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Velsen-Noord - Een 55-jarige 
man uit Heemskerk reed afgelo-
pen vrijdagavond over de Duin-
vlietstraat op zijn bromfiets toen 
hij ten val kwam. De man is ver-
moedelijk onderuit gegaan in de 
bocht. Hij had meerdere ribben 
gebroken en is met ambulance 
naar het ziekenhuis vervoerd. Hij 
bleek onder invloed van alcohol. 

Met drank 
op ten val 
gekomen

Vakbonden bereiken 
akkoord voor CAO Tata 

IJmond - FNV Bondgenoten  
heeft na het vastlopen van de on-
derhandelingen over een nieuwe 
CAO bij Tata Steel een ultimatie-
ve brief gestuurd aan het staal-
bedrijf. Tata Steel heeft daarop 
gereageerd door de vakbonden 
op 13 mei uit te nodigen de cao-
onderhandelingen te hervatten. 
Tata Steel heeft onder druk van 
deze ultimatieve brief en de ac-
tiedreiging stappen moeten zet-
ten naar de gestelde eisen.
,,Het waren moeizame en lang-
durige onderhandelingen maar 
we hebben nu een akkoord waar 

we mee kunnen leven’’, vindt 
Aad in ’t Veld, onderhandelaar 
namens FNV Bondgenoten.
De staalarbeiders bij Tata Steel 
krijgen 1,75% (1,25% per 1 juni 
2013 en 0,5% per 1 januari 2014) 
meer loon voor een CAO van 12 
maanden. Bovendien krijgen zij 
200 euro als eenmalige uitke-
ring in juni uitbetaald. Het zo-
genoemde Werkgelegenheids-
pact (geen gedwongen ontsla-
gen) wordt verlengd tot 1 okto-
ber 2016.
In het kader van de Gewoon 
Goed Werk-agenda van FNV 

Bondgenoten is afgesproken dat 
Tata Steel alleen gebruik zal ma-
ken van bonafide bedrijven als 
het gaat om inhuur van buiten-
firma’s. Alle voorgestelde ver-
slechteringen van de CAO heeft 
Tata Steel van tafel moeten ha-
len. Waaronder de verslechte-
ring van de winstuitkering en af-
toppen van de opgebouwde ver-
lofuren tot maximaal 40 uur per 
jaar. FNV Bondgenoten legt het 
behaalde resultaat vandaag po-
sitief voor aan haar leden. Als 
ook de leden instemmen met dit 
akkoord dan is het definitief.

Bijzonder Beeckestijn 
was bloemrijk geheel
Velsen-Zuid - Vier dagen lang 
stond Bijzonder Beeckestijn lan-
delijk in de kijker. Organisator 
4All Events had 9.000 tot 16.000 
bezoekers verwacht, maar dat 
aantal is tegengevallen. Het weer 
was niet geweldig, regen en wind 
speelde het evenement parten. 
Toch wijt 4All Events de tegen-
vallende belangstelling ook aan 
de verwachtingen van de bezoe-
kers. ,,Dit was geen Home & Gar-
denfair’’, aldus Antoinette Vrise-

koop van 4All Events. ,,Wij mikten 
op een jonger publiek. Mensen 
die interactief en creatief bezig 
willen zijn, op stap met de bos-
wachter, kijken bij de modeshow, 
de tentoonstelling bezoeken, die 
mensen ontbraken. De belang-
stelling ging veelal uit naar de 80 
kramen.’’
Donderdag, Hemelvaartsdag, 
was de drukste dag. Hoewel ‘s 
morgens nog hekken omwaai-
den, was het ‘s middags in het 

zonnetje heerlijk. Beeckestijn 
zag er prachtig uit met enorme 
bloemstukken. En in de ambian-
ce van de bossen en tuinen van 
Beeckestijn werden prachtige 
producten aangeboden, van ton-
vormige sauna’s tot zelfgemaak-
te armbandjes. Daarnaast was er 
veel mode, tuin- en home-acces-
soires en lekkers, zowel vloeibaar 
als hapklaar. Of Bijzonder Beec-
kestijn 2014 haalt is echter nog 
de vraag. (Karin Dekkers)
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Nieuw bij Highland Games
Dames Mac Naughty’s: 
ondeugend en fanatiek
Velsen-Zuid - Het nieuwe da-
mesteam Mac Naughty’s bij de 
Highland Games is een pittig jon-
gedamesteam met zoveel spor-
tieve kwaliteiten dat een ‘boom-
stammetje’ of kei van 40 kilo til-
len een ‘makkie’ is. Dat zegt al-
thans coach en reserve-deelne-
mer Masja Hennevanger.
Zij wilde dolgraag met een ‘all 
girls’ team meedoen aan de 
Highland Games. ,,Ik ga altijd kij-
ken als de Highland Games ge-
houden worden. Meedoen le-
verde echter twee bezwaren 
op: sponsoring en deelnemers.’’ 
Masja is echter niet voor een gat 
te vangen. Een paar telefoontjes 
en zij kreeg niet acht, maar zelfs 
twaalf aanmeldingen van sportie-
ve vrouwen. 
,,Bootcampers, boksers, dansers 
en veldlopers zitten nu in ons 
team. Een beetje pushen leverde 
mij als eerste sponsor Saffier Ma-
ritiem op, het bedrijf van familie 
Hennevanger en mijn man Den-
nis. Vervolgens ben ik naar het 
bedrijf Cornelis Vrolijk gestapt. 
Ook zij wilden graag sponsoren. 
En bovendien doet Mariëlle We-
ber, van Vrolijk, nu ook mee in 
het team. De andere dames zijn 
Brenda Wenning, Manon Ebbe-
ling, Dana Reek (Villa Westend), 
Iris van Honk, Janneke Meinders, 
Linda Goossen en Wendy Lips. 
Onze eerste bijeenkomst was su-

pergezellig en zeer effectief. Hoe-
wel we elkaar lang niet allemaal 
kenden hadden we meteen grote 
lol. Een van de eerste vragen was 
weliswaar ‘Wat doen we met ons 
haar?’ Maar uiteindelijk leverde 
het groepsgevoel een kreet op: 
‘We gaan toch wel winnen, hè?’ 
Met de sportiviteit zit het wel 
snor bij de dames, maar we wil-
den de training wel op de High-
land Games richten. 
Via Karin Stet van Oesterholt 
kwamen we terecht bij fysiothe-
rapeut Reinold, die indertijd haar 
vrouwenteam heeft gecoacht. 
Dankzij Reinold hebben we spe-
cifieke oefeningen kunnen doen. 
Het liefst hadden we een eigen 
boomstam geadopteerd, maar 
die konden we helaas niet vin-
den. Die staat wel op ons wen-
senlijstje voor de volgende deel-
name. Want dat die er komt is wel 
zeker. We zijn namelijk hartstikke 
fanatiek en willen zeker een stel 
mannenteams achter ons laten. 
We hebben onze naam Mac 
Naughty’s niet voor niets. De 
naam komt eigenlijk van de band 
Stout, waarin mijn man speelt. 
Maar dat wij ondeugend zijn en 
hoe, dat zal nog blijken. De man-
nen- en andere damesteams zijn 
dus gewaarschuwd. Onze kle-
ding is gesponsord door Jonge-
pier Haarlem en we staan op Fa-
cebook.’’ (Karin Dekkers)

Informatieavonden 
Energiek Velsen gestart
Regio - Maandag 13 mei was in 
het Polderhuis in Velserbroek de 
aftrap van de informatieavonden 
die de nieuwe lokale energieco-
operatie Energiek Velsen organi-
seert. 
Met een mooie opkomst van 
zeer geïnteresseerde Velsena-
ren werd in een presentatie uit-
gelegd waarom Energiek Velsen 
opgericht is en wat dit voor leden 
kan betekenen. Een stuk idealis-
me en samen een duurzame slag 
maken zijn de belangrijkste drijf-
veren van de initiatiefnemers 

Douwe van Rees en Joost Kok. 
Er werd door de zaal positief ge-
reageerd op het heldere aanbod. 
Na en tijdens de presentatie was 
er voldoende ruimte voor overleg 
en vragen.
Vrijdag 17 mei is er ook een in-
formatieavond bij Muziekver-
eniging Soli in Santpoort-Noord 
en voor woensdag 29 mei staat 
een avond gepland in de Rank in 
IJmuiden. Aanvang beide avon-
den om 20.00 uur. 
Zie ook www.energiekvelsen.nl/
informatie-avonden/

Onvermogen
Ik ken veel mensen, die het 
maar moeilijk vinden om ie-
mand te condoleren. Ze we-
ten niet wat ze zeggen moeten 
en omzeilen de situaties van 
verlies of verdriet. Ze voelen 
zich daar ook weer niet lek-
ker bij, want van binnen erva-
ren ze een mengeling van on-
vermogen en lafheid. Niet dat 
ze het niet erg vinden voor die 
ander, maar ze weten er geen 
raad mee. Ze stoppen het lie-
ver weg en vermijden het. Na-
tuurlijk kun je er donder op 
zeggen, dat je niet lang daar-
na onverwachts degene te-
genkomt, die je had moeten 
en willen condoleren. Je pro-
beert nog even weg te duiken, 
terwijl het schaamrood naar je 
wangen stijgt, maar het is al 
te laat. ‘Gecondoleerd nog hè’, 
zeg je om de situatie te red-
den, ‘Wat erg’. Ongeveer de 
woorden, die je ook had kun-
nen zeggen, wanneer je de 
moed had gevonden dat eer-
der te doen.
Jaren geleden kwam ik een 
man tegen, die niet lang meer 
te leven had. Een grote sterke 
vent, een sympathieke onder-
nemer, die nu getekend was 
door zijn ziekte, vermagerd en 
kaal. Hij had nog maar één 
wens: hij wilde nog één keer 
naar een voetbalwedstrijd van 
zijn geliefde club. Ik herinner 
me hoe hij daar een hele tijd 
alleen stond, omdat niemand 
naar hem toe durfde te stap-
pen onmachtig om ermee om 
te gaan. Ook als mensen ern-
stig ziek zijn, zijn we geneigd 
om weg te duiken.
Zijn wij dan zo hard en mee-
dogenloos? Nee, het is geen 
onwil, het is onvermogen. We 
vinden alles wat met dood-
gaan of bijna doodgaan te 
maken heeft vaak ongrijpbaar 
en dus eng. We gaan zelf na-

tuurlijk ook dood, maar dat 
zien we dan wel weer. Boven-
dien hebben we te weinig ge-
leerd om onze gevoelens te 
herkennen en onder woor-
den te brengen. We spreken 
meestal over dat we ons rot 
voelen of niet zo lekker. Maar 
wat is dat precies?  Daar-
door is het juist in die situa-
ties ook moeilijk woorden te 
vinden voor wat we eigenlijk 
voelen of willen zeggen. Maar 
het allerbelangrijkste is dat we 
ons laten afleiden van waar 
het eigenlijk om gaat: om ie-
mand, die jou nodig heeft en 
die ieder hartelijk woord, iede-
re welgemeende belangstel-
ling, iedere glimlach van jou 
als een troost ervaart en om-
armt. Daarom is er in die situ-
aties maar één echte weg te 
gaan: Je verplaatsen in die an-
der alsof je het zelf zou zijn 
in plaats van je druk te ma-
ken om je eigen stunteligheid 
of  eigen wijsheid. Je hart la-
ten spreken in plaats van zoe-
ken naar wat je zeggen moet. 
Want soms is een ander echt 
belangrijker dan jezelf.

