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IJmuiden - De veiling van 
het tweede vaatje Hol-
landse Nieuwe heeft maar 
liefst 50.000 euro opgele-
verd. De opbrengst gaat 
naar ChildsLife en de Ne-
derlandse Brandwonden 
Stichting. 

Tijdens de haringparty in 
Restaurant IJmond werd tra-
ditiegetrouw volgens het 

Amerikaanse systeem gebo-
den. Daarbij worden alle los-
se bedragen bij elkaar opge-
teld, waardoor ook particu-
lieren en kleinere bedrijven 
een bijdrage kunnen leveren 
aan het eindbedrag.
Aan het einde van de veiling 
hadden vijf ondernemers nog 
eens 5.000 euro over om het 
tweede vaatje daadwerke-
lijk in handen te krijgen. Zij 

mochten op de foto met de 
Hollandse Nieuwe, die vol-
gens het Nederlands Visbu-
reau ‘goed van smaak is’ en 
een ‘uitzonderlijk hoog’ vet-
percentage heeft.
In tegenstelling tot vorig jaar, 
toen de verkoop later van 
start ging omdat de vis te 
mager was, wordt de jonge 
haring vanaf woensdag over-
al verkocht. (foto: Ron Pichel)

Toprugbyers naar IJmuiden
IJmuiden - Zondag ko-
men de New Zealand 
Ambassadors op bezoek 
bij recreatief strandpa-
viljoen Springvloed. Het 
team, dat bestaat uit 
Nieuw Zeelandse rug-
byers die in Europa spe-
len, komt speciaal voor 
het beachrugbytoernooi 
naar IJmuiden.

Alex Zonneveld en Rose-
Marie Meeuwissen, eigena-
ren van Springvloed, tram-
polines aan Zee kwamen 
op het idee het team uit te 

nodigen. ,,Toen we bezig 
waren met de organisatie 
van vaderdag kwamen we 
er achter dat de NZ Am-
bassadors zaterdag in Cas-
tricum zijn om tegen het 
Nederlands team te spelen. 
Dus wij hebben de stoute 
schoenen aangetrokken en 
het team uitgenodigd om 
naar het beachrugbytoer-
nooi in IJmuiden te komen. 
Ze vonden het zo’n leuk 
idee dat ze meteen ‘ja’ zei-
den. Ik haal het team zelf 
op en breng ze weer terug. 
Ter gelegenheid van Vader-

dag Rugbydag is Spring-
vloed geheel in festivalstijl 
en hebben we een speci-
ale burgers and beer-ac-
tie. Dus we trakteren ze ui-
teraard ook op een lekkere 
burger. En wie weet wil het 
team ook nog op de tram-
polines op de foto.’’
Lijkt het je leuk om de 
toprugbyers te ontmoe-
ten? Kom dan zondag naar 
Springvloed, trampolines 
aan zee, op het strand in 
IJmuiden. Kijk voor meer in-
formatie op de Facebook-
pagina van Springvloed.

Open dag Dierenambulance
IJmuiden - Zaterdag houdt 
stichting Dierenambulance 
Velsen vanaf 12.00 uur een 
open dag in verband met het 
35-jarig bestaan.
Stichting Dierenambulance 
Velsen werd op 1 december 
1980 opgericht in een ach-
terkamer van de Trompstraat. 
Toen was de officiële naam 
Stichting Dierenhulpdienst 
IJmuiden. Om dit mooie ju-
bileum te vieren is een aan-
tal instanties waarmee wordt 

samengewerkt uitgenodigd 
voor de open dag. Er zijn 
roofvogels, zeehonden, die-
ren om te aaien, een pony-
huifkar, een dierenarts, een 
dierenfysiotherapeut en di-
verse reptielen. Ook zijn er 
een poffertjeskraam, vo-
gelhospitaal, schminken en 
handgemaakte speeltjes 
voor dieren. Stichting Die-
renambulance Velsen is ge-
vestigd aan de Kromhout-
straat 54–12 in IJmuiden.
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Mobiel 06-11388940
Gerda Ritskes 
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Dinsdag voor 14.00 uur
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redactie:
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Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836

bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
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Centrale administratie:
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1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplaGE hoFGEEsT: 15.250
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanlei-
ding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.

Bij de rotonde Dokweg-Traw-
lerkade vinden we de ogen-
schijnlijk verwaarloosde wa-
tertoren. 
Dit rijksmonument heeft tot 
twintig jaar geleden als wa-
tertoren voor het havenge-
bied gediend. Om de sche-
pen in de vissershaven van 
goed drinkwater te voorzien 
wordt in 1898 een waterlei-
dingnet langs de haven in 
gebruik genomen. Het water 
wordt opgepompt uit twee 
ondiepe bronnen. In 1901 
worden een houten water-
toren, een ontijzeringsinstal-
latie en een reinwaterkel-
der aan het toenmalige ein-
de van de vissershaven in ge-
bruik genomen. Een waterto-
ren zorgt volgens de wet van 
de communicerende vaten 
voor een constante druk in 
het waterleidingnet.
Bij een brand in 1913, ver-
moedelijk ontstaan door het 
verbranden van afgekeur-
de vismanden op een naast-
gelegen afvalberg, wordt het 
complex grotendeels ver-
woest. In hetzelfde jaar be-
sluit het Rijk tot nieuwbouw 
van een waterleidingbedrijf 
met watertoren, met grote-
re capaciteit benodigd voor 
de uitbreiding van het ha-
vengebied: verlenging van 
de vissershaven, bouw van 

een nieuwe visafslag en aan-
leg van een nieuwe haven, de 
latere Haringhaven. De wa-
tertoren is in 1914/1915 ge-
bouwd naar ontwerp van het 
Rijk, is 24,50 meter hoog en 
heeft een capaciteit van 600 
kuub. Lange tijd wordt het 
waterleidingbedrijf beheerd 
door het Staatsvissershaven-
bedrijf. Na de privatisering 
van dat bedrijf wordt de wa-
tervoorziening in 1988 over-
genomen door het Water-
leidingbedrijf Zuid-Kenne-
merland (WLZK). Het water 
wordt nog steeds opgepompt 
in de buurt van de havens. 
Maar door uitbreiding en uit-
dieping van de havens wordt 
er steeds meer verzilt water 
opgepompt. Besloten wordt 
om de watervoorziening te 
verzorgen via het waterlei-
dingnet van WLZK. Het wa-
terleidingbedrijf aan de Dok-
weg wordt opgeheven en in 
1996 verkocht aan een ho-
recaondernemer. Deze laat 
de omliggende gebouwen in 
1998 slopen.
Het complex verwisselt en-
kele malen van eigenaar. In 
2000-2001 verrijzen kantoor-
gebouwen rond de voet van 
de watertoren. In 2002 koopt 
de IJmuidense onderne-
mer Ben Vermeer de water-
toren en vestigt zijn kantoor 
onderin. Vermeer ontwikkelt 
plannen voor verbouwing en 
restauratie. Door voortdu-
rend gesteggel met de wel-
standscommissie ziet hij van 
de plannen af. In 2013 ver-
koopt hij de watertoren aan 
een makelaar, die gespeci-
aliseerd is in het geven van 
nieuwe bestemmingen aan 
watertorens.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Velsen - Hartrevalidatie is 
voor iedereen van belang 
die een hartaandoening of 
hartoperatie (bypass, dot-
tering) heeft ervaren. Uit 
vele studies in binnen- en 
buitenland blijkt dat er 50 
procent minder heropna-
mes zijn voor patiënten met 
hart- en vaataandoeningen. 
Daarnaast blijkt ook uit een 
recente Nederlandse stu-
die dat er 35 procent min-
der sterfte voorkomt door 
revalidatie.
Het mooie van hartrevali-
datie is dat je begeleiding 
krijgt van een team van 
specialisten: van de cardi-
oloog, de gespecialiseer-
de fysiotherapeut en indien 
nodig  de diëtist. Als er be-
hoefte aan is, kun je praten 
met een psycholoog. 
Ook wanneer u al ergens 
heeft gerevalideerd, maar 
nog niet de stap naar zelf-
standig bewegen heeft ge-
zet, is een vervolg van hart-
revalidatie mogelijk.
Het programma bestaat in 
eerste instantie uit indivi-
duele begeleiding. Uw fy-
siotherapeut brengt in kaart 
wat uw startniveau is en 
werkt samen met u  een 
plan uit. 
Na een aantal individuele 
trainingssessies zult u gaan 
deelnemen aan groepstrai-
ning. Dit betekent dat u sa-
men met anderen actief 
werkt aan uw doelen vol-

gens uw eigen op maat ge-
maakte programma. Op de 
korte termijn zult u merken 
dat uw conditie en kracht 
verbeteren zodat u makke-
lijker kunt wandelen, fiet-
sen en traplopen. Dit pro-
gramma duurt zeven tot 
dertien weken.
Fysiotherapie Maas voldoet 
aan alle eisen welke zijn 
gesteld door de NVVC (Ne-
derlandse Vereniging voor 
Cardiologie) om de revali-
datie van hartpatiënten te 
mogen uitvoeren. De spe-
cialistische fysiotherapeu-
ten van Fysiotherapie Maas 
hebben een gecertificeerde 
opleiding gevolgd, beschik-
ken over specifieke kennis 
en een geldige reanimatie-
bevoegdheid. 
De hartrevalidatie wordt 
vergoed door de zorgver-
zekeraar indien u een aan-
vullende verzekering heeft. 
Een aantal verzekeraars 
heeft zelfs de mogelijkheid 
om de revalidatie te ver-
goeden zonder dat dit ten 
koste gaat van uw aanvul-
lende verzekering en u be-
handelingen kunt overhou-
den voor eventuele andere 
klachten.
Bent u bekend met hart- 
en vaataandoeningen, zou 
u graag in beweging willen 
komen, maar weet u niet 
hoe? Meld u dan nu aan via 
0255-532211 of info@fysio-
maas.nl.

