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Holland America Line
voor het eerst in IJmuiden

IJmuiden - Zaterdag is het 
ms Prinsendam van de Hol-
land America Line voor de eer-
ste keer aangekomen in de ha-
ven van IJmuiden. Een bijzonder 
moment voor het schip én de ha-
ven. Tijdens de traditionele key & 
plaque ceremonie kreeg kapi-
tein Andre van Schoonhoven uit 
handen van burgemeester Franc 
Weerwind het wapen van de ge-
meente Velsen overhandigd. ,,We 
zijn blij - en ook ’n beetje trots 

- dat de Holland America Line 
heeft gekozen voor IJmuiden als 
Port of Call. De Holland Ameri-
ca Line staat in de cruisemarkt 
voor bijzondere kwaliteit, en zij 
spreekt tot de verbeelding, zeker 
voor ons, Hollanders,’’ aldus bur-
gemeester Weerwind.
Het ms Prinsendam biedt ruim-
te aan 835 gasten en is daarmee 
het meest intieme schip binnen 
de Nederlandse vloot van Hol-
land America Line. Tussen ju-

ni en augustus 2014 maakt het 
ms Prinsendam nog zeven Eu-
ropese rondreizen vanuit de ha-
ven van IJmuiden. Ook in 2015 
keert het schip terug naar de ha-
ven van IJmuiden. Tussen mei en 
september 2015 worden er van-
uit de haven van IJmuiden acht 
rondreizen naar Europa aange-
boden, variërend van de poolcir-
kel en IJsland tot Ierland en de 
Baltische staten. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Greenpeace bezet Saturn
IJmuiden - Maandagavond 
is Greenpeace in actie ge-
komen tegen het boorei-
land GSP Saturn. Het boor-
eiland heeft enige maanden 
in IJmuiden gelegen voor 
onderhoud en stond op het 
punt om te vertrekken naar 
Rotterdam. Daar ligt een 
schip klaar waarmee het 
booreiland verder wordt ver-
voerd. Actievoerders hebben 
kans gezien op de opbouw 
van het booreiland de tekst 
‘Save The Arctic’ te schilde-
ren. Ook zouden ze met dui-
kers kettingen hebben be-
vestigd onder het boorei-
land.  De actie werd dins-
dagochtend in alle vroegte 
beëindigd.

Kort na middernacht ontvouw-
den twee actievoerders van 
Greenpeace een spandoek hal-
verwege een van de poten van 
het platform. Twee gespecia-
liseerde leden van een arres-
tatieteam hebben eerst de ac-

tievoerders op en langs de op-
bouw aangehouden en zijn 
daarna een lange klim in de 
poot van het booreiland begon-
nen. De beide actievoerders za-
ten aan de bovenkant van het 
grote spandoek en zijn samen 
met de politiemensen naar be-
neden geklommen.
Er zijn zes actievoerders aan-
gehouden. Eenmaal op de ka-
de moesten ze zich ontdoen 
van alle klimmaterialen waarna 
ze zijn aangehouden. Direct la-
gen er sleepboten rond het ei-
land klaar om vast te maken. 
Om half vijf kwam het eiland in 
beweging.
Volgens een persbericht van 
Greenpeace gaat het boorei-
land in opdracht van het Rus-
siche Gazprom naar olie boren 
in het Noordpoolgebied. Green-
peace voert al langer actie te-
gen olieactiviteiten. Dertig ac-
tievoerders aan boord van het 
Greenpeace-schip Arctic Sun-
rise, waaronder de Nederlan-
ders Faiza Oulahsen en Mannes 

Ubels, werden hiervoor twee 
maanden in een Russische cel 
opgesloten. De Arctic Sunrise 
ligt nog steeds aan de ketting in 
Moermansk. (foto: Ko van Leeu-
wen)
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uw	  auto,	  de	  APK	  GRATIS	  en	  
toch	  circa	  25%	  goedkoper	  
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

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

In deze tijd van het jaar zijn er zo 
van die dagen in het weekend dat 
je wil uitslapen maar toch vroeg 
wakker wordt van het gekrijs van 
meeuwen... 
Je kunt je dan gaan liggen erge-
ren, maar daar trekken die meeu-
wen zich toch niets van aan en heb 

je dus alleen je zelf mee. Het loont 
dan dikwijls de moeite om ‘s vroeg 
op te staan en tegen zonsopkomst 
al dan niet gewapend met camera 
op pad te gaan om IJmuiden en de 
omliggende duinen in alle vroegte 
waar te nemen. Dit plaatje van de 
skyline van Zeewijk is vorige week 
zondag rond zes uur ’s morgens 
gemaakt vanaf de IJmuiderslag. 
Wat een beetje ochtendrood en 
nevel tussen de duintoppen al 
kan doen! Wel goed uitkijken op 
de wegen en paden, want op dat 
tijdstip is het duingebied nog het 
domein van de konijnen, reeën en 
herten.

Koppes Snacks heeft 
oog voor het milieu
Santpoort-Noord - Al vroeg in 
de ochtend meldden Ronald en 
Hans Koppes zich afgelopen vrij-
dag bij Renault dealer Velser-
beek waar ze de sleutels in ont-
vangst kwamen nemen van hun 
nieuwe bedrijfsauto. 
,,We hebben bewust gekozen 
voor een auto met een volledig 
elektrische aandrijving, enerzijds 
uit milieuoverwegingen en an-
derzijds om de kosten voor een 
bedrijfsauto te drukken’’, licht 
Ronald toe. En Hans vervolgt: 
,,Nadat we een aantal keren 
hadden proefgereden waren we 
onder de indruk van hoe stil de-
ze auto is en ook de automati-
sche versnelling vind ik gewel-
dig.  Met een volle accu kunnen 
we zo’n 100 kilometer rijden wat 
voor ons met korte, dagelijkse, 
ritjes in de omgeving ruim vol-
doende moet zijn.’’
Koppes Snacks is gevestigd aan  
Hagelingerweg 47 in Santpoort-
Noord. Voor veel bewoners in de 

regio al jaren een bekende naam 
want het familiebedrijf bestaat al 
38 jaar en zeker ook nadat Kop-
pes Snacks recent tot de meest 
favoriete horecazaak in Haarlem 
en omstreken werd uitgeroepen.
Vanzelfsprekend kunnen klan-
ten in de zaak terecht voor on-
der meer belegde broodjes, een 
bal gehakt, een rundvleeskroket 
of een hamburger. Maar Kop-
pes Snacks verzorgt desgewenst  
ook  catering voor particulie-
ren of voor een zakelijk evene-
ment en mede daarvoor is deze 
nieuwe, elektrische bedrijfsauto 
bedoeld. Klanten kunnen hier-
bij een keuze maken uit diver-
se luxe salades zoals vis-, vlees 
of huzarensalades, desgewenst 
aangevuld met warme gerechten 
waaronder haas- of kipsaté.
Meer informatie is te vinden op 
de website: www.koppessnacks.
nl  maar even bellen kan na-
tuurlijk ook naar nummer: 023-
5378142.

Wonen Totaal specialist in 
vloer- en raamdecoratie

IJmuiden - Aan de Lange Nieuw-
straat 190 -192 in IJmuiden heeft 
alweer zo’n drie jaar geleden Wo-
nen Totaal zijn deuren geopend. 
,,En vanaf de opening tot op he-
den is er veel gebeurd’’, vertellen 
Ruud, Suzanne en Marcel Schoor-
stra. ,,Sinds de opening zijn we ei-
genlijk voortdurend aan de slag 
geweest met allerlei zaken. We 
hebben de winkel, van vloer tot 
plafond, in een nieuw jasje gesto-
ken en tevens hebben we van de-
ze gelegenheid gebruik gemaakt 
om onze showroom te vernieu-
wen’’, vertelt Ruud enthousiast.
En Suzanne vult aan: ,,Ook heb-
ben we in deze periode ons assor-
timent uitgebreid met nieuwe arti-
kelen, waaronder PVC-vloeren en 
horren voor zowel ramen als deu-
ren. Met ons huidige assortiment 
kunnen we nu nagenoeg alles le-
veren wat men in huis nodig heeft, 
zoals laminaat, tapijt, PVC-vloe-

ren, vinyl, karpetten, binnen- en 
buitenzonwering en niet te verge-
ten onze uitgebreide collectie gor-
dijnen die desgewenst met elek-
trische gordijnrails kunnen wor-
den bediend’’.
Wonen Totaal biedt tevens als ex-
tra service een gratis meetservice 
en geeft eveneens advies bij de 
klant aan huis of in de showroom. 
Ook is het mogelijk om een aan-
koop in maandelijkse termijnen te 
betalen. 
Als speciale actie heeft Wonen 
Totaal een cadeaubon beschik-
baar gesteld ter waarde van dui-
zend euro voor de winnaar van de 
puzzel in de 50+-wijzer van de-
ze week. De gelukkige winnaar 
mag dit bedrag in de winkel be-
steden voor de aanschaf van gor-
dijnen. Meer informatie is te vin-
den op de website: www.wtijmui-
den.nl maar bellen kan natuurlijk 
ook: 0255-200002.

OV IJmond: meer dan 500 leden
Fusie HOV IJmond en 
OHBU zo goed als rond
IJmond - De leden van Haven en Ondernemers Vereniging (HOV) 
IJmond en Ondernemersverenging Heemskerk Beverwijk Uitgeest 
(OHBU) hebben vorige week unaniem ingestemd met een fusie. De 
nieuwe Ondernemersvereniging IJmond telt meer dan 500 leden die 
worden verdeeld over tien verschillende clusters. Voor deze struc-
tuur is gekozen om de identiteit van de verschillende bedrijfstakken 
te kunnen waarborgen. De stemming over de fusie werd afgesloten 
met de onthulling van het nieuwe logo van OV IJmond door voorzit-
ter Ton van der Scheer. (foto: Friso Huizinga)
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Overleg over Velsertunnel
Velsen - Maandagavond 
was door Rijkswaterstaat 
een informatiebijeenkomst 
georganiseerd in Ventilatie-
gebouw Zuid aan de Oude 
Pontweg. Deze locatie was 
onder meer gekozen van-
wege het feit dat van hieruit  
een directe toegang tot het 
tunnelcomplex mogelijk is. 
Dit gebouw dient tevens als 
uitgang wanneer onverhoopt 
van de ontsnappingsroute 
uit de tunnelbuizen gebruik 
moet worden gemaakt.  Voor 
deze bijeenkomst waren be-
drijven uit de regio, bestuur-
ders en wijkplatforms uitge-
nodigd om op de hoogte te 
worden gesteld van de laat-
ste ontwikkelingen.

Van de zijde van Rijkswater-
staat werden door Ron van 
den Ende, hoofd unit tunnel-
beheer en Ilkel Taner, omge-
vingsmanager de diverse as-
pecten besproken. Ron licht-
te toe dat de tunnel helemaal 
dicht moet omdat nagenoeg 
alle technische installaties, 
zo’n 50 stuks,vervangen moe-
ten worden, zoals de ventilatie 
(geen dwars- maar langsventi-
latie) en het blussysteem. De-
ze beide installaties functione-
ren als één systeem en zijn van 
levensbelang voor de veiligheid 
in de hele tunnel. Maar ook de 
vluchtwegen worden aange-
pakt. Omdat beide tunnelbui-
zen één gezamenlijke vlucht-
route hebben, is aanpassen van 
de vluchtweg in één buis niet 
mogelijk. Een ander belangrijk 
facet is het feit dat de tunnel, 
na de renovatie, 12 centimeter 
hoger wordt door zowel van het 
plafond als van het wegdek een 
aantal centimeters af te knab-
belen. 
Ilkel Tanner benadrukte dat 
Rijkswaterstaat terdege be-

seft hoe belangrijk het is om de 
bereikbaarheid van de econo-
misch sterke IJmondregio tij-
dens de werkzaamheden op 
peil te houden. Dit geldt van-
zelfsprekend ook voor het vei-
ligheidsaspect indien zich in de 
regio een calamiteit zou voor-
doen. 
Op grond hiervan wordt er, in 
overleg met alle betrokken in-
stanties, hard gewerkt aan een 
bereikbaarheidsplan, dat vóór 
de zomer gereed moet zijn. In 
dit bereikbaarheidsplan komen 
onder meer omleidingsrou-
tes aan de orde, mobiliteits- en 
verkeersmaatregelen en, waar 
mogelijk, duurzame maatrege-
len die in de toekomst kunnen 
bijdragen aan een betere be-
reikbaarheid.
Wat betreft de omleidingsrou-
tes zal de nadruk worden ge-
legd op het gebruik maken van 
de Wijkertunnel en de beide 
Coentunnels en niet op de rou-
te via de sluizen. Temeer ook 
omdat in 2016 tevens begon-
nen wordt met de aanleg van 
de nieuwe Zeesluis. Een be-
langrijk onderdeel van dit plan 

vormt de aanleg van calamitei-
tenbogen en verbindingslus-
sen aan zowel de Noord- als de 
Zuidzijde van de tunnel. 
Na deze toelichting volgde een 
indrukwekkende rondleiding 
door de ondergrondse, techni-
sche ruimten van de Velsertun-
nel. Zoals ongetwijfeld de be-
doeling was van deze onder-
grondse excursie maakte de 
complexiteit van deze renova-
tie meer duidelijk dan de mon-
delinge toelichtingen. Honder-
den kilometers elektriciteits- en 
besturingskabels lijken als een 
wirwar door het enorme com-
plex te lopen. 
,,Als tijdens de ingrijpende 
werkzaamheden één kabel per 
ongeluk stuk zou worden ge-
trokken dan heeft dat direct in-
grijpende gevolgen op het tota-
le systeem waardoor we de vei-
ligheid niet meer kunnen ga-
randeren en waardoor tevens 
de gehele tunnel automatisch 
afgesloten wordt. Om die reden 
moeten we beide tunnelbuizen 
gelijktijdig aanpakken’’, aldus 
Ron. Zie ook www.rijkswater-
staat.nl/velsertunnel.

In de rij voor Tinholt 
en de Kia roadshow

Velserbroek – Veel belang-
stelling was er zaterdag voor 
de Kia roadshow en de vele ac-
tiviteiten die Autobedrijf Tin-
holt organiseerde. ,,Om kwart 
over acht stonden de auto’s al 
in de rij voor de werkplaats’’, al-
dus Sandra Tinholt. ,,Zeker 500 
mensen brachten een bezoek 
aan de showroom met kraam-
pjes en de buitenactiviteiten. In 
de werkplaats hadden ze het 
ook druk, 150 auto’s kregen 
een gratis zomerinspectie.’’
De Kia roadshow trok veel 
sportief publiek. Vooral man-
nen gingen graag de uitda-
ging aan en mochten drie keer 
op het doel mikken voor het 
hardste schot. Vroeg in de mid-
dag stond Haarlemmer Wil-
co Klooster bovenaan de lijst 
met een schot van 103 kilo-
meter per uur. Hij gaf die top-
positie niet meer weg en werd 
aan het eind van de dag gehul-
digd met een oranje WK-thuis-
shirt met zijn eigen naam er op. 
Als dagwinnaar maakt hij bo-
vendien kans op de hoofdprijs 
van Kia: een volledig verzorgde 
reis voor twee personen naar 
de finale van het WK in Rio de 
Janeiro.,,Ik kom hier al flink wat 
jaartjesben hier vaste klant’’, al-
dus Wilco. ,,Tinholt is een ga-

ragebedrijf met een prima ser-
vice. Mijn ouders komen hier 
ook al jaren met hun auto.’’
Terwijl de auto’s werden geïn-
specteerd konden de hele fa-
milie zich goed vermaken bij 
Tinholt. Een van de grootste at-
tracties was de buitenkraam 
van BBQpizza4You. Velserbroe-
ker John Langendijk ontwikkel-
de een pizzaring voor barbe-
cues, waarmee hij wereldwijd 
belangstelling trekt. De ring 
past op vrijwel alle ronde bar-
becues. Er werd bij de kraam 
gesmuld van de lekkernijen van 
de barbecue. Tinholt trakteerde 
op softijs, koffie, thee en fris-
drank. Voor mensen die deze 
dag een deal sloten met Tinholt 
was er bovendien een mooie 
wedstrijdbal als extraatje. 
De dag werd mede een succes 
door Schoonheidssalon Anna-
belle, Jojama, Jemaco, Partner 
in Promotions, Rijschool nr. 1, 
uitdeuken zonder spuiten firma 
Joustra, MYN Design@home, 
Frank Kossen Fotografie en al 
het personeel van Tinholt. 
Tinholt is officieel dealer van 
Kia en Mitsubishi en heeft nog 
steeds tal van mooie aanbie-
dingen. Klompenmakerstraat 
43, Velserbroek. Zie ook www.
tinholt.nl.

