-
nen een dag verhuisd. De bou-
wers hadden echter haast, om-
dat het voormalige pand onder-
deel wordt van C & A, die bin-

nenkort verbouwen wil. Tot haar 
spijt moest Angelique daarom 
drie weken sluiten. Dat vindt ze 
jammer voor de klanten, maar zij 
krijgen er wel iets moois voor te-
rug. De collectie is heel overzich-
telijk opgesteld in het nieuwe 
pand. Vertrouwde merken zoals 
de ondermode van Sloggi en nu 
ook meer van het gerenommeer-
de merk Mey. Lingerie van Trium-
ph, After Eden en Sapph, daar-
naast is er de nieuwkomer Pas-
sionata. Van klassiek tot modern, 
er is voor elke smaak wel iets 
moois. Voor mannen is er de on-
dermode van onder andere Hom 
en Calvin Klein. De badmodecol-
lectie bestaat uit de merken Sun-
flair, Olympia, Naturana en Slog-
gi Swim. De nachtmode voor da-
mes bevat het mooie merk Rin-
gella dat heel uitgebreid is en 
natuurlijk is er de beenmode met 
onder andere Oroblu en Bonnie 
Doon in de collectie.
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Jeugdbrandweer Velsen 
behaalt tweede plaats
Regio - Zaterdag streden acht 
jeugdbrandweerkorpsen om de 
eerste plaats, tijdens de tweede 
jeugd Zaansebond-rally. De Vel-
sense jeugdbrandweer deed zo-
wel met een eigen ploeg mee, als 
met een mixteam. 
Zo moesten de jonge spuitgas-
ten in Oostzaan een beginnen-
de brand bestrijden en een hond 
en zijn baas redden. Vervolgens 
stond er een samenwerkingsoe-
fening op het programma, hier 
moesten de jeugdleden met be-
hulp van een kano een brand-
bluspomp in werking stellen. Bij 
de volgende kazerne, in Zaan-
dam, werden de ploegleden in-
dividueel getoetst op reanime-
ren en theorie. Er mocht zelfs 
een spuitgast laten zien hoe-
lang hij aan een brandweerslang 
kon blijven hangen. Bij het laat-
ste onderdeel werden de jonge 
spuitgasten getrakteerd op een 
parkoers op ‘de Zaan’. De jeugd-
leden moesten zo snel mogelijk 
met behulp van een bootje om 
de boeien heen zien te komen 

(zie foto), waarna er al roeiend 
van alles gebeurden op en in 
het water. Buiten dat de jeugd-
leden op het serieuze vlak ge-
toetst worden, staat plezier en 
teamgeest hoog aangeschreven 
op zo’n dag.
Hierna was de prijsuitreiking in 
Oostzaan. De jeugdbrandweer 
van Zaanstad ging er uiteinde-
lijk weer van door met de eer-
ste plaats. Tweede werd het mix-
team dat voor deze gelegenheid 
samen was gesteld, deze be-
stond uit de volgende Velsense 
jeugdleden, Job van den Born, 
Joost Bijker, Fernando Vlieland 
en Matthijs Winter. Derde werd 
de jeugdbrandweer van Medem-
blik op de voet gevolgd door de 
ploeg uit Velsen.
Heb je interesse voor de jeugd-
brandweer, haal dan de informa-
tiefolder bij de brandweer Vel-
sen, ’s Gravenlust 35 in Velsen-
Zuid of neem contact op met 
de coördinator jeugdbrandweer 
Sander Kortekaas, 0255-532324. 
(foto: Remco Vergunst)

Velserbroek - Het voorjaar is weer begonnen en in Velserbroek is 
dat niet onopgemerkt voorbijgegaan. Afgelopen weekend genoten 
deze babyzwaantjes samen met hun moeder van de eerste zonne-
stralen. (foto: Hans van Vuren)

Babyzwaantjes genieten 
van het zonnetje

Pannekoekmeel van 
de Zandhaas anno 1752
Santpoort-Noord - Tijdens de 
Molendag bij Korenmolen De 
Zandhaas ontving de Harddra-
verij Vereniging het eerste pak 
pannenkoekmeel anno 1752 dat 
speciaal door molenaar Jos Kors 
is samengesteld. Stichting Ko-
renmolen De Zandhaas wil hier-
mee een bijdrage leveren aan het 
feest dat de Harddraverij dit jaar 
viert in verband met de 250ste 
Kortebaan die op 6 augustus zal 
worden verreden. De Harddra-
verij Vereniging en de Zandhaas 
hebben een historische band. De 
molenaar van de vorige eeuw, 
Klaas Boekel, was bestuurslid bij 
de Harddraverij Vereniging. Zijn 
knecht, de heer Kok, bracht een 
zoon voort die jaren later bij het 
ringsteken als ‘paalman’ dienst 
deed. In de Zandhaas zijn de 
sporen van Klaas Boekel niet uit-
gewist. Zijn persoonlijke hamer 
om de molensteen te scherpen 
doet nog steeds dienst. De hui-
dige molenaar, Jos Kors, heeft 
ook een warme band met de 
vereniging en draait waar moge-

lijk mee in de activiteiten in de 
feestweek. Denk daarbij aan het 
legendarische wieken draaien, 
maar ook aan het inrichten van 
een sfeervol terras tijdens de rij-
tuigendag. Ook zijn de vrijwilli-
gers van de molen altijd te vin-
den op de jaarmarkt. Om de his-
torische band te benadrukken 
ontwikkelde molenaar Kors een 
bijzonder pannenkoekmeel dat 
in 1752 werd gebruikt. Wie het 
bijzondere meel koopt, steunt 
tevens de Harddraverij Vereni-
ging, want de molenaar doneert 
10 cent per ambachtelijk zak-
je. Alle meelzakjes zijn genum-
merd. Tijdens de Molendag van 
afgelopen zaterdag ontvingen 
Bas Kuntz en Theo Koster van de 
Harddraverij de eerste twee zak-
jes uit handen van Dick van der 
Lubbe (voorzitter Stichting Ko-
renmolen De Zandhaas), mole-
naars Jos Kors en Hans van Tig-
gelen. Na dit officiële moment 
kon de verkoop beginnen en de 
eerste klanten stonden daarop 
reeds te wachten.

IJmuiden – Salsa dansen is leuk 
en iedereen kan het leren. Maan-
dag 18 mei start weer een nieu-
we salsacursus bij de Zeeweg-
bar. Beginners zijn welkom van 
19.15 tot 20.45 uur, gevorder-
den kunnen terecht van 20.45 tot  
22.15 uur. Voor acht lessen wordt 
75 euro betaald, studenten beta-
len 60 euro. Inschrijven en info 
via de site www.salsamore.nl of 
mobiel André 06-41765306.

Salsa bij de 
Zeewegbar

Santpoort-Noord - Zondag 
17 mei wordt om 12.00 uur in 
het Soli-gebouw een koffiecon-
cert gehouden met een optre-
den van het Opleidingsorkest 
van de IJmuider Harmonie, ge-
volgd door een optreden van 
de Turkse dansgroep Lâle. Het 
Opleidingsorkest van de IJmui-
der Harmonie bestaat uit circa 
30 leden en staat onder leiding 
van Bob Kanne. De vaste repe-
titieavond van het Opleidings-
orkest is op woensdagavond 
van 19.00 tot 19.45 uur. Informa-
tie? Bel 0255-532038 of kijk op 
de website www.ijmuider-har-
monie.com. Dansgroep Lâle be-
staat uit 16 meisjes, tussen 15 en 
23 jaar. Ze oefenen elke zondag 
in buurthuis de Dwarsligger on-
der leiding van een professione-
le dansleraar, Zade Unver. Dans-
goep Lâle heeft op 3 december 
2007 de tweede plaats gewon-
nen bij de Nederlandse Kampi-
oenschappen Turks volksdan-
sen. De groep kent veel dansen 
uit verschillende streken van Tur-
kije. Nu worden dansen gedanst 
uit de streek van de Zwarte Zee. 

Koffieconcert

Avond-
vierdaagse
IJmuiden – De avondvierdaagse 
in IJmuiden wordt gelopen van 
8 tot en met 11 juni. De start is 
tussen 18.00 en 19.00 uur vanuit 
speeltuin de Veilige Haven. 
Het inschrijfgeld bedraagt 3,50 
euro per persoon. Leden van er-
kende wandelsportbonden krij-
gen één euro korting. Inschrijven 
kan tot en met 8 juni. Inschrijvin-
gen die na 24 mei plaatsvinden 
worden met één euro verhoogd. 
Inschrijven kan onder andere 
bij mevrouw Vis, telefoon 023-
5378563 en Speeltuin de Veilige 
Haven, telefoon 0255-518077.

Verse maaltijden van 
Kievit, bel 023-5319143
Regio - In het artikel over Kie-
vit  is een onjuist telefoonnum-
mer vermeld. Het bedrijf is te be-
reiken op 023-5319143. Kievit le-
vert maaltijden aan mensen die 
op gemak gesteld zijn of weinig 
tijd of zin hebben om te koken. 
Dan zijn de aan huis bezorg-
de maaltijden van Kievit een uit-
komst. 
In de professioneel ingerichte 
keuken, die Waarderweg 94b in 
Haarlem staat, worden elk dag 

weer verse maaltijden bereid.
De slager komt dagelijks langs, 
net zoals de groenteboer om ver-
se producten af te leveren. Het 
bedrijf is sinds 1970 actief, eerst 
alleen in Haarlem, nu in de ge-
hele IJmond, van Zandvoort tot 
Limmen en Akersloot. Onder het 
kanaal tussen de middag en ’s 
avonds. Neem vrijblijvend con-
tact op met Kievit voor meer in-
formatie via 023-5319143 of kijk 
op www.kievitbv.nl.

Wedstrijdprogramma
amateurvoetbal

zondag 17 mei

Beslissingsduel degradatie derde klasse
VSV-Westfriezen    - 14.00
(terrein De Foresters te Heiloo)
Nacompetitie
Vrone-Velsen     - 14.30

Circusshow bij HCV
Velsen-Zuid - Hippisch Cen-
trum geeft zaterdagavond een 
spectaculaire circusshow. Alle 
paardenvrienden en –vriendin-
nen zijn van harte welkom. De 
aanvang is om 19.30 uur en de 
toegang is gratis. Na weken van 
voorbereiding zullen medewer-
kers en leerlingen een specta-
culaire, adembenemende en on-

voorspelbare paardenshow la-
ten zien. Het thema van dit jaar 
is circus. In de piste zullen diver-
se demonstraties gepresenteerd 
worden met onder andere: een 
paarden- en ponycarrousel, een 
kür op muziek, pas de deux en 
een spring- en dressuurquadril-
ler. Info: Hippisch Centrum Vel-
sen, telefoon 0255-534309.