Velsen tegen akkoord 
VNG over asielinstroom
Velsen – De gemeente Vel-
sen heeft ‘nee’ gezegd te-
gen het Uitwerkingsak-
koord Verhoogde Asielin-
stroom van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten. 
Reden is dat het realise-
ren van huisvesting en de 
daarbijkomende problema-
tiek onvoldoende aandacht 
krijgen in het akkoord. Ook 
vindt Velsen dat de termijn 
om te reageren op het ak-
koord te beperkt is.
De gemeente Velsen heeft 
zelf ondervonden hoe lastig 
het is om huisvesting te re-
aliseren. 
In Driehuis liepen bespre-
king met Rijksvastgoedbe-
heer als verhuurder van het 
missiehuis volledig vast op 
voorwaarden waar de ge-
meente zich niet in kon vin-
den. 
Men had verwacht dat een 
organisatie als Rijksvast-

goedbeheer zich soepeler 
zou opstellen wanneer het 
gaat om huisvesting van 
statushouders, zeker ge-
zien de grote problemen 
rond de opvang van deze 
mensen. 
In november 2015 zijn al af-
spraken met de gemeenten 
gemaakt. Daar is het Uit-
werkingsakkoord Verhoog-
de Asielinstroom een ge-
volg. 
Deze afspraken betroffen 
onderwijs, zorg, werk en in-
tegratie. De gemeenteraad 
van Velsen onderschrijft het 
standpunt van het college, 
maar vindt dat de termijn 
om te reageren erg kort is. 
Het Uitwerkingsakkoord 
dateert van 28 april 2016, 
de stem moest voor 1 ju-
ni door gemeenten worden 
uitgebracht. Dat is erg kort 
als ook nog een gemeente-
raad moet worden gehoord.
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Snoeihard tegen kanker

Vergroot de hoop 
met snoeisel van taxus

Uitgeest - Zaterdag 11 ju-
ni was in de A9 Studio’s de 
aftrap van de jaarlijkse ac-
tie van Vergroot de Hoop 
‘Snoeihard tegen kanker’. 
Aanwezigen genoten van 
optredens van de swingen-
de band Full Count en vier 
cabaretiers waaronder Arie 
Koomen en Wilko  Terwijn. 
Jaarlijks wordt in een kor-
te periode het snoeisel van 
taxus baccata ingezameld 
dat dient als grondstof voor 
50 procent van de chemo-
kuren.
‘Je kunt zo weinig doen’, hoor 
je mensen vaak zeggen als 
iemand in zijn of haar om-
geving wordt getroffen door 
kanker. Toch is dat gezegde 
niet helemaal waar. Je kunt 
er voor iemand zijn, helpen 
met grote en kleine dingen 
of geld ophalen met spor-

tieve of ludieke acties. En 
er is nog iets heel belang-
rijks wat je kunt doen. Het 
inzamelen van snoeisel van 
de taxus baccata. Dit snoei-
sel is grondstof voor de helft 
van alle chemokuren. En dat 
is dus hard nodig. De perio-
de dat je de uitgelopen taxus 
kunt snoeien is nu, van half 
juni tot eind augustus.
Stichting Vergroot de hoop 
uit Beverwijk zorgt ervoor 
dat de taxusscheuten wor-
den ingezameld. Zij zijn ac-
tief bezig met het werven 
van taxusdonateurs door het 
benaderen van gemeenten, 
hoveniers en particulieren. 
De werkzame stof baccati-
ne zit alleen in jonge scheu-
ten, de lichtgroene takjes 
die in het voorjaar aan de 
boom verschijnen. Alleen dat 
snoeisel is dus van belang 

bij deze inzamelactie. In de 
IJmond kunt u het snoeisel 
(takjes van minstens 1 cm 
dikte en 30 cm lang) aanbie-
den bij elk afvalbrengstation 
van HVC. Tijdens de kick-off 
in A9 Studio werd heel dui-
delijk gemaakt hoe belang-
rijk het inzamelen van deze 
taxus is. Egbert Roozen van 
de branchevereniging Hove-
niers & Groenvoorzieningen 
bewees hoe belangrijk een 
groene omgeving is aan de 
hand van een aantal cijfers. 
Zieke mensen knappen eer-
der op door de nabijheid van 
groen, dat is al jaren gele-
den bewezen. Groene tuinen 
zijn tegenwoordig ook van 
belang voor het overschot 
aan regenwater. Weg met de 
stenen tuinen dus. En als je 
dan toch bezig bent, neem 
een mooie haag van taxus 
baccata, snoei hem elk jaar 
(snoeihard) en lever de licht-
groene enten in. U hebt met 
een groene tuin (bewezen) 
minder last van depressies 
en lichamelijke klachten.
Vorig jaar zamelde Vergroot 
de Hoop 2600 kuub snoei-
sel in, goed voor even zo-
veel chemokuren. Er werd 
als gevolg daarvan een be-
drag van 106.000 euro aan 
goede doelen gegeven. Dit 
jaar hoopt men het dubbele 
te behalen. 
Doet u mee? Snoeihard te-
gen kanker. Zie ook www.
vergrootdehoop.nl.

Driehuis - Strawberries Jongens B1 is kampioen geworden. De ploeg van John Bonarius en 
Bas van Haaster eindigde het seizoen met een mooie 3-0 overwinning op Castricum. Tradi-
tiegetrouw werd het kampioenschap gevierd met een duik in de vijver naast het hockeyveld.

Samenwerking verder versterkt
Gemeenten tekenen 

economisch convenant
Regio - De wethouders 
Economische Zaken van 
Heemskerk, Beverwijk en 
Velsen hebben dinsdag-
ochtend het Samenwer-
kingsconvenant Econo-
mische Samenwerking 
IJmond (ESIJ) onderte-
kend. Ze bekrachtigden 
daarmee de regionale eco-
nomische samenwerking in 
de IJmond voor de komen-
de jaren.

Het doel van het convenant is 
het versterken van de regio-
nale economie van de IJmond. 
De ESIJ is de opvolger van het 
Regionaal Economisch Bureau 
(REB). Ook in de nieuwe opzet 
blijft de ESIJ nauwe banden 
onderhouden met de partners 
in het zogenaamde Regionaal 
Economisch Overleg (REO), 
een regionaal overlegplatform 
van provincie, gemeenten en 
bedrijfsleven. De concrete ac-
tiviteiten en de geplande in-
zet van capaciteit en midde-
len van de Economische Sa-
menwerking IJmond zijn voor 
2016 vastgelegd in een jaar-
plan, dat in belangrijke mate 

is voortgekomen uit het Ge-
biedsprogramma en de eco-
nomische uitvoeringsagen-
da ‘Made in IJmond’. Er wordt 
met name aandacht geschon-
ken aan de maakindustrie en 
Techport. Daarnaast wordt 
een programmamanager aan-
gesteld en is er aandacht voor 
regionale projecten en the-
ma’s als detailhandel, offshore 
wind, innovatieve tuinbouw en 
regionale bedrijventerreinen. 
Ton van der Scheer, voorzit-
ter van OV IJmond, is blij met 
het convenant, maar noemde 
het ook jammer dat budget-
tair gestart moet worden met 
noodverbanden en meerwerk 
ten aanzien van Techport en 
de regionale detailhandelsvi-
sie. Ook verzocht hij om toe-
risme/leisure nadrukkelijk als 
economische activiteit te gaan 
zien en bij deze samenwer-
king te betrekken, inclusief 
bijbehorend budget. Verder 
vroeg de ondernemerswoord-
voerder aandacht voor de gro-
te verantwoordelijkheid die op 
de schouders van de nog aan 
te stellen programmamanager 
is gelegd. (foto: Leo Tillmans)

IJmuiden - Op een gunstige lo-
catie aan de Kromhoutstraat in 
IJmuiden worden nu betaalbare 
en aantrekkelijke opslagruimtes 
verhuurd.
Het gebouw beschikt over een 
grote en makkelijk toegankelij-
ke hal. Laden en lossen kan in-
pandig, u bent dus niet afhanke-
lijk van weersomstandigheden. 
Vervolgens is er de toegang tot 
uw gehuurde opslagruimte. Elke 
unit is aangesloten op de meld-
kamer van de NVD en alle units 
zijn voorzien van rookmelders. 
De opslagruimtes zijn uitste-

kend geschikt voor zowel par-
ticulieren als voor zakelijk ge-
bruik. Waardevolle industrië-
le goederen, huisraad, boeken, 
kleding, enzovoorts staan hier 
op de juiste plek.
De units zijn van 17 tot 31,5 m2 
groot en bevinden zich zowel op 
de begane grond als op de eer-
ste verdieping. Voor een periode 
vanaf drie maanden kunt u be-
schikken over uw eigen veilige 
opslagruimte, die goed bereik-
baar is en optimaal beveiligd. 
Voor inlichtingen: M.J. Roos, 06-
53233359.
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Vellesan wint brons
bij schoolsportfi nales
IJmuiden - Het Vellesan col-
lege was vorige week zeer 
succesvol bij de landelijke 
schoolsportfi nales in Am-
sterdam. De school had in 
totaal vier gemengde teams 
die zich eerder dit jaar had-
den geplaatst voor deze fi na-
les door de regionale voor-
ronde in Haarlem winnend 
af te sluiten. Bij het ultimate 
frisbee werden door de twee 
teams verdienstelijke vierde 
en zesde plaatsen behaald 
waarbij het niveau opvallend 
hoog was dit jaar.
Bij het badminton is het ni-
veau al jarenlang erg goed 
maar toch wisten de twee 
teams zich goed te hand-
haven. Het onderbouwteam 

werd knap tweede in de pou-
le en verloor daarna de halve 
fi nale en de strijd om brons; 
desondanks een mooie vier-
de plaats.
Het team uit de bovenbouw 
werd ook tweede in de pou-
le en won de kwartfi nale. De 
halve eindstrijd werd helaas 
verloren dus was de strijd om 
het brons het hoogst haalba-
re. Deze wedstrijd werd win-
nend afgesloten en daarmee 
de podiumplaats veilig ge-
steld. Olympic Moves wordt 
jaarlijks georganiseerd in sa-
menwerking met NOC*NSF, 
vakvereniging KVLO, Coca 
Cola en Zilveren Kruis. Op 
bijgaande foto de fi nalisten 
van het badminton.

Driehuis – Het riool in de PC 
Hooftlaan is toe aan vervan-
ging. Dat is altijd een goede 
reden om een straat of gebied 
opnieuw in te richten om de 
veiligheid en leefbaarheid te 
verbeteren. Voor de wat smal-
le P.C. Hooftstraat heeft de ge-
meente ervoor gekozen de 
trottoirbanden te vervangen 
door een wat vlakker model, 
zodat gemakkelijker met twee 
wielen op de stoep kan wor-
den geparkeerd. De bestaan-
de kastanjebomen moeten 
worden verwijderd, omdat de-
ze de kastanjebloedingsziekte 
hebben, die niet is te bestrij-
den. Er worden nieuwe bomen 
teruggeplant. Wie nieuwsgie-
rig is naar het voorlopig ont-
werp kan hiervoor terecht in 
het stadhuis. De inspraakperi-
ode is tot en met 17 juli.

PC Hooftlaan 
op de schop

Velsen-Noord - Vorige week 
donderdagmiddag deed de 
politie onderzoek in een pand 
aan de Breesaperhof in Vel-
sen-Noord. In de woning werd 
een hennepkwekerij aange-
troffen. De politie had tijdens 
aanwezigheid in de buurt ge-
merkt dat er uit de woning een 
sterke henneplucht kwam. Be-
sloten werd een onderzoek in 
te stellen, waarbij een kwe-
kerij werd aangetroffen. Hier-
in stonden 532 planten. Ook 
bleek er sprake te zijn van 
diefstal van stroom. De poli-
tie heeft de hennep en de bij-
behorende apparatuur (vooral 
lampen en transformatoren) in 
beslag genomen. De verdach-
te kon worden aangehouden. 
Het gaat een 42-jarige Haar-
lemmer. Hij is inmiddels in ver-
zekering gesteld.