Modelspeedboot 
regatta in Spaarnwoude
Velsen-Zuid - Zaterdag 7 tot en 
met maandag 9 juni, het Pink-
sterweekend, houdt de Kenne-
mer Modelboot Club, (KMBC) 
weer een spectaculaire interna-
tionale modelspeedboot regatta.
Plaats van dit evenement is mo-
delbootvijver de Ven, achter 
Rein-Unie Velsen, in recreatie-
gebied Spaarnwoude. 
Gevaren wordt met modelspeed-
boten, die radiografisch be-
stuurd worden en voorzien zijn 
van motoren, in vijf categorie-
en. De boten zijn grotendeels 
door deelnemers zelf gebouwd. 
De snelheden liggen tussen de 
60 tot wel 90 kilometer per uur. 

De kwalificatieheats zijn op za-
terdag en zondag. De finales zijn 
op maandag.
Het aantal deelnemende boten 
ligt nu al ver boven de 240 stuks, 
uit dertien landen. De deelne-
mende landen zijn onder ande-
re Nederland, België, Luxem-
burg, Duitsland, Frankrijk, Enge-
land, Italië, Noorwegen, Zweden, 
Denemarken, Slovenië en Polen.
Het wordt dus een grote happe-
ning voor de Nederlandse mo-
del speedbootwereld, die in uit-
stekende samenwerking met 
Spaarnwoude, een evenement 
van formaat hebben neergezet.
Meer weten? Zie: www.kmbc.nl.

‘Langzitters’ in asiel 
zoeken liefdevolle baas

IJmuiden - De Dierenbescher-
ming vraagt met haar ‘Kanjer-
campagne’ aandacht voor de 
langzitters in de opvangcentra. 
Het betreft dieren die moeilijker 
plaatsbaar zijn, omdat ze bij-
voorbeeld te oud, te schuw of 
gehandicapt zijn. Anderen heb-
ben gedragsproblemen door 
een naar verleden of hebben 
blijvend medicijnen nodig. Juist 
ook voor deze dieren zoekt de 
Dierenbescherming een liefde-
volle baas.
,,Het plaatsen van jonge, ge-
zonde dieren bij nieuwe baas-
jes levert meestal geen proble-
men op, maar dat verandert als 
ze bijvoorbeeld oud of gehan-
dicapt zijn of een ‘gebruiksaan-
wijzing’ hebben. Mensen kie-

zen minder snel voor onze stak-
kers, terwijl ze, als ze eenmaal 
geplaatst zijn, voor hun nieuwe 
baasjes juist ‘kanjers’ blijken te 
zijn”, zegt Simone Piscaer van 
de Dierenbescherming Noord-
Holland Noord (NHN). 
De boodschap van de Dieren-
bescherming luidt dan ook: 
‘Haal een kanjer uit het asiel.’ 
Op de website www.ikzoek-
baas.nl zijn alle kanjers te vin-
den. In 2013 heeft het Kerbert 
Dierentehuis 163 honden en 
716 katten opgevangen. Geluk-
kig worden de meeste dieren 
snel weer herplaats, echter zo’n 
15% van de dieren zit momen-
teel langer dan vijf maanden in 
het asiel. Dagelijks zetten al-
le medewerkers en vrijwilligers 

van het Kerbert Dierentehuis 
zich actief in om voor alle die-
ren een nieuw thuis te vinden. 
Of het dier nu oud, jong, moei-
lijk of makkelijk is. Ieder dier 
krijgt de kans een juiste baas 
te vinden. Hoewel de Dierenbe-
scherming de langzitters extra 
promoot, benadrukt de organi-
satie dat niet iedereen geschikt 
is om bijvoorbeeld een schuw 
dier weer vertrouwd te maken 
met mensen, of een toereiken-
de portemonnee heeft om de 
extra kosten te kunnen beta-
len voor een dier met een chro-
nische aandoening. ,,Maar, is 
er een goede match, dan kun-
nen dier en baas juist veel ple-
zier aan elkaar beleven”, verze-
kert Simone Piscae.
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Nieuw shirt voor spelende leden
Rabobank hoofdsponsor 
van KHC Strawberries
Driehuis - Rabobank IJmond 
is de komende drie seizoe-
nen hoofdsponsor van KHC 
Strawberries. Tijdens de 
drukbezochte sponsorbij-
eenkomst ‘Fish & Sticks’ op 
zondag 25 mei heeft direc-
tievoorzitter Jakob Klom-
pien zijn handtekening ge-
zet onder de sponsorover-
eenkomst die de bank voor 
drie jaar aan de hockeyclub 
uit Driehuis verbindt. Naast 
shirtsponsor van alle 800 
spelende leden ondersteunt 
de Rabobank ook het jeugd-
plan en de jaarlijkse club-
dag.

,,Het was onze grote wens om 
alle spelende leden bij de start 
van het jubileumseizoen een 
mooi nieuw shirt aan te kunnen 
bieden”, aldus voorzitter Friso 
Huizinga. ,,Dankzij Rabobank 
IJmond, Van der Vlugt Select 
Windows en Huijg Sport kun-
nen wij deze wens in vervul-
ling laten gaan. Maar de spon-
soring van Rabobank IJmond 
gaat verder dan het beschik-
baar stellen van budget. Zij zijn 
onze partner op fi nancieel ge-
bied en preferred supplier van 
My Order Cashless Betalen, 
waardoor de hoeveelheid con-

tant geld in het clubhuis steeds 
verder afneemt.”
Rabobank-directeur Klompien 
is onder de indruk van het pro-
fi el van de grootste sportver-
eniging van Velsen: ,,Het is een 
echte familieclub die volledig 
wordt gerund door vrijwilligers. 
Bovendien is er een goede ba-
lans tussen breedtehockey en 
prestatiehockey. De sportieve 
ambities zijn realistisch inge-
stoken. Als bank herkennen wij 
ons hierin. Wij leveren graag 
een bijdrage aan een vereni-
ging die op deze wijze veran-
kerd is in de lokale samenle-
ving.” Strawberries heeft mo-
menteel 868 leden.
Van der Vlugt Select Windows 
is net als de Rabobank al vele 
jaren sponsor van Strawberries. 
Directeur Kees van der Vlugt 
hoefde niet lang na te denken 
of hij een bijdrage wilde leve-
ren aan het shirtplan. Het be-
drijfslogo prijkt de komende 
drie jaar op de mouw van het 
Strawberries-wedstrijdshirt. 
Tijdens de sponsorbijeenkomst 
werden ook overeenkomsten 
getekend met Huijg Sport (kle-
dingsponsor), Landgoed Duin 
en Kruidberg (terrassponsor) 
en Van der Valk Taxiservice 
(schermsponsor).

Nieuw shirt voor spelende leden

Velsen – Gemeenteraadslid 
Bram Diepstraten van Velsen 
Lokaal heeft een aantal kriti-
sche vragen gesteld over de 
kwaliteit van de gemeentelij-
ke website. Bij een onderzoek 
UNITid kwam de website van 
Velsen als 96ste uit de bus bij 
de 100 grootste gemeenten. 
Ook blijkt de website nog niet 
totaal te beantwoorden aan 
de vereisten van het verplich-
te Drempelvrij Waarmerk voor 
websites. Vooral op het ge-
bied van klantvriendelijkheid, 
mobiel gebruik en zoeken kan 
nog veel worden verbeterd. Een 
geraadpleegde deskundige 
noemt deze software van GX 
‘trager dan die van opensour-
ce systemen’. De resultaten van 
een zoekopdracht zijn niet ge-
categoriseerd op datum of re-
levantie en daardoor niet over-
zichtelijk. Ook qua menu is er 
een en ander vatbaar voor ver-
betering. Burgemeester Weer-
wind antwoordde dat men 
pas na invoering van een aan-
tal veranderingen, zoals huis-
stijl en webrichtlijnen, opnieuw 
onderzoek wil laten doen naar 
de klantvriendelijkheid van de 
website. Een eerdere algemene 
enquête en een andere onder-
zoek via het burgerpanel naar 
de website gaven een redelijke 
score aan. Het college beseft 
dat er zeker nog een en an-
der te verbeteren is op de web-
site. Voor softwaremaker Dim-
pact (voor gemeenten) is Vel-
sen is op sommige gebieden 
een pilotgemeente. Er wordt 
dus steeds gewerkt aan ont-
wikkeling van de website.

Vragen over 
website Velsen

IJmuiden - Zaterdag 31 mei 
wordt op Plein 1945 van 09.00 
tot 16.00 uur weer een gezel-
lige snuffelmarkt georgani-
seerd. Er zal weer van alles te 
koop zijn. 
Wie ook wilt deelnemen aan 
deze markt, er zijn nog enke-
le kramen te huur. Bel voor re-
servering of meer informatie: 
0255-533233 of 0255-518380.

Snuffelmarkt 
op Plein 1945

Velsen – De gemeente Velsen 
werkt mee aan het plaatsen 
van nieuwe oplaadpalen voor 
elektrische auto’s. Er schijnen 
nog niet voldoende elektrische 
auto’s te zijn om deze palen 
rendabel te laten exploiteren 
door marktpartijen. Maar wel is 
er een groeiende vraag naar de 
oplaadpalen. 
Nuon gaat nu samen met He-
ijmans extra palen realiseren. 
Stichting E-laad verlengt het 
onderhoudscontract  voor be-
staande en de nieuwe palen tot 
31 december 2016.

Oplaadpalen

Stormvogels wint
van Olympia Haarlem

IJmuiden - Na in Haarlem 
een week geleden met 2-2 ge-
lijk gespeeld te hebben, heeft 
Stormvogels op sportpark Zee-
wijk haar tweede wedstrijd van 
de nacompetitie tegen Olympia 
Haarlem heel overtuigend met 
4-0 gewonnen. Drie doelpunten 
kwamen van de voet van Rick 
Kluijskens.
Om zich in de derde klasse te 
handhaven, zal Stormvogels op-
nieuw in een reeks van twee 
wedstrijden tegen het Amster-
damse SC Buitenveldert als win-
naar uit de bus moeten komen. 
Stormvogels beschikt over een 
veld met grotere afmetingen dan 
Olympia Haarlem en trainer Pa-
trick Engelhart kwam met een 
meesterzet door met drie spitsen 
te gaan spelen met Tim Bink-
horst in het centrum. En met 
succes, want binnen drie mi-
nuten was het reeds raak voor 
de IJmuidenaren. Na goed sto-
ren van Tim Binkhorst werd Rick 
Kluijskens in stelling gebracht 
die vrij voor de keeper de 1-0 
kon aantekenen. Tien minuten 
later kwam Stormvogels, tegen 
de verhouding in, goed weg toen  
op de counter de bal buiten be-

reik van doelman Toby Paap op 
de paal belandde.
Maar na ruim een half uur ver-
grootte Stormvogels haar voor-
sprong. In het strafschopgebied 
werd Patrick Pronk, nadat hij was 
doorgebroken, onderuit gehaald 
en de toegekende strafschop 
werd door Rick Kluijskens benut, 
2-0. Daarna werd een glaszuive-
re strafschop onthouden nadat 
Tim Binkhorst werd neergelegd.
Na de thee het zelfde spelbeeld. 
Olympia kon zich alleen maar tot 
verdedigen beperken en na bij-
na twintig minuten benutte Rick 
Kluijskens een vrije schop door 
de bal in het kruis te schieten, 
3-0. Vele kansen daarna waren 
er voor de IJmuidenaren, maar 
die werden alle node gemist.
Het slotakkoord was voor Tim 
Stengs, die vijf minuten voor tijd 
de eindstand op 4-0 kon bren-
gen.
Zaterdag 31 mei speelt Stormvo-
gels op sportpark Zeewijk tegen 
het bijna 40-jarige SC Buitenvel-
dert; een week later volgt de re-
turn in Amsterdam. Komt Storm-
vogels na twee wedstrijden als 
winnaar uit de bus, dan blijven 
de IJmuidenaren derdeklasser.

Veel animo volksraad-
pleging HOV Velsen

Velsen - Het inleidend referen-
dum-verzoek, dat sinds 12 mei  
op het stadhuis ondersteund 
kon worden met handtekenin-
gen van stemgerechtigde inwo-
ners uit Velsen, is in één week 
tijd royaal overtekend. De Re-
ferendum Verordening 2013 
van de gemeente Velsen schrijft 
voor, dat een week voor een de-
fi nitief besluit door de gemeen-
teraad van Velsen, burgers een 
verzoek kunnen indienen voor 
het houden van een referen-
dum. Voorwaarde is dan dat dit 
verzoek door ten minste 250 in-
woners wordt ondersteund. Die 
inwoners moesten zich allemaal 
op het stadhuis melden en zich 
identifi ceren, voordat zij moch-
ten tekenen. Maandag 19 mei 
werd de limiet royaal gehaald en 
nog dagelijks melden zich tien-
tallen stemgerechtigde inwo-
ners om het verzoek  voor een 
volksraadpleging te ondersteu-
nen. 
Drie stichtingen, verenigd in het 
Referendum Comité voor HOV 
over bus 75 tracé, die het initia-
tief hebben genomen om de ge-
meenteraad van Velsen te vra-
gen om over het Bestemmings-
plan HOV tracé een referendum 
te houden, zijn blij dat stemge-
rechtigde inwoners van Velsen 
zo massaal de moeite hebben 
genomen om naar het stadhuis 
af te reizen voor het zetten van 
een handtekening. Simon Visser, 
voorzitter van de Stichting Be-

langengroep Bewoner van Hou-
tenlaan en Zeeweg, ziet eindelijk 
weer een lichtpuntje in de voort-
durende strijd over de omstre-
den route van de snelbus tus-
sen IJmuiden en Haarlem. Vis-
ser: ,,De eerste hobbel is nu ge-
nomen. Het is nu aan de ge-
meenteraad om haar eigen Re-
ferendumverordening gestalte 
te geven door dit nieuwe besluit 
open te stellen voor het houden 
van een volkspeiling.” Visser kijkt 
al uit naar de raadsvergadering 
van 5 juni, wanneer het besluit 
over het bestemmingsplan op 
de agenda staat. Dan zal de ge-
meenteraad eerst een besluit 
nemen over het Referendum-
verzoek, en bij instemming het 
besluit over het HOV-tracé aan-
houden.
Visser hoopt en verwacht dat 
de gemeenteraad een duidelij-
ke uitslag van een volksraadple-
ging over het bestemmingsplan 
zal respecteren, ook al is een re-
ferendum  slechts raadgevend. 
Visser: ,,Je stelt geen referen-
dumverordening in, als je niet 
tevens van plan bent om de uit-
slag ervan te honoreren, ook al 
komt die je niet gelegen. Ik hoop 
dat alle 250 en meer onderteke-
naars donderdag 5 juni opnieuw 
in de benen willen komen naar 
de publieke tribune van de ge-
meenteraad in het stadhuis, en 
duidelijk willen maken dat onze 
wens van een volksraadpleging 
ons ernst is.’’ 