Familiedag
IJmuiden - Zaterdag 23 mei 
houdt VV IJmuiden haar jaar-
lijkse familiedag. De jeugdcom-
missie zal een informatietafel in-
richten voor toekomstige leden. 
Heb je zin om te gaan voetbal-
len en overweeg je om dit bij de 
VV IJmuiden te gaan doen? Kom 
dan langs tussen 11.00 en 12.30 
uur in de kantine van VV IJmui-
den. Informatie: Wybe Jaspers, 
telefoon 06-38295573. 
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ANWB Vakantiecheck 
bij CarXpert Evert Groen
Santpoort-Zuid - CarXpert Evert 
Groen is één van de BOVAG be-
drijven waar ANWB de komende 
tijd actief vakantiegangers naar 
toe gaat sturen voor een techni-
sche inspectie van hun voertuig. 
De ANWB verwacht dat er dit 
jaar veel meer mensen rijdend 
over de weg op vakantie gaan. 
De consumentenorganisatie wil 
voorkomen dat deze groep voor-
tijdig met pech onderweg strandt   
omdat hun vervoermiddel niet in 
orde zou zijn. De ANWB is daar-
om een grote landelijke campag-
ne gestart in samenwerking met 
BOVAG. Onder de noemer `Vei-
lig naar je Stek met de Vakantie-
Check’ gaan beide organisaties 
heel Nederland oproepen om op 
tijd hun voertuig te laten contro-
leren. 
De samenstelling van de Vakan-
tieCheck is veelomvattend. Dit 
geeft je als klant veel zekerheid. 
Ook levert de VakantieCheck je 
bij CarXpert Evert Groen in Sant-
poort-Zuid de klant de nodige 
extra voordelen en aanbiedin-
gen. Deze worden vanaf 7 mei 
wekelijks bekend gemaakt via 
www.anwb.nl/vakantiecheck. Bij 
een goed resultaat wordt het 
voertuig bovendien voorzien van 
het VakantieCheck 2009 Vignet 
(zolang de voorraad strekt). Een 
duidelijke bevestiging dat het 

voertuig een grondige inspectie 
heeft ondergaan. 
ANWB leden krijgen boven-
dien 10 procent extra korting 
op de VakantieCheck die CarX-
pert Evert Groen aanbiedt voor 
35 euro. Indien er reparaties no-
dig zijn, neemt CarXpert Evert 
Groen contact op met de klant 
voor goedkeuring om deze uit te 
voeren. Voor deze werkzaamhe-
den geldt het normale tarief van 
CarXpert Evert Groen. Op ver-
toon van het ingevulde Vakan-
tieCheck-formulier met de stem-
pel van het autobedrijf, krijgen 
ANWB leden vanaf begin juni 
bovendien, zolang de voorraad 
strekt, een goed gevulde, gratis 
VakantieTas bij de ANWB win-
kels.  Evert Groen: ,,We zijn erg 
verheugd dat we tot de selec-
tie van BOVAG bedrijven beho-
ren waar de ANWB actief vakan-
tiegangers naar toe stuurt in de 
vakantieperiode om hun voer-
tuig te laten controleren. Wij zien 
hier een belangrijke rol voor ons 
weggelegd. Wij constateren ook 
dat men vaak te laat of helemaal 
geen aandacht besteedt aan de 
vraag of het voertuig wel klaar is 
voor de lange reis. Dat is buiten-
gewoon jammer want tijdens je 
vakantie wil je juist zo min mo-
gelijk stress en vervelende erva-
ringen.”

Kwaliteitskeurmerk 
voor Tanger Advocaten
Velsen-Zuid - Tanger Advoca-
ten N.V. uit Velsen-Zuid heeft 
als eerste advocatenkantoor 
in Noord Holland het ISO 9001 
kwaliteitscertificaat behaald. 
In Nederland zijn slechts en-
kele advocatenkantoren ISO 
gecertificeerd.

,,In de industrie, de bouw en het 
transport is het ISO kwaliteits-
keurmerk meer regel dan uitzon-
dering en vaak een voorwaarde 
om opdrachten te kunnen krij-
gen. Ook in de advocatuur zijn 
er steeds meer klanten, met na-
me de grotere opdrachtgevers, 
die het ISO certificaat als voor-
waarde stellen. Bovendien staat 
ISO 9001 voor constant verbete-
ren, en dat is iets wat wij volle-
dig onderschrijven,” zegt Michel 
Moeijes, één van de vennoten 
van Tanger Advocaten.
Een ISO certificaat betekent dat 
een organisatie aan internatio-
nale normen voldoet op het ge-

bied van kwaliteit en administra-
tieve organisatie. 
Behalve in de ISO certificering 
heeft het kantoor ook geïnves-
teerd in een nieuw kennissy-
steem. 
Alle 19 advocaten hebben sinds 
februari on-line toegang tot de 
databanken van de grote juridi-
sche uitgevers. 
Michel Moeijes: ,,Behalve juridi-
sche vaardigheden verkopen wij 
als advocaat vooral kennis. De 
ontwikkelingen in het recht gaan 
erg snel, en papieren informatie 
is vaak al weer achterhaald te-
gen de tijd dat het gedrukt is. 
On-line informatie is kostbaar, 
maar wel essentieel als je goed 
en snel wilt kunnen adviseren.”
Tanger Advocaten is met 32 me-
dewerkers één van de grotere 
advocatenkantoren in de regio 
Kennemerland en is gespeciali-
seerd in het ondernemingsrecht, 
vastgoedrecht, arbeidsrecht en 
familierecht.

Bingo-avond
IJmuiden - Zaterdag 16 mei or-
ganiseert speeltuin De Veilige 
Haven een bingo- en loterij. De 
avond begint om 20.00 uur, zaal 
open 19.30 uur. Er zijn weer leu-
ke prijzen te winnen. Mensen die 
woonachtig zijn in IJmuiden en 
geen vervoer hebben kunnen-
contact opnemen met telefoon-
nummer 0255-527010 of 0255-
518077, men wordt dan thuis ge-
haald en na afloop weer thuisge-
bracht. 

Velserbroek - Zondag 17 mei 
vindt voor de vierde keer het As-
falt-toernooi plaats in Velser-
broek. Dit is een groot straat-
voetbal-evenement op twee vel-
den, georganiseerd door Buurt-
sport Velsen en het ambulant 
jongerenwerk Velserbroek. Het 
toernooi  is uitsluitend  bestemd 
voor straatvoetbalteams uit Vel-
serbroek. Zoals de naam al zegt 
wordt het evenement gehou-
den op ’t Asfalt aan het Zwane-
bloemplantsoen. Daar wordt net 
als vorig jaar gebruik gemaakt 
van het vaste voetbalveld en een 
opblaasbaar veld van 10 x 20 
meter. Het geheel wordt opge-
luisterd door de muziek van DJ 
Paul. Het toernooi is ingedeeld in 
drie leeftijdsgroepen met elk een 
andere speeltijd. Van 12.30 tot 
14.00 uur spelen de teams in de 
leeftijd van 8 tot 10 jaar oud. Van 
14.15 tot 15.45 uur de teams van 
11 tot 13 jaar en van 16.00 tot 
17.30 uur speelt de leeftijd van 
14 tot 17  jaar.  De organisatie is 
nog op zoek naar scheidsrech-
ters voor die middag. Voor ver-
dere info: Ad Otten, Buurtsport 
Velsen, 06-11883720.

Asfalt toernooi

Pianopaar Stahievitch
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Vrijdag 15 
mei om 20.15 uur geven de pi-
anisten Vital en Aksana Stahie-
vitch een concert in ’t Mosterd-
zaadje. Voor de pauze Chopin 
(Aksana) en Prokofiev (Vital) en 
na de pauze Saint Saëns ( quatre 
mains). In de walsen van Chopin 
zit het deel van zijn ziel  dat ach-
terbleef in zijn zo geliefde Po-
len. Prokofiev is het onderwerp 
waar Vital op afstudeerde aan 
de UvA. Vital Stahievitch is een 
ware Prokofiev kenner en vertol-
ker. Het Carnaval des Aninmaux  
van Saint-Saëns is een fantas-
tisch stuk vol grappen en pia-

nistisch plezier.  Zondag 17 mei 
om 15.00 uur treden in ’t Mos-
terdzaadje op de alt Marie Anne 
Jacobs, de pianist Frans van Tuijl 
en de (alt)violist Hans Rijkmans. 
Ze voeren een prachtig program-
ma met voor de pauze barok met 
Hasse en Händel en na de pauze 
romantiek in muziek van Schu-
bert, Fauré en Brahms.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk. Zie ook www.mosterdzaad-
je.nl.

Jam in De 
Halve Maan
Santpoort-Noord - Woensdag 
20 mei van 20.00 tot 23.00 uur 
is alweer de laatste jamsessie 
van het seizoen in café De Hal-
ve Maan in verband met de ge-
bruikelijke zomerstop. De sessie 
wordt ondersteund door de vol-
gende muzikanten: Marcel Selier 
op drums en zang, Rafael en An-
nebel Fernandes op bas, Robin 
van Rijswijk op gitaar en Bas 
Kors, eveneens gitaar. De tech-
niek is in handen van Tom Mak-
kes. Kom op tijd en neem je ei-
gen instrument en songteksten 
mee. Eventueel aanmelden via:  
tonhelwes@quicknet.nl. Spelen 
hoeft niet, komen luisteren mag 
natuurlijk ook, toegang is vrij.

Blues in Stage Café
IJmuiden – Zondag 17 mei 
speelt Bas Paardekooper and the 
Blue Crew in het Stage Café van 
het Witte Theater. Deze gitaarvir-
tuoos was al op jonge leeftijd in 
de ban van de blues. Ted Oberg 
van de Livin’ Blues hielp hem zijn 
gitaartechniek verder te ontwik-

kelen. Nu toert Bas met eigen 
band door het land. Alle songs 
zijn van eigen hand en het be-
vat ballades maar ook het ste-
vige werk. Met verrassend gi-
taarwerk, ondersteund door een 
stevige backline. Aanvang 16.30 
uur, toegang gratis.

Rommelmarkt
IJmuiden - Op zaterdag 30 mei 
wordt van 09.00 tot 16.00 uur op 
Plein 1945 in IJmuiden weer een 
gezellige rommelmarkt georga-
niseerd voor jong en oud. Voor 
het huren van een kraam kunt 
u contact opnemen met de or-
ganisator van de rommelmarkt, 
telefoon 0255-518380 of 06-
42456182.