Piet Bogaart Coaching en 
Consultancy | www.bogaart.nl 
| 0255-518406

Voetspecialist bij
Leemans Schoenen
IJmuiden - Dinsdag 21 mei 
bezoekt een voetspecialist Lee-
mans Schoenen aan de Lange 
Nieuwstraat 469. 
De hele dag zal deze specia-
list mensen met voetklachten 
te woord staan.
Er wordt gratis een voetaf-
druk gemaakt en uitleg gege-
ven over de werking van de Vi-
brionveer, een nieuwe Zweed-
se uitvoering. Deze vervangt de 
klassieke steunzool, die vaak 
hard en statisch is. 
De Vibrionveer heeft een ve-
rende werking en activeert de 
spieren en de bloedsomloop. 
Gebruikers lopen elastisch ve-
rend en op natuurlijke wijze, 
dit voorkomt vermoeidheid en 
pijnlijke voeten. 
Mensen met voetklachten en 
daaruit voortvloeiende rug-

klachten zijn enthousiast over 
de Vibrionveer. De stand van 
de voet en de holling van de 
voet wordt verbeterd, de ge-
voelige voorvoet wordt onder-
steund en de voet kan weer op 
natuurlijke wijze afrollen. De 
pijn neemt af, spieren en ban-
den worden krachtiger en een 
goede doorbloeding wordt be-
vorderd. De Fusegold Vibrion-
veer heeft een handzaam for-
maat en past in bijna alle mo-
deschoenen.
Mensen met voetklachten en 
ook andere belangstellenden 
kunnen zich laten informeren 
over deze Zweedse uitvinding. 
Dit is geheel gratis, wel graag 
van tevoren een afspraak ma-
ken. Leemans is telefonisch 
bereikbaar op telefoonnummer 
0255-511117.
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Donderdag 
16 mei

The Kick-off van Onderne-
mersvereniging Jong van Geest 
in het Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden. Vanaf 16.00 
uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Live-sensatie ABBA Gold. Aan-
vang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Silver Li-
nings Playbook. Aanvang 20.30 
uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Kleine zaal: Hanggai. 21.00 uur. 
Toegang 15,-. 24.00 uur: LOS! 
Toegang 5,-, studenten gra-
tis. Vanaf 18 jaar. Café: The Be-
vis Frond en Hey Kid. 21.30 uur. 
Toegang gratis.

Vrijdag 
17 mei

Olmenhorst Voorjaarsfair tot 
en met 20 mei. Zie ook www.ol-
menhorst-voorjaarsfair.nl.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’. Voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie www.pieter-
vermeulen-museum.nl
Informatieavond Energiek Vel-
sen bij Muziekvereniging So-
li Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Silver Li-
nings Playbook. Aanvang 20.30 
uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Café: Menomena, Erin Lang & 
The Foundlings. 19.30 uur. Toe-
gang 9,-. 22.15 uur Cloudma-
chine. Toegang gratis. Gro-
te en kleine zaal: NRG Indoor. 
22.00 tot 07.00 uur. Toegang 15,- 
vvk/30,- add. Vanaf 18 jaar.

Zaterdag 
18 mei

Snuffelmarkt op de Lan-
ge Nieuwstraat IJmuiden. Van 
09.00 tot 17.00 uur.
Rabobank Familiedag bij VV 
IJmuiden. Van 10.30 tot onge-
veer 15.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Presentatie dans-
school Kitty Wilmink. Aanvang 
16.00 en 19.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Stevie Ann en Cas. 20.00 
uur. toegang 12,50. Café: Ne-

ne. Aanvang 21.30 uur. Toegang 
gratis. Van 24.00 tot 04.00 uur 
Local Warriors. Toegang gratis.

Zondag
19 mei

Eerste Pinksterdag
Collecte Stichting Dierenam-
bulance in Velsen tot en met 25 
mei.
Concert Gospelkoor Get To-
gether Again in de Noorder-
kerk, Stratingplantsoen Velsen-
Noord. Aanvang 10.00 uur.
Dag van het Park, Park Vel-
serbeek. Leuke activiteiten voor 
jong en oud. Van 11.00 tot 16.00 
uur. Het park is het beste met de 
fiets te bereiken.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum: 
Gesloten i.v.m. aanwezigheid op 
Dag van het Park.
Zomerconcert Trio Ponte in 
Stompe Toren, Kerkweg 26 
Spaarnwoude. Aanvang 14.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: To Be Anounced 
tijdens foyerconcert. Aanvang 
17.30 uur. Toegang gratis.

Maandag 
20 mei

Tweede Pinksterdag
Soellaart Outdoor en Per-
ry Sport organiseert een grote 
tentenshow van 10.00 tot 17.00 
uur op de Voorplas tegenover 
Ikea, A. Hofmanweg 62 in Haar-
lem.

Dinsdag
21 mei

Voetspecialist bij Leemans-
schoenen, Lange Nieuwstraat 
469 IJmuiden. Graag van te vo-
ren een afspraak maken via 
0255-511117.
Stadsschouwburg Velsen: 
Karin Bloemen en Cor Bakker. 
Aanvang 20.15 uur.

Woensdag
22 mei

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’. Voro 
kinderen vanaf 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie www.pieter-
vermeulen-museum.nl
Informatiebeurs voor vrouwen 
en kanker in het Tata Steel Sta-
dion SC Telstar. Van 16.00 tot 
20.00 uur. 
Stadsschouwburg Velsen: 

Karin Bloemen en Cor Bakker. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Silver Li-
nings Playbook. Aanvang 20.30 
uur.

Donderdag 
23 meil

Optreden violiste Inger van 
Vliet en pianiste Mario Proko-
fieva in De Kapel, Potgieterweg 
4 Bloemendaal. Aanvang 20.00 
uur.
Stadsschouwburg Velsen: Ex-
tra voorstelling van Boudewijn 
de Groot. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Lore’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Grote zaal: Jars of Clay en 
Rachèl Louise. 20.30 uur. Toe-
gang 20,-. Café: Plafonddienst: 
Mister Lies. 22.00 uur. Toegang 
gratis. Kleine zaal: LOS! 24.00 
uur. Toegang 5,-, studenten gra-
tis. Vanaf 18 jaar.

Brochure 60 
jaar PVM
Driehuis - Vorig jaar stond het 
Pieter Vermeulen Museum uit-
gebreid stil bij het 60 jarig be-
staan van het museum.  Ter afslui-
ting van het jubilieumjaar heeft 
het PVM een brochure uitgege-
ven met de titel: ‘Pieter Vermeulen 
Museum 60 jaar leuk en leerzaam’. 
In de brochure wordt beknopt de 
geschiedenis van de naamgever 
en het museum besproken. Daar-
naast wordt er aandacht besteed 
aan actuele zaken. Het boekje is 
fraai vormgegeven en bevat veel 
beeldmateriaal. Een leuk vlug-
schrift voor  iedereen die zich be-
trokken voelt of betrokken is ge-
weest bij het Pieter Vermeulen 
Museum. Vrienden, vrijwilligers, 
oud vrijwilligers en oud medewer-
kers zijn van harte uitgenodigd 
om gratis een exemplaar af te ha-
len in het museum. Overige geïn-
teresseerden kunnen het boekje 
voor 3,50 euro kopen in de muse-
umwinkel. De panelen met de ge-
schiedenis van het museum, die 
als basis van het boekje hebben 
gediend, zijn nog steeds in het 
Pieter Vermeulen Museum te zien.

93-jarige winnaar van 
Marsmanpleintoernooi
Haarlem - Op 11 mei werd het 
Marsmanplein Jeu de Boulestoer-
nooi voor de eerste keer georga-
niseerd door PUK uit Haarlem. Op 
het nieuwe Marsmanplein werd 
gestreden om de Coupe Mars-
man en de Coupe Vincenzo.
Met zand op het plein en hekken 
er omheen streden veertig deel-
nemers om de prijzen. De morgen 
begon regenachtig tijdens de eer-
ste wedstrijden, maar de middag 
bracht volle zonneschijn. In het 
zonnetje werd het toernooi ver-
der gespeeld. Uiteindelijk won-
nen Henk de Kwaadsteniet (48) 
en Dirk van Schagen (93) (foto) 

de zo felbegeerde Coupe Mars-
man. Joost van de Kroef en Rob 
Schelvis werden tweede. 13-7 
was de uitslag in de finale. 
In het B-toernooi zegevierden 
Jeffrey de Lange en Hans Kramer 
door met 13-8 te winnen van Fia 
Bakker en Dolf Wiedijk, zij legden 
daarmee beslag op de Coupe Vin-
cenzo. Vele andere deelnemers 
waren ook winnaar door de ve-
le cadeaubonnen van de winke-
liers van het Marsmanplein. Het 
evenement werd door winkelend 
publiek, passanten en geïnteres-
seerden bijzonder goed bezocht 
en bekeken.

Stormvogels sluit seizoen 
af met een gelijk spel

IJmuiden - Hercules uit Utrecht, 
staande op een riante vierde plek, 
was dit seizoen de laatste tegen-
stander van Stormvogels. Na een 
0-1 ruststand eindigde dit voor de 
rust matige en daarna spectacu-
laire duel in een 2-2 gelijke stand. 
Door dit resultaat eindigde Storm-
vogels in het linkerrijtje op de ze-
vende plaats. Een mooie prestatie 
voor trainer Dick-Jan Ente en zijn 
team. Want laten we eerlijk zijn: de 
voorbereiding was heel slecht, dus 
de critici en bookmakers gaven dit 
seizoen heel weinig voor Storm-
vogels. Maar zij zijn bedrogen uit-
gekomen. Binnen zeven minu-
ten kreeg Hercules twee opgeleg-
de kansen, maar die werden door 
Mitch Maas en Youssef el Jebli ge-
mist. Mark Tol veroorzaakte 12 mi-
nuten voor rust een vrije schop, die 
vanaf 28 meter keihard door cen-
trumverdediger Joey Koetsier in de 
uiterste hoek geschoten werd, 0-1.
In de tweede helft ging Stormvo-
gels meer de aanval opzoeken wat 
na vijf minuten resulteerde  in een 
mooie kopkans voor Henk Swier, 
gered met de vingertoppen door 
doelman Simon Schat. In de 57ste 
minuut vergrootte Hercules haar 
voorsprong door een doelpunt van 
Mees Bloemenbergen, 0-2.
Stormvogels ging de mouwen op-
stropen: Jeroen de Bruijn stuurde 
spits Henk Swier in de diepte, die 
tegen doelman Schat op schoot. 

Ook Rick Kluijsken had pech; na 
een vrije trap zag hij  de bal vanaf 
22 meter krullend op de paal be-
landen. 
Met nog 10 minuten te gaan, ging 
Stormvogels alles of niets spelen 
en met succes. Vanaf zo’n dertig 
meter nam Rick Kluijskens acht 
minuten voor het einde van de of-
ficiële speeltijd opnieuw een vrije 
schop en nu met succes. Zijn kei-
harde inzet vloog langs de hele 
Hercules-verdediging in de uiter-
ste hoek, 1-2. 
Nadat Hercules een strafschop 
claimde na een door scheids-
rechter Smit weggewuifde hands-
bal, ging Stormvogels meteen in 
de aanval. Invaller Coen van Oos-
terom gaf vanaf rechts een hoge 
voorzet die voor de voeten van de 
ver vanaf de tweede paal staan-
de Nigel Oudshoorn belandde. Op 
zijn beurt deponeerde hij de bal 
in de trechter en met een subtiele 
voetbeweging maakte invaller Da-
vid van der Kolk de welverdiende 
gelijkmaker, 2-2. Een mooier de-
buut in de hoofdmacht kon hij zich 
niet voorstellen.
Stormvogels had dit seizoen een 
opmerkelijk doelsaldo van 54 voor 
en 71 tegen uit 26 wedstrijden. Dit 
is een totaal 125 doelpunten. Een 
gemiddelde van 4.8 doelpunten 
per wedstrijd. In de 101-jarige rij-
ke historie van Stormvogels is dit 
nog niet voorgekomen.
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Heerlijk Grieks avondje uit
Live muziek bij Rhodos
IJmuiden – Wie houdt van ge-
zelligheid en lekker Grieks eten 
zal Grieks restaurant Rhodos aan 
Plein 1945 zeker waarderen. Het 
jonge team doet er alles aan om 
te zorgen voor een goede sfeer 
en smakelijke gerechten. Op vrij-
dag 24 mei is er bovendien live 
muziek. Het is nog mogelijk voor 
die avond te reserveren. Zanger 
Andreas brengt vanaf 18.00 uur 
Griekse en Nederlandse liedjes. 
En er zal zeker ook de gedanst 
worden.
Gastheer Wally en gastvrouw 
Greta maken het de gasten graag 
naar de zin. Er is de laatste tijd 
flink geïnvesteerd in een nieuwe 
aankleding van het restaurant. 
Met nieuwe wandbekleding, de-
coraties en verlichting is het res-
taurant nu ruimtelijker en lichter. 
Overal is de sfeer van een Griek-
se patio gecreëerd, met wand-
schilderingen en druivenranken. 
Maar eigenlijk kun je overal leuk 
en sfeervol zitten. En voor grote-
re groepen worden de tafels pas-
send gearrangeerd. Groepen van 
6 tot 32 personen zijn welkom.
Wally wil er de nadruk op leg-
gen dat de kosten voor de nieu-
we inrichting niet aan de gas-
ten worden doorberekend. Er is 
nog steeds het viergangenkeu-
zemenu, inclusief drankjes, voor 