Besparen op energie, 
nu met subsidie
Driehuis - Vorige week dins-
dag organiseerde Energiek Vel-
sen samen met Hoom tijdens het 
Energie(k) Café in Oma’s Kamer 
van Café Middeloo een avond 
over het thema energiebesparen 
in de woning. Veel tips werden er 
gegeven, waarvan de meest op-
merkelijke waren: isolatie is de 
eerste winst, waarvan dakisola-
tie tot 35% besparing kan ople-
veren, zonnepanelen gaan van-
daag de dag zo’n 25 jaar mee 
en zijn tussen de 8 en 12 jaar te-
rugverdient. Hier bestaan nog 
wel eens misverstanden over 
en daardoor zijn bijvoorbeeld 
55 plussers nog wel eens onte-

recht terughoudend. Verder was 
wethouder milieu Floor Bal uit-
genodigd. Hij lichtte de subsi-
dieregeling op isolatie toe. 15% 
van de kosten tot een maximum 
van 1.500 euro per huishouden 
is beschikbaar bij de gemeente 
Velsen. Hier geldt: wie het eerst 
komt, wie het eerst maalt. Sa-
men met de aanpak van Hoom 
biedt dit mooie kansen voor in-
woners van Velsen die hun huis 
willen aanpakken. 
Meer informatie is te vinden op 
onder meer www.energiekvel-
sen.nl. En op de site van de Mi-
lieudienst IJmond: wij wonen 
wijzer. 
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Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899

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

Villa Spaarnheuvel bijna 
in oude glorie hersteld
Santpoort-Noord - Enigszins 
verscholen in het bos langs de 
Wüstelaan staat op nummer 59 
een fraaie villa, voorheen  on-
der de naam Villa Spaarnheuvel, 
maar bij velen waarschijnlijk nog 
bekend als het vroegere kloos-
ter Maris Stella. Sinds 1956 bood 
deze villa onderdak aan de Obla-
ten (Missionarissen Oblaten van 
de Onbevlekte Maagd Maria) die 
echter al enige tijd geleden het 
pand hebben verlaten.
De villa dateert uit 1906 en werd 
in opdracht van Gerard Louis en 
Charlotte Caterina Therese Te-
gelberg gebouwd op een stuk 
grond dat zij van het echtpaar 
Wüste kochten. Hier lag vroeger 
één van de voormalige droog-
bergen van blekerij ‘Leck en de 
Bergen’, waar later notaris Dolle-
man woonde.
Makelaar Nicolai uit Maastricht, 
die een goede verstandhouding 
had met de paters, kreeg de vil-
la in beheer waarna het huis 
werd aangekocht door de Scholz 
Groep uit IJmuiden. Na een lan-
ge en intensieve voorbereidings-
tijd van vele maanden, waarin 
ook een bestemmingsplanwijzi-

ging werd doorgevoerd, kon dan 
eindelijk met de renovatie en ver-
koop van de twee halfvrijstaande 
villa’s worden begonnen. Nu de 
renovatie zijn einde nadert en de 
eerste bewoners over enkele we-
ken hun intrek kunnen nemen in 
hun prachtige onderkomen, von-
den Brigitte en Mark Scholz het 
een goed moment om een ken-
nismaking te organiseren met 
de toekomstige bewoners en de 
omwonenden.
Een goed idee, zo bleek, want 
donderdagmiddag meldden 
zich zowel de nieuwe bewoners 
als diverse omwonenden. Ener-
zijds natuurlijk voor een nade-
re kennismaking en anderzijds 
uit nieuwsgierigheid om zich op 
de hoogte te stellen van het laat-
ste traject van de renovatiewerk-
zaamheden. Mede dankzij het 
goede weer was het goed toeven 
op het grote bosperceel waar de 
beoogde nadere kennismaking 
dan ook in een ontspannen sfeer 
verliep. Meer informatie over de 
Scholz Groep, die dit kleine maar 
toch ook weer grootse project 
hebben weten te realiseren,  is te 
vinden op: www.scholz.nl.

Geen promotie voor 
Strawberries Heren 1
Driehuis - Het is het eerste he-
renteam van hockeyclub Straw-
berries niet gelukt om zich te 
plaatsen voor de play-offs. Zon-
dag werd op eigen veld verloren 
van kampioen Terriërs: 1-2. Con-
current Naarden won wel en zo 
eindigt Strawberries het seizoen 
op de derde plaats.
De spelers van Strawberries wis-
ten van tevoren dat er gewonnen 
moest worden omdat Naarden 
tegen een zwakke tegenstander 
zou spelen. Dat het een zware 
wedstrijd zou gaan worden wist 
men ook al, want in het uitduel 
waren beide ploegen zeer aan 
elkaar gewaagd.
De wedstrijd ging van start op 
een mistig veld, nadat suppor-
ters van Telstar fakkels hadden 
afgestoken om de buren van 
Strawberries te ondersteunen. 
De thuisploeg leek in eerste in-
stantie bevangen door de span-
ning en begon de wedstrijd erg 
rommelig. Er was weinig terug 
te zien van het goede spel tegen 
Naarden, een week eerder. Toch 
kreeg Strawberries wat kansjes 
en zelfs een strafcorner. Door-
dat het aangeven niet goed ging 
werd hier niet uit gescoord. Terri-
ers benutte de eerste strafcorner 
wel. Via de paal en het lichaam 
van lijnstopper Benno Steen-
sma verdween de bal in het doel. 
Naarmate de tijd verstreek en de 
theepauze in zicht was, counter-
den de aardbeien zich naar de 
gelijkmaker. Daan van Poorten 
was het eindstation in een snelle 
en effectieve aanval: 1-1.
In de tweede helft ging Straw-
berries nadrukkelijker op zoek 
naar de tweede treffer, maar de 
kansen waren niet besteed aan 

de aanvallers van de thuisploeg. 
Bovendien stond de keeper van 
Terriërs meerdere malen in de 
weg. Tien minuten voor tijd joeg 
Bas van Faassen de bal bijna in 
het doel, maar dit keer zorgde 
de lat ervoor dat er geen twee-
de doelpunt kwam. De kampioen 
counterde wel naar de tweede 
goal en zorgde er zo voor dat de 
promotiedroom van Strawberries 
uiteen spatte, zeker toen bekend 
werd dat Naarden met 8-1 had 
gewonnen van Castricum en zo 
de tweede plaats overnam. 
Door de nederlaag tegen Terriërs 
is het seizoen voor Strawberries 
voorbij. In het nieuwe seizoen 
staat de ploeg onder leiding van 
de nieuwe trainer Axel Wes-
sels, die Mattijs Vermunt opvolgt. 
Laatstgenoemde moet noodge-
dwongen stoppen wegens een 
verhuizing naar het midden van 
het land en neemt dus met een 
derde plaats afscheid van Straw-
berries. (Finn van Leeuwen)

Toine van Huizen tekent 
voor twee seizoenen bij
Velsen-Zuid - Toine van Huizen 
heeft zijn contract bij Telstar met 
drie seizoenen verlengd. De ver-
dediger blijft daarom ook de ko-
mende drie jaar actief in het Tata 
Steel stadion.
Toine van Huizen (24 jaar) is be-
zig aan zijn tweede periode bij de 
Witte Leeuwen. In 2010 verhuur-
de AZ de verdediger aan Tel-
star. In 2012 vertrok van Huizen 

naar Sparta Rotterdam waar hij 
na 1,5 seizoen weer vertrok rich-
ting Telstar. Van Huizen kwam 
het afgelopen seizoen 31 keer 
uit voor Telstar en wist 5 keer het 
net te vinden. Toine van Huizen 
zal in Velsen-Zuid herenigd wor-
den met trainer Michel Vonk met 
wie hij eerder al samenwerkte 
tijdens zijn periodes in Alkmaar 
en Rotterdam.

Velsen-Zuid - Na het grote 
succes van de hondenverwen-
dag van afgelopen winter, orga-

niseert Buitenplaats Beeckestijn 
nogmaals een verwendag voor 
hond en baas. Het landgoed is 
een prachtige plek om samen 
met uw hond te genieten van een 
zomerse wandeling. Op zondag 
1 juni kunt u van 13.00 tot 15.00 
uur als hondenbezitter voor 1 
euro een bezoek brengen aan 
de tentoonstelling ‘Stoelenpara-
de’, op vertoon van uw hond. Dit 
is tevens de laatste dag dat deze 
tentoonstelling te zien zal zijn op 
de Buitenplaats; een mooie kans 
dus om er nog even van te genie-
ten. Op de honden wordt onder-
tussen gepast door ervaren op-
passers, zodat de baasjes de tijd 
hebben om de tentoonstelling 
te bezichtigen. Uw hond wordt 
weer als gast verwend met een 
‘hapje en een drankje’. Kosten: 1 
euro. Reserveren is niet nodig.

Verwendag voor 
honden op Beeckestijn

Velsen-Zuid - Spaarnwoude is 
klaar voor het zwemseizoen. Er 
zijn strandjes aan de Westbroek-
plas, het Naaktrecreatieterrein, de 
Peddelpoel en de Veerplas. Bij de 
Avonturenspeelplaats in Buiten-
huizen zijn diverse waterspeeltoe-
stellen. Recreatieschap Spaarn-
woude is verantwoordelijk voor 
de inrichting en het beheer van 
zwemplekken en de daarbij ho-
rende voorzieningen, zoals toilet-
ten en speeltoestellen.  
De provincie Noord-Holland 
houdt toezicht op de hygiëne en 
veiligheid van de zwemplekken 
van 1 mei tot 1 oktober. Het recre-
atieschap vraagt aandacht voor de 
bacteriologische verontreiniging 
van het zwemwater door mense-
lijke ontlasting. Zij vraagt mede-
werking van ouders om baby’s en 
peuters een zogenaamde zwem-
luier om te doen. Het zwemwa-
ter wordt tijdens het zwemseizoen 
regelmatig gecontroleerd op aan-
wezigheid van schadelijke blauw-
alg, parasieten en bacteriën. Als 
een waarschuwing of zwemver-
bod nodig is, wordt dat op het be-
treffende strand met een bord be-
kend gemaakt. Actuele  informa-
tie over de waterkwaliteit en vei-
ligheid staat tijdens het zwemsei-
zoen op www.zwemwater.nl. Ook 
de zwemwatertelefoon (0800-
9986734) biedt gratis actuele in-
formatie over de kwaliteit van het 
zwemwater. Nieuwe zwemverbo-
den en negatieve zwemadviezen 
worden ook gemeld via Twitter 
@ProvincieNH. Op NOS teletekst 
staan de zwemwaterberichten op 
pagina 725. Een waarschuwing 
of zwemverbod heeft meestal be-
trekking op een klein deel van een 
strand. Recreatiegebied Spaarn-
woude kent verschillende zwem-
plekken. Er blijven dus meestal 
voldoende plekken over waar het 
water wel van goede kwaliteit is 
en er naar hartenlust kan worden 
gezwommen. Een totaaloverzicht 
van alle zwemlocaties vindt u op 
www.spaarnwoude.nl. 

Zwemmen in 
Spaarnwoude

Velserbroek - Vorige week 
dinsdag omstreeks 15.00 uur 
vond er een aanrijding plaats 
op de Rijksweg in Velserbroek 
waarbij een 37-jarige motorrijder 
uit Velserbroek gewond raakt. 
De man reed op zijn motor over 
de Rijksweg. Vanuit de Zadelma-
kerstraat kwam een personen-
auto, bestuurd door een 60-ja-
rige man uit Santpoort-Noord. 
De automobilist wilde de Rijks-
weg opdraaien en zag daarbij de 
motorrijder over het hoofd. Door 
de botsing sloeg de motorrijder 
met zijn motor tegen het wegdek 
en schoof door tegen de vang-
rail. Hij liep daarbij onder ande-
ren beenbreuken, een gebroken 
rib en een hersenschudding op. 
De man is opgenomen in het zie-
kenhuis voor behandeling.

Aanrijding
met letsel









30 mei 201412

IJmuiden – Johan van Ikelen 
van Velsen Lokaal heeft vragen 
gesteld over vervuild stuifzand 
in de gemeente. Hij constateer-
de dat op diverse plaatsen waar 
gesloopt of gebouwd wordt kort 
maar soms ook langdurig zand-
hopen liggen. Momenteel bij ri-
oolwerkzaamheden bij de Dok-
weg / Ampèrestraat, maar kort 
geleden ook bij de bouw van 
appartementencomplexan aan 
de Keetberglaan. Hij vraagt 
zich af waarom de provincie 
wel zandhopen (op bedrijfster-
reinen) afdekt, zodat stuiven 
wordt voorkomen. Ook wil hij 
weten hoe het zit met vervuild 
zand dat wordt gestort. Wet-
houder Floor Bal antwoordde 
dat er nooit vervuild zand wordt 
gestort. Voor er wordt afgegra-
ven is er al grondonderzoek ge-
daan. De wethouder ziet geen 
verschil tussen handhaving van 
zandhopen en stuifzand in ver-
schillende gebieden. Voor hand-
having geldt een vaste procedu-
re, afhankelijk van de situatie 
wordt gekeken naar oorzaak en 
gevolgen. Het zanddepot bij de 
Keetberglaan wordt opgeruimd. 
Het terrein wordt ingezaaid met 
gras. De vlaktes tussen de com-
plexen worden ingezaaid met 
een kruidenmengsel. Daarna 
zal de gemeente pas de straten 
schoonmaken en ontdoen van 
overtollig zand.

Zandhopen 
Keetberglaan

Velsen-Noord – De gemeen-
te Velsen draagt zelf de kos-
ten voor het vernieuwen van 
de Grote Houtkade in Velsen-
Noord. Er wordt verwacht dat 
deze investering een positief 
effect zal hebben op de totale 
grondexploitatie van het gebied 
Grote Hout, maar de risico’s 
voor de gemeente nemen toe. 
Daarom is de verliespost op de 
jaarrekening van 2013 ten goe-
de bijgesteld. Ook de provincie 
zal bijdragen aan deze ontwik-
keling, wat uiteraard scheelt in 
de kosten. De kosten voor de 
renovatie van de aanleg van de 
kade zijn risicovol, maar het be-
drag wordt gedekt door het pot-
je algemene reserve grondbe-
drijf. Inmiddels zijn een ontwerp 
en een bestek voor de kade Eu-
ropees aanbesteed. Voor de zo-
mer hoopt men bekend te kun-
nen maken welke aannemer er-
mee aan de slag gaat. Hoogst-
waarschijnlijk kunnen de werk-
zaamheden dan in september 
starten. Omwonenden zullen 
begin september worden uit-
genodigd voor een informatie-
bijeenkomst over de werkzaam-
heden. Over het gebruik van de 
kade en het achterliggende be-
drijventerrein zijn op dit mo-
ment gesprekken met verschil-
lenden partijen, zo laat het col-
lege van Velsen weten.