Hennepkwekerij

Zonnige Zorgspecialist-
vakantie in Portugal

Driehuis – Half april is de 
Zorgspecialist met een leu-
ke groep mensen met de-
mentie en hun partners af-
gereisd naar de Algarve. 
De bestemming was een 
luxe villa met zwembad op 
landgoed Quinta dos Va-
les. Er werden dagelijks uit-
stapjes ondernomen: een 
wijnproeverij, een boottrip 
langs de rotskust met grot-
ten, de plaatselijke markt. 
Er werd gegolfd en genoten 
van strand, zon en natuur. 
,,En als een deelnemer lek-
ker rustig bij de villa aan 
het zwembad wilde blij-
ven was dat ook goed,’’ al-
dus Jeanne, de meegereis-
de verpleegkundige van de 
Zorgspecialist. ,,Er was al-
tijd een professionele be-
geleidster bij de villa aan-
wezig.’’  
Op het landgoed pluk-
ten de deelnemers zelf si-
naasappelen voor een vers 
glaasje jus. ’s Avonds werd 
er samen gekookt en gege-
ten. Daarna tot diep in de 
nacht goede gesprekken. 
Voor de partners van de 
mensen met dementie wa-
ren deze avonden een uit-
gelezen kans om bij een 
glaasje wijn ervaringen als 
mantelzorger uit te wisse-
len. Het was een heerlij-
ke reis waar vriendschap-
pen werden gesmeed. De 
deelnemers vragen al naar 
de volgende reis. En er is 

een reünie gepland. Een 
mooi compliment voor de 
Zorgspecialist!
Esther Vink, directeur van 
de Zorgspecialist: ,,De zeer 
deskundige begeleidsters 
van de Zorgspecialist wa-
ren de sleutel tot succes. 
Zij zijn zeer bedreven in 
het omgaan met mensen 
met dementie. Zij zorgden 
er vooral voor dat iedereen 
gewoon op vakantie kon 
zijn”. Dorien Aalberts, erva-
ren begeleidster en case-
manager van de Zorgspe-
cialist vult aan: ,,Alleen al 
het door de douane lood-
sen van een groep mensen 
met dementie is een hele 
opgave. Verwacht niet van 
de douaniers dat zij onder-
scheid maken tussen men-
sen met- en zonder demen-
tie”.    
Volgend voorjaar gaat de 
Zorgspecialist weer met 
een groep naar het buiten-
land.   Voor komend najaar 
organiseert de Zorgspe-
cialist ook een groepsreis 
voor mensen met demen-
tie en hun partners. Omdat 
de tijdspanne wat korter is, 
is de bestemming in Neder-
land gepland, een voorstel 
volgt binnenkort. 
Heeft u ook belangstel-
ling? Neem dan contact 
op met de Zorgspecialist. 
Bel of mail naar esther@
dezorgspecialist.nl, 06-
46630957.

IJmuiden - Voor Nederlandse 
taalles aan huis zoekt Taal Ac-
tief Velsen op dit moment met 
name vrouwelijke vrijwilligers. 
Lijkt het u leuk om één uur per 
week les te geven aan een an-
derstalige? De lestijd en dag 
bepaalt u samen met uw taal-
maatje. Lesmateriaal is aanwe-
zig. Heeft u ervaring met lesge-
ven, dan is dat mooi meegeno-
men. Het is echter geen vereis-
te. Belangrijker is dat u gedul-
dig bent en kennis kunt over-
brengen. Voor opgeven of in-
formatie: Nurcan Arslan, Taal 
Actief Velsen/SWV, telefoon 
0255-510186, 06-83231300 of 
nurcanarslan@welzijnvelsen.nl 

Taalvrijwilligger 
gezocht

www. .nl

www. .nl

TC Gieteling 1 kampioen

Velsen-Noord - Met vijf ge-
wonnen wedstrijden, twee 
gelijke spelen en een saldo 
van 22 voor en 6 tegen is het 
Heren 1 team van TC de Gie-
teling uitkomende in de vier-
de klasse 35+ Heren dubbel  
overtuigend en terecht kam-
pioen geworden.
Dit jaar werd besloten om te 
veranderen van tenniscom-
petitie. Mede door blessures 
en lange speeldagen leek het 
beter voor het team om zich 
volledig op de Dubbels te 
gaan richten. 
Een sponsor werd bena-
derd die het hele team in 
het nieuw heeft gestoken en 
met 5 spelers zou het moeten 

gaan gebeuren. Nou dat heb-
ben de tegenstanders gewe-
ten!
Met zeven mooie, zonnige 
wedstrijddagen en door de 
inzet van mental coach en 
sponsor Patrick van der Lin-
de werden er goede rally’s 
gespeeld en toonde het team 
een goede teamspirit om zo 
de wedstrijdpunten te pak-
ken, wat dus resulteerde in 
een mooi kampioenschap in 
een nieuwe klasse.
Op de foto van links naar 
rechts:coach/sponsor Patrick 
van der Linde , Paul de Mil-
de, Frank Mulder, Theo Kos-
ter, Michel van der Waa  en 
Hans Grapendaal.
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Renovatie Maritiem 
College van start

IJmuiden - Tijdens de ko-
mende zomervakantie wordt 
een aanvang gemaakt met 
het grote werk van de ge-
plande renovatie. Hoewel er 
nu al begonnen is met wat 
kleinere werkzaamheden, 
wordt vanaf volgende week 
gestart met het verwijderen 
van betonnen delen en raam-
partijen.
Nelie Groen, directeur en Pe-
ter Tauber, bouwcoördina-
tor van de renovatie namens 
de school, leggen uit: ,, Zo-
wel de voor- als de achter-
gevels gaan eruit en zullen 
worden vervangen door bij-
zonder metselwerk en nieu-
we kozijnen met dubbele be-
glazing. In de kit van de hui-
dige raampartijen is een ui-
terst kleine hoeveelheid as-
best aangetroffen. Volgens 
de huidige strenge veilig-
heidsvoorschriften op dit ge-
bied zal dit door een asbest-
verwijderingsbedrijf worden 
opgeruimd.  De buitenkant 
van de school zal er vanaf het 
volgende schooljaar dan ook 
totaal anders uit zien. In ver-

band met de komst van de 
HOV-buslijn wordt de ge-
vel extra geluiddempend ge-
maakt.’’ 
Peter Tauber vervolgt: ,,Maar 
ook aan het binnenklimaat is 
gedacht, want dat is momen-
teel gewoon slecht. Naast de 
nieuwe kozijnen, met ramen 
die dan goed open en dicht 
kunnen, wordt er een com-
pleet nieuw mechanisch ven-
tilatiesysteem aangelegd. 
We doen mee met het pro-
ject ‘gezonde school’, en in 
dat kader speelt een gezond 
binnenklimaat een belangrij-
ke rol. En ook aan het milieu 
hebben we gedacht want op 
het platte dak van de school 
zullen 270 zonnepanelen 
worden geplaatst.’’
Al met al een enorm pro-
ject, mede gezien de tijds-
druk van de zomervakan-
tie. Maar volgens de huidige 
planning moet het grootste 
deel  van de werkzaamheden 
eind augustus gereed zijn, 
waarna hoofdzakelijk nog af-
werkwerkzaamheden zullen 
plaatsvinden.

Ik ben 93 jaar en word na 
een eerder ongeluk in een 
bejaardenhuis in Velsen ver-
pleegd. Ik word goed ver-
zorgd door de vele lieve da-
mes.
Mijn was liet ik maandelijks 
doen via dit huis. De kleding 
was, zoals verplicht, van mijn 
naam voorzien. Het viel mij 
op dat de automatisch afge-
schreven bedragen zo hoog 
waren. Ik heb daarom om 
specifi catie van de rekenin-
gen gevraagd, maar deze 
specifi caties nooit gekregen.
Ik werd wakker toen ik een 
maand geen was had afge-
geven, maar toch weer een 
fi kse rekening moest beta-
len. Een van de leidingge-

vende dames wist voor mij 
een rekening op te vragen. 
Daaruit bleek zonneklaar dat 
ik ook voor een andere per-
soon betaalde, soms tot 40 
overhemden per maand.
Na enige turbulente toe-
standen werd de zaak recht-
getrokken en kreeg ik een 
herberekening en geld te-
rug.
Ik wil daarom alle ouderen 
waarschuwen om hun re-
keningen te bekijken als er 
twijfels bestaan. U heeft bij 
Zorgbalans via de algeme-
ne voorwaarden, artikel 29, 
recht op een duidelijke en 
gespecifi ceerde rekening.

Naam bekend bij de redactie

Extra clinic RV de Stern
IJmuiden - Altijd al eens 
kennis willen maken met de 
roeisport? Op zondag 3 ju-
li is er een extra roeiclinic bij 
de Stern. Door het grote suc-
ces van de clinics in het voor-
jaar is er een clinic ingepland 
waarin ervaren instructeurs 
iedereen het gevoel van roei-
en te laten beleven. Deelna-
me aan deze sportieve clinic 
is kosteloos.
Tussen 14.30 en 16.00 uur 
geeft de Stern opnieuw een 
roeiclinic. Onder leiding van 
een instructeur ervaar je wat 
het is om te roeien en krijg 
je informatie over onder an-
dere de vloot van de Stern. 
Je hoeft niet heel sportief te 
zijn om een clinic te volgen. 
Ga de uitdaging aan en meld 
je aan via www.rvdestern.nl. 
Aanmelden is gewenst om je 
deelname te kunnen garan-
deren.
De Stern is op dit moment 
nog gevestigd op het eerste 
Sluiseiland in IJmuiden ter 
hoogte van de Middensluis. 
De vereniging is een klein-
schalige vereniging waar 

het hele jaar door wordt ge-
roeid. De Stern biedt een ge-
varieerd programma van kor-
te en lange tochten, van Am-
sterdamse Grachten tot de 
mooiste natuurgebieden. 
Begin september start een 
drie maanden durende intro-
ductiecursus. Er is de moge-
lijkheid twee keer per week, 
in de avonduren en in het 
weekend les te volgen. Ge-
middelde leden roeien na 
de introductiecursus al hun 
eerste toertochten. Zie ook 
www.rvdestern.nl.

