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Vissenloop breekt records

ZATERDAG 3 JUNI
ZIJN WIJ GESLOTEN
Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

IJmuiden - De voorzitter van
KWF Kankerbestrijding afdeling Velsen, Fred van Dam,
kon zondagmiddag een bijzonder positieve mededeling
doen op het volle finishterrein
van het IJmuidense wandelevenement Vissenloop. ,,De
opbrengst van de derde Vissenloop heeft die van de vorige twee edities veruit overschreden. Bleef de teller na
de beide vorige wandeltochten staan op zo’n 32.000 euro, de derde editie die vandaag werd gehouden heeft
het fantastische bedrag voor
KWF Kankerbestrijding opgeleverd van 38.000 euro.’’
Ook het aantal deelnemers
nam sterk toe ten opzich-

te van voorgaande jaren, die
gemiddeld zo’n 1.300 deelnemers opleverde. Afgelopen zondag kwam uit de telling naar voren dat 1.850
wandelaars aan deze derde editie hebben deelgenomen. Uit de voorinschrijvingen was al gebleken dat zich
1.550 deelnemers hadden ingeschreven voor de wandeltocht, maar op de dag zelf
kwamen daar nog eens 300
bij, waarschijnlijk ook vanwege de goede weersomstandigheden.
Mede hierdoor was het ’s
middags op het finishterrein
een geanimeerde en gezellige bedoening. Veel familieleden, waarvan diverse met

bloemen ter ere van ‘hun’
wandelaar en veel belangstellenden zorgden voor een
fantastische sfeer waarbij de
gebakken vis en haring, die
overigens gratis was voor de
wandelaars, grif van de hand
ging. Ook de spetterende
muziek van de band ‘Alle Tijd’
zorgde ervoor dat alle aanwezigen het bijzonder naar hun
zin hadden.
Gezien het succes en de vele positieve reacties van de
deelnemers aan dit wandelevenement heeft de organisatie besloten dat ook volgend jaar de Vissenloop zal
worden georganiseerd. Zie
ook www.vissenloopijmuiden.
nl. (foto: Erik Baalbergen)

Pierloop weer afgeblazen
IJmuiden - Problemen met
het parcours, een te grote tijdsdruk en opgestapte vrijwilligers. Dat zijn de
voornaamste redenen om
dit jaar weer geen Pierloop
te organiseren.
Er vinden al geruime tijd gesprekken plaats tussen de
gemeente Velsen en het organisatiecomité. Al in een vroeg
stadium bleek dat de geplande wegwerkzaamheden aan
de Waterloolaan en Zeeweg
voor grote problemen zouden
zorgen. Het oostelijke traject

van de Pierloop is daardoor
over een lengte van ongeveer
2,5 kilometer volledig geblokkeerd. Daarnaast is er landelijk een veel strenger beleid
ten aanzien van veiligheid. Dit
alles zou leiden tot zeer grote ingrepen in het parcours
en een grote toename van
de werkzaamheden voor het
vrijwillige organisatiecomité.
Een deel van het comité besloot daarop de taken neer te
leggen, wat het voor de overgebleven vrijwilligers vrijwel
onmogelijk maakte om binnen vier maanden een groot

hardloopevenement te organiseren.
Hoofdsponsor Cornelis Vrolijk
is onaangenaam verrast door
de afgelasting van de Pierloop. Afgesproken is dat de
Stichting Pierloop en de gemeente Velsen op korte termijn rond de tafel gaan om te
praten over de editie in 2018.
Pas als er overeenstemming
is bereikt, beslist de directie van Vrolijk of het sponsorschap wordt voortgezet.
De Pierloop zou dit jaar
plaatsvinden op zaterdag 9
september.

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN
0255-511 730

Deze week in De krant!
SPORTPARK ZEEWIJK:
ZATERDAG 27 MEI
AANVANG 14.30 UUR

Stormvogels

tegen

Hoofddorp

(nacompetitie)

ZONDAG 28 MEI
AANVANG 14.00 UUR

Stormvogels

tegen

FC Den Helder

(nacompetitie)

Deze advertentie is aangeboden door:

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

De Noostraat weer open
IJmuiden - De kruising De
Noostraat/Plein
1945/Zoutmanstraat is woensdagavond
weer open gegaan. Dit betekent dat het doorgaand verkeer richting Lange Nieuwstraat weer mogelijk is. Dit
geldt ook voor het verkeer

van en naar de parkeerplaats
bij Albert Heijn. De Raadhuisstraat blijft nog wel twee weken langer afgesloten voor het
verkeer. Op dit gedeelte zijn de
werkzaamheden nog niet afgerond. Doorgaand verkeer is
hier dus nog niet mogelijk.
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COLOFON
Verschijnt donderdag

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

Verschijnt donderdag

EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplaGE hoFGEEsT: 15.250
oplaGE juTTEr: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

Provinciaal geld
voor herinrichting
Waterloolaan/Zeeweg
Velsen - De provincie NoordHolland investeert 10 miljoen
euro in lokale verkeersprojecten die de verkeersveiligheid
verbeteren. Daarvan gaat bijna 2,7 miljoen euro naar onze
regio.
Gedeputeerde Staten hebben dit jaar vooral subsidie beschikbaar gesteld voor het aanleggen van vrijliggende fietspaden, rotondes en verhoogde
plateaus bij kruisingen.
Zo is er onder andere een subsidiebedrag van 630.000 euro toegekend voor de herinrichting van de Waterloolaan
en Zeeweg in Velsen. Ook is de

Velserbroek - Het NK Flyboarden vindt dit jaar plaats
op de Westbroekplas bij Villa Westend. Op zaterdag 3 juni komen de beste flyboarders naar Velserbroek om te
bepalen wie de nationale titel in de wacht sleept. Speciale gast is DJ Gregor Salto.
Het NK Flyboarden duurt van
11.00 tot 18.00 uur. De toegang is gratis.
Flyboarden geldt als één van
de meest sensationele sporten van dit moment. Dankzij
een krachtige jet stream komen flyboarders tot wel 20
meter hoog en duiken zij als
een dolfijn in het water.
Tijdens het NK wordt in drie
categorieën gestreden om
de Nederlandse titel. De kids
verschijnen om 11.00 uur aan
de start, gevolgd door de dames (12.00 uur) en de heren
(13.00 uur). Vanaf 15.00 uur
komen de flyboarders uit de
Interleague in actie.
Het NK wordt om 16.00 uur
afgesloten met een specta-

subsidieaanvraag voor de aanpassingen Velserstraat in Haarlem gehonoreerd en is er geld
toegekend aan de reconstructie van fietspaden en kruispunten bij de Spoorsingel in de gemeente Beverwijk.
De provincie Noord-Holland
stelt ieder jaar subsidie beschikbaar voor de verbetering
van de infrastructuur op gemeentelijke wegen en wegen
van waterschappen.
Projecten die bijdragen aan de
verbetering van de verkeersveiligheid van de omgeving komen voor de subsidie in aanmerking.

culaire eindshow en de huldiging van de winnaars. Speciale gast is de internationaal
bekende DJ Gregor Salto. Hij
draait van 17.00 tot 18.00 uur
op het strand aan de Westbroekplas.
Het NK Flyboarden wordt georganiseerd door de Flyboard
Stichting Nederland in samenwerking met Villa Westend. De FSN is opgericht
door Sky Watersports, FlyboardTeam Nederland, FlyboardforU, Fly Hero en Flyboard Nederland. De stichting heeft als doel om de
sport te promoten, de flyboardwereld samen te brengen en het niveau van het flyboarden in Nederland te stimuleren en te laten groeien.
Bij Villa Westend kan het hele jaar worden geflyboard.
Met de Westerbroekplas en
een privéstrand pal voor de
deur bieden zij een zeer divers aanbod (water)activiteiten. Kijk voor meer informatie
op www.villawestend.nl.

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens
beeld vast. Soms naar aanleiding van de actualiteit of
een evenement, soms gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden doorgaans te bieden heeft of bijzondere gebeurtenissen die
plaatsvinden. Achter elke
foto schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden.
Deze week aandacht voor
het voormalige Zeewegziekenhuis.
IJmuiden heeft bijna tachtig jaar lang een eigen ziekenhuis gehad: eerst het Antoniusziekenhuis en later het Zeeweg Ziekenhuis. We zitten nu
al weer ruim tien jaar zonder.
Vanaf het begin van de twintigste eeuw pleiten de paters Capucijnen, die een kerk en een
klooster runnen op de Heide,
tevergeefs voor een onderkomen voor de IJmuidense zieken. Een gift vanuit de Duitse
keizerlijke marine aan de gemeente, als dank voor de goede zorgen voor de gewonde
opvarenden van de Duitse torpedoboot V69 in 1917, en bestemd voor ‘werken van liefdadigheid’ in IJmuiden, heeft ook
geen resultaat.
In 1927 wordt vanuit de Mariastichting in Haarlem het Antoniusziekenhuis geopend in de
voormalige tuchtschool aan de
Zeeweg. Het hospitaal wordt
geleid door de zusters Franciscanessen. Na de tweede wereldoorlog barst het Antonius al snel uit haar voegen. In
1961 besluit de gemeente tot
de bouw van een nieuw algemeen ziekenhuis. In 1967 worden een verpleegstersschool,
internaat en woongebouw voor

de technische dienst geopend.
In de jaren daarna verrijst in
de achtertuin van het Antoniusziekenhuis het nieuwe ziekenhuis van twaalf verdiepingen. Het Zeeweg Ziekenhuis
wordt in 1971 geopend en telt
345 bedden. Veel IJmuidenaren hebben dit ziekenhuis helaas noodzakelijk bezocht.
Maar ook veel IJmuidenaren
zijn op de kraamafdeling op de
wereld, op de IJmuidense bodem gezet!
Al snel komen van hogerhand
voorstellen om het Zeeweg
Ziekenhuis te sluiten vanwege het verwachte beddenoverschot midden jaren 80. De bezuinigingen en dreigingen tot
sluiting van kleinere ziekenhuizen worden met de jaren groter. Vanaf 1979 gaan het Zeeweg Ziekenhuis en St. Joannes de Deo in Haarlem samenwerken op het gebied van specialisten. Vanaf 1986 gaan de
Haarlemse Elisabeth Gasthuis
en St. Joannes de Deo en het
IJmuidense Zeeweg Ziekenhuis verder samenwerken. In
1991 fuseren zij tot het Kennemer Gasthuis. Het Zeeweg Ziekenhuis wordt: ‘Kennemer Gasthuis locatie Zeeweg’. Intussen wordt het ‘Zeeweg’ verder uitgekleed. In 1996
stopt de 24-uurs zorg. In hetzelfde jaar wordt nog wel een
huisartsenkliniek geopend. De
dreigende sluiting leidt tot felle weerstand en acties onder personeel, lokale politiek
en bevolking. Maar de strijd is
tevergeefs; in 2006 wordt het
Zeeweg definitief gesloten en
in 2007 wordt het gesloopt.
Voor een ziekenhuisbed moet
de IJmuidenaar nu naar Beverwijk, Haarlem-zuid, Hoofddorp
of zelfs verder weg...

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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▲

12.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Energiek Velsen presenteert ‘Before The
Flood’. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
‘We remember Elvis Presley’.
Aanvang 20.15 uur.

26 MEI

Pinkstertentoonstelling bij
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a Velserbroek. Geopend tussen
11.00 en 18.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Birds of a
Feather’, solo-tentoonstelling
Heddy-John Appeldoorn. Geopend donderdag tot en met
zondag van 11.00 tot 16.00
uur. Toegang 4 euro.
Pieter Vermeulen Museum:
Tentoonstelling
Poepgoed/
Scheid Goed. Vanaf 3 jaar.
13.00 tot 17.00 uur.
Zeehavenmuseum extra geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Peter Pot, meest beroemde trekzakspeler in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00
uur, toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.

27 MEI

Pinkstertentoonstelling bij
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a Velserbroek. Geopend tussen
11.00 en 18.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Birds of a
Feather’, solo-tentoonstelling
Heddy-John Appeldoorn. Geopend donderdag tot en met
zondag van 11.00 tot 16.00
uur. Toegang 4 euro.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland op z’n smalst’. Tentoonstelling ‘95 Jaar Wijsmuller
Durf en Innovatie’. 3 Speurtochten. Geopend vanaf 13.00
uur. Motordraaimiddag van
13.00 tot 17.00 uur.
LBR Toernooi bij VVH, Van
Aartssportpark in Velserbroek. Aanvang 13.00 uur.
Bijeenkomst over de huidige
discussie rond ‘voltooid leven’
in de ontmoetingsruimte bij
de Dorpskerk in SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur.

28 MEI

Religieuze bijeenkomst met
drs. Katrijne Bezemer in De
Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang 10.30 uur.
Rondrit met de stoomtrein
over Tata Steel. Vertrek 10.45
uur vanaf station Velserbosch.