Informatieve avond 
over ‘Gebruikelijke Zorg’
Regio - Maandagavond 18 mei 
houden Platform VG en Stichting 
Thuiszorg Gehandicapten een 
informatieve avond over ‘Gebrui-
kelijke Zorg’. Platform VG staat 
voor collectieve belangenbehar-
tiging voor mensen met een ver-
standelijke beperking.
‘Gebruikelijke zorg’ is een term 
die wordt gehanteerd door het 
CIZ dat de indicatiestelling re-
gelt. Men krijgt namelijk geen 
AWBZ-zorg als de ‘gebruikelij-
ke zorg’ wordt geboden door ou-
ders, partners, inwonende kinde-
ren of inwonende andere huisge-
noten. Maar wat is gebruikelijk? 
Daarover kunnen mensen van 

mening verschillen, maar door 
het CIZ worden beleidsregels 
gehanteerd die bepalend zijn wie 
in aanmerking komt voor AWBZ-
zorg of niet. Voor kinderen tot 18 
jaar wordt bijvoorbeeld een lijst 
met richtlijnen gehanteerd.
Wie meer wil weten voor zichzelf, 
partner of kind is van harte wel-
kom op deze informatieavond 
in De Cirkel, Cirkel 1 in Heems-
kerk op maandagavond 18 mei 
van 20.00 tot 22.00 uur. Het the-
ma wordt gepresenteerd door 
Dymphna Verschueren, zelf ou-
der van een kind met een beper-
king. Opgeven kan via hoogste-
de.fl@online.nl of 06-17888426.
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Zingende bloemenman 
terug in IJmuiden
IJmuiden – Na lange tijd trad Ferry van ’t Veld weer eens in IJmui-
den op. Hij deed dat afgelopen zaterdag in de bloemenstal aan de 
Planetenweg. Hij kondigt het eerste lied aan, met de toepasselijke 
titel: ‘Als bloemen konden praten’. Al gauw deinen de mensen die 
staan te luisteren gezellig mee, een moeder maakt een rondedans-
je met haar kind. Ferry zong, zo vlak voor Moederdag, speciaal voor 
alle moeders in het algemeen en voor zijn eigen moeder in het bij-
zonder.

Dat viel even tegen. Door mijn 
ondernemersschap en de ve-
le bestuursfuncties, zowel op 
het zakelijke als het sociale vlak 
dacht ik het wel te weten wat er 
leeft in Velsen. Vandaar mijn be-
langstelling voor de politiek. 
Maar dat viel dus tegen. De 
werkelijkheid is anders. Om je 
doel te bereiken moeten er veel 
obstakels genomen worden. Er 
moet met zoveel dingen reke-
ning gehouden worden, onder-
zoekingen, vergunningen, Euro-
pese vergunningen, allerlei in-
stellingen die voor of tegen zijn 
en natuurlijk of het allemaal wel 
financieel haalbaar is. Dat kost 
tijd, veel tijd, praten, praten, ver-
gaderen en nog eens vergade-
ren, uitstellen en weer uitstel-
len enz. enz. Maar als raadslid 
is het leuk, zwaar maar boeiend 
werk. Vooral als er resultaat ge-
boekt is.
Je moet rekening houden met 
het verkiezingsprogramma van 
het CDA, dat heb je de burgers 
beloofd die op je gestemd heb-
ben. En daar werkt het CDA 
hard aan en ik dus ook.
Ruim 3 jaar zit ik in de raad 
en nog een klein jaar te gaan 
voor de verkiezingen 2010. In 
de fractie houd ik mij o.a. bezig 
met Economische zaken, recre-
atie en toerisme. Enkele speer-
punten in ons CDA verkiezings-
programma zijn o.a. De her-
structurering van het Zeeha-
vengebied dient een kwaliteits-
slag te maken. Dit jaar wordt 
daarmee begonnen. Het  ge-
bied wordt groots aangepakt. U 
heeft er zeker over gelezen. Op-
waardering van de weg naar her 
strand. Deze weg, de Kromhout-
straat, krijgt eindelijk opwaar-
dering. De gemeente, onderne-

mers en ontwikkelaar zijn een 
prachtig plan aan het uitwerken 
voor een mooie, duidelijke weg 
naar strand, rekening houdend 
met de ondernemers in directe 
omgeving.
Deze zomer verbetering van de 
kwaliteit van ons familiestrand 
met onder andere openba-
re douche-units en een speel-
plaats. Op Strand Noordpier 
zijn net als op IJmuiden aan 
Zee jaarrond paviljoens gereali-
seerd. Het CDA vind dat toeris-
me als een IJmondiaal product 
moet worden aangeboden. Ook 
die wens is in vervulling gegaan. 
In dat kader is Gemeente Velsen 
aangesloten bij het Amsterdam-
se Toerisme Bureau(ATBC) en 
veel wordt met tevredenheid uit-
gevoerd. Toerisme Velsen wordt 
prachtig gepromoot via de web-
site www.ijmuidenaanzee.nl en 
www.toerismevelsen.nl
Tot slot wil ik als ex. onderne-
mer van Velsen de woorden van 
mijn collega Lida Nijssen in een 
vorig nummer van de Jutter/de 
Hofgeest aanhalen. Het is nu of 
nooit  voor een mooi misschien 
uniek Winkelcentrum in IJmui-
den. Het CDA is er nog niet uit 
of de ‘koopgoot’ echt de toe-
komst is. Maar de winkeliers-
vereniging Stadscentrum IJmui-
den heeft het plan omarmd... 
Maar wij zullen goed luisteren 
om tot een goed oordeel te ko-
men. Maar nogmaals, het is nu 
of nooit.
We zijn er nog niet, nog 10 
maanden en dan zijn er alweer 
de verkiezingen van 2010 . Voor 
die tijd zullen er nog veel kno-
pen  doorgehakt moeten wor-
den. Maar we gaan ervoor!

Henk van Delden, CDA Velsen

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010

Leuke cadeautjes in
Moederdagwinkeltje
Velserbroek - Zaterdag was het 
weer druk in het Moederdag-
winkeltje in het winkelcentrum, 
waar kinderen een ruime keu-
ze hadden betreffende een leuk 
cadeautje voor een zacht prijsje 
voor Moederdag. 
Zeepjes, geurkaarsjes, bonbons, 
badschuim en leuk opgemaak-
te bloempotjes die al snel uitver-
kocht waren. Het winkeltje was 
verboden terrein voor vaders en 
natuurlijk vooral voor moeders. 
Kinderen bepaalden zelf hun 
keuze. Bij de wat grotere kinde-
ren lukte dat prima, alleen als ze 
wat bleven dralen, dan schoot 
één van de vijf medewerksters 
te hulp.
Als twee kleine meisjes van een 
jaar of drie binnenkomen, dan 

gaat medewerkster Leanne op 
haar hurken om uit te leggen wat 
er zoal verkrijgbaar is. De keu-
ze is snel gemaakt: chocolade, 
daar is mama dol op. ,,Net kreeg 
ik zelfs van een vader een ba-
by in een MaxiCosy in mijn han-
den geduwd, die diep in slaap 
was. Met de mededeling: ga sa-
men maar een cadeautje uitzoe-
ken. Dat was wel een heel apar-
te ervaring’’, lacht Leanne. On-
dertussen staat Nomy (11) bij 
de inpaktafel, waar Annelies het 
zeepje voor haar moeder inpakt. 
Zorgvuldig zoekt ze het inpakpa-
pier uit en de kleur van de lintjes 
en de strik, die het pakje sieren. 
Blij stapt ze even later het win-
keltje uit, met een heel mooi ca-
deautje voor Moederdag.

Inez Hollander signeert 
bij Bredero Boeken
Santpoort-Noord - Zaterdag-
middag 16 mei zal Inez Hollan-
der, geboren in Santpoort, haar 
net verschenen boek signeren bij 
Bredero Boeken aan de Hoofd-
straat 234 in Santpoort Noord. 
Ze is aanwezig tussen 14.00 en 
15.00 uur. 
Inez Hollander schreef het boek 
‘Verstilde stemmen en verzwe-
gen levens, een Indische familie-
geschiedenis’. 
Toen Inez Hollander een ontdek-
kingsreis maakte naar haar on-
derdrukte Indische familieverle-
den, lichtte zij de sluier op van 
gebeurtenissen en een geheim 
die in haar familie – maar ook 
op nationaal niveau – verzwegen 
werden en voor een groot ge-
deelte niet terug te vinden zijn in 
de Nederlandse geschiedenis-
boeken. 
De Indische wereld van weleer 
wordt verscheurd tussen tro-
pennostalgie (tempo doeloe) en 
schuldgevoelens over de koloni-
ale overheersing en onderdruk-
king. 
Door haar persoonlijke verhalen 
in een literair-historische context 
te plaatsen probeert Hollander 
een middenweg te bewandelen 
en laat zo onderbelichte aspec-

ten van de koloniale samenle-
ving zien. 
Dit is een complex en ontroerend 
verhaal waarin een donker en 
moeilijk verleden getoetst wordt 
aan huidige sentimenten en opi-
nies over de koloniale maat-
schappij. Kan de tweede gene-
ratie, die Indië alleen maar kent 
uit familieoverlevering, een boei-
end beeld neerzetten van een In-
dische wereld die niet meer be-
staat? Hollander bewijst dat het 
kan en laat hiermee Indië voort-
leven in onze nationale verbeel-
ding.
Inez Hollander (1965) debuteer-
de in Nederland met ‘Ontwa-
ken uit de Amerikaanse droom’ 
(2004), en publiceerde in Ameri-
ka de biografie van romanschrij-
ver Hamilton Basso in 1999. ‘Ver-
stilde stemmen en verzwegen le-
vens’ verscheen ook als Engels-
talige editie (Silenced Voices), 
gepubliceerd door Ohio Univer-
sity Press. 
Hollander is als docent werk-
zaam in het Dutch Studies pro-
gramma van de Universiteit van 
Californië in Berkeley. Ze woont 
in de San Francisco Bay Area 
met haar man en twee kinderen. 
Zie ook www.inezhollander.info.