Zomerbridge
Santpoort-Noord – Iede-
re maandagavond (tot en 
met 29 augustus) organi-
seert bridgeclub De Jump 
een open zomerdrive, waar 
iedere thuis- en clubbrid-
ger van harte welkom is. Lo-
catie: Gebouw Velserhooft, 
Wulverderlaan 65, Sant-
poort-Noord, ingang aan de 
Valckenhoefl aan. Zaal open 
om 19:00 uur, aanvang om 
19:30 uur. Er worden zeven 
rondes met vier spellen ge-
speeld. Entree voor niet-le-
den 2 euro per persoon. 
Voor meer informatie, zie 
www.dejump.nl.

Kop van de Haven 
volledig in het nieuw
IJmuiden - Na een intensie-
ve verbouwing van vier we-
ken is de Kop van de Haven 
volledig in het nieuw gesto-
ken. Zelfs de vaste gasten 
herkennen het restaurant niet 
meer terug!
Niet alleen de menukaart en 
de kleding zijn vernieuwd, 
maar ook het volledige inte-
rieur. De klassiekers zijn be-
houden en aangevuld met 
een groot aantal nieuwe ge-
rechten.
De snackbar is omgetoverd 
tot oesterbar waar gasten niet 
meer alleen een portie kibbe-
ling kunnen bestellen, maar 
ook gerechten van de menu-
kaart. Heeft u iets meer tijd 
om van het uitzicht te genie-
ten? Boek dan tijdig een ta-

fel voor in het restaurant. Of 
u nu snel maar lekker wil lun-
chen of uitgebreid wilt dine-
ren, het is allemaal mogelijk 
bij de Kop van de Haven. Al-
le gerechten kunnen de hele 
dag worden besteld. U moet 
kunnen genieten van waar u 
op dat moment trek in heeft, 
zo luidt de fi losofi e van het 
restaurant.
Vanaf heden serveert de 
Kop van de Haven ook ont-
bijt, waardoor de keuken da-
gelijks een uur eerder open 
gaat. Ook is het nu mogelijk 
om ’s avonds extra lang te ge-
nieten, want de keuken blijft 
geopend tot 22.00 uur. Re-
serveren is mogelijk via www.
kopvandehaven.nl. Bellen kan 
natuurlijk ook: 0255-534818.

Ventilatiegaten 
Velsertunnel 

gedicht
Velsen - Aanneemcombi-
natie Hyacint is de afgelo-
pen weken bezig geweest 
met het dichten van 2.200 
ventilatiegaten in de Vel-
sertunnel. Na de renova-
tie zijn deze kanalen niet 
meer nodig. Ze stonden in 
verbinding met de beken-
de torens (‘hyacinten’) die 
voor de ventilatie van de 
tunnel zorgden. Het dich-
ten van alle ventilatiegaten 
in de tunnelbuizen gebeurt 
handmatig. Eerst wordt er 
een blok piepschuim in-
geduwd, daar gaat spuit-
beton overheen en vervol-
gens worden de gaten met 
een spatel glad afgewerkt. 
Na het aanbrengen van een 
beschermende coating zien 
de weggebruikers er vol-
gend jaar niets meer van 
terug. 
De ventilatiegaten bevon-
den zich om de paar meter, 
zowel bij het wegdek als bij 
het plafond van de Velser-
tunnel.
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Donderdag 
16 juni

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Flower 
Bomb’. Geopend van don-
derdag tot en met zondag 
van 11.00 tot 16.00 uur. Zie 
www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl

Vrijdag 
17 juni

Dorpsfeest Velsen-Noord 
tot en met 19 juni. Om 
16.00 uur wordt gestart met 
een avond vol muziek van 
lokale en regionale bands. 
Zie ook www.svvvn.nl.
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: tentoonstel-
ling Dino’s. Open 13.00 tot 
17.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘El Clan’. 
Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
18 juni

Kofferbakmarkt op Plein 
1945 in IJmuiden. Van 09.00 
tot 16.00 uur.
Visdag voor gehandicap-
ten langs het Noord-zeeka-
naal in Velsen-Zuid. De wed-
strijd is van 10.00 tot 13.00 
uur.
Open dag bij St. Dierenam-
bulance Velsen, Kromhout-
straat 54-12 IJmuiden. Van-
af 12.00 uur.
Restaurant De Vrienden 
van Jacob en Naturmonu-
menten organiseren een 
Picknick op sterrenniveau. 
Sterrenchef Alain Alders 
staat middenin het nationaal 
Park Zuid-Kennemerland. 
Vertrek met de boswachter 
om 12.00 uur vanuit restau-
rant De Vrienden van Jacob.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’ en ‘In Schepen’ ver-
koopexpositie van Fred 
Boom. Open van 13.00 tot 
17.00 uur.
Rondleiding door Oud-
IJmuiden met Jan Morren. 
Start 14.00 uur vanaf Hotel 
Augusta.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Musicalschool 
Blijmond met ‘Hakken en 
Klompen’. Aanvang 19.00 uur.
Zomermeezingnacht in de 
Dorpskerk, Burg. Enschede-

laan Santpoort-Noord. Aan-
vnag 20.15 uur. Toegang 
gratis, een vrijwillige bijdra-
ge welkom.

Zondag
19 juni

Vaderdag
Beachrugby toernooi bij 
Springvloed, trampolines 
aan zee op het Kennemer-
strand. Met als gast het We-
reldkampioenteam rugby All 
Blacks uit Nieuw Zeeland.
Vaderdag Bierproeverij bij 
Villa Westend. Zie ook www.
villawestend.nl
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: tentoonstel-
ling Dino’s. Open 13.00 tot 
17.00 uur.
Trotsmarkt op Landgoed 
Beeckestijn. Van 11.00 tot 
18.00 uur.
Reünie ‘Je bent Velsen 
Noorder als...’ van 11.00 tot 
13.30 uur tijdens Dorpsfeest 
Velsen-Noord in de feesttent 
op het Stratingsplantsoen. 
Vanaf 11.00 uur vinden de 
eerste Buikschuifkampioen-
schappen plaats. 
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’ en ‘In Schepen’ ver-
koopexpositie van Fred 
Boom. Open van 13.00 tot 
17.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Musicalschool 
Blijmond met ‘Hakken en 
Klompen’. Aanvang om 13.00 
uur en om 16.00 uur.
Rondleiding door Oud-
IJmuiden met Jan Morren. 
Start 14.00 uur vanaf Hotel 
Augusta.
Rondleiding in de Ruïne van 
Brederode over de historie en 
de architectuur van het ge-
bouw. Aanvang 14.00 uur. 
Soli geeft vaderdagcon-
cert in het Muziekcentrum 
Spaarndam. van 15.00 tot 
17,00 uur.
50Plus dansavond in Zalen-
centrum Velserduin, Velser-
duinplein 3 IJmuiden met lek-
ker hapjes en live muziek. Van 
19.30 tot 23.30 uur.

Maandag
20 juni

Dinsdag
21 juni

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dins-
dagochtend.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Drie-
huis en Velsen-Zuid in Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 in 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Eerste avondvierdaag-
se Santpoort-Noord. Start 
18.15 uur en finisch bij Ba-
sisschool de Parnassia aan 
de Wulverderlaan.
Men kan kleding inleveren 
voor de kinderkledingruil in 
Dorpshuis Het Terras, Dink-
grevelaan 17 in Santpoort-
Noord. Van 19.00 tot 21.00 
uur.
Duinconcert door kamer-
koor Doulce Memoire on-
der leiding vang Felix van 
de Hembergh in Duin en 
Kruidberg. Aanvang 19.30 
uur. Verzamelen bij parkeer-
plaats.
Zomerbridge met Bridge-
vereniging Velsen in Velser-
hooft, ingang Valckenhoef-
laan, Santpoort-Noord In-
schrijven vanaf 18.45 uur. 
Aanvang 19.30 uur. Kosten 
5 euro per paar. Info 0251-
252211.

Woensdag
22 juni

OIG tweedehandswinkel 
open aan Industriestraat, 
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
Oncologie Revalidatie 
Kennemerland organiseert 
i.s.m. Inloophuis Kennemer-
land een informatieochtend 
voer de effecten van bewe-
gen bij kanker. Van 10.00 tot 
11.30 uur in Inloophuis Ken-
nemerland, Wulverderlaan 
51 Santpoort-Noord.
Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis: tentoonstelling 
Dino’s. Open 13.00 tot 17.00 
uur. Van 13.30 tot 15.30 uur 
knutselen. Kosten 1,50 bo-
venop de entreeprijs.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’ en ‘In Schepen’ ver-
koopexpositie van Fred 
Boom. Open van 13.00 tot 
17.00 uur.
Kindervertelmiddag op 
Beeckestijn: voor kinderen 
van 4 t/m 8 jaar, van 14.00 
tot 16.00 uur. Kosten 6 eu-
ro per kind. Opgave via car-
la_schut@hotmail.nl of 06-
26038252. Tot uiterlijk dins-
dag ervoor tot 18.00 uur.
Men kan kleding inleveren 
voor de kinderkledingruil in 
Dorpshuis Het Terras, Dink-
grevelaan 17 in Santpoort-
Noord. Van 15.00 tot 17.00 
uur.

Donderdag 
23 juni

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in 
Bibliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. Thema: 
‘Kledingbank Kledingbeurs’.
Men kan kleding inleveren 
voor de kinderkledingruil in 
Dorpshuis Het Terras, Dink-
grevelaan 17 in Santpoort-
Noord. Van 19.00 tot 21.00 
uur.
Lezing over de luchtoorlog 
boven IJmuiden geduren-
de de Tweede Wereldoor-
log door historisch onder-