Extra kosten 
Grote Hout

Avondwandeling door 
gedenkpark Westerveld
Driehuis - Op initiatief van de 
Association of Significant Ceme-
teries (ASCE) wordt in Europa al 
jaren een ‘Week van de Begraaf-
plaats’ georganiseerd, dit jaar 
voor het eerst ook in ons land (31 
mei tot en met 8 juni). Als eerste 
begraafplaats in Nederland die 
tot de prestigieuze ASCE mocht 
toetreden, organiseert
Begraafplaats & Crematorium 
Westerveld op dinsdag 3 juni 
een bijzondere avondwandeling 
door het monumentale gedenk-
park. Iedereen is vanaf 19.00 uur 
van harte welkom. Om 19.30 uur 
gaat de wandeling van start. De 
wandeling, onder leiding van des-
kundige gidsen, leidt langs bij-
zondere monumenten en toont 
de schoonheid en natuur van het 
park. Aanmelden kan tot 31 mei 
via info@bc-westerveld.nl.
De avondwandeling over het ge-
denkpark is een unieke ervaring. 
De geschiedenis van Westerveld 
is namelijk nauw verweven met 
de historie van begraven (en cre-
meren) in Nederland. Dat is terug 
te zien in de verschillende graven, 
zerken, monumenten en de mau-
solea. Én veel bekende mensen 
vonden op Westerveld hun laat-
ste rustplaats. Kunstenaars, po-
litici, hervormers, pioniers, maar 
ook mensen uit de radio- en tele-

visiewereld. Westerveld is niet zo-
maar een laatste rustplaats. Het is 
ook één van de eerste particulie-
re begraafplaatsen van ons land 
(1888). En het eerste cremato-
rium van Nederland is er geves-
tigd. De begraafplaats is orga-
nisch, heuvelachtig en weelderig 
groen. Niet vreemd dus dat Wes-
terveld in 2010 als eerste begraaf-
plaats in Nederland mocht toetre-
den tot de ASCE. Volgens de AS-
CE zijn begraafplaatsen belang-
rijk als cultureel erfgoed. Andere 
leden zijn onder andere het mo-
numentale Père Lachaise in Pa-
rijs, Montjuic in Barcelona en Ci-
mitero del Verano in Rome. Be-
graafplaats & Crematorium Wes-
terveld maakt deel uit van de Fa-
cultatieve Groep. De kernactivitei-
ten van de Groep (sinds 1874) zijn 
dienstverlening en techniek. Met 
activiteiten over de hele wereld en 
eigen vestigingen in tien landen is 
‘de Facultatieve Groep’ op tal van 
terreinen actief.
Sinds 1913 exploiteert de Groep 
diverse crematoria en begraaf-
plaatsen. Het motto van de Groep 
is ‘Eenheid in verscheidenheid’. 
Optimale sámenwerking met on-
ze opdrachtgevers en als pártners 
streven naar de hoogste kwaliteit. 
Dát is waar de Facultatieve Groep 
voor staat!

Jager damherten
heeft drie petten op
Velsen – Raadslid Johan van 
Ikelen van Velsen Lokaal heeft 
vragen gesteld over het afschie-
ten van damherten. Er is al ja-
ren sprake van overbevolking 
van damherten, volgens Van Ike-
len ook omdat de gemeenteraad 
van Amsterdam niet beslist over 
wildbeheer in het gebied Am-
sterdamse Waterleidingduinen. 
Nu heeft de provincie besloten 
dat alle damherten buiten dit ge-
bied mogen worden afgescho-
ten, dit is het zogenaamde nul-
standbeheer. Ook in Nationaal 
Park de Kennemerduinen, waar 
zeker plaats is voor damherten, 
mogen zij worden afgeschoten. 
In Velsen worden damherten 
waargenomen langs de zeereep 
en in de duinen, maar ook bui-
ten het Nationaal Park. Van Ike-
len vindt het gevaarlijk om zon-
der bekendmaking op damher-
ten te schieten, omdat in open-
baar toegankelijk gebied in de 
vroege ochtend ook trimmers en 

wandelaars met honden aanwe-
zig zijn. Het college geeft aan dat 
op 4 juli 2013 een zogenaamde 
grondgebruikersverklaring voor 
de openbare gebieden in Velsen 
is afgegeven die het afschieten 
mogelijk maakt. Het afschieten 
gebeurt door een politieagent/
jager die ook het ‘valwildteam’ 
coördineert. Dit team houdt zich 
bezig met gevonden en aange-
reden damherten. Deze politie-
agent is echter ook toezichthou-
der en deelnemer van het nul-
standsbeheer. ,,Dat zijn wel veel 
petten op een hoofd’’, vindt Van 
Ikelen. Het college is het hier wel 
mee eens, maar vindt toch dat 
alle activiteiten correct worden 
uitgevoerd. Eind 2014 wordt de 
situatie echter toch geëvalueerd. 
Wat betreft de veiligheid rondom 
het afschieten op openbaar ge-
bied verwijst het college naar het 
specifieke protocol rondom het 
afschieten van damherten. Dit 
protocol waarborgt de veiligheid.

Ontwikkelingen in 
Velsen-Noord

Velsen-Noord – In het startdo-
cument Velsen-Noord, dat moet 
leiden tot een nieuw bestem-
mingsplan, worden onder meer 
nieuwe ontwikkelingen in Vel-
sen-Noord beschreven. Via een 
advertentie in de krant konden 
ondernemers en particulieren 
bouwinitiatieven melden. Een 
van de meldingen komt van de 
Protestantse Gemeente, zij heb-
ben besloten de kerk, bijgebou-
wen en kosterswoning te verko-
pen, vanwege het teruglopende 
aantal gemeenteleden. Zij heb-
ben verzocht de bestemming te 
wijzigen van maatschappelijk 
naar wonen en werken. De ge-
meente heeft hiervoor toestem-
ming gegeven, zodat de gebou-
wen kunnen blijven bestaan en 
kunnen worden gebruikt voor 
bijvoorbeeld een kantoor (aan 
huis).
Andere lopende projecten die 
worden meegenomen in het 
startdocument zijn de bouw van 
de Brede School aan de Heir-
weg. De gemeente wil locatie De 
Schouw aan de Bleyenhoevel-
aan ontwikkelen, maar hiervoor 
zijn nog geen concrete plannen. 
Verder zal het bestemmingsplan 
worden aangepast om de herin-
richting van de Wijkermeerweg 
te realiseren, een van de veran-
deringen is het aanpassen van 
de bestemming ‘verkeer’ voor de 
Vletterliedenstraat. De herstruc-
turering van het MEBA-terrein 
bevindt zich nog in een planfa-

se, hier kan nog geen definitie-
ve wijziging in het startdocument 
plaatsvinden. Wel is bekend dat 
de twee locaties van De Trian-
gel (aan het Stratingplantsoenen 
Van Diepenstraat) zullen worden 
ontwikkeld als woningbouw-
gebied. De locatie Van Diepen-
straat is bijzonder geschikt voor 
senioren. Hier zouden maximaal 
20 grondgebonden woningen of 
50 levensloopbestendige appar-
tementen kunnen worden ge-
bouwd, of een combinatie van 
beiden. Bij de ontwikkeling moet 
rekening worden gehouden met 
voldoende parkeergelegenheid. 
Er zijn beperkingen vastgesteld 
voor de bouwhoogte (twee lagen 
met kap) en rooilijnen, kop- en 
zijgevels. De bomen op het per-
ceel moeten worden behouden.
Voor de locatie Stratingplant-
soen is het voorstel om de lijn 
van de bestaande blokken voort 
te zetten. Voor deze woningen 
wordt geen specifieke doelgroep 
aangewezen. Er worden stads-
woningen (met beperkte buiten-
ruimte) of appartementen ge-
bouwd, afhankelijk van de mo-
gelijkheden die de markt biedt. 
Het gaat om maximaal 45 wonin-
gen in een combinatie van ap-
partementen en grondgebonden 
woningen, met op de hoek van 
de Duinvlietstraat een pand van 
vier lagen. Ook hier moeten bo-
men behouden blijven en is vol-
doende parkeerplek een voor-
waarde.

Verloederd winkelpand
IJmuiden – Het voormalige win-
kel/wooncomplex Zuiderkruis-
straat 38-64 en Eenhoornstraat 
139-169 is in ernstige staat van 
verloedering. Johan van Ikelen 
van Velsen Lokaal heeft daar-
om aan het college gevraagd om 
op te treden. De verloedering is 
al jaren gaande. Eerder zou wet-
houder AnneMieke Korf zich er 
al mee hebben bezig gehouden.
Wethouder Vennik heeft geant-
woord dat het college bekend is 
met de toestand van het pand. 
Het is echter een raadsel wie de 
rechtmatige eigenaar is. In 2006 
overleed de rechtmatige eige-
naar. Hij woonde in Berlijn. Zijn 
erfgenamen waren twee hoog-
bejaarde Italiaanse dames, die 
inmiddels ook beiden zijn over-
leden. Om het nog erger te ma-
ken zou de Duitse advocaat van 
de genoemde eigenaar het pand 
twee keer hebben verkocht, ech-
ter wel beide keren aan een Ne-

derlander. Zij hebben nu beiden 
beslag laten leggen op het pand. 
Vanwege de complexiteit van de 
situatie is de zaak uitbesteed 
aan de huisadvocaat van de ge-
meente Velsen. Deze hoopt bin-
nenkort advies uit te brengen. 
Wethouder Vennik laat weten dat 
er wel OZB aanslagen zijn opge-
legd, maat dat die nooit zijn be-
taald. 
Deze kosten zullen echter op de 
nieuwe eigenaar worden ver-
haald. De gemeente heeft inmid-
dels zelf onderzoek laten doen 
naar de veiligheid van het pand. 
Daaropvolgend zijn enkele ge-
vaarlijke situaties direct hersteld, 
het ging om het hekwerk en de 
trap naar de galerij. 
Ook deze kosten zullen wor-
den verhaald op de nieuwe ei-
genaar. In november 2013 is op-
nieuw onderzoek gedaan, daar-
uit kwamen geen noemenswaar-
dige zaken.
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Primeur Zeehaven IJmuiden
Verrijdbare gangway voor 
Felison Cruise Terminal
IJmuiden– Scheepagent KVSA 
en Venus & De Waard BV zijn er 
terecht trots op. De eerste deel-
bare, verrijdbare en verstelbare 
‘gangway’ ter wereld staat in de 
IJmondhaven en is deze week 
bij de start van het cruisesei-
zoen met succes in gebruik ge-
nomen. De gangway is speciaal 
gemaakt voor de Felison Cruise 
Terminal en maakt in alle om-
standigheden een drempello-
ze op- en afstap bij cruisesche-
pen mogelijk. De werking van 
de getijden in de IJmondhaven 
en de op verschillende hoog-
tes geplaatste scheepsdeuren 
in cruiseschepen zorgen vaak 
voor lastige situaties en ver-
tragingen bij het boarden. Het 
was een lang gekoesterde wens 
van KVSA om de toegankelijk-
heid van de schepen te verbete-
ren, met name voor reizigers die 
minder goed ter been zijn. 
De KVSA directie ging in 2013 in 
gesprek met Venus & De Waard, 
een IJmuidens constructiebe-
drijf met een lange historie en 
veel ervaring in de scheepvaart-
sector. De opdracht: ‘Bouw een 
gangway die het boarden snel-
ler, gemakkelijker en comforta-
beler maakt bij alle cruisesche-

pen die de Felison Cruise Termi-
nal aandoen’, daarnaast moest 
de ‘gangway’ eenvoudig en snel 
te verplaatsen zijn, omdat sche-
pen aan beide kanten van de 
IJmondhaven afmeren, in hoog-
te verstelbaar zijn en mee kun-
nen bewegen met de getijden. 
Wat KVSA voor ogen had, be-
stond nog niet, dus nam Venus 
& De Waard het ontwerp- en 
constructieproces zelf ter hand. 
Het ambitieuze ontwerp is in sa-
menwerking met technisch te-
ken- en adviesbureau Nijman 
Engineering BV omgezet in de-
fi nitieve werktekeningen. De 
constructie is vervolgens in de-
len gebouwd in de werkplaats 
van Venus & De Waard en in 
elkaar gezet op de kade van 
de IJmondhaven. Tot slot is de 
‘gangway’ geheel voorzien van 
glasvezelversterkte kunststof 
roosters en vloerdelen van BFF 
Trading. 
Zondag 18 mei zijn de eerste 
tests met de ‘gangway’ gedaan. 
In de dagen erna zijn de punt-
jes op de i gezet en is het per-
soneel geïnstrueerd. De ‘gang-
way’ is op woensdag 21 mei  in 
gebruik genomen bij het cruise-
schip Costa neo Romantica.

Talentstromen op 
Ichthus Lyceum

Driehuis - Alle leerlingen 
van het Ichthus Lyceum kie-
zen in klas 2 en 3 voor een ta-
lentstroom: Kunst & Cultuur, 
Technasium of Internationalise-
ring. Op donderdagavond 5 ju-
ni presenteren de leerlingen uit 
klas 3 aan docenten, ouders, 
medeleerlingen en belangstel-
lenden wat zij aan talent in huis 
hebben!
De leerlingen van de talent-
stroom Kunst & Cultuur zijn de 
afgelopen periode vatten hun 
talenten samen in een korte 
voorstelling met als thema ‘In-
side Out’. De leerlingen van de 
talentstroom Internationalise-
ring hebben met behulp van 
een microkrediet van stichting 

Day for Change eigen winstge-
vend bedrijfje opgezet. De winst 
wordt geschonken aan instel-
lingen in ontwikkelingslanden. 
De leerlingen van de talent-
stroom Technasium hebben een 
zeepkist ontworpen waarmee 
zij meedoen aan een wedstrijd. 
De zeepkisten worden moge-
lijk gemaakt door lokale bedrij-
ven die elk een team sponsoren 
en houthandel Schoonhoff uit 
IJmuiden. 
Tijdens de presentatieavond 
zullen de leerlingen met hun 
zeepkist het tweede parcours, 
dat start vanaf een spectaculai-
re schans, afl eggen. De presen-
tatieavond begint om 19.00 uur 
in het Ichthus Lyceum.  

Collecteweek 
Rode Kruis

Velsen - De jaarlijkse collecte 
van het Rode Kruis zal dit jaar 
plaats vinden van 15 tot en met 
21 juni. Hiervoor worden nog 
collectanten gezocht. De re-
gionale afdeling van het Rode 
Kruis zet zich in Velsen in om te 
waken over de gezondheid en 
de veiligheid van de inwoners. 
Vaak belangeloos, soms tegen 
een geringe vergoeding. Dit 
gebeurt meestal tijdens grote 
evenementen, zoals het Haven-
festival of Beeckestijn Pop. Ook 
is het Rode Kruis inzetbaar tij-
dens mogelijke rampsituaties in 
de regio. Vele goed opgeleide 
vrijwilligers zetten zich hier voor 
in, ook al geheel belangeloos. 
De opbrengst van de jaarlijkse 
collecte wordt in zijn geheel in 
de afdeling Velsen van het Ro-
de Kruis gestoken. Zo kan  on-
der meer het ‘wagenpark’ voor 
sociaal vervoer en de inzet bij 
evenementen in goede staat 
gehouden worden. Ook wordt 
met het geld het lesmateriaal 
voor EHBO- en AED cursus-
sen up to date gehouden. Dit 
jaar wordt de opbrengst van de 
collecte besteed aan de aan-
schaf van een nieuwe hulp-
verleningstent ter waarde van 
10.000 euro. Om collectant te 
worden voor het Rode Kruis 
kan men een mail sturen naar 
collecte@rodekruisvelsen.nl of 
bellen met telefoonnummer 06-
36426123. Zie ook www.rode-
kruisvelsen.nl.

School-
peanutbal 

succes
Santpoort-Noord - Vori-
ge week maandag vonden on-
der zomerse omstandigheden 
de schoolpeanutbalkampioen-
schappen van Velsen plaats op 
de velden van SV Terrasvogels. 
Na de afgelasting in de twee 
voorgaande edities waren zo-
wel de scholen en de organi-
satie verheugd met het mooie 
weer. Peanutbal is de voorlo-
per van Beeball, een voorberei-
ding op deelname aan honkbal/
softbal. Bij honkbal- en soft-
balvereniging Terrasvogels wa-
ren liefst negen velden uitge-
legd voor het toernooi. In het 
ochtend- en middagprogram-
ma streden 32 deelnemende 
teams vanuit 12 verschillen-
de basisscholen uit Velsen om 
de prijzen. De ruim 400 leerlin-
gen beleefden een mooie mid-
dag, waarbij vooral het fana-
tisme en plezier bij alle scho-
len was terug te zien. Uiteinde-
lijk werden van alle zes de pou-
les de winnaars uitgeroepen tot 
totaalwinnaar. Alle leerlingen 
en de organisatie hebben na af-
loop van het toernooi, onder ge-
not van een heerlijk waterijsje, 
kunnen terug kijken op een leu-
ke dag.