Haarlem - Zaterdag 16 mei is  er 
van 11.00 tot 16.00 uur open huis 
bij Kunstencentrum ’t Muzen-
huis. Iedereen met belangstel-
ling voor muziek is welkom, er is 
ook informatie over de naschool-
se opvang.
Er staan diverse activiteiten op 
het programma. Leerlingen en 
docenten laten zien en horen 
wat er in korte tijd al kan worden 
bereikt. Wie een instrument wil 
gaan bespelen, of wil gaan teke-
nen en schilderen is er welkom. 
Ook lid worden van het koor ‘ 
Swing Station’, dat elke week op 
woensdagavond in Santpoort-
Noord repeteert, behoort tot de 
mogelijkheden. De hele dag zijn 
er demonstraties en is een proef-
lesje mogelijk van viool tot piano 
van drums tot saxofoon en van 
zang tot trompet.
Speciaal voor leerlingen van de 
basisschool is er een muzikale 
reis langs alle muziekinstrumen-
ten waaruit men bij ’t Muzenhuis 
kan kiezen. Ook is er een muzi-
kale quiz met leuke prijzen. Wie 
inschrijft voor 1 juli krijgt één 
lesmaand korting op het totale 
bedrag.
Naschoolse Opvang is ook bin-
nen ’t Muzenhuis een ’hot item’. 
Als eerste Naschoolse Opvang 
in Nederland zijn de Muzenhuis 
docenten met kinderen vanaf 
groep 3 tot en met 8 in een ge-
zellige en ontspannen sfeer be-
zig met de activiteiten: Muziek, 
Bewegen, Tekenen en Schilde-
ren. Op dit moment kan ’t Mu-
zenhuis op de dinsdag en de 
donderdagmiddag van 15.30 uur 
tot 18.30 uur nog een aantal kin-
deren plaatsen. De naschoolse 
opvang is erkend, dus de subsi-
dieregeling is van toepassing. 
Meer informatie via 023-5360525 
of info@muzenhuis.nl. Zie ook 
www.muzenhuis.nl. Kunsten-
centrum ‘t Muzenhuis is te vin-
den aan de Jan Gijzenkade 409a 
in Haarlem.

Zaterdag 
open huis bij
Kunstcentrum
‘t Muzenhuis
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Schilderklus voor 
leerlingen Tender College
IJmuiden - Ilias en Mart zijn 
leerlingen van het Tender Colle-
ge en momenteel hard aan het 
werk om ‘hun’ project binnen de 
gestelde tijd voor elkaar te krij-
gen. Zij schilderen in samenwer-
king en onder begeleiding van 
Jaap Bos van Woningbedrijf Vel-
sen het bijgebouw bij Dagcen-
trum IJmuiden. 
Woningbedrijf Velsen is al een 
aantal jaren stagegever van het 
Tender College en heeft al vele 
leerlingen praktijkervaring op la-
ten doen.
Stagelopen was een ding, maar 
een complete klus klaren is wel 
wat anders. Begeleider Jaap Bos 
weet dit als geen ander. Gezocht 
is naar een manier van werken 

waarbij de leerling niet alleen er-
varing opdoet maar waar ook de 
maatschappij en omgeving voor-
deel van hebben.
Dit schilderproject  is hier een 
mooi voorbeeld van. De klus is 
inmiddels voor een groot deel 
geklaard en zal volgende week 
worden afgerond want het weer 
kan ook wel eens tegenwerken. 
Ilias en Mart hebben het in ie-
der geval erg naar hun zin gehad 
en begeleider Jaap Bos is dik te-
vreden met de prestaties van de 
jongens. 
In de toekomst zullen er veel 
meer van dit soort klussen ge-
daan worden als het aan de 
school en Woningbedrijf Velsen 
ligt. 

Raad gaat akkoord met 
plan voor koopgoot
IJmuiden - De gemeenteraad 
gaf vorige week donderdag 
groen licht voor de koopgoot. Dit 
is het plan van Multi Vastgoed: 
hierin krijgt de Lange Nieuw-
straat van het Velserduinplein tot 
aan de Velserhof een extra ver-
diepte winkelstraat.
Wel gaven zij verantwoordelijk 
wethouder AnneMieke Korf een 
aantal vragen en opmerkingen 
mee, waarover meer duidelijk-
heid moet komen. Zo voorzien zij 
problemen met de parkeergele-
genheid en de veiligheid, zij wil-
len dat de ontwerpers hier goed 
naar kijken. Ook moeten zij goed 
in de gaten houden of de terras-
sen wel zonlicht krijgen en of er 
iets te doen is aan de wind, zo-
dat de winkelstraat wat meer in 
de luwte komt te liggen. Verder 
mocht de huurprijs voor de on-
dernemers niet te hoog worden.
LGV is er niet gerust op of het in-
richten van de openbare ruimtes 
wel financieel haalbaar is. Maar 
om dat kostenplaatje te zien te 
krijgen, konden zij niet anders 
dan schoorvoetend instemmen 
met het voorstel. Velsen Lokaal 
vond het jammer dat het colle-
ge het ‘Dudokisme’ niet los kon 
laten, dit had meer ruimte ge-
geven voor creatievere plannen. 

Ook vond de partij het jammer 
dat er geen woningbouw in het 
plan was opgenomen. Wethou-
der Korf reageerde later door te 
stellen dat er met dit plan geen 
sloop nodig is, waardoor de so-
ciale woningbouw blijft gehand-
haafd. GroenLinks ziet graag 
openbare toiletten en een fiet-
senstalling in het plan opgeno-
men. Al deze vragen en opmer-
kingen worden meegenomen 
en verwerkt in de intentieover-
eenkomst. Dit is een voorlopige 
overeenkomst, later dit jaar komt 
het definitieve plan. Aan het be-
gin van de vergadering was er 
een speciaal welkom voor Stijn 
en Mark, leerlingen van het Ich-
thus Lyceum. Zij hadden een ei-
gen plan uitgewerkt voor een 
bruisend winkelhart en kwa-
men hun werkstuk overhandi-
gen aan voorzitter Wim Wester-
man. Ze woonden ook een deel 
van de vergadering bij. Dat von-
den ze heel interessant, maar ze 
waren ook verbaasd: ,,Ze maken 
allemaal hun punt, maar het is 
steeds meer van hetzelfde. Als 
de raadsleden het met elkaar 
eens zijn, dan hadden ze toch 
veel eerder knopen door kunnen 
hakken? Dit is toch zonde van 
hun tijd?’’ (Carla Zwart) 

Rommelmarkt voor 
weeshuis in Ghana
Velserbroek – MamaMia orga-
niseerde afgelopen zaterdag een 
rommelmarkt in buurthuis de 
Veste. Dat gebeurde in samen-
werking met de stichting Wees-
Kind in Ghana. De opbrengst 
gaat naar een weeshuis in Gha-
na.
José Snijders deed een half jaar 
vrijwilligerswerk in Ghana. Sinds-
dien zitten de veertig kinderen 
uit het weeshuis in haar hart. 
Een jaar later bracht zij er weer 
een bezoek, samen met haar 
zus Ingrid en bij die gelegenheid 
kregen zij te horen, dat de kin-
deren in september dit jaar op 
straat komen te staan. De stich-
ting werd opgericht met als doel: 
een nieuw onderkomen en een 
toekomst voor de weeskinderen. 
Thea Verbrugh, beroepskracht 
van het ouder- en kindcentrum 

MamaMia, ontving onlangs een 
geldprijs van het weekblad Mar-
griet. Hiermee wilde zij iets doen 
om haar vrijwilligers te bedan-
ken, maar gezamenlijk besloten 
zij ook dat ze met een deel van 
het geld anderen wilden helpen. 
,,We willen niet alleen consume-
ren, maar ook iets voor een an-
der doen, niet alleen voor ons-
zelf’’, vertelt Thea. ,,Het wees-
huis past in onze doelgroep. Ik 
ben erg trots op de vrijwilligers, 
want ze staan hier toch maar 
mooi op hun vrije dag. En niet 
voor zichzelf, maar voor de stich-
ting WeesKind in Ghana.’’
Er konden die dag ook symbo-
lisch stenen voor het weeshuis 
gekocht worden. Hiervan wer-
den er zeventien verkocht. De 
opbrengst was ruim 500 euro. 
(Carla Zwart)

Velsen - De plaatselijke afde-
lingen van de Nationale Vereni-
ging de Zonnebloem zijn op zoek 
naar nieuwe ondersteunende le-
den. Daarom is van 18 tot en met 
23 mei een telefonische leden-
werfactie onder de inwoners van 
IJmuiden-West, IJmuiden-Oost, 
Velserbroek, Santpoort en Drie-
huis.
Met een jaarlijkse financiële bij-
drage kan men het Zonnebloem-
werk steunen voor mensen met 
fysieke beperkingen door leef-
tijd, ziekte of handicap. 
,,Steeds meer mensen doen 
een beroep op onze afdelingen. 
Daarom hopen we dat de leden-
werfactie ook nieuwe vrijwilli-
gers en bestuursleden oplevert”, 
aldus Arnold Danklof, voorzit-
ter van de Zonnebloemafdeling 
IJmuiden-Oost. De ledenwerfac-
tie valt samen met de publieks-
campagne ‘De Zonnebloem, al 
60 jaar goed voor elkaar’. Vol-
gens Arnold Danklof dragen 
dagactiviteiten bij aan het voor-
kómen van sociaal isolement. 
,,Onze vrijwilligers gaan samen 
met hen naar het theater, de film 
of een dagje winkelen. Het aan-
gepaste vervoer, deskundige be-
geleiding en voorzieningen zijn 
inbegrepen. De mensen worden 
de hele dag in het zonnetje ge-
zet en genieten zorgeloos en in-
tens,” weet hij uit de praktijk. 
Naast kleinschalige uitstapjes, 
prijken ook diverse groepsactivi-
teiten op de agenda van de af-
delingen in de regio IJmond. Zo 
trekt men er regelmatig op uit 
naar allerlei attractieparken met 
een aangepaste bus. Afgelopen 
jaar maakte een aantal afdelin-
gen een grachtentocht in Am-
sterdam met de speciaal aan-
gepaste Zonnebloemrondvaart-
boot. Danklof: ,,Die uitstapjes 
kosten door alle nodige voorzie-
ningen veel geld. Daarom roep 
ik iedereen op om met ons meer 
dan 120.000 Zonnedagen moge-
lijk te maken voor alle zieke en 
gehandicapte mensen in Ne-
derland die een beroep op ons 
doen. Landelijk telt de Zonne-
bloem ruim 600.000 mensen die 
het Zonnebloemwerk steunen. 
Toch moet de Zonnebloem nog 
vaak ‘nee’ zeggen, omdat er een 
groeiende vraag is naar vakan-
ties en de dagjes uit. Uw steun 
in de vorm van lidmaatschap of 
vrijwilligerswerk is dus hard no-
dig.’’ 
Voor meer info: IJmuiden-West: 
Nelly Bestenbreur 023-5383282 
of p.bestenbreur@planet.nl; 
IJmuiden-Oost: Arnold Dan-
klof 06-48380385 of danklof1@
quicknet.nl; Velserbroek: An-
ja Heemskerk, 023-5386390 of 
jnm.heemskerk@quicknet.nl; 
Santpoort/Driehuis: Dick Blúm                     
033-4894062 of dick.blum@
casema.nl. Of kijk op www.zon-
nebloem.nl.