Hofmakerij Haarlemmer-
liede-Spaarnwoude
Regio – Het lijkt wel een 
sprookje: de gemeente Haar-
lemmerliede – Spaarnwoude 
als prinses die door drie prin-
sen het hof wordt gemaakt. 
De drie prinsen laten zich ver-
talen naar de gemeenten Vel-
sen, Haarlem en Amsterdam. 
Vorige week was er in de Zoe-
te Inval het laatste ‘toernooi’, 
dat dan wel niet met wapen-
gekletter, maar wel met veel 
mooie woorden en gebaren 
gepaard ging. Immers: op 28 
juni zal de gemeente Haar-
lemmerliede – Spaarnwoude 
haar ‘prins’ uitkiezen. Maar of 
het dan ook daadwerkelijk tot 
een verloving of zelfs een hu-
welijk komt is nog afwachten.
Inwoners van de gemeente 
Spaarnwoude – Haarlemmer-
liede, waartoe ook de dorpen 
Penningsveer en half Spaarn-
dam behoren, waren vorige 
week uitgenodigd voor het 
‘bal’. De gemeente Velsen had 
eerder die week al Valentijns-
kaarten als uitnodiging ver-
zonden. Burgemeester Dales, 
wethouders en raadsleden 
van Velsen verwelkomden de 
bewoners op hun paasbest. In 
de zaal van de gemeente Vel-
sen werden zij ontvangen met 
een drankje, hartjessnoepjes 
en een liefdevol welkomst-
woord van burgemeester 
Frank Dales. Daarin noemde 
hij de overeenkomsten tussen 
de twee gemeenten en de ge-
zamenlijke belangen: het be-
houd van groen, waarbij geen 
ruimte is voor uitbreiding van 
het Amsterdamse havenge-
bied. Als het ‘huwelijk’ tus-

sen Velsen en Haarlemmer-
liede-Spaarnwoude doorgaat 
wordt de raad in Velsen met 
twee zetels uitgebreid voor 
nieuw te kiezen raadsleden 
uit Haarlemmerliede-Spaarn-
woude. En het feit dat men in 
Velsen minder betaalt voor de 
gemeentelijke lasten zal zeker 
ook meetellen. In ieder geval 
gaf burgemeester Dales vol-
mondig toe verliefd te zijn op 
zijn ‘buurmeisje’ met de naam 
Haarlemmerliede – Spaarn-
woude.
Wat vervolgens door het col-
lege en raadsleden aan de 
nieuwsgierige inwoners werd 
verteld was: Velsen heeft ge-
noeg overeenkomsten, zoals 
de afzonderlijke dorpskernen 
met hun eigen voorzieningen. 
Ook een grote pré is de Visie 
op Velsen, een ambitieuze vi-
sie met breed gedragen op-
lossingen voor maatschappe-
lijke vraagstukken, die je bijna 
kunt spiegelen aan de kern-
waarden van de andere ge-
meente. De gemeente Haar-
lemmerliede-Spaarnwoude 
zal binnen Velsen haar eigen 
karakter kunnen behouden, 
zonder op te gaan in een gro-
te stad als Haarlem of Amster-
dam. Wat ook als een voor-
deel kan worden gezien is de 
IJmond broederschap, waar-
door prinses Haarlemmerlie-
de-Spaarnwoude zich gebor-
gen weet binnen haar veste, 
maar waar haar eigen stem 
zeker niet verloren zal gaan. 
Of de liefde van Velsen wordt 
beantwoord weten we op 28 
juni. (Karin Dekkers)

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

‘Hollandse Nieuwe’
of nieuw nieuws?

rtvseaport.nl 

Nieuws ligt op straat,
of op staat op TV?

RTV Seaport
Ziggo kanaal 40

2524

zoeker Hans Nauta. Harmo-
niegebouw aan de Groenel-
aan 74 in IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.
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Behandeling Perspectief-
nota live op RTV Seaport
Velsen - Op donderdag 30 ju-
ni behandelt de gemeenteraad 
van Velsen de Perspectiefno-
ta. In dit belangrijke document 
(voorheen de Voorjaarsnota) 
beschrijft het college de be-
leidsmatige en financiële ont-
wikkelingen voor 2017 die als 
kader dienen voor de nieuwe 
begroting. RTV Seaport zendt 
deze raadsvergadering live uit.
De eerder geplande raadsbre-
de sessie over de Perspectief-
nota op 16 juni is komen te ver-
vallen. De partijen houden hun 
algemene beschouwingen en 
geven hun op- en aanmerkin-
gen nu tijdens de raadsverga-
dering, waarna er ruimte is voor 
debat en de besluitvorming 
plaats heeft. 
De uitzending van Raadsplein 
TV begint op 30 juni om 19.20 
uur met een voorbeschouwing. 
In de pauze en na afloop zijn 
er interviews en commentaren, 
waarin het verloop van de ver-
gadering en de besluitvorming 
worden geduid en toegelicht. 
Daarnaast vergadert de raad 
deze maand ook op twee 
woensdagavonden. Op 15 juni 
zijn er vier sessievergaderingen; 
over de Woningwet en Woon-
visie, het Beeldkwaliteitsplan 
Spaarnwoude, de jaarstukken 
2015 en financiële stukken van 

diverse gemeenschappelijke 
regelingen. Op 29 juni is er een 
extra raadsvergadering met be-
sluitvorming over tal van onder-
werpen. Raadsplein TV is ook 
bij deze twee avonden aanwe-
zig en zal hiervan reportages 
maken, die in de dagen daarna 
worden uitgezonden.
Zie de website www.raad.vel-
sen.nl voor de agenda’s, de 
stukken en meer informa-
tie over de vergaderingen. De 
uitzendingen van Raadsplein 
TV zijn te zien op Ziggokanaal 
40 en op de website www.rt-
vseaport.nl Op deze websi-
te zijn alle uitzendingen en re-
portages ook op ieder gewenst 
moment terug te zien via Uit-
zending Gemist.

Schipholfonds reikt 
cheques uit aan clubs
Velsen - Het Schipholfonds 
heeft cheques uitgereikt 
aan de 53 winnaars van de 
Schiphol is jarig-jeugdac-
tie. Dat gebeurde tijdens een 
feestelijke middag waarbij 
alle kinderen na een geza-
menlijke warming up kon-
den deelnemen aan diverse 
clinics. Er vielen vier Velsen-
se verenigingen in de prij-
zen. Mickaël Schilling van 
SVIJ ging naar huis met een 
cheque van 3.499,72 euro 
voor nieuwe voetbaldoeltjes, 
terwijl Noa Nolte en Wou-
ter Hooft van KHC Strawber-
ries 673,60 euro meekregen 
voor de aanschaf van een 
zogenoemde sleeppushtafel. 

Veerle Boerma van AC Suo-
mi ontvang een cheque van 
1.500 euro voor trainingsma-
terialen. 
Negenentwintig jeugdleden 
van HSV Rooswijk werden 
blij gemaakt met maar liefst 
3.950 euro voor een honk- 
en softbalmachine. In totaal 
werd ruim 106.000 euro ver-
deeld onder de winnaars.
Het Schipholfonds is in 1994 
opgericht om de maatschap-
pelijke betrokkenheid van de 
luchthaven met de omgeving 
te vergroten. 
Het fonds steunt projecten 
die als thema sportief bewe-
gen hebben. (foto: Schiphol-
fonds)

Velsen – De gemeente Vel-
sen heeft in haar Cultuur-
educatiebeleid de wens aan-
gegeven om kinderen meer 
kennis te laten maken met 
cultuur. Een aantal amateur-
verenigingen in Velsen wil-
de daar graag aan mee doen, 
bijvoorbeeld door een jeugd-
cultuurpas, zodat de jeugd 
kennis kan maken met ver-
schillende verenigingen. Er 
werd verwezen naar het suc-
ces van de jeugdsportpas. 
De gemeente Velsen en de 
Velser Gemeenschap heb-
ben drie bijeenkomsten ge-
houden om de mogelijkhe-
den van de jeugdcultuurpas 
te verkennen. Daarbij wa-
ren ook amateurverenigin-
gen, de bibliotheek en het 
Kunstencentrum Velsen be-
trokken. Er waren nog al 
wat verschillende gedach-
ten over hoe zo’n jeugdcul-
tuurpas eruit zou moeten 
zien. Ook werd duidelijk dat 
een aantal wensen al wor-
den vervuld door de cultuur-
coaches op de basisscholen 
en de regeling Cultuuredu-
catie, waarbij Kunstencen-
trum Velsen leidend is. De 
drie uiteindelijke ideeën zijn 
alle drie afgewezen. Het idee 
van een kunst- en cultuurpas 
voor alle inwoners van Velsen 
wordt al landelijk opgepakt, 
zie www.voordeelmetjebieb-
pas.nl. Het tweede idee, een 
jeugdcultuurpas, bleek een 
te smal aanbod te hebben 
met slechts drie amateurver-
enigingen, naast het aanbod 
van het Kunstencentrum, en 
dat tegen erg hoge kosten. 
Het derde idee, subsidie voor 
cultuureducatieve projecten 
op school, wordt al gedekt 
door de regeling Cultuuredu-
catie met Kwaliteit. Er komt 
dus geen aparte jeugdcul-
tuurpas in Velsen. Ook het 
idee om de Cultuurpas bij de 
Jeugdsportpas aan te sluiten 
is afgewezen vanwege het te 
kleine aanbod.

Geen aparte 
jeugdcultuurpas

Velsen promoveert
naar eerste klasse

Driehuis - Vorige week 
had Velsen de basis gelegd 
voor promotie naar de eer-
ste klasse en nu moest het 
worden afgemaakt. En in 
87ste minuut van een span-
nende wedstrijd gebeurt dan 
het wonder waar iedere Vel-
sen-supporter op hoopt met 
een doelpunt van wie anders 
dan Patrick Castricum. Vel-
sen promoveert na een sei-
zoen dat niet snel zal worden 
vergeten. Een prima presta-
tie in de competitie en in de 
KNVB-beker. Een gelijkspel 
tegen Magreb, een topklas-
ser uit Utrecht, levert zelfs 
een plek op in de Amstel 
Cup volgend seizoen. Dus 
al met al kan het niet beter 
voor de mannen van trainer 
Ton Pronk en zijn technische 
staf. 
De wedstrijd komt maar 
moeizaam op gang - waar-
schijnlijk door de spanning. 
Beide ploegen hebben aan-
vankelijk de grootste moei-
te er iets moois van te ma-
ken. Mogelijkheden zijn er 
wel: zo strandt Donny Ko-
ning op de prima doelman 
Joey Swanink. Andere mo-
gelijkheden voor Velsen blij-
ven eveneens onbenut. Ook 
VVIJ krijgt een grote kans. 
Een voorzet vanaf de flank 
wordt door de geheel vrij-

staande Peter Woest over 
gekopt.
Na rust komt VVIJ beter uit 
de kleedkamer en is meteen 
gevaarlijk. Zo ziet Marck van 
Baal een schot afketsen op 
de buitenkant van de paal. 
Rommelig uitverdedigen van 
Velsen zorgt voor een kans 
voor Michael Cortino, maar 
hij schiet over terwijl Arn-
oud Schonis even later een 
goede kans naast het doel 
werkt. De Velsen-suppor-
ters - in groten getale aan-
wezig - beginnen te vrezen 
voor een goed resultaat. Ge-
lukkig kantelt na twintig mi-
nuten de wedstrijd. 
VVIJ moet terug en zowel 
Mischa Plug als Erik Metgod 
zijn dichtbij een treffer. VVIJ 
beperkt zich nu tot lange 
ballen naar voren in de hoop 
dat er eentje goed zal vallen. 
Kort voor het einde valt zoals 
gezegd de beslissing uit een 
verre ingooi van Jesper Gut-
teling op Patrick Castricum. 
Met de rug naar de goal 
en enkele verdedigers ach-
ter zich weet hij toch weg te 
draaien en de bal feilloos in 
de benedenhoek te schieten. 
Joey Swanink is kansloos: 
1-0. Kort daarna fluit de uit-
stekende scheidsrechter af 
en is Velsen terug in de eer-
ste klasse!