Musical Ester een 
daverend succes
IJmuiden - Na anderhalf jaar 
oefenen stond Oecumenische 
musicalgroep Jakob op de plan-
ken in de Ichthuskerk. De groep 
speelde de musical Ester, over 
een joods meisje dat als balling 
in het paleis van de Perzische 
koning Ahasveros terecht komt 
en uiteindelijk als koningin Ester 
haar volk moet redden. De eer-
ste minister, Haman, heeft het 
namelijk op het hele joodse volk 
gemunt. 
De musicalgroep wist dit oude 
Bijbelse verhaal op verrassen-
de wijze naar het heden te ver-
talen. Parallellen met de Tweede 

Wereldoorlog en met de huidige 
maatschappelijke ontwikkelin-
gen waren te ontdekken. Grote 
en kleine rollen werden met ver-
ve gespeeld. Een geweldig state-
ment over de onderlinge pro-
blematiek die kan spelen tus-
sen volken, groeperingen en in-
dividuen is door deze groep spe-
lers gemaakt. De groep blonk uit 
door mooie zang en overtuigend 
spel. Wat een geweldige presta-
tie. Dit alles werd ondersteund 
door een prachtig combo, pro-
fessionele licht- en geluidstech-
nici en heel veel enthousiaste en 
trouwe vrijwilligers.

‘The Grand Budapest 
Hotel’ in Witte Theater
Vrijdag 30 mei en woensdag 4 
juni, 20.30 uur, draait het Witte 
Theater, Kanaalstraat 257 de fi lm 
‘The Grand Budapest Hotel’. Toe-
gang 7,50 euro.
‘The Grand Budapest Hotel’ 
speelt zich af in een hotel te 
midden van twee wereldoorlo-
gen. Het gaat over de avontu-
ren van de legendarische con-
ciërge M. Gustave en zijn goede 
vriend en piccolo Zero Mousta-
fa. Centraal staan de diefstal en 
opsporing van een schilderij van 
onschatbare waarde en de strijd 
om een aanzienlijk familiefortuin. 

Dit voorval speelt zich af in een 
verhaal in een verhaal in een ver-
haal. 
Achtervolgingen, intriges, onge-
makkelijke gesprekken – ze ko-
men allemaal voorbij in Ander-
sons bekende stijl, met zoals al-
tijd prachtig gedetailleerde sets 
en excentrieke karakters.
De cast is indrukwekkend. Naast 
Ralph Fiennes maken onder an-
dere Jude Law, Edward Norton, 
Adrien Brody, Jeff Goldblum, 
Willem Dafoe, Tilda Swinton en 
Harvey Keitel hun opwachting in 
dit humoristische drama. 

Local Shopping IJmuiden
Regionale succesformule
IJmuiden - Local Shopping 
IJmuiden (LSIJ) van Winkeliers-
vereniging Stadscentrum IJmui-
den is inmiddels zes maanden ac-
tief. Het doel van LSIJ is het be-
houden van de lokale consument 
door deze maandelijks te belo-
nen met een scala aan prijzen. Er 
zijn een prachtige website: www.
localshoppingijmuiden.nl  en fa-
cebookpagina van LSIJ actief en 
beiden worden zeer goed bezocht. 
Bij besteding van minimaal 5 euro 
bij een van de deelnemende win-
keliers ontvangt de klant een lot. 
Notaris Eric Ros van Notarishuis 
IJmond trekt elke eerste maandag 
van de maand de winnaars. De 
prijzenregen is mogelijk gemaakt 
door een unieke samenwerking 
van LSIJ en haar partners.  
Een van de initiatiefnemers van 
LSIJ, de IJmuidense winkelier en 
voorzitter Luuk Ris, zegt: ,,Ieder-
een die een bon heeft ingeleverd 
doet ook nog automatisch mee 
met een prachtige hoofdprijs die 
in december wordt verloot: een 
reischeque ter waarde van 2500 
euro, met als extra extraatje 500 
euro aan vakantiezakgeld.’’ 

Luuk Ris: ,,Laatst had ik ook een 
klant die zei: ‘Ik win nooit wat’, 
maar ik had haar toch overge-
haald om mee te doen. Dezelf-
de klant kwam mij verleden week 
persoonlijk bedanken want ze had 
een heerlijk diner voor twee ge-
wonnen bij Holiday Inn.’’ 
Ook andere deelnemende winke-
liers hebben positieve ervaringen 
met deze actie.
Luuk Ris: ,,Ondanks de moeilijke 
economische tijden, stijgt het aan-
tal leden. Uniek! Nieuwe partners 
zijn UDC en Stadsschouwburg 
Velsen, waardoor er komende 
maanden ook kaarten voor Dutch 
Valley en Dance Valley en het the-
ater te winnen zijn.’’
Bestuurslid Martine van Bakel en 
eigenaresse van Mara Home De-
corations, die verantwoordelijk is 
voor de facebookpagina van LSIJ: 
,,Ja, ook ik ben werkelijk aange-
naam verrast door de enthousi-
aste reacties op onze facebook-
pagina. Mijn klanten moest ik de 
eerste maanden  enigszins aan-
sporen om een bon in te vullen, 
nu vragen dezelfde klanten erom! 
Helemaal leuk!’’
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openhartig 
gesprek
met actrice 
Nelly Frijda
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Lees de in deze krant opgenomen
50 pLus-Wijzer via de aparte Link op deze site
Of ga naar www.50pluswijzer.nl

http://www.jutter.nl/news_jt/news_jt_wk22_50plus_2014.pdf
http://www.50pluswijzer.nl/puzzel/
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IJmuiden - Op woensdag 28 
mei wordt in bibliotheek Vel-
sen de tentoonstelling geopend 
waarin de werken van de leerlin-
gen van het Ichthus College wor-
den gepresenteerd. Afgelopen 
weken zijn de leerlingen van de 
talentenstroom kunst en cultuur, 
aan de slag geweest met het af-
nemen van interviews met het 
thema ‘herinneringen en waar-
devolle levensmomenten’. Ver-
volgens hebben ze de interviews 
verwerkt tot een verhaal met een 
magazine-achtige layout. De re-
sultaten van dit project zullen in 
de vorm van een tentoonstelling 
in Bibliotheek Velsen worden ge-
presenteerd. Bij de opening hier-
van zullen de winnende verha-
len, gekozen door de leerlingen 
zelf, worden voorgedragen. De 
opening is op 28 mei van 19.00 
tot 20.00 uur in Bibliotheek Vel-
sen, Dudokplein 16, IJmuiden.

Ichthus expo 
in de bieb

Velsen - Vrijwel alle leden 
schoven een paar weken gele-
den op de gebruikelijke repeti-
tieavond aan voor een avond-
vullende vergadering, waar-
bij Frank Korpershoek unaniem 
gekozen werd als voorzitter. 
Zoals elk jaar op de algemene 
ledenvergadering mag het be-
stuur van Voices rekenen op de 
aanwezigheid van het overgro-
te deel van de leden. Dat laat 
weer zien dat we hier te maken 
hebben met een hechte groep 
zangliefhebbers. Alweer 30 jaar 
draait de vereniging op de en-
thousiaste inzet van de leden 
in de vele commissies die Voi-
ces rijk is. Frank Korpershoek 
zingt al een aantal jaar als tenor 
van Voices en was al bestuurs-
lid en actief in diverse commis-
sies. Nu heeft hij dan het stok-
je overgenomen van Chantal 
Bos. Frank is voorzitter gewor-
den in een voor Voices belang-
rijk jaar. Momenteel bereidt het 
koor zich namelijk voor op het 
jubileumconcert op 8 november 
in de stadsschouwburg in Vel-
sen. Zie ook www.zanggroep-
voices.nl.

Nieuwe voor-
zitter Voices

IJmuiden - Op maandag 2 ju-
ni heeft de Postzegelvereniging 
IJmuiden een gezellige club-
avond in één van de zalen van 
de Adelbertuskerk aan de Spar-
renstraat. Vanaf circa 19.45 uur. 
Op deze avond alle tijd voor het 
snuffelen in de 5-cents- en post-
zegelboeken van de leden van 
de vereniging. Dit is de laatste 
avond voor het zomerseizoen. In 
september zijn er weer avonden 
op de eerste en derde avond van 
de maand. Meer informatie: te-
lefoon 06-41804330 (na 18.00 
uur).

Postzegelavond

Run for KiKa groot succes
Velsen-Zuid - Run for Ki-
Ka Spaarnwoude bijt het spits 
af van de reeks Run for KiKa’s 
2014. Voor de elfde keer kleurt 
het recreatiegebied Spaarnwou-
de oranje en paars voor Run for 
KiKa! Op zondag 1 juni staan er 
meer dan 2000 renners aan de 
start. De sponsorteller van Run 
for KiKa Spaarnwoude staat al 
op meer dan 65.000 euro en het 
einde is nog niet in zicht! 
Deelnemers van Run for KiKa 
Spaarnwoude rennen 5 of 10 ki-
lometer. De allerkleinsten ren-
nen de speciale KidsRun van 1 
km. Het gaat op 1 juni niet al-
leen om het hardlopen. Het be-
looft een gezellige familiedag te 
worden die bol staat van de leu-
ke activiteiten. Zo is er voor de 
allerkleinsten een KiKaFunPark 
aanwezig waar ze kunnen sprin-
gen op een mega springkussen 
en zich kunnen laten schminken. 
In de speciale Kanjerkroning 
worden er een aantal zieke kin-
deren naar voren gehaald en zal 
er aandacht worden besteed aan 
hun bijzondere verhaal.  Mick 
Harren en John Jones zijn de 
hosts van deze dag! 
Pieter heeft een bijzonder moti-
vatie om mee te doen aan Run 

for KiKa Spaarnwoude. Hij ver-
loor zijn kleinzoon Jaydion op 20 
juli 2010 aan de gevolgen van 
leukemie. Jaydion is 2 jaar ge-
worden. 
Pieter draagt, onlangs zijn artro-
se, zijn Run op aan zijn kleinzoon 
en alle zieke kinderen. Hij heeft 
tijdens het ziektebed van Jay-
dion veel andere zieke kinderen 
gezien. Daarbij rent hij ook voor 
de ouders van alle zieke kinde-
ren, die moeten volgens hem 
niet vergeten worden. “Hun he-
le leven wordt op zijn kop gezet”, 
aldus Pieter.
KiKa bestaat ruim 10 jaar en zet 
zich op allerlei manieren in om 
geld in te zamelen voor het ont-
wikkelen van betere behandel-
methoden van kinderkanker. Op 
dit moment geneest 75% van al-
le kinderen met kanker, met Run 
for KiKa dragen we bij aan de 
ambitieuze doelstelling om 95% 
van de kinderen met kanker te 
genezen in 2025. 
Naast Run for KiKa Spaarnwou-
de, vindt Run for KiKa plaats in 
Utrecht, Eindhoven, Rotterdam 
en Heerenveen. Inschrijving voor 
de locaties Utrecht, Eindhoven 
en Heerenveen is nog mogelijk 
via www.runforkika.nl. 

Wij wonen wijzer
Gemeentesubsidie voor 
isolatie van de woning
Velsen - Bezitters van een koop-
woning kunnen in veel gemeen-
ten subsidie aanvragen voor het 
isoleren van de eigen woning. 
Door duurzame maatregelen te 
treffen aan de woning, bespaart 
men jaarlijks al snel een paar 
tientjes op de energierekening. 
Maar even belangrijk, het milieu 
wordt minder belast en het com-
fort van de woning wordt hoger. 
Er zijn tal van maatregelen die 
men kan treffen, maar vooral 
isolatiemaatregelen zijn erg ren-
dabel. Binnen enkele jaren is de 
investering terugverdiend. Zeker 
nu. De gemeenten Heemskerk, 
Uitgeest en Velsen bieden voor 
isolatiemaatregelen een aan-
zienlijke subsidie aan. Het be-
drag kan oplopen tot wel 1.500 
euro. De drie gemeenten hopen 
zo samen met hun inwoners  de 
gemeenten nog energiezuiniger 
te maken. 
De campagne ‘Wij wonen wijzer’ 
is een initiatief van de drie ge-
meenten, in samenwerking met 
Milieudienst IJmond en provin-
cie Noord-Holland. Particulie-
re woningeigenaren kunnen in 
aanmerking komen voor de iso-

latiesubsidie. De regeling is van 
kracht op dak-, vloer en gevel-
isolatie. Daarnaast is er ook sub-
sidie mogelijk voor HR++ glas.
Het subsidiebedrag is gelijk aan 
15% van de investering. Dit is 
minimaal 225 euro, wat over-
eenkomt met een investering 
van 1.500 euro. Maximaal ont-
vangt men 1.500,-, wat over-
eenkomt met een investering 
van 10.000 euro.  Tot 30 novem-
ber 2016 kan de subsidie wor-
den aangevraagd. De aanvragen 
worden behandeld op volgorde 
van binnenkomst. Heeft u voor 4 
april maar na 1 januari 2014 iso-
latiemaatregelen laten treffen, 
dan kunt u ook nog met terug-
werkende kracht subsidie aan-
vragen.
Vraag uw subsidie aan via www.
wijwonenwijzer.nl. Hier vindt u 
ook meer informatie over dak-, 
vloer-, en gevelisolatie en HR++ 
glas. Om u een idee te geven wat 
u kunt besparen is er op de web-
site een rekenvoorbeeld terug te 
vinden. Ook vindt u een stap-
penplan dat helpt bij het aanvra-
gen van de subsidie en vindt u 
de voorwaarden van de actie.

Nieuws van Bijna Thuis 
Huis in Santpoort

Dit keer zal ik het werk van de 
verpleegkundigen voor het voet-
licht brengen. 
In tegenstelling tot de onvolpre-
zen vrijwilligers hebben de ver-
pleegkundigen een  dienstver-
band. Zij hebben een dienstver-
band met thuiszorgorganisatie 
De ZorgSpecialist, Crocusstraat 
1 te Santpoort-Noord. Zij leveren 
de benodigde zorg aan de gas-
ten in het Bijna Thuis Huis.
Gasten, die bij ons hun laatste 
levensfase doorbrengen in het 
huis, hebben hiervoor een indi-
catie van het CIZ (Centrum In-
dicatiestelling Zorg) nodig. Dat 
wordt door de ZorgSpecialist ge-
regeld voor alle gasten. Van-
uit deze indicatie worden de ver-
pleegkundigen van de ZorgSpe-
cialist betaald. 
Verpleegkundigen worden in hun 
studie breed opgeleid, waardoor 
zij diverse gebieden van de ge-
zondheidszorg leren kennen. 
U zult begrijpen dat de verpleeg-
kundigen, die bij ons hun werk 
verrichten een bijzondere be-
langstelling voor palliatief termi-
nale zorg hebben. Niet alleen het 
verpleegtechnisch aspect is hier 
van groot belang, maar juist de 
speciale benadering van de ster-

vende medemens. Deze vereist 
een attitude die warm en begrip-
vol is, je plaats kennende maar 
ook doortastendheid. 
In nauwe samenwerking met de 
eigen huisarts van de gast, de 
verpleegkundige en de vrijwilli-
gers wordt er voor de gast een 
beleid op maat samengesteld. 
Dit beleid heeft altijd de wens 
van de gast als leidraad. Het ver-
blijf in ons huis moet ervaren 
kunnen worden als ware men 
gewoon thuis, waar men immers 
ook zelf de dienst uitmaakt.  
Elke ochtend is er een verpleeg-
kundige enige uren in ons huis 
aanwezig voor de zorg bij de 
gasten, het verrichten van ver-
pleegtechnische handelingen, 
uitvoering van het medicatie-
beleid en inspelen op eventue-
le veranderingen in de toestand 
van de gasten. In de middag en 
de avond kan een verpleegkun-
dige aanwezig zijn, maar het is 
niet altijd noodzakelijk. De ver-
pleegkundige is altijd oproep-
baar. In de nachten is er wel al-
tijd verpleegkundige zorg aan-
wezig. 

