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Havenfestival IJmond trekt ruim 25.000 bezoekers
IJmuiden - De organisatie van het Havenfestival kijkt terug op een geslaagde dertiende editie van het evenement in
IJmuiden. Hoogtepunten
waren de rondleidingen
op het boorplaform Paragon, de watershows van
het Nijlpaard, de verse vistafel, het feest op zaterdagavond (inclusief huwelijksaanzoek) en de gratis
rondvaarten van de nautische
dienstverleners.
Het zomerse festivalweer
droeg bij aan een geweldige sfeer op de Trawlerkade. Na de druilerige editie
van het Havenfestival en
PreSail in 2015 was het nu
twee dagen zonnig, warm
en droog.

,,Ik denk dat we kunnen spreken van een geslaagde comeback’’, aldus Jakob Klompien,
voorzitter van de Stichting
Havenfestival. ,,Ruim 25.000
bezoekers hebben laten zien
dat het Havenfestival in een
behoefte voorziet. Na een jaar
van bezinning hebben we afgelopen weekend de basis
gelegd voor een festival dat
klaar is voor de toekomst. We
hebben vooral ingezet op een
verdere professionalisering
van de organisatie, waar we
dankzij een grote groep vrijwilligers en de hulp van het
evenementenbureau Levensgenieters overduidelijk in zijn
geslaagd.’’
,,Als het gaat om vernieuwende elementen hebben we zeker dromen voor volgend

jaar, want we hebben niet alles kunnen realiseren wat we
wilden’’, vervolgt Klompien.
,,Dit had vooral te maken met
de tijdsdruk, maar ook met de
financiële uitdagingen waar
je als gratis toegankelijk evenement altijd voor staat. Het
is te danken aan het lokale
bedrijfsleven dat we dit jaar
weer een Havenfestival hebben kunnen organiseren. Dat
was voor ons het allerbelangrijkste, want elk jaar dat je
mist wordt het moeilijker om
een comeback te maken. We
gaan snel evalueren en daarna meteen aan de slag met
het thema voor 2018. We willen nog nadrukkelijker de
link leggen met de visserij en
maakindustrie, twee belangrijke economische pijlers van

de IJmond. We willen graag
laten zien wat onze regio zo
bijzonder maakt.’’
De keuze om zaterdagavond
een laagdrempelig muziekaanbod te programmeren is
een schot in de roos gebleken. Volgens Klompien was
dat te merken aan het hoge
bezoekersaantal. ,,Martijn Fischer en Lange Frans hebben
er samen met alle lokale muzikanten een geweldig feest
van gemaakt. Maar ook overdag, waar vrijwel alleen lokale
acts optraden, was het bij alle
podia gezellig druk. Voor het
Young Talent Stage was zelfs
een wachtlijst, zoveel lokaal
talent had zich aangemeld.
Mooi om te zien!’’ (foto’s: Ko
van Leeuwen, Erik Baalbergen en Mattijs Kuiper)

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN
0255-511 730

Inbreker gepakt
IJmuiden - De politie heeft
zondagavond een IJmuidenaar aangehouden op verdenking van inbraak. Agenten kregen rond middernacht een inbraakmelding
binnen van een pand aan
de Cornwallstraat. Toen de
agenten naar de melding reden zagen zij een auto tegemoet komen die de aandacht
trok. Zij besloten deze auto
eerst staande te houden. In
de auto zagen zij goederen
die mogelijk thuis hoorden
in het pand aan de Cornwallstraat. Bij nader onderzoek
bleek de gereedschapskist daar inderdaad weggenomen te zijn. De 28-jarige
IJmuidenaar is aangehouden
en ingesloten.
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Holland’s Got Talent
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IJmuiden - De 17-jarige zangeres Céline Dib
en haar vader Samuel uit
IJmuiden staan vrijdagavond om 20.30 uur in de
live finale van Holland’s
Got Talent. Allemaal kijken dus naar deze bijzondere talenten. En stemmen natuurlijk!
Bij de eerste ronde van Holland’s Got Talent wisten Céline en Samuel de Golden Ticket te behalen, een bewijs
van hun talent. Het nummer
‘When you were young’ van
Adele is op Célines lijf geschreven. Samuel begeleidde haar vakkundig op gitaar.
Hun prachtige samenwerking trok de jury in een keer
over de streep. In de halve finale speelden en zongen de
twee IJmuidenaren ‘Out here on my own’ van Irene Cara
en ook hier was hun prestatie oppermachtig wat ze een
finaleplaats opleverde. Vrijdagavond zijn ze te zien in
de finale op RTL 4 om 20.30
uur.
Thuis bij de familie Dib wordt
veel muziek gemaakt. De van
oorsprong Libanese Samuel
komt uit een gezin met tien
kinderen waar ook veel talent in zit. In de tachtiger jaren ontmoette Samuel, spelend in de enige Christelijke
hardrockband uit Libanon,
Maranca uit Velserbroek. Na
4,5 jaar verkering trouwden
ze en sinds 1995 wonen ze
in IJmuiden. Daar is het huis
gevuld met muziek. Samuel heeft zijn eigen muziekstudio waar hij gitaar speelt,
drumt en componeert. Ook
Céline is een veelzijdig muziektalent, maar zingen is
voor haar het meest belang-

rijk. In 2013 was zij deelnemer aan The Voice Kids, bij
het team van Marco Borsato. Hoewel zij bij de battle
goed presteerd werd zij niet
uitgekozen. Sindsdien heeft
zij een hechte band met de
familie Borsato. Sinds 2014
bezoekt zij de Babette Labeij Music Academy waar zij is
geselecteerd voor de talentklas en het achtergrondkoor
dat heel vaak de zangpartijen verzorgt bij (televisie)optredens van bekende Nederlanders.
Céline heeft dus al flink wat
podiumervaring en kijkt uit
naar haar optreden van vrijdagavond. Maar voor haar
vader Samuel is het anders.
,,Mijn laatste optreden leverde wat zweethandjes op’’,
bekent hij. ,,Ik ben nu diverse dingen aan het proberen
om dat te voorkomen voor
vrijdag.’’
Natuurlijk hopen ze te winnen, maar Samuel is nu al
heel blij met wat ze samen
hebben bereikt. Céline geeft
aan volop te genieten van
Holland’s Got Talent: ,,Ik vind
dit veel leuker dan The Voice
Kids. Hier voel je veel minder
concurrentie omdat iedereen andere talenten heeft. Je
ondersteunt elkaar van harte
en dat maakt een groot verschil!’’
Mochten ze de eerste plaats
halen dan wil Céline graag
haar rijbewijs gaan halen.
Zingen betekent veel voor
haar, maar het liefst wordt
ze operatie-assistente. Dan
moet ze nog wel een jaartje blokken voor haar Havoexamen. ,,Volgend jaar ga ik
dus niet meedoen aan een
talentenjacht’’, zegt ze. ,,Eerst
een diploma halen!’’

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens
beeld vast. Soms naar aanleiding van de actualiteit of
een evenement, soms gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden doorgaans te bieden heeft of bijzondere gebeurtenissen die
plaatsvinden. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden. Deze
week aandacht voor de verzonken viskotter achter het
Zee en Havenmuseum.
Op het schoolplein achter
de voormalige visserijschool,
tussen de woonhuizen aan
de Linnaeusstraat en de
Kompasstraat, lijkt een viskotter half in de grond te zijn
gezakt. Maar schijn bedriegt;
het is slechts het bovenstuk
van een kotter: de voorplecht,
het dek en alles wat daar boven uitsteekt. Het betreft de
bovenste helft van de voormalige Urker kotter UK-27
‘Verwachting’. Deze bovenste kotterhelft is in 1995 geschonken aan het Zee en
Havenmuseum door A. Jumelet. De onderste helft van
de kotter vaart nog rond in de
IJmuidense havens...
Het casco van de kotter
wordt in Zaandam gebouwd.
De afbouw vindt plaats in
Urk. De kotter komt in 1967
in de vaart als de UK 31
‘Prins Willem Alexander’ en
neemt deel aan de boomkorvisserij. Hierbij trekt het schip
twee netten voort, waarbij
elk net wordt opengehouden
door een stalen buis. In 1973
wordt het schip verkocht en
vaart het verder als de Volendammer VD 73 ‘Afra Cornelia’. Later wordt de kotter sa-

men met de VD-19 ingezet
voor de ‘spanvisserij’, waarbij een sleepnet door twee
schepen wordt voortgetrokken. In 1987 wordt de kotter
verkocht en gaat deze ter visvangst als de VD-54 ‘Nellie’.
In 1991 wordt de kotter opnieuw verkocht en vaart deze verder als de UK-27 ‘Verwachting’.
In 1995 koopt de IJmuidense
Rondvaart Maatschappij BV
Jumelet de kotter. Het schip
wordt ontdaan van de opbouw. Het onderwaterschip
wordt gebruikt als basis voor
het nieuwe rondvaartschip
‘Koningin Emma’, ter vervanging van de ‘Jan Zonder
Vrees’. De stuurhut, de verschansing, de twee masten
en de voorplechtbak zijn elk
per dieplader vanaf de kade
naar de binnenplaats van het
Zee en Havenmuseum getransporteerd. Hier wordt het
bovenschip van de UK-27 opnieuw opgebouwd. De stuurhut en de voorplecht worden, nadat er een meter aan
de onderkant is afgehaald, in
beton gezet. De ruimte ertussen wordt betegeld en voorzien van een betonlaag.
Het zo ontstane dek ligt daardoor op dezelfde hoogte als
het omliggende plein. Op deze manier kunnen museumbezoekers zonder toestemming van de kapitein rondlopen op het dek van een viskotter. En wie toch het bijbehorende oorspronkelijke
onderschip op zee wil ervaren kan altijd onder begeleiding van een echte kapitein
nog de IJmuidense rondvaart
maken. Ook zeer de moeite
waard overigens!

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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28 JUNI

▲
22 JUNI

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.

23 JUNI
Stadsschouwburg Velsen:
optreden Danceworks Velsen.
Aanvang 19.30 uur. Zie www.
stadsschouwburgvelsen.nl.
Pieter Vermeulen Museum
tentoonstelling
Poepgoed/
Scheid Goed. Open van 13.00
tot 17.00 uur.
Orgel- en pianoconcert van
Piet Hulsbos en Lennie Kerkhoff in De Nieuwe Kerk, Wilhelminakade, IJmuiden. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, wel deurcollecte.
AHA Productions speelt Niemandslied in het Ichthus Lyceum, Wolff en Dekenlaan,
Driehuis. Aanvang 20.30 uur.
Kaarten 10 euro. Reserveren
via www.aha-productions.nl.

24 JUNI

Vriendinnen Verwendag in
Santpoort-Noord. Van10.00
tot 17.00 uur. Met om 14.00
uur de Stiletto Run.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00 tot
17.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
optreden Danceworks Velsen.
Aanvang 14.30 en 19.30 uur.
Zie www.stadsschouwburgvelsen.nl.
Verhalenfestival in Ruïne van
Brederode. Aanvang om 20.00
uur, deur open om 19.30 uur.
Entree 10 euro, inclusief consumptie. Reserveren kan via
www.hoenu.nl>regioHaarlem.

25 JUNI

Kofferbakmarkt IJmuiden
op Groot Helmduin, bij Sportpark Zeewijk. Van 8.00 tot
15.00 uur.
AMREV rommelmarkt in recreatiezaal Velserhooft, Valckenhoeflaan 18, SantpoortNoord. Van 9.00 tot 17.00 uur.

Action Sunday bij Action
Planet, Laaglandersluisweg
12, Spaarnwoude. Elke laatste zondag van de maand diverse activiteiten. Quadrijden vanaf 10 jaar, 4x4 offroad
rijden met eigen voertuig,
stormbaan lopen.
Kofferbakmarkt
Miniatuurspoorbaan
Spaarnwoude open van
10.00 tot 16.00 uur. Genieweg
R102. Zie www.mbv-hety.nl.
Stoomtrein van Tata Steel
maakt rondrit vanaf station
Velserhooft in Velsen-Noord.
Accordeonfestival in het
Polderhuis in Velserbroek.
Met optredens van amateurs
op accordeon en keyboards.
Van 11.00 tot 18.00 uur. Info:
Alex Spekking, 06-14831644,
e-mail:
ajspekking@gmail.
com.
Pieter Vermeulen Museum
tentoonstelling
Poepgoed/
Scheid Goed. Open van 13.00
tot 17.00 uur.
Verhalenfestival voor de hele familie in Ruïne van Brederode. Van 13.30 tot 14.30 en
van 15.00 tot 16.00 uur. Entree
5 euro, kinderen 3 t/m 11 jaar
3 euro. Reserveren niet nodig.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00 tot
17.00 uur.
Vespers in de Engelmunduskerk in Driehuis. Met Engelmundus Cantorij, aanvang
19.30 uur.

OIG
tweedehandswinkel open aan Industriestraat,
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Pieter Vermeulen Museum
tentoonstelling
Poepgoed/
Scheid Goed. Open van 13.00
tot 17.00 uur. Workshop knutselen van 13.30 tot 15.00 uur,
1,50 euro extra op entree.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00 tot
17.00 uur.
Telstar Street League voorronde in de Homburgstraat in
IJmuiden. Aanvang 17.00 uur.

29 JUNI

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Koffieochtend bij Klein Centraal Santpoort-Zuid (bij het
station). Van 11.00 tot 12.30
uur.
Thema-avond Autisme bij
Meisjes en Vrouwen bij
Buurthuis Haarlem Zuid-West,
Kamerlingh Onnesstraat 83 in
Haarlem. Inloop vanaf 19.00
uur. Toegang gratis maar verplicht aanmelden via aichaarlem2hotmail.com.