Zonnebloem 
volgende week 
op zoek naar 
nieuwe leden

In de prijzen bij 
boekhandel  Erasmus
IJmuiden – Tijdens de Boeken-
week kregen klanten van Eras-
mus het boekenmagazine van 
Libris, met daarin een prijsvraag. 
Aan de hand van foto’s, die door 
het hele blad verspreid stonden, 
moesten vogels herkend worden. 
De tweede prijs was bij Erasmus 
gevallen. De gelukkige was me-
vrouw Joke Kemp, die alle vogels 
goed had. ,,Ik kocht hier laatst 
het boek ‘Tjilp’, omdat ik zulke 
aparte vogels in mijn tuin zag’’, 

vertelt ze. ,,Ik was me er dus al in 
het verdiepen. Ik twijfelde alleen 
tussen de koolmees en de pim-
pelmees. Toen heb ik de hulp in-
geroepen van mijn buurman, die 
is vogelaar.’’ Uit handen van me-
dewerkster Yvonne Hoek kreeg 
Joke een allround Stern verrekij-
ker, waar ze heel blij mee was: 
,,We hadden al een verrekijker, 
maar deze is veel handzamer. 
Die gaat mee als we gaan fietsen 
of als we naar het strand gaan.’’  
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Dansende blaadjes
zorgen voor overlast
IJmuiden - De winkeliers 
hebben er een nieuwe dag-
taak bij gekregen: het bestrij-
den van de binnenwaaien-
de iepenblaadjes. Sinds een 
week ligt de Lange Nieuw-
straat bezaaid met de witte 
bloemblaadjes. Dit zorgt voor 
veel overlast bij de verkopers. 
Minimaal vier keer per dag 
wordt de stofzuiger erbij ge-
pakt om zo de strijd tegen de 
blaadjes aan te gaan. 

Van Keulen noemt het een na-
tuurkwestie. De natuur moet 
ongestoord haar gang kunnen 
gaan. Het is een combinatie van 
verschillende factoren. De sterke 
wind en hoeveelheid zaad zor-
gen ervoor dat er meer blaad-
jes zijn dan voorgaande jaren. 
Natuurlijk moet de winkel er wel 
netjes uit blijven zien, daar doet 
van Keulen dan ook alles aan. 
,,Het ligt eraan hoe de wind 
staat, maar ik sta gemiddeld zo’n 
drie tot vier keer per dag te ve-
gen. Wanneer ik eenmaal klaar 
ben, ligt de volgende hoop al 
weer te wachten om naar binnen 
te kunnen stormen’’, zo meldt de 

verkoopster van Steps. Al stof-
zuigend vertelt ze: ,,Het is erg 
gevaarlijk, want laatst gleed er 
klant uit.’’ Niet alleen verkopers 
maar ook klanten zijn de dupe 
van de blaadjesstorm. 
,,Het is lastig maar het is een te-
ken dat de zomer eraan komt”, 
vertelt de verkoopster van Fore-
cast. Bij de kledingwinkel waai-
en de iepenblaadjes continu de 
deurmat op. Als je niet snel ge-
noeg bent, ligt het door de hele 
winkel. Een aantal keer per dag 
wordt er geveegd om de blaad-
jes geen kans te geven. ,,Geluk-
kig duurt het maar twee tot drie 
weken en zijn de blaadjes straks 
weer verdwenen”, zegt de ver-
koopster.

De gemeente Velsen neemt geen 
maatregelen tegen de rondzwer-
vende blaadjes. De winkeliers 
moeten dus nog even geduld 
hebben totdat de overlast voor-
bij is. Zij zullen het moeten ac-
cepteren, want wat is de Lange 
Nieuw zonder bomen. De kinde-
ren hebben er in ieder geval wél 
veel plezier van. (Sanne Berle-
mon en Stéphanie Heijkoop)

Open dag Gemaal en 
Spuisluis IJmuiden
IJmuiden - Zaterdag was het 
een gezellige drukte in het 
gemaal en spuisluis IJmui-
den. Meer dan vijfhonderd 
bezoekers maakten gebruik 
van de mogelijkheid om tij-
dens de open dag het inwen-
dige van dit enorme gebouw, 
dat onderdeel uitmaakt van 
het Noordzeesluizencomplex, 
te bewonderen. 

De constante rondleidingen bo-
den alle bezoekers de mogelijk-
heid om, zonder lange wachttij-
den, kennis te nemen van de hui-
dige techniek op het gebied van 
waterbeheersing. De naam spui-
sluis spreekt eigenlijk voor zich. 
Als het peil van het zeewater la-
ger (12 cm) staat dan het peil 
van het Noordzeekanaal stroomt 
het overtollige water vanzelf naar 
zee. Mocht het zeewater, bijvoor-
beeld tengevolge van wester-
storm, een hoger waterpeil heb-
ben dan het Noordzeekanaal dan 

kunnen de enorme pompen wor-
den ingeschakeld. Dit zijn elek-
trisch aangedreven schroefpom-
pen die het water als een schroef 
van een schip verplaatsen en 
die er ook voor zorgen dat we 
de voeten droog houden. Daar-
naast bestond ook nog de mo-
gelijkheid om het hypermoder-
ne meetschip De Scheurrak van 
Rijkswaterstaat te bewonderen. 
Dit schip, gebouwd als een ca-
tamaran, herbergt in beide drij-
vers een twaalf cilinder diesel-
motor die het schip een snel-
heid kunnen geven van 25 kno-
pen. Met de geavanceerde ap-
paratuur aan boord kunnen snel 
scans van de bodem van bijvoor-
beeld het Noordzeekanaal of an-
dere waterwegen worden ge-
maakt waarop ondieptes, wrak-
ken en dergelijke, die een be-
lemmering voor de scheepvaart 
zouden kunnen vormen, in beeld 
worden gebracht. (Joop Waijen-
berg).

Spetterend eenjarig 
bestaan Villa Westend
Velserbroek – Zondag viert Vil-
la Westend haar eenjarig be-
staan met een spetterend feest. 
Op deze superbe locatie aan de 
Westbroekplas wordt elk uitje ei-
genlijk bijna vanzelf al een feest-
je. Heerlijk eten, een luxe in-
richting en fantastische bedie-
ning vormen de basis van Vil-
la Westend. Zowel de zakelijke 
wereld als particulieren hebben 
Villa Westend ontdekt en in hun 
hart gesloten. Alle fans zijn zon-
dag dan ook van harte welkom 
op het verjaardagsfeestje.
Van 14.00 tot 17.00 uur zal de Vil-
la Westend BigBand voor het 
eerst in het gelijknamige restau-
rant optreden. Deze bigband be-
staat uit achttien bandleden met 
zangeres en speelt swingen-
de muziek van rock en funk tot 
classics. 
De bigband uit Amsterdam en 
het restaurant met dezelfde 
naam hebben elkaar ontmoet en 
bedacht dat ze elkaar een groot 
plezier kunnen doen met dit 

unieke optreden. En u kunt daar-
bij zijn om mee te feesten.
Speciaal voor de kinderen van 
de gasten zijn er aquaballen be-
steld waarmee men zondag, echt 
waar, kan lopen op het water. 
Ook een unieke ervaring dus.
Dana en Bob van Villa Westend 
zijn heel tevreden over het eerste 
jaar. ,,In april hadden we natuur-
lijk een prachtige maand, waarop 
we heel veel gasten op het ter-
ras konden verwelkomen,’’ zegt 
Dana. ,,Maar ook van de winter 
ging het heel goed. Ook van onze 
feestzaal wordt steeds goed ge-
bruik gemaakt. We zijn natuurlijk 
een officiële trouwlocatie in Vel-
sen, maar daarnaast hebben we 
tal van feesten gehad voor zo-
wel bedrijven uit de grote regio 
als particulieren. En ook voor ons 
restaurant, met plek voor 90 gas-
ten, hebben we veel waardering 
gekregen. Het wordt dus een blij 
verjaardagsfeest zondag.’’ 
Zie ook www.villawestend.nl of 
bel met 023-5381878.

Santpoort-Noord - Voor het 
eerst houdt de reisbranche dit 
jaar een Verkiezing Zelfstandig 
Reisadviseur van het Jaar. Spe-
cialisten uit het vak waaronder 
Transavia, Isropa Reizen, Travel 
Trend en Solution Trainingen be-
oordelen de reisadviseurs op een 
aantal verschillende punten zo-
als kennis, service en marketing-
vaardigheden. In Nederland zijn 
nu ruim 250 zelfstandige reisad-
viseurs werkzaam. 
,,Opvallend was het enthousias-
me dat de deelnemers hebben 
voor het vak’’, vertelt Marijke de 
Jong van het trainings- en coa-
chingburo Solution Trainingen. 
,,En dan niet alleen op het ge-
bied van vakanties boeken, maar 
ook als ondernemer. Zij zijn echt 
van toegevoegde waarde. Ze lo-
pen hard voor hun klanten en 
doen veel aan het opschroeven 
van hun kennis. Het is leuk om 
werk te zien van gepassioneer-
de mensen.’’
Deze tien beste reisadviseurs, 
waaronder Star Travel Mobiele 
Reisadviseur Anita Böhm, heb-
ben allen in de tweede ronde 
een mystery mail gekregen met 
een aanvraag voor een offer-
te. Deze wordt door Marijke de 
Jong besproken in een verkoop-
gesprek. Hieruit worden de vijf 
beste gekozen die door een jury, 
bestaande uit specialisten uit het 
vak, gekozen wordt tot Zelfstan-
dige Reisadviseur van het Jaar. 
Tot slot krijgen de tien zelfstan-
dige toppers nog een gezamen-
lijke reis aangeboden in septem-
ber om hun ervaringen en ken-
nis te delen.
Wie ook zijn vakantie wil laten 
verzorgen door één van de beste 
reisadviseurs van Nederland, kan 
contact opnemen met Anita per 
telefoon of e-mail. Binnen 24 uur 
krijgt men dan vrijblijvend een 
passend voorstel. Ook kan zij op 
afspraak bij u thuis langskomen. 
Star Travel Mobiele Reisadviseur 
Anita Böhm, 023-5374041 of 06- 
16038164, santpoort.mobiel@
startravel.nl www.santpoort.mo-
biel.startravel.nl aangesloten bij 
ANVR/SGR.