Kiki Kastelein
Bijna Thuis Huis Santpoort

Tegen auto gefietst
IJmuiden - Vorige week don-
derdagochtend is op de Plane-
tenweg een oudere man gewond 
geraakt bij een verkeersonge-
val. Ter hoogte van buurthuis 
De Dwarsligger stak hij met de 
fiets plotseling de weg over in de 
richting van de Doorneberglaan. 
Hij kwam daarbij tegen de zij-
kant van een auto aan.

Omstanders, waaronder men-
sen van Stichting Welzijn Vel-
sen, kwamen direct te hulp. De 
man  is door ambulanceperso-
neel voorzichtig naar binnen ge-
holpen. Onderzoek wees uit dat 
een rit naar het ziekenhuis niet 
nodig was. De ambulance heeft 
de man thuis afgezet. (foto: Ko 
van Leeuwen)

www. .nl

www. .nl
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Spannend jeugdkamp 
voor voetballers VSV

Velserbroek - Afgelopen week-
einde werd het traditionele 
jeugdkamp bij VSV voor D en E 
pupillen gehouden. De 60 voet-
ballers sliepen van zaterdag op 
zondag in tenten op het ter-
rein en dat was best wel span-
nend.  Zaterdagochtend begon 
met een  introductiespelletje zo-
dat iedereen elkaar een beet-
je beter leerde kennen. Tijdens 
de goedverzorgde lunch speelde 
op het hoofdveld de B1 voor pro-
motie naar de derde divisie, wat 
nauwlettend in de gaten werd 
gehouden door de jongens. Bij 
het eerste doelpunt van VSV ont-
plofte de kantine dan ook zowat 
door het kabaal dat 60 kinderen 
maakten. Gesteund door zoveel 
support won de B1 met 4-1.
Na de lunch werd de keeper van 
de A1 onder vuur genomen van-
af de penalty stip. Hierbij werd 
hij meerdere malen verrast door 
een flinke pegel of een geplaatst 
schot. Hierna was het tijd voor di-
verse spelletjes en een 7 tegen 7 
voetbaltoernooi met gemengde 
teams. ‘s Avond werd natuurlijk 
de Champions League finale ge-

keken en daarna was de Spoken-
tocht. Hier hadden heel veel kin-
deren naar uitgekeken. Aan spo-
ken geen gebrek, een aantal ou-
ders en B junioren vonden het 
maar wat fijn om de kinderen de 
stuipen op het lijf te jagen. Hier-
na was het tijd om te gaan sla-
pen. 
U begrijpt dat de jongens gelijk 
gingen slapen en dat niemand 
enig slaapgebrek heeft gehad en 
de leiding de hele nacht rustig 
in een stoeltje heeft kunnen zit-
ten. De volgende ochtend stond 
iedereen dan ook fris en fruitig 
op om aan het ontbijt te begin-
nen. Hierna was het zaak om al-
le spullen te verzamelen zodat de 
ouders hun kind weer op konden 
halen maar niet voordat iedereen 
een aandenken aan het kamp 
had gekregen.
Het was weer een spannend en 
zeer geslaagd kamp. Natuurlijk 
heeft dit fantastische kamp niet 
kunnen gebeuren zonder de in-
zet van alle ouders en leden die 
vrijwillig hun steentje hebben bij 
gedragen. Meer foto’s zijn te vin-
den op: www.vsvnet.nl.

Kelly Steen 
naar Telstar 

VVNH
Velsen-Zuid - Jeugdinternatio-
nal Kelly Steen vervolgt vanaf ko-
mend seizoen haar keeperscar-
rière bij Telstar VVNH. De talent-
volle doelvrouw komt over van 
SV Zandvoort. Steen (17) traint 
het huidige seizoen al met re-
gelmaat mee bij Telstar, naast 
haar activiteiten en wedstrijden 
voor SV Zandvoort. Bij de club uit 
haar woonplaats werkte de jon-
geling zich op tot de B1-junioren 
(jongens). Sinds enige jaren is zij 
tevens onderdeel van de jeugd-
selecties van de KNVB. Van een 
ploeggenote van Kelly Steen bij 
Oranje onder 17, Suzanne Admi-
raal, werd eerder al bekend dat 
ze komend seizoen voor Telstar 
uitkomt. Afgelopen week werd 
tevens aangekondigd dat Babi-
che Roof en Linda Bakker na dit 
seizoen AFC Ajax verruilen voor 
het Tata Steel stadion.

VVH/Velserbroek voet-
balclinic groot succes
Velserbfroek - Iedereen die 
iets met voetbal heeft en tussen 
de 5 en 12 jaar oud is mocht 
woensdag 21 mei gratis deelne-
men aan de voetbalclinic. Nie-
mand minder dan de aanvoer-
der van SC Telstar en nieuwe 
trainer van de zondag selectie, 
Anthony Correia, leerde de kin-
deren spelenderwijs de kneep-
jes van het voetbalvak. Zowel 
voetbaloefeningen als spelin-
zicht kwamen aan bod op het 
gezellige sportpark. De kinde-
ren genoten en waren enthou-
siast over deze leuke en leerza-
me middag. Een van de vragen 

die aan Anthony werden ge-
steld door de kinderen was hoe 
je nu een goede profvoetballer 
kan worden, Het antwoord was 
oefenen - oefenen en nog eens 
oefenen. In de huiskamer, in de 
tuin en op straat. 
Voetballen leer je door te doen! 
VVH kan terug kijken op een 
geslaagde middag waar ook 
weer een aantal nieuwe leden 
werden verwelkomt. 
Wil je ook bij VVH/Velserbroek 
voetballen meldt je dan aan 
via de website www.vvhvel-
serbroek.nl of via de mail jde-
wolff@ziggo.nl

Herboren LEFF bestormt 
als vanouds podia
Santpoort-Noord - In de nieu-
we bezetting maakt coverband 
LEFF, die wordt gevormd door 
muzikanten uit Velsen, Bever-
wijk, Castricum en Haarlem, zon-
dag 15 juni van 1.00 tot 20.00 uur 
in café Bartje een doorstart.
De nieuwe bezetting staat te po-
pelen de muzikale draad weer op 
te pakken. In maart begonnen 
de repetities; nu zijn de nieuwe 
zangeres Mirella, Mark (gitaar-
zang), Erik (bassist), Ed (toetse-
nist/gitarist), Willem (saxofoon/
fluit) en Frans (drummer) hele-
maal klaar voor een wervelend 
her optreden.
LEFF is nu meer dan ooit van ve-
le muzikale markten thuis. De 
bandleden willen er alles aan 

doen om zich bij de optredens 
echt als een ware vriendenclub 
op de talloze podia te presente-
ren. Vóór alles geldt: hoe meer 
er gedanst wordt op hun rij-
ke repertoire, dat zich kenmerkt 
door een opmerkelijke verschei-
denheid en inmiddels zowat de 
volledige breedte van het (pop)
rock-spectrum beslaat, hoe lie-
ver het de leden van de herboren 
coverband is. 
De sound of liever gezegd het 
geluid van de band wordt gedra-
gen door een zangeres met een 
‘dijk’ van een stem, door razend-
snel toetsenwerk, door eigenzin-
nig gitaarspel en een dito drum-
sectie, alsook door een swingen-
de saxofonist en bassist. 

‘Flowers in Concert’
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrijdag 
30 mei om 20.00 uur wordt het 
programma ‘Flowers in Concert’ 
gepresenteerd. 
Het gaat over bloemen en hun 
bijbehorende symboliek die op 
meesterlijke wijze wordt gepre-
senteerd door Irina Plyassova, 
zang/vertelster en Natalia Boko-
va, paino. 
Het Trio de Passage is een zeer 
ongewoon trio waarin de bij-
na honderd jarige poppenspe-
ler Feike Boschma samen met 
de saxofoniste Hester Cnossen 

en de zanger/gitarist/compo-
nist Matthias Kadar op het to-
neel staan. 
Op zondag 1 juni om 15.00 uur 
worden chansons en liede-
ren uitgevoerd van onder ande-
re Ramses Shaffy, George Bras-
sens, Jacques Brel, Franz Schu-
bert en Matthias Kadar.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf een 
half uur voor aanvang is de zaal 
open. Toegang vrij, een bijdra-
ge in de onkosten wenselijk. Zie 
ook www.mosterdzaadje.nl.

De Rozenbeek rent 
voor goede doelen

Velserbroek - Basisschool De 
Rozenbeek heeft een traditie op-
gebouwd in het sponsoren van 
goede doelen tijdens de vaste 
actie. Ook dit jaar heeft dit een 
zeer goed gevolg gekregen. De 
kinderen hebben zich in april 
helemaal in het zweet gerend 
En niet voor niets! Afgelopen 

woensdag hebben de twee goe-
de doelen hun cheque in ont-
vangst mogen nemen. 
De stichting Velo Velo van Linda 
Selhorst, een scholing en voed-
selproject in de Filipijnen en het 
diabetesfonds hebben ieder een 
cheque mogen ontvangen van 
2000 euro. 

Velserbroek - Op aanwijzingen 
van een groep jongeren heeft de 
politie vrijdagavond een 40-jari-
ge Haarlemmer aangehouden. 
De man wordt verdacht van be-
dreiging. Een groepje van zo’n 
15 jongeren bevond zich op de 
Dammersweg, nabij de snack-
bar, toen de verdachte hen van-
uit het niets bedreigde met een 
keukenmes. De jongeren slaag-
den erin de verdachte het mes 
afhandig te maken, waarna hij 
door de politie kon worden aan-
gehouden. De verdachte is inge-
sloten en de politie doet nader 
onderzoek

Jongeren 
ontwapenen 

messentrekker
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Colofon

Elke maandag van 10.00 tot 
11.00 uur BUUV-Spreekuur in 
de Dwarsligger. Voor vragen en 
inschrijvingen kunt u langsko-
men. De koffie staat klaar.

BUUV-
Spreekuur

Straatspeeldag Velserbroek
Op woensdag 11 juni wordt 
voor de achtste en wellicht laat-
ste keer de Nationale Straat-
speeldag van Veilig Verkeer Ne-
derland gehouden in de Jo-
hanna Westerdijkstraat in Vel-
serbroek. Buurtbewoners or-
ganiseren dan, in samenwer-
king met Buurtsport Velsen en 
Dorpsvereniging Velserbroek, 
van 13.30 uur tot 16.00 uur een 
zeer dynamische spelletjesmid-
dag voor de jeugd. De toegang 
is gratis. Vanaf 11.00 tot 17.00 
uur is de straat niet toeganke-
lijk voor autoverkeer. 
Wat is er op deze dag zoal te 
doen? Men kan boogschieten, 
klimmen op een zeephelling, 
voet-volleyen, spijkerslaan, vis-
senspel, kegelschieten, blik-
gooien, snoephappen, zaklo-
pen, tafeltennissen, stelten lo-
pen, sjoelen en skippyballen. 
Voor wie er dan nog energie 
over heeft is er nog een grote 
Kop van Jut van 6 meter hoog 
om lekker op te slaan.  Voor sui-
kerspinnen, poffertjes en drin-
ken wordt gezorgd en er zijn 
diverse prijsjes te winnen. Een 

strippenkaart voor al dit lekkers 
kost maar 1,50 euro. Ga woens-
dag 11 juni naar de Straatspeel-
dag Velserbroek!
Tineke Rendering en Ad Otten 
hebben 8 jaar lang met veel ple-
zier deze Straatspeeldag in Vel-
serbroek georganiseerd. Hier-
voor is een bedankje wel op zijn 
plaats. Helaas gaan deze twee 
actieve mensen er nu mee stop-
pen. Is er volgend jaar nog wel 
een Straatspeeldag in Velser-

broek? Dat ligt helemaal aan 
u. De organisatie is daarom op 
zoek naar enthousiaste buurt-
bewoners, die het organiseren 
van de Straatspeeldag Velser-
broek vanaf volgend jaar over 
kunnen nemen. Heeft u interes-
se? Dan kunt u zich aanmelden 
en meer informatie krijgen bij 
Tineke Rendering: 023-5385729 
of Ad Otten: 06-11883720. Laat 
de jeugd in Velserbroek niet in 
de steek en doe mee!

Fietsdriedaagse
De Brulboei - Buurthuis de Brul-
boei organiseert een Fietsdrie-
daagse op 18, 19 en 20 juni. De 
tochten van ongeveer 30 km star-
ten tussen 18.00 en 19.00 uur van-
uit het buurthuis. Meedoen met 
een elektrische fiets of scootmo-
biel is toegestaan. Kosten: 5 eu-
ro inclusief attentie. Deze dagen 
is er nog veel meer te doen in De 
Brulboei. Woensdag 18 juni is van 
14.00 tot 16.00 uur de kindermid-
dag met o.a. het springkussen en 
een kinderkleding- en speelgoed-

beurs. Donderdag 19 juni is er een 
tweedehands fietsen- en cam-
pingbeurs van 17.00 tot 20.00 uur. 
Ook hiervoor kunt u zich al in-
schrijven. Tenslotte is er een open 
dag op vrijdag 20 juni vanaf 16.00 
uur, u kunt zich inschrijven voor 
alle cursussen van het nieuwe sei-
zoen en informatie krijgen. Op de-
ze laatste dag van de fietsdrie-
daagse wordt het seizoen fees-
telijk afgesloten vanaf 20.30 uur.  
Allemaal meedoen dus! Meer we-
ten? Bel 0255-510652

De Mel-Watervliet - Tweede-
hands kledingwinkeltje de Twee-
de Kans houdt donderdagmid-
dag 5 juni een open middag in 
Wijkcentrum de Mel-Watervliet in 
Velsen-Noord. De middag biedt 
vooral veel vertier voor dames; op 
het programma staat een buik-
dansworkshop, de waslijn, kaar-
ten maken, handwerken, bloem-
stukje maken en meer. Voor de 
waslijn kunnen bezoekers een 
kledingstuk of accessoire meene-
men om vervolgens te ruilen met 
een artikel aan de waslijn. Bezoe-
kers worden ontvangen met een 
kopje thee en iets lekkers en krij-
gen bij het weggaan een korting-
bon voor het winkeltje. Meer we-
ten? Bel 0251-226445

Open middag

De Mel-Watervliet - Zaterdag 21 
juni van 12.00 tot 16.00 uur orga-
niseert Wijkcentrum de Mel-Wa-
tervliet het ouderenpodium tijdens 
het dorpsfeest in Velsen-Noord. 
Het ouderenpodium bestaat uit 
een heerlijke lunch, het maken 
van een origineel bloemstukje, 
een tombola en een optreden van 
Jan en Jacqueline met liedjes van 
vroeger. Deelnemen aan deze ge-
heel verzorgde middag kost 7,50 
euro, kaartjes zijn te koop in Wijk-
centrum de Mel-Watervliet. Meer 
weten? Bel 0251-226445.