Gratis uw
evenement op TV?
rtvseaport.nl/agenda

26 JUNI

Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Proefles buikdansen in
De Dwarsligger, Planetenweg 228, IJmuiden. Aanvang
20.15 uur. Opgeven via mvcarabas@hotmail.com of info@
bcdedwarsligger. Kosten 5 Beverwijk - Een 26-jarige
euro. Ook op maandag 3 juli. man uit Assendelft is zaterdag rond 01.00 uur aangehouden op de Beijneslaan
in Beverwijk. De man was er
kort daarvoor vandoor ge27 JUNI
gaan op een crossmotor zonKledingbeurs Het Kruis- der kenteken en verlichting.
punt van 10.00 tot 12.00 uur De verdachte had een stopin Velserbroek. Elke dinsdag- teken genegeerd en ging er
ochtend.
vandoor. Na een korte achInloopspreekuur
Soci- tervolging en een zoekacaal Wijkteam van Santpoort, tie werd de man door agenDriehuis en Velsen-Zuid, in ten gezien. De verdachte had
Het Terras, Dinkgrevelaan 17, zich verstopt in een steeg.
Santpoort-Noord. Van 11.00 Agenten hebben de man
tot 12.00 uur.
aangehouden. Vermoedelijk
is de crossmotor van diefstal
afkomstig.

Aanhouding

Afscheid van een pionier

Ad Otten: ‘Buiten
spelen is niet meer’
Velserbroek - Elf jaar lang
was Ad Otten een ware pionier die sport en spel op
straat voor de jeugd opzette in Velserbroek namens
Stichting Welzijn Velsen.
Hij stapt per 1 juli over naar
de 45-plussers in IJmuiden.
Volgende week woensdag 28
juni kan iedereen afscheid van
hem nemen tijdens een feestje op ‘t Asfalt aan de Zwanebloembocht in Velserbroek.
Tussen 17.00 en 20.30 uur
zijn er een aantal activiteiten, waaronder voetbal, boogschieten vanaf een pallet-toren tot een workshop pannenkoeken bakken.
Met pijn in het hart neemt Ad
Otten afscheid van het jongerenwerk in Velserbroek. Alleen de Huttenbouwweek in
Velserbroek blijft hij samen
met Alexander van de Pieterman doen: ‘omdat het geweldig leuk is en omdat het anders om zou vallen’. Bezorgd is
hij ook omdat er een generatie opgroeit die niet meer aan
buiten spelen doet en ‘beeldschermverslaafd’ is. ,,Ik kan
het tij niet keren’’, geeft hij toe.
,,In mijn beginjaren waren er
soms wel 80 kinderen samen
aan het buiten spelen. Nu zijn
de kinderen veel te veel bezig met computers en hun
smartphones en zie je nauwelijks kinderen buiten spelen.
Hoe waar dat is wordt wel bewezen door de ‘uitbraak van
Pokémon Go’ toen vorig jaar
ineens talloze jongeren, weliswaar met de smartphone in
de hand, de buitenlucht en elkaar opzochten om Pokémon
te vangen. Maar momenteel
doen ze kennelijk weer andere
spelletjes, je ziet ze niet meer.
Professor en neuropsycholoog
Scherder waarschuwt ouders
dat bewegen nodig is voor de
ontwikkeling van de hersenen.
Bewegen is pure noodzaak.’’

Omdat hij weet hoe nodig het
is bouwde Ad Otten samen
met zijn vrouw en een aantal
andere leden van volkstuinvereniging ‘Zonder werken
niets’ nabij Spaarne Gasthuis
Locatie Noord een natuurspeeltuin waar kinderen kunnen bouwen, klimmen, met
water en takken kunnen spelen. Ook in Velserbroek aan
de Grote Buitendijk werd 3
jaar geleden een natuurspeelplek gebouwd. Op hetzelfde terrein zette Otten samen
met zijn collega jongerenwerkers van de Koe de ‘Huttenbouw Velserbroek’ op. Eigenlijk met het zelfde doel: spelen in de natuur en je eigen
fantasie gebruiken. Dit jaar is
de achtste editie Huttenbouw
in Velserbroek, vanaf 24 juli. Voor inschrijvingen kan je
contact met Ad opnemen (0611883720).
In IJmuiden gaat Ad Otten eigenlijk hetzelfde doen als bij de
jeugd, maar dan met 45-plussers. Hij gaat daarbij samenwerken met buurtsportcoach
Nicole Sheridan. Samen willen
ze nog meer mensen activeren, van de bank af krijgen en
aanzetten tot beweging en er
tegelijkertijd voor zorgen dat
ze (meer) contacten maken
met buurtgenoten. Nu al worden bewoners die vereenzamen of te veel stilzitten doorgestuurd naar de buurtsportcoach. En of het nu ‘walking
football’ wordt of een tenniscursus, ze kunnen leren hoe
leuk bewegen is.
Ad Otten wordt in Velserbroek
opgevolgd door een andere
jongerenwerker die met sport
en spel de jeugd kan aanzetten tot gezond buitenspelen.
De elf jaar die Ad Otten in Velserbroek werkte heeft hij veel
bereikt. Hij hoopt op veel bezoek op zijn afscheidsfeestje.
(Karin Dekkers)

6

22 juni 2017

Kofferbakmarkt
IJmuiden - Zondag 25 juni
is er weer een gezellige kofferbakmarkt op het parkeerterrein Groot Helmduin, bij
Sportpark Zeewijk, in IJmuiden. Net als de vorige keer
zal het weer vol staan met
tal van auto’s, van waaruit
spullen worden verkocht met
een ruimte van 4 tot 5 meter per auto. Er zal van alles te koop zijn en je kunt
het zo gek niet zeggen of
het staat of ligt er wel. Wilt
u ook aan deze markt deelnemen dan kan dat. Reserveren hoeft niet, want u kunt
gewoon aansluiten. De kosten zijn vanaf 10 euro per auto. De markt begint om 8.00
uur en is om 15.00 uur afgelopen. Op de markt is een toilet aanwezig, voor standhouders en publiek. De volgende
kofferbakmarkt hier is op 23
juli. En daarna op 20 augustus weer op het Velserduinplein achter Hema. Voor verdere informatie: 0255-518380
of 06-57539029.

Mishandeling
bij skatebaan
Santpoort-Noord - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 17-jarige Haarlemmer aangehouden op verdenking van mishandeling van een inwoner
uit de IJmond. Rond middernacht kreeg de politie een
melding dat er iemand door
meerdere personen zou zijn
mishandeld bij het skatebaan
aan de Santpoortse Dreef.
Politie ging ter plaatse en
trof een 21-jarige man uit de
IJmond aan met een hoofdwond. De IJmonder werd
naar het ziekenhuis vervoerd
voor medische behandeling.
De politie hield een 17-jarige Haarlemmer aan op verdenking van mishandeling.
Hij werd overgebracht naar
het politiebureau en ingesloten. Onderzocht wordt wat
zijn rol is geweest en wie nog
meer betrokken zijn geweest
bij deze mishandeling. Getuiten kunnen zich melden via
0900-8844.

Van der Deijl
naar Telstar
Velsen - Het commerciële
team van Telstar wordt uitgebreid met Chris van der Deijl.
Hij gaat aan de slag als netwerkmanager. Chris heeft zich
de afgelopen vijf jaar bij Amports beziggehouden met het
verbinden en promoten van
de Amsterdamse havenregio.

Study Consultancy

Vol vertrouwen
naar de brugklas

Smile, het is SALE!
IJmuiden - De zomeruitverkoop gaat donderdag (vandaag) van start bij Jacky Hart
en Bij Bo aan de Kennemerlaan.
Artikelen van de eerste leveringen die er nog hangen
worden tegen zeer aantrekkelijke kortingen aangeboden.
Ze gaan meteen stapelen bij
deze twee modezaken. Bij
vier artikelen krijg je zelfs
50% korting! En zo kun je nog
aardig je slag slaan in kekke
broekjes, sportieve shirts en

gave jeansjackjes. En eerlijk
is eerlijk, helaas wordt niet de
gehele collectie afgeprijsd.
Wekelijks komen er nieuwe
items binnen zoals hoogzomer jurkjes, shirts en vrolijke
blouses. Een mooie aanvulling voor deze warme dagen
en voor de vakanties.
Dus afgeprijsd of niet, het
is de moeite waard om snel
naar de Kennemerlaan te
gaan om nog iets leuks te
scoren. Bij Bo en Jacky Hart
zijn elke donderdag tot 21.00
uur geopend.

Regio - De overgang van de
basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor leerlingen vaak een grote stap.
Met de brugklastraining van
Study Consultancy maakt uw
kind goed voorbereid en met
zelfvertrouwen deze spannende overstap.
De training, bestaande uit
drie sessies van twee uur
per keer, is speciaal bedoeld
voor leerlingen uit groep acht
en wordt gegeven in kleine groepjes. De begeleiding
is ontworpen aan de hand
van de jarenlange ervaring
van Study Consultancy in
het begeleiden van middelbare scholieren en zal worden gegeven door ervaren
pedagogen. Tijdens de training wordt ingegaan op het
gebruik van de elektronische leeromgeving, plannen,
het aanleren van studievaardigheden en het oefenen met
leerstrategieën. In een ongedwongen sfeer krijgen de
leerlingen tevens de mogelijkheid om kennis te maken

met verschillende vakken en
bijbehorende leerstrategieen. Door middel van oefeningen komen ze erachter welke
leerstrategie bij hen past. Deze strategieën kunnen zij vervolgens aan het begin van de
eerste klas gelijk inzetten!
Aan het einde van de training
hebben leerlingen de vaardigheden die zij nodig hebben bij het starten van de
eerste klas op de middelbare school. Doordat ze weten
wat hen staat te wachten en
hoe ze kunnen leren, neemt
dit spanning weg en levert dit
zelfvertrouwen en motivatie
op. Dit zelfvertrouwen kunnen ze inzetten om een flitsende start te maken in de
brugklas!
De brugklastraining wordt in
de twee weken voorafgaande aan de zomervakantie gegeven. De data en tijdstippen
van de drie sessies worden in
overleg vastgesteld. Heeft u
interesse? Neem contact met
ons op via info@studyconsultancy.nl of bel 023-5392664.

Puppenseizoen voor
Redding Team Zeedieren
IJmuiden - Ook voor RTZVelsen (Reddings Team Zeedieren) is het puppenseizoen
weer begonnen.
Op 16 juni ‘s avonds tijdens
het wekelijkse controlerondje, vond de RTZ een pup bij de
Zuidpier in IJmuiden. De zeehond bleek een paar dagen

jong te zijn en is overgebracht
naar de loods van RTZ en daar
gekoeld (was 38,5 °) en medicatie gegeven. Op de eerste
dag van Havenfestival IJmond
(waar RTZ ook stond) is de
pup doorgebracht naar A-Seal
in Stellendam. De pup was wat
uitgeput en woog 12 kilo.

Autisme bij vrouwen
Regio - Mensen met autisme kunnen problemen hebben op het gebied van verbeelding, sociale relaties en
sociale communicatie. Het
is een onzichtbare handicap
die niet altijd goed wordt begrepen of onderkend.
Het Autisme Informatie Centrum Haarlem houdt op donderdag 29 juni een themaavond met als titel ‘Autisme
bij meisjes en vrouwen’. Annelies Spek geeft een presentatie.
De verhouding tussen mannen en vrouwen met autisme ligt ongeveer op 85%
man en 15% vrouw. Autisme uit zich bij vrouwen anders dan bij mannen, waardoor de diagnose nog wel
eens wordt gemist. De pro-

blemen waarmee deze vrouwen te maken hebben zijn
niet eens zo anders, maar
worden op een andere manier geïnterpreteerd dan bij
mannen. Dit kan leiden tot
een verkeerde, of geen diagnose. Dit neemt niet weg
dat vrouwen met autisme
zeker zoveel problemen ervaren door hun autisme als
mannen.
Annelies Spek is hoofd van
het Autisme Expertisecentrum. Belangstellenden zijn
welkom, vragen stellen staat
vrij. Locatie: Buurthuis Haarlem Zuid West, Kamerlingh
Onnesstraat 83 in Haarlem.
Inloop vanaf 19.00 uur. Toegang is gratis, maar aanmelden via aichaarlem@hotmail.com verplicht.
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Meer ouderen
op stap met
Vier het Leven
Velsen - Een groeiend aantal ouderen in de regio Velsen gaat met Stichting Vier
het Leven mee naar theatervoorstellingen, films, musea en concerten. Dat constateert de afdeling Velsen
van Stichting Vier het Leven. Gedurende het theaterseizoen 2015-2016 begeleidden de vrijwilligers van
Vier het Leven 140 ouderen, het afgelopen seizoen
2016-2017 steeg dit aantal
naar 185.
,,Door de vergrijzing zijn er
veel alleenstaande ouderen.
Zij willen er dolgraag op uit,
maar vinden het niet fijn alleen op pad te gaan,” vertelt Anne Marie Koster van
Vier het Leven in een toelichting op deze toename.
,,Bovendien is er een groep
die zich fysiek kwetsbaar
voelt en daarom de deur liever niet uit gaat.’’ De ouderen worden van huis opgehaald door een gastvrouw
of gastheer en samen op
stap. Soms met zijn tweeen, maar veel vaker met zijn
drieën of vieren. Ook voor
ouderen met een rollator of
rolstoel zetten de vrijwilligers van Vier het Leven zich
met plezier in. Meer weten?
Bel 035-5245156 of mail
naar info@4hetleven.nl. Zie
ook www.4hetleven.nl.

Tekort op
sociaal domein

Velsen – De gemeente Velsen is lid van de Verenging
Nederlandse
Gemeenten
(VNG) die samen optrekken
en beslissen over alles waar
gemeenten zich mee bezig
houden. Op 14 juni werd een
Algemene
Ledenvergadering gehouden waarbij Velsen mede ondertekende bij
een aantal moties. Een van
de belangrijkste is de motie
over de tekorten in het sociaal domein. De gemeente Velsen is echt niet de enige gemeente heeft die problemen heeft met de toegekende gelden voor het sociaal domein. Door hierin samen op te treden geven zij
een duidelijk signaal een de
Eerste en Tweede Kamer.
Verder waren er ook moties
die mede ondertekend werden op het gebied van Extra
gelden voor Omgevingswet
binnen de gemeente en een
voorkeur voor digitaal stemmen bij verkiezingen.