Startravel
Mobiele
Reisadviseur 
genomineerd 
voor vakprijs

Brederode speelt goed
Santpoort-Noord - Afgelopen 
zondag is op de banen van de 
LTC Brederode mooi tennis ge-
speeld. Op de banen van Groe-
neveen was het hele weekend 
de landelijke competitie in het 
vijfde speelweekend bezig. Het 
eerste heren team stond er goed 
voor met ongeslagen status en 
speelde zondag tegen de num-
mer twee van de poule uit Lei-
den. Een ware kampioenschaps-
wedstrijd. Dit jaar nieuw in het 
team is Koen Witteman. Hij pres-
teert tot heden erg goed en had 
pas één dubbel verloren. He-
laas was vandaag niet zijn dag 
en verloor hij beide partijen. Ge-
lukkig wisten routiniers Maurice 
van der Weele en Kelly de Weers 
beide hun singel te pakken, 
waarbij Kelly vier opvolgende 
matchpoints in de derde set Tie-
Break wist weg te werken. Ver-
volgens werd ook de eerste dub-

bel knap gewonnen en zo werd 
de einduitslag 3-3. Dit houdt in 
dat de LTC Brederode twee pun-
ten voorsprong houdt in de race 
voor het kampioenschap en de 
laatste twee dagen enorm span-
nend worden.
Het tweede heren team  pres-
teert dit jaar solide in de mid-
denmoot. Zondag werd er verlo-
ren met 5-1, alleen Koos Rama-
kers wist zijn punt binnen te ha-
len tegen de buren van de Ruïne 
van Brederode. Het eerste mix-
team wist dankzij 2 punten van 
Evelien van Mourik en een knap-
pe overwinning van Bart van 
Schendel te schade te beperken 
tegen Shot uit Zeist, er werd 5-
3 verloren. Het tweede mixteam 
staat na een goede overwinning 
van 7-1 van afgelopen zondag 
op de eerste plaats. Op één punt 
gevolgd door het Haarlemse Pim 
Mulier.
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Gewijzigde afvalinzameling 
Hemelvaartsdag
op Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei 2009) vindt er geen afvalinzameling plaats. 
De groene minicontainer wordt daarom door de ReinUnie geleegd op vrijdag 22 mei 
2009. tijdens de feestdagen zijn de afvalbrengstations gesloten.

naar aanleiding van een goed bezocht 
jongerendebat in het Polderhuis, is een 
aantal enthousiaste (hang)jongeren 
en buurtbewoners met elkaar aan de 
slag gegaan om een gezamenlijke 
buurtactiviteit te bedenken. 
op zaterdag 9 mei is door hen een 
sport- en speldag georganiseerd aan de 
Westbroekplas waarbij teams gemaakt 

zijn van gemengde samenstelling. 
Daarna was er een feestje voor 
buurtbewoners, jong en oud, met muziek 
van lokale artiesten en eten en drinken. 

Het festijn is mede mogelijk gemaakt met 
steun van de landelijke wedstrijd ‘Hang 
Around’, de woningbouwcorporaties, 
gemeente velsen en de Rabobank . 

‘Samen staan we sterk’

Hemelvaartsdag
Gewijzigde openingstijden Stadhuis
In verband met Hemelvaartsdag zijn openingstijden van het stadhuis 
gewijzigd. op donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 22 mei 2009 is 
stadhuis gesloten

Op de foto: o.a. Ruud Gullit en wethouder Annette Baerveldt (foto: Reinder Weidijk)

Op vrijdag 8 mei 2009 heeft Jaap 
Bond, gedeputeerde van de 
provincie Noord-Holland, samen met 
de Velsense wethouders Baerveldt en 
Verkaik officieel de watertaxi tussen 
de Kop van de Haven en de Noordpier 
in gebruik gesteld.

Hiermee is de bereikbaarheid van de 
noordzeekust sterk verbeterd en is er 
voor het eerst een snelle verbinding 

tussen IJmuiden en Wijk aan Zee voor 
fietsers en wandelaars. De watertaxi “de 
Koningin emma” vaart van 12 april tot en 
met 12 oktober. fietsers en wandelaars 
die de kustroute volgen hoeven niet meer 
via de sluizen of met de autoveerpont 
naar de overkant. De Koningin emma 
vaart vier keer per dag en biedt plaats 
aan honderd passagiers en vijftig fietsen. 
voor vertrektijden zie 
www.ijmuidenserondvaart.nl

Watertaxi officieel in gebruik

Wethouder Arjen Verkaik, wethouder Annette Baerveldt, gedeputeerde Jaap Bond en de 
eigenaar van de watertaxi Adriaan Jumelet (foto: Reinder Weidijk)

Ieder jaar vindt in het voorjaar een 
evaluatie plaats van de begroting. 
ook vinden dan al de eerste 
gedachtewisselingen plaats over de 
begroting van het volgend jaar. Het 
college heeft die twee processen 
dit jaar gecombineerd in een 
uitgebrachte voorjaarsnota. 
In de nota geeft het college ook 
aan welke onderdelen van het 
collegeprogramma zijn uitgevoerd. 
Burgemeester en wethouders hebben 
die nota op 13 mei jongstleden 
vastgesteld.

Uiteraard wordt in de voorjaarsnota 
ook aandacht besteed aan de 
financiële situatie van de gemeente. 
met name wordt ingegaan op de 
effecten die de economische crisis 
heeft op de hoogte van de uitkering 
die de gemeente velsen van het Rijk 
ontvangt.

In september 2008 heeft het Rijk nog 
een positief beeld geschetst over de 
toename van die Algemene Uitkering. 
In de afgelopen maanden heeft 
het college door de economische 
ontwikkelingen al haar twijfels 
gehad over de haalbaarheid van de 
toegezegde groei.

Het college gaat er nu vanuit dat de 
groei van de Algemene Uitkering 
over 2009 en 2010 nog veel lager zal 
uitvallen dan de toch al voorzichtige 

verwachtingen van het college; er 
wordt zelfs verwacht dat die uitkering 
vanaf 2011 is “bevroren”. 
Het spreekt vanzelf dat daardoor 
ook maar een zeer beperkte ruimte 
bestaat voor nieuwe ontwikkelingen.

Het college is tevreden dat het door 
haar gevoerde financiële beleid 
toch kan worden voortgezet en dat 
een sluitend meerjarenbeeld kan 
worden geschetst. Het blijkt zelfs 
mogelijk enkele zeer gewenste 
nieuwe uitgaven in dit perspectief 
te verwerken. Het gaat daarbij 
bijvoorbeeld om de verbetering van 
de klantgerichte dienstverlening. 
Hierbij is het college wel van mening 
dat het door de investering in de 
gemeentelijke dienstverlening, 
mogelijk moet zijn om vanaf 2010 een 
efficiencyvoordeel te behalen op de 
personeelskosten.
ook stelt het college aan de Raad 
enkele nieuwe uitgaven voor op het 
gebied van onderwijs, zorg en wonen. 

Het college presenteert in de 
Voorjaarsnota ook een “wensenlijstje” 
van ontwikkelingen die het graag zou 
willen realiseren, doch waarvoor op 
dit moment geen geld beschikbaar 
is. Bij het opstellen van de begroting 
2010 zal het college nagaan welke 
mogelijkheden er zijn om deze 
wensen toch geheel of gedeeltelijk 
mogelijk te maken.

Voorjaarsnota 2009
De gemeenteraad van velsen, de 
provincie noord-Holland en het ministerie 
van vWs hebben vorig jaar allen een 
bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld 

Onderzoeker naar Velser Affaire 
gepresenteerd tijdens SOVA-lezing

(foto: Ko van Leeuwen)

voor een wetenschappelijk onderzoek 
naar de velser Affaire. 
tijdens de jaarlijkse lezing van de 
stichting velser Affaire op maandag 
11 mei heeft het bestuur Bas von 
Benda-Beckman gepresenteerd die 
het onderzoek gaat verrichten. Bas 
von Benda-Beckman studeerde 
geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. 
sinds 2005 doet hij promotieonderzoek 
aan de Universiteit van Amsterdam. 
Bas von Benda-Beckmann zal zich vanaf 
1 januari 2010 fulltime bezighouden met 
het onderzoek naar de velser Affaire. De 
eerste resultaten worden medio 2012 
verwacht.



Wie maakt de mooiste foto. 
De sluizen, pieren, de havens, 
het strand, oude dorpskernen 
en prachtige natuurgebieden 
karakteriseren de gemeente Velsen 
en inspireren velen tot het maken 
van foto’s. Daarom wordt er een 
fotowedstrijd georganiseerd door het 
Havenfestival IJmuiden, de IJmuider 
Courant en de gemeente Velsen. 
 
Er zijn 3 categorieën, 
• Historie, natuur en de rust
• Strand, wind- en watersport
• Sluizen en havens 

Voor alle 3 de categorieën is een 
1e, 2e en 3e prijs beschikbaar
1e prijs:  fotocadeaubon t.w.v. € 250
2e prijs: fotocadeaubon t.w.v. € 100
3e prijs  fotocadeaubon t.w.v. € 50

Een deskundige jury bestaande uit 
Annette Baerveldt, wethouder van 
toerisme, Marcel Reimer, voorzitter 
fotokring Polderlicht, Jan Klinge, 
fotograaf en Maaike Oppenkamp, 
hoofdredacteur IJmuider Courant. 
beoordeelt de inzendingen en maakt 
de winnende foto’s bekend tijdens 
de opening van het Havenfestival op 
vrijdagavond 28 augustus 2009.

Foto’s (maximaal 3) 
kunnen ingestuurd worden 
vanaf heden tot en met 
5 juli 2009 via de website 
www.toerismevelsen.nl. 
Daar staat ook het 
reglement voor 
deelname.
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Fotowedstrijd verrassend Velsen

Dinsdagmiddag 12 mei vanaf 16.00 
uur was het een drukte van belang in 
theater thalia te IJmuiden. Gemeente 
Velsen, AWV Eigen Haard, Bouwfonds 
Ontwikkeling en Woningbedrijf Velsen 
presenteerden daar de plannen voor de 
1e fase van de herstructurering 
Oud-IJmuiden.

Bewoners van Oud-IJmuiden en 
belangstellenden voor huur- of 
koopwoningen konden zich op de 
hoogte stellen van de plannen. Hier is op 
uitgebreide schaal gebruik van gemaakt.

Fase 1 bestaat uit een aantal plandelen;
AWV Eigen Haard; 2 woonblokken aan 
de Oranjestraat / Stationsstraat met 116 
huur en koopappartementen.
Woningbedrijf Velsen; 2 woonblokken 
aan de Oranjestraat met 52 huur 
appartementen.

Bouwfonds Ontwikkeling; 
5 woonblokken aan de Breesaapstraat, 
Frogerstraat en Prins Hendrikstraat 
met 88 eengezins koopwoningen en 
34 koopappartementen.

Op dit moment is de sloop van een 
aantal gebouwen in volle gang. Planning 
start bouw van de eerste nieuwe 
gebouwen is september/oktober 2009.
De reacties op de getoonde tekening 
waren over het algemeen zeer positief.
Met name de variatie 
in gevelbeelden viel in 
goede aarde.
De partijen zullen de 
komende maanden 
de plannen verder 
uitwerken, zodat in 
2009 met de verkoop 
van de 1e woningen 
gestart kan worden.