Ouderenpodium

Nieuwe kern-
teamleden 

nodig
Zeewijk - Bent u betrokken, ini-
tiatiefrijk, empathisch en vindt 
u het leuk om woordvoerder te 
zijn? Of bent u financieel be-
kwaam, accuraat en sociaal vaar-
dig? Dan zijn wij op zoek naar u! 
Het kernteam van Seniorencen-
trum Zeewijk heeft op dit mo-
ment nog geen voorzitter en is 
ook op zoek naar een nieuwe 
penningmeester. Het kernteam, 
bestaande uit vijf vrijwilligers, 
zorgt er samen met alle vrijwil-
ligers voor dat het centrum een 
gezellige ontmoetings-  en ont-
spanningsplek is. Wij zoeken ie-
mand die de kerngroep aan-
stuurt, alle belangen in het oog 
houdt en de vergaderingen leidt. 
Daarnaast zoeken wij een pen-
ningmeester die de financiën 
voor zijn of haar rekening wil ne-
men. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Elisa-
beth Hoekstra via 0255-512725 
of elisabeth@bcdedwarsligger.nl.

Inloop en klaverjassen
Kansen & Zo - In Buurtcentrum 
de Spil worden binnenkort twee 
nieuwe activiteiten gelanceerd. 
Op maandag van 9.30 tot 11.30 
uur de inloop: U kunt een kopje 
thee of koffie drinken, een gezel-
lig praatje te maken en eigen din-
gen doen, zoals breien, een puz-
zeltje, de krant lezen etc. Tijdens 
deze inloop zal ook tweedehands 
kleding worden verkocht, tegen 
kleine prijsjes. Deze inloop is voor 

iedereen en zal vanaf 16 juni star-
ten. Mocht u goede kleding heb-
ben die u niet meer draagt, dan is 
deze welkom. U kunt deze afgeven 
bij de receptie van Buurtcentrum 
de Spil. 
Op 18 juni start op woensdagmid-
dag een wekelijkse klaverjas-acti-
viteit van 13.00 tot 15.00 uur. Be-
ginners en gevorderden kunnen 
gezellig een kaartje te leggen. 
Meer weten? Bel 06-23802814.

Taal Actief - Op dinsdag 3 ju-
ni ontvangen de ouders/deel-
nemers van de Nederlandse les 
hun certificaten. Zij hebben een 
jaar lang Nederlandse les onder 
schooltijd gehad. Een samen-
werkingsverband tussen Taal 
Actief Velsen en Ontmoetings-
school de Triangel in Velsen-

Noord. Op dinsdag 2 september 
zullen de lessen weer starten. Als 
u ook onder schooltijd van uw 
kind Nederlandse les wilt volgen 
meldt u dan aan bij mevrouw Cis 
Stokman (Ontmoetingsschool De 
Triangel), telefoonnummer 0251-
224294. Of bij mevrouw Nurcan 
Arslan, 0255-510186.

Certificaten uitreiking

Kansen & Zo – Voor de Kookacti-
viteiten op woensdagmiddag zijn 
wij op zoek naar enthousiaste vrij-
willigers. U kookt en eet met vol-
wassen deelnemers van 15.00 tot 
19.00 uur. U begeleidt samen met 
een andere vrijwilliger deze activi-
teit en u houdt een kleine admini-
stratie bij. U bedenkt samen met 
de deelnemers het menu, doet de 
inkopen en houdt rekening met 
mogelijkheden en grenzen van 
de deelnemers. Om de zes weken 
is er een vergadering voor alle 
kookvrijwilligers waar u ook voor 
uitgenodigd wordt. Houdt u van 
koken en van het begeleiden van 
mensen en vindt u het gezellig om 
met anderen in de keuken bezig 
te zijn en samen te eten? Neem 
dan contact op met Yvonne Roo-
zekrans, 06-23802814. 

Kookvrijwilliger 
gezocht

Kansen & Zo - Ook deze zomer 
gaan de activiteiten van Kansen & 
Zo door, dan wel in een aangepas-
te versie. In Buurtcentrum de Spil 
zullen de activiteiten plaatsvinden 
op maandag, woensdag en don-
derdag tussen 9.00 en 16.00 uur. 
Bij Buurthuis de Brulboei op de 
dinsdagmiddag. Zie voor het ge-
hele  programma de website van 
Buurtentrum de Spil, onder kop-
je ‘overige organisaties’, Kansen 
& Zo. Wij hebben nog ruimte voor 
nieuwe deelnemers. U kunt zich 
aanmelden via de zorgorganisa-
tie waardoor u wordt ondersteund 
of u kunt zelf contact opnemen. 
Meer weten? Bel 06-23802814.

Kansen & Zo 
in de zomer

De Spil – Wij zoeken voor het 
nieuwe seizoen nog enkele bar-
medewerkers voor de avonden 
in Buurtcentrum de Spil. We zoe-
ken mensen die zelfstandig kun-
nen werken, het centrum kun-
nen openen en sluiten en de 
Nederlandse taal goed beheer-
sen. Lijkt het u leuk één avond in 
de week achter de bar te staan? 
U kunt ná de zomervakantie, in 
september, beginnen. Meer we-
ten? Bel 0255-510186

Bar-
medewerkers

De Spil - Heeft u op vier mid-
dagen 1,5 uur tijd over? Loopt u 
graag en wilt u iets nuttigs doen? 
Doe dan mee aan een heel bij-
zonder project! In het kader van 
de maatschappelijke stages 
wordt er met woonzorgcentrum 
Huis ter Hagen, verpleeghuis 
Velserduin, de Duin & Kruidberg 
Mavo en Stichting Welzijn Velsen 
een rolstoel4daagse voor bewo-
ners en maatschappelijke stagi-
airs georganiseerd. Er wordt in  
groepen gelopen, de leerlingen 
duwen om de beurt de rolstoe-
len. Als vrijwilliger houdt u sa-
men met een andere vrijwilliger  
toezicht op een groep. Op don-
derdagochtend 12 juni is er uit-
leg en wordt er een rolstoeltrai-
ning gegeven. De rolstoel4daag-
se is van dinsdag 24 t/m vrijdag 
27 juni van 14.30-16.00 uur. U 
kunt er ook voor kiezen om min-
der dan vier middagen mee te 
lopen. Voor meer info en aan-
melden: mas@welzijnvelsen.nl 
of Buurtcentrum de Spil, 0255-
510186 bij Nicole Sheridan (Ma-
kelaar Maatschappelijke Stage)

Vrijwilligers 
Rolstoel-
4daagse
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Conferentie Nederlandse 
kustgemeenten
Woensdag 21 mei 2014 was Vel-
sen gastheer voor een conferentie 
voor Nederlandse kustgemeen-
ten. Ruim 100 mensen van bedrij-
ven, overheden en kennisinstellin-
gen namen deel aan deze confe-
rentie die werd gehouden in het 
Holiday Inn in IJmuiden.  

De deelnemers bespraken hier de 
mogelijkheden die het ‘Interreg 2 
zeeën programma’ biedt. Een Eu-
ropees programma dat grensover-
schrijdende samenwerkingsprojec-
ten financiert tussen de kustregio’s 
van Nederland, Engeland, België en 
Frankrijk. 

Voor Velsen en alle andere kustge-

meenten biedt dit nieuwe mogelijk-
heden voor samenwerking op het 
gebied van innovatie, koolstofarme 
technologie, klimaatproblematiek 
en groene groei. 

Wethouder Annette Baerveldt open-
de de conferentie, samen met gede-
puteerde Elvira Sweet van de pro-
vincie Noord-Holland en wethou-
der Henk Kool van de gemeente Den 
Haag.

Van links naar rechts: Annette Baer-
veldt (wethouder gemeente Velsen), 
Henk Kool (wethouder gemeente 
Den Haag) en Elvira Sweet (gede-
puteerde provincie Noord-Holland). 
(foto: Ko van Leeuwen )

Perspectiefnota 2014 
gemeente Velsen verschenen
Op 16 april 2014 is het nieuwe co-
alitieakkoord gepresenteerd van 
de coalitiepartijen D66 Velsen, 
VVD, LGV, PvdA en CDA. Het col-
lege heeft de gemeenteraad de 
eerste perspectiefnota voor de 
bestuursperiode 2014 – 2018 aan-
geboden. Het doel van de per-
spectiefnota is richting geven en 
keuzes maken voor 2015. Kaders 
voor deze keuzes zijn de Visie op 
Velsen 2025, de daaruit volgende 
strategische agenda en het coa-
litieakkoord “Samen verder bou-
wen aan Velsen”. Daarom zijn in 
de perspectiefnota al enkele con-
crete voorstellen opgenomen die 
een deel van de uitwerking vor-
men van dit coalitieakkoord. 

De rol van de lokale overheid is in de 
afgelopen tijd veranderd. Dit ziet het 
college als een positieve ontwikke-
ling. Het college wil vanuit een geza-
menlijke visie, open met burgers, on-
dernemers, maatschappelijke instel-

lingen en de gemeenteraad werken. 
Het college wil hierbij werken van-
uit een aantal kernwaarden: open, 
positief, met wederzijds respect tus-
sen burgers, gemeenteraad en colle-
ge.

De perspectiefnota biedt het inhou-
delijk en financieel kader voor de be-
groting 2015 die later dit jaar door 
de gemeenteraad zal worden behan-
deld. De perspectiefnota geeft een 
overzicht van beleidsontwikkelin-
gen, prioriteiten en voorstellen met 
financiële consequenties voor de 
komende jaren. Het financieel per-
spectief laat zien dat er geen spra-
ke is van een sluitende meerjaren-
begroting. Gelet op het feit dat in de 
perspectiefnota nog niet de informa-
tie van de meicirculaire is verwerkt, 
moet de gepresenteerde trend als 
voorlopig worden bestempeld. 

Kijk voor meer informatie op www.
velsen.nl.

Ambassadeurs 
te gast in Velsen
Op de foto ziet u burgemeester Franc Weerwind, wethouder Robert te Beest 
en 14 vrouwelijke ambassadeurs die vanuit hun land in Den Haag zijn gestatio-
neerd. Het waren ambassadeurs uit Cuba, Kazakstan, Nigeria, Maleisië, Kame-
roen, Ierland, Armenië, Roemenië, Kenia, Senegal, Finland, Kosovo, Suriname, 
Libanon. Zij werden woensdag 21 mei 2014 ontvangen door de burgemeester 
op Duin en Kruidberg, waarna zij een rondleiding kregen over het  Forteiland 
en een bezoek brachten Tata Steel. Velsen heeft veel te bieden;  dat bleek dui-
delijk uit de enthousiaste reacties  van de genodigden. (foto: Reinder Weidijk)

Evaluatie Burgerpanel
De gemeente Velsen heeft nu ruim 
3 jaar de mogelijkheid om via het 
Burgerpanel de mening van haar 
inwoners te vragen. 

Het Burgerpanel heeft ruim 2.200 le-
den waaraan tot nu toe 9 keer een vra-
genlijst is voorgelegd. Deze gingen 
over de volgende onderwerpen; de 
Visie op Velsen 2015, gemeentelijke 
communicatie, gemeentelijke bezui-
nigingen, Bibliotheek Velsen, het win-
kelcentrum in IJmuiden, De Woonvi-
sie 2025,  RTV Seaport, het verkeer in 
Velsen en recentelijk het onderzoek 

naar de afvalscheiding. De resultaten 
van het Burgerpanel worden gebruikt 
bij het opstellen/bijstellen van beleid.

Om nu te onderzoeken hoe het Bur-
gerpanel door de leden zelf wordt er-
varen, wordt aan hen een aantal vra-
gen voorgelegd. Deze gaan over de on-
derwerpen die zijn onderzocht, de 
kwaliteit van de vraagstelling en de 
effecten van de onderzoeken. De vra-
gen voor deze evaluatie worden vanaf 
28 mei 2014 aan de leden gesteld. Een 
rapportage wordt medio juni 2014 
verwacht. 
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Jaarstukken 2013 gereed
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft de jaarrekening 
2013 aan de gemeenteraad aan-
geboden. Hiermee legt het colle-
ge verantwoording af over de uit-
voering van het begrotingsbeleid 
voor 2013 en de besteding van de 
middelen.

Velsen kan de boeken over 2013 slui-
ten met een positief saldo: met een 
positief resultaat van bijna € 15 mln. 
Door het college worden aan de raad 
voorstellen gedaan, onder meer het 
vormen van een risicoreserve voor 
de decentralisatie van taken door het 
rijk en provincie aan de gemeente. 

De accountant zal betreffende de 
jaarstukken 2013 een goedkeuren-
de verklaring afgeven op zowel ge-

trouwheid als rechtmatigheid.

Inhoudelijke terugblik
Voor 2013 was ‘samenwerking’ het 
sleutelwoord. De gemeente Vel-
sen ziet zich voor meerdere uitda-
gingen geplaatst die ze niet in haar 
eentje aan kan en wil gaan. Daarom 
werkt Velsen samen met de IJmond 
en met grotere regio’s en/of Amster-
dam. Regionale samenwerking vindt 
plaats bijvoorbeeld in kwesties als 
de drie decentralisaties in het soci-
ale domein (AWBZ, Jeugdzorg en 
Participatiewet), de ontwikkeling 
van de Metropool Regio Amsterdam 
(MRA), het Noordzeekanaalgebied 
en de stagnerende woningbouw.

Kijk voor meer informatie op www.
velsen.nl

Eerste paal Dok 03 
Oud-IJmuiden
Vrijdag 23 mei 2014 heeft wet-
houder Ronald Vennik de eerste 
paal geboord voor de bouw van 
Dok 03 in Oud-IJmuiden. Bouw-
fonds Ontwikkeling en HSB Bouw 
BV uit Volendam starten met de 
bouw van 13 woningen.

Wethouder Ronald Vennik van de 
gemeente Velsen verrichtte de offi-
ciële handeling in bijzijn van de en-
thousiaste kopers. “Ik boor vandaag 
als een trotse wethouder deze eer-
ste paal voor de bouw van Dok 03. Ik 
ben verheugd dat we hier vandaag 
met elkaar staan en dat we met el-
kaar zorgen dat Oud-IJmuiden een 
plek is waar iedereen wil wonen.”

Het plan
Twee in het oog springende ken-
merken van het plan voor Oud 
IJmuiden zijn het behoud van de 
historische bebouwing en het her-
stel van het oude stratenpatroon. 
De omgeving, het uitzicht, de slui-
zen, de vissershaven en de klein-
schaligheid hebben als inspiratie 

gediend voor het bijzondere ste-
denbouwkundig plan. Door het dui-
delijke stratenpatroon is er vanuit 
het binnen gebied zicht op het wa-
ter. Kenmerkend is de laagbouw in 
het middengebied, hogere bebou-
wing aan de randen en kleine knus-
se straten en pleintjes. Door de ver-
schillende gevels heeft elke woning 
zijn eigen identiteit.

De woningen
Het woningaanbod in plan Oud 
IJmuiden loopt uiteen van apparte-
menten en terraswoningen tot gro-
te eengezinswoningen. Daarnaast 
is er een mix van huur- en koopwo-
ningen. Oud IJmuiden toont nu al 
haar levendige en diverse karakter. 

De 1e blokken zijn inmiddels opge-
leverd en bewoond. Nu worden daar 
de woningen van Dok 03 aan toege-
voegd. Vanaf zaterdag 24 mei is ge-
start de verkoop van de woningen in 
Dok 09, Dok 10 en Dok 12. Kijk voor 
meer informatie op www.oudijmui-
den.nl. (foto: Reinder Weidijk)

Tijdens feestdagen
gemeentehuis dicht
In mei en juni zijn er meerdere feestdagen. Het gemeente-
huis is dan een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Donderdag 29 mei  Hemelvaartsdag 
Vrijdag 30 mei  Brugdag
Maandag 9 juni   Tweede Pinksterdag

Jongeren ontmoetingsplek 
Santpoort-Zuid
Vrijdag 23 mei 2014 is de overdekte 
ontmoetingsplek voor jongeren bij 
het Nova Terrein in Santpoort-Zuid 
door wethouder Annette Baerveldt 
geopend.

