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Scholieren ‘aan de rol’ 
met bewoners Velserduin

Driehuis - Vier dagen lang gaan 
leerlingen van de Duin & Kruid-
berg Mavo deze week aan de rol 
met bewoners van Verpleeghuis 
Velserduin. 
Deze vierdaagse begint al een 
aardige traditie te worden. Elke 
dag wordt een mooie route afge-
legd door Driehuis en Beecke-
stijn. Voor de bewoners van Vel-
serduin is het een prettige gele-
genheid om een frisse neus te 
halen en even contact met de 
buitenwereld en vrolijke jonge 
mensen te hebben Vrijdagmid-
dag gaat de vierdaagse na af-
loop langs het grasveld bij sta-
tion Driehuis. Daar zal muziek-
korps Soli klaar staan om het 
laatste stukje van de route met 
muziek extra feestelijk af te slui-
ten. Dat zal vrijdag van onge-
veer 15.00 tot 15.15 uur zijn. (fo-
to: Reinder Weidijk)

Roadshow 
van start

Driehuis - Ter gelegenheid 
van het naderende jubileum-
seizoen is de Stadsschouw-
burg velsen gestart met een 
roadshow voor de promotie 
van de productie ‘Het Meisje 
van velsen’. Deze zal op een 
aantal podia in de gemeente 
te zien zijn en de eerste hal-
te was zaterdagavond tijdens 
het Dorpsfeest Driehuis.

Mrs. Einstein (foto) verzorgde de 
humoristische presentatie en liet 

het publiek meezingen met oer-
Hollandse hits uit de show ‘Vui-
le Huichelaar’. Een primeur voor 
Driehuis was een liedje uit de ju-
bileumproductie ‘Het Meisje van 
Velsen’. Eline Schmidt zong met 
muzikaal leider Sjoerd Jansen 
aan de piano het nummer ‘Le-
ven in kleur’. Ter afsluiting van de 
feestelijke roadshow werd door 
Cobie en André, onder grote hi-
lariteit, een ludieke verloting ge-
houden waarbij een aantal prij-
zen, na afloop, weer werden in-

genomen. Jacob Bron, directeur 
van de Stadsschouwburg Vel-
sen, toonde zich na afloop zeer 
in zijn nopjes met deze eerste 
Roadshow. ,,Dankzij de mede-
werking van de organisatie van 
het Dorpsfeest mochten we ge-
bruik maken van dit mooie po-
dium en met de honderden en-
thousiaste mensen als toeschou-
wer hadden we ons geen betere 
start van onze eerste Roadshow 
kunnen wensen.’’ (foto: Joop 
Waaijenberg)

Paard uit de sloot
Santpoort-Noord - Maandag-
middag heeft de brandweer een 
paard uit de sloot geholpen. 
Whisper was vlak bij het station 
in een sloot tussen twee weilan-
den terecht gekomen. Het pro-

bleem was dat één van haar 
voorbenen vast zat in de steile 
kant. Met brandslangen en een 
speciaal tuig heeft men Whisper 
uiteindelijk uit de sloot kunnen 
trekken. (foto: Ko van Leeuwen)
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalber-
gen legt wekelijks een ty-
pisch IJmuidens beeld vast. 
Soms naar aanleiding van de 
actualiteit of een evenement, 
soms gewoon vanwege de 
mooie taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft. 

Deze keer een afgelopen za-
terdagavond geschoten plaatje 
van de ‘overkant’ van het kanaal. 
De hoogovens en het westelijke 
hoogoventerrein liggen badend 
in de gloed van de eerste zomer-
zonsondergang van dit jaar. Offi-
cieel moeten we ‘Tata Steel’ zeg-
gen, maar de gemiddelde IJmui-
denaar heeft het gewoon nog 
over de “hoogóvens”, bij voor-
keur met de klemtoon op de 
tweede lettergreep. Net als vis 
zijn ijzer en staal niet meer weg 
te denken uit IJmuiden. Ruim 90 
jaar geleden, in januari 1924 was 