Pinkstertentoonstelling bij
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a Velserbroek. Geopend tussen
11.00 en 18.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Birds of a
Feather’, solo-tentoonstelling
Heddy-John Appeldoorn. Geopend donderdag tot en met
zondag van 11.00 tot 16.00
uur. Toegang 4 euro. En Brocantebeurs.
Corvetteclub op het KNRMterrein, Haringkade in IJmuiden. Verschllende Corvettes aanwezig tussen 11.00 en
17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland op z’n smalst’. Tentoonstelling ‘95 Jaar Wijsmuller
Durf en Innovatie’. 3 Speurtochten. Geopend vanaf 13.00
uur.
Pieter Vermeulen Museum:
Tentoonstelling
Poepgoed/
Scheid Goed. Vanaf 3 jaar.
13.00 tot 17.00 uur.
Opening expositie Jaap
Hoeksma en Louis ‘t Hart in
Raadhuis voor de kunst, Torenstraat 7 Velsen-Zuid. Aanvang 15.00 uur. Expositie is te
zien tot 25 juni.
Studenten van Conservatorium Amsterdam in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.
Optreden LEFF in Café Bartje, Hoofdstraat SantpoortNoord. Van 17.00 tot 21.00 uur.

29 MEI

Pinkstertentoonstelling bij
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a Velserbroek. Geopend tussen
11.00 en 18.00 uur.

30 MEI

Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Pinkstertentoonstelling bij
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a Velserbroek. Geopend tussen
11.00 en 18.00 uur.
Inloopspreekuur
Sociaal
Wijkteam Santpoort, Driehuis
en Velsen-Zuid in Het Terras, Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord. Van 11.00 tot

31 MEI

OIG
tweedehandswinkel open aan Industriestraat,
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Pinkstertentoonstelling bij
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a Velserbroek. Geopend tussen
11.00 en 18.00 uur.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland op z’n smalst’. Tentoonstelling ‘95 Jaar Wijsmuller
Durf en Innovatie’. 3 Speurtochten. Geopend vanaf 13.00
uur.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Poepgoed/Scheid Goed. Vanaf 3
jaar. 13.00 tot 17.00 uur. Workshop knutselen 13.30 – 15.30
uur kosten 1,50 bovenop de
entreeprijs.
Buitenplaats Beeckestijn:
Kindervertelmiddag voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Van
14.00 tot 16.00 uur. Ook mogelijk als verjaardagspartijtje. Kosten 6,- per kind. Opgeven via carla_schut@hotmail.
nl of 06-26038252, dit kan tot
uiterlijk de dinsdag ervoor tot
18.00 uu

1 JUNI

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Birds of a
Feather’, solo-tentoonstelling
Heddy-John Appeldoorn. Geopend donderdag tot en met
zondag van 11.00 tot 16.00
uur. Toegang 4 euro.
Rouwspreekuur bij Alice
Loeters persoonlijke uitvaartzorg in de Naaldkerk, Frans
Netscherlaan 12 SantpoortNoord. Van 11.00 tot 12.00
uur.
Pinkstertentoonstelling bij
Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a Velserbroek. Geopend tussen
11.00 en 18.00 uur.
Houdt inbrekers buiten de
deur! Wijkplatform IJmuidenZuid organiseert i.s.m. de politie, woningbedrijven en gemeente een Voetstapactie.
Loop mee van 19.00 tot 21.00
uur. Start bij de Spil.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Liedjes-vankantiealbum van An & Jan
Rot. Aanvang 20.30 uur.

Snuffelmarkt

Gratis uw
evenement op TV?
rtvseaport.nl/agenda
Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

IJmuiden - Zaterdag 27 mei
wordt van 09.00 tot 16.00
uur een gezellige snuffelmarkt geouden op de Lange
Nieuwstraat. Er zijn weer veel
kramen die vol liggen met
van alles en nog wat. Wie ook
zijn overtollige spullen wil
verkopen kan een kraam huren. Bel voor meer informatie of reserveringen voor een
kraam naar 0255-533233 of
06-10475023. De volgende
markten zijn op 10 juni, 15
juli, 12 augustus en 16 september.

Holleman en HBB Groep
ontwikkelen Hofgeest West
Velserbroek - Holleman
Santpoort heeft HBB Groep
benaderd voor de locatie Hofgeest West in Velserbroek.
Samen gaan deze twee authentieke familiebedrijven Holleman Santpoort als ontwikkelaar en HBB Groep als
ontwikkel- en bouworganisatie - aan de slag met de ontwikkeling en realisatie van
circa 190 woningen aan de
westzijde van Broekeroog.
Het terrein dat bekend staat
als Hofgeest West ondergaat
de komende jaren een ware metamorfose. Het is voor
het dorp een krachtige locatie met in de directe nabijheid
scholen, winkels, zorgvoorzieningen en meerdere uitvalswegen. Er komen tussenen hoekwoningen, twee-onder-een-kapwoningen
en
vrijstaande woningen.
Directeur Holleman Santpoort Cees van der Horst is
trots op de samenwerking
met HBB. ,,Als team gaan
wij dit project ontwikkelen
tot een nieuwe wijk voor Velserbroek. In de wijk komen
aan de Hofgeesterweg vrijstaande woningen en aan
de buitenrand twee-ondereen kap- en vrijstaande wo-

ningen, het middengebied zal
hoofdzakelijk uit rij- en hoekwoningen bestaan.”
HBB Groep is een ontwikkel- en bouworganisatie uit
Heemstede en zeer bekend
met deze locatie. ,,Wij zijn
trots op dit project op deze
prachtlocatie, waarbij we dit
gebied geschikt gaan maken
voor de bewoners van Velserbroek, er is grote schaarste op de markt en veel vraag
naar nieuwe woningen in deze regio,” aldus Martijn van
de Poll, directeur HBB Groep.
,,Ons doel is om samen een
fijne nieuwe woonomgeving te realiseren. Een wijk
die goed aansluit bij de wensen van de nieuwe bewoners,
maar die ook aansluit bij Velserbroek.” Samen met de gemeente Velsen kan het ontwikkelteam nu in volle vaart
vooruit.
De wijk wordt groen opgezet en zal stedenbouwkundig dienen ter afronding van
de westkant van Velserbroek.
Op dit moment worden de
plannen getoetst door de
gemeente Velsen. Naar verwachting zullen de eerste
woningen volgend jaar in
verkoop gaan.
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Nils Duurkoop fietst in
Tanzania voor Amref

Pinkstertentoonstelling
Jan Makkes
Velserbroek - Vanaf Hemelvaartsdag 25 mei tot en met
Tweede Pinksterdag 5 juni is
de Pinkstertentoonstelling.
U kunt dan dagelijks tussen
11.00 en 18.00 uur de pittoreske boerderij gratis bezoeken. Er is een kleurrijke expositie van de werken van
kunstschilder Jan Makkes
in zijn Museumboerderij aan
Hofgeesterweg 22a in Velserbroek.

The Piercing Shop
viert eerste verjaardag

Sportieve
Peuter 2-daagse
bij Partou
Santpoort-Zuid - Voor sommige scholen is het net geweest, maar voor anderen
is het bijna zover: de avond4daagse! Basisschoolkinderen
lopen vier avonden 5 kilometer in groepen en worden de
laatste avond feestelijk onthaald. De peuters lopen ook
graag mee, maar zijn hier nog
nét iets te klein voor. Daarom
organiseert Partou speciaal
voor hen de Peuter 2-daagse!
Partou kinderdagverblijf aan
de Wüstelaan in SantpoortZuid heeft 22 en 23 mei met
de peuters een wandeltocht
gelopen van ongeveer 1,5 kilometer lang! Zij liepen in het
bos bij de vestiging, om samen te ontdekken en samen
te bewegen. Voorafgaand aan
de wandeling werd er een
warming-up gehouden met
alle kinderen om vervolgens
per groep van start te gaan
met de 2-daagse. Onderweg
zijn er stempels verzameld en
uiteraard werden de peuters
feestelijk onthaald bij de finish. Met deze knappe prestatie hebben zij een mooie
medaille en een ijsje verdiend.
Het waren twee geslaagde en
gezellige middagen. Op naar
volgend jaar.

IJmuiden – De eerste verjaardag is wel een feestje waard, vindt eigenaresse Donna Voorting van The
Piercing Shop IJmuiden.
Dus wordt op 1, 2 en 3 juni 20 procent korting gegeven op het volledige assortiment én op het zetten van
piercings.
Donna: ,,Hygiëne is bij piercing heel belangrijk. De
zaak is dan ook goedgekeurd door de GGD. Mensen kunnen erop vertrouwen dat piercings steriel
worden ingezet en dat er
goede nazorg is. Daarnaast
hecht ik veel waarde aan
klanten en tevredenheid.’’
The Piercing Shop heeft
een ruim assortiment piercings. Bijzonder is dat Don-

Driehuis - Strawberries
Dames 1 kan zondag kampioen worden. Er moet dan
wel gewonnen worden van
directe concurrent Roomburg.
Met nog drie wedstrijden te
gaan heeft de thuisploeg vijf
punten voorsprong op de
nummer 2. Mocht het zon-

na ook haar eigen customplugs maakt voor mensen
die hun oren gestretched
hebben. Daarbij is eigen
inbreng ook mogelijk. Kijk
voor de mogelijkheden op
de website.
Piercen mag voor kinderen vanaf 12 jaar met ouders erbij. Vanaf 16 jaar
mag het ook zonder ouders,
maar neem altijd een geldig
identiteitsbewijs mee.
The Piercing Shop is te vinden aan Kennemerlaan 163
in IJmuiden. Openingstijden zijn: dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.00 tot
18.00 uur en op zaterdag
tot 17.00 uur. Bel voor informatie met 0255-751371. Zie
ook www.thepiercingshopijmuiden.nl.

dag niet lukken om te winnen, dan heeft de ploeg van
Wilmer van Dijk nog twee
kansen om alsnog promotie
naar de tweede klasse af te
dwingen.
De kampioenswedstrijd begint om 12.45 uur. Publiek
is van harte welkom! (foto:
Rik Kors)

IJmuiden - Begin oktober
gaat Nils Duurkoop (36) samen met nog 105 andere
deelnemers 400 kilometer en
4.000 hoogtemeters fietsen
in Tanzania. De zes dagen
durende Africa Classic wordt
verreden rondom de voet van
de Kilimanjaro. Naast de uitdaging en de geweldige ervaring wordt de fietstocht
mede georganiseerd om
sponsorgeld op te halen voor
Amref Flying Doctors. Dit is
een internationale organisatie die zich inzet voor behoud
van gezondheid en voorkomen van ziekte in Afrika.
Om dit avontuur conditioneel aan te kunnen wordt er
door Nils nu al flink getraind
op zijn nieuw aangeschafte
mountainbike. Sinds zijn inschrijving voor deze fietstocht
fietst Nils één tot twee keer
per week vanuit IJmuiden
naar zijn werk in Aalsmeer.
De afstand naar zijn werk (30
km enkele reis) en het vroege opstaan, weerhielden hem
er eerder van om de fiets te
pakken. Nu is hij meer dan
ooit gemotiveerd om fietsend
naar Aalsmeer te gaan. Daarnaast traint hij elke woensdagavond mee bij de MTBclub in Spaarnwoude.
Buiten deze noodzakelijke
wekelijkse fietstrainingen om

Santpoort-Noord - Vanessa’s Reisbureau heeft een
naam hoog te houden wat
cruises betreft. Als cruisespecialist kent ze als geen ander de wereld van het cruisen.
In de 25 jaar dat ze reizen verkoopt heeft ze al vele cruiseschepen gezien en nog veel
meer plaatsen bezocht waar
je tijdens je cruisevakantie
aanlegt.
Al die kennis heeft Vanessa
nu verwerkt in zes handige
inspiratiegidsen. In tegenstelling tot een gebruikelijk cruisegids vind je hierin in het kort
de plaatsen beschreven die je
kunt gaan bezoeken per gebied. Zo zijn er de Noord- en
Zuid-Europa gidsen, de Caraiben en drie andere regio’s op
de wereld. Je leest hierin meteen wat de beste tijd is om er
heen te gaan, krijgt een overzicht van de beschikbare rederijen en allerlei tips.
Wanneer je nadenkt over een
cruise of als je vaker gecruised hebt en wilt weten wat

de conditie op pijl te krijgen,
is het ook nog een hele uitdaging om voldoende sponsors te werven. Om mee te
mogen doen met de Africa
Classic dient iedere deelnemer namelijk een sponsorbedrag van tenminste 5.000
euro op te halen voor Amref
Flying Doctors. Dit sponsorbedrag is als het ware je ‘ticket’ voor deelname.
Meer weten over de Africa
Classic of Amref direct sponsoren via de fietstocht van
Nils? Kijk dan op www.africaclassic.nl/nils-duurkoop.

er nog meer te zien valt: ga
dan langs in Hoofdstraat 224
in Santpoort-Noord en neem
een of meer gidsen bij de
cruise-specialist van Velsen
mee.
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Gert stapt uit DA Ritskes