Jongeren hadden de wens geuit om 
in hun wijk een beschutte plek te 
krijgen waar ze elkaar kunnen ont-
moeten. Deze ontmoetingsplek is 
ontstaan door bestaande ontmoe-
tingsplek in Velserbroek  - die te 
groot was voor de groep jongeren -  
kleiner te maken. In Santpoort-Zuid 
staat nu een gedeelte en het andere 
stuk staat aan de Broekeroog in Vel-
serbroek.

Daarnaast zullen Brederode Wo-
nen, Woningbedrijf Velsen en de ge-

meente Velsen gezamenlijk een blik-
vanger (grote afvalbak) financieren 
om de overlast van zwerfvuil te be-
perken. De gemeente hoopt dat de 
jongeren en buurtbewoners straks 
tevreden zijn over het resultaat.

Bij de opening is een samenwer-
kingsovereenkomst ondertekend 
door de gemeente, politie, jongeren-
werk en de jongeren die gebruik ma-
ken van de ontmoetingsplek. Deze 
overeenkomst zorgt ervoor dat de 
plek goed gebruikt gaat worden.

Deze JOP is gebouwd door de fir-
ma Marwing bv uit IJmuiden, die 
ook de andere JOPs in de gemeente 
heeft gemaakt. (foto: Ko van Leeu-
wen)
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Nieuwsbrief renovatie 
Velsertunnel 
Wilt u op de hoogte blijven van het project A22: Renovatie Velsertunnel? 
Meld u dan aan via  www.rijkswaterstaat.nl > abonneren

Controlebericht NL-Alert
Op maandag 2 juni rond 12.00 uur 
wordt landelijk een NL-Alert con-
trolebericht uitgezonden. 

Waarom controlebericht? 
Met een controlebericht kunt u na-
gaan of u uw mobiele telefoon juist 
hebt ingesteld om NL-Alert te ont-
vangen. In het bericht staat duidelijk 
dat het gaat om een controlebericht 
en dat u niets hoeft te doen. Dankzij 
het controlebericht kunt u ervaren 
welk signaal uw mobiele telefoon 
geeft als u een NL-Alert ontvangt en 
hoe het bericht eruit ziet. 

Hoe mobiel instellen?
Steeds meer mobiele telefoons zijn 

automatisch ingesteld om NL-Alert 
te ontvangen. Op sommige toestel-
len moet u dit zelf doen. Ga daarom 
naar www.nl-alert.nl  en kijk hoe u 
uw mobiel instelt.

Waarom NL-Alert?
Met NL-Alert kan de overheid men-
sen in de directe omgeving van een 
(dreigende) noodsituatie met een 
tekstbericht informeren. In het be-
richt staat wat er aan de hand is en 
wat u op dat moment het beste kunt 
doen. NL-Alert wordt ingezet bij le-
vens- en gezondheidsbedreigen-
de situaties, zoals een grote brand 
waarbij giftige rook vrijkomt, bij ex-
plosiegevaar of een overstroming.

Afscheid wethouder 
Wim Westerman
Het gemeentebestuur van Velsen 
nodigt u van harte uit voor de af-
scheidsreceptie van de heer Wim 
Westerman, wethouder. 
De afscheidsreceptie wordt gehou-

den op maandag 2 juni a.s. van 16.30 
uur tot 18.30 uur, in de burgerzaal 
van het gemeentehuis van Velsen. 
Ingang Plein 1945 te IJmuiden.
Wij hopen u te mogen ontmoeten.

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

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

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

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 

noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Burgemeester en wethouders van Velsen maken 
bekend dat zij in haar vergadering van 20 mei 
2014 heeft besloten:
- het BYOD beleid Gemeente Velsen vast te stel-
len;
- het BYOD beleid Gemeente Velsen in werking te 
laten treden op 1 juli 2014;
Het beleid wordt gepubliceerd op de website van 
de gemeente Velsen: www.velsen.regelingen-
bank.nl.

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 17 
mei tot en met 23 mei 2014 de vol-
gende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning hebben ontvan-
gen op grond van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. 
De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden
Trawlerkade ong., plaatsen damwand 
(23/05/2014) w14.000242;
Edisonstraat 24, plaatsen dakka-
pel (achtergevel)(20/05/2014) 
w14.000239.

Driehuis 
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Hoofdstraat ong., wijziging gebruik 
weilanden tijdens Dorpsfeest Sant-
poort (21/05/2014) w14.000241.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Genieweg 50, gedeeltelijke functie-
wijziging van stalgebouw naar kanto-

ren (23/05/2014) w14.000243;
Thorbeckelaan 28, vergroten dakka-
pel (20/05/2014) w14.000240.

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Aanvragen
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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) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-

diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Kastanjestraat 19, plaatsen dakop-
bouw (23/05/2014) w14.000147;
Kennemerlaan 63, veranderen 
voor- en zijgevel (26/05/2014) 
w14.000078;
Kruisberglaan 7 – 293, verbeteron-
derhoud Kruisbergflat (23/05/2014) 
w14.000006.

Driehuis
Driehuizerkerkweg ong., kappen 
boom (26/05/2014) w14.000235;
Bosboom Toussaintlaan ong., kappen 
boom (26/05/2014) w14.000236;
Busken Huetlaan ong., kappen boom 
(26/05/2014) w14.000237;
Spieghellaan ong., kappen boom 
(26/05/2014) w14.000233.

Santpoort-Noord
Hagelingerweg ong., kappen 9 bomen 
(26/05/2014) w14.000213;
Santpoortse Dreef ong., kappen 3 bo-
men (26/05/2014) w14.000219;
Santpoortse Dreef ong., kappen 3 bo-
men (26/05/2014) w14.000224;
Valckenhoeflaan ong., kappen 2 bo-
men (26/05/2014) w14.000225;
Hyacinthenstraat 48, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(26/05/2014) 
w14.000142.

Santpoort-Zuid 
Brederoodsweg ong., kappen 2 bo-
men (26/05/2014) w14.000215;
Jagtlustlaan 18, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(27/05/2014) 
w14.000150.

Velsen-Zuid
Parkweg ong., kappen boom 
(26/05/2014) w14.000231.

Velsen-Noord
Reyndersweg 7, vergroten strandpa-
viljoen (23/05/2014) w14.000066.

Velserbroek
De Zeiler 138, oprichten berging 
(22/05/2014) w14.000141.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
19 juni t/m 21 juni 2014, Dorpsfeest 
Driehuis, Driehuizerkerkweg te 
Driehuis (21/05/2014) u14.004162;
25 mei 2014, braderie, Lange Nieuw-
straat tot en met Plein 1945 te IJmui-
den (21/05/2014) u14.004946;
14 juni 2014, straatvoetbaltoer-
nooi, parkeerplaats aan de Minis-
ter van Houtenlaan te Velsen-Zuid 
(27/05/2014)
u14.004975;
15 juni 2014, braderie en Vischmarkt, 
Lange Nieuwstraat tot en met Plein 
1945 (27/05/2014) u14.004954;
12 juli 2014, Turn up the Beach, 
strand IJmuiderslag te IJmuiden 
(27/05/2014).

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

welstand: 140255.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-

nen zij op de volgende aanvra(a)g(en) 
dienen te beslissen verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Frans Naereboutstraat 9, realise-
ren van 7 logiesunits (31/03/2014) 

w14.000143. 

Velserbroek
Oostlaan ong., realiseren water-
compensatie t.b.v. aanleggen ca-
lamiteitenboog tussen A9 en A22 
(26/03/2014) w14.000134.

Aanvragen (vervolg)

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Grote Hout- of Koningswg 68, 1951 

GT Velsen-Noord

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 

Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.
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Raadsplein 5 juni 2014 
Op donderdag 5 juni 2014 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad 
Velsen in de raadzaal van het stadhuis Velsen, ingang Plein 1945.

De agenda voor de raadsvergadering is als volgt:

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
` - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen:  notulen en besluitenlijst raadsvergadering 15 mei 2014
4 Afhandelen: lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Referendum HOV
6 Bestemmingsplan HOV tracé
7 Jaarrekening 2013 en programmabegroting 2015 recreatieschap  
 Spaarnwoude
8 Financiële jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap 
 IJmond Zaanstreek
9 Financiële jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie
10 Jaarrekening 2013, Jaarverslag 2013, 1e Herziening Begroting 2014 en 
 Begroting 2015 van de Milieudienst IJmond
11 Ontwerpjaarverslag 2013 en Begroting 2015 Gemeenschappelijke 
 Regeling Veiligheidsregio Kennemerland
12 Benoemingen
 
De nieuwsbrief ligt ter inzage bij de receptie van het stadhuis, evenals bij de 
bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velser-

broek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.
velsen.nl

De raadsvergadering is live te volgen via RTV Seaport en raad.velsen.nl 

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. 
Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda 
staan, maar om andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van 
de raadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op on-
derwerpen waar de raad over gaat of die relevant zijn voor de raad.

Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl) 
tot uiterlijk woensdag 4 juni 16.00 uur.

De raad heeft in zijn vergaderingen van 15 mei 2014 een besluit genomen 
over de volgende onderwerpen:

- Verklaring van geen bedenkingen voor de aanvraag omgevingsvergunning 
voor project Biallosterskilaan 22 te Santpoort-Noord.

- Uitvoeringsregeling subsidie duurzame energie maatregelen bestaande 
bouw 2012

- Aanbrengen zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
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Donderdag 
29 mei

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Stoelenparade 
op buitenplaats Beeckestijn’. De 
18e eeuwse stoelencollectie van 
Beeckestijn tijdelijk uitgebreid 
met hedendaagse designstoe-
len. Gratis speurtocht voor kin-
deren van 6/12 jaar.
Tweede Santpoortse Boeren-
markt bij Groenbasis, Spekken-
wegje 8 Santpoort-Noord. Van 
11.00 tot 18.00 uur.

Vrijdag 
30 mei

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Stoelenparade 
op buitenplaats Beeckestijn’. De 
18e eeuwse stoelencollectie van 
Beeckestijn tijdelijk uitgebreid 
met hedendaagse designstoe-
len. Gratis speurtocht voor kin-
deren van 6/12 jaar.
Tweede Santpoortse Boeren-
markt bij Groenbasis, Spekken-
wegje 8 Santpoort-Noord. Van 
11.00 tot 18.00 uur.

Moonlight Shopping in Brazi-
liaanse sfeer in het winkelcen-
trum van IJmuiden. Van 13.00 tot 
21.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebels en 
zomerzon!’ Doe-tentoonstelling 
voor kinderen en volwassenen 
van alle leeftijden.
Bloemenconcert met Iri-
na Plyasova, zang en Natalia 
Bokova, piano. ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk.
Film ‘The Grand Budapest Ho-
tel’ in het Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden. Aanvang 
20.30 uur.

Zaterdag 
31 mei

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Stoelenparade 
op buitenplaats Beeckestijn’. De 
18e eeuwse stoelencollectie van 
Beeckestijn tijdelijk uitgebreid 
met hedendaagse designstoe-
len. Gratis speurtocht voor kin-
deren van 6/12 jaar.

Snuffelmarkt op Plein 1945 van 
09.00 tot 16.00 uur.
LBR Toernooi bij VVH/Velser-
broek, Aartsportpark, Van der 
Aartweg 12 in Haarlem. Van 
09.00 tot ongeveer 17.00 uur.
Bazaar in de Stadskerk IJmui-
den, Gijzenveltplantsoen 32 
(hoek Dolfijnstraat). Van 10.00 
tot 13.30 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstelling 
‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut & 
Jullie’.
Re-enactment in het Bunker-
museum aan de Badweg IJmui-
den. Geopend van 13.00 tot 16.00 
en van 19.00 tot 21.00 uur.

Zondag 1 juni

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Stoelenpara-
de op buitenplaats Beeckestijn’. 
De 18e eeuwse stoelencollectie 
van Beeckestijn tijdelijk uitge-
breid met hedendaagse design-
stoelen. Gratis speurtocht voor 
kinderen van 6/12 jaar. Verwen-
dag voor honden bij Buitenplaats 
Beeckestijn in Velsen-Zuid. Van 
13.00 tot 15.00 uur. 
Open dag Forteiland IJmuiden. 
De vertrektijden zijn 10.45, 12.45 
en 15.10 uur vanaf de Kop van 
de Haven. Vanaf het eiland gaat 
de boot terug om 13.00, 15.15 en 
17.15 uur.
Re-enactment in het Bunker-
museum aan de Badweg IJmui-
den. Geopend van 11.00 tot 16.00 

uur.
Koffieconcert Van Bangers & 
Mash in de Ruïne van Bredero-
de, Velserenderlaan 2 Santpoort-
Zuid. Tussen 11.30 en 13.00 uur.
Kinderezxcursie bij Informatie-
boerderij Zorgvrij, Genieweg Vel-
sen-Zuid. Aanvang 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstelling 
‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut & 
Jullie’.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebels en 
zomerzon!’ Doe-tentoonstelling 
voor kinderen en volwassenen 
van alle leeftijden.
Zomerconcert Kennemerkring 
in kerkje Stompetoren, Kerkweg 
26 Spaarnwoude. Aanvang 14.00 
uur. Toegang gratis.
Trio de Passage in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.

Maandag 2 juni

Start Avondvierdaagse Vel-
sen-Noord. Er wordt gelopen tot 
en met donderdag 5 juni.
Postzegelavond bij Postzegel-
vereniging IJmuiden in één van 
de zalen van de Adelbertuskerk, 
Sparrenstraat Ijmuiden. Vanaf 
circa 19.45 uur.

Dinsdag 3 juni

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Avondwandeling door gedenk-
park Westerveld in het kader van 
‘Week van de begraafplaats’. De 
wandeling start om 19.30 uur.

Woensdag 4 juni

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstelling 
‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut & 
Jullie’.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebels en 
zomerzon!’ 
Doe-tentoonstelling voor kin-
deren en volwassenen van alle 
leeftijden.
Kindervertelmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur. Opgeven: info@
buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Voorronde Telstar Street League 
2014 op het Cruijff Court in Zee- 
en Duinwijk. Aanvang 17.00 uur.
Vergadering Wijkplatform Vel-
sen-Noord in buurtcentrum De 
Mel/Watervliet, Doelmanstraat 
34 Velsen-Noord. Aanvang 20.00 
uur.

Donderdag 
5 juni

Open middag bij De Mel-Wa-
tervliet in Velsen-Noord.
Swingend concert Gospelkoor 
Get Together Again in Het Kruis-
pnt, Zonbastion Velserbroek. 
Aanvang 20.00 uur.
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Raadsplein 5 juni 2014 
Op donderdag 5 juni 2014 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad 
Velsen in de raadzaal van het stadhuis Velsen, ingang Plein 1945.

De agenda voor de raadsvergadering is als volgt:

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
` - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen:  notulen en besluitenlijst raadsvergadering 15 mei 2014
4 Afhandelen: lijst van aan de raad gerichte brieven
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6 Bestemmingsplan HOV tracé
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 IJmond Zaanstreek
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10 Jaarrekening 2013, Jaarverslag 2013, 1e Herziening Begroting 2014 en 
 Begroting 2015 van de Milieudienst IJmond
11 Ontwerpjaarverslag 2013 en Begroting 2015 Gemeenschappelijke 
 Regeling Veiligheidsregio Kennemerland
12 Benoemingen
 
De nieuwsbrief ligt ter inzage bij de receptie van het stadhuis, evenals bij de 
bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velser-

broek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.
velsen.nl

De raadsvergadering is live te volgen via RTV Seaport en raad.velsen.nl 

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. 
Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda 
staan, maar om andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van 
de raadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op on-
derwerpen waar de raad over gaat of die relevant zijn voor de raad.

Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl) 
tot uiterlijk woensdag 4 juni 16.00 uur.

De raad heeft in zijn vergaderingen van 15 mei 2014 een besluit genomen 
over de volgende onderwerpen:

- Verklaring van geen bedenkingen voor de aanvraag omgevingsvergunning 
voor project Biallosterskilaan 22 te Santpoort-Noord.
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