Street League afgetrapt
op Cruijff Court

Muzikanten in de dop
IJmuiden - Wat staan ze
trots op de foto! Dertien
nieuwe leerlingen van de
IJmuider Harmonie hebben
hun eerste diploma in ontvangst mogen nemen uit
handen van voorzitter Eelco
van der Heide.
Tijdens de Music4U-opleidingen hebben Femke Bleijendaal, Imma Bogaart, Jaey
Brands, Cait Dietvorst, Amely
Groen, Koen Hoff, Koen Jongeling, Casper Korf, Remco
Korf, Godwin Thomas, Alex

de Vries, Jaelynn Anna Woo,
Marika Zawadzki de eerste
fase met goed resultaat afgelegd. Vanaf nu gaan zij met
een prachtig instrument naar
keuze een vervolgtraject in
om een geweldige muzikant te worden. Bob Kanne,
de vaste muziekleraar binnen deze grote muziekvereniging, staat trots naast zijn
leerlingen die de gratis muzieklessen met goed resultaat gevolgd hebben. Zie ook
www.ijmuiderharmonie.nl.

Zwerfvuilevenement
IJmuiden goed bezocht
IJmuiden - Vorige week
woensdag was het een drukte van belang in het Moerbergplantsoen. Honderden
buurtbewoners spijkerden
op een originele manier hun
kennis bij over afval en een
aantal van hen trokken zelf
de wijk in om zwerfafval op
te ruimen. Deze harde werkers verdienden na het inleveren van een zak zwerfvuil
een bijvriendelijk plantje of
een ijsje.
Bij de kraam van het Pieter Vermeulen Museum werden maar liefst 98 kinderen
na deelname aan verschillende spellen echte afvalkenners. Deze kinderen weten niet alleen hoe zij afval
moeten scheiden maar ook
hoelang verschillende soorten afval blijven liggen voor

zij (gedeeltelijk) worden afgebroken. Als beloning kregen zij de origenele Velsen
geen Bende zwerfafval poster mee naar huis. Onder de
deelnemers worden ook nog
eens zes Velsen geen Bende-strandlakens verloot. De
winnaars worden later deze
week bekend gemaakt.
De volgende Velsen geen
Bende-activiteit is op zaterdag 24 juni bij SV Terrasvogels.
Er worden dan opnames gemaakt voor het Telekidsprogramma ‘Hou ’t Schoon’ waar
twee Velsense jeugdteams
het tegen elkaar opnemen
met weetjes en opdrachten
rond zwerfvuil. Tussen 10.00
en 12.00 zijn er opnames met
publiek en is iedereen welkom om te komen kijken!

IJmuiden - Vorige week is de
eerste voorronde van de Telstar Street League 2017 gespeeld op het Cruijff Court in
IJmuiden. Na de officiële aftrap door Telstar-coryfee en
ex-international Ruud Geels,
gingen drie jongensteams en
één meisjesteam de sportieve strijd met elkaar aan.
De Street League is een initiatief van Telstar Thuis in
de Wijk in samenwerking
met het jongerenwerk van
stichting Welzijn Velsen en
de buurtsportcoaches van
SportSupport en de club Telstar. Nieuw dit jaar zijn de diverse extra’s georganiseerd
door de gemeente en de
stichting Cultureel Festival
Velsen, die in het teken staan
van ontmoeting tussen de diverse culturen.
Zo was er woensdag een
multiculti-quiz en werden er
door de Marokkaanse gemeenschap diverse hapjes
en drankjes geserveerd, die
gretig aftrek vonden. Saillant detail: de mensen ach-

ter deze kraam mochten zelf
niet eten en drinken vanwege de Ramadan. Ook konden
de deelnemers ter afwisseling in hilarische pakken Sumoworstelen en Rokjesvoetbal spelen.
De wedstrijdjes op het Cruijff
Court werden in goede banen
geleid door de Telstarspelers
Oussama Zamouri en Donny van Iperen, die als scheidrechters fungeerden. Zij zagen dat deze voorronde (bijna traditiegetrouw) werd gewonnen door FC Zeewijk. Of
dit team ook de finaleronde
na de zomer in het Telstarstadion haalt, is echter nog niet
zeker. Daarvoor moeten zij
ook een zogenaamde wijkbijdrage leveren. De komende
weken zijn er nog voorrondes
op het Flevoplein n HaarlemNoord, het Homburgplantsoen in IJmuiden en op het
Stratingplantsoen in VelsenNoord.
Zie voor meer informatie
www.telstarstreetleague.nl.
(foto: Ron Pichel)

Weekendje Heerlen
voor VV IJmuiden
IJmuiden - Het afsluitende weekend van MO11-2
van VV IJmuiden mag weer
een succes worden genoemd. In de loop van het
jaar een werd een extraatje
opgehaald om een weekend naar Heerlen te gaan
met het team en de ouders.
Op vrijdagmiddag ging het
richting Hotel van der Valk,
waar in de avond een heerlijke live cooking werd verzorgd. De zaterdag was een
dag van doen, maar eerst
ontbijten. Bij het Roda JC
stadion werden er diverse activiteiten gedaan: een

uurtje space jumpen, 18
holes glow in the dark golf,
laser gamen en bowlen. Na
dit allemaal gedaan te hebben werd er nog even gezwommen in het hotel en
daarna weer gegeten. En na
het eten naar bed toe.😉
De zondag konden ze na
het ontbijt nog een bezoek
brengen aan speelstad
Heerlen waarna er om drie
uur met de terugreis werd
begonnen.
De meiden hebben het hele
weekend genoten en gaan
op naar het volgend seizoen.
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Lotgenotengroep Rouw
Velsen - Bent u iemand die
graag zou willen praten over
het verlies van uw partner
met mensen die weten waar
het over gaat? Dan is de lotgenotengroep Rouw misschien iets voor u. Een klein
groepje komt eens in de 5/6
weken bij elkaar om te praten en elkaar te steunen.
Bent u geïnteresseerd, ga
dan op dinsdag 27 juni van
10.00 tot 11.00 uur naar de
Brulboei (Kanaalstraat 166)
in IJmuiden. Wilt u meer informatie of bent u wel geinteresseerd maar net de
27ste verhinderd? Neemt u
dan contact op met Elisabeth
Hoekstra (Sociaal Wijkteam)
06-83231221 / ehoekstra@
swtvelsen.nl of Margit Kooter
(ouderenadviseur bij Socius)
088-8876950. Of ga op één
van de volgende data: 5 september, 10 oktober, 14 november, 12 december. Deelname is gratis en vrijblijvend.
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hennepplantages aangetroffen in woningen en publieke ruimtes. Het is niet alleen
verboden, maar hennepplantages zijn ook brandgevaarlijk. Bovendien kan handel
in drugs leiden tot overlast
en onveiligheid in een buurt.
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Evert de Ronde: al vele
jaren een bekende naam
IJmuiden - Al vele jaren
is Evert de Ronde een bekende naam in IJmuiden en
omstreken.
Ooit begonnen aan de Willemsbeekweg is het bedrijf
van Evert nu al 15 jaar gevestigd aan de IJmuiderstraatweg 45. ,,Als hulpje van mijn vader heb ik als
jongeman de eerste stappen gezet in deze sector
en ben na een aantal jaren mijn eigen bedrijf in
IJmuiden begonnen’’, vertelt
Evert. ,,Zelf doe ik, met ondersteuning van enkele gediplomeerde stoffeerders,
alle werkzaamheden bij
mijn klanten en in de winkel werkt Patrick die alle inen verkoopwerkzaamheden
voor zijn rekening neemt.
Door de jaren heen hebben we inmiddels een flinke kring van vaste klanten
opgebouwd, mede dankzij mond op mond reclame.
Want we staan voor service

Zomerlessen bij
Kunstencentrum Velsen
Velsen – Nu het schooljaar
bijna ten einde is, wordt alvast
vooruit geblikt naar het nieuwe seizoen bij Kunstencentrum Velsen. Want ook volgend jaar is jong en oud weer
van harte welkom om lessen te volgen in dans, theater,
muziek en beeldende kunst
bij Kunstencentrum Velsen.
Het nieuwe aanbod én het inschrijfformulier staan vanaf nu online op www.kunstencentrumvelsen.nl. Zondag 3 september tussen 13.00
en 17.00 uur wordt het nieuwe seizoen feestelijk geopend
met de jaarlijkse open dag,
die dit jaar in het teken van
‘vernieuwing en toekomstperspectief’ staat. Maar om kinderen de kans te geven een
weloverwogen keuze te ma-
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en vertrouwen en leveren
kwaliteit tegen een goede
prijs-kwaliteitsverhouding.’’
Voor een complete woningstoffering kunnen klanten bij Evert de Ronde terecht: van vinyl, tapijt, laminaat en PVC vloeren tot
gordijnen,
raamdecoratie en droogloopmatten. En
momenteel loopt er onder
meer een actie voor trapbekleding: een trap tot en met
14 treden, exclusief zijkanten, wordt compleet met tapijt, lijm en arbeidsloon bekleed vanaf een prijs van
275 euro.
Meer informatie over het
bedrijf van Evert de Ronde
is te vinden op www.evertderonde.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 0255-541420 of
06-51816710. Maar een bezoekje aan de winkel aan de
IJmuiderstraatweg 45 ligt
wellicht het meest voor de
hand, want men kan gratis
parkeren voor de deur.

december 2013

ken voor die ene dans- en
of muziekles, biedt het Kunstencentrum het zogenaamde ‘toetje van het seizoen’. Al
vóór de zomervakantie, van 1
tot en met 15 juli is er de mogelijkheid om voor slechts 5
euro per week mee te draaien met een groot aantal reguliere danslessen en/of een
of meerdere proeflessen muziek te volgen. En mocht dit
bevallen, dan kunnen ze zich
per direct inschrijven. Het definitieve programma voor deze tweeweekse zomerlessen
verschijnt binnenkort op de
website en social media.
Locatie: Kunstencentrum Velsen, P.J. Troelstraweg 20,
IJmuiden, zie www.kunstencentrumvelsen.nl of bel 0255–
510684.

Santpoort-Noord - Alle dames die graag winkelen in
de Hoofdstraat kunnen zaterdag 24 juni omcirkelen in
hun agenda. Die dag gaat
bij de meeste winkels letterlijk de rode loper uit als extra warm welkom tijdens de
tweede Santpoortse Vriendinnen Verwendag!
Het gezellige dorpshart van
Santpoort is anders dan andere winkelgebieden. Hier
vind je geen filialen van winkelketens, maar wel veel
mooie speciaalzaken van
betrokken
ondernemers
die hun klanten nog zelf te
woord staan en die bruisen
van de creativiteit. Er is altijd wel wat leuks te doen in
de Hoofdstraat en daar is de
Vriendinnen Verwendag een
goed voorbeeld van.
Verwentas
,,Die dag willen we alle vrouwen bedanken voor het winkelen in onze straat’’, zegt lingeriespecialist Debby Thijssen van de bekende winkel
Lengerique. Samen met haar
collega-ondernemer
Martine van der Heijde heeft zij
het voortouw genomen in de
organisatie van deze dag vol
verrassingen. Dat begint met
de aanschaf van de Verwentas voor 5 euro, die dan nog
verrassend leeg is. Die euro’s
zijn bestemd voor een plaatselijk goed doel en de tas zal
geleidelijk boordevol raken,
want bij meer dan 30 winkels met de rode loper uit ligt
een cadeautje of een traktatie klaar. ,,Dat kan ook een
lekker hapje met een drankje
zijn, het gaat om allerlei luxe
verwennerijtjes’’, legt Martine uit, die zelf bekend is van
haar inspirerende woon- en
cadeauwinkel No lemons,
please!

Stiletto Run
Net als vorig jaar wordt de
Santpoortse Stiletto Run ongetwijfeld het even sportieve
als vermakelijke hoogtepunt
van de dag. Na een warming
up door personal trainer
Sharony van der Wiel gaat de
race om 14.00 uur van start.
Aangespoord door het publiek en spreekstalmeester
Jan van der Meulen zullen
de deelneemsters de gehele
Hoofdstraat zo snel mogelijk
op hun high heels doorkruisen. Dat wordt absoluut afzien, maar opzwepende klanken van dj Mark Hofmans
maken veel goed en voor
de drie snelste heldinnen op
hakken wacht achter de finish een prijzenpot in klinkende munt! Durf jij de uitdaging aan? Schrijf je dan in
bij Lengerique of No lemons,
please! Dat kan nu al, maar
ook op de dag zelf. En ben je
leuk uitgedost tijdens de run,
dan win je misschien wel een
speciale prijs!
De Vriendinnen Verwendag
op 24 juni duurt van 10.00 tot
17.00 uur. De Verwentas kan
worden opgehaald bij het informatiepunt op het Broekbergenplein.

Theater in de verkoop
IJmuiden – Eind van deze
maand komt er een eind aan
de verhuur van het theatergedeelte van het Witte Theater.
De conclusie is dat een sluitende exploitatie met alleen
culturele functies niet mogelijk is zonder subsidie. De laatste jaren zijn diverse pogingen
gedaan.
De eigenaar van het Witte Theater, gemeente Velsen, is daarom van plan het monumentale gebouw in zijn geheel in de
verkoop te zetten. De gemeente gaat in overleg met de andere huurders, zoals het Decoratelier, in verband met herhuis-

vesting. Hoewel de gemeente
aangeeft het ‘vlakkevloertheater’ van het Witte Theater te
willen borgen, is er echter ook
sprake van een ‘overschot aan
vierkante meters gemeentelijk
maatschappelijk vastgoed’.
Velsen wil het Witte Theater
als markant gebouw graag behouden en gaat binnenkort
bepalen onder welke voorwaarden er wordt verkocht.
Daarbij staat kwaliteit voorop,
niet de financiële opbrengst.
Het is dus aan de creatieve ondernemer of ontwikkelaar om
dan met een mooi plan te komen.
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Verbeteringen
stations langs
Kennemerlijn

Elfstedenkruisje voor
Roeivereniging de Stern
Velsen - Traditiegetrouw
neemt Roeivereniging de
Stern eind mei deel aan de
Elfstedenroeimarthon. Deze
tocht in estafettevorm wordt
jaarlijks gehouden op de vrijdag en zaterdag na Hemelvaartsdag en moet binnen
24 uur worden volbracht.
De wedstrijd wordt geroeid
in 2-persoonsboten met een
stuurman. Voorafgaand aan
de wedstrijd worden deze
boten geprepareerd met onder andere golfbrekers, extra
drijfvermogen, verlichting en
een afdichting aan de vooren achterzijde om de weersomstandigheden goed te
kunnen doorstaan.
De tocht vraagt behalve roeitechniek en ervaring, veel
uithoudings- en doorzettingsvermogen van de deelnemers. Er zijn vele uitdagingen in de vorm van de
afstand, het roeien in de
nacht, meren, smalle en ondiepe vaarten, lage bruggen

en open stukken met wind
tegen. Voor de Sternploeg
bestaande uit 12 roeiers en
twee begeleiders klonk het
startschot in Leeuwarden
vrijdagavond om 20.30 uur.
Vanaf daar wordt de ronde
langs de elf steden en stempelposten voortgezet. Begeleiders en ploeggenoten rijden per auto of fiets mee
met het traject en lossen de
roeiers na een aantal kilometers af. De Stern wist zich als
kleine vereniging tijdens deze tropische editie vanaf de
98e startplaats mooi op te
roeien naar een 54e plaats in
het middenveld en bereikte de finish in een tijd van
21.50;37. De roeiers kijken,
ondanks de verzengende hitte en slaapgebrek met trots
terug op geweldig teamwork,
snelle wissels en doorzettingsvermogen tijdens hun
deelname aan de zwaarste
roeimarathon van Nederland.
Zie ook www.rvdestern.nl.