‘Nu is het goed’
IJmuiden - Gert Ritskes gaat
met pensioen. De eigenaar van
DA Ritskes aan de Frans Naereboutstraat gaat 1 juli door als
bandagist voor de elastische
kousen en laat zijn winkel in
vol vertrouwen achter aan zijn
enthousiaste team. Ook al zou
het familiebedrijf volgend jaar
100 jaar bestaan, toch kan
Gert Ritskes met vol overtuiging zeggen: ,,Nu is het goed.’’
Er is een koper gevonden die
DA Ritskes als investering
voortzet. Dankzij deze ‘grote speler’ zullen de producten
in de winkel straks goedkoper
zijn dan bij de ‘concullega’s’,
terwijl het voltallige team kan
aanblijven. Ook de collega’s
boven de winkel blijven waar
ze zijn, de schoonheidssalon,
de chiropraktiker en de natuurgeneeskundige. Een win/
win-situatie dus.
,,Mijn veerkracht wordt minder’’, zegt Gert eerlijk. ,,Zakelijk
wordt het voor iedereen moeilijker en nu kan ik een goedlopende zaak achterlaten die zal
worden gerund door een fantastisch team. Ik stop niet helemaal met werken en zal regelmatig in de winkel komen, want ik blijf samen met
schoondochter Anne Bakker
actief met het aanmeten van
de elastische steunkousen, in
een regio van Bennebroek tot
Castricum. Afspraken maken
kan gewoon in de winkel.’’
In 1918 werd de zaak aan de
Frans Naereboutstraat begonnen door de opa van Gert. Later namen zijn ouders de zaak
over en sinds 1978 is Gert het
hart van Ritskes, wat al snel
DA Ritskes werd. Hij had toen
al ervaring opgedaan bij Portegies Castricum, een moderne drogisterijketen waar

hij snel carrière maakte. Toch
koos hij ervoor om samen met
zijn vrouw Sandra het familiebedrijf in IJmuiden over te nemen. ,,Ik begon al gauw met
kortingen, sloot me aan bij
DA en heb in de loop der jaren een paar keer de zaak verbouwd en vergroot. Eind tachtiger jaren kwam natuurgeneeskundige Bloem praktijk
houden in de zaak. Dat trok
mensen uit heel Nederland.
Ik zag de bijzondere resultaten die hij boekte en ben op
zijn aanraden zelf een opleiding als natuurgeneeskundige
begonnen. Ik wilde geen eigen
praktijk maar heb mijn kennis
wel altijd gebruikt om de klanten in de winkel te helpen met
hun gezondheid. Door de jaren
heen heb ik mijn kennis overgedragen aan de dames in de
winkel, maar zij hebben op
hun beurt ook allerlei opleidingen gedaan, voor drogist, op
het gebied van vitaminen en
orthomoleculaire kennis.’’
Nog steeds zijn er producten
van Bloem te koop bij DA Ritskes, naast andere bijzondere
producten die Gert een aanvulling vindt op het reguliere
assortiment, zoals (sport)bandages en natuurproducten.
Heel belangrijk in de winkel is
de klantvriendelijkheid. Bijna
iedereen wordt met zijn naam
begroet en er is altijd een luisterend oor en dat zal zeker ook
zo blijven.
Op vrijdagmiddag 30 juni is vanaf 15.00 uur het afscheid van Gert Ritskes. Klanten zijn dan van harte welkom
voor een gezellig drankje. Op
de foto vanaf links: Annemarie, Wendy, Marjo, Wilma, Carmen, Gert en zijn schoondochter Anna.

Velsen - Binnenkort wordt
begonnen met werkzaamheden voor de herinrichting en
groot onderhoud aan de Waterloolaan, kruising Zeeweg
en de Heerenduinweg tot aan
het zwembad. Het gaat niet
alleen om nieuwe wegverhardingen. Tegelijkertijd wordt de
verkeerssituatie verbeterd. Op
het kruispunt Waterloolaan/
Minister van Houtenweg/Zeeweg komt een rotonde met
vrijliggende fietspaden nabij
de oversteek met de busbaan.
Deze oversteek wordt beter
vorm gegeven en het fietspad langs de busbaan krijgt
een betere aansluiting. In dit
gebied worden bovendien de
bushaltes verplaatst. Er is een
bedrag van ruim 1,5 miljoen
euro uitgetrokken voor alle
aanpassingen.

Rondleidingen op boorplatform Paragon C463

IJmuiden - Bezoekers van het ven. Door de lage olieprijzen is
Havenfestival IJmond kunnen er op dit moment minder vraag
een kijkje nemen aan boord naar booreilanden. Daarom
van de Paragon C463. Dit in- ligt dit eiland tijdelijk in de Visdrukwekkende boorplatform sershaven.
ligt in de Vissershaven en is Vele honderden mensen hebéén van de eyecatchers van ben sinds begin mei gestemd
het festival op zaterdag 17 en voor de fotowedstrijd van Hazondag 18 juni.
venfestival IJmond. Stemmen
Kaarten voor de rondleidin- kan nog tot 31 mei 18.00 uur
gen zijn vanaf zaterdag 27 mei via
www.facebook.com/ha12.00 uur te bestellen via de venfestival. De foto’s staan in
website www.havenfestivalij- vijf albums die elk een categomond.nl.
rie vertegenwoordigen: vissePer ticket wordt 1,50 euro ser- rij, strand, scheepvaart, omgevicekosten in rekening ge- ving en havens.
bracht. Op het boorplatform De winnende foto’s worden
Velsen - Het bestaande Ver- zijn maximaal 720 bezoekers afgedrukt op bouwhekdoehuis- en Gevelfonds wordt welkom, verdeeld over twee ken die tijdens het HavenfesDe rondleidin- tival verspreid over de kade te
omgezet in Winkelfonds
Kijk voor het Velactuele festivaldagen.
nieuws op
sen. Het fonds dat werd op- gen duren circa 20 minuten en zien zijn. Daarnaast mogen de
gezet om de middenstand
aan worden verzorgd door de me- winnaars het bouwhekdoek
WWW.BEVERWIJKER.NL
WWW.HEEMSKERKSECOURANT.NL
de Lange Nieuwstraat
te on- dewerkers van Paragon Off- met hun foto na afloop mee
naar huis nemen en worden
dersteunen, wordt nu anders shore.
ingezet. De Regionale Detail- Paragon C463 is een zelfhef- de nummer 1 foto’s afgedrukt
handelsvisie IJmond wordt de fend boorplatform dat gebruikt op een ansichtkaart.
basis van Winkelfonds Velsen. wordt om naar gas en aard- De fotowedstrijd wordt meDe bedoeling is om de kansrij- olie te boren in ondiep water. de mogelijk gemaakt door de
ke winkelcentra in Velsen ster- Op locatie worden de poten op gemeente Velsen (IJmuiden
ker en compacter te maken. de zeebodem geplaatst waar- Rauw aan Zee), de foto-FaceDe IJmondvisie is tot stand na het eiland zich langs deze bookpagina Een IJmuidenaar
gekomen met de gemeente- poten hydraulisch omhoog be- Leeft en Friso Huizinga Comraden van Beverwijk, Heems- weegt om bij slecht weerNimeugeen
municatie. (foto: Erik Baalbero w bofek
ie Kr
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Oude schoollokalen
worden sociale
huurwoningen

Nederlands
kampioen 2017
Pencak Silat
Santpoort-Noord - De Witte
Tijgers van Dschen Dui hebben
weer een Nederlands kampioen. In de drukke examenperiode zijn ze afgereisd naar de
Open Nederlandse Kampioenschappen Jeugd en Junioren in
Hoogeveen. Vincent Fabris had
de coaching weer voor zijn rekening genomen, en ook Peter Schutten, de stijlleider, was
aanwezig als scheidsrechter
(wasit). De poule waarin Robin
Vogel meespeelde was met vijf
strijders goed gevuld en men
kon zich opmaken voor weer
een aantal spannende momenten. De eerste wedstrijd verliep
geheel zonder problemen en zo
kon Robin heel snel gas terugnemen om energie te sparen
en blessures te voorkomen, de
eerste hobbel was overtuigend
genomen. Robin werd voor zijn
tweede partij jammergenoeg
uitgeloot vanwege een oneven
aantal spelers. Dan maar gelijk de finale in want dat was
ook het doel waarvoor ze waren gekomen. In de finaleseries
was Robin als negende aan de
beurt om te knokken voor de
titel van Nederlands kampioen
in zijn gewichtsklasse. De finale was een hele mooie partij.
De eerste ronde ging behoorlijk gelijk op en daarmee was
Robin zichtbaar niet blij. Na diverse tactische wijzigingen die
Vincent had doorgegeven ging
het een stuk beter en de tweede ronde stond dan ook snel op
zijn naam. De derde ronde kon
Robin overtuigend doordrukken en met een paar mooie
scharen en vegen was de klus
geklaard en hebben ze in de
vereniging weer een Nederlandse kampioen waar we behoorlijk trots op zijn. Meer weten over Pencak Silat? Op 11
juni organiseert Perisai Putih
een open Seni festival in de OG
Hal in Haarlem. Hier kunt u veel
mooie demonstraties zien van
verschillende stijlen. Interesse?
Zoek op facebook: Seni festival
Haarlem of ga langs bij Dschen
Dui aan de Wüste-laan 79. Zie
ook www.dschendui.nl.

IJmuiden - Aan de Kanaalstraat in IJmuiden heeft woningcorporatie Velison Wonen onlangs twee niet meer
in gebruik zijnde schoollokalen verbouwd tot twee ruime sociale huurwoningen.
Maandag 15 mei ontving de
eerste bewoner de sleutel
van zijn drie-kamer woning.
Beide woningen met uitzicht
op het Noordzeekanaal bevinden zich op de begane
grond en zijn gelijkvloers.
Om die reden zijn de woningen uitermate geschikt voor
ouderen en mensen die een
aangepaste woning nodig

hebben. De twee huurwoningen maken deel uit van het
appartementencomplex ‘De
Tender’ waarin ook 8 koopwoningen zijn gevestigd.
Kim Hexspoor projectleider
van Velison Wonen is uitermate trots op het resultaat
van de verbouwing. ,,Toen
duidelijk was dat het pand
niet meer als bedrijfsruimte
gebruikt zou worden, moesten we op zoek naar een
nieuwe bestemming. Met deze betaalbare huurwoningen voegen we weer twee
mooie woningen toe voor onze doelgroep.”

Dagje uit met OIG-IHD
Velsen - Honderdvijftig ouderen, begeleid door 24 OIGIHD-vrijwilligers en vier Rode
Kruis-medewerkers, hebben
woensdag 17 mei een mooie
dagtocht gemaakt met OIGIHD. Na met de bekende busjes te zijn opgehaald bij de diverse verzorgingshuizen of
vanaf de huisadressen, werden alle deelnemers verzameld
bij de Abeel. Vandaar werd iedereen verdeeld over 4 grote
touringcars, waarvan 2 met lift
en geschikt voor rolstoelvervoer, terwijl één eigen kleine
rolstoelbus mee reed om een
gaste in een grote elektrische
rolstoel met hulphond ook de
gelegenheid te bieden om mee
te gaan.
Vanaf de Abeel ging de tocht
eerst naar Voorschoten, waar
bij van der Valk de koffie en
gebak klaar stond. Vandaar
werd er verder gereden langs
het Westland naar het eind van
de Nieuwe Waterweg bij Hoek
van Holland, waar naast de
Maeslantkering de rondvaartboot Ameland klaar lag.
Met hulp van alle begeleiders
lukte het om de hele groep re-

delijk snel aan boord te krijgen,
zodat de tocht langs de havens
en de 2e Maasvlakte kon beginnen. Al varende werd er een
broodjes lunch geserveerd,
terwijl de kapitein vertelde wat
er links en rechts te zien was.
Aan het eind van de middag werd er weer afgemeerd
en kon de begeleidingsstaf
aan krachttraining gaan doen
door alle rolstoelers en ook de
slecht ter been zijn de gasten
de hoge helling naast de Maeslantkering op te rijden. Een
heet klusje op een heel mooie
dag. Daarmee was de dag nog
niet afgelopen, want op de terugreis wachtte er nog een diner bij De Zoete Inval voordat het hele gezelschap rond
21.00 uur weer terug was bij
de Abeel. Daarna werden alle
gasten of afgehaald of met de
OIG-IHD busjes naar huis gebracht. 150 ouderen hebben
hiermee, mede met het mooie
weer, een prachtige dag genoten, die deels bekostigd is uit
de opbrengst van de kleding,
die in de bekende ondergrondse OIG-IHD kledingcontainers
wordt gestort.

Dag van de Duurzame
Noordzeevis
IJmuiden - Op de Dag van
de Duurzame Noordzeevis draaide in IJmuiden alles
om vis. Het publiek was verrast om te zien hoeveel soorten vis leven in de Noordzee.
In de vishal en op de schepen
was het druk met bezoekers.