Informatiemarkt 
Oud-IJmuiden druk bezocht!

(foto: Reinder Weidijk)

MODERN LEVEN OP HISTORISCHE GROND

Op zaterdag 16 mei a.s. organiseren 
diverse organisaties tussen 13.00 en 
17.00 uur de themamiddag: ‘Velserbroek 
in beeld’. tijdens deze informatieve 
middag krijgen inwoners van Velserbroek 
een ‘kijkje in de keuken’ van diverse 
organisaties. Ook u bent die middag van 
harte welkom op het Vestingplein en in 
het Polderhuis. 
Zo kunt u deze middag informatie 
krijgen over o.a. woongenot, 
woonomstandigheden, alcohol- en 
drugsproblematiek en verkeersveiligheid. 
tal van vrijwilligersorganisaties 
presenteren zich en geven inzicht in de 
activiteiten die in het nieuwe seizoen 
georganiseerd worden. Ook worden 
er voor alle bewoners, jong en oud, 
activiteiten georganiseerd. Zo kunnen 

bijvoorbeeld kinderen zich vermaken met 
een springkussen en kan iedereen die 
in het bezit is van een bromfiets, zijn of 
haar voertuig vrijblijvend op de rollerbank 
laten testen op snelheid. Bij te hoge 
constructiesnelheid zal die middag niet 
bekeurd worden door de politie.
De bikers van de politie zullen tussen 
14.00 en 15.00 uur een demonstratie 
geven.
De meewerkende organisaties van 
Velserbroek in beeld zijn: Stichting 
Welzijn Velsen, gemeente Velsen, 
rijschool Gerard Post, Veilig Verkeer 
nederland, de Brijder Stichting, 
Woningbouwvereniging Brederode, 
Woningbouwvereniging Eigen Haard, 
Woningbedrijf Velsen en Politie 
Kennemerland.

Themamiddag ‘

‘Velserbroek in Beeld’

In verband 
met het aantal 
klachten van 
voorgaande 
jaren over 
bladluis, start BSI 
bomenservice 

B.V. uit Baarn eind mei a.s., in 
opdracht van de gemeente Velsen, 
met het bestrijden van dop- en 
bladluizen door het inzetten van 
lieveheersbeestjes. Dit gebeurt in 
de Botter, de Platbodem, de tjotter, 
de Zandaak, de Dotterbloem en de 
Ans Rosendahlstraat in Velserbroek 
alsmede in de Duinvlietstraat in 

Velsen-noord. De dop- en bladluizen 
zitten vaak samen in een boom 
en zorgen voor veel overlast. Zij 
scheiden een plakkerig substantie 
af, honingdauw genaamd. Vooral 
eigenaren van auto’s hebben er 
veel last van. Binnen één dag zit 
de auto helemaal onder met dit 
vieze, plakkerige goedje! Door het 
uitzetten van twee verschillende 
soorten lieveheersbeestjes, één 
tegen bladluis, de Adalia Bipunctata 
en één tegen dopluis, de Exochomus 
Quadripystulatus, wordt dit probleem 
aangepakt op een milieuvriendelijke 
wijze.

Lieveheersbeestjes tegen bladluis

Rond Koninginnedag zijn in Velsen ruim 
10.000 vragenlijsten verstuurd voor het 
Woningmarkt- en woonwensenonderzoek 
2009. De gemeente en de Velsense 
woningcorporaties AWV Eigen 
Haard, Woningbedrijf Velsen, 
Woningbouwvereniging Brederode 
en Wooncorporatie Kennemerhave 
willen graag weten of mensen tevreden 
zijn over hun huur- of koopwoning en 
hun woonomgeving. Hiervoor wordt 
iedere vier jaar een breed onderzoek 
uitgevoerd. De resultaten uit het 
onderzoek worden gebruikt bij het 
opstellen van plannen voor nieuwbouw, 
het verbeteren van bestaande woningen 
en de woonomgeving in Velsen. 
Uw mening is dus belangrijk! Het 

woningmarkt- en woonwensenonderzoek 
wordt uitgevoerd in samenwerking 
met SOAB Adviseurs voor Woning en 
Leefomgeving.

Diegenen die de vragenlijst hebben 
ontvangen worden verzocht om deze 
vóór 15 mei in te vullen en terug te 
sturen naar het onderzoeksbureau via de 
antwoordenveloppe of via internet. Onder 
de ingezonden vragenlijsten worden vijf 
Irischeques ter waarde van vijftig euro 
verloot. De winnende codes worden 
in juni 2009 bekendgemaakt via deze 
infopagina in De Jutter/De Hofgeest.
De uitkomsten van het woningmarkt en 
woonwensenonderzoek worden na de 
zomer verwacht.

Woningmarkt- en woonwensenonderzoek 2009

Vragenlijst voor 15 mei retour!
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op maandag 25 mei a.s. start een 
aannemersbedrijf met het maken van 
de aansluiting van de Dammersboog 
op de Dammersweg in velserbroek. 
De werkzaamheden zullen ongeveer 
3 weken duren. De rijbaan van de 
Dammersboog wordt circa 150 meter 
verlengd zodat deze aansluit op de 
Dammersweg. Door deze aansluiting 

hoeft het autoverkeer niet langer de 
Dammersweg te gebruiken en wordt er 
hier ruimte gegeven aan het fietsverkeer.
Wie nu met de auto bij de Westbroekplas 
wil komen moet over de oostlaan of 
via Haarlem-noord rijden. Door de 
aansluiting via de Dammersboog is 
de recreatieplas via velserbroek te 
bereiken, zoals ook in de oorspronkelijke 

Start aansluiting Dammersboog-Dammersweg

Verlengen

Dammersboog

Dammersweg

wordt

(brom)fietspad

Dorpsfeest 
Velsen-Noord
let op: in tegenstelling tot eerdere 
berichtgeving wordt het dorpsfeest 
velsen-noord (locatie 
stratingplantsoen e.o.) gehouden 
van 19 t/m 21 juni. verdere 
informatie kunt u vinden op 
www.toerismevelsen.nl

Openstelling 
Zwembad 
zomerperiode 2009
De openingstijden van het 
buitenbad en het recreatiebad 
kunt u vinden op de 
mededelingenpagina van de 
gemeente velsen elders in dit blad. 
voor actuele gegevens over 
zwembad De Heerenduinen kunt u 
terecht op www.zwembadvelsen.nl

plannen voor velserbroek gepland stond. 
De ondergrond was hiervoor al gemaakt. 
eveneens was in het plan opgenomen 
dat de Dammersweg langs de 
Westbroekplas een recreatieve functie 
zou krijgen voor langzaam verkeer. nu 
vorig jaar de verbeteringen rond de 
Westbroekplas door het recreatieschap 
spaarnwoude zijn uitgevoerd, acht de 
gemeente de tijd rijp om de geplande 
aansluiting te voltooien.
op de Dammersweg wordt de afsluiting 
voor autoverkeer geregeld met borden. 
ter hoogte van het parkeerterrein aan 
de zijde van de Westlaan wordt een paal 
geplaatst, zodat autoverkeer hier niet 
meer door kan.

Gedurende de werkzaamheden aan de 
Dammersboog blijft de Dammersweg 
nog open. In de laatste week wordt 
ook gewerkt aan het kruispunt 
Dammersboog-Dammersweg. Dit 
kruispunt is dan afgesloten. Het verkeer 
wordt door middel van borden omgeleid. 
voor meer informatie kunt u kijken op de 
website van de gemeente velsen: 
www.velsen.nl. onder het kopje: 
nieuws - werk aan de weg.
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Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie 
van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donder-
dagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en 
voor inzage van ter visie gelegde stukken.

Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop

Vergunning en Uitvoering (Bouw- en 
Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Burgerzaken
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 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn 
van Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 23. 

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v. 

woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail  meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
- bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en 

ruiterpaden
- straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering 

(van de erfgrens t/m het hoofdriool)

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straat-
kolken, vegen van de straten en ophalen van huis- 
en grofvuil.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en 
di, do 14.00 - 15.00 uur
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van 
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u 
terecht bij het WERKbedrijf te Beverwijk van ma t/m 
vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, Kennemerhof 1 
(hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00 
uur en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het WMO-loket is er voor:
WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 
en hulp bij het huishouden)
Informatie over schuldhulpverlening
Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing 
en urgenties

Brandweer, post Velsen-Zuid
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)
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AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester 
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aan-
gekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch 
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, tele-
foon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl

Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veilig-

heid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator 
mondiale bewustwording, regionale samenwerking, 
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie, 
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn 
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot 
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert

Voor vragen over: 
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid, 

Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum 
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich 
wenden tot wethouder AnneMieke Korf 

- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot 
wethouder Karel Ockeloen

- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, 
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare 
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen, 
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken 
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, 
omgevings-vergunning kunt u zich wenden tot 
wethouder Arjen Verkaik

- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid 
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project Kustvisie, 
Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden tot wet-
houder Annette Baerveldt

- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wel-
zijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en 
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein, 
Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Ineke Edzes - Altena

Indeling wijkwethouders:  
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk 
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-

Zuid 
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis 
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-

Zuid

VERKEERSMAATREGEL
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 
- de Grote Hout- of Koningsweg te Velsen-Noord ten 

zuiden van de kruising met de Dijckmansstraat 
gesloten te verklaren voor voertuigen die, met inbegrip 
van de lading, hoger zijn dan 2,7 meter door middel 
van het plaatsen van een (draaibaar) hoogteportaal 
en het bord C19 (2,7 m) zoals bedoeld in bijlage 1 
van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990.  

 
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
 
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de 
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

OPENSTELLING ZWEMBAD 
ZOMERPERIODE 2009
 
Buitenbad
Buitenbad (**) 16 mei t/m 30 augustus
Ma. t/m vr.   10.00 - 18.00 uur
Zat. en zon. 10.00 - 17.00 uur
Tijdens de zwem4daagse (29 juni t/m 3 juli) sluit het 
zwembad om 17.30 uur.
 
Recreatiebad
Extra openingstijden van het recreatiebad van 2 juni 
t/m 3 juli:
ma. t/m vr. 10.00 - 15.30 uur
In deze periode wordt het ouder en kindzwemmen ver-
plaatst van het doelgroepenbad naar het recreatiebad 
op dinsdag, donderdag en vrijdag.
 
Zomervakantie
Van 4 juli t/m 16 augustus vervalt ons normale open-
stellingrooster en zijn wij als volgt open:
Banen zwemmen ma. t/m vr. 10.00 - 11.00 uur 
Meer Bewegen Voor maandag 10.00 - 11.00 uur 
Ouderen (MBVO)
Therapeutisch zwemmen  di. en vr. 10.00 - 11.00 uur 
Recreatief zwemmen ma. t/m vr. 10.00 - 18.00 uur
  zat. en zon. 10.00 - 17.00 uur.
 
Zomervakantiekaart
Voor de periode van 16 mei t/m 30 augustus kunt u 
een 50-baden vakantiekaart aanschaffen. In de voor-
verkoop t/m 14 mei voor € 115,-- (#). Deze kaart is niet 
leeftijdgebonden. Vanaf 16 mei zijn de kosten € 125,-- (#).
 
**) Open bij 20°C of meer en droog weer (bron 
weeronline.nl-ijmuiden)
#) exclusief eenmalige aanschafkosten polsband à 
€ 11,-- (waarvan € 8,-- borg)
 
Actuele gegevens over zwembad De Heerenduinen kunt u vinden 
op www.zwembadvelsen.nl
  
BOUWAANVRAAG REGULIER
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-78-2009  De Ruyterstraat 144 en 146 te IJmuiden;

het veranderen en vergroten van 2 dak-
opbouwen   

BP-79-2009  Wijkerstraatweg 160 te Velsen-Noord; 
het veranderen van de begane grond 
t.b.v. een te huisvesten dialysecentrum

BP-80-2009  Velserduinweg 137 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
en een berging

BP-81-2009   Zeeweg ong. te IJmuiden; het realiseren 
van diverse meerwerkopties bij 85 
woningen

BP-82-2009  Aletta Jacobsstraat 200 te Velserbroek; 
het veranderen en vergroten van een 
huisartsenpraktijk

BP-83-2009  Hoofdstraat 137 te Santpoort-Noord; het 
veranderen van de entree

BP-84-2009  Velserkade 1 te Velsen-Noord; het 
oprichten van opslaghallen voor cellulose

BP-85-2009  Velserkade 1 te Velsen-Noord; het veran-
deren van een bestaande opslaghal

BP-86-2009  IJmuiderstraatweg 76 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

BP-87-2009  Leeghwaterweg 7 te Velsen-Noord; het 
veranderen van een bedrijfsgebouw

BP-88-2009  Bloemendaalsestraatweg 143 te Santpoort-
Zuid; het veranderen van een garage, het 
plaatsen van een erfafscheiding en een 
balkonhek

BP-89-2009  Eendrachtsstraat 5 te Velsen-Noord; het 
plaatsen van een vloeistofdichte vloer 
en een opslagruimte

BP-90-2009  Sportlaan 197 te Santpoort-Zuid; het 
vergroten van een woning met een kelder

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWAANVRAAG FASE 1
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
B1-6-2009  Dreefplantsoen 3 te Santpoort-Noord; 

het gewijzigd uitvoeren van BP-58-2009 
(het oprichten van een woning)

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
BOUWAANVRAAG  LICHT
 
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-84-2009  Schoener 57 te Velserbroek; het legaliseren 

van een prieel
BL-85-2009  De Kamp 31 te Velserbroek; het plaatsen 

van een dakkapel (voorgevel)
BL-86-2009  Zwanebloemplantsoen 1 te Velserbroek;

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BL-87-2009  Overbildtweg 11 te Santpoort-Noord; 
het oprichten van een berging

BL-88-2009  Meerweidenlaan 1 te Velsen-Noord; het 
plaatsen van een dakkapel (voorzijde)

BL-89-2009  Langemaad 37 te Velserbroek; het legali-
seren van een dakkapel (achtergevel)

BL-90-2009  Heerenduinweg 2 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
(uitbouw en gevelbekleding)

BL-91-2009  Leeuweriklaan 34 te IJmuiden; het legaliseren 
van een doorbraak en een gevelwijziging

 
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).
 
WELSTANDSVERGADERINGEN
 
Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd aan 
de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare wel-
standsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van 28 mei 2009. 
BL-83-2009  Middenduinerweg 14 te Santpoort-

Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw (zijgevel)

BL-84-2009  Schoener 57 te Velserbroek; het legaliseren 
van een prieel

BL-90-2009  Heerenduinweg 2 te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van een woning 
(uitbouw en gevelbekleding)

BP-72-2009  Duin- en Kruidbergerweg 72 te Santpoort-
Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning

BP-75-2009  Bakkerstraat 33 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een woning met 
een dakopbouw

BP-76-2009  Bloemstraat ong. te IJmuiden; het 
oprichten van 2 woongebouwen (34 en 
82  appartementen)

BP-78-2009  De Ruyterstraat 144 en 146 te IJmuiden; 
het veranderen en vergroten van 2 dak-
opbouwen

BP-79-2009  Wijkerstraatweg 160 te Velsen-Noord; 
het veranderen van de begane grond 
t.b.v. een te huisvesten dialysecentrum

BP-80-2009  Velserduinweg 137 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
en een berging

BP-81-2009  Zeeweg ong. te IJmuiden; het realiseren 
van diverse meerwerkopties bij 85 
woningen

BP-82-2009  Aletta Jacobsstraat 200 te Velserbroek; 
het veranderen en vergroten van een 
huisartsenpraktijk

BP-83-2009  Hoofdstraat 137 te Santpoort-Noord; het 
veranderen van de entree
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BP-84-2009  Velserkade 1 te Velsen-Noord; het 
oprichten van opslaghallen voor cellulose

BP-85-2009  Velserkade 1 te Velsen-Noord; het veran-
deren van een bestaande opslaghal

BP-86-2009  IJmuiderstraatweg 76 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

BP-87-2009  Leeghwaterweg 7 te Velsen-Noord; het 
veranderen van een bedrijfsgebouw

BP-88-2009  Bloemendaalsestraatweg 143 te Santpoort-
Zuid; het veranderen van een garage, het 
plaatsen van een erfafscheiding en een 
balkonhek

BP-89-2009  Eendrachtsstraat 5 te Velsen-Noord; het 
plaatsen van een vloeistofdichte vloer 
en een opslagruimte

BP-90-2009  Sportlaan 197 te Santpoort-Zuid; het 
vergroten van een woning met een kelder

 
Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website 
van de gemeente Velsen, onder gemeentelijke medede-
lingen op www.velsen.nl, waarop alle recente informatie 
wordt bijgewerkt.
 
ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing op 
grond van de Wro te verlenen voor:
BL-62-2009  Hyacinthenstraat 4 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BP-23-2009  Rijksweg 94 te Velsen-Zuid; het veranderen 
en vergroten van een woning

 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 15 mei t/m 25 juni 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of 
kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres 
Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BUITENPLANS
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
is voornemens een tijdelijke vrijstelling/ontheffing op 
grond van de Wro te verlenen voor:
BL-57-2009  Wijkerstraatweg ong. te Velsen-Noord; 

het plaatsen van een informatiebord (tij-
delijk)(naast nr. 278)

BP-303-2007  Rijksweg 236 te Santpoort-Noord; het 
verplaatsen van een beheerdersruimte/
stacaravan (tijdelijk)

BP-62-2009  Rijksweg ong. te Santpoort-Noord; het 
oprichten van een ketenpark (tijdelijk)

 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 15 mei t/m 25 juni 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 

6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of 
kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres 
Dudokplein 1 te IJmuiden.
 
STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING 
BINNENPLANS
 
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen 
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van 15 t/m 
28 mei 2009 ter inzage.
BL-37-2009  J.T. Cremerlaan 65 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

BL-72-2009  Hoofdstraat 74 te Santpoort-Noord; het 
gewijzigd uitvoeren van BL-233-2008 
(het veranderen en vergroten van een 
garage/berging)

 
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken 
na deze publicatie worden ingediend bij het bureau 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden).
 
BOUWVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-29-2009  Venusstraat 23 te IJmuiden; het plaatsen 

van een dakkapel (achterzijde)
BL-50-2009  Molenveltlaan 31 te Santpoort-Noord; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een erker

BL-52-2009  Stelling 31 te Velsen-Zuid; het oprichten 
van een berging en een erfafscheiding

BL-73-2009  Lange Nieuwstraat 180 te IJmuiden; het 
veranderen van 4 balkons aan de 
Vechtstraatzijde

BP-1-2009  Grahamstraat 461 te IJmuiden; het 
veranderen van een kantoorruimte in 
een huisartsenpraktijk

BP-21-2009  Cornwallstraat 10 te IJmuiden; het 
veranderen van een bedrijfsgebouw

BP-44-2009 Trawlerkade 25, 27 en 29 te IJmuiden; 
het wijzigen van de industriefunctie op 
de 1e verdieping naar kantoorfunctie

BP-48-2009  Cederstraat 25 te IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van een woning met een 
dakopbouw

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 weken 
na de dag van verzending van de vergunning worden in-
gediend bij het college van Burgemeester en Wethouders 
van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).
 
BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 WRO)
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen 
heeft bouwvergunning met ontheffing verleend voor:
BL-27-2009  Linie 17A en 18 te Velserbroek; het 

oprichten van twee bergingen onder een 

kap op 2 percelen
BL-35-2009  Zeeweg 331 te IJmuiden; het oprichten 

van een garage/berging
BP-304-2008  Schaepmanlaan 1 te Driehuis NH; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen een 
termijn van 6 weken vanaf de dag na verzending een gemoti-
veerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Haarlem, 
sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
 
SLOOPVERGUNNING
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-25-2009  Geelvinckstraat 125 te Velsen-Noord; het 

verwijderen van asbesthoudende papier-
resten

SL-26-2009  Abelenstraat 1 te IJmuiden; het verwijderen 
van asbesthoudend plaatmateriaal

SL-31-2009  Kotterkade 14 te IJmuiden; het verwijderen 
van asbesthoudende materialen

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 
weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD).
 
TOESTEMMINGEN
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft toestemming verleend voor:
PS-1-2009  Iepenstraat 6 te IJmuiden; verzoek toe-

stemming uitoefenen aan huis gebonden 
beroep (schoonheidsspecialiste)

PS-12-2009  De Papemuslaan 1 te IJmuiden; verzoek 
om toestemming te verlenen voor een 
pedicuresalon, in het kader van aan huis 
gebonden beroepen

 
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuurs-
recht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen 
een termijn van 6 weken vanaf de dag na verzending 
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de recht-
bank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem.
 
VAN RECHTSWEGE VERLEEND
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen maakt bekend dat van rechtswege zijn verleend:
BP-198-2008  Middenduinerweg 89 te Santpoort-Zuid; 

het restaureren en herinrichten van een 
boerderij (rijksmonument)

 
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen binnen een 
redelijke termijn (binnen 14 dagen) worden ingediend 
bij het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD).