Straatvoetbal bijna vol
Santpoort-Noord - Na 
de eerste oproep in deze 
krant dat er kon worden in-
geschreven voor het 35ste 
straatvoetbaltoernooi Sant-
poort 2016 heeft het storm 
gelopen. Daar maken we uit 
op dat het straatvoetbaltoer-
nooi Santpoort nog steeds 
een zeer populair onderdeel 
is van het Dorpsfeest Sant-
poort. 
Er zijn op dit moment nog 
maar enkele plekken vrij voor 

jongens en meisjes van 9 tot 
en met 13 jaar. De organisatie 
is nog wel dringend op zoek 
naar kinderen tussen de 6 en 
8 jaar, hier is nog voldoende 
plek voor, zo ook voor kinde-
ren onder de 6 jaar voor de 
pauze wedstrijd. Alle kinde-
ren kunnen zich via www.
straatvoetbalsantpoort.nl in-
schrijven. Het straatvoetbal-
toernooi 2016 wordt gehou-
den op maandag 1 augustus. 
Aanvang 8.00 uur.

IJmuiden - Zaterdag 18 
juni wordt er van 9.00 tot 
16.00 uur weer een gezel-
lige kofferbakmarkt gehou-
den op Plein 1945 in IJmui-
den. Er zijn weer veel plaat-
sen die vol liggen met van 
alles en nog wat. Wie ook 
zijn overtollige spullen wil 
verkopen kan een plaats 
huren. Bel voor informai-
te naar 0255-533233 of 06-
10475023. Reservering is 
niet nodig, maar wees op 
tijd want het aantal plaat-
sen is beperkt.

Kofferbakmarkt
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Inschrijving Huttenbouw 
Velserbroek van start
Vanaf heden kan de jeugd 
van Velserbroek, Driehuis en 
Santpoort vanaf 10 jaar oud 
zich weer inschrijven voor de 
Huttenbouw die voor de 7e 
keer in Velserbroek gehou-
den wordt.  De Huttenbouw 
Velserbroek vindt plaats in de 
eerste week van de zomerva-
kantie. Gedurende vier dagen 
van 18 t/m 21 juli kan men  
al dan niet met een groepje 
vriend(inn)en, een riante hut 
bouwen op het natuurterrein 
aan de Grote Buitendijk (te-
genover 214). Ook kan men 
desgewenst meedoen aan 
de sportactiviteiten (o.a. hin-
dernisbaan en boog- en ka-
tapultschieten) en de mu-
ziekavond die extra georga-
niseerd worden. De hutten-
bouw is bedoeld voor tie-
ners die zelfstandig aan de 
slag kunnen, dus zonder tim-
merende vaders, vandaar de 

minimumleeftijd van 10 jaar. 
Huttenbouw Velserbroek is 
tegelijkertijd een jongeren-
project, omdat een 20-tal 
jongeren de jeugd begelei-
den en de horeca, het trans-
port, het sporten en het ’s 
nachts bewaken van het ter-

rein mede voor hun rekening 
nemen. De eindverantwoor-
delijkheid is in handen van 
de jongerenwerkers van Jon-
gerencentrum de Koe. 
Inschrijfformulieren zijn ver-
krijgbaar bij De Koe of bij 
Buurtsport op straat. Tevens 
kan het inschrijfformulier via 
de mail toegestuurd worden 
(mail naar Alexander@jcde-
koe.nl). Het inschrijfgeld be-
draagt 20 euro, exclusief de 
borg van 5 euro die men re-
tour krijgt na het opruimen 
van de hut op donderdag. Bij 
het inschrijfformulier zit te-
vens een toelichting over hoe 
de huttenbouw er in de prak-
tijk uit gaat zien. 
Meer informatie kan telefo-
nisch verkregen worden bij 
Ad Otten, tel. 06-11883720 
en Alexander van de Pieter-
man, tel. 06-22921816 of via 
alexander@jcdekoe.nl.

Peuterspeelzalen - Na 38 
jaar peuterleidster te zijn ge-
weest, gaat Lies Uiterwijk-
Winkel met pensioen. Dat 
willen we natuurlijk niet zo-
maar laten gebeuren. Op 
donderdag 7 juli vanaf 16.00 
uur staan in Buurtcentrum 
de Dwarsligger de hapjes 
en een drankjes klaar en is 
er gelegenheid om afscheid 
te nemen van peuterleidster 
Lies. Noteer deze datum dus 
alvast in de agenda!

Afscheid
van Lies

Buurtbemiddeling 
zoekt bemiddelaars
Buurtbemiddeling Velsen - 
Veel mensen hebben wel eens 
een conflict gehad met hun 
buren en weten hoe ingrijpend 
dat kan zijn. Buurtbemiddeling 
Velsen is op zoek naar vrijwil-
ligers die gaan bemiddelen bij 
burenconflicten. Vindt u het 
belangrijk om prettig te wonen 
en wilt u daar in uw buurt een 
steentje aan bijdragen, meldt 
u zich dan aan als bemidde-
laar. Wij zoeken mensen die: 
Onpartijdig een gesprek tus-
sen buren kunnen leiden; In-
teresse hebben in de mede-
mens en respect hebben voor 
de mening van anderen; Goed 

kunnen luisteren, samenvatten 
en doorvragen; Kunnen om-
gaan met weerstand; Minimaal 
2 uur per week de tijd hebben, 
inclusief de bijeenkomsten 
met bemiddelaars en geduren-
de minimaal 1½ jaar beschik-
baar zijn; Verplicht deelnemen 
aan de basistraining buurtbe-
middeling; Jaarlijks de bijscho-
ling volgen en deelnemen aan 
de intervisieavonden; In de ge-
meente Velsen wonen. We zijn 
op zoek naar zowel mannen 
als vrouwen, jong als oud, au-
tochtoon als allochtoon. Meer 
weten? Bel Mariette Klaren, 
0255-548520.

Vkafé organiseert in Velsen 
en omgeving activiteiten voor 
mensen van 30 tot 60 jaar 
die graag ‘samen’ met ande-
ren iets ondernemen. Tijdens 
de activiteiten kun je op een 
spontane manier interesses en 
ervaringen uitwisselen en zo je 
kennissenkring uitbreiden. Er 
worden zoveel mogelijk ver-
schillende activiteiten georga-
niseerd, zodat je er altijd iets 
tussen vindt wat bij jouw inte-
resse past. Vkafé  heeft deel-
nemers die zelf het initiatief 
nemen om een activiteit te or-
ganiseren hierdoor ontstaat 
een afwisselend programma. 
Om deel te nemen aan deze 
activiteiten moet je je aanmel-
den als lid, dit geldt ook voor 
de activiteiten. Het lidmaat-
schap is gratis en activiteiten 
worden tegen kostprijs aan-
geboden (entree, consumpties 
en kosten voor vervoer betaal 
je zelf). Een ontspannen, spor-
tieve en ongedwongen sfeer 
staat voorop bij alle activitei-
ten. De volgende geplande ac-
tiviteiten zijn: Optreden koor 
‘Kamabo’, Picknick met spel-
letjes in Beeckenstijn, Wan-
deling Spaarnwoude en een 
puzzelfietstocht. Meer weten? 
www.vkafe.nl.

Er op uit 
met Vkafé

Buitenspeeldag 
groot succes

De Stek - Woensdag 8 ju-
ni vond de Buitenspeeldag 
plaats bij Wijkcentrum de 
Stek in Velsen-Noord. Bij-
na 250 kinderen hebben ge-
noten van een heerlijke mid-
dag in de buitenlucht. Het 
was prachtig weer en er wa-
ren super spelen. Favoriet 

was de stormbaan en het 
schminken. De ijsjes gespon-
sord door de Dekamarkt wa-
ren een aangename verkoe-
ling. Dankzij de inzet van ve-
le vrijwilligers van Wijkcen-
trum de Stek konden de kin-
deren genieten van een ac-
tieve middag.

Het zwerfvuil en groenproject 
van Onbenutte Kansen heeft 
nog ruimte voor enkele nieu-
we deelnemers. Op donder-
dag zijn de medewerkers van 
het zwerfvuil en groenteam 
op diverse plekken in de ge-
meente actief. Zij ruimen in 
Zeewijk zwerfvuil op of doen 
groenonderhoud bij de peu-
terspeelzalen in Velsen. Het is 
een enthousiaste groep men-
sen met afstand tot de ar-
beidsmarkt. Samen met hun 
begeleider, Dirk Goedhart, 
toeren zij rond in Velsen en 
dragen bij aan een schone 
en opgeruimde buurt. Door 
de afwisseling verveelt het 
werk niet. Het geeft voldoe-
ning na het gedane werk te 
zien hoe de omgeving is op 
geknapt. De deelnemers ge-
ven zelf aan dat zij het werk 
leuk en afwisselend vinden, 
dat zij hierdoor leuke mensen 
ontmoeten en dat het een 
doel geeft om op tijd je bed 
uit te komen. Na de werk-
zaamheden staat er een lek-
kere lunch klaar in Buurtcen-
trum de Dwarsligger. Voor de 
deelnemers is er een klei-
ne vergoeding. Regelma-
tig krijgen zij positieve reac-
ties van mensen. Heeft u in-
teresse neem dan contact op 
met Dirk Goedhart, tel. 06-
51191427 of 06-23802814.

Zwerfvuil en 
groenproject

De Stek - Dinsdag 21 juni 
van 14.00 tot 16.00 uur treedt 
Harald Veenstra op met het 
gezellige programma ‘Zo-
mertijd’. Een kleurrijk lied-
jesprogramma vol herken-
ning en lekkere meezingers 
waarmee we, ondersteund 
door foto’s, de zon opzoeken. 
Harald is een ras entertainer 
en zorgt er voor dat iedereen 
met een zomers gevoel naar 
huis gaat. Entree is 2,50 eu-
ro inclusief een hapje en een 
drankje. Heeft u zin in een 
gezellige, muzikale middag 
dan bent u van harte wel-
kom bij Wijkcentrum de Stek 
in Velsen-Noord. Meer weten 
bel 0251-226445.

Zomertijd 
met Harald 

Veenstra
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Zeilevenement fi nisht in IJmuiden

Ronde om Noord-Holland
De twintigste Ronde om Noord-
Holland, een bekend zeilevene-
ment, fi nisht zaterdag 18 juni in 
Seaport Marina in IJmuiden. Op 
vrijdag 17 juni vertrekken ruim 150 
zeilschepen vanuit Muiden zei-
lend van Marker-, IJsselmeer via 
Den Oever naar het Wad. De laat-
ste etappe voert via de Noordzee 
naar IJmuiden.

De Stichting YSY Ronde om Noord-
Holland, die het evenement organi-
seert, had vorig jaar voor het eerst 
een regattatent in IJmuiden ge-
plaatst. Dit was een groot succes. 
Deze specifi eke tent staat ook dit 
jaar weer op de parkeerplaats naast 
het havengebouw van Seaport Mari-
na IJmuiden. Alle zeilers, regattaof-
fi ce en vrijwilligers worden hier een 

warm welkom geheten. Er is ook een 
hapje en een drankje verkrijgbaar.