Hoe de visvangst is gemoderniseerd was te zien op de
MDV1 Immanuel uit Urk. Dit
schip wordt als pilot gebruikt
voor andere vissersschepen.
Tijdens deze dag was er natuurlijk ook volop vis te proeven. (foto: Erik Baalbergen)

Driehuis - Roofvogels en
voetbal, eigenlijk geen combinatie zou je zeggen. Natuurlijk, bij Go Ahead kennen
we de Eagles, ooit als toevoeging bedacht door trainer
Barry Hughes.
Bij Vitesse laten ze voor de
wedstrijd een heuse zeearend rondvliegen maar dat
haalt het natuurlijk niet bij
Velsen waar tijdens een demonstratie een echte Amerikaanse woestijnbuizerd over
een handvol kleine voetballers scheert, voetballers die
zich daarvoor vrijwillig beschikbaar hadden gesteld.
Eng? Ja, maar dat laten ze
natuurlijk niet merken.
Velsen is toch een voetbalclub? Juist, ja. De roofvogels
vormden het pauzeprogramma van Velsen&Friends een
intussen jaarlijkse feestdag
waar jeugdspelers, ouders en
niet te vergeten vriendjes en
vriendinnetjes afgelopen zaterdag een gezellige sporten speldag beleefden. In de
ochtend waren de kleinsten
aan de beurt. Een springkus-

sen hoort daar natuurlijk bij,
er was limonade en de kinderen smulden van door ouders gebakken taart en ook
de suikerspin ontbrak niet.
Uiteraard werd er ook – samen met een aantal ouders een potje gevoetbald waarbij
sommige spelertjes behalve
door hun spel ook nog opvielen omdat ze zich eerst fraai
hadden laten schminken.
Ook was er een ruilbeurs
voor sportkleding, altijd handig als je kinderen weer iets
gegroeid zijn.
In het middagprogramma
hielden de O13, O15 en O17
zich bezig met o.a. doelschieten tegen een snelheidsmeter en een voetbalwedstrijd
waarbij de spelers zich in een
bijna manshoge ballon konden meten met hun tegenstanders, een hilarisch gebeuren waarbij velen omver
gekegeld werden zonder de
kans een blessure op te lopen. Conclusie: een gezellige familiedag dus bij de club
uit Driehuis. Volgend jaar gewoon in de herhaling.
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Techniek is onmisbaar

Techniek Experience in
zwembad De Heerenduinen
School’s cool IJmond
zoekt thuismentoren
Velsen - School’s cool
IJmond is voor komend
schooljaar nog hard op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers die zich als thuismentor willen inzetten voor brugklassers die door persoonlijke omstandigheden een groter risico lopen op schooluitval. Denk daarbij bijvoorbeeld
aan een moeilijke thuissituatie of een taalachterstand.
Met een tot twee uur begeleiding per week maken de
vrijwilligers voor deze leerling
een wereld van verschil.
De stap van de basisschool
naar de brugklas is groot.
Voor de leerlingen die worden aangemeld bij School’s
cool is deze stap nog groter. De thuismentoren van
School’s cool helpen hun pupillen vanaf het einde van
groep acht voor ongeveer anderhalf jaar om deze stap en
daarmee het risico op schooluitval te verkleinen. Het is belangrijk dat een mentor affiniteit heeft met de schoolgaande jeugd, maar onderwijservaring of zelf kinderen
hebben is niet nodig. En de
leeftijd kan variëren van 18
tot 88 jaar.
De vrijwilligers krijgen voorafgaand aan het mentor-

schap op twee avonden in
juni een training, waarna ze
gekoppeld worden aan een
leerling. Gedurende het mentoraat, dat na de zomervakantie start, wordt ondersteuning geboden door de
coördinator. Ook zijn er regelmatig bijeenkomsten ot
waar ervaringen kunnen
worden uitgewisseld.
Voor komend schooljaar worden in Velsen, Beverwijk en
Heemskerk nog vrijwilligers
gezocht. Deze vrijwilligers
zien erop toe dat de leerling
lekker in zijn vel zit en voldoende tijd aan zijn huiswerk
besteedt. Zij geven hem of
haar en de ouder(s) tips en
adviezen en ze oefenen met
zelfstandig leren.
School’s cool is ook op zoek
naar bedrijven en ondernemers, die hun werknemers
willen stimuleren om dit vrijwilligerswerk te verrichtten.
Bijvoorbeeld door de mentoren de gelegenheid te bieden om de begeleiding van
de leerlingen (deels) in hun
werktijd te doen. Dit kan voor
bedrijven een mooie vorm
van lokaal betrokken, maatschappelijk ondernemen zijn.
Zie ook www.schoolscoolijmond.nl. (foto: Ron Pichel)

Stoelen tekort bij
Soli limonadeconcert
Driehuis - Er moesten weer stoelen worden bijgeschoven afgelopen zondag bij het Soli limonadeconcert in Driehuis, afgelopen zondag. Heeft u ook altijd al een instrument willen
spelen? Alle niveaus en leeftijden zijn welkom bij deze gezellige, dorpse muziekvereniging. Er zijn diverse blaas- en trommelklassen. Meer info op www.soli.nl

Velsen - ,,Hoe doen jullie dat
met plas?’’ Een voor de hand
liggende vraag, maar je moet
hem maar durven stellen. Rasim Yildiz, een van de twee
technische mannen van het
zwembad de Heerenduinen,
kan er om lachen en geeft
graag antwoord. ,,Het chloor
en een speciaal koolfilter halen alle urine, zo’n tachtig liter per week, netjes uit het
zwemwater.’’
Een modern zwembad zoals
De Heerenduinen in IJmuiden
is veel meer dan een eenvoudige bak water. Dat werd duidelijk tijdens de Techniek Experience voor de leerlingen van groep 8 van de Jan
Campertschool uit Driehuis
op vrijdag 19 mei, die zich
voor een groot gedeelte in
de enorme kelder van het gemeentelijk zwembad afspeelde. Dankzij de speelse uitleg
van Rasim weten deze leerlingen nu alles van de veelomvattende techniek die nodig is om veilig en comfortabel te kunnen zwemmen in
de binnen- en buitenbaden.
De enthousiaste zwembadtechneut vertelt dat er bijna 1.800 kuub water nodig
is om de drie baden van De
Heerenduinen te vullen. ,,Samen met de buffer die we in
de kelder bewaren, is dat zo’n
2 miljoen liter!’’ De leerlingen

zijn onder de indruk, hoewel de meeste vragen daarna
over de waterglijbaan gaan.
Ook Juf Tessa Heeringa is enthousiast. ,,Wat gaaf dat we
deze installaties mogen bekijken, anders kom je hier
nooit.’’ Haar leerlingen krijgen ondertussen te horen
dat De Heerduinen veel doet
aan klimaatbeheersing, energie- en waterbesparing en
veiligheid. Zo wordt de hoeveelheid chloor in het water
nauwkeurig gedoseerd, zodat
rode ogen na het zwemmen
al lang niet meer voorkomen.
En het geavanceerde camerasysteem Poseidon helpt de
badmeesters met het waken over de zwemmers. Rasim demonstreert dat er een

alarm af gaat als een persoon
of voorwerp langer dan tien
seconden roerloos op de bodem ligt.
,,Techniek is onmisbaar, ook
bij bedrijven en instellingen
waar je het niet direct verwacht’’, vertelt Egbert Wilmink
van Telstar Thuis in de Wijk,
de maatschappelijke stichting die de Techniek Experiences voor basisscholen organiseert. De leerlingen krijgen naast een frisbee van het
zwembad van Wilmink een
zandlopertje van twee minuten mee. ,,Die kunnen jullie
gebruiken bij het douchen,
dan blijf je er niet te lang onder staan. Want we moeten
zuinig zijn met water en energie.’’ (foto: Ron Pichel)

Corvetteclub op bezoek
bij KNRM IJmuiden
IJmuiden - Op zondag 28
mei zijn van 11.00 tot 17.00
uur verschillende Corvettes
aanwezig op het KNRM-terrein aan de Haringkade. De
leden van de Heartbeat Corvetteclub komen op bezoek
bij de reddingmaatschappij.
Een Corvette is een Amerikaanse sportwagen gebouwd
naar Europees voorbeeld. Er
zijn vanaf 1953 tot heden verschillende modellen op de
markt gebracht. Afhankelijk
van weersomstandigheden
worden zo’n dertig tot zeventig Corvettes verwacht. Het
publiek kan deze auto’s bekijken en een vaartocht maken met de oude reddingboot van IJmuiden, de ‘Johanna Louisa’. Reddingstation Zandvoort ondersteunt
de vaartochten die dag met

de Annie Poulisse. Het varen
is gratis als men donateur
wordt van de KNRM. Anders
zijn de vaarkaarten 5 euro.

Alle opbrengsten van deze
dag gaan naar de reddingmaatschappij. (foto: Sander
van den Berg)
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Doe mee met de
Telstar Street League

Velsen - In juni gaat de
zesde editie Telstar Street
League van start, het bijzondere
straatvoetbaltoernooi
voor jongens én meisjes van
12 tot 16 jaar van Telstar Thuis
in de Wijk. In de verschillende wijken zijn er vijf voorrondes, de finale is na de zomer
in het Rabobank IJmondstadion van Telstar. Nieuw dit
jaar zijn extra activiteiten, gericht op ontmoeting en respect tussen de verschillende
culturen.
Deze ‘side-events’ zijn een
initiatief van stichting Cultureel Festival Velsen en de gemeente en bestaan uit ludieke sportieve spellen, een
multiculti-quiz en hapjes uit
diverse culturen, die tijdens
de voorrondes zowel aan de
deelnemers als het publiek

worden geserveerd. De ludieke sporten, zoals rokvoetbal en sumoworstelen in speciale pakken, doen de deelnemers tussen hun Street
League wedstrijden door.
De voorrondes voor de Telstar Street League 2017 zijn
op vijf woensdagen en beginnen steeds om 17 uur. Nieuw
is de voorronde in HaarlemNoord, terwijl jongeren uit
Beverwijk worden aangemoedigd om deel te nemen
aan de voorronde in VelsenNoord. De voorrondes zijn op
7 juni in Velserbroek (Wieringer Aak), 14 juni in IJmuidenZeewijk (Cruijff Court), 21 juni in Haarlem-Noord (Flevoplein), 28 juni in IJmuiden
(Homburgstraat) en 5 juli in
Velsen-Noord (Stratingplantsoen). Voor eten en drinken

wordt gezorgd. Spelers van
Telstar zijn de scheidsrechters.
Een team bestaat uit minimaal vijf en maximaal acht
meisjes of jongens (niet gemengd). Deelnemers moeten tenminste 12 jaar en nog
geen 16 jaar oud zijn. Naast
het voetballen, kunnen zij
ook punten verdienen met
een wijkbijdrage. Bijvoorbeeld door te helpen bij een
buurtfeest of het schoonmaken van een plantsoen.
Een team haalt alleen de finale als de wijkbijdrage ook
daadwerkelijk is uitgevoerd.
De finales zijn voorafgaande
aan een wedstrijd van Telstar
aan het begin van het nieuwe seizoen.
De Telstar Streetleague is een
initiatief van de stichting Telstar Thuis in de Wijk, dat dit
evenement samen met het
jongerenwerk van stichting
Welzijn Velsen, SportSupport,
stichting Cultureel Festival
Velsen, de gemeente en de
club Telstar organiseert. Deze
partijen dragen net als autobedrijf Van Mossel bij aan de
Streetleague, zowel in financiële als in personele en faciliterende zin.
Alle deelnemers krijgen periodekaarten voor wedstrijden van de Witte Leeuwen of
Leeuwinnen. Zie ook www.
telstarstreetleague.nl
en
www.facebook.com/TelstarStreetleague.

Bijzondere filmavond
met ‘Before the Flood’
IJmuiden - In samenwerking
met National Geographic organiseert Energiek Velsen op
dinsdag 30 mei een unieke
voorstelling van de documentaire Before the Flood in het
Witte Theater.
Het Witte Theater ondersteunt
dit initiatief en stelt veertig
plaatsen ter beschikking voor
het publiek naast de honderd
plaatsen die gereserveerd zijn
voor de leden van de duurzame
energiecoöperatie.
In 2016 ging Leonardo DiCaprio
in gesprek met prominente namen en (voormalige) wereldleiders over het klimaat en dit verwerkt tot de documentaire Before the Flood. De film laat duidelijk zien wat de gevolgen zijn
van en de verwachtingen in de

toekomst rond de klimaatver- we vaak denken. Energiek Velandering. Dit wordt op een fas- sen biedt de film kosteloos aan
cinerende en realistische ma- voor haar leden die apart zijn
nier in beeld gebracht. Loka- uitgenodigd. Een aantal kaarle duurzame energiecoöpera- ten is beschikbaar voor geïntetie Energiek Velsen heeft de af- resseerden buiten het ledenbespraak met National Geograp- stand. De bezoekers buiten het
hic kunnen maken de docufilm ledenbestand betalen slechts
‘Before the Flood’ van Leonar- de reserveringskosten van 50
do di Caprio te mogen vertonen cent. Rigo verffabriek (winaan een select publiek in het naar van de IJmond Duurzaam
Witte Theater op dinsdag 30 Award 2014) is mede-sponsor
mei 2017. Energiek Velsen ziet van deze avond en biedt iedere
het als een mooie kans deze bezoeker 1 drankje aan na affilm te delen met Velsenaren en loop aan de bar.
het actuele
nieuws opvan
het belang van duurzamer den- Kijk
Devoor
exclusieve
voorstelling
ken en doen in het dagelijks le- Before the Flood vindt plaats
ven extra onder de aandacht te www.jutter.nl
op dinsdag 30 mei en de film
brengen. Want ook veel kleine www.hofgeest.nl
zal om 20.00 uur beginnen. Instappen helpen de uitstoot van loop vanaf 19.00 uur. Kaarten
CO2 te verminderen; we heb- kunt u bestellen via www.witben daar meer invloed op dan tetheater.nl.