BOSBEEKSCHOOL
KAMPIOEN
Santpoort-Noord - Dat de Bosbeekschool een sportieve school is bewijzen deze leerlingen van groep 7. Zij wonnen het Velsense peanutbaltoernooi tijdens het ochtendgedeelte en zijn daar terecht trots op!

Tata Steel en Telstar
verlengen samenwerking
Velsen - Tata Steel en Telstar
gaan zich ook komend voetbalseizoen gezamenlijk richten op het organiseren van
activiteiten voor jongeren in
de regio.
Nieuw is dat Tata Steel hoofdsponsor wordt van Telstar
Soccer Camps, waarbij kinderen tijdens de zomervakantie
drie dagen lang als een echte Witte Leeuw trainen bij Telstar. Dat doen ze samen met
spelers uit de selectie van Telstar. Tata Steel steunt verder
onder meer het Telstar Thuis
in de Wijk/Playing for Success-programma en diverse
jeugdclinics.
Deze week ondertekenden
Hans van den Berg (directeur
Tata Steel in IJmuiden), Pieter de Waard (algemeen directeur Telstar) en Steef Hammerstein (commercieel directeur Telstar) bij Tata Steel de
nieuwe samenwerkingsovereenkomst, waarna ze op het
plein voor het Dudok Huis
symbolisch de aftrap daarvan
verrichtten.
,,De samenwerking met Telstar sluit perfect aan bij ons
Future Generations communityprogramma en ons beleid
om mensen in alle opzichten
het beste uit zichzelf te laten halen. En daar kun je niet

vroeg genoeg mee beginnen,”
aldus Hans van den Berg. ,,We
willen kinderen op jonge leeftijd motiveren en ze helpen
om te bouwen aan een mooie
toekomst. Daarbij staan sportieve activiteiten en gezonde
voeding centraal. Dat is goed
voor de conditie, maar ook
voor het mentaal welbevinden
en het prestatievermogen van
jongeren. Ook bij Tata Steel is
er veel aandacht voor de gezondheid van medewerkers.
Op dit moment loopt er een
drie maanden durende campagne gericht op het stimuleren van beweging, gezonde
voeding en voldoende rust.”
Afgelopen seizoen hebben
zo’n 300 kinderen uit de regio deelgenomen aan Tata
Kids of Steel Football-evenementen. Daarnaast nam een
recordaantal van 250 kinderen deel aan de jeugdsimultaan van het Tata Steel Chess
Tournament in het Rabobank
IJmond Stadion.
Het
sociaal-maatschappelijk programma ‘Leven als een
Prof’ is succesvol van start
gegaan op basisscholen in
Velsen. En het bezoek aan het
staalbedrijf voor de Playing
for Success klas zorgde voor
veel enthousiasme onder de
deelnemende kinderen.

KIMO tekent in op project Brak! IJmuiden
IJmuiden – KIMO Nederland en België en de gemeente Velsen gaan een samenwerkingsovereenkomst aan
om Impulsproject Brak! IJmuiden te realiseren. Brak!
IJmuiden wordt het nieuwe kustinformatie en -innovatiecentrum in IJmuiden aan Zee. Hier moeten bezoekers actief worden betrokken bij de natuur in het gebied en kunnen ze leren over de invloed van de mens
op de natuur.
Om Brak! IJmuiden te realiseren zijn partners nodig die samenwerken bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie. KIMO Nederland en België en de gemeente Velsen hebben
nu getekend om samen te werken aan dit centrum, waarbij
Brak! IJmuiden wordt neergezet als multifunctioneel gebouw
met in ieder geval een combinatie van natuurinformatiepunt,
natuur- en milieu-educatie, horeca, natuurspeeltuin, ten-

toonstellingen en uiteenlopende evenementen. Brak! IJmuiden wordt in IJmuiden aan Zee gevestigd, aan de rand van
de Metropoolregio Amsterdam.
KIMO Nederland en België legt de nadruk op het uitwisselen van informatie over ontwikkelingen op milieugebied met
betrekking tot de Noordelijke zeeën en kustwateren om verontreiniging te voorkomen en over het uitwisselen van informatie over schoonmaakoperaties. Er wordt nog niet gesproken over financiële bijdragen, wel over een tijdelijke of permanente tentoonstelling in Brak!IJmuiden.
Naast KIMO wil het college intentie-overeenkomsten afsluiten met het Pieter Vermeulen Museum, Natuurmonumenten,
PBN en met Search and Rescue Craft Center IJmuiden. Na
het raadsbesluit van 5 juli, het is nog wachten op een officieel akkoord van de gemeenteraad van Velsen, wil men mogelijk nog meer intentie-overeenkomsten sluiten.

Regio – Samen met diverse partners is een Corridordialoog gaande over de Kennemerlijn, de spoorverbinding
tussen Uitgeest en Haarlem.
Zowel het aanbod van treinen
als passagiers nam af. Sinds
vorig jaar wordt gewerkt aan
een toekomstperspectief voor
deze Kennemerlijn. Gezamenlijk wordt nu gewerkt aan herontwikkeling en verbetering
van stationsgebieden en verbindingen.
De eerste dialoog vond plaats
in mei 2016, de tweede in juli
2017. Tijdens de eerste bijeenkomsten zijn vijf opgaven en
acties benoemd die de bereikbaarheid en het OV-product
moeten verbeteren. Er is een
korte- en langetermijnvisie.
In Velsen zijn er bij stationsgebied Driehuis plannen voor
een overkapping voor fietsen aan de zuidzijde, verbeterde toegankelijkheid via liften, betere bewegwijzering.
Daarnaast wil men meer woningbouw in de omgeving en
kansen verkennen voor aansluiting van nieuwe mobiliteitsdiensten vanaf het stations. Op de langere termijn
wil men afwegen of er aan
de zuidoostrand van Driehuis
woningbouw kan komen. Ook
wil men de cultuurhistorie van
Driehuis en zijn omgeving versterken.
In Santpoort-Noord wil men
een betere bewegwijzering
naar de Kennemerduinen, een
betere sociale veiligheid en
toegankelijkheid van de perrontunnel. Ook wil men meer
publieksfuncties in het station, zoals horeca of dienstverlening. Ook hier raadt men
aan de buurtbus breder in te
zetten. Op de langere termijn
wil men nog meer voorzieningen, zoals een infocentrum of
fietsverhuur en een kwaliteitsimpuls aan de inrichting van
de stationsomgeving. Ook ziet
men kansen voor toeristische
arrangementen, nieuwe mobiliteitsdiensten voor recreatie
en wil men het station profileren als toegangspoort tot het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Ook voor stations SantpoortZuid zijn er plannen gemaakt,
zoals uitbreiden van het fietsparkeren, buurtbus, inrichting
en profilering.
Soortgelijke plannen zijn er
voor alle stations tussen Haarlem en Uitgeest. Met deze verbeteringen wil men het aantrekkelijker maken om met
de trein te reizen en te zorgen
voor een betere bereikbaarheid van het hele gebied.
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Sportieve strijd bij
Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Zaterdagavond konden de senioren op manege Kennemergaarde deelnemen aan de
FNRS
dressuurcompetitie.
Het is altijd weer een sportieve, maar ook heel gezellige avond. Na afloop werd

de uitslag bekend gemaakt:
Marjolein Knuvelder werd
eerste in de rubriek F10 tot
en met F14, Elaine Zonderman in de rubriek F8/F9, Brigitte Theeuwes in de rubriek
F6 en Anouk van Waaien in
de rubriek F4/F5.

www.autoservicelokaal.nl
www.autoservicelokaal.nl

Strawberries sluit
seizoen af met remise

IJmuiden - Het eerste herenteam van Strawberries
heeft de laatste competitiewedstrijd van het seizoen
met 5-5 gelijk gespeeld tegen Amstelveen. De wedstrijd ging op papier nergens meer om, want Strawberries was voor het duel al
zeker van de tweede plek. De
Strawberrianen konden door
dit gegeven vrij hockeyen tegen de nummer vier van de
ranglijst.
De mannen van coach Axel
Wessels hadden er duidelijk zin in aan het begin van
het duel, want binnen de
eerste minuut stond het al
0-1. Casper Herrebrugh tipte
een strakke voorzet van Floris Welman in het doel. Welman maakte niet veel later
het tweede doelpunt en deze
goal was van wereldklasse.
Met een prachtig backhandschot in de kruising sloot hij
een lang durende aanval van
Strawberries
doeltreffend
af. De weelde voor de ploeg
uit Driehuis werd nog groter
dankzij het eerste doelpunt
van het seizoen van linksachter Lucas Zeevenhooven
en nog voor de rust scoor-

de Jelle Groeneveld het vierde doelpunt van Strawberries. Amstelveen deed vlak
voor de rustpauze iets terug
met het scoren van een strafcorner.
In de tweede helft speelde
Strawberries slordig en ging
het mee in het fysieke hockey van Amstelveen. De ervaren spelers van de thuisploeg stonden op en zorgden er met handige trucjes en slimme aanvallen voor
dat Amstelveen terug wist te
komen tot 4-4. Strawberries
dacht dat het opnieuw dicht
bij de overwinning was dankzij een tweede doelpunt van
Jelle Groeneveld, maar de
voorsprong kon niet worden
vastgehouden. Slecht verdedigen door Strawberries bij
een lange corner was debet
aan het vijfde en tevens laatste doelpunt van Amstelveen.
Strawberries sluit het seizoen
af met een sterke serie. In zeventien van de laatste achttien wedstrijden werd er niet
verloren. Volgend seizoen
start de ploeg met de nieuwe coach Willem Sanders in
de eerste klasse. (Finn van
Leeuwen)

Rommelmarkt
voor AMREF
Santpoort-Noord - Op zondag 25 juni wordt er weer een
rommelmarkt gehouden voor
AMREF. Dat gebeurt in de
recreatiezaal van Velserhooft,
Valckenhoeflaan 18 in Santpoort-Noord. Er zijn weer allerhande spullen te koop. De
toegang is gratis. De zaal is
geopend van 9.00 tot 17.00
uur. De opbrengst komt geheel ten goede aan AMREF/
Flying Doctors. Dit is een onafhankelijke organisatie, die
zich inzet voor een betere gezondheidszorg in Afrika.

Vespers
Driehuis - Zondagavond 25
juni verzorgt de Engelmundus Cantorij om 19.15 uur
een Vesperviering in de Engelmunduskerk. Tijdens deze viering worden werken
gespeeld en gezongen van
T. Luis da Vittoria, C. Hylton
Stewart, Jan Valkestijn, Mariano Garau, William Byrd en F.
de Giardini. De samenkomst
duurt ongeveer drie kwartier,
waarin gebed, zang en orgelspel een meditatieve weldaad zijn in de hectische wereld waarin wij leven.

Zomer begint met Sonrise
Velserbroek - Van 24 tot en
met 28 juli is het weer tijd voor
Sonrise. Op het asfalt bij het
Zwanenbloemplantsoen kunnen jongeren iedere middag
en avond genieten van sport,
spel en creativiteit. Naast het
hebben van plezier staat deze dagen ook het Christelijke
geloof centraal. Jonge sporters zullen aan de hand van
spel en drama hun levensverhalen delen.
Sonrise Velserbroek is voor iedereen uit Velserbroek en de
omringende dorpen. De afgelopen jaren zijn er al vele vriendschappen gesloten
tijdens de verschillende activiteiten. Overdag en in de
avond is er een sportersteam
aanwezig dat met de kinderen en jongeren aan de gang
gaat, door bijvoorbeeld te
voetballen of te knutselen. Dit
jaar zijn er ook weer speciale
activiteiten gepland, zoals een
vossenjacht op donderdagavond, zeskamp op donder-

dagmiddag en het afschieten
van raketten op maandag en
dinsdagavond. Op de Facebookpagina is binnenkort het
hele programma te vinden.
Sonrise Velserbroek wordt
dit jaar onder andere gesteund door Hart voor Velserbroek. Dit is een groep christenen uit verschillende kerken uit de regio die zich inzetten om de inwoners van Velserbroek met elkaar te verbinden en om vanuit hun geloof
van betekenis te zijn voor de
mensen om hun heen. Tijdens
de week is er daarom ook genoeg tijd om met elkaar in gesprek te gaan en te praten
over het leven in Velserbroek.
Kom gerust langs, want Sonrise is niet alleen voor kinderen,
ook de ouders zijn van harte
welkom tijdens het dag- en
avondprogramma. De koffie
en thee staat klaar. Toegang
is gratis. Zie de Facebookpagina van Sonrise Velserbroek
voor meer informatie.

GESLAA
Tender College
VMBO Basisberoepsgerichte leerweg (BB): Mitchell Steeman, Dylan Hendriks, Derman Soysal, Brian Asengo, Stoyan Atanasov,
Michiel Barzilay, Romy van
Erp, Stef Kloos, Nathan Slingerland, Rebel van Wijk, Richie van Workum, Redouan
Leztouti, Kirsten Naberhuis,
Gino Stuy. VMBO Kadergerichte leerweg: Arnoud Fleer,
Lars Meisner, Dylano Beentjes, Dennis van Loon, Sidney
Kruup, Louisa Kemmel, Fiorella Kiekens, Koen Arisz.
Ichthus Lyceum
Gymnasium: Niels van den
Berg, Nick Bos, Jordi Dengerink, Esmée van ’t Hof, Kim
de Jager, Eveline Kleijne, Bas
Korbee, Jesse Plug, Joëlle van de Sande, Martin van
Schie, Iris van der Sloot, Bram
Terwogt, Sarah Tol, Nick Vink,
Manon Weijers, Maayke Wellink, Anne Wolfs. ATHENEUM: Jeljer Aldershof, Mohammed Al-Hussein, Fatima Altamimi, Chloë Beeren, Obrecht van Bennekom,
Emma Berndsen, Dirk Beukers, Lonneke Bierman, Lisa
Blesgraaf, Nadia Bosma, Bas
Both, Daniël Bottelier, Rebecca Braaij, Alexandra Dovger, Guido Drost, Vincent
van Duijn, Kyara Feenstra,
Luke Heeremans, Samantha
Hoogeland, Anne Hootsmans, Danny de Jong, Diego van Kampen, Jet Kapteijn, Japke Kolkman, Ida
Kruisselbrink, Laura Kuipers,
Jet Langeveld, Bente van Leijden, Lotte Molenaar, Jari
Mooij, Gijs Plokker, Ryan van
Polen, Thomas Rebel, Donny Reijs, Margot Selie, Lucas Spiering, Niels Strijker,
Guido Timmer, Quinten de
Vries, Fleurance van Wakeren, Rens Warnar, Daan van
Zonneveld, Alexander Zwijnenburg, Noah Steenmeijer.
HAVO: Ahmed Abdelzahra,
Nina van Acker, Yerdin Adelaar, Mohammed Al Zamily, Ryan Ardjoen, Emma Bakker, Lisa van den Berg, Gijs
Blaas, Gabie Boon, Wouter
Boon, Maud Borst, Julia Bos,
Barbara Botelho Batista, Jonas Braaij, Merel Brandt, Dave Broek, Marilou Buis, Sarah
Burger, Anna Captijn, Joorden Coppens, Kevin Cop-

pens, Mischa Cramer, Yordi Dek, Mick Dekker, Nicki
van der Donk, Daphne Donkers, Iris Doornbosch, Stanley Dubbeld, Sven van den
Eeckhout, Roland van Eeden,
Philip van Egmond, Eline Eijs,
Charlotte Engelkes, Callum
France-Lees, Tim Geijteman,
Rik Gerhard, Marieke Gerth
van Wijk, Donate Gjaltema, Maaike de Graaf, Steven
Groen, Myrthe Groenendaal,
Menno Habraken, Roos Halderman, Else Heinink, Sander
van Herle, Max van Honschoten, Kyra Houtkamp, Max
Hoving, Nouk Huijboom, Jelle Jasperse, Bram A. de Jong,
Yara Kahn, Twan Kersting,
Morris Koekenbier, Sara Koene, Julia van der Kolk, Maxime de Koning, Jelle Koolen, Vita Kools, Daan Kraetzer, Fleur Kraetzer, Bonne
Kroese, Lieve Kruiswijk, Bram
Langeveld, Roos van der Lee,
Wouter Leurs, Kim van Loon,
Maudy van der Meer, Rody Meinema, Joy Melchers,
Mats Nan, Joran Nederstigt,
Geert Oosthoek, Jelle Panneman, Rowan Piek, Stan
van der Ploeg, Jur Pluimert,
Sven Pouw, Naomi Put, Rick

Veen, Suus Veeling, Daniel Velt, Anieke Verwoerd, Rony Visser, Niels van der Vliet,
Don de Vries, Fenne de Vries,
Zonny Vuong, Max van Waalwijk van Doorn, Jesse van
Warmerdam, Jochem Welboren, Maud van der Werff, Rick
van Westen, Thomas van Wezel, Patrick Yelkenci, Thomas
Zijl.
Vellesan College
VMBO Basisberoepsgerichte leerweg sector economie: Cemile Yildiz, Kaan
Erdik, Majed Al-Saadun, Renée Bakker. VMBO Basisberoepsgerichte leerweg
sector sport, dienstverlening en veiligheid: Damereo Hiffens, Iwan Koster, Mathijs Veldman. VMBO Basisberoepsgerichte leerweg
sector zorg en welzijn:
Charina Oorthuis, Cheyenne
Selderbeek, Christvie KamaBeya, Dana Mandjes, Eclipse Zwaaij, Rachida Kacem,
Samirah Veldhoven, Serena
Keinemans. VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg
sector economie: Aniek
van Veen, Babette Biere, Can
Aydogan, Ceyda Altun, Che-

di. VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg sector sport, dienstverlening
en veiligheid: Dylan Teeling, Gijs Schavemaker, Indy Post, Isa Veldman, Jay van
Zeelt, Jolan Bosman, Jorick
Suso, Kim van Gulick, Kimberly Buijs, Lara Hooiveld,
Lenny van der Kammen, Lieke Best, Max Koomen, Ricardo Beuker, Rik van der Poel,
Rocco de Jong, Sem Grapendaal, Thijs Bakker, Timo van
Boekel, Wouter Zwager. VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg sector zorg en
welzijn
Amber Croon, Anne-Merel Beudeker, Chinouk Snijder, Daisy Nielen, Dilara
Walsteijn, Gülsah Kantar, Indy Vonk, Joana Heijkoop, Julia Schaper, Maaike den Dekker, Maaike Tromp, Melissa
Regelink, Naomy Lemoine,
Noa de Vries, Noëlle Liesker,
Sharon Scheelings, Vivienne
Szabong. VMBO Theoretische leerweg: Adissa Hamers, Aisa Dubois, Anastasija Grujic, Anna Prat, Anouar Barmou, Anouk de Bell,
Anouk van der Ham, Bas
Stiphout, Bente Plug, Brian

van den Raadt, Bas Reijns,
Max Rijerse, Matthijn de Rijk,
Amanda Rijke, Julia Roeleveld, Toon Rohof, Pieter van
Roode, Fleur Schaap, Evelyne Schoon, Djainey Schotvanger, Bok Nam van Senten, Thijmen Tas, Donna Tol,
Isa Trauschke, Kees Tromp,
Kees Vaes, Fleur van der

rise Steltenpohl, Emily Steffens, Fay Huybers, Giovanni
van de Steeg, Isabella Wichmann, Jeroen Klepper, Laura Huijboom, Luna Vissers,
Martijn van Beelen, Quinten
Guijt, Sophie Keijzer, Sterre
Bakker, Sterre van der Sluijs,
Tess Husmann, Timo Rill, Vincent Vos, Wafae Hammou-

Schweitzer, Brit de Koning,
Britt de Jong, Chiara Jasper,
Chiara Piers, Christian Alade, Delana van Dorp, Demi
Deiman, Denny Bol, Dianne
Groeneveld, Dylan Baas, Esmée van der Linde, Estelle Vis,
Floris Ooms, Gijs Huijboom,
Gina Walraven, Iris Kok, Jack
Bax, Jaimie van Gool, Jakub

Sobotka, Jelle Snijers, Jim
de Jager, Jonne Tijssen, Joris Wijker, Kay Hoogenboom,
Kevin Schol, Kim Koelemeijer, Larissa Hendrickx, Lars
de Vreugd. Lars Kuyper, Lawa Abdulrahman, Lisa Giljam, Liz Sieraad, Mariah Ulehake, Matthijs Schenk, Maub
Plantinga, Max Monshouwer, Max Verlinden, Melanie Anepool, Melle Zaaijer,
Merel Kleef, Moesha Graaven, Naomi Macnack, Nick
Hoogeland, Nienke Holleman, Nilofar Lmar, Noa van
Beek, Nova Kort, Richard Val,
Roebie Zwart, Romy Johansen, Romy Oudshoorn, Romy Wesemann, Rory Mijnen, Rosa de Knegt, Sam
Buijs, Samantha Zoon, Shanna Vellinga, Steven Le, Sydney Udo, Synnargio Ignatia,
Sytse Romijn, Thekla Müter,
Thimo Velt, Thirsa van den
Dool, Thomas Bakker, Tibby
van der Westen, Tigo Kraaijeveld, Vince Ganzevoort, Vyron Saridin, Wendy van Houwelingen, Yvette de Vos,
Yvette Sekiza. HAVO: Aleyna Özcan, Bjarne Zeegers,
Britt Kruitbosch, Britt Zijl,
Brittney Schoorl, Carlijn Ros,
Chris van Loon, Chyenne
Glas, Danita van Slooten, Enzo van Leeuwen, Erik Groen,
Eva Korbee, Floor Kropman,
Ian Gerrits, Ilse Donken, Iris
’t Hart, Iris van Roode, Jeannine Breems, Jeffrey Vink, Jet
de Vries, Joelle Klinkhamer,
Justin van Breemen, Kim Gravemaker, Kjeld Hakze, Liam
van der Molen, Lizzy Draaijer, Luuk van Velzen, Mandy
Drost, Marty Swager, Melissa Huijgens, Meryem Ciblak,
Mike van den Hoek, Mike
van der Gaag, Nadesh Hendriks, Nina de Haan, Quinty
Snijder, Rens Langedijk, Ruben de Regt, Samantha van
Heijst, Sanna van der Putte, Sara Kabel, Silver LeeA-Fong, Stefan Katers, Sterre Schmidt, Sylvie Kluft, Tessa de Wit, Tijmen Schilders,
Tim van Kouteren, Xanthe
Brouwer, Yentl Bakker, Zoë
van Beek. VWO: Blom van de
Velde, Chantal van der Horst,
Eline Koopman, Garth Kühr,
Iris de Vries, Jamie Binkhorst,
Karima El Kaddouri, Marije
Mulder, Merlin Pielich, Michiel van der Valk, Nanda Röling, Natasja van der Gaag,

AGD!

Pablo Cornelissen, Roel de te, Marinthe van Toorn, QuinHaan.
ten van der Veer, Siena Verber, Suzanne de Waaij, Kevin
Het Schoter
de Waal, Abel Willems, Niels
VMBO-TL: Fenna Band- Witmer. VWO: Sasja Alkemastra, Jur Beijer, Bram Berk- de, Jelte de Boer, Luce Crehout, Jasper Boldewijn, Tom man, Teun Duwel, Job EijgenBonarius, Lars Bos, Ashley huijsen, Patrick Kruidenberg,
Bosman, Vincent van Brug- Vanna Kunst, Jeanine Mingen, Sven Buijs, Kayne Bui- kema, Roos van Riel, Tijs
tenhuis, Esra Celik, Da- Rothweiler, Donna Sandtni Claus, Aisha Daniels, We- ke, Mariët Zieleman, Annasley Dekker, Imani van Duijn, bel van Amerongen, Subod
Senne Gernandt, Fleur de Bhusal, Dieter Blank, Sarah
Gier, Meike Giljam, Esmée Geraads, Lara Gernandt, Eva
Haring, Rebel Hommes, Sop- Gregoire, Hidde Haest, Jesse
hie Jansen, Yasmina Jelloul, Heideveld, Marinda Javaux,
Emma van der Knaap, Roos Juliet Koster, Julian Mol,
Köhler, Michiel Kok, Jordi Charlotte Nab, Xanthe WijKuijer, Roan van Laar, Sam zenbroek, Bob van Zoen.
Lefferts, Dayana Levi, Mimi
Lourenburg, Quillian Luijk, Duin en Kruidbergmavo
Genevieve Maartens, Jenni- MAVO: Leonie Adema, Iris
fer van Maren, Arthur Mazou- Agterberg, Malak Al Shara,
ard, Mees van der Meet, Mo- Sasha Alcaraz, Sammy-Jo
hammed El Mesbahi, Adriana van den Berg, Maaike de
Muller, Quinten Otte, Giverny Boer, Faye van den Bosch,
Otte, Kemal Özdogan, Janiek Lisa van den Brand, CaitPeschar, Nina Roos, Sanne lin Brooke, Jesse Buurman,
Rutten, Helle Schopenhouer, Luca Colombo, Robbert CopTobias Siebinga, Mandy Smit, pens, Sean Dietvorst, Elise
Tess van Soelen, Hanne Lise van Duijn, Brent Duineveld,
Stoker, Kim Stuijt, Tom Stut, Ilse van Egmond, Chris GarSibel Tatti, Sanne Uni, Juliët relts, Tatum van Geijtenbeek,
Uni, Bob van Veen, Bas Voog- Nils Gerhard, Lotte de Haan,
el, Brendan van Wijk, Maartje Dante Heiliegers, Angel Hup,
Willemsen. HAVO: Manal Puk de Jong, Jacky de Jong,
El Aouati, Liam Bak, Steffie Michelle de Jong, Daan KlinBakker, Rônén Bason, Joram ge, Merel Klous, Eva KnepBeelen, Anne Bemener, Ja- pers, Marjolein Knöps, Vito
ra Bernáth, Remi Blom, Davi- Konst, Milan Korf, Tijn Korda Boakye, Mandy Bol, Rick pershoek, Sten Krawczyk, Cor
Braam, Charlotte van Brug- Langbroek, Kim van Leeugen, Isabelle Busch, Ferhat wen, Kim van der Linde, MaÇopur, Seher Çopur, Wies non Loos, Esmée van der MaCrolla, Kimo Elst,Anne Feny- ten, Naomi Meerman, Laurie
vesi, Ilse van der Geest, Cas Mesman, Timo Nijhof, Kim
van Ginkel, Jesse Gort, Fleur Oosterbaan, Manon PlantinHaak, Léon Habes, Suzan- ga, Liam van der Plas, Ticho
ne Hekelaar Gombert, Yoram Plug, Bo Pronk, Vera Rebel,
Hendriks, Léon Iglesias Utset, Fleur Riedeman, Damon RutCarla van der Knijff, Feddo te, Thijmen Scheenaard, SteKoeman, Fabienne Koning, fan Selier, Djamila Shir, Nadia
Joost Koster, Scott Kraaijen- Slingerland, Savio Smulders,
bosch, Marit van Leeuwen, Miquel Soares Bras, ReeveeRuyun van der Linden, Maai- na Soekhai, Sarah Soeterke van der Linden, Jady Ma- broek, Scott Struijs, Bart van
homedhoesainkhan, Sawar Sunder, Damian Teske, Ilse
Masih, Jelle Meeuwenoord, Teutscher, Tobian Thoolen,
Koen Mengerink, Soumia Mi- Kosin Trieu, Anne van Veelen,
loudi, Isa Molenaar, Thali- Marisan Veen, Naomi Verta Mooyekind, Nisha Nepa- burg, Melissa Verburgt, Sam
li, Ole Oosterom, Jens van Visser, Lenne Voetelink, HiOvereem, Kim Pham, Alet- dde de Vries, Lars Wiedijk,
te Roelofs, Anouk Schelte- Olaf Wiedijk, Donny Wortma, Tippi van der Sluis, Da- man, Ouassim El Yousfi, Gus
vid Spierenburg, Sebastian van Zuuk.
Stöcker, Ben Stoffers, Gjirona Tasholli, Suzanne Termo-

Gymnasium Felisenum
Gymnasium: Leon Baehr,
Lucas Mercier, Catalina Caupain, Jesse ’t Hoen, Stijn de
Jonge, Gillian van Leeuwen,
Justin Mul, Kevin Tiems, Hugo van Wezenbeek, Nick
Wortel, Déjan van Zutphen,
Carsten Balk, Martijn
Nijkamp, Sterre van Arum,
Rutger Beekmans, Lonneke Bom, Joost van Baar, Lara
Cramer, Maurits van Grinsven, Youp Heinhuis, Olivier Muzerie, Hidde van de

Rhee, Jesse Richter, Wilkin
van Roosmalen, Eline van
den Berge, Nick Brantjes,
Paul Breed, Maartje Brinkman, Rowin Harder, Mart van
der Horst, Sam Hulscher, Eileen Pluut, Matthijs Romeijnders, Sabine Bellaart, Stijn de
Boer, Jim de Haan, Tessa Jaspers, Erin Lucassen, Esmee
Rozemeijer, Naomi Schotvanger, Marcel Sman, Jarie
Smeding, Serosja Tjallema,
Renske Flach, David Snippe,
Kirsten Barink, Lotte Barn-

hoorn, Djémie Groot, Martijn
Huybens, Boyd van Leeuwen,
Loet Smit, Marit Steen, Niels
Stoop, Soemano Zeijlmans,
Coenraad Sassen, Sofie Bartman, Lara van Cappelle, Shea
Haggerty, Daan Kösters, David Lensen, Alan Dolieslager,
David Mol, Amber van Offenbeek, Dajo Spierenburg, Linda Alphenaar, Thim Fielmich,
Floris Minks, Timo van der
Poel, Nico van der Vis, Zohar
Cochavi.
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Aangepaste openingstijden bibliotheek Velsen
Bibliotheek Velsen benut de zomermaanden voor de omvorming
van de bieb. Vroeger een openbare leeszaal, nu een centrale plek in
Velsen voor educatieve en maatschappelijke dienstverlening.

De gemeente schaart zich achter de
plannen. Met de koerswijziging voldoet de bieb aan de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, die
voor alle openbare bibliotheken in
Nederland geldt.
Gewijzigde openingstijden van 1
juli tot en met 2 september:
Centrale Bibliotheek IJmuiden:
ma, di, do en vr: 09:00 – 17:00 uur

za: 10:00 – 14:00 uur
wo: gesloten.
Bibliotheek Velserbroek:
wo: 12:00 – 17:00 uur
za: 10:00 – 14:00 uur
overige dagen gesloten.
Mobiele uitleenpunten De Stek en
Het Terras:
Normale openingstijden tot de zomervakantie en tijdens de zomervakantie gesloten (22 juli tot en met 5
september)
Tijdens de zomerperiode kunnen de
boeken extra lang, namelijk 6 weken,
worden geleend. Zie voor meer informatie: www.bibliotheekvelsen.nl.

Nieuwe afvalpassen HVC
Bewoners, die nog een ouderwetse ReinUnie afvalpas hebben, krijgen deze week een afvalpas van
HVC. Deze nieuwe pas geeft toegang tot de milieustraat van HVC
(afvalbrengstation) in VelsenZuid en die in Beverwijk. Vanaf
maandag (26 juni) kunt u alleen
nog met de HVC-pas terecht bij
de afvalbrengstations. Bewoners,
die al in het bezit zijn van een
HVC afvalpas kunnen die natuurlijk blijven gebruiken.

Grofvuil
Helaas wordt nog steeds grofvuil
aangetroﬀen naast een ondergrondse container. Omwonenden ergeren
zich daar aan. Binnenkort start HVC
daarom met een gratis aanhangwa-

genservice. U kunt dan gratis een
aanhangwagen lenen om grof afval
naar het afvalbrengstation te brengen. Grof afval is van grote waarde.
Want wist u dat bijvoorbeeld uw kapotte strijkplank, versleten vloerbedekking, oude smartphone, kapotte apparaten of meubilair dienen als
grondstoﬀen voor nieuwe producten? Bovendien worden spullen, die
herbruikbaar zijn opgeknapt en via
kringloopbedrijf Noppes verkocht.

IJmuiden Zonder Zwerfvuil
In één middag een schone wijk
– dit was mogelijk! Op woensdagmiddag 14 juni organiseerde de wijkteams IJmuiden-Noord
en IJmuiden-Zuid het evenement
IJmuiden Zonder Zwerfvuil. Jong
en oud hielpen met opruimen.

Het evenement startte om 14.00 uur,
de Beestenbende kwam al gelijk een
zak met zwerfvuil brengen. In verschillende groepjes werd een route gelopen door IJmuiden-Noord en
IJmuiden-Zuid. Met als opbrengst:
een grote berg afval. Van oude handdoeken tot lege blikken. Alles werd
meegenomen naar de feestlocatie
op het Moerbergplantsoen in IJmuiden. Iedereen, die zwerfvuil kwam

brengen kreeg een bijvriendelijke
plant cadeau, mocht één keer grabbelen en kreeg een ijsje.
Eritrese hapjes
Er was nog veel meer te doen. Zo gaf
HVC informatie over afval, terwijl
het Pieter Vermeulen Museum zorgde voor educatieve spellen. Uiteraard waren de wijkplatforms en het
Sociaal Wijkteam ook present. De
statushouders uit de Torricellistraat
zorgden voor heerlijke Eritrese hapjes. Bezoekers lieten zich dat maar
wat graag smaken, evenals de 250
ijsjes die zijn uitgedeeld. Kortom:
een geslaagd evenement, dat onderstreept dat samenwerking loont. (foto: Reinder Weidijk)

Uit het college

Afvalbrengstations
Amsterdamseweg 10 in VelsenZuid en Binnenduinrandweg op het
BUKO bedrijventerrein in Beverwijk. Van maandag tot en met zaterdag geopend. Kijk voor exacte tijden
op www.hvcgroep.nl.

• Het kadeterrein Grote Hout wordt,
als de raad daarmee akkoord gaat,
voor een deel in erfpacht uitgegeven en voor een deel verhuurd aan
TMA Grote Hout BV; daar is nu in
principe overeenstemming over.
De gemaakte afspraken passen in
het gemeentelijke belang van havengebonden bedrijvigheid in Velsen-Noord met respect voor de
leefbaarheid van het woongebied
en focus op een rendabele exploitatie van de zeekade.

• De gemeente Velsen, de woningbouwcorporaties Velison Wonen
en Woningbedrijf Velsen hebben
in maart 2017 besloten om Skaeve Huse te realiseren aan Broekeroog in Velserbroek. Daar is een
wijziging van de bestemming voor
nodig. De eerste stap daartoe is
een startdocument; dit document
wordt nu aan de raad voorgelegd.
Meer informatie: raad.velsen.nl.
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Verkeersveiligheid en
parkeren Kennemerlaan
Er zijn meerdere meldingen binnengekomen over verkeersonveilige situaties op de Kennemerlaan.

Vooral bij het winkelgedeelte staan
veel auto’s stil. Er wordt geparkeerd
op de rijbaan en/of op de ﬁetsstrook.
Dit levert niet alleen verkeersonveilige situaties op voor ﬁetsers, maar is

ook gevaarlijk voor het overige verkeer, dat moet uitwijken naar de andere rijbaan.
De veiligheid is in het geding en daarmee handhaving van de verkeersregels vereist. Vandaar dat de gemeentelijke handhavers samen met de politie optrekken om deze problematiek aan te pakken.

Hagelingerweg dicht
Op zondag 2 juli is de Hagelingerweg in Santpoort-Noord tussen 8.00 en 19.00 uur afgesloten
voor doorgaand verkeer van en
naar Haarlem

Op twee locaties wordt de bovenlaag van het asfalt vervangen: het

gedeelte tussen het Burgemeester
Weertsplantsoen en de Overbildtweg en tussen de zebrapaden tegenover de Dekamarkt en café-restaurant De Wildeman. De Dekamarkt
is te bereiken via de Santpoortse
Dreef en het Burgemeester Weertsplantsoen.

Steeds meer toeristische
overstappunten
Er komen steeds meer toeristische
overstappunten
(TOP’s) in Noord-Holland.
Iiedereen die naar de regio
komt, kan op deze hoge zuilen informatie vinden voor
een heerlijk dagje uit.

Je waant je als toerist in eigen
land vanaf de nieuwe TOP’s.
Op deze opvallend nieuwe
groenblauwe informatiezuilen
staat een verscheidenheid aan
ﬁets- wandel- en vaarroutes in
de omgeving. Ook staan er bezienswaardigheden, locaties
voor bootverhuur en horeca op
vermeld. De provincie NoordHolland en gemeenten subsidieren de realisatie van de TOP’s.
Voor de regio Alkmaar zijn dit
de gemeenten Alkmaar, Castricum, Langedijk, Heerhugowaard, Heiloo en Bergen. Voor
de regio Midden-Kennemerland zijn dit de gemeenten Velsen en Beverwijk. Voor de regio Laag Holland betreft het gemeente Zaanstad. Meer informatie over de TOP’s te vinden
op www.natuurwegwijzer.nl/
tops. (foto: gemeente Velsen)

Zoektocht naar
ontmoetingsplek jongeren
Donderdag 15 juni ging een kleine groep buurtbewoners al fietsend door Zee-en Duinwijk op
zoek naar een nieuwe locatie voor
een Jongeren Ontmoetingsplek
(JOP). De fietsers hadden gehoor
gegeven aan een oproep via Facebook en een berichtje in de krant.

Vertegenwoordigers van de gemeente, het wijkplatform Zee- en Duinwijk, Streetcornerwork en Jongerenwerk ﬁetsten eveneens mee. De
huidige JOP bij buurtcentrum De
Dwarsligger in IJmuiden zou niet
meer voldoen. Bovendien bestaat de
wens om dit veldje op te knappen om
zo de wijk een beter aanzicht te geven.

Vooraf waren door de bewoners een
aantal locaties als alternatief genoemd, zoals bij het basketveld aan
het Pleiadenplantsoen, bij het Johan Cruyﬀcourt aan het Pleiadenplantsoen of achter de sportschool
aan de Wouwenkoplaan. De laatste
twee locaties werden unaniem niet
geschikt geacht. Evenmin de optie
om het veldje bij buurtcentrum De
Dwarsligger te heroverwegen.
Twee opties
Er bleven twee opties over, namelijk:
het veldje tegenover Groot Helmduin en bij het basketbalveld aan het
Pleiadenplantsoen. Deze worden de
komende tijd door de gemeente beoordeeld. ( foto: gemeente Velsen)

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

Zaterdag 24 en zondag 25 juni
Beachrugbytoernooi, Strandtent Springvloed in IJmuiden
Zaterdag 24 juni
Workshop Beelden Maken, Boerderij Zorgvrij in Velsen-Zuid
Zaterdag 1 juli
2Generations Beach Edition, Villa Westend in Velserbroek
Zie voor meer informatie en de volledige evenementenkalender
vvvijmuidenaanzee.nl
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Langdurig gebruik
kadeterrein MEO
Stuwadoorsbedrijf MEO kan zich
straks definitief vestigen en verder ontwikkelen op Grote Hout
distriport IJmond. Velsen gaat een
overeenkomst aan met TMA Grote
Hout BV, die ervoor zorgt dat MEO
het terrein aan de zeekade langdurig kan gebruiken.

dingen. Dit sloot goed aan op de Velsense ambitie om het terrein in erfpacht uit te geven aan een partij, die
er haven gebonden activiteiten onderneemt. Bovendien is uit ervaring
gebleken, dat MEO in haar bedrijfsvoering goed rekening houdt met de
woonkwaliteit van Velsen-Noord.

De zeekade is vernieuwd. Zeeschepen meren er aan om spullen voor
bijvoorbeeld de oﬀshore windparken te halen en te brengen. Binnenvaartschepen brengen onder meer
cellulose om er prachtig papier van
te maken. Er is dan ook een hoop bedrijvigheid aan de noordkant van het
Noordzeekanaal. De activiteiten van
stuwadoorsbedrijf MEO zijn gericht
op het laden en lossen van de schepen en dat de vracht wordt opgeslagen totdat ze verder wordt vervoerd.
MEO doet dit nu zo’n 10 jaar en wilde
van de gemeente meer zekerheid. Dit
met het oog op toekomstige uitbrei-

Onderhandelingen hebben geleid
tot de erfpachtovereenkomst, die de
gemeenteraad overigens nog moet
goedkeuren. Het gaat om langdurig
gebruik van het terrein aan de openbare zeekade in Velsen-Noord. Velsen is verheugd met de overeenkomst. Ook voor MEO is dit een belangrijke mijlpaal. Het bedrijf kan
zich nu deﬁnitief vestigen en verder ontwikkelen op Grote Hout distriport IJmond. Kortom: een mooie
stap in de duurzame ontwikkeling
van een gebied èn van een bedrijf.
Een echte win-winsituatie. (foto: gemeente Velsen)

Havenfestival
De gemeente Velsen kijkt terug op een zeer geslaagd Havenfestival.

Bijeenkomst over
sportaccommodaties
Telekids bij Terrasvogels
Kom zaterdag 24 juni a.s. van
10.00 uur tot 12.00 uur naar voetbalvereniging Terrasvogels aan
de Sportlaan 3 in Santpoort-Zuid
(sportcomplex Elta) . Daar vinden
de TV opnames plaats van het populaire TV programma RTL Telekids: ‘Hou ’t Schoon’.

Acht kinderen van verschillende basisscholen in Velsen strijden in twee
teams tegen elkaar. Een spannende
wedstrijd om te zien, maar ook leuk
om de TV opnames in het echt bij te
wonen. Gratis toegang.

Lesmateriaal
Alle basisscholen ontvangen in het
nieuwe schooljaar lesmateriaal behorend bij dit tv-programma. Dit
sluit mooi aan bij het educatieve programma dat Het Pieter Vermeulen
Museum voor Velsen heeft ontwikkeld m.b.t. zwerfafval en afvalscheiding. Hier wordt al volop gebruik van
wordt gemaakt.

Heeft u ideeën, wensen of signaleert uw knelpunten? Of
ziet u ontwikkeling voor uw
sportaccommodatie(s) dan wel
voor Velsense sportvoorzieningen in het algemeen? Kom dan
maandagavond 3 juli 2017 naar
de bijeenkomst over de ‘Agenda
Sportaccommodaties 2017-2021’
van de gemeente Velsen.

De gemeente wil graag input voor
haar gemeentelijk sportaccommodatiebeleid in de komende jaren. De
bijeenkomst wordt gehouden in de
Burgerzaal van het gemeentehuis.
Aanvang 19.30 uur. Inloop vanaf
19.00 uur. De avond is bedoeld voor
sportverenigingen, sportpartners,
vertegenwoordigers uit het onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties,
buurtsportcoaches en anderen, die
betrokken zijn bij de sport in Velsen.

Sporten in de wijk
Heb je nieuwe, slimme, leuke ideeen om buiten sporten in de openbare
ruimte te stimuleren? Kom dan op 3 juli jouw idee presenteren Spelregel: een
pitch van 3 minuten. De vorm is vrij. Er
is € 50.000 euro beschikbaar om een
of twee plannen uit te voeren. Met elkaar kiezen we de leukste plannen uit.
Meld je aan bij sportzaken@velsen.nl
t.a.v. Christa Hoek. Met als onderwerp:
idee – Sporten in de wijk.
Aanmelden
U kunt uw deelname doorgeven voor 1
juli, per mail aan: sportzaken@velsen.
nl. of telefonisch: 0255-567666. Vermeld hierbij uw naam, vereniging/organisatie, uw emailadres en het aantal personen (maximaal drie personen
per vereniging, school, enz.). Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Dennis de Wit, afdeling Sociaal Domein, email: dwit@velsen.nl.
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School’s Cool IJmond

Thuismentoren gezocht!
Luchtkwaliteit
Noord-Holland op orde
De provincie Noord-Holland meet
jaarlijks, in de regio’s IJmond, Havengebied Amsterdam en Haarlemmermeer, de luchtkwaliteit.
Uit de meetresultaten is gebleken
dat ook in 2016 op alle meetlocaties is voldaan aan de Europese
wettelijke grenswaarden.

PM2,5) overschreden. Ten opzichte van 2015 zijn er op sommige plekken wel lichte stijgingen voor stikstofdioxide (NO2 ) gemeten. Deze
waarden liggen nog wel ruim onder
de grenswaarden. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de datarapporten luchtkwaliteit over 2016.

In alle drie de regio’s wordt op geen
enkele locatie voor de jaargemiddelde concentraties ﬁjnstof (PM10 en

De actuele resultaten van het provinciaal meetnet zijn online te raadplegen op de site www.luchtmeetnet.nl.

Met een uurtje of twee begeleiding per week een brugklasser
verder helpen – is dat wat voor u?
School’s Cool IJmond zoekt enthousiaste vrijwillige thuismentors. Iedereen kan het doen, ook
werknemers. Een kind kan er geweldig mee geholpen zijn.

De thuismentoren van School’s cool
letten erop dat de leerling lekker in
zijn vel zit en voldoende tijd aan zijn
huiswerk besteedt. Zij geven tips en
adviezen, en oefenen met zelfstandig
leren. De begeleiding duurt ongeveer
anderhalf jaar en gebeurt thuis; één
van de ouders is dan ook thuis.

In de brugklas zitten kinderen die
het thuis niet makkelijk hebben, of
moeilijk hebben met de Nederlandse
taal. Zij lopen het risico dat ze vastlopen op school, en uiteindelijk uitvallen. Deze kinderen kunnen veel
hebben aan iemand die hen één of
twee uurtjes per week begeleidt.
School’s Cool IJmond zoekt vrijwilligers voor het komende schooljaar,
in Velsen, Beverwijk en Heemskerk.
Zij kunnen voor een brugklasser een
wereld van verschil maken.

School’s Cool is een maatschappelijk programma van Telstar Thuis in
de wijk. Bedrijven en ondernemers
die hun werknemers willen stimuleren om dit vrijwilligerswerk (deels)
in de baas zijn tijd te doen, zijn ook
van harte welkom. Het kan een
mooie vorm zijn van lokaal betrokken, maatschappelijk ondernemen.
Interesse? Of wilt u meer informatie? Zie dan www.schoolscoolijmond.nl of bel met Sophie Bekker
(023) 539 26 64.

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

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

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

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert
meldingen of klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

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

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Raadsvergadering woensdag 5 juli
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur
U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U kunt hiervoor
plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen zijn zowel live als achteraf te volgen via www.velsen.nl/gemeenteraad en zijn daarna op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren.
.

Inspreken kan tijdens de Carrousel
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griﬃe via

telefoonnummer 0255 - 567502 of via de mail griﬃe@velsen.nl met vermelding van het onderwerp, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De grifﬁe neemt dan contact met u op.
Agenda
Jaarstukken en begrotingen van de volgende gemeenschappelijke regelingen:
• Recreatieschap Spaarnwoude
• Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Kennemerland
• Centraal Nautisch Beheer (CNB)
• Omgevingsdienst IJmond
• Veiligheidsregio Kennemerland
• Noord-Hollands Archief
• IJmond Werkt!
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen (vervolg)
• ReinUnie
• Afvalschap IJmond Zaanstreek
Fractieverantwoording 2016
Jaarlijks stelt de raad de fractieverantwoording
van het afgelopen jaar vast, in dit geval 2016. De,
door de raad benoemde, controlecommissie controleert de fractieverantwoordingen.
Oplegging geheimhouding met betrekking
tot de Meerjaren prognose grondexploitaties
als bijlage bij de Jaarrekening 2016
De Meerjaren prognose grondexploitaties (Mpg)
is een niet openbare bijlage bij de Jaarrekening,
daarvoor is het nodig dat de raad de door het college opgelegde geheimhouding bekrachtigt.
Project Snippergroen
De gemeente wil de meeste van de bijna 300 aan
bewoners verhuurde stukjes gemeentegrond verkopen. Het kopen van dit snippergroen is niet
verplicht, huren blijft mogelijk maar tegen een
marktconform tarief. Inwoners, die geen gemeentegrond huren, kunnen ook een aanvraag doen
voor de aankoop van snippergroen. Per situatie
wordt bekeken of dit mogelijk is. Om de kans op
verkoop te vergroten, worden lagere tarieven en
geen minimale grondwaarde gehanteerd (in afwijking van de kadernota Grondprijzen).
Winkelfonds Velsen (onder voorbehoud uitkomst sessie 21 juni)
A) Subsidieverordening Winkelfonds
B) Naamgeving Winkelfonds
De raad heeft eerder de Regionale Detailhandelsvisie IJmond vastgesteld. Om deze visie te realiseren zijn er voor Velsen nadere uitwerking en instrumenten nodig om de kansrijke centra sterker
en compacter te maken. Zo heeft de raad eerder
ingestemd met het fonds Verhuis- en gevelfonds.
Het fonds stimuleert winkelverhuizingen en gevelrenovaties in de kansrijke winkelcentra. De

raad wordt gevraagd om de naam van het Verhuisen gevelfonds te wijzigen in Winkelfonds De raad
wordt tevens voorgesteld om de Subsidieverordening Winkelfonds Velsen vast te stellen.
Niet inwilligen aanvraag St. de Schoolwerkplaats voor plaatsing aanvraag nieuwe
school op het Plan van Scholen (onder voorbehoud uitkomst sessie 21 juni)
Het bestuur van de Stichting de Schoolwerkplaatsen heeft een aanvraag ingediend voor het stichten van een nieuwe basisschool op Algemeen Bijzondere Grondslag. Op basis van de stukken en
gelezen de rapportage van het Adviesbureau voor
Onderwijsplanning uit Haarlem is vastgesteld dat
het vereiste aantal leerlingen om een school te
kunnen stichten zeer waarschijnlijk niet binnen
de termijn van 5 jaar worden gehaald . De aanvraag wordt niet ingewilligd en komt op het Overzicht van Scholen. De gemeenteraad stelt voor
1 augustus 2017 dit Overzicht van Scholen vast,
waarna het besluit naar de Minister Van Onderwijs gaat.
Startdocument en nota raadpleging planinitiatief ‘Biezenweg 70’ (onder voorbehoud
uitkomst sessie 21 juni)
De nieuwe eigenaar van het voormalige perceel
van Groenrijk aan de Biezenweg 70 wil op het
perceel een landhuis met een gastenverblijf realiseren. Hiervoor is een conceptstartdocument
Nieuw Groenrijk opgesteld en in maart is er een
inloopavond gehouden. De ingediende reacties
hebben geen aanleiding gegeven om het (concept)
startdocument te wijzigen. De raad wordt nu gevraagd om in te stemmen met de start van de bestemmingswijzigingsprocedure, van detailhandel
naar wonen, door het startdocument en de participatienota vast te stellen.
Volgende stap Kust Informatie Centrum
BRAK! (onder voorbehoud uitkomst sessie
21 juni)

In maart 2015 heeft de gemeenteraad besloten om
een bedrag te reserveren voor een gebouw voor
het Kustinformatiecentrum BRAK! IJmuiden.
Afgelopen twee jaar is onderzocht hoe dit centrum met partners gerealiseerd en geëxploiteerd
kan worden. Op basis van de resultaten hiervan
wordt de raad voorgesteld om in te stemmen een
kustinformatiecentrum BRAK! in de vorm van
een groeimodel.
Bestemmingsplan ‘Duingebied’ (onder voorbehoud uitkomst sessie 21 juni)
Dit bestemmingsplan vervangt het huidige bestemmingsplan ‘Duingebied Velsen’ en aangrenzende delen van enkele andere bestemmingsplannen. Het heeft ter inzage gelegen, waarop 41 reacties zijn ontvangen, waarvan een groot deel betrekking heeft op de bestemming van het perceel
Middenduinerweg 89 (Ekogrön) en op de ontwikkeling aan de Brederoodseweg 41. Naar aanleiding van de reacties zal het bestemmingsplan op
enkele punten worden aangepast. De Brederoodseweg 41 maakt echter geen deel meer uit van het
bestemmingsplan en hierop is de plangrens aangepast.
Jaarrekening en jaarverslag 2016 gemeente Velsen (onder voorbehoud uitkomst sessie 21 juni)
Elk jaar legt het college verantwoording af aan de
raad over het gevoerde beleid met het jaarverslag
en de jaarrekening. De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd en goedgekeurd. Het resultaat van de jaarrekening 2016 bedraagt € 3,4
mln positief, onder andere door ontwikkelingen
van beleidsvelden, waarvoor reserves zijn. Het
positieve saldo wordt aan de volgende bestemmingsreserves toegevoegd: Sociaal Domein (€ 0,8
mln), Openbare ruimte (€ 0,2 mln) en Statushouders (€ 0,5 mln). Het resterende saldo (€ 1,6 mln)
wordt toegevoegd aan de reserve Visie op Velsen.

Informatiebijeenkomst IJmondcommissie 27 juni
Locatie IJmondcommissie: gemeentehuis Heemskerk, Maerten van
Heemskerckplein 1, 1964 EZ Heemskerk
Aanvangstijd 19.30 uur.

Inspreken
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griﬃe
van de gemeente Velsen: 0255 567502 of via de mail: griﬃe@regioijmond.nl
met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De
griﬃe neemt dan nog contact met u op.
Agenda (twee presentaties):
1. Stand van zaken Transformatieagenda Sociaal Domein IJmond,
inclusief cijfers eerste kwartaal 2017. Een presentatie over de stand

van zaken, gebaseerd op de nu bekende informatie over het eerste kwartaal 2017. Basis hiervan is onder andere de informatie die van de zorgaanbieders is ontvangen ten aanzien van hun kwartaalresultaten. Daarna een
korte stand van zaken op de strategische doelen uit de Transformatieagenda Sociaal Domein IJmond: integrale toegang, versterken zelforganisatie
van inwoners, samenhangende aanpak en meer grip.
2.Het op te stellen beleidsplan jeugd(hulp) 2017 -2020. Aan de raadsleden van de IJmondcommissie wordt gevraagd mee te denken over de thema’s en beleidsdoelen van het IJmondiale beleidsplan jeugd dat op dit moment wordt geschreven. Op basis van het voorwerk dat al is uitgevoerd ligt
er een gespreksnotitie voor het regionale deel van het beleidsplan. Het beleidsplan wordt IJmondiaal opgesteld en aangevuld met lokale paragrafen.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken
bekend dat zij in de periode van
10 juni 2017 tot en met 16 juni 2017 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning
hebben ontvangen op grond van
de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Heerenduinweg 8, kappen 5 bomen
(12/06/2017) 15466-2017;
Lange Nieuwstraat 489, aanbrengen gevelreclame (12/06/2017)
15326-2017;
Dokweg 16, uitbreiden bedrijfsgebouw (14/06/2017) 15640-2017;
Elzenstraat 33, verbouwen woonhuis (14/06/2017) 15623-2017;
Kompasstraat 61, starten webshop
(14/06/2017) 15677-2017.
Driehuis
Hofdijklaan 37, wijzigen dakkapel

(13/06/2017) 15517-2017;
Hofdijklaan 39, wijzigen dakkapel
(13/06/2017) 15518-2017.
Santpoort-Noord
Kerkweg 52, vervangen en vergroten dakkapel (12/06/2017) 156272017;
Eyndenhoeﬄaan 3, kappen boom
(16/06/2017) 15860-2017.
Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 28,plaatsen dakkapel en erker (16/06/2017) 158652017.
Velsen-Noord
Melklaan 41, plaatsen dakkapel
(12/06/2017)\ 15429-2017.
Velserbroek
Zwanebloembocht 172, wijzigen
verleende vergunning (vergroten
woning) (8095-2017) (13/06/2017)
16910-2017.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn
waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes weken:
IJmuiden
Kaarweg 13, vervangen en vergroten van de bestaande bedrijfshal
(16/06/2017) 10957-2017
Rijnstraat 73, samenvoegen beneden- en bovenwoning tot één woning (16/06/2017) 11085-2017

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 25, plaatsen lichtstraat (16/06/2017) 108292017
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Kompasstraat
4,
verwijderen schuur en herstellen muur
(29/05/2017) 13788-2017.
Driehuis
Waterlandweg 2, plaatsen toegangshek (16/05/2017) 7915-2017.
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 66, wijziging functie van woning naar vakantiewoning (06/06/2017) 67982017.
Velserbroek
Grote Buitendijk 76, vervangen
dakkapel(18-05-2017)12105-2017.
publicatietekst

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

lem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende
omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
Keetberglaan 303, plaatsen kelder
(16/06/2017) 13054-2017;
Keetberglaan 307, plaatsen kelder
(16/06/2017) 13060-2017;
De Ruyterstraat 178, realiseren 5
appartementen (16/06/2017) 81412017.
Velsen-Zuid
Oosteinderweg 9, vervangen gevelkozijn (14/06/2017) 16851-2017.

Velsen-Noord
Melklaan 57, oprichten schuur
(14/06/2017) 10548-2017;
Meerweidenlaan 43, plaatsen dakkapellen (voor- en achtergevel) (1906-2017) 11158-2017;
Velserkade ong., realiseren expeditie ruimte (19-06-2017) 216822017.
Santpoort-Noord
Huis te Wissenlaan 28, plaatsen erker en een dakkapel (13/06/2017)
12555-2017.
Velserbroek
L. Zocherplantsoen 97, wijzigen zijgevel (19-06-2017) 11911-2017.
Geweigerde omgevingsvergunningen
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 3, kappen

boom (13/06/2017) 12380-2017.
Van Rechtswege verleende omgevingsvergunningen
Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 74, gevelwijziging (20/06/2017)8158-2017.
APV artikel 2:17 Evenementen
IJmuiden
Braderie Kennemerboulevard op
2, 9, 16, 23 en 30 juli en 6, 13, 20 en
27 augustus van 10.00 tot 17.00 uur,
(14/06/2017)12197-2017;
Velserbroek
2Generations Beach Edition op het
strand Villa Westend op 1 juli 2017,
(20/06/2017) 11007-2017.
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Ontwerpbesluiten Motorhuislocatie Santpoort-Noord
Terinzagelegging
ontwerpbestemmingsplan Motorhuislocatie
en ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van 10 woningen en het kappen van 13 bomen op de locatie Hoofdstraat
262 en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid.

Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op 23 mei 2017 besloten de gecoördineerde procedure te starten om woningbouw mogelijk te maken op het perceel Hoofdstraat 262 in Santpoort-Noord.
De gemeente is voornemens mee te
werken aan het verzoek van Wibaut
om tien woningen te realiseren op
bovengenoemde locatie. De gronden zijn in Velsen ook bekend als de
zgn. ‘Motorhuislocatie’, vanwege de
vestiging van de voormalige autogarage Motorhuis en het Shell-tankstation.
Ontwerpbesluiten
Op grond van paragraaf 3.6.1 Wet
ruimtelijke ordening en afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Velsen bekend dat met
ingang van 30 juni 2017 gedurende
zes weken de volgende ontwerpbesluiten inclusief bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage liggen:
1) Ontwerpbestemmingsplan ‘Mo-

torhuislocatie’. Het bestemmingsplan (NL.IMRO.0453.BP1503MOTORHUIS1-O001) biedt
het planologisch kader voor de
bouw van tien woningen met bijbehorende bouwwerken. Het
plangebied is gelegen in Santpoort-Noord in de gemeente Velsen en bevindt zich in een driehoekig bouwblok dat wordt begrensd door de Wüstelaan aan de
westzijde, de Johan van Beemlaan aan de zuidzijde en de
Hoofdstraat aan de oostzijde (zie
volgende afbeelding). De huidige
bebouwing bestaat uit het voormalige pand van autodealer Motorhuis en het oude Shellstation
aan de Hoofdstraat 262.
2) Ontwerp omgevingsvergunning.
Voor het bouwen van 10 woningen, het realiseren van een tuinmuur, het veranderen van de weg
en het kappen van 13 bomen is op
16 december 2016 een aanvraag
voor een omgevingsvergunning ingediend. Deze aanvraag
past binnen het ontwerpbestemmingsplan ‘Motorhuislocatie’.
3) Ontwerpbesluit hogere grenswaarden. In het besluit hogere
grenswaarden zijn hogere waarden bepaald voor de woningen in
het plangebied. Ten gevolge van
de ligging binnen de geluidszones
van de wegen A208 en de Hoofdstraat wordt de voorkeursgrens-

waarde uit de Wet geluidhinder
overschreden.
Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Motorhuislocatie’ met alle bijlagen en
de ontwerp omgevingsvergunning
met bijlagen liggen van 23 juni 2017
tot en met 3 augustus 2017 tijdens
openingstijden ter visie op het gemeentehuis aan het Dudokplein 1
in IJmuiden en in de centrale bibliotheek aan het Dudokplein 16 in
IJmuiden. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter visie gelegde stukken. Het ontwerpbestemmingsplan
kan daarnaast ook worden ingezien
via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website
kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het
ontwerpbestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van
de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer
NL.IMRO.0453.BP1503MOTORHUIS1-O001.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter visie
ligging kan een ieder (bij voorkeur)
schriftelijk of mondeling een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan en op het ontwerpbesluit
omgevingsvergunning. Dit doet u
door een brief te richten aan het col-

lege van Burgemeester en wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden of via ro@velsen.nl.
Onder vermelding van ‘zienswijze
coördinatieprocedure Motorhuislocatie’. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend
ambtenaar, de heer S.F. van Putten,
telefoonnummer 0255 567200.
Zienswijzen hogere waarden
Voor het indienen van zienswijzen
gericht op het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van ter visie ligging schriftelijk
dan wel mondeling richten tot de
Omgevingsdienst IJmond. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar
gemaakt worden bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940
AH Beverwijk, onder vermelding
van “Zienswijze ontwerpbesluit
vaststelling hogere waarde Wet bestemmingsplan “Motorhuislocatie
Santpoort Noord”. Voor mondelinge
zienswijzen kunt u telefonisch een
afspraak maken met Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer
0251-263863.

Startnotitie locatie Handgraaf Santpoort-Zuid
De gemeente Velsen nodigt u uit
om kennis te nemen van de startnotitie van locatie Handgraaf in
Santpoort-Zuid. In de startnotitie
staan de randvoorwaarden voor
ontwikkeling van de locatie als
woongebied.

Op 20 juni 2017 hebben burgemeester en wethouders van Velsen besloten om de startnotitie voor locatie Handgraaf vrij te geven voor participatie. Gedurende de 4 weken dat
de stukken ter inzage liggen, heeft u
de mogelijkheid om hierop een reactie te geven. De reacties worden voorzien van commentaar en opgenomen
in een reactienota. De reacties kunnen leiden tot aanpassing en/of aanvulling van de startnotitie. De (aangepaste) startnotitie wordt samen
met reactienota ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad Vel-

sen.
Ter inzage
De stukken liggen ter inzage in het
gemeentehuis en in de Centrale Bibliotheek Velsen van 21 juni t/m 22
juli 2017. Ook staan de stukken gepubliceerd op de website www.velsen.nl. U kunt uw reactie sturen naar
handgraaf@velsen.nl onder vermelding van ‘reactie startnotitie locatie
Handgraaf ’.
Inloopbijeenkomst
Tevens organiseert de gemeente op
dinsdag 4 juli as. samen met Pré Wonen, grondeigenaar, een inloopgelegenheid in ‘t Brederode Huys ,Bloemendaalsestraatweg 201 in Santpoort-Zuid. Inloop van 17.00 tot
19.00 uur. Er is gelegenheid tot het
stellen van vragen. Bovendien kunt
u natuurlijk van gedachten wisselen
over de startnotitie.
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Beleidsregels handhaving drugs
De burgemeester van Velsen
maakt bekend dat hij op 13 juni
2017 heeft besloten:

• Beleidsregels handhaving drugs in
woningen en lokalen 2017 vast te

stellen
• Deze Beleidsregels handhaving
drugs in woningen en lokalen 2017
de dag na publicatie in het elektronisch gemeenteblad in werking te
laten treden

Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is
gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen.
Tevens ligt de regeling 12 weken ter
inzage bij de receptie van het stad-

huis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze regeling wordt ook gepubliceerd
op de website van de gemeente Velsen: www.overheid.nl.

Melding kappen bomen
In verband met slechte conditie
worden de populieren aan het Lange

Vlak achter nr. 22 en die aan de Orionweg/Raafstraat (garagebox 4c) in

IJmuiden gekapt.

Verkeersmaatregel
Dokter de Grootlaan 19, 2071 TG SANTPOORT-NOORD

schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische
weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie
met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van Velsen.

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

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Kidsdag westernstyle

Kidsdag westernstyle
Santpoort-Noord - Zaterdagmiddag kon je heel wat
cowboys en indianen tegenkomen in en om de Hoofdstraat. Met het ‘westernthema’ had Puur Santpoort een
raak thema gekozen voor
hun Kidsdag tijdens de Juni
Shoppingmaand.
Kinderen konden lekker
knutselen, geschminkt worden, rijden op de woeste rodeostier of springen op het

springkussen. Er werd lekker
genoten van de activiteiten in
het heerlijke zonnetje.
Hopelijk doet de zon zaterdag ook mee tijdens de
Vriendinnen Verwendag in de
Hoofdstraat en op het Broekbergenplein. Voor de dames
is er veel winst te behalen en
daarvoor hoef je niet ineens
op je hoge hakken door de
straat te rennen om twee uur.
Maar het mag natuurlijk wel!
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KNRM goed
doel IJmond
Bereikbaar
IJmond - Maandag 19 juni is de
nieuwe challenge gestart van de
fiets-app Ring-Ring van IJmond
Bereikbaar. Wanneer de 100.000
kilometer op de teller wordt bereikt, ontvangt de KNRM 1.000
euro. Fietsen maar! Eind april
is de fietsapp van Ring-Ring
bij alle IJmond Bereikbaar-fietsers geïntroduceerd. Een app
waarmee je spaart, bespaart en
wordt uitgedaagd. Een enthousiaste kopgroep van 250 fietsers
heeft de app inmiddels gedownload en registreert daarmee hun
fietsritten.
De KNRM is één van de 170 organisaties die is aangesloten bij
IJmond Bereikbaar. ,,Voor veel
mensen is het vanzelfsprekend
dat ze op de fiets naar het werk
komen. Door het fietsprogramma maken we hen en de collega’s die dat nog niet doen op
een leuke en positieve manier
bewust van de keuze die je hebt:
pak je de auto, of stap je op de
fiets?” zegt Gerda van Vliet van
de KNRM. De KNRM redt en
helpt sinds 1824 mens en dier in
nood op zee.

Met gids wandelen
door Oud-IJmuiden

van delen van de wijk, wederopbouw, architectuur, de bouw
van de nieuwe sluis en veel
meer.
U kunt op woensdagmiddag 28
juni mee met de gids. De start
is om 13.00 uur. De startplek
wordt na aanmelding doorgegeven. De wandeling duurt
twee uur. Er is een mogelijkheid om aansluitend, om circa
drie uur, gezellig koffie of thee
te drinken met de groep.
Het thema van de wandeling is
de visserij, voor en na de oorlog. Over gebeurtenissen tijdens de oorlogsperiode en over
het leven in Oud-IJmuiden voor
en na de oorlog. De kosten van
de rondleiding zijn 8 euro per
persoon. De wandeling inclusief koffie of thee met appeltaart kost 13 euro per persoon.
Na de wandeling kunt u op eigen gelegenheid een bezoek
brengen aan het Zee- en Havenmuseum. Zie ook www.zeehavenmuseum.nl. Aanmelden
kan tot en met 26 juni via info@ontdekoudijmuiden.nl of
bel naar 06-50905585.
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IJmuiden - Ontdek OudIJmuiden organiseert wandelingen onder begeleiding van
een deskundige en enthousiaste gids. U maakt kennis met
het interessante heden en verleden van een unieke kustplaats. Dat kan weer op woensdagmiddag 28 juni.
Nog maar 140 jaar jong is
IJmuiden. Ontstaan door de
aanleg van het Noordzeekanaal en de sluizen. Er is veel
te vertellen over het ontstaan
van Oud-IJmuiden, de groei en
bloei, de vishandel, ijsfabrieken,
werkzaamheden in en rond de
vissershaven en sluizen, de invloed van de oorlog, de sloop

springkussen. Er werd lekker
genoten van de activiteiten in
het heerlijke zonnetje.
Hopelijk doet de zon zaterdag ook mee tijdens de
Vriendinnen Verwendag in de
Hoofdstraat en op het Broekbergenplein. Voor de dames
is er veel winst te behalen en
daarvoor hoef je niet ineens
op je hoge hakken door de
straat te rennen om twee uur.
Maar het mag natuurlijk wel!
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een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt,
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Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:

KNRM goed
doel IJmond
Bereikbaar
22 juni 2017
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Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