een vaste prijs. Van vrijdag tot 
en met zondag betaal je hiervoor 
29,95 euro en de overige vier da-
gen is dat zelfs 26,95 euro. Alleen 
voor gedistilleerd betaal je bij het 
viergangenmenu 2,50 euro per 
drankje extra. Voor de vier ge-
rechten kun je alles van de kaart 
kiezen. Maar natuurlijk is het ook 
mogelijk per gerecht een keuze te 
maken. In de keuken van Rhodos 
wordt constant geïnnoveerd. Dus 
komen er steeds nieuwe Griekse 
gerechten om het de gasten van 
Rhodos moeilijk te maken in de 
uitgelezen keuze. Gelukkig zal uw 
gastheer Wally hierbij zeker een 
helpende hand kunnen bieden. 
Nieuw zijn bijvoorbeeld het stoof-
potje met vis, maar er is ook een 
nieuw vegetarisch gerecht. Een 
van de populaire Griekse gerech-
ten is Dolmadakia: gevulde wijn-
bladeren met gehakt en rijst, ze-
ker een aanrader.
Voor een heerlijk en betaalbaar 
avondje uit moet u zeker bij Rho-
dos zijn. De bediening is er top, 
net als de gerechten en de sfeer. 
En wat wil je nog meer? Reserve-
ren bij Rhodos kan zeven dagen 
per week. Bel 0255-512 555, of 
kijk op de website www.rhodos-
ijmuiden.nl. En ook op Facebook 
zult u geïnspireerd raken voor 
een smakelijk bezoekje.

Positieve balans 
voor Spaarnwoude
Velsen-Zuid – Recreatieschap 
Spaarnwoude presenteerde een 
zeer positieve jaarrekening over 
2012, een plus van 1,1 miljoen 
euro. Dit komt mede door het 
dooschuiven van een aantal pro-
jecten naar 2013. Het was voor 
het Recreatieschap een span-
nend jaar, want er moest flink 
bezuinigd worden. Dat is onder 
meer gedaan op personeelskos-
ten en onderhoudskosten in het 
gebied. Ook zijn bij Zorgvrij min-
der publieksevenementen ge-
houden. Alles bij elkaar kon voor 
380.000 euro worden bezuinigd. 
Daarnaast is het ook gelukt wat 
meer incidentele opbrengsten 
gerealiseerd. 

Op het project herontwikkeling 
Fort benoorden Spaarndam tot 
bezoekerscentrum is het bud-
get met 270.000 euro overschre-
den. In 2012 zijn projecten gere-
aliseerd, zoals groot onderhoud 
aan wegen en bruggen. Ook zijn 
investeringen op het festivalter-
rein gedaan. Bij de Westbroek-
plas is een overdekte Jongeren 
Ontmoetingsplaats neergezet. In 
2013 zal onder meer een com-
municatietraject over de her-
ontwikkeling van Fort benoor-
den Spaarndam worden opge-
zet, worden activiteiten van Ac-
tion Planet uitgebreid en wordt 
gewerkt aan verfraaiing van de 
Big Spotters Hill. 

Velsen – Velsen gaat in de 
zorg voor jeugd samenwerken 
met de gemeenten Midden en 
Zuid Kennemerland en moge-
lijk ook met Amstelveen. Mo-
menteel onderzoeken de ge-
meenten de gezamenlijke mo-
gelijkheden op onderdelen. Dit 
heeft allemaal te maken met het 
feit dat gemeenten van 1 janua-
ri 2015 de Jeugdzorg zelf moe-
ten gaan regelen. Het is dan ook 
een wens van de overheden dat 
de gemeenten hierin samenwer-
ken. De gemeenten Velsen, Be-
verwijk, Heemskerk en Uitgeest 
werken al nauw samen op meer-
dere gebieden, waaronder het 
Centrum Jeugd en Gezin (CJG 
IJmond). Jaarlijks wordt hiervoor 
een actieplan opgesteld. Ook 
wordt jaarlijks een rapportage 
opgesteld.

Jeugdzorg

Velsen-Noord – In het bericht 
over de bodemverontreining aan 
Beecksanghlaan 36-38 stond te 
lezen dat er sprake zou zijn van 
vervuiling van de beek. Volgens 
informatie verstrekt door bewo-
ners is hier sprake van niet mo-
biele vervuiling van de grond. 
Gevaar voor de gezondheid zou 
er slechts zijn als ter plaatse van 
de vervuiling grond of produc-
ten uit die grond worden gecon-
sumeerd.

Vervuiling 
Beecksanghlaan

IJmuiden - In gezamenlijke or-
ganisatie ondernemen enkele 
vrijwilligers van de Oud-Katho-
lieke parochie van de heilige 
Engelmundus en de Hervorm-
de Gemeente IJmuiden-West 
(Nieuwe Kerk) de zogenaamde 
Bolderavonden. Met veel inzet 
en gastvrijheid wordt een een-
voudige en smaakvolle maaltijd 
geserveerd waarbij iedereen 
welkom is. Aansluitend krijgen 
de deelnemers de gelegenheid 
elkaar verder te spreken en te 
ontmoeten rondom een actueel 
thema op de grens van maat-
schappij, christelijk geloof en 
kerk. Doel is mensen met el-
kaar in gesprek te brengen 
over de wijze waarop zij be-
wust of onbewust in het leven 
staan. Door te luisteren en/of 
mee te spreken herkennen we 
bij anderen en onszelf de vra-
gen en gedachten die ons be-
zig houden. Naast de ontmoe-
ting is er veel ruimte voor vra-
gen en wetenswaardigheden. 
Wanneer: woensdag 29 mei, 5 
juni en 12 juni. Tijd: om 18.15 
uur inloop, 18.30 uur aanvang 
maaltijd. Waar: in De Bolder, 
Bloemstraat 124, Oud-IJmui-
den, achter de Oud-Katholie-
ke Engelmunduskerk. Organi-
satie: Oud-Katholieke Parochie 
van de heilige Engelmundus en 
Hervormde Gemeente IJmui-
den-West.

Bolderavonden Rabobank Velsen en Omstreken
Inloopavond Wonen

Velsen - Sinds kort organiseert 
Rabobank Velsen en Omstreken 
elke donderdagavond van 18.00 
tot 19.00 uur een Inloopavond 
Wonen. Tijdens deze avond kan 
iedereen terecht voor een geheel 
vrijblijvende berekening van de fi-
nancieringsmogelijkheden. De In-
loopavond Wonen vindt plaats op 
het nieuwe adviescentrum van de 
Rabobank aan de Zadelmaker-
straat 150 in Velserbroek. 
Bent u op zoek naar een (ander) 
huis? Dan wilt u vast weten wat 
u kunt lenen. Tijdens de Inloop-
avond Wonen van Rabobank Vel-
sen en Omstreken kunt u dat ge-
heel vrijblijvend laten berekenen 
door één van de financieel advi-
seurs. U hoeft geen afspraak te 
maken en kunt gewoon binnen-
lopen. Ook wanneer u geen klant 
bent van de Rabobank. De ad-

viseurs van de Rabobank staan 
klaar om uw woonvragen te be-
antwoorden en uw leencapaciteit 
inzichtelijk te maken. Als experts 
op het gebied van wonen en hy-
potheken zijn zij op de hoogte van 
de ontwikkelingen en helpen zij u 
graag verder op weg. De Inloop-
avonden Wonen zijn gratis te be-
zoeken. Vooraf aanmelden is niet 
nodig. Voor een goede bereke-
ning van uw leencapaciteit wordt 
geadviseerd om uw salarisstrook 
mee te nemen. 
De inloopavond vindt elke don-
derdagavond plaats tussen 18.00 
uur en 19.00 uur. 
De avond is bestemd voor parti-
culiere woonvragen. Voor onder-
nemers wordt gevraagd om een 
afspraak in te plannen. De Rabo-
bank is bereikbaar via www.rabo-
bank.nl/velsen of 023-5133500.

Word een Super Held

‘Zweet voor jezelf en voor een 
betere wereld’
Vecht mee, en ren met de kracht 
als het verhaal hierboven. Zij 
heeft al ruim 1.000,- opgehaald.
Wordt een superheld en loop 9 
juni mee tijdens de Helden Race 
in het Amsterdamse bos voor 
jouw goede doel. Verzamel 200 

euro en ren mee, voor FTD Lot-
genoten of voor 1 van de 40 an-
dere aanwezige goede doelen.Er 
deden voor jou al 70.000 helden 
mee en die haalden meer dan 
3.000.000,- op. Zweet voor jezelf 
en voor een betere wereld. Ga 
naar www.heldenrace.com voor 
aanmelding.

Recentelijk is bij mijn man FTD ontdekt, een vorm van dementie. We 
dachten eerst aan een burn-out, mid-life, stress, maar helaas dat was 
het niet. Hij heeft FTD. Je weet dat er geen hoop meer is op herstel.. 
mijn lieve man en vader van onze kids gaat veranderen en daar is he-
lemaal niets aan te doen. Er zijn al wat meer lotgenoten die de stou-
te schoenen hebben aangetrokken, loop mee! Er is al een soort saam-
horigheidsgevoel, daar men weet en voelt hoe het is om met de liefde 
van je leven te leven die FTD heeft. En we vinden het allemaal belang-
rijk dat heel NEDERLAND weet wat FTD is. 
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Opkikkertjes nu voor 
alle bewoners van Velsen
Velsen - Opkikkertjes is een pro-
ject van Stichting Welzijn Vel-
sen dat begonnen is in Velsen-
Noord. Door de vele aanmeldin-
gen en de vraag of dit ook voor 
andere plaatsen in de gemeen-
te Velsen is, gaat het project Op-
kikkertjes nu in heel Velsen van 
start. Een groep enthousiaste in-
termediairs (zie foto) en vrijwilli-
gers uit de buurtcentra in de ge-
meente Velsen staan klaar om de 
Opkikkertjes uit te delen. Wat is 
een Opkikkertje? Dit is een door 
vrijwilligers versierd doosje ge-
vuld met cadeautjes en attenties. 
Deze doosjes zijn onder meer ge-
maakt door vrijwilligers en clubs 

van een buurtcentrum. Het opkik-
kertje wordt door de intermedi-
air van het buurtcentrum en een 
vrijwilliger bij mensen thuis ge-
bracht. Er zijn verschillende Op-
kikkertjes: Het ‘Troost-Opkikker-
tje’ is voor jong en oud die te ma-
ken hebben met bijvoorbeeld een 
echtscheiding, langdurige of on-
geneeslijke ziekte, of een dierba-
re hebben verloren. Het ‘Kop-Op-
kikkertje’ voor mensen die met 
veel tegenslag te maken hebben. 
Denk hierbij aan ontslag, depres-
sie of financiële problemen. Het 

‘Gezelligheids-Opkikkertje’ voor 
mensen die eenzaam zijn of wel 
een bezoekje kunnen gebruiken. 
Tot slot is er ook een ‘Pluim-Op-
kikkertje’ voor iedereen die zich 
inzet voor een ander of iets bij-
zonders heeft gedaan. Voor wie 
is een Opkikkertje? Voor iedereen 
uit de gemeente Velsen die door 
omstandigheden wel een op-
kikkertje kan gebruiken. Iemand 
aanmelden voor een Opkikker-
tje? Stuur een email naar: opkik-
kertjes@welzijnvelsen.nl of bel: 
0251-226445 en vraag naar Lydia.

DJ Contest in De Koe
De Koe - Sinds mei 2012 zijn er 
in Jongerencentrum de Koe DJ 
workshops te volgen. Deze wor-
den gegeven door William Jor-
dens  van Jordens DJ School en 
zijn al sinds het begin een groot 
succes. In De Koe leren jonge-
ren in de leeftijd van 10 tot 14 
jaar de kneepjes van het DJ vak. 
Denk hierbij aan het beatmat-
chen (gelijk zetten van muziek) 
en apparatuurkennis. Daarnaast 
heeft de Koe een DJ contest ge-

organiseerd op 12 april om de 
bezoekers van de Koe te trakte-
ren op een wedstrijd tussen de 
cursisten van de DJ workshops. 
Op deze manier leren zij om mu-
ziek te draaien met publiek erbij. 
Het was een geslaagde avond. 
Zij zijn beoordeeld door een jury 
van professionals. Lennard Thijs-
sen heeft de hoofdprijs gewon-
nen; een professionele hoofd-
telefoon van American Audio. 
Meer weten? Bel:023-5491817.

De Brulboei - Op zondag 26 mei 
houden wij in de Brulboei een 
rommelmarkt. Heeft u nog spul-
len in de kelder of op de zolder, 
huur een kraampje voor 3,50 eu-
ro. Om 10.00 uur gaan de deuren 
open voor publiek en de rom-
melmarkt duurt  tot 14.00 uur.  
Bij mooi weer  is er buiten een 
terras. Opgeven bij Buurthuis de 
Brulboei, Kanaalstraat 166. Meer 
weten? Bel 0255-510652.

Rommelmarkt

Het cursusbureau van Stichting 
Welzijn Velsen is op zoek naar 
een jazzdance-docente voor kin-
deren.  Het gaat om 2 of 3 lesuren 
op de zaterdagochtend. Heeft u 
interesse of wilt u meer informa-
tie, dan kunt u contact opnemen 
met Daniella van Delft, telefoon 
0255-548524 op dinsdag-,  don-
derdag- en woensdagochtend.

Jazzdance-
docente gezocht

De Brulboei – Een creatieve su-
shiworkshop op donderdag 30 mei 
en/of 6 juni van 19.30 tot 21.30 uur. 
Tijdens deze workshop worden er 
vier soorten sushi gemaakt. El-
ke deelnemer gaat met 20 tot 24 
stukjes sushi naar huis. De prijs is 
10 euro p.p. De ingrediënten be-
taalt u rechtstreeks aan de docen-
te: 15 euro. Hier krijgt u het vol-
gende vooraf: workshopbenodigd-
heden (inclusief handschoenen), 
de gekookte sushi-rijst, alle su-
shi-ingrediënten: norivellen, su-
shi-azijn, gerookte zalm, surimi-
krab, tonijnmousse, zalmmousse, 
Japanse radijs, komkommer, wor-
telen, bosuitjes en bamboescheu-
ten. Ook krijgt men alle sausjes en 
een digitaal receptenboekje. De-
ze workshop wordt gehouden in 
Buurthuis de Brulboei in IJmuiden. 
U kunt zich aanmelden via www.
welzijnvelsen.nl of bij Buurthuis de 
Brulboei. Meer weten? Bel  0255-
548548 vraag naar Margret of Da-
niella.

Creatieve
Sushiworkshop

Welzijn Velserbroek – In Velser-
broek wordt op donderdag 30 mei 
een recepten ruilochtend met als 
titel: ‘De Appeltaart met een ver-
haal’ gehouden. Appeltaart zoals 
Oma die maakte! Iedereen heeft 
wel een (familie)recept en wij ho-
pen dat u dit recept met ons wilt 
delen. Wij hebben alvast een aan-
tal recepten geprobeerd. Als u 
(met of zonder recept) een kop-
je koffie/thee komt drinken krijgt 
u er van ons een stukje taart bij! 
Laat wel even weten als u komt 
dan reserveren wij een stukje 
taart voor u. De koffieochtend is 
in de Bibliotheek Velserbroek, van 
10.00 tot 12.00 uur. De entree is 
gratis, een kopje koffie/thee (met 
iets lekkers) 0,80 eurocent. Meer 
weten? Bel Bibliotheek Velser-
broek 023-5381901 of Welzijn 
Velserbroek 023-5388830.

Thema 50+ 
koffieochtend

Het Terras - Gaat uw huis bin-
nenkort in de verkoop? Of staat 
uw huis al een tijd te koop? 
Ontdek het geheim van wo-
ningpresentatie! Stap zelf in de 
schoenen van een potentiële 
koper: mensen worden steeds 
kritischer. En daarom is juist 
die eerste indruk op de aspi-
rantkoper zo belangrijk. Een 
tweede kans is er namelijk niet. 
Deze workshop Verkoopstyling 
gaat over de beste stylingtips 
kamer per kamer, de voorbe-
reidingen voor een Open Huis 
Dag, herkenning van positieve 
en negatieve aspecten van een 
huis en betaalbare renovatie-
tips om elk huis mooi te laten 
opvallen. 
U gaat naar huis met een han-
dige checklist om zelf in te vul-
len. Alle workshops zijn inclu-
sief materialen. 
Een drie uur durende work-
shop kost 30 euro. De cursus 
is op vrijdagavond van 19.00 tot 
22.15 uur in Dorpshuis het Ter-
ras in Santpoort Noord. 
U kunt zich inschrijven via 
www.welzijnvelsen.nl of een in-
schrijfformulier aanvragen bij 
SWV. Meer weten? Bel 0255-
548548 vraag naar Margret of 
Daniella.

Workshop: 
Verkoopstyling
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Onbestendig weer 
richting Pinksteren

Het weer met Pasen en Pinkste-
ren luistert altijd nauw, temeer 
daar er doorgaans veel buiten-
activiteiten plaatshebben op en 
rond deze feestdagen. Het frap-
pante is dat juist het weer op 
deze dagen doorgaans moei-
lijk te verwachten valt. Dat heeft 
vooral te maken met de regel-
matige aanwezigheid van zowel 
koude - als warme lucht in de 
buurt van Nederland. 
Zo’n overgangsgebied met twee 
luchtsoorten gaat niet zelden 
gepaard met neerslag en het 
is daarom vaak de vraag of die 
neerslag überhaupt komt en als 
het komt wanneer deze dan ar-
riveert. Twee klassieke variabe-
len die de meest ervaren weer-
lieden dikwijls de nodige hoofd-
brekens bezorgen.
Duidelijk is in ieder geval dat de 
aanloop naar Pinksteren peri-
odiek nat verloopt en ook wat 
te koel.
Toch komt de temperatuur de 
komende dagen uit rond de 15 
graden of iets hoger en dat zijn 
bijna normale dagwaarden voor 
half mei. 
In 1998 had de IJmondiale re-
gio tot bijna 32 graden rond de-
ze fase van mei. Uitzonderlijk 
warm kan het dus ook al zijn in 
dit jaargetijde. 
Interessant is de ontwikke-
ling juist tijdens het weekeinde 

waarin Pinksteren valt. Een zon-
der meer fl ink neerslagsignaal 
wordt al enige dagen afgege-
ven voor met name 18 mei. Een 
lagedrukgebied wordt dan no-
ta bene exact boven Nederland 
berekend en in het ongunstig-
ste geval regent het dan uren 
opeen. Pinksterzondag zou best 
eens kunnen meevallen aldus 
de allerlaatste gegevens.
De exacte positie van het laag 
ten opzichte van de IJmond en 
Kennemerland is van belang. 
Komt dat bijvoorbeeld 50 kilo-
meter oostelijker uit, dan kan 
de grootste plas water elders 
vallen. 
Voorlopig gaan we toch maar 
uit van een neerslagrijke (aan-
loop naar) Pinkster en dan kan 
het wellicht nog iets meevallen. 
Na het komende weekeinde 
lijkt de atmosfeer iets te stabili-
seren: de drogere perioden krij-
gen de overhand en het wordt 
wat zonniger. Dit is althans 
de visie van het Amerikaan-
se weermodel. Ondergeteken-
de ziet die geleidelijke stabili-
satie ook wel komen. Zicht op 
voorzomerse weercondities is er 
evenwel nog lang niet.  

Meer via de weerprimeurlijn 
0900-1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Regio - Mensen die voor hun 
werk veel moeten staan en 
overbelast raken, ouderen die 
moeite hebben met lopen; al-
lemaal weten ze Podotherapie 
Beverwijk, gevestigd in het Ro-
de Kruis Ziekenhuis, te vinden. 
Podotherapeut Maaike Dor-
gelo legt uit: ,,Mensen kun-
nen loop-, heup- of rugklach-
ten hebben die veroorzaakt 
worden door problemen vanuit 
de voeten. Bij een beenleng-
teverschil kun je bijvoorbeeld 
last van je rug krijgen omdat 
je scheef loopt. Ook mensen 
met knieklachten kunnen veel 
baat hebben bij een bezoek 
aan de praktijk. Een podothe-
rapeut kan dit probleem oplos-
sen met een op maat gemaak-
te inlegzool. Steunzolen kun-
nen de stand van de voet cor-
rigeren of een deel van de voet 
ontlasten, waardoor de pijn-

klachten verminderen. Podo-
therapie omvat eigenlijk alles 
wat te maken heeft met voet- 
en houdingsklachten. Tijdens 
een eerste bezoek wordt er 
onderzoek verricht waar een 
loop- en houdingsanalyse on-
derdeel van zijn.” Voor een be-
zoek aan de podotherapeut is 
geen verwijzing nodig van de 
huisarts. Maaike: ,,Nieuw is de 
slipper met ingebouwde steun-
zool. Wie wil er nu niet klach-
tenvrij de zomer door? Omdat 
deze maand in het teken staat 
van de voet kunt u bij ons een 
afspraak maken voor een gra-
tis voetencheck op donderdag-
avond 23 mei.” 
Bel voor een afspraak 0251-
265677. Meer informatie is te 
vinden op www.podotherapie-
beverwijk.nl. Het adres van Po-
dotherapie Beverwijk is Von-
dellaan 13. 

Voetencheck bij Podo-
therapie Beverwijk

Borstprothese en Lingerie Advies

Heleen van Essen geeft 
weer zelfvertrouwen

Castricum - Heleen van Essen 
Borstprothese en Lingerie Advies 
heeft zich gespecialiseerd in het 
zorgvuldig aanmeten van borst-
protheses en deelprotheses. 
Daarnaast biedt zij een prachti-
ge collectie aangepaste bh’s en 
badkleding aan voor vrouwen die 
een borst moeten missen. 
,,Alle bh’s en badkleding uit mijn 
collectie zijn uitermate functi-
oneel voor het dragen met een 
uitwendige prothese, maar ook 
zeer comfortabel voor vrouwen, 
die een borstsparende operatie 
of borstreconstructie hebben on-
dergaan. Bovendien heb ik spe-
ciale zwemprotheses in het as-
sortiment opgenomen, die door 
sommige zorgverzekeraars ver-
goed worden.” Als ervarings-
deskundige en gediplomeerd 
adviseur weet zij als geen an-
der hoe belangrijk het is om er 
zeker van te zijn dat het missen 
van een borst onzichtbaar is. Ook 
op het strand of in het zwem-

bad. ,,Voor vrouwen die te ma-
ken hebben met oedeem, heb 
ik bh’s met bredere banden in 
huis die de druk beter verdelen 
en er bestaat een prothese, die 
door de masserende werking de 
vochtafdrijving kan stimuleren.” 
,,Voor deze zomer heb ik onder-
meer chique stone-grijze bh’s 
ingekocht en subtiele roomwit-
te. Heel mooi is de Marlies Dek-
kers Care Bra uitgevoerd in ivory 
of zwart. Ook de badmode is ge-
heel up to date: badpakken, biki-
ni’s en tankini’s in mooie kleuren. 
Wat betreft de lingerie is rood 
dé kleur voor deze zomer. Want 
rood onder wit, dat zie je niet”, 
besluit Heleen lachend. De prak-
tijkruimte is te vinden naast haar 
huis aan de Willem de Rijkelaan 
22 in Castricum. Heleen werkt op 
afspraak. Zij is te bereiken via 
tel.: 06-47582430, 0251-679162 
of mail naar praktijk@heleenva-
nessen.nl. Zie ook www.heleen-
vanessen.nl.

IJmuiden
is stoer

IJmuiden – Elke kustplaats heeft 
zijn eigen identiteit. De provincie 
Noord-Holland heeft haar best 
gedaan om per kustplaats een 
eigen identiteit in kaart te bren-
gen om de kustplaatsen aan-
trekkelijk neer te zetten voor toe-
risme en economische doelein-
den. Eerder dit jaar hebben on-
dernemers, inwoners en andere 
betrokkenen in sessies de iden-
titeit van IJmuiden in beeld en 
tekst samengesteld. De identi-
teit van IJmuiden is als volgt om-
schreven: ‘IJmuiden is een bij-
zondere plaats. Je zou kunnen 
zeggen dat de kern van IJmuiden 
‘buitengaats’ ligt. Dat wil zeggen 
dat het meeste dat IJmuiden be-
reikt vóór de sluizen wordt afge-
handeld. De entree ligt dus aan 
het water en het ‘vaste land’ is 
de achteruitgang. Vanaf buiten 
voel je je al snel een indringer in 
de bedrijvigheid van het ‘dorp’. 
IJmuiden aan Zee wil nadruk-
kelijk uitnodigender en gastvrij-
er zijn dan het in eerste instantie 
overkomt. Veel nieuwe bewoners 
gaven aan dat als je er eenmaal 
woont, je er nooit meer weg wil. 
Dat betekent dat IJmuiden unie-
ke kwaliteiten heeft. Kwaliteiten 
qua wonen, werken én recreë-
ren. Om die kwaliteiten beter te 
benutten zal de achterdeur open 
moeten worden gezet. Sterker, 
zal er met gepaste trots gepre-
senteerd moeten worden waar 
IJmuiden bijzonder in is. Dat bij-
zondere is zonder enige twijfel 
de relatie met de nautische we-
reld. Van vissersboot tot visver-
werking, Cruiseterminal tot de 
sluizen; de toegangspoort tot de 
havens van Amsterdam. Van toe-
leverancier voor de offshore-in-
dustrie tot aanbieder van stoer 
en ruig strandplezier.
In fase 2 van het traject, ge-
naamd ‘Taxatie’ wordt vooral met 
ondernemers opgepakt en gaat 
over overeenkomsten en ver-
schillen tussen de kustplaatsen. 
IJmuiden is er niet voor gemak-
zuchtige types, maar voor aan-
pakkers die ongeacht de om-
standigheden er altijd wat van 
weten te maken. Want in een 
weerbarstig klimaat, voelt IJmui-
den zich als een vis in het water.

IJmuiden – Het nieuwe be-
stemmingsplan IJmuiden West 
maakt ruimte voor realisatie 
van De Ring, de sporthal met 
brede school, aan de Plane-
tenweg. Tevens wordt uitbrei-
ding van winkelcentrum Zee-
wijk mogelijk gemaakt. Ook is 
voorzien in de sloop en heront-
wikkeling van de Orionfl atloca-
tie. Verder wordt woningbouw 
aan Keetberglaan 17 (voorheen 
basisschool De Zandloper) mo-
gelijk. Er kunnen zienswijzen 
op het bestemmingsplan wor-
den ingediend.

Plannen voor 
IJmuiden West

Vragen over Pieter 
Vermeulen Museum
Driehuis – GroenLinks Vel-
sen heeft het college gevraagd 
waarom er nog geen beslis-
sing over het  nieuwe Pieter 
Vermeulen Museum is geno-
men. Het besluit zou in het eer-
ste kwartaal van 2013 worden 
genomen. Wethouders Wes-
terman en Baerveldt hebben 
geantwoord dat dit komt om-
dat het project is verbreed. Om 
het nieuwe museum fi nancieel 
haalbaar te maken moet fond-
senwerving plaatsvinden. Tege-
lijkertijd worden ondernemers 
bijeen gebracht die meerwaar-
de aan de nieuwe locatie kun-
nen bieden. Zo zou een activi-
teitenstraat met meerdere func-
tie ontstaan, die een grote aan-
trekkingskracht op de ruime re-
gio kan hebben. Bijvoorbeeld 
een buitensportcentrum, kin-
derspeelparadijs of winkel in 
sportmaterialen. Het museum 

zal in ieder geval worden ge-
combineerd met een Kustin-
formatie- en innovatiecentrum. 
Aangezien dit een complex 
project is verwachten zij in het 
voorjaar van 2014 een besluit 
te kunnen nemen. In de tweede 
bestuursrapportage wordt over 
de voortgang gerapporteerd. Er 
is naar schatting 4 miljoen no-
dig voor huisvesting en inrich-
ting. Daarbij is nog geen reke-
ning gehouden met de kosten 
voor de grond, erfpacht. Hoe-
wel de situatie van het Pieter 
Vermeulen Museum steeds nij-
pender wordt ziet het college 
hierin geen reden om de rea-
lisatie aan te jagen. Een ande-
re tijdelijke locatie of defi nitieve 
huisvesting op de huidige plek 
in Driehuis wordt niet als op-
tie genomen. Er wordt dus nog 
steeds gemikt op huisvesting 
nabij het strand.
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Nationale Molendagen
‘Zandhaas is 
geen werkpaard’
Santpoort-Noord – Zaterdag 
was het extra druk bij molen de 
Zandhaas. De Nationale Molen-
dagen trokken extra publiek. Er 
was dan ook van alles georga-
niseerd. Papier maken, een mo-
deltrein van de vereniging uit 
Spaarnwoude, de maalkar die op 
gas loopt en een verkoopkraam 
van de molen, de imker en de 
Pittige Tantes. Bovendien kon 
het publiek de Bosbeekschuur 
bewonderen die een paar dagen 
eerder was opgeleverd. 
Molenaar Jos Kors nam met ple-
zier bezoekers mee voor een 
rondje door de molen en de 
schuren. ,,We hopen nu wat meer 
ruimte te krijgen door de nieu-
we schuur’’, zegt hij. ,,Wij kunnen 
er een hele klas in een keer ont-
vangen, dat is toch handiger dan 
voorheen, toen werden de klas-
sen opgedeeld in twee groepen. 
Bovendien hebben we extra op-
slagruimte in de Bosbeekschuur. 
Dat is handig want we hebben te 
maken met ruimtegebrek. Ande-
re molens kunnen vaak tien ton 
tarwe tegelijk bestellen, maar 
dat kunnen wij niet opslaan. Nu 
is de Zandhaas geen werkpaard. 
Als je bovenop staat schom-
mel je lekker heen en weer als 

de molen draait. Dat geeft ver-
der niet, hij kan maximaal toch 
nog zo’n 5 tot 6 ton meel per 
week draaien. We draaien de he-
le week, de winkel is drie dagen 
open, van donderdag tot en met 
zaterdag. Voor groepen gaan we 
extra open.’’ 
De Bosbeekschuur is nu volle-
dig gerenoveerd, maar moet nog 
van binnen worden geschilderd. 
Dat soort klussen wordt door 
vrijwilligers gedaan. De pro-
ducten van de Zandhaas vin-
den gretig aftrek, ook bij restau-
rants en bakkers. Ook de Pitti-
ge Tantes zijn gek van het meel 
van de Zandhaas. Ze bakken er 
prachtige producten van en ge-
ven workshops. De Pittige Tan-
tes zijn Edith Krab en Annema-
rie Reuzenaar uit Driehuis. An-
nemarie is voedingsdeskundige  
en schreef verschillende boeken 
over gezond en puur eten. Het 
laatste boek heet ‘Zonder sui-
ker’ en werd zondag gepresen-
teerd. De Pittige Tantes geven 
in de molen workshops voor het 
bakken van brood en taarten en 
verkopen hun producten op jaar-
markten.
Meer weten? Zie www.reuze-
naar.net.

FacilityLink.nl verbindt 
regionale bedrijven

Velsen - De regionale econo-
mie is gebaat bij een krachti-
ge samenwerking tussen be-
drijven. Drie grote facilitaire be-
drijven in de IJmond/Metro-
pool Regio Amsterdam  hebben 
dit goed begrepen. Zij besloten 
eerder dit jaar tot de oprichting 
van FacilityLink.nl. Deze stich-
ting zonder winstoogmerk heeft 
ontzorgen, verbinden en het le-
veren van duurzame kwaliteit 
als belangrijkste doelstellingen.
De initiatiefnemers Boudesteijn 
Top Movers, Hans Weeren BV 
en Witteveen.com bieden sa-
men met de preferred partners 
van FaciltyLink.nl een totaalop-
lossing voor organisaties en be-
drijven die gaan (ver)bouwen, 
verhuizen of willen overstappen 
op Het Nieuwe Werken. ,,Als 
een bedrijf met onze stichting in 
zee gaat, dan neemt één van de 
geselecteerde projectmanagers 
het proces over’, zegt voorzitter 
Jan Boudesteijn. ‘De projectma-
nager kent de regio en zorgt er-
voor dat de beste leveranciers 
uit de facilitaire branche - onze 
preferred partners - met elkaar 
worden verbonden.’’
Door de strenge selectiecriteria 
werkt FacilityLink.nl uitsluitend 
samen met preferred partners 
die garant staan voor kwaliteit, 
duurzaamheid en solvabiliteit. 
Per branche is ruimte voor één 
preferrred partner. Op dit mo-
ment voert het bestuur van Fa-
cilityLink.nl gesprekken met di-
verse regionale bedrijven, waar-
onder een aannemer, schilder, 
installateur, projectinrichter, uit-
zendbureau, financiële dienst-
verlener en een cateraar. Het 
staat organisaties en bedrij-
ven die het projectmanagement 
overdragen aan FacilityLink.nl 

vrij om voor hun eigen leveran-
ciers te kiezen.
De IJmond - onderdeel van de 
Metropoolregio Amsterdam - is 
de economisch sterkste regio 
van ons land. ,,De kracht van de 
IJmond is het vermogen om sa-
men te werken’’, stelt penning-
meester Vincent Klopper. ,,Dat 
is ook het idee achter Facility-
Link.nl. Wij verbinden de beste 
bedrijven in de facilitaire sector 
met elkaar. Het stimuleren van 
de regionale economie is één 
van de belangrijkste kernwaar-
den van de stichting.’’
FacilityLink.nl wordt op 28 en 29 
mei officieel gepresenteerd tij-
dens de Ondernemers2Daagse 
Goede Zaken in Bobs Party & 
Events Center in Uitgeest. Inte-
resse in een toegangsbewijs of 
meer weten over FaciltyLink.nl? 
Neem dan contact op met de 
bestuursleden Jan Boudesteijn, 
Hans Weeren of Vincent Klop-
per via 088-1152888. Zie ook 
www.facilitylink.nl of volg FL op 
Twitter.

IJmuiden - Zaterdag 18 mei 
wordt van 09.00 tot 17.00 uur 
op de Lange Nieuwstraat, voor 
de winkels, weer een gezellige 
snuffelmarkt gehouden. Tijdens 
deze dag zal er weer van alles te 
koop zijn. Misschien zit er voor 
u ook wat bij waar u misschien 
al lang naar op zoek was. Er zijn 
nog enkele kramen te huur. Voor 
reserveren of meer informatie: 
telefoon 0255-533233 of 0255-
518380.

Snuffelmarkt 
op de Lange 
Nieuwstraat

SVIJ en Wopsie Topsie 
slaan handen ineen

IJmuiden - De leukste voetbal 
vereniging van IJmuiden en het 
langstlopende en gezelligste 
jeugdkamp van de IJmond heb-
ben besloten samen te werken. 
Tijdens het komende Wopsie 
Topsie Pinksterkamp zal SVIJ 
een heuse voetbal clinic organi-
seren om alle kinderen een keer 
te laten mee beleven hoe leuk 
sporten kan zijn.
De enthousiaste en kundige 
jeugdleiders van SVIJ hebben 
in overleg met Wopsie Topsie 
een training samengesteld die 
voor elk kind, sportief of niet, 
leuk is om te volgen. Beweging 
voor kinderen is een belang-
rijk onderwerp en bij SVIJ staat 
hoog in het vaandel dat voor ie-
dereen voetballen leuk is. Op 
welk niveau je ook speelt en 
hoe goed je ook bent, voor jon-
gens en meisjes. Wopsie Top-
sie is een onderdeel van Sport-

bond IJmuiden en heel lang ge-
leden was SVIJ ook een onder-
deel hiervan dus de grond be-
ginselen komen prima overeen. 
Er zijn nog enkele plekken be-
schikbaar voor het Wopsie Top-
sie Pinksterkamp dus men kan 
zich nog opgeven.
Het Wopsie Topsie Pinkster-
kamp is dit jaar van 18 tot en 
met 20 mei, en wordt gehou-
den op camping De Houtrak 
(Droompark Spaarnwoude) in 
Halfweg. Het kamp kost 37,50 
euro. Dus als een kind niet jon-
ger is dan 7 jaar en niet ouder 
dan 11 jaar, dan gaat het na-
tuurlijk lekker mee.
Voor informatie en inschrij-
vingen kan men terecht bij In-
grid Maas, Platanenstraat 10, 
1971 NK IJmuiden, telefoon 
0255-519695, 06-54632514 of 
ingmaas@planet.nl. Zie ook 
www.svij.nl.

Rick van Nunen gaat 
voor 6 keer Alpe d’Huez
Velsen - Op woensdag 5 en 
donderdag 6 juni rijden duizen-
den mensen de Alpe d’Huez op 
met maar een doel: zoveel moge-
lijk geld bij elkaar fietsen voor het 
KWF kankerfonds. Rick van Nu-
nen gaat dit jaar deelnemen aan 
dit gigantische evenement en wil 
zes keer de Alpe d’ Huez beklim-
men.
Het lijden van mensen in zijn om-
geving met de ziekte en het ver-
driet wat het families geeft, heeft 
Rick doen besluiten om deel te 
nemen aan de Alpe d’HuZes: ,,Al 
dit verdriet wil je anderen bespa-
ren en om de kans op genezing 
in de toekomst te vergroten, is er 
veel geld nodig. Om veel geld op 

te halen ben ik afhankelijk van 
anderen en bedrijven die willen 
doneren/sponsoren. Dit kan door 
geld te storten op mijn persoon-
lijke site van de stichting Alpe 
d’Huzes, ook kunt u per behaal-
de beklimming geld toezeggen 
dit zal mij nog meer motiveren 
om zes keer de berg op te gaan.’’
Doneren kan via de site: http://
deelnemers.opgevenisgeenoptie.
nl/acties/richardnunen/richard-
van-nunen/ Richard is de ge-
boortenaam van Rick. Voor be-
drijven zijn er sponsorpakketten, 
variërend van 500 tot 2500 euro. 
Met vragen of reacties, mail naar: 
nunen05@hotmail.com of telefo-
nisch 06-48315335.

Winnaars 
Koningspuzzel
Velsen - Heel veel lezers heb-
ben de Koningspuzzel in onze 
krant van 25 april opgelost. De 
goede oplossing was: Koning 
Willem Alexander.
Voor vijf puzzelaars was er een 
mooie prijs. De heerlijke vis-
schotel ter waarde van 50 eu-
ro van Vishandel Molenaar aan 
de Cepheusstraat in IJmuiden 
werd gewonnen door J. We-
ber in Velserbroek. Keursla-
ger Groenendaal aan de Cep-
heusstraat stelde een fondue-/
gourmetschotel voor vier per-
sonen beschikbaar, deze is ge-
wonnen door mevrouw F. Slot-
boom-Trap in IJmuiden. De gift-
card ter waarde van 25 euro van 
Groenrijk Velserbroek gaat naar 
A.M. Schuurman in Santpoort-
Noord. Mara Home Decorati-
ons aan Plein 1945 in IJmuiden 
stelde een Scentchips geur-
pakket beschikbaar, deze gaat 
naar fam. J. de Reus in Velsen-
Noord. Tenslotte heeft Tini Kul-
derij uit IJmuiden een waar-
debon van 25 euro gewonnen 
voor een feestelijk spotje in on-
ze krant.

IJmuiden - De politie kreeg 
donderdagavond omstreeks 
23.20 uur een melding dat er 
op de Planetenweg op ruiten 
van een woning geschoten zou 
worden. De agenten kregen 
een signalement van twee jon-
gens en twee meisjes en stel-
den een onderzoek in. Op de 
Lange Nieuwstraat werden 
twee jongens die aan het sig-
nalement voldeden aangetrof-
fen. Beiden droegen een vuur-
wapen bij zich. De wapens ble-
ken niet van echt te onder-
scheiden imitatievuurwapens 
te zijn. De wapens zijn in be-
slag genomen. Het tweetal, een 
17-jarige jongen uit Velsen-
Zuid en een 16-jarige Velser-
broeker, is ingesloten voor ver-
hoor. De politie onderzoekt de 
zaak

Aangehouden 
bezit imitatie-
vuurwapens
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Beeldenpark 
tijdelijk 

uitgebreid
Regio - In Wijk aan Zee ligt het 
prachtige beeldenpark ‘Een Zee 
van Staal’. In dit park staan enor-
me stalen beelden. Bijna alle beel-
den zijn prachtig roestbruin van 
kleur. Het karaktervolle beel-
denpark, onder de rook van Ta-
ta Steel, wordt van 17 mei tot en 
met 19 mei opgesierd door zeven-
tien kleurrijke beelden die de leer-
lingen van de Franciscusschool in 
IJmuiden hebben gemaakt. Met 
medewerking van Kunstencen-
trum Velsen en kunstenaar Jaap 
Velserboer is drie weken lang ge-
inspireerd gewerkt. Het resul-
taat is verbluffend. De levensgro-
te werken van de leerlingen zijn 
prachtig. U kunt ze in het pink-
sterweekend bewonderen. Het 
beeldenpark is gratis toegankelijk 
en ligt aan de Bosweg/hoek Reijn-
dersweg (richting Noordpier). Vrij-
dagmorgen wordt de tentoonstel-
ling officieel geopend. Dan zijn 
de leerlingen van de Franciscus-
school aanwezig en nemen de 
leerlingen hun ouders en ande-
re familieleden trots mee voor een 
rondleiding door het park.

IJmuiden - Op zondag 19 mei 
houden Kuba Moskee IJmui-
den en Kuba Jongeren Orgaan 
een sportdag bij IJVV Stormvo-
gels. Op deze dag worden in Tur-
kije uitbundige feesten georga-
niseerd waar ook weer de jeugd 
centraal staat. In grote stadions 
worden de mooiste figuren ge-
vormd door groepen jongens en 
meisjes van verschillende scho-
len. Daarnaast staat ook het 
sporten centraal. Jaarlijks wordt 
dit door de Turkse gemeenschap 
in Velsen gevierd. Deze activi-
teit vindt normalitair plaats bij de 
moskee, maar door medewerking 
van IJVV Stormogels worden de 
festiviteiten dit jaar op het terrein 
van IJVV Stormvogels gevierd. 
Een onderdeel van de festivitei-
ten is een voetbaltoernooi van 7 
tegen 7. Na het voetbaltoernooi 
zijn er festiviteiten voor jong en 
oud. Er zijn optredens van volks-
dansgroepen en een kampioens-
wedstrijd voor de jeugd. Naast de 
festiviteiten worden allerlei lek-
kere dingen verkocht. Iedereen is 
van harte welkom om deel te ne-
men aan de festiviteiten.

Kuba Moskee 
houdt sportdag

Samenwerking IJmond 
Werkt en Bibliotheek
IJmuiden - Bibliotheek Velsen 
en IJmond Werkt! slaan de han-
den ineen. Werknemers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt krij-
gen een werkervaringsplaats 
in de horecavoorziening van de 
IJmuidense bibliotheek. Op deze 
manier wordt hun een natuurge-
trouwe werkomgeving geboden, 
als opstapje naar een reguliere 
baan. Bibliotheek Velsen krijgt 
de kans om hiermee haar maat-
schappelijk ondernemerschap 
vorm en inhoud te geven. De sa-
menwerking is op 8 mei feeste-
lijk beklonken. De Velsense Wet-
houder Economische Zaken en 
voorzitter van IJmond Werkt! Arj-
en Verkaik heeft de opening ver-
richt.
Bibliotheek Velsen heeft in mei 
2012 een nieuwe koffiebar in de 
ontvangsthal van de vestiging 
Centrale IJmuiden geopend. He-
laas is met het huidige horeca-
concept niet datgene bereikt 
waarop de organisatie hoop-
te: het creëren van een cen-
trale, laagdrempelige ontmoe-
tingsfunctie aan het Dudokplein. 
Daarom is gekozen voor een 
nieuwe samenwerkingspartner 
en wordt aan de inrichting een 
aantal aanpassingen gedaan. 
Directeur/bestuurder Martijn 
Mewe over deze stap: ,,Ik ben 
zeer verheugd over het enthou-
siasme waarmee IJmond Werkt! 
dit initiatief heeft opgepakt. Het 
is daarbij een groot voordeel dat 
zij veel ervaring hebben op het 
terrein van horeca en catering. 
En tot slot is het een groot pré 
dat IJmond Werkt! geworteld is 

in ons werkgebied.”
Ook IJmond Werkt! ziet voorde-
len bij samenwerking met de bi-
bliotheek. Directeur M.E. Bou-
ma verklaart: ,,De koffiebar van 
Bibliotheek Velsen heeft een 
centrale en aantrekkelijke lig-
ging, midden in het centrum 
van IJmuiden. Dat biedt voor on-
ze organisatie kansen in termen 
van zichtbaarheid. Hierdoor kun-
nen onze cliënten ervaring op-
doen in het aangaan van klant-
contacten. Dit soort werkerva-
ringsplekken, midden in de sa-
menleving, passen precies in on-
ze doelstelling om mensen zo 
snel mogelijk naar een reguliere 
baan te begeleiden.”
Leescafé Dudok is op 1 mei gaan 
proefdraaien en op 8 mei offici-
eel geopend. Naast aanpassin-
gen in de inrichting ten behoeve 
van meer huiselijkheid, zal ook 
het assortiment wat worden ge-
wijzigd, waarbij met name de la-
gere prijzen de opvallendste ver-
andering zullen zijn. 
Ook wordt het aanbod van 
broodjes uitgebreid en vereen-
voudigd. Tot slot zal een ‘bak-
kie doen tussen de boeken’ ook 
worden vergemakkelijkt, want 
op rustige tijden zullen mede-
werkers van IJmond Werkt! be-
stellingen opnemen op de eer-
ste etage van de bibliotheek. 
Zo hopen Bibliotheek Velsen en 
IJmond Werkt! het oorspronke-
lijke doel van de koffiebar als-
nog te realiseren: het creëren 
van een centrale, laagdrempe-
lige ontmoetingsfunctie aan het 
Dudokplein.

‘t Mosterdzaadje
Spaanse klanken en 

pianist van grote klasse
Santpoort-Noord - Vrijdag 17 
mei  om 20.00 uur is er voor de 
liefhebber van Spaanse muziek 
in ’t Mosterdzaadje een gepas-
sioneerd concert te beleven 
verzorgd door het gipsyflamen-
co duo La Rosa.  Het  program-
ma ‘Gitano y Ladino’  omvat Se-

fardische ( Spaans-Joodse) lie-
deren en muziek uit Andalusië 
La Rosa, met de zangeres As-
trid Duran en de gitarist Manito 
zit vol temperamentvolle zang 
en vlammend gitaarspel.
Nicolas van Poucke is een van 
meest veel belovende Neder-
landse pianisten op dit mo-
ment. Op Tweede Pinksterdag, 
maandag 20 mei om 15.00 uur 
geeft hij een recital in ’t Mos-
terdzaadje. 
Op zijn programma zover nu 
bekent werken van Brahms. Al 
in 2006 won hij de eerste prijs 
van het Nationale Pr. Christina 
Concours en in datzelfde jaar 
ook de eerste en publieksprijs 
op het Steinway&Sons con-
cours. ’t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29, telefoon 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aan-
vang is de zaal open. Toegang 
vrij, een bijdrage in de onkos-
ten wenselijk.
Zie ook www.mosterdzaadje.nl. 
(foto: Edwin Huizing)

Als eigenaar en bewoner van 
de woning Beecksanghlaan 
36-38 ben ik zeer onaange-
naam verrast door de onjuis-
te informatie, die in het artikel 
‘Grond Beecksanghlaan ern-
stig vervuild’ in de Jutter van 
25 april en in het artikel ‘Erf vil-
la Beecksang vervuild’ in het 
Noordhollands Dagblad van 2 
mei is gepubliceerd. Ten on-
rechte wordt in deze artikelen 
de indruk gewekt dat veront-
reinigingen uit de bodem via 
het grondwater en ‘omliggen-
de beekjes’ verder worden ver-
spreid.
Allereerst is de aangetroffen 
verontreiniging niet afkomstig 
van wasserijen, maar van een 
pigmentfabriekje, dat 50 jaar 
geleden een voormalige bollen-
schuur achter op het erf heeft 
gehuurd. Daardoor is de bo-
dem op dit gedeelte van het 
erf verontreinigd. Achter deze 
voormalige bollenschuur loopt 
een beek, de Scheybeek. Er is 
geen sprake van meerdere om-
liggende beekjes, zoals in het 
artikel wordt beweerd. 
Op de locatie van de bollen-
schuur zijn in opdracht van de 
Provincie Noord-Holland de af-
gelopen twee jaar diverse bo-
demonderzoeken uitgevoerd. 
In de rapporten van deze on-
derzoeken staat aangegeven* 
dat voor het aangetroffen lood 
en PAK’s geen verspreidings-
risico’s aanwezig zijn aange-
zien het immobiele verontreini-
gingen zijn. Deze verontreini-
gingen zitten dus vast in de bo-
dem op de verontreinigde loca-
tie. Bovendien blijkt uit de on-
derzoeken** dat er geen spra-

ke is van grondwaterveront-
reiniging in de bodem langs 
de beek. De uitspraak dat veel 
stoffen via het grondwater en 
omliggende beekjes verder in 
de bodem worden verspreid, is 
dus onjuist. 
Er is dus ook geen sprake van 
risico voor de gezondheid van 
mensen en dieren die uit de 
beek drinken. Risico voor de 
gezondheid is er alleen bij in-
name van de verontreinig-
de grond, bijvoorbeeld als spe-
lende kinderen grond in hun 
mond stoppen of bij gebruik 
als groentetuin, wanneer de 
groente niet goed gewassen 
wordt. Vanwege dit risico is de 
locatie als zogenaamde spoed-
locatie aangemerkt. Het water 
van de beek is schoon. Dieren 
en mensen kunnen, wat betreft 
de nabijgelegen bodemveront-
reiniging, zonder gevaar uit de 
beek drinken.
De locatie zal volgens de pro-
vincie naar verwachting dit na-
jaar gesaneerd worden door 
de vervuilde grond af te gra-
ven en te vervangen door scho-
ne grond.

Mw. Koster-Heck, Velsen-
Noord

* zie pag 8 van rapport Oriënte-
rend en aanvullend bodemon-
derzoek Beecksanghlaan 36 te 
Velsen-Noord, bk bodem, 2 de-
cember 2010
** zie pag. 12 van rapport Aan-
vullend bodemonderzoek 
Beecksanghlaan 36-38 te Vel-
sen-Noord, Oranjewoud, 20 de-
cember 2011

Koop een kaarsenzak en 
steun KWF SamenLoop

Velsen - Op 8 en 9 juni is de 
KWF SamenLoop voor Hoop 
in IJmuiden. Vanuit een team 
wandel je om de beurt een 
stukje mee in de voortduren-
de strijd tegen kanker. Tijdens 
de SamenLoop is op zaterdag-
avond 8 juni om 23.00 uur de 
indrukwekkende kaarsencere-
monie. Het parcours wordt ver-
licht door kaarsenzakken en 
er is een moment stilte om te 
denken aan mensen die kan-
ker hebben, gelukkig zijn ge-
nezen of helaas zijn overleden. 
Er is muziek van opera Fami-
lia. Iedereen die dat wil kan een 
kaarsenzak kopen en daar iets 
moois opzetten, dat kan een 
tekst zijn, een mooi gedicht, 
een kindertekening of andere 
versieringen. De kaarsenzak-
ken zijn te koop bij Mara Home 
Decoration in IJmuiden, Kasti-
no kaaswinkel in Velserbroek, 
Maaike Tromp in Driehuis of 
via www.velsen.samenloop-
voorhoop.nl of velsen@samen-

loopvoorhoop.nl. Ook scholen 
en bedrijven kunnen kaarsen-
zakken kopen en zo de Samen-
Loop steunen. Iedereen is wel-
kom om bij de kaarsenceremo-
nie te zijn op 8 juni, ook als u 
niet meewandelt. De KWF Sa-
menLoop is op het veld tegen-
over het zwembad De Heeren-
duinen.
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Dag van 
het Park
Zondag 19 mei 2013
Park Velserbeek 11.00 - 16.00 uur
Velsen Zuid

Burgerzaken extra open
In verband met de te verwach-
te drukte voor onder andere het 
aanvragen van paspoorten of 
identiteitskaarten is de werkeen-
heid Burgerzaken extra geopend 
op dinsdagavond 21 mei.

U kunt op deze avond terecht tus-
sen 18.00 uur en 20.00 uur. Burger-
zaken werkt uitsluitend op afspraak. 
U kunt voor genoemde avondopen-
stelling alleen telefonisch een af-
spraak maken. Het telefoonnummer 
is 140255 of 0255-567200.

19 mei: Dag van het Park
De jaarlijkse Dag van het Park in 
de gemeente Velsen is op zondag 
19 mei in park Velserbeek. Er is 
van alles te beleven voor jong en 
oud.

Wat is er te doen op 19 mei? Tussen 
11.00 en 16.00 uur zijn er verschillen-
de activiteiten zoals IVN-natuurex-
cursies voor volwassenen en kinde-
ren. Er zijn ritjes met de hui�ar, er 
worden schapen geschoren en bor-
dercollies laten zien hoe zij schapen 
kunnen drijven. Het IVN, Pieter Ver-
meulen Museum en Stichting Samen 
Spelen zijn aanwezig op de informa-
tiemarkt. Kinderen kunnen zich la-
ten schminken, knutselen en genie-
ten van een poppenkastvoorstelling. 
Zeemanskoor De Raddraaiers en 
muziekvereniging Soli zorgen voor 

een muzikale omlijsting.

Het evenement is gratis. Het volledi-
ge programma is te downloaden via 
de website www.velsen.nl. Het advies 
is om op de fiets te komen; er is maar 
heel weinig parkeergelegenheid.

De Dag van het Park wordt in Vel-
sen dit jaar een week eerder gehou-
den dan de landelijke dag. Dit komt 
omdat de Highland Games op 25 mei 
ook in Velserbeek worden gehouden.

Schoonmaak Binnenhaven
In mei 2013 is de Binnenhaven in 
IJmuiden aan de beurt voor een 
schoonmaakactie. Simone Bon-
tenbal roept Velsenaren op om 
haar te helpen. 

Op zaterdag 25 mei tussen 13.00 en 
15.00 uur wordt het terrein van de 
Binnenhaven schoongemaakt, het 
voormalige Zeewegziekenhuister-
rein. De organisatie is wederom in 
handen van Simone Bontenbal (van 
de succesvolle schoonmaakactie op 
het strand). Ditmaal helpen Johan 
Zwakman en Fred Tromp van het 
wijkplatform IJmuiden-Zuid mee.

Nadat de bouwwerkzaamheden op 
het terrein eind 2012 klaar waren, 

heeft dit wijkplatform ervoor ge-
zorgd dat het achtergebleven bouw-
materiaal werd weggehaald. Toch 
ligt er nog veel zwerfvuil en puin. 
Vooral tussen de struiken en bomen 
van het kleine parkje in de hoek ach-
ter de viskraam van Kaatje ziet het er 
smerig uit.
 
Voor de actie van 25 mei worden 
materialen geregeld, zoals prik-
kers, handschoenen en vuilniszak-
ken. De gemeente helpt mee door 
het vuil direct na de schoonmaak af 
te voeren. Alle hulp is van harte wel-
kom. Opgeven graag via een email 
naar hoehetookkan@live.nl. Op  
www.facebook.com/hoehetookkan 
staat meer informatie.

Meer toeristen naar regio
Op 6 mei heeft Annette Baervelt, 
wethouder Toerisme en recrea-
tie van Velsen, het eerste bord 
in ontvangst genomen dat meer 
toeristen naar de regio moet lei-
den.

‘Welkom in IJmuiden aan Zee’ – 
dit bord wil toeristen die naar Am-
sterdam komen, stimuleren om 
ook de regio te bezoeken. Op maan-
dag 6 mei overhandigde Jan Willem 
Groot, portefeuillehouder Stadsre-
gio Amsterdam, het bord aan wet-
houder Baerveldt. Dergelijke bor-
den komen ook bij de stranden 
IJmuiderslag en strand Noordpier 
te staan.

Het is het eerste toeristische be-
wegwijzeringsbord van het pro-
ject ‘Amsterdam Bezoeken, Holland 
Zien’. Dit project loopt al enige ja-
ren en moet het bezoek aan de regio 
stimuleren, waardoor het toerisme 
toeneemt en beter wordt gespreid, 
en de economie wordt versterkt. 
Het bord werd overhandigd tijdens 
een bijeenkomst van de Metropool-
regio Amsterdam. 

De aanpak blijkt te werken. Het per-
centage internationale bezoekers 
dat naast Amsterdam ook de regio 
bezoekt is van 18% in 2008 geste-
gen naar 23% in 2011. Aan het pro-
ject doen drieëntwintig gemeenten 
mee, de Stadsregio Amsterdam, de 
provincies Noord-Holland en Fle-
voland, Gewest Gooi- en Vecht-
streek en de Kamer van Koophandel 
Amsterdam. (foto: Jur Engelchor)

Onderhoud openbaar groen
Door bezuinigingen gaat de ge-
meente minder onderhoud ple-
gen aan grasvelden en riet. Zwerf-
vuil wordt wel opgeruimd.

Nog meer dan vorig jaar hebben de 
bezuinigingsmaatregelen van de ge-
meente e¨ect op het onderhoud van 
groen in de openbare ruimte. Zo 
worden grasvelden minder vaak ge-
maaid en zal riet langs waterkanten 
in het najaar niet meer gemaaid wor-
den. Ook wordt de grond rondom bo-
men (boomspiegels) niet meer on-
derhouden door de gemeente. Wel 

wordt zwerfvuil nog handmatig op-
geruimd door medewerkers van 
IJmond Groen.

Het e¨ect van deze maatregelen is 
dat de openbare ruimte op een aan-
tal plekken in de gemeente er min-
der verzorgd uit zal zien dan dat men 
gewend is. Uiteraard mag dit niet lei-
den tot onacceptabele situaties, zo-
als grote hoeveelheden zwerfvuil op 
bepaalde plekken. Dit kunt u mel-
den bij www.verbeterdebuurt.nl of 
via het digitaal loket van de gemeen-
te Velsen www.velsen.nl.

Werk aan de IJsselstraat
Vervanging van de riolering en 
herinrichting van de IJsselstraat 
in IJmuiden. Op woensdag 1 mei 
2013 is de eerste fase gestart; het 
werk duurt tot half augustus.

De werkzaamheden worden in vijf 
fasen uitgevoerd. Fase 1: vanaf de 
Waalstraat tot net voor de kruising 
Hunzestraat. Fase 2: vanaf het Gij-
zenveltplantsoen tot en met de krui-
sing Hunzestraat. Fase 3: vanaf de 
kruising Hunzestraat tot net voor 
de kruising Rijnstraat. Fase 4: van-
af het Gijzenveltplantsoen tot en met 
de kruising Rijnstraat. Fase 5: vanaf 
de kruising Rijnstraat tot de Lange 
Nieuwstraat.