Op ontdekkingstocht
langs de bunkers
IJmond - Op zaterdag 10
juni is het Bunkerdag. Tussen 10.00 en 17.00 uur gaan
langs de hele Nederlandse kust bunkers van de Atlantikwall voor één dag open
voor publiek. In Wijk aan Zee
en IJmuiden herinneren nog
tientallen bunkers aan het
oorlogsverleden. Je bezoekt
er onder meer de indrukwekkende Schnellbootbunker. Het enorme bouwwerk
bezat veertien havens waarin Schnellbooten afgemeerd
konden worden. In de zeldzame radarbunker zijn de antennekabels nog aanwezig.
De Europese kust veranderde tijdens de Duitse bezetting letterlijk in een vesting.
Nazi-Duitsland legde in de
Tweede Wereldoorlog een
6200 kilometer lange verdedigingslinie aan: de Atlantikwall. Talloze bunkers, tankwallen en loopgraven zijn
daarvan nog altijd de stille
getuigen. IJmuiden werd als
belangrijke havenplaats gemarkeerd door de Duitse bezetter en uitgebouwd tot een
zogenaamde Festung. Ook
Wijk aan Zee maakte onderdeel uit van deze Festung.
De aanleg van de Atlantikwall had zeer ingrijpende gevolgen voor bewoners in de
kustregio. Zo werd in november 1942 besloten tot volledige evacuatie van de inwoners
van Wijk aan Zee en werden
grote delen van IJmuiden
ontruimd. Binnen de voormalige Festung IJmuiden zijn
er tijdens de Bunkerdag nog
veel bunkers te bezoeken.
Hoogtepunt in IJmuiden is de
enorme Schnellbootbunker.

Het indrukwekkende bouwwerk bezat veertien overdekte havens waarin Schnellbooten afgemeerd werden,
droogdokken, reparatiewerkplaatsen en een kazerne
voor maar liefst 1000 soldaten. Vrijwilligers van het Bunker Museum IJmuiden vertellen er over de geschiedenis
en de sporen uit het verleden
die nog altijd zichtbaar zijn.
Naast de Schnellbootbunker
is de bijbehorende Torpedoopslagbunker te bezoeken en
is in het bunkermuseum een
Duitse onderzeeër te zien. In
Wijk aan Zee zijn maar liefst
13 bunkers van binnen te
ontdekken.
Om stil te staan bij de ingrijpende gevolgen van de Atlantikwall zijn er naast de bunkerbezichtigingen door het
hele land verschillende activiteiten voor jong en oud. Tijdens wandelingen en rondleidingen worden de verhalen van de wijk en haar inwoners nieuw leven ingeblazen.
Acteurs tonen hoe het leven
er in en rond de bunkers aan
toe ging. Historische voertuigen vervoeren de bezoekers tussen de verschillende
bunkerlocaties. Filmvertoningen met historische beelden
brengen de bezoeker terug
naar voorbije tijden. Speciaal
voor kinderen is er een opdrachtenboekje om meer te
leren over dit stukje geschiedenis van ons land.
Zie ook www.bunkerdag.nl.
Tickets geven toegang tot alle bunkers en zijn online en
op de dag zelf verkrijgbaar
bij de verschillende bunkerlocaties.

Kijk voor het actuele nieuws op

www.jutter.nl

www.hofgeest.nl
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Voltooid
leven!?

Weer uitwisseling
tussen maneges
Santpoort-Noord - Afgelopen zaterdag werd op manege Kennemergaarde de uitwisselingswedstrijd gehouden
tussen manege HCV en Kennemergaarde. Van elke manege deden er 12 ruiters mee
die een dressuurproef reden
op de paarden van KG. De uitslag was als volgt: in groep 1
ging de eerste prijs naar Fleur
Niessen op Anyway, tweede werd Luna Langer op Until
Then en derde Famke van de
Gaarden op Navarra. In groep
2 won Eline Eijs de eerste prijs
op Briljant, tweede werd Wouter Smits op Dancing Queen,
derde Jody Burger op Destiny
en vierde Marjolein Knuvelder

op Briljant. Op zondag werd de
Instructeurswedstrijd gehouden. Plezier staat bij deze wedstrijd voorop! Vijf instructeurs
deden met hun teamgenoten
een dressuurproef, Prix-Caprilli, een springparcours, Gymkana, paardenvoetbal, stoelendans en Tally-Ho. Aan het eind
van deze gezellige middag
werd de uitslag bekend gemaakt: Captain Ella Euwema
won met haar teamgenoten
Evelyn Beintema, Majet Massee, Dominiec Emmelot, Eric
Mengerink, Dana Mengerink,
Matthijs Kelder en Jack Euwema de eerste prijs. Tweede
werd team Ed en derde team
Sandra.

Santpoort-Noord - Op zaterdag 27 mei is er om 15.00 uur
een bijeenkomst in de ontmoetingsruimte bij de Santpoortse
Dorpskerk over de huidige discussie rond ‘voltooid leven’. In
de afgelopen tijd komt het gesprek daarover op gang onder
meer door de aandacht daarvoor in de politiek. Het gaat
dan om mensen die hulp wensen bij zelfdoding als ze het
gevoel hebben dat verder leven geen zin meer heeft. Er komen heel wat vragen naar boven: wanneer is ons leven voltooid? Wie bepaalt dat eigenlijk als we er bijvoorbeeld van
uitgaan dat het leven door God
gegeven is? Mag je er dan toch
een eind aan laten maken als
het echt niet meer gaat? Wat
zijn de verschillen tussen de
huidige euthanasiepraktijk en
de door sommigen gewenste
mogelijkheid om je leven humaan te laten beëindigen als je
het gevoel hebt dat het genoeg
geweest is? Welke rol spelen
artsen en geestelijke verzorgers daar (nog) bij? De middag
zal worden ingeleid door Aart
Mak, die zich door ervaringen
in zijn werk grondig heeft verdiept in deze materie. De organisatie is in handen van Dorpskerk Dichtbij.

Beste baas van Dirk,
Allereerst wil ik u zeggen
dat ik het dapper vind dat u
uw verhaal wilde inbrengen
in de Hofgeest. Hoor en wederhoor is immers een heel
belangrijke gang van zaken
in deze tijd.
De kwestie met uw hond
heeft geleid tot heftig emotioneel gedrag van omstanders, waarin u zelfs doodsbedreigingen naar uw hoofd
zijn geslingerd, zoals u
schreef. Dat is te bar! Toch
heb ik met goede bedoelingen nog wat tegen u te
zeggen:
1. Als een kind door een
grote hond wordt besprongen en zelfs gebeten, is dat
voor een kind een heftige
traumatische gebeurtenis,
die mogelijk kan leiden tot
een levenslange angst voor
honden.
2. Grootouders, die met hun
kleinkind ergens wandelen en hun kleinkind wordt
aangevallen door een hond,
zijn natuurlijk niet de juiste mensen, die uw hond in
toom kunnen houden en
kunnen voorkomen dat hun
kleinkind wordt gebeten. Zij
voelen zich verantwoordelijk
voor hun kleinkind. Reactie
wordt verwacht van de hondenbezitter, die niet snel genoeg kwam. Kortom de opa
en oma reageerden in paniek en deden dingen die u,
als hondenbezitter, afwijst.
3. Als uw hond nog erg jong
is heeft hij nog veel opvoeding door zijn baas nodig.
Het is de hond niet die in
deze ellendige situaties
schuldig is. Dat is zijn baas,
die verantwoordelijk is voor
het reilen en zeilen van zijn
hond.
4. Als zo’n hond toch wordt
vrijgelaten in een onoverzichtelijk bos dan moet de
baas hem op zijn hielen volgen om te voorkomen dat
hij personen bespringt, bedreigt, toeblaft en zelfs bijt.
Al deze zaken kunt u uw
hond leren. Pas als dat allemaal lukt kunt u uw hond
aan de vrijheid laten ruiken.
Samengevat: al deze ellende had voorkomen kunnen
worden als u uw nog jonge hond aan de lijn had gehouden. Als je in een vrijloopplek voor honden loopt
geeft dat geen vrijbrief om

niet goed opgevoede of te
jonge honden maar aan te
laten rennen in een onoverzichtelijk bosperceel. Ook
daar willen mensen zonder honden graag genieten
van de mooie natuur in dit
buurtbos.
Het vreemde is dat sinds de
openstelling als vrijloopplek
voor honden in het Burgemeester Rijkenspark de
mensen zonder honden er
op één hand te tellen zijn.
Dat vind ik onrechtvaardig.
Zelf hebben wij ook enkele
nare ervaringen ondervonden. Als je twijfelt of je hond
de vrijheid wel aan kan,
houd hem dan aan de lijn.
Er zijn tegenwoordig zulke lange lijnen te koop dat
je hond er best mee uit de
voeten kan.
Bovendien de raad: Ga naar
de polder, een vlak gebied,
waar je hond echt goed rennen kan. Dat geldt ook voor
bepaalde gedeelten aan het
strand.
Parken zoals het Burgemeester Rijkenspark zijn
volkomen ongeschikt voor
vrijloop van honden omdat
ze zo dicht zijn begroeid.
De bazen zien de hond
niet meer en de slachtoffers worden plotseling geconfronteerd met een blaffende tegen je opspringende hond, die ineens voor je
staat.
De meeste bazen doen dat
af met: ‘Ach, hij is zo lief!’ of
‘Hij bijt niet hoor!’. Het zou
mooi zijn als we ons eens
wat meer bewust werden
van de woorden die een filosoof Kant eens bedacht en
publiceerde over de vrije wil:
JE DIENT TE HANDELEN
OP DE MANIER WAARVAN JE ZOU WILLEN DAT
IEDEREEN ZO ZOU HANDELEN. In ons spraakgebruik hebben we daarvoor
nog steeds een wat ouderwets klinkend spreekwoord:
WAT GIJ NIET WILT, DAT U
GESCHIEDT, DOE DAT OOK
AAN EEN ANDER NIET!
Een beetje zelf-censuur kan
geen kwaad! Ik wens u veel
succes en plezier met uw
vriend Dirk.
Naam en adres bekend bij
de redactie

www.
www.

.nl
.nl
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Boete door
‘lenen’ zak
patat

OG JO13-1 kampioen
Haarlem - Onze Gezellen
JO13-1 is na jaren net niet,
kampioen geworden in de
2e klasse. Dinsdagavond 16
mei werd de kampioenswedstrijd gewonnen, kon er

daarna met kinderchampagne worden gespoten en werden medailles en certificaten
uitgereikt. De grote kracht dit
jaar was dat de jongens als
één team voetbalden.

Santpoort-Noord - Lange
rijen en wachtende honden
in een auto. Dat waren vorige
week donderdag rond 17.00
uur de redenen voor een
68-jarige man om een zak patat onbetaald mee te nemen.
Dat gebeurde bij een supermarkt in Santpoort. De man
riep naar de cassière dat hij
morgen wel terug zou komen
om de friet te betalen. Daar
gingen de supermarktmedewerkers niet mee akkoord.
Ondanks dat de man op zijn
gedrag was aangesproken,
ging de man toch weg met
de zak friet zonder te betalen.
Aan de hand van het kenteken zochten de agenten de
man thuis op. De winkeldiefstal is verder afgehandeld op
het politiebureau. Het ‘lenen’
van de zak friet heeft de man
een strafbeschikking van het
Openbaar Ministerie opgeleverd van 200 euro. De man
heeft afstand gedaan van de
zak friet, die was inmiddels
ontdooid.