Op zaterdag 18 juni vanaf 13:00 
uur start het middagprogramma in 
IJmuiden. In de Seaport  Marina 
verzorgt Seaside Sports  Stand Up 
Paddle (SUP)- instructies en wed-
strijdjes.

Komt allen!
De gemeente Velsen heeft de optre-
dens van  de shantykoren  ‘t Staen-
de Tuygh en Nortada mogelijk ge-
maakt. De koren treden op van 13.00 
uur tot 15.30 uur en zorgen voor een 
bij IJmuiden passende muzikale 
omlijsting. De gemeente hoopt dat 
veel mensen zullen genieten van dit 
mooie nautische evenement in de 
Seaport Marina in IJmuiden.

Verbetering route Driehuis-Santpoort

Rotonde Minister van 
Houtenlaan/Waterloolaan
De verkeerssituatie op de door-
gaande route door Driehuis en 
Santpoort wordt verbeterd. Zo 
zal op de plaats van de huidi-
ge kruising Minister van Houten-
laan/Zeeweg/Waterloolaan een 
rotonde met vrijliggende fi etspa-
den worden aangelegd.

Ook zullen de wegverhardingen van 
de Waterloolaan en de Zeeweg tot 
aan de Heerenduinweg worden aan-
gepakt. In deze omgeving zijn bo-
vendien meer aanpassingen nodig 
door de komst van de HOV-busbaan 
en het naast gelegen fi etspad.

Plan ter inzage
Het voorlopig ontwerp van dit plan 
ligt vanaf 9 juni ter inzage op het ge-
meentehuis. Het schetsontwerp is 
besproken met een groep buurtbe-
woners. Ook is het plan te vinden op 
www.velsen.nl.

Nog meer wijzigingen
De oversteek van de HOV-buslijn 
over de Zeeweg zal worden bevei-
ligd met verkeerslichten. Het nieu-
we fi etspad langs het HOV tracé 
wordt aangesloten op het bestaande 
fi etsnetwerk. Verder zal groot on-
derhoud worden uitgevoerd aan de 
Waterloolaan. Hier worden nieu-
we bomen geplant. De middenberm 
blijft, maar wordt bij de Kriemhil-
destraat doorgetrokken. De roton-
de Driehuizerkerkweg krijgt vrijlig-
gende fi etspaden, zodat deze veili-
ger wordt. 

Inloopavond 
Op donderdag 30 juni 2016  is er  
in café Middeloo, Driehuizerkerk-
weg 71 in Driehuis van 18.00 uur tot 
21.00 uur een inloopbijeenkomst. 
Hier kunt u terecht met uw vragen 
en/of opmerkingen.

College op bezoek 
in Zee- en Duinwijk

indegoeiebak.nlindegoeiebak.nl

WIST u dat
 van 15 kilo oud papier  

250 Donald Ducks 
kunnen worden gemaakt? Op dinsdag 21 juni 2016 fi etst  het 

college van burgemeester en wet-
houders door Zee-en Duinwijk. 
Daarbij bezoeken ze onder an-
dere een drietal GIDS (Gezond In 
De Stad)-projecten. Deze plannen 
worden mogelijk gemaakt door 
de Rijksoverheid.

Er worden verschillende ideeën 
aan het college voorgelegd, waar-
mee men de gezondheid in hun wijk 

wenst te verbeteren.

Van harte welkom
De afsluiting van de fi etstocht staat 
gepland om 15.15 uur in het buurt-
centrum De Dwarsligger aan de Pla-
netenweg 338 in IJmuiden. Inwo-
ners van Zee-en Duinwijk zijn dan 
van harte welkom om van gedach-
ten te wisselen met het college. Ui-
teraard kunt u er ook allerlei andere 
onderwerpen bespreekbaar maken.
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Visdag voor gehandicapten langs Noordzeekanaal
Op zaterdag 18 juni gaan onge-
veer 30 sportvissers met een han-
dicap genieten van een visdag 
langs het Noordzeekanaal. Ze 
doen mee aan een viswedstrijd 
georganiseerd door Sportvisserij 
MidWest Nederland.

Vissen lijkt zo vanzelfsprekend voor 
bijna twee miljoen Nederlanders, 
maar voor een kleine groep sport-
vissers is dat absoluut niet zo. Ze-
ker langs de kust en in het zoute wa-
ter zijn er weinig voorzieningen voor 
gehandicapte sportvissers.

De commissie zeevissen van Sport-
visserij MidWest Nederland orga-
niseert daarom jaarlijks een visdag 
voor gehandicapten. Iedere deel-
nemer maakt dan onder begelei-
ding kans op de vangst van een zee-
vissoort zoals bot, tong, zeebaars en 
wijting.

De wedstrijd is van 10.00 uur tot 
13.00 uur langs het Noordzeekanaal 
in Velsen-Zuid.

Overeenkomst met Connexxion

Eén regionale centrale 
voor doelgroepenvervoer
Connexxion Taxi Services wordt 
met ingang van 1 januari 2017 dé 
centrale van het vervoer van men-
sen met een fysieke en/of verstan-
delijke beperking in de regio. Op 
9 juni 2016 ondertekenden de ge-
meenten Haarlemmermeer, Be-
verwijk, Bloemendaal, Haarlem, 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude, 
Heemskerk, Heemstede, Velsen en 
Zandvoort een overeenkomst met 
dit bedrijf.

Collectief, dus voordelig
De Velsense wethouder Te Beest 
licht toe: “Door het doelgroepenver-
voer gezamenlijk te organiseren ont-
staat voor gemeenten, vervoercen-
trale en vervoerders een unieke sa-
menwerking om het collectief vraag-
a� ankelijk vervoer en het routever-
voer voordelig te realiseren.’’ Het ver-
voer zélf wordt in de komende maan-
den aanbesteed. De gemeenten stre-
ven ernaar om een aantal vervoer-

ders te contracteren, zodat ook het 
regionale Midden-en Kleinbedrijf de 
kans krijgt om delen van het zogehe-
ten doelgroepenvervoer uit te voeren. 

Verandering voor cliënt
De reiziger/cliënt merkt voorlopig 
niets van deze wijzigingen. De BI-
OS-groep, die een groot deel van het 
huidige doelgroepenvervoer uitvoert, 
heeft nog een contract tot en met 31 
december 2016. Per 1 januari 2017 
zal Connexxion dus het vervoer gaan 
plannen (de ‘regiefunctie’) en zullen 
nieuwe vervoerders rijden. Alle klan-
ten krijgen hierover in het najaar een 
brief. Ook wordt hen dan op verschil-
lende manieren duidelijk gemaakt 
wat deze verandering inhoudt. De 
kwaliteit, die zij gewend zijn blijft mi-
nimaal op het hetzelfde niveau. Op de 
foto, derde van links: wethouder Ro-
bert te Beest van de gemeente Velsen. 

Foto: Chris Hoefsmit.
Woensdag 8 juni 2016 orga-
niseerde de gemeente Haar-
lemmerliede en Spaarnwoude 
(H&S) een avond voor haar in-
woners over de toekomst van 
de gemeente. Op deze avond 
konden naast Velsen ook Am-
sterdam en Haarlemmermeer 
zich presenteren aan de inwo-
ners van Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude.

De gemeente H&S wil fuseren om 
de belangen van en dienstverle-
ning aan haar inwoners duurzaam 
te kunnen blijven verzorgen. Op 
dinsdag 28 juni neemt de gemeen-

teraad van H&S een besluit over de 
fusiepartner.

Velsen acht zich een goede fusie-
partner. Bent u benieuwd waar-
om Velsen en Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude zo goed bij elkaar 
passen, kijk dan op www.velsen.nl.

Ook de fractievoorzitters uit de 
Velsense gemeenteraad vinden 
Velsen een geschikte fusiekan-
didaat. Op de website van de ge-
meente geven zij aan waarom. Ook 
kun u hier een fi lmpje van burge-
meester Dales downloaden.(foto: 
Reinder Weidijk)

Informatieavond 
gemeente Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude



Infopagina

16 juni 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Wmo tegemoetkoming meerkosten

Velsen helpt bij extra kosten
Een bedrag van 275 euro per jaar 
– dat heeft de gemeente Velsen 
beschikbaar voor mensen met 
een minimum inkomen die ex-
tra kosten hebben door een be-
perking of een chronische ziek-
te. Wie aan de voorwaarden vol-
doet, kan dat bedrag over 2015 
tot 1 juli 2016 aanvragen.

De regeling is voor mensen die voor 
extra kosten komen te staan door 

een beperking, een chronisch psy-
chisch of psychosociaal probleem 
en die aan alle voorwaarden vol-
doen. Kijk daarvoor op www.vel-
sen.nl of neem contact op met het 
Klant Contact Centrum van de ge-
meente, tel. 140255 (zonder net-
nummer). 

Let op, de aanvraag over het jaar 
2015 kan tot 1 juli 2016 worden ge-
daan.

Economische 
samenwerking IJmond
De wethouders economische za-
ken van Beverwijk, Heemskerk en 
Velsen hebben in aanwezigheid 
van de Ondernemersvereniging 
IJmond  dinsdag 14 juni 2016 het 
convenant ‘Economische Samen-
werking IJmond’ ondertekend. 
De samenwerking is gericht op 
het versterken van de regionale 
economie van de IJmond.

Samen met het bedrijfsleven zal in 
2016 gewerkt worden aan de ver-
nieuwing van het gebiedsprogram-
ma, dat de basis vormt voor het 

jaarplan 2017. Dit jaar ligt de fo-
cus op de maakindustrie, Tech-
port en detailhandel. Andere pro-
jecten zijn: o� shore wind, innova-
tieve tuinbouw en regionale bedrij-
venterreinen. In het convenant zijn 
organisatorische afspraken vastge-
legd. 

Op de foto (gemeente Velsen) 
v.l.n.r. wethouder Verkaik (Vel-
sen), voorzitter Van der Scheer van 
OV IJmond, wethouder De Rudder 
(Beverwijk) en wethouder Van Dijk 
(Heemskerk).

Gast van de Raad in Velsen
Hoe werkt de gemeenteraad? 
Wie zitten er in? Hoe kunnen in-
woners invloed uitoefenen op de 
politiek? Geef u op als Gast van 
de Raad en krijg antwoord op 
deze vragen.

De gemeenteraad van Velsen legt u 
graag de spelregels van de politiek 
uit. Daarnaast vinden de gemeen-
teraadsleden het nuttig en plezie-
rig om met inwoners van gedach-
ten te wisselen over onderwerpen 
die spelen binnen de gemeenteraad.
Voorafgaand aan de raadsvergade-

ring krijgen de gasten uitleg over de 
werkwijze van de raad en de agen-
da van de raadsvergadering. Gasten 
kunnen al hun vragen stellen, de 
vergadering bijwonen en in de pau-
ze en na afl oop een praatje maken 
met de raadsleden. 