hier de gloed te zien van het eer-
ste ruwijzer dat uit Hoogoven 1 
stroomde. Ruim vijf jaar eerder 
wordt in 1918 onder leiding van 
Henri Wenckebach de Konink-
lijke Nederlandsche Hoogovens 
en Staalfabrieken NV opgericht. 
Het hoofdkantoor staat in Den 
Haag. Voor de aanleg van de fa-
brieken moet men kiezen tus-
sen Rotterdam en de monding 
van het Noordzeekanaal. Het 
is duidelijk dat de keuze op de 
laatste is gevallen. In 1919 be-
gint de aanleg van de haven ge-
volgd door de bouw van Hoog-
ovens 1 en 2 in 1920. Met ingang 
van 1924 begint de productie 
van ijzer en staal. Inmiddels zijn 
de oudere ovens verdwenen en 
draait alles om Hoogovens 6 en 
7, hier links op de foto. Je kunt de 
aanblik van de hoogovens mooi 
vinden of niet, maar de skyline is 
in het algemeen indrukwekkend!

Rotonde Santpoort vier weken dicht
Velsen - Maandag 7 juli start 
de gemeente Velsen met de 
werkzaamheden voor het 
herinrichten van de rotonde 
Hagelingerweg/Santpoort-
se Dreef in Santpoort-Noord. 
Dit verkeersplein wordt her-
ingericht om zowel de ver-
keersveiligheid als de door-
stroming van het openbaar 
vervoer te verbeteren. Zo 
krijgt de rotonde vrijliggen-
de fietspaden en worden ‘op-
vanglichten’ geplaatst om 
het doorgaand verkeer tijde-
lijk te laten stoppen om lijn-
bussen voorrang te verlenen. 
De werkzaamheden worden 
uitgevoerd in samenwerking 
met de provincie Noord-Hol-
land.

De gemeente Velsen verwacht 
ernstige verkeershinder om-
dat de rotonde een belangrij-
ke schakel is tussen Driehuis, 
Santpoort-Noord, Santpoort-

50-jarige voetbalclub pakt uit
Wolter Kroes zingt op 
jubileumfeest Telstar
Velsen - ’Viva Hollandia’ van Wol-
ter Kroes behoort tot de bekend-
ste voetbalhits van ons land. De 
Noord-Hollandse zanger brengt 
het nummer zaterdag zeker ten 
gehore tijdens het jubileumfeest 
van Telstar, dat plaatsvindt aan 
de vooravond van de voetbal-
kraker Nederland-Mexico. An-
dere artiesten die optreden zijn 
Frans Zeilemaker, Als de Brand-
weer, DJ Jack & Jack, Esther de 
Haas (Funky Diva Ezz), The Local 
Boyzz en DJ Miss Behave. Het Ta-
ta Steel Stadion gaat zaterdag om 
17.00 uur open. Vanaf 18.00 uur is 
de WK-wedstrijd Brazilië-Chili op 
een groot scherm te zien. Daarna 
barst het muziekfeest los, dat tot 
in de kleine uurtjes duurt.
Het feest vormt het spectaculaire 
slotstuk van een vol jubileumjaar 

met onder andere een reünie, ga-
ladiner, haventoernooi, clinic en 
straatvoetbaltoernooi. De muzika-
le invulling van het jubileumfeest 
is samengesteld in overleg met 
de Supportersvereniging Telstar. 
Daardoor is een gevarieerd pro-
gramma ontstaan. Wolter Kroes, 
Frans Zeilemaker, DJ Jack & Jack 
en Als de Brandweer staan garant 
voor gezellige meezingers, Esther 
de Haas en DJ Miss Behave zor-
gen voor een portie dance en de 
rockliefhebbers worden op hun 
wenken bediend door The Local 
Boyzz. De optredens vinden af-
wisselend plaats op een podium 
op het veld en in de business-
club. Het grote scherm wordt bui-
ten geplaatst. Vanwege het aan-
vangstijdstip zorgt Telstar Horeca 
voor haring, saté en diverse war-
me en koude snacks.
Tickets voor het jubileumfeest 
kosten 20 euro (inclusief twee 
consumpties) en zijn verkrijg-
baar bij Telstar, Primera Prince en 
Zeewijk, DNM Mode, Hair In Vel-
serbroek, Maaike Tromp, Brilser-
vice Beverwijk en online via Tic-
ketscript (www.sctelstar.nl). Le-
den van de supportersvereniging, 
seizoenkaarthouders en sponsors 
betalen 15 euro per ticket. Deze 
kaarten zijn alleen verkrijgbaar bij 
Telstar en via de website. Tickets 
zijn zaterdag ook verkrijgbaar aan 
de deur van het Tata Steel Stadi-
on.

Zuid, Velserbroek en de N208. 
Dit geldt voor zowel auto-, bus- 
als fietsverkeer. Om de duur van 
de werkzaamheden te beperken 
wordt continu doorgewerkt van 
maandag tot en met zaterdag 
tussen 07.00 en 22.00 uur. De 
werkzaamheden duren naar ver-
wachting bijna vier weken: van 7 
tot 31 juli.
Om de werkzaamheden uit te 
kunnen voeren wordt de Hage-
lingerweg vanaf Driehuis rich-
ting Santpoort afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Het door-
gaande verkeer wordt omgeleid 
door middel van borden. De lijn-
bussen van Connexxion en hulp-
diensten worden langs het werk 
geleid. Voor (brom)fietsers wor-
den voorzieningen getroffen zo-
dat zij langs het werk kunnen rij-
den. De afslag op de N208 (van-
af de Velsertunnel) wordt tijdelijk 
afgesloten. Het verkeer richting 
Santpoort en Velserbroek wordt 
omgeleid. In de omleidingsrou-
te zijn delen opgenomen die nu 
gesloten zijn voor vrachtwagens. 
Gedurende de werkzaamheden 
wordt dit verbod tijdelijk opge-
heven.
Zie ook www.velsen.nl en www.
connexxion.nl.
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Velsen-Zuid - Om het belang 
van een goede houding en zit te 
benadrukken, heeft de hippische 
brancheorganisatie de FNRS Zit-
competitie in het leven geroepen. 
Deze competitie is inmiddels uit-
gegroeid tot een begrip. Ieder jaar 
doen er meer ruiters mee en de 
verwachting is dat ook tijdens de 
editie van dit jaar weer veel en-
thousiaste manegeruiters mee-
doen aan de voorrondes. 
De selectiedag werd zondag 11 
mei georganiseerd bij Hippisch 
Centrum Velsen. Twaalf ruiters 
waren geselecteerd om HCV te 
vertegenwoordigen tijdens de re-
giofinale, die zondag 22 juni jl. bij 
Manege de Eenhoorn in Blokker 
werd gehouden.
Tijdens de prijsuitreiking in Blok-
ker werd bekend gemaakt dat 
Hippisch Centrum Velsen vijf win-
naars mee mag nemen naar de 
kwartfinale. 
De kwartfinale wordt zondag 7 
september gehouden bij manege 
Thielen in Tilburg (Brabant) en bij 
Ruitersportcentrum Kraaij in Nij-
kerkerveen (Gelderland). HCV-
topper Jody Burger werd tweede 
in categorie 1. Amber Stoel werd 
eerste, Isabelle Wakkers tweede 
en Cassey Stam derde in catego-
rie 3. Michelle Kraaijenoord werd 

vierde in categorie 4. Ook de Vel-
sense ruiters Lotje Mes, Linda van 
Luit, Maxime van der Linde, Shari-
ta Lowies, Ingrid Mooij, Fleur de 
Groot en Esmee Hamers hebben 
goed gereden.
Het ruitersportcentrum maakt tij-
dens de regiofinale kans op de 
prijs ‘Bestzittend FNRS Ruiter-
sportcentrum van 2014’. Er werd 
een gemiddelde berekend van de 
beste acht deelnemers per ruiter-
sportcentrum. Hippisch Centrum 
Velsen behaalde de hoogste sco-
re en mag zich daarom een jaar 
lang Bestzittend Ruitersportcen-
trum van deze regio noemen!
De winnaars van de kwartfinale 
mogen tijdens het Horse Event in 
Deurne op zaterdag 13 september 
strijden in de halve finale. Diezelf-
de dag strijden de winnaars van 
de halve finale in een spectacu-
laire finale om de titel ‘Bestzitten-
de FNRS Manegeruiter van 2014’. 
De winnaars uit de vier categorie-
en ontvangen de hoofdprijs, het 
inmiddels bekende en begeerde 
‘Dagje Academy’, dat vanuit de 
FNRS in samenwerking met Aca-
demy Bartels aan de ruiters wordt 
aangeboden. De ruiters ontvan-
gen tijdens het ‘Dagje Academy’ 
onder andere een privéles van 
Imke Schellekens-Bartels.

Hippisch Centrum beste 
Ruitersportcentrum

IJmuiden - Op 27 juni geeft Dirk 
Out een orgelconcert in de Her-
vormde Nieuwe Kerk aan de Ka-
naalstraat. Dirk is verbonden als 
organist aan deze kerk. Verder is 
hij een bekend organist in bin-
nen- en buitenland. Hij heeft een 
reeks cd’s gemaakt en wordt re-
gelmatig gevraagd voor het ge-
ven van concerten. Het gezeg-
de ‘Goede wijn behoeft geen 
krans’ geldt zeker voor deze or-
ganist. Het concert begint om 
20.00 uur. De toegang is gratis. 
Aan het eind wordt u een bijdra-
ge gevraagd voor de gemaakte 
onkosten.

Orgelconcert

IJmuiden - Vindt u het leuk om 
met andere mensen  te kaarten 
of een ander spel te spelen? In 
een ongedwongen sfeer ande-
re mensen ontmoeten, koffie 
of thee drinken, een praatje te 
maken en een spel te spelen? 
Kom dan eens langs op woens-
dagmiddag van 13.00 tot 15.00 
uur bij Kansen & Zo. De afde-
ling Kansen & Zo van de Stich-
ting Welzijn Velsen organiseert 
voor volwassenen, onder ande-
re in De Spil, diverse activiteiten.  
De inlopen van Kansen & Zo zijn 
voor alle volwassenen toeganke-
lijk. U vindt de Spil in de Frans 
Halsstraat 29, telefoon Kansen & 
Zo, 06-23802814.

Klaverjassen 
en spelinloop

Forteiland vaker open
IJmuiden –  Zoals gewoonlijk 
is het Forteiland in IJmuiden op 
de eerste zondag van de maan-
den maart tot en met novem-
ber geopend voor het publiek. 
De eerstvolgende publieksdagen 
zijn daarom weer op de zonda-
gen 6 juli en 3 augustus. 
Om in de zomermaanden ook de 
vele toeristen en vakantiegan-
gers in de regio de mogelijkheid 
te bieden om het Forteiland te 
bezoeken worden er dit jaar voor 
het eerst extra bezoekdagen in-
gelast, en wel op de woensdag-
middagen 23 en 30 juli, en op 6 
en 13 augustus.
De overtocht naar het Forteiland 
wordt verzorgd door MS ‘Konin-
gin Emma’ vanaf de Kop van de 
Haven in IJmuiden. De vertrek-
tijden hier zijn op zondagen om 

10.45, 12.45 en 15.10 uur. Vanaf 
het eiland gaat de boot terug om 
13.00, 15.15 en 17.15 uur.
Op de vier woensdagmiddagen 
is er slechts één overtocht: dan 
vertrekt de Koningin Emma om 
12.45 uur vanaf de Kop van de 
Haven, en is de retourvaart vanaf 
het Forteiland om 15.10 uur.
Toegangskaarten voor de over-
tocht heen en weer, inclusief 
rondleiding, kosten 12,50 euro 
per persoon. Kinderen t/m 6 jaar 
hebben gratis toegang (onder 
begeleiding; maximaal vier kin-
deren per begeleider).
Kaarten kunnen vooraf besteld 
worden www.ijmuidenserond-
vaart.nl, of telefonisch: 0255 – 
511676. Aan boord van de Ko-
ningin Emma kunnen eveneens 
kaarten worden gekocht.

Velsen-Noord - De politie in de 
IJmond heeft afgelopen zaterdag-
avond een hennepplantage op-
gerold in een bedrijfspand aan 
de Grote Hout- of Koningsweg. 
In het pand werd door de poli-
tie een compleet ingerichte hen-
nepplantage aangetroffen met 
zo’n 900 hennepplanten. De po-
litie heeft het energiebedrijf ter 
plaatse gevraagd die constateerde 
dat er sprake was van diefstal van 
stroom. De hele hennepplantage 
is ontruimd, alle hennep en toebe-
horen werden door een bergings-
bedrijf afgevoerd en vernietigd. De 
politie heeft een nader onderzoek 
ingesteld naar onder andere de ei-
genaar van deze hennepplantage.

Hennepplantage 
ontmanteld

Fietsster gewond
Santpoort-Noord – Een oude-
re vrouw is vorige week donder-
dagmiddag gewond geraakt bij 
een verkeersongeval op de Ha-
gelingerweg. De vrouw fietste 
even na 14.00 uur over de roton-
de toen ze geen voorrang kreeg 
van een afslaande automobilist. 
De vrouw kwam hierbij lelijk ten 
val. Ambulancepersoneel heeft 
het slachtoffer opgevangen en 
na de eerste zorg is ze naar het 
ziekenhuis overgebracht voor 
verdere behandeling. 

Kortingsactie verlengd
Cruisen: ontdek een 
ander soort vakantie
Santpoort-Noord - Dat steeds 
meer mensen voor het eerst een 
cruise willen maken bleek wel uit 
de response die Vanessa’s Reis-
bureau kreeg na de kortingsac-
tie tijdens Juni Maand: Shopping 
Maand: diverse families bespa-
ren 100 euro op een cruise en de 
eersten zijn afgelopen maandag 
vertrokken richting Noorwegen. 
Vanwege het succes wordt deze 

kortingsactie door Vanessa in ju-
li voortgezet. 
Als je naar de Hoofdstraat 224 
in Santpoort-Noord komt, dan 
kun je meteen haar blad met tips 
voor startende cruisers ophalen 
samen met een cruise-brochure 
naar keuze. Ontdek dus die an-
dere soort vakantie en laat Va-
nessa je inspireren een cruise te 
gaan maken!

Rondvaarten op kanaal
IJmuiden - Het is komende za-
terdag weer Motorendag in het 
Zee- en Havenmuseum. Als ex-
tra attractie organiseert de Am-
sterdamse stichting MOVE in de 
haven van IJmuiden en op het 
Noordzeekanaal bijzondere rond-
vaarten. Het publiek is welkom 
aan boord van de historische 
sleepboot Independent III.
Dit schip uit 1955 doet tegen-
woordig dienst als veerboot van 
Rederij het IJ en is geschikt ge-
maakt voor het vervoer van pas-
sagiers. Het ruime achterdek 
wordt door een tentdoek overkapt 
en er staan tafeltjes en stoeltjes. 
Bij mooi weer worden de zijkan-
ten opengeklapt zodat de opva-
renden de havendrukte vanaf het 
water direct kunnen beleven. Aan 
boord is een klein buffet en een 
toilet. De Independent III komt za-
terdag rond 13.00 uur aan bij de 
Kanaaldijk (Steigerweg) in IJmui-
den. Van daar worden om 14.00 
en om 15.00 uur rondvaartjes van 
30 minuten gehouden. Kosten 
3,50 euro voor volwassenen, 1,50 

euro voor kinderen tot en met 12 
jaar. Verkoop kaartjes aan boord. 
Voor wie een rondvaart wil com-
bineren met een bezoek aan het 
museum, staat om 13.45 uur en 
om 14.45 uur een historische au-
tobus voor het museum klaar voor 
het vervoer naar de boot: een Ley-
land Verheul 73 van de stichting 
Veteraan Autobussen. Deze bus 
uit 1960 heeft dienst gedaan bij 
Maarsse & Kroon. De alumini-
um ‘golfplaten’ geven de bus een 
Amerikaans uiterlijk. Na de rond-
vaart brengt de bus u weer terug 
naar het museum dat tot 17.00 uur 
is geopend. Een combinatiekaart 
museum-bus-boot kost 8 eu-
ro voor volwassenen, 4 euro voor 
kinderen t/m 12 jaar. Deze kaart 
is verkrijgbaar in het Zee- en Ha-
venmuseum. Inwoners van IJmui-
den die om 16.00 uur met de In-
dependent III terug willen va-
ren naar Amsterdam CS kunnen 
een plek reserveren via www.mo-
ve-amsterdam.nl of 06-24222576. 
Kosten van deze vaartocht: 10 eu-
ro (terug op eigen gelegenheid).  
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Ed Geels laat opening 
schouwburg herleven

IJmuiden - De prachtige foto 
van de opening van de Stads-
schouwburg Velsen krijgt een 
eigentijdse opvolger. 
Fotograaf Ed Geels heeft die 
bewuste avond in september 
1963 deze week laten herle-
ven, compleet met figuranten, 
bijzondere auto’s en een tuin-
slang om de regenachtige sfeer 
na te bootsen. Geels heeft zich 
voor het kunstproject laten in-
spireren door de bekende fo-
tograaf Gregory Crewdson, die 
bekend staat om zijn surrealis-
tische beelden.
,,Toen ik de zwart-witfoto van 
de schouwburg voor het eerst 
zag, wilde ik er meteen iets 
mee doen’’, aldus Ed Geels. ,,Er 
zit zo veel sfeer in, het is bijna 
tastbaar. Als fan van Crewd-
son leek het mij geweldig om 
er een eigentijdse versie van te 
maken. Deze Amerikaan gaat 
bij het maken van zijn foto’s 
bijna als een filmregisseur te 

werk. Het zijn taferelen die de 
indruk wekken onderdeel uit te 
maken van een groter verhaal, 
als scènes uit een film. Alles 
wordt tot in de puntjes uitge-
werkt. Die perfectie probeer ik 
met dit project te benaderen.’’
Paula Schavemaker van de 
Stadsschouwburg Velsen was 
direct enthousiast over het ini-
tiatief van Ed Geels: ,,Het past 
mooi in de activiteiten die wij 
vanwege het jubileum organi-
seren. Een groot deel van het 
personeel heeft vrijwillig me-
dewerking verleend aan de fo-
toshoot. We zijn erg benieuwd 
naar het resultaat.’

De foto wordt in een gelimi-
teerde oplage uitgebracht. Het 
eerste exemplaar wordt bij de 
start van het jubileumjaar over-
handigd aan de directie van de 
Stadsschouwburg Velsen. Zie 
ook www.edgeelsfotografie.nl. 
(foto: Ed Geels Fotografie)

IJmuiden - Eindelijk is het 
de jonge turner Amine Abai-
di uit IJmuiden dan toch ge-
lukt. Nadat het 9-jarige super-
talent een jaar geleden twee-
de was geworden bij het Ne-
derlands Kampioenschap Tur-
nen is hij de weg omhoog inge-
slagen. Een jaar lang hard trai-
nen met trainster Felicia Rono-
dihardjo heeft zich voor Amine 
uitbetaald in vijf gouden me-
dailles op het NK 2014.
In Ahoy Rotterdam is zaterdag 
21 en zondag 22 juni het Fan-
tastic Gymnastics 2014 gehou-

den. Een Nederlands Kampi-
oenschap van bijna alle gym-
sporten in één weekend en op 
één locatie. Eén onderdeel hier-
van is Turnen, wat uitgesplitst 
is in zes toestelcategorieën en 
een all-round kampioenschap. 
Amine Abaidi slaagde erin om 
op maar liefst 4 toestellen eer-
ste te worden (ringen, voltige, 
rekstok en de brug) en met de 
kers op de taart werd Amine 
ook nog eens all-round kampi-
oen. Al met al ging Amine van 
SV PAX Hoofddorp met vijf gou-
den plakken terug naar huis.

Vijf keer NK turngoud

Kritische blik op plan 
Lange Nieuwstraat

IJmuiden - Wijkplatform IJmui-
den-Zuid heeft een zienswij-
ze ingediend op de voorlopi-
ge plannen van de gemeen-
te Velsen om de Lange Nieuw-
straat en Plein 1945 opnieuw in 
te richten. Nadat er op 3 en 4 
maart schetsen van de plannen 
bekend waren gemaakt, zijn er 
nog een aantal wijzigingen in de 
plannen doorgevoerd om ver-
volgens een ‘voorlopig ontwerp’ 
ter inspraak te leggen. Hierop 
mogen alle belanghebbenden 
reageren. Wijkplatform IJmui-
den-Zuid vond dat de nieuwe 
inrichting van deze belangrijkste 
doorgaande weg in IJmuiden, 
zoals deze in de ontwerpplan-
nen vermeld staan grote gevol-
gen gaat hebben voor de wijk-
bewoners van IJmuiden-Zuid. 
Daarom heeft het Wijkplatform 
op 7 mei een wijkraadpleging 
gehouden over de voorgeno-
men plannen. Tijdens deze wijk-
raadpleging is er een goed en 
constructief debat gevoerd met 
de ruim 40 aanwezige wijkbe-
woners over de plannen en zijn 
er ook een aantal goede alterna-
tieven naar voren gekomen voor 
de herinrichting van de Lange 
Nieuwstraat. Naar aanleiding 
van deze wijkraadpleging heeft 
het Wijkplatform IJmuiden-Zuid 
een zienswijze opgesteld en de-
ze bij de gemeente ingediend.
Bij de overdracht van deze uit-
gebreide zienswijze aan wet-
houder Robert te Beest heeft 
het wijkplatform de alternatie-
ve voorstellen uitgebreid kun-
nen toelichten. Te Beest gaf aan 
zeer blij te zijn met deze wij-
ze van wijkparticipatie en heeft 

toegezegd de zienswijze uitge-
breid te zullen bestuderen. Be-
langrijke punten in de zienswij-
ze zijn onder andere het instel-
len van één richtingsverkeer aan 
beide zijden van de Hema, zodat 
het vele verkeer dat nu de Vel-
serduinweg op en af gaat ge-
splitst wordt en daardoor veel 
overzichtelijker wordt. Ook vin-
den de wijkbewoners van IJmui-
den-Zuid dat de bushaltes bij 
de huisartsenpraktijk Het Ba-
ken en de Moskee op de Plane-
tenweg moeten blijven bestaan. 
De nieuw aan te brengen bus-
haltes tussen de rotonde en de 
IJsselstraat zou te veel parkeer-
plaatsen kosten en de bereik-
baarheid van de winkels en Fy-
siotherapiepraktijk ernstig ver-
slechteren.
Verder pleit het wijkplatform 
IJmuiden-Zuid voor het herstel-
len van de doorgaande route in 
de Rijnstraat ter hoogte van het 
voormalig KPN gebouw en het 
creëren van een doorgaande 
route tussen de Kennermerlaan 
en het Velserduinplein, via het 
Oosterduinplein. Hierdoor zou 
veel verkeer de Lange Nieuw-
straat kunnen mijden, waardoor 
de doorstroming verbetert en er 
minder gevaarlijke situaties zul-
len ontstaan door afslaand ver-
keer. De inspraak periode loopt 
nog tot 26 juni 2014. Vervolgens 
worden de inspraakreacties ver-
werkt in een inspraakrapporta-
ge, waarna het college een be-
sluit zal nemen over de definitie-
ve herinrichting. Als deze proce-
dure met goed gevolg is doorlo-
pen, zullen de werkzaamheden 
in het voorjaar van 2015 starten.

Velsen – Per 1 januari 2015 
komt er een nieuw Advies- en 
Meldpunt Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling (AMHK) 
voor de regio IJmond, Zuid-
Kennemerland en Haarlem-
mermeer samen. Het is een 
samenvoeging van het Ad-
vies- en Meldpunt Kindermis-
handeling (AMK) en Steun-
punt Huiselijk Geweld en Kin-

dermishandeling. Het nieuwe 
meldpunt wordt de ‘front-offi-
ce’ voor advies, consult en mel-
ding. In het regionale project 
AMHK en Crisis wordt een ver-
binding gelegd tussen het AM-
HK en crisiszorg. Velsen heeft 
een subsidie van 100.500 eu-
ro aangevraagd bij de provin-
cie Noord-Holland voor bijdra-
ge aan het project.

Nieuw meldpunt 
huiselijk geweld

Grond oude 
spoorlijn naar 

provincie
Velsen – Om het HOV ver-
der te realiseren heeft de pro-
vincie Noord-Holland gron-
den overgenomen van ProRail 
en NS Vastgoed. Het gaat om 
de gronden onder de spoor-
lijn Haarlem-Beverwijk, waar de 
onderdoorgang komt, en aan-
sluitend de grond rondom het 
oude spoor tot aan het oude 
spoorviaduct in IJmuiden. Be-
treders van het gebied zullen 
door informatieborden worden 
gewaarschuwd voor eventueel 
onveilige situaties rond het on-
gebruikte spoor. 
Na het broedseizoen (half ju-
li) zal het oude spoor worden 
verwijderd. Omwonenden zul-
len twee weken van te voren op 
de hoogte worden gesteld. Met 
bewoners die nog materiaal op 
gehuurde grond hebben staan, 
zal contact worden opgeno-
men door de provincie. Het ou-
de spoormateriaal (rails en hal-
tes) wordt hergebruikt door de 
Stichting Stoomtrein Goes-Bor-
selen. Een abri (van de Zee-
weg) wordt opgenomen in de 
collectie van het spoormuse-
um in Utrecht. Deze maatrege-
len volgen op het besluit van de 
gemeenteraad op 5 juni om het 
bestemmingsplan voor dit ge-
bied goed te keuren. Er kan nu 
worden gestart met de werk-
zaamheden voor een vrije bus-
baan en een vrijliggend fiets-
pad. De onderdoorgang onder 
het spoor zal het laatste onder-
deel van het HOV-traject zijn. 

Rotaryclub 
Velsen knapt 

begraafplaats op
Velsen-Zuid - Op vrijdag 20 
juni heeft een tiental leden van 
de Rotaryclub Velsen de han-
den uit de mouwen gestoken 
op de begraafplaats van de 
Engelse kanaalgravers bij de 
Engelmunduskerk. Grafstenen 
werden gereinigd, onkruid ver-
wijderd, woekerende planten-
groei gesnoeid en hekwerken 
geschilderd. Tot slot werd zo’n 
twee kubieke meter schelpen 
op het gravenveld als grond-
bedekking aangebracht. Aan 
het eind van de middag lag dit 
kleine intieme begraafplaatsje 
er weer keurig bij. Deze actie 
was een vervolg op een soort-
gelijk initiatief dat de Rota-
ryclub in 2001 nam, ter gele-
genheid van het 125-jarig be-
staan van het Noordzeekanaal, 
dat toen samenviel met het 50  
jarig bestaan van Rotaryclub 
Velsen. De club is voornemens 
om iedere twee jaar deze op-
knapbeurt te herhalen.
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Nieuw in IJmuiden:
Zakenreizenbureau The 
Travel Club - Business

IJmuiden - The Travel Club 
Business is een onafhankelij-
ke franchiseorganisatie die zich 
richt op exclusieve dienstverle