Beroemde
trekzakspeler in
Mosterdzaadje

Middeleeuws Festijn op
Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Op zaterdag 10 en zondag 11 juni komt de Ruïne van Brederode tot leven met het Middeleeuwse Kampement van
de Compagnie van Brederode uit 1450. De Compagnie
steunde de Heer van Brederode bij het uitoefenen van
zijn macht en trok met hem
mee ten strijde. Jong en oud
kunnen samen genieten met
de ridders en horigen die hen
meenemen in het leven van
toen: van het bereiden van
eten, genezen met kruiden
tot wapendemonstraties en
zelf boogschieten.
Op zondag 11 juni vertelt
Aagje de Vertelster je meer
over de machtige familie Brederode. Kun je niet wachten?
Op Kastelendag (maandag 5
juni) gaat de Ruïne van Brederode exclusief open van

16.00 tot 17.30 uur voor maximaal 30 bezoekers voor een
sneak preview-rondleiding
in het Middeleeuws Kampement. De laatste hand wordt
dan gelegd aan de opbouw
van het Middeleeuws Kampement door de Compagnie
van Brederode die van dinsdag tot en met vrijdag honderden leerlingen kennis laten maken met het leven in
de Middeleeuwen.
De Ruïne is vanwege het
schoolbezoek woensdag 7 en
vrijdag 9 juni gesloten. Entree sneak preview op 5 juni:
5 euro. Reserveren via www.
hoenu.nl > regio Haarlem.
Entree Middeleeuws Kampement op 10 en 11 juni: 7,50
euro, kinderen 4 tot 12 jaar 5
euro, 0-3 jaar gratis. Zie ook
www.heerlijkheid-brederode.nl.

Santpoort-Noord - Een bijzondere naam voor een bijzonder gezelschap muzikanten dat op vrijdag 26 mei om
20.00 uur in ‘t Mosterdzaadje gaat optreden. Het zijn Peter Pot, Nederlands meest beroemde trekzakspeler, de jazzbassist Philip Baumgarten en
percussionist René van Astenrode. De muziek die dit illustere drietal uitvoert is een crossover van volksmuziek, funk,
pop, wereldmuziek en jazz.
Het concert op zondag 28 mei
om 15.00 uur is in handen van
studenten van het Conservatorium Amsterdam. Een mooi
en afwisselend programma
met werken van Haydn, Dvorak, Lalo, Rachmaninov en
Chausson. Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Judoka’s Oyama
pakken veel prijzen
Velserbroek - Afgelopen
weekend is er door de judoka’s van Oyama weer goed
gepresteerd. Op het Omringtoernooi waren Maxim Geluk en Djayden Hulsman actief. Maxim werd overtuigend
kampioen in zijn klasse, Djayden viel helaas net buiten de
prijzen. Op zondag was het
Lentetoernooi van judoschool
Cees Hoebeke in Uitgeest.
Oyama was hier aanwezig
met tien judoka’s. Maxim Ge-

luk, Rein Smale en Djayden
Hulsman werden knap kampioen in hun poule door aanvallend en technisch te judoen. Tweede plaatsen waren
er voor Sam de Boer en Megan de Pon. Sophie Rowoud,
Nanne van Keeken en Tideman van Keeken werden allen derde in hun poule.
Noah en Sam van Rijn hebben ook hard geknokt maar
vielen in een zware poule net
buiten de prijzen.

Sponsorloop Toermalijn
Driehuis - Tijdens de Koningsspelen van dit jaar deden alle leerlingen van basisschool De Toermalijn mee
aan een sponsorloop.
De sponsorloop was georganiseerd door de leerlingen uit groep 7. Zij zetten het
parcours uit, ontwierpen de
deelnemerskaarten, zorgden
voor enveloppen waar het
sponsorgeld mee opgehaald
werd en uiteindelijk gingen
afgelopen donderdag enkele
leerlingen onder begeleiding
naar de bank om het geld te
storten.
De opbrengst van de spon-

sorloop overtrof de stoutste
verwachtingen. Van te voren
was gehoopt op een bedrag
tussen de 3.000 en 6.000 euro. Maar wat bleek? Toen de
machine van de bank uiteindelijk uitgeteld was, stond de
teller op 11.083,45! Het is ongekend!
Van de opbrengst gaat 75%
naar het Stichting KIKA Kinderen Kankervrij. De overige
25% wordt besteed aan een
buitenspeeltoestel op het
schoolplein.
Het team en de ouders van
De Toermalijn zijn supertrots
op de leerlingen!

Plus-Wijzer
www.50pluswijzer.nl

mei 2017

Speciale hobby

visboer Leon Kijk in de Vegte

facebook.com/50PlusWijzer

Lees de in deze krant
opgenomen 50 pLus-Wijzer
op WWW.50pLusWijzer.nL

Louis:
,,What we play
is LIFE”

Foto Carol Winkel

ANDY
WARHOL

in de Beurs
van Berlage
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Velsen is financieel gezond
en investeert in toekomst
Het college van burgemeester en
wethouders van Velsen heeft de
Perspectiefnota 2017 aan de gemeenteraad aangeboden. Velsen
is financieel gezond. Het saldo van
de gemeente is positief voor de jaren 2018 tot en met 2021. Er zijn
genoeg financiële reserves om tegenvallers op te vangen. Er is zelfs
ruimte om eenmalige investeringen te doen die de Visie op Velsen
2025 dichterbij moeten brengen.

De gemeente Velsen is ﬁnancieel gezond. Het begrotingssaldo is positief
voor de jaren 2018 tot en met 2021.
Het weerstandsvermogen – om tegenvallers op te vangen – is uitstekend. De ﬁnanciën van Velsen zijn zo
solide, dat het college van burgemeesters en wethouders aan de gemeenteraad voorstellen gaat doen om 7,5
miljoen euro te investeren om de Visie op Velsen 2025 dichterbij te brengen. Zelfs dan blijft het weerstandsvermogen ruim boven de norm die de
gemeenteraad daarvoor heeft gesteld.
De Visie op Velsen 2025 dichterbij
De Visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk
werken in Velsen’ is een beeld van hoe
Velsen er over een kleine 10 jaar uit
moet zien, en wat er voor nodig is om
daar te komen. De voorgestelde initiatieven moeten dat helpen waarma-

ken. De raad wordt gevraagd om geld
voor verdere verbeteringen van de relatie tussen de gemeente als overheid
en de inwoners en samenwerkingspartners. Voor het opknappen van
sportparken, zodat (meer) mensen er
met plezier gebruik van maken, en vitaal blijven. En voor verbetering van
de woningvoorraad in IJmuiden en
een aantrekkelijker leefomgeving, net
als in Zeewijk en Oud-IJmuiden.
Kwetsbare bewoners, bedrijven
en groene energie
Ook voor maatschappelijke vraagstukken worden initiatieven voorgesteld. Bijvoorbeeld om kwetsbare bewoners beter te helpen, slim, op tijd
en dichtbij, en door samen te werken met sport, kunst, cultuur en gezondheidsbeleid. Een innovatiefonds
kan het midden- en kleinbedrijf helpen innoveren en duurzamer maken.
Duurzamer wil Velsen graag zijn, dus
ook wordt deelname aan een participatiefonds voorgesteld om te investeren in onder andere biomassa, zonneen windenergie. We sluiten hiermee
aan op een initiatief van de provincie
Noord-Holland.
De raad vergadert in juni en juli over
de Perspectiefnota 2017. Het is het
kader voor de Begroting 2018-2022
die later dit jaar wordt gemaakt.

Evenementen in Velsen

Kruising De Noostraat/
Plein 1945 weer open
De kruising op de De Noostraat/
Plein 1945 en de Zoutmanstraat
in IJmuiden is vanaf woensdagavond 24 mei weer geopend. Het
werk aan de Raadhuisstraat duurt
nog twee weken.

Dit betekent dat het doorgaand verkeer vanaf de De Noostraat van en
naar de Zeeweg en Lange Nieuwstraat weer mogelijk is. Dit geldt

ook voor het verkeer van en naar
de parkeerplaats bij Albert Heijn
aan het Dudokplein. De rioleringswerkzaamheden zijn klaar en de
weg heeft een ander aanzicht gekregen. De Raadhuisstraat blijft nog wel
twee weken langer afgesloten voor
het verkeer. Hier zijn de werkzaamheden nog niet afgerond. Doorgaand
verkeer is hier nog niet mogelijk. (foto: gemeente Velsen)

Uit het college

Er valt komende weken weer veel te doen, te zien en te beleven in
Velsen. Sportief, educatief of gewoon vermakelijk. We hebben een
paar evenementen voor u op een rijtje gezet.

29 mei tot en met 1 juni
- Avondvierdaagse
Woensdag 31 mei
- Haarlem Night Skate, vertrek Polderhuis in Velserbroek
Zaterdag 3 juni
- NK Flyboarden bij Villa Westend
- Rommelmarkt op het Kennemerplein in IJmuiden
Zondag 4 juni
- Goochelen op de Kennemerboulevard in IJmuiden aan Zee
Maandag 5 juni
- Pinksterjaarmarkt op landgoed Duin en Kruidberg in SantpoortNoord

• Op 11 mei jl. heeft de GGD de onderzoeksresultaten van de Gezondheidsmonitor volwassenen
en ouderen 2016 gepubliceerd in
de Gezondheidsatlas: www.gezondheidsatlaskennemerland.nl.

Er staan cijfers in over de inwoners van alle gemeenten in de regio Kennemerland.
Meer collegeberichten/besluiten op
www.raad.velsen.nl.
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Ook op strand IJmuiden

Pas op: bastaardsatijnrups
Op de stranden van Kennemerland, ook op het strand van IJmuiden, is de bastaardsatijnrups aangetroffen. De brandharen van de
rups kunnen leiden tot huidirritaties. Vermijd contact met rupsen,
spinsels en nesten!

De bastaardsatijnrups herkent u
aan zijn donkere kleur met twee rode stippen op de rug. Hij is bedekt
met bosjes lange geelbruine haren
en korte zwarte, brandharen. Hij
leeft vooral in duindoorns, maar kan
ook voorkomen in meidoorns, sleedoorns, eiken en fruitbomen. De
rups wordt uiteindelijk een nachtvlinder.
Vermijd contact
De rups heeft brandharen die bij
contact gezondheidsklachten kunnen geven, zoals jeuk, huiduitslag,
irritatie van de ogen en de luchtwegen. Ook losse haren, die bijvoorbeeld worden meegevoerd door de
wind, kunnen irritaties geven. Vermijd contact met rupsen, spinsels en
nesten. Draag bedekkende kleding.
Toch aangeraakt? Spoel uw huid en
(zonodig) ogen goed met water. Bij
ernstige klachten kan het nodig zijn

contact op te nemen met de huisarts.
Andere rupsen
Deze rups is NIET de eikenprocessierups; die hebben we hier nog niet
gezien. En het is ook de spinselmot
niet. De rups van de spinselmot kan
hele bomen met spinsels bedekken,
maar geeft geen gezondheidsklachten. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts en meld uw
klachten ook bij GGD Kennemerland via het emailadres mmk@ggdkennemerland.nl. Meer informatie kunt u vinden op www.ggdkennemerland.nl.

Paar dagen mooi weer?

Water in pierenbadjes
De pierenbadjes in Velserbeek en in het Burgemeester Rijkenspark worden deze week schoongemaakt en gevuld met water als de buitentemperatuur voor een langere periode boven de 20 graden blijft. Tot de zomervakantie zijn ze (bij mooi weer) op woensdag en in het weekend gevuld met schoon
water. Tijdens de zomervakantie blijven de pierenbadjes gevuld zolang het
mooi weer blijft. De badjes krijgen dan drie keer per week schoon water met
chloor en het water wordt regelmatig gecontroleerd. (foto: gemeente Velsen)

Je school inrichten met MineCraft

Geoweek 2017!
Hoe verdeel je Nederland in MineCraft? Hoe laat je eigenaren van
grond wisselen? Leerlingen van
groep 8 van basisschool De Hoeksteen en de Duin- en Kruidbergmavo hoef je dat niet meer te vertellen na de Geoweek 2017 in Velsen.

Laat eigenaren van grond verwisselen met het computerspel Move-alot van het Kadaster. Dat lijkt eenvoudig, maar al snel krijgen de leerlingen te maken met tegenstrijdige
belangen, eigenlijk net als in de echte wereld. Dieren dichtbij de boerderij, windmolens juist wat verder weg,
wegen tussen de grote steden en bij
dat alles rekening houden met aangesloten natuurgebieden. Nieuwsgierig? www.kadaster.nl/move-a-lot
GeoCraft, Nederland in blokjes
Ruimtelijke ordening wordt ineens
heel leuk! In GeoCraft is Nederland
in 3D weergegeven met 1000 miljard
MineCraft blokjes. Er werd gezocht
naar verstopte codes in het landschap om cijfersloten te kunnen openen van een gesloten box. De leerlingen van de Duin en Kruidberg mavo
hebben hun eigen school digitaal gemaakt. Buitengevels, ramen, binnenmuren, meubilair en ook het school-

plein werd aan Nederland toegevoegd. Nieuwsgierig? www.geocraft.
nl
Aardrijkskunde is ook leuk
De leerlingen uit groep 8 van De
Hoeksteen in Velserbroek en de
aardrijkskundeleerlingen van juf
Cindy van de Duin- en Kruidbergmavo uit Driehuis werden welkom
geheten door burgemeester Frank
Dales. Weinig vingers gingen omhoog op de vraag wie aardrijkskunde
het leukste vak vond. Even doorvragen leverde echter een mooi nieuw
inzicht op. Aardrijkskunde is niet alleen topograﬁe en plaatsnamen onthouden, maar gaat ook over het inrichten van de gemeente, je eigen
achtertuin of zelfs je schoolplein. Alle Junior Geoprofs gingen naar huis
met een certiﬁcaat.
De Geoweek is een initiatief van het
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Het
doel is bedrijven, wetenschappers
en overheden stimuleren om leerlingen in de leeftijd van 10-15 jaar kennis te laten maken met de beroepspraktijk. En om ze bewust te maken
van de goede toekomstmogelijkheden van de geosector. (foto: gemeente Velsen)
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Geen Blauwe Vlag
Het Kennemerstrand in IJmuiden
en Strand Noordpier in VelsenNoord hebben dit jaar geen blauwe vlag gekregen – tot teleurstelling van de gemeente Velsen. De
reden: de kwaliteit van het zeewater was ‘goed’ en niet ‘uitstekend’.

omdat Velsen veel maatregelen
heeft genomen op en rond de stranden. Er is bijvoorbeeld een nieuwe
riolering aangelegd bij Zeehaven
IJmuiden en er is minder geloosd in
de havens. Hoe het komt dat de kwaliteit van het zeewater minder is dan
in de afgelopen jaren is onduidelijk.