Wilt u op woensdag 29 juni ook 
Gast van de Raad zijn, dan kunt u 
zich tot 22 juni aanmelden via de 
website van de gemeenteraad: raad.
velsen.nl/contact-met-de-raad/
gast-van-de-raad

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor 
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te 

maken hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze 
website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 
0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten 
over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum 
van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier 
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken 

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op 
www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van 
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen 
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De 
bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het 
elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van 
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 4 ju-
ni 2016 tot en met 10 juni 2016 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Sparrenstraat 46, wijzigen gebruiks-
vergunning naar wonen, plaatsen ko-
zijnen en dakterras (10/06/2016) 
10937-2016;
Kievitlaan 2, plaatsen erker 
(08/06/2016) 11057-2016;
Pruimenboomplein 53, plaatsen 
wegschui� are balkonbeglazing 
(07/06/2016) 10651-2016;
Heerenduinen, inrichten natuur-
begraafplaats (10/06/2016) 10933-
2016;
Jan Pieterszoon Coenstraat 135, 
plaatsen dakkapel (03/06/2016) 
10498-2016.

Driehuis 
Van Lenneplaan 54, plaatsen carport 
(07/06/2016) 10631-2016.

Santpoort-Noord
Curaçaostraat 14, plaatsen dakop-
bouw (08/06/2016) 10769-2016;
Kerkerinklaan 14, plaatsen dakop-
bouw (08/06/2016) 10723-2016.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid

Louise de Colignylaan 36, plaat-
sen raam in voorgevel 3e verdieping 
(09/06/2016) 10820-2016;
Willem de Zwijgerlaan 61, aanleggen 
terras (07/06/2016) 10642-2016;
Brederoodseweg 56, kappen boom 
(05/06/2016) 10374-2016.

Velserbroek
Maan Bastion 16-134 156-410, ver-
vangen kozijnen (09/06/2016) 
10850-2016;
Hélène Mercierstraat 18, legaliseren 
carport (06/06/2016) 10528-2016;
Klipper 45, wijzigen voorgevel 
(05/06/2016) 10385-2016.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

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 aanvragen die-
nen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

Velsen-Zuid
Ver Loren van Themaatlaan 7, 
plaatsen toegangshek en hekwerk 
(14/06/2016) 7258-2016.

IJmuiden
Deutzstraat 1a, oprichten bedrijfshal 
(10/06/2016) 7125-2016;
Edisonstraat 5, wijzigen voorge-
vel en legaliseren appartementen 
(10/06/2016) 5331-2016.

Ontwerpbesluit
 uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag. De aanvraag, 
de ontwerpomgevingsvergunning en 
de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 17 juni 2016 geduren-
de zes weken ter inzage bij de afde-
ling Publiekszaken. Tevens zijn de-
ze stukken digitaal in te zien op de 
website velsen.nl via het menu  actu-
eel/ inzage (ontwerp)besluiten. Tij-
dens deze periode van terinzageleg-
ging, kan eenieder naar keuze mon-
deling of schriftelijke zienswijzen 
inbrengen tegen de ontwerpomge-
vingsvergunning. Zienswijzen moe-
ten worden gericht aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
van Velsen, werkeenheid Vergunnin-
gen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden 
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmui-
den). Voor het kenbaar maken van 
mondelinge zienswijzen kunt u con-
tact opnemen met de werkeenheid 
Vergunningen, telefoon 140255.

Velsen-Noord
Heirweg 2A, 2B, 2C, 2E en 2F, 
brandveilig gebruiken gebouw 
(09/06/2016) 8456-2016.

Ontwerpbesluit
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor: 

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg ongenum-
merd (locatie Blekersduin) te Sant-
poort-Zuid, het bouwen van een par-
keergarage, supermarkt met 9 ap-
partementen, een appartementenge-
bouw met 22 woningen en 14 grond-
gebonden woningen (w14.000598).

De aanvraag, de ontwerp-omge-
vingsvergunning, de ontwerpverkla-
ring van geen bedenkingen en de bij-
behorende stukken liggen met in-
gang van 17 juni 2016 gedurende zes 
weken ter inzage bij de afdeling Pu-
bliekszaken. Tevens zijn deze stuk-
ken digitaal in te zien op de website 
velsen.nl  via het menu Actueel/inza-
ge (ontwerp)besluiten.  Tijdens de-
ze periode van terinzagelegging, kan 
een ieder naar keuze mondeling of 
schriftelijke zienswijzen inbrengen 
tegen zowel de ontwerp-omgevings-
vergunning als de ontwerpverklaring 
van geen bedenkingen. Zienswijzen 
moeten worden gericht aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
van Velsen, werkeenheid Vergunnin-
gen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden 
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmui-
den). Voor het kenbaar maken van 
mondelinge zienswijzen kunt u con-
tact opnemen met de werkeenheid 
Vergunningen, telefoon 140255.

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/Velsen-Zuid
Zeeweg 175, verhogen nok 
(09/06/2016) 8594-2016;
Pruimenboomplein 53, plaatsen 
wegschui� are balkonbeglazing 
(14/06/2016) 10651-2016.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 89, wijzigen 
kantoor naar woning (08/06/2016) 
12780-2016.

Santpoort-Noord
Middenduinerweg 8, kappen 3 bo-
men (09/06/2016) (1 verleend en 2 

geweigerd) 8871-2016;
Burgemeester Enschedélaan 13, 
plaatsen dakopbouw (09/06/2016) 
7123-216.

Santpoort-Zuid 
Charlotte de Bourbonlaan 11, 
plaatsen dakkapel (voorgevel) 
(10/06/2016) 8525-2016.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Linie 35, verplaatsen schuur 
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Vergadering IJmondcommissie op 21 juni 2016

Besluiten (vervolg)
(14/06/2016) 6102-2016.

Verleende omgevingsvergunning 
- uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben omgevingsvergun-
ning verleend voor het oprichten van 
een beheersschuur, het aanleggen 
van een in/uitrit en het kappen van 
bomen op het perceel Rijksweg 116 
te Velsen-Zuid.
De omgevingsvergunning en de bij-
behorende stukken ligt met ingang 
van 17 juni 2016 gedurende zes we-
ken ter inzage bij de afdeling Pu-
bliekszaken, gemeente Velsen, Du-
dokplein 1 te IJmuiden. Tevens is 
het besluit in te zien op www.vel-

sen.nl via het menu Actueel/in-
zage (ontwerp)besluiten en via 
www.ruimtelijkeplannen.nl on-
der NL.IMRO.0453.OM002RIJKS-
WEG1-R001. Belanghebbenden die 
een zienswijze hebben ingediend te-
gen de ontwerp-omgevingsvergun-
ning en belanghebbenden die kun-
nen aantonen dat zij daar redelijker-
wijs niet toe in staat zijn geweest, 
kunnen tegen dit besluit binnen een 
termijn van zes weken met ingang 
van de dag na die waarop het besluit 
ter inzage is gelegd een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector Bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kun-
nen zij de voorzieningenrechter van 

de rechtbank Noord-Holland ver-
zoeken een voorlopige voorziening 
te tre� en indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat 
vereist. Voorwaarde is wel dat ook 
beroep is ingesteld.

Velsen-Zuid
Rijksweg 116, het oprichten van een 
beheersschuur, het aanleggen van 
een in/uitrit en het kappen van bo-
men (15/06/2016) w13.000122.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Stilleto run Santpoort op 25 ju-
ni 2016. Locatie  Hoofdstraat Sant-

poort-Noord (8/06/2016) 9713-
2016;
Re-enactment Brederodejaar op 11 
juni van 11.00 tot 22.00 uur en 12 juni 
van 11.00 tot 17.00 uur. Locatie: Ruï-
ne van Brederode te Santpoort-Zuid 
(09-06-2016) 6548-2016;
Strandzeilwedstrijden op 1, 15, 29 
oktober, 5, 12, 19 november, 3, 17 de-
cember 2016. Locatie: Zone 2 Strand 
van IJmuiden.

APV artikel 2:12 Filmen
fi lmopnamen op 30 juni en 1 ju-
li 2016 Ron Goossens Low Bud-
get stuntman. Zuidelijke Havendam 
(13/06/2016) 10467-2016.

Plaats: Het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Tijd: 19.30 uur
Voorzitter: Mw. H. Kat

1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling agenda
3 Beknopt overzicht IJmondcommissie 26 april / 10 mei 2016
4 Regionaal Actieprogramma wonen 2016-2020

5 Monitor Sociaal Domein & Financiële stand van zaken sociaal domein 
1e kwartaal 2016

6 Sluiting 

De vergadering van de IJmondcommissie is openbaar. Indien u gebruik wilt 
maken van het spreekrecht, kunt u zich tot aanvang van de vergadering mel-
den bij de regiogri£  er Arjen Overbeek: gri£  e@regioijmond.nl.

Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 10 maart 
2016 een anterieure overeen-
komst van grondexploitatie ge-
sloten als bedoeld in artikel 6.24 
Wro ten aanzien van het plange-
bied ‘KPN locatie’ te IJmuiden.

De navolgende kadastrale perce-

len maken deel uit van het plange-
bied: gemeente IJmuiden, sectie M, 
nummers 8704, 10043 gedeeltelijk. 
De overeenkomst heeft betrekking 
op de realisatie van een supermarkt, 
een appartementencomplex boven-
op de supermarkt en parkeervoor-
zieningen.

Een zakelijke beschrijving van de 
inhoud van de overeenkomsten ligt 
vanaf 23 juni 2016 tot en met 5 au-
gustus 2016 tijdens kantooruren ter 
inzage bij de balie van het stadhuis 
(Dudokplein 1 te IJmuiden). De ope-
ningstijden van het stadhuis zijn van 
9.00 uur tot 16.00 uur maandag tot 

en met vrijdag en donderdagavond 
van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Tegen de gesloten overeenkomst 
staat geen bezwaar of beroep open.

Belemmeringenwet Privaatrecht
De burgemeester van Velsen ver-
klaart dat, ingevolge artikel 4, eer-
ste lid en artikel 2, tweede lid van de 
Belemmeringenwet Privaatrecht, 
de gedoogbeschikking van 30 mei 

2016, RWS-2016/20282,ten behoe-
ve van de aanleg en instandhouding 
van de Randstad 380 kV hoogspan-
ningsverbinding Beverwijk-Vij¦ ui-
zen met bijkomende werken in de 

gemeente Velsen met bijkomende 
werken in de gemeente Velsen door 
TenneT TSO B.V. ter inzage ligt met 
ingang van vrijdag 17 juni 2016 voor 
een periode van veertien dagen in 

het gemeentehuis van Velsen, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.
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