Per fase worden de omwonenden ge-

informeerd door De Bie Wegenbouw.
Tijdens de werkzaamheden moe-
ten de auto’s buiten het werkterrein 
worden geparkeerd en moet huisvuil 
buiten het werkterrein worden ge-
zet. Bewoners die dat niet zelf kun-
nen, kunnen de hulp inroepen van 
het personeel van de aannemer.

Voor technische informatie tijdens 
de werkzaamheden kunt u contact 
opnemen met de projectbegeleider 
heer H. Kok, tel.nr: 0255-567465 of 
de projectleider mevrouw N. Zeeuw, 
telefoonnummer 0255-567367. De 
gemeente streeft ernaar de overlast 
van de werkzaamheden zoveel mo-
gelijk te beperken. Meer informa-
tie bij de gemeente Velsen via 0255-
567200.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u mee informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bu-
reau discriminatiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur.

Voor inhoudelijke vragen over het bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan 
gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken 
met één van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 

dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 4 
mei 2013 tot en met 10 mei 2013 
de volgende aanvragen hebben 
ontvangen voor een omgevings-
vergunning op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Van der Doesstraat ong. en Wille-
brordplantsoen, kappen 18 bomen 

(08/05/2013) w13.000170; Brees-
aapstraat 54, vergroten cafe/appar-
tementen (10/05/2013) w13.000171.

Velsen-Zuid 
Genieweg 42, renoveren gemeen-
telijk monument (08/05/2013) 
w13.000172.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Driehuis
Duin- en Kruidbergerweg 6, op-

richten romnyloods (06/05/2013) 
w13.000167.

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 54, kap-
pen twee bomen (07/05/2013) 
w13.000168.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen
Geen mededelingen

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursor-
gaan dat het besluit heeft genomen 
(college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemees-
ter van Velsen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via Di-
giD).In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening wor-
den gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 

bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. Burgemeester 
en wethouders van Velsen hebben 
de volgende besluiten genomen 
(de datum van vergunningverlening 
is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden
Kievitlaan 28, plaatsen erfafschei-
ding (07/05/2013) w13.000092; Wa-
tertorenpark, plaatsen kunstwerk 
(07/05/2013) w13.000093; Kromme 
Mijdrechtstraat 18, oprichten gara-
ge (08/05/2013) w13.000102; Casem-

brootstraat 58, wijzigen gevel school-
gebouw (08/05/2013) w13.000104; 
Trompstraat 200 J, K en L, verbou-
wen 3 woningen tot bijeenkomstruim-
te (13/05/2013) w13.000111.

Santpoort-Noord
Terrasweg 34, wijzigen brand-
compartimentering (13/05/2013) 
w13.000057; Crijnssenstraat 6, plaat-
sen dakkapel (voorgevel)(08/05/2013) 
w13.000109;  Molenveltlaan 15 en 
28, kappen 2 bomen (14/05/2013) 
w13.000142; Dinkgrevelaan ong., kap-
pen boom (14/05/2013) w13.000143; 
Roos en Beeklaan 39, kappen 2 bomen 
(14/05/2013) w13.000145.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
Sluisweid 9, wijzigen gevel schoolge-
bouw (08/05/2013) w13.000105;
Bagijnenkamp 3, plaatsen dakkapel 
(voorgevel)(13/05/2013) w13.000108. 

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen

Evenementen art. 2:17 APV 
9 juni 2013, Run for Kika, Spaarn-
woude te Velsen- Zuid (08/05/2013) 
u13.003505.
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Leidraad invordering gemeentelijke belasting Velsen
In de B&W vergadering van 23-
04-2013 is de Leidraad invorde-
ring gemeentelijke belastingen 
gemeente Velsen en incassore-
glement gemeente Velsen vastge-
steld.

De Leidraad Invordering gemeente-
lijke belasting Velsen en het incasso-
reglement gemeente Velsen ligt kos-
teloos ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis van de gemeente Vel-
sen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Een 

ieder kan op verzoek tegen betaling 
van een bedrag aan leges een afschrift 
verkrijgen van bovengenoemde be-
sluiten. De Leidraad Invordering ge-
meentelijke belasting en het incas-
soreglement gemeente Velsen kunt u 

ook raadplegen op de website van de 
gemeente Velsen (www.velsen.nl).

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen 
met afdeling Belastingen en Invorde-
ring, telefoonnummer 0255-567322. 

Bestemmingsplannen ‘Duingebied’ en ‘Spaarnwoude’
Burgemeester en wethouders zijn voornemens twee nieuwe bestem-
mingsplannen op te stellen voor de volgende gebieden: Het duinge-
bied van Velsen en het recreatiegebied Spaarnwoude.  

Duingebied
Het gebied is gelegen tussen het stedelijk gebied van Velsen, de gemeente 
Bloemendaal en het strand. Het bestemmingsplan omvat het binnen de ge-
meente Velsen gelegen deel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. In 
het noorden wordt het gebied globaal begrensd door de Heerenduinweg. De 
oostgrens wordt grotendeels gevormd door de voormalige spoorbaan IJmui-
den-Haarlem en de bebou-wing van de kern Santpoort-Zuid. In het zuiden 
wordt het plangebied begrensd door de gemeentegrens van Velsen en Bloe-
mendaal. In het westen door het strand en de IJmuiderslag. Het plangebied 
kenmerkt zich door het duingebied en de binnenduinrand met voornamelijk 
weilanden. 

Spaarnwoude
Het gebied omvat grotendeels het binnen de gemeente Velsen gelegen deel 
van het recreatiegebied Spaarnwoude. In het noorden wordt het plangebied 
begrensd door het Noordzeekanaal. In het oosten door de het zijkanaal C. De 
zuidgrens wordt bepaald door de gemeentegrens met Haarlem en Spaarn-
dam. In het westen door de Dammersweg en de A9. Het plangebied kenmerkt 
zich door de recreatieve voorzieningen van het recreatiegebied Spaarnwou-
de en de woonbootlocatie in zijkanaal B. Voor de ontwikkeling van het va-
kantiepark bij het Fort benoor-den Spaarndam, wordt een aparte planologi-
sche procedure gevoerd. Deze ontwikkeling maakt dus geen deel uit van dit 
bestemmingsplan.

De directe aanleiding om voor deze twee gebieden nieuwe bestemmings-
plannen op te stellen is gele-gen in het feit:
• de wens bestaat om het aantal bestemmingsplannen waaruit de plangebie-

den thans in planologisch opzicht zijn opgebouwd te reduceren tot één be-
stemmingsplan;

• de wens bestaat om de bestaande voorschriften/plankaarten te unifor-
meren en te globaliseren, zodat er een eenduidige juridische systematiek 
komt voor het hele plangebied.

• diverse bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar, waardoor er wettelijk 
gezien aanleiding is om ze te actualiseren.

De begrenzing van hierboven genoemde gebieden kunt u bekijken via de web-
site van de gemeente Velsen (www.Velsen.nl). Een kaart van deze gebieden is 
tevens in te zien bij de receptie van het stad-huis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Inventarisatie initiatieven in het plangebied
Om bij het opstellen van de hierboven genoemde bestemmingsplannen re-
kening te kunnen houden met toekomstige ontwikkelingen vragen wij ieder-
een die binnen een periode van 10 jaar hiertoe concrete plannen en ideeën 
heeft, deze aan de gemeente kenbaar te maken. Het gaat de gemeente daar-
bij om fundamentele wijziging in fysieke zin (bijv. slopen en bouwen) maar 
het kan ook gaan om een trans-formatie in het gebruik (bijv. van werken naar 
wonen).

Het initiatief dient binnen 4 weken na publicatiedatum in het bezit te zijn 
van de gemeente Velsen. Vervolgens ontvangt u een reactie van de gemeente. 
Verzoeken die na de genoemde termijn worden ingediend, moeten in princi-
pe wachten tot het betref-fende bestemmingsplan weer wordt herzien. Re-
kening moet worden gehouden met een termijn van 10 jaar.

Wilt u een initiatief indienen?
U dient uw initiatief binnen vier weken na publicatiedatum in te dienen bij 
het college van Burgemees-ter en Wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden. Vermeld in uw reactie op welk bestemmingsplan uw initia-
tief betrekking heeft (‘bestemmingsplan Duingebied’ of ‘bestemmingsplan 
Spaarnwoude’).
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Raadsplein 23 mei 2013
Op 23 mei 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijdelij-
ke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Tel-
star) aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.
 
De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Ruimte 1
19.30-21.01  Bestemmingsplan Zeezicht 

Ruimte 2
19.30-21.00  Stand van zaken decentralisaties in het sociale domein 

Ruimte 3
19.30-21.00  Dekkingsplan brandweer Kennemerland 
Ruimte 1
21.30-23.00    Woonvisie 2025  

Ruimte 2
21.30-23.00   Uitgifte kadeterrein Grote Hout 

Ruimte 3
21.30-23.00 Evaluatie kunst- en cultuurbeleid 2009-2012 / Bepaling the-
ma’s 2013-2016 

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot ui-
terlijk woensdag 22 mei 16.00 uur aanmelden bij de Gri�e, tel. 0255 567502 of 
via email: gri�er@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie 
worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: gri�er@
velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden door-
gestuurd. 

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de 
bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en 
onderliggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl. 

De raadsvergadering is live te volgen via Seaport TV.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

Een parkeerschijfzone (maximaal 
1 uur) in te stellen op de ventweg 
van de Wijkerstraatweg (ter hoogte 
huisnummer 119 t/m 191) te Velsen-
Noord, geldende op maandag t/m za-
terdag van 9:00 uur t/m 18:00 uur. 

Aan deze maatregel wordt uitvoe-

ring gegeven door:
- het plaatsen van het verkeersbord 
E10 en E11 zoals bedoeld in bijlage 
1 van het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens 1990, met een on-
derbord waarop de volgende tekst is 
aangegeven: “ma t/m za van 9:00 t/m 
18:00 uur”;
- het aanbrengen van blauwe belij-
ning langs de parkeervakken die bin-
nen de parkeerschijfzone vallen.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het verkeersbesluit kan worden in-
gezien bij de receptiebalie, stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 
januari 2013 vindt formele publica-
tie van verkeersbesluiten plaats in 
de digitale Staatscourant. Deze ad-
vertentie is bedoeld als extra service.

Parkeren Wijkerstraatweg
In Velsen-Noord wordt de leef-
baarheid verbeterd door uitvoe-
ring van het programma ‘Frisse 
Wind’.

In dat kader is gezocht naar maatre-
gelen om de parkeersituatie aan de 
Wijkerstraatweg rondom de winkels 
te verbeteren. De gevonden oplos-
sing is tweeledig:

1. het uitbreiden van een aantal par-
keerplaatsen;

2. het invoeren van een parkeer-
schijfzone op het ventweggedeelte 

als ‘pilot’ voor een jaar (zie verkeers-
besluit). 

Voor meer informatie kijk op www.
velsen.nl.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben beslo-
ten: 
 
- een parkeerverbod in te stellen aan 
de noordzijde van de Meervlietstraat 
(op het gedeelte tussen de ‘s Graven-
lust en ’t Roode Hart) te Velsen-Zuid 

door middel van het plaatsen van bord 
E01 (2x), zoals bedoeld in het RVV 
1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Door belanghebbenden kan tegen het 
bovenstaande besluit ingevolge de Al-
gemene Wet Bestuursrecht binnen 

een termijn van 6 weken na de dag 
waarop het besluit is bekend gemaakt, 
schriftelijk bezwaar worden gemaakt. 
Het bezwaar dient te worden gericht 
aan Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, stad-
huis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Van-
af 1 januari 2013 vindt formele publi-
catie van verkeersbesluiten plaats in 
de digitale Staatscourant. Deze adver-
tentie is bedoeld als extra service.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders 
hebben op 7 mei 2013 besloten 
om de naam Rooswijkerlaan op 
de oude locatie in te trekken en 
toe te kennen aan de nieuwe loca-
tie zoals aangegeven op de bij het 
besluit behorende kaart.
Mogelijkheid van bezwaar

Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-

leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart 

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