De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding voor stranden en jachthavens die schoon en
veilig zijn. Ze moeten aan allerlei
criteria voldoen op het gebied van
o.a. milieu, informatie, veiligheid en
waterkwaliteit. Ook dit jaar voldeden het Kennemerstrand en Strand
Noordpier aan alle normen, behalve bij de kwaliteit van het zeewater.
Voor alle duidelijkheid: het zeewater is goed genoeg om in te zwemmen en te recreëren.

Patrick Poelmann, voorzitter van de
nationale jury Blauwe Vlag Nederland, deelde het bericht mee ‘met
pijn in het hart. Temeer daar de gemeente op álle andere criteria van
de Blauwe Vlag uitstekend scoort.’
Annette Baerveldt, wethouder gemeente Velsen, vindt het ontzettend
jammer dat het niet gelukt is om de
Blauwe Vlag te ontvangen. ‘Vooral omdat ik weet met hoeveel energie de gemeente en de strandondernemers zich inzetten voor een fantastisch mooi natuurlijk strand hier
aan beide kanten van het Noordzeekanaal.’

De gemeente Velsen is verbaasd en
teleurgesteld over de uitslag. Ook

Die verdient een lintje!

Makkelijker afval scheiden
Gemeente Velsen kiest voor een
duurzame toekomst. Afval scheiden is daarvoor belangrijk. Onder
de naam ‘Meer Waarde Uit Afval’
bevordert Velsen de afvalscheiding samen met HVC. We starten
daarom in Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Driehuis, Velsen-Zuid
en één klein deel van IJmuiden
met een nieuwe en makkelijkere
manier van afval scheiden. Deze
huishoudens krijgen er een bak bij
voor plastic, blik en pak afval.

De bewoners uit Santpoort-Noord,
Santpoort-Zuid, Driehuis, VelsenZuid en een deel van IJmuiden (de
Vogelbuurt) die nu al afvalbakken
hebben, krijgen er een extra bak voor
plastic bij. Aan huis kan dan gft en
Kent u iemand in Velsen die een
lintje verdient? Bijna iedereen kan
deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich in voor vele doelen. Weet u kandidaten? Draag ze
voor! Dat kan tot en met 15 augustus 2017.

Wie zich jarenlang op bijzondere wijze inzet voor de samenleving kan in
aanmerking komen. Denk aan vrijwilligers die actief zijn in bijvoorbeeld het jeugdwerk, voor de kerk, op
sportgebied, in de gezondheidszorg
of op een ander terrein. Denk ook aan
mensen die voor hun werk lang iets
bijzonders doen waar de hele samenleving wat aan heeft. Persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten zijn altijd belangrijk.
Weet u een kandidaat? Neem dan
eerst contact op met het gemeente-

huis in de woonplaats van de kandidaat. De ambtenaar die daar de lintjes behandelt, kan beoordelen of de
verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke Onderscheiding. Ook wordt u precies
uitgelegd hoe u te werk moet gaan. De
contactgegevens staan onderaan dit
artikel. Voordat een lintje wordt toegekend, gaat er heel wat tijd voorbij.
Wie iemand wil voordragen voor de
lintjesregen van 2018 moet het verzoek insturen vóór 15 augustus 2017.
Meer informatie bij de afdeling Communicatie / Kabinetszaken: 140255
(geen netnummer nodig) of 0255567200. Daar kunt u ook gratis de folder ‘Ere wie ere toekomt’ opvragen.
Hierin staat alles wat u moet weten
over de aanvraag van een Koninklijke Onderscheiding. Meer informatie
ook op www.velsen.nl of www.lintjes.nl

etensresten, papier, plastic, blik en
pak en restafval gescheiden worden.
Deze bewoners zijn uitgenodigd voor
een inloopbijeenkomst waar we iedereen de gelegenheid geven om vragen te stellen en antwoorden te krijgen.
De bewoners van Velserbroek, Velsen-Noord en de rest van IJmuiden
krijgen rond september een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst.
Deze huishoudens krijgen er geen
extra container bij, maar wisselen
de restafvalbak om voor een plasticbak. Restafval kunnen bewoners uit
in IJmuiden, Velserbroek en VelsenNoord straks naar een ondergrondse
container brengen. Meer informatie
op www.velsen.nl.

Bussen normaal én anders
Vanaf zondag 28 mei rijden alle
buslijnen in Velsen weer volgens
de normale route, als het werk
aan de Lange Nieuwstraat en
Plein 1945 klaar is. Toch komen er
ook weer veranderingen aan. Vanaf zondag 3 september gaat Connexxion een aantal wijzigingen
doorvoeren in het aantal én type
bussen op diverse lijnen in de regio Haarlem-IJmond.

74 en 82 over De Noostraat en
Plein 1945
Na een lange periode van werkzaamheden op de Lange Nieuwstraat en
Plein 1945 kunnen de buslijnen 74
en 82 eindelijk weer gebruik maken
van De Noostraat en Plein 1945. De
andere buslijnen die over de Lange
Nieuwstraat rijden (75 en 3), nemen
al vanaf 2 april de normale route.

Nieuwe vervoerperiode van
10 jaar voor Connexxion
Vanaf zondag 3 september start de
nieuwe vervoer- of concessieperiode van Connexxion. Dit betekent
dat deze vervoerder ook de komende 10 jaar het busvervoer in de regio Haarlem-IJmond verzorgt in opdracht van de provincie Noord-Holland. Het huidige lijnennet blijft in
stand, maar er gaan meer bussen rijden. Ook gaan vanaf die dag de buslijnen 75 en 82 door het leven als Rnetlijn 385 en 382. De R-netlijnen
hebben rode bussen. Daarnaast gaat
Connexxion langzamerhand over op
elektrische bussen.
Meer informatie over de nieuwe
concessie is te vinden op de website van de provincie Noord-Holland:
www.noord-holland.nl.
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Genomen besluiten in raadsvergadering 11 mei 2017
Verklaring van geen bedenkingen oprichten 3 appartementen
Lange Nieuwstraat, blok D ongenummerd te IJmuiden.
Voor het toevoegen van drie appartementen in het appartementengebouw blok D op het perceel Lange
Nieuwstraat te IJmuiden is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De raad stemt in met de aanvraag en de daarop volgende afwijking in het bestemmingsplan Lange
Nieuwstraat NW.
Nota Dierenwelzijn.
De Nota Dierenwelzijn Velsen is
voor de periode 2017 – 2020 vastgesteld nadat de raad eerst raadsbreed
de beleidsperiode 2017-2020 heeft
toegevoegd met een amendement.
De raad verzoekt daarnaast het col-

lege, via een motie, actief een landelijke lobby uit te voeren voor verbetering van de uitwisselingsinformatie van geregistreerde dierenmishandeling.
Strategische Agenda.
De strategische Agenda 2020 is vastgesteld als leidraad voor het gemeentelijk beleid. Een ingediend amendement, wijzigingsvoorstel, over ambtelijke capaciteit is verworpen.
Proces en Ambitie Kustvisie.
Kondor Wessels Vastgoed stelt een
ontwikkelingsplan op voor het gebied rondom de jachthaven in IJmuiden in nauwe samenwerking met de
marktpartijen Marina Seaport, Kennemerstrand NV en de gemeente
Velsen.

Aanwijzen accountant.
Accountantskantoor Deloitte Accountants B.V. is aangewezen als accountant van de gemeente Velsen
voor 2 jaar met de optie tot verlenging door de gemeente Velsen van
drie maal 1 jaar.
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeenten Heemskerk, Beverwijk en
Velsen.
De verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeenten
Heemskerk, Beverwijk en Velsen is
vastgesteld.

Toekomst IJmond Samenwerking. Voor de versterking en intensivering van de samenwerking
van de drie gemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Velsen zijn maatregelen vastgesteld, waaronder een onderzoek naar fusie en budget voor
de werkzaamheden voor de IJmond.
De gemeenteraad van Heemskerk
neemt op een later tijdstip een besluit over het raadsvoorstel, vanwege het staken der stemmen.
Motie salaris HVC directeur.
De motie over de maximale hoogte van het salaris van de HVC directeur is raadsbreed aangenomen. De
raad verzoekt het college de motie
onder de aandacht te brengen bij de
aandeelhouders van het Afvalschap
IJmond Zaanstreek.

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u
een vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft
hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon
langskomen bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis. .

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

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

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

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 13, plaatsen dakkapel voor- en achterzijde
woning (17/05/2017) 12984-2017.

Rectificaie
Velsen-Noord
Van Rijswijkstraat 29, uitbreiden
woning (29/04/2017) 11230-2017.

Santpoort-Noord
Kieftendellaan 38, plaatsen dakkapel (15/05/2017) 12765-2017;
Biallosterskilaan 24, plaatsen dakkapel (16/05/2017) 12907-2017;
Biallosterskilaan 8F, plaatsen vlaggenmast (17/05/2017) 13076-2017.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum voor een afspraak.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van
13 mei 2017 tot en met 19 mei
2017 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kennemerlaan 162, verkleinen uitbouw en het verhogen dak uitbouw
(16/05/2017) 12852-2017;
Frans Naereboutstraat 10, betegelen en plaatsen hek dakterras

(17/05/2017) 13985-2017;
Velserduinweg 203, plaatsen dakopbouw (17/05/2017) 13007-2017;
Voltastraat 10, plaatsen dakopbouw
(18/05/2017) 13026-2017;
Linnaeusstraat 10, plaatsen dakkapel (18/05/2017) 13126-2017;
Snippenbos kavel 11, bouwen kelder
(18/05/2017) 13060-2017;
Snippenbos kavel 9, bouwen kelder
(18/05/2017) 13054-2017;
De Olmen 25J, plaatsen balkonbeglazing (18/05/2017) 13036-2017;
Linnaeusstraat 26, plaatsen dakopbouw (18/05/2017) 14185-2017.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 14, kappen
boom (15/05/2017) 12750-2017.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
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Aanvragen (vervolg)
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen

dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:

IJmuiden
Willebrordstraat 82 en 84, intern
verbouwen en wijzigen gebruik naar

woningen (17/05/2017) 7774-2017

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

APV artikel 2:17 Evenementen
Santpoort-Noord
Avond4daagse, 13 t/m 16 juni 2017
tussen 18.00 en 20.30 in en rondom
Velsen-Noord (15/05/2017) 58952017

indienen bij de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Noord-Holland verzoeken een voorlopige voorziening te treﬀen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld. Het beroep- en verzoekschrift
kan ook digitaal worden ingediend
bij genoemde rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde
site voor de precieze voorwaarden.
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend
voor:

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

IJmuiden
Trompstraat 208, verlengen bestaande liftschacht d.m.v. een dakuitbouw
(17/05/2017) 9267-2017 ;
Snippenbos ong. Kavel 1, oprichten
woning (22/05/2017) 9038-2017.
Santpoort-Noord
Bonairestraat 37, plaatsen dakopbouw
(17/05/2017) 13917-2017.
Velsen-Zuid
Heuvelweg 6, afwijken bestemmingsplan voor drie evenementen (Strong
Viking Hills) (19/05/2017) 4298-2017;
Kruising Minister van Houtenlaan/
Waterloolaan, kappen 8 bomen (2205-2017) 8482-2017.
Driehuis
Van den Vondellaan 1A, oprichten woning (17/07/2017) 2931-2017.
Velserbroek
Mandenmakerstraat 31, veranderen
bedrijfsgebouw (22/05/2017) 91792017.

Verleende
omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
De onderstaande omgevingsvergunning met bijhorende stukken ligt met
ingang van 31 mei 2017 gedurende
zes weken ter inzage bij de afdeling
Publiekszaken. Tevens is het besluit
in te zien op www.velsen.nl via het
menu Actueel /Inzage (ontwerp)besluiten en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0453.OM0031LANGENIEUWS1-R001.
Belanghebbenden die een zienswijze
hebben ingediend tegen de ontwerpomgevingsvergunning en belanghebbenden die kunnen aantonen
dat zij daar redelijkerwijs niet toe in
staat zijn geweest, kunnen tegen dit
besluit binnen een termijn van zes
weken met ingang van de dag na die
waarop het besluit ter inzage is gelegd een gemotiveerd beroepschrift

IJmuiden
Lange Nieuwstraat, blok D, ongen.
(tussen het Marktplein en de Vechtstraat) - oprichten drie appartementen (nummer 690-2017)

Wet geluidhinder omgevingsvergunning
Burgemeester en Wethouders
van Velsen hebben ten behoeve van de omgevingsvergunning
Lange Nieuwstraat blok D, ongen. te IJmuiden, oprichten 3 appartementen, een verzoek om
vaststelling van een hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder ingediend bij Omgevingsdienst IJmond.

Het hogere waardenbesluit heeft

betrekking op industrielawaai en
wegverkeerslawaai. De bevoegdheid van het college tot vaststelling
van hogere waarden is gedelegeerd
aan het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond.
De directeur van Omgevingsdienst
IJmond, gemandateerd bevoegd namens genoemd algemeen bestuur,
maakt bekend dat er een besluit tot
vaststelling van de hogere waarde
voor de geluidbelasting is genomen.

Het besluit tot vaststelling van de
hogere waarde ligt met ingang van
31 mei 2017 gedurende zes weken,
samen met het besluit omgevingsvergunning project “Lange Nieuwstraat blok D, ongen. te IJmuiden,
oprichten 3 appartementen”, ter inzage bij de balie van het gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1 1971
EN te IJmuiden en bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b
te Beverwijk op werkdagen van 9.00

uur tot 17.00 uur.

stige opdrukschade aan het asfalt
van de Grote Buitendijk. Daarvoor
moeten wortels verwijderd worden.

Dit ondermijnt de stabiliteit van de
boom, waardoor kap nodig is om de
veiligheid van de openbare ruimte te

waarborgen.

Binnen de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden
beroep indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA, Den
Haag, onder vermelding van “Besluit hogere waarden Wet geluidhinder omgevingsvergunning project “Lange Nieuwstraat blok D te
IJmuiden”.

Kapmelding
Locatie: Grote Buitendijk te Velserbroek (naast zijkant woonhuis Aletta Jacobsstraat 2). Deze es geeft ern-
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Verordening kwaliteit vergunningverlening
De raad van Velsen heeft in haar
vergadering van 11 mei 2017 besloten:

- de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handha-

ving omgevingsrecht Velsen vast te
stellen;
- de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Velsen in
werking te laten treden op 1 juni

2017
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking
op 1 juni 2017

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen en gepubliceerd op de website www.overheid.nl.

Bekendmaking nieuwe namen

er toe gebracht om nu ook met
glasfusing objecten te creëren.
Louis ‘t Hart is op jonge leeftijd als autodidact begonnen
met tekenen en schilderen,
geïnspireerd door zijn vader
die beeldend kunstenaar was,
en beschikte over een galerie
in Oud-IJmuiden. Louis is in
1982 begonnen met de lerarenopleiding Tekenen, Handvaardigheid en Textiele Werkvormen (TEHATEX) in Amsterdam. Louis was docent Beeldende Vorming in het basisonderwijs in de regio Amsterdam. Naast de beeldende kunst vindt Louis zijn interesses in onder andere in muziek. Tegenwoordig schildert
Louis voornamelijk gebouwen
uit de regio Kennemerland, die
verloren zijn gegaan. Deze historische gebouwen vereeuwigt
hij zowel op het doek als in de
vorm van sculpturen.

Driehuis - Strawberries
Heren 1 heeft de thuiswedstrijd tegen Athena met ruime cijfers gewonnen. De
Amsterdammers, spelend
in de middenmoot van de
tweede klasse, werden in
Driehuis met 6-0 verslagen.
Pas in de tweede helft liep
Strawberries uit naar een
grote voorsprong. In het begin van de wedstrijd leek
het er totaal niet op dat de
aardbeien veel doelpunten zouden gaan scoren. De
ploeg van coach Axel Wessels speelde slordig, was
onzuiver in de passing en
mocht van geluk spreken
dat keeper Wouter Rempt
wél scherp was. Strawberries ging overigens met een
2-0 voorsprong de rust in.
Floris Welman scoorde het
eerste doelpunt en een minuut voor het rustsignaal
verdubbelde Pieter Rebel de
voorsprong van zijn ploeg.
In de tweede helft speelde Strawberries een stuk
beter. Athena werd met de
rug tegen de muur gedrukt
en kwam er totaal niet meer
aan te pas. Het derde doelpunt van de wedstrijd kwam
op naam van Finn van Leeuwen. Het was zijn eerste
doelpunt in vijf jaar tijd. De
verdediger tikte de bal over
de doelman heen na een
goede actie van Jelle Groeneveld.

Nieuwe exposities in
Raadhuis voor de Kunst
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,

Velsen-Zuid - Iedereen is
zondag 28 mei om 15.00 uur
van harte welkom op de opening van de expositie van Jaap
Hoeksma en Louis ’t Hart in
Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7 te Velsen Zuid.
Als kind tekende Jaap al volop. Aanvankelijk kwam hij in
het reguliere schildersvak terecht, maar het kunstschildershart voor verf en kleur
bleef kloppen. Door een vijfjarige avondopleiding aan de
Wackers Academie in Amsterdam, kwam hij steeds meer in
de richting die hij wilde. Jaap
werkt voornamelijk op doek,
met olieverf, in een impressionistische stijl: stevige lagen
met veel kleur en kleurcontrasten. Het ervaren van verbazing over kleuren die op
het doek een bijzonder relatie aangaan geeft hem steeds
nieuwe inzichten en heeft hem

Strawberries met ruime
cijfers langs Athena
Na het derde doelpunt
speelde Athena een tijd
lang zonder keeper en probeerde het met een extra
veldspeler iets te forceren.
Dit werkte averechts, want
Daan van Poorten (foto)
wist in die fase drie keer te
scoren en maakte dus een
zuivere hattrick.
Strawberries staat dankzij
de ruime winst op Athena
en puntverlies van de concurrentie nu op de tweede plaats van de competitie.
Amstelveen staat derde op
één punt van Strawberries.
Met nog drie wedstrijden
te spelen heeft Strawberries rechtstreekse promotie
dus in eigen hand. Komende zondag staat de uitwedstrijd tegen Purmerend op
het programma. (Finn van
Leeuwen)

Glasstraat, Pieter Verswijverenstraat, Duinrelpad en Zanderijpad. Ook de naam Braampad in

Driehuis - Strawberries
Heren 1 heeft de thuiswedstrijd tegen Athena met ruime cijfers gewonnen. De
Amsterdammers, spelend
in de middenmoot van de
tweede klasse, werden in
Driehuis met 6-0 verslagen.
Pas in de tweede helft liep
Strawberries uit naar een
grote voorsprong. In het begin van de wedstrijd leek
het er totaal niet op dat de
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beter. Athena werd met de
rug tegen de muur gedrukt
en kwam er totaal niet meer
aan te pas. Het derde doelpunt van de wedstrijd kwam
op naam van Finn van Leeuwen. Het was zijn eerste
doelpunt in vijf jaar tijd. De
verdediger tikte de bal over
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goede actie van Jelle Groeneveld.

Nieuwe exposities in
Raadhuis voor de Kunst

Nadere informatie
De besluiten met bijbehorende kaarten kunt u inzien bij de afdeling Informatiemanagement van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te
IJmuiden. U kunt hiervoor een afspraak maken bij het KCC, of via telefoonnummer 14 0255.

‘Kaartverkoop
kent vliegende
start’

er toe gebracht om nu ook met
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Louis ‘t Hart is op jonge leeftijd als autodidact begonnen
met tekenen en schilderen,
geïnspireerd door zijn vader
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in Oud-IJmuiden. Louis is in
1982 begonnen met de lerarenopleiding Tekenen, Handvaardigheid en Textiele Werkvormen (TEHATEX) in Amsterdam. Louis was docent Beeldende Vorming in het basisonderwijs in de regio Amsterdam. Naast de beeldende kunst vindt Louis zijn interesses in onder andere in muziek. Tegenwoordig schildert
Louis voornamelijk gebouwen
uit de regio Kennemerland, die
verloren zijn gegaan. Deze historische gebouwen vereeuwigt
hij zowel op het doek als in de
vorm van sculpturen.

Velsen - Sinds vorige week
vrijdag is de kaartverkoop
voor het nieuwe seizoen van
de Stadsschouwburg Velsen
gestart. Liefhebbers weten het theater in grote getale te vinden. Na een paar
uur zijn al ruim 16.500 kaarten verkocht voor vele topshows. De Stadsschouwburg Velsen is onder de indruk van de enorm enthousiaste reacties van het publiek. Het hele seizoen verwacht het IJmuidense theater ruim 80.000 bezoekers te
verblijden met een avondje uit. Vele grote namen uit
het theateramusement zetten na de zomer koers naar
IJmuiden: Bert Visscher,
Pierre Bokma, Jandino Asporaat, Harrie Jekkers, Ton
Kas, Guido Weijers, AnneWil Blankers, Herman van
Veen, Marc-Marie Huijbregts, Trijntje Oosterhuis,
Rundfunk en Woezel & Pip.
De verkoop top 5 bestaat uit
Brigitte Kaandorp, Bert Visscher, OG3NE, NUHR en
Van der Laan & Woe. Kaarten voor het nieuwe seizoen
zijn niet alleen te bestellen
via www.stadsschouwburgvelsen.nl, maar op dinsdag
tot en met vrijdag van 13.00
tot 16.00 uur ook telefonisch (0255-515789) en aan
de theaterbalie (Groeneweg
71 in IJmuiden).

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,

1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (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.

Velsen-Zuid - Iedereen is
zondag 28 mei om 15.00 uur
van harte welkom op de opening van de expositie van Jaap
Hoeksma en Louis ’t Hart in
Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7 te Velsen Zuid.
Als kind tekende Jaap al volop. Aanvankelijk kwam hij in
het reguliere schildersvak terecht, maar het kunstschildershart voor verf en kleur
bleef kloppen. Door een vijfjarige avondopleiding aan de
Wackers Academie in Amsterdam, kwam hij steeds meer in
de richting die hij wilde. Jaap
werkt voornamelijk op doek,
met olieverf, in een impressionistische stijl: stevige lagen
met veel kleur en kleurcontrasten. Het ervaren van verbazing over kleuren die op
het doek een bijzonder relatie aangaan geeft hem steeds
nieuwe inzichten en heeft hem

‘Kaartverkoop
kent vliegende
start’

het plan Het Nieuwe Vroeger in
IJmuiden is vastgesteld.

Velsen - Sinds vorige week
vrijdag is de kaartverkoop
voor het nieuwe seizoen van
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gestart. Liefhebbers weten het theater in grote getale te vinden. Na een paar
uur zijn al ruim 16.500 kaarten verkocht voor vele topshows. De Stadsschouwburg Velsen is onder de indruk van de enorm enthousiaste reacties van het publiek. Het hele seizoen verwacht het IJmuidense theater ruim 80.000 bezoekers te
verblijden met een avondje uit. Vele grote namen uit
het theateramusement zetten na de zomer koers naar
IJmuiden: Bert Visscher,
Pierre Bokma, Jandino Asporaat, Harrie Jekkers, Ton
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Veen, Marc-Marie Huijbregts, Trijntje Oosterhuis,
Rundfunk en Woezel & Pip.
De verkoop top 5 bestaat uit
Brigitte Kaandorp, Bert Visscher, OG3NE, NUHR en
Van der Laan & Woe. Kaarten voor het nieuwe seizoen
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tot en met vrijdag van 13.00
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de theaterbalie (Groeneweg
71 in IJmuiden).

Burgemeester en wethouders
hebben op 16 mei 2017 besloten om een aantal namen vast te
stellen in het plan Blekersduin in
Santpoort-Zuid. Het gaat om Blekersveld, Pieter Weijstraat, Albert
Glasstraat, Pieter Verswijverenstraat, Duinrelpad en Zanderijpad. Ook de naam Braampad in

Na het derde doelpunt
speelde Athena een tijd
lang zonder keeper en probeerde het met een extra
veldspeler iets te forceren.
Dit werkte averechts, want
Daan van Poorten (foto)
wist in die fase drie keer te
scoren en maakte dus een
zuivere hattrick.
Strawberries staat dankzij
de ruime winst op Athena
en puntverlies van de concurrentie nu op de tweede plaats van de competitie.
Amstelveen staat derde op
één punt van Strawberries.
Met nog drie wedstrijden
te spelen heeft Strawberries rechtstreekse promotie
dus in eigen hand. Komende zondag staat de uitwedstrijd tegen Purmerend op
het programma. (Finn van
Leeuwen)

Strawberries met ruime
cijfers langs Athena

Burgemeester en wethouders van
Velsen.

spraak maken bij het KCC, of via telefoonnummer 14 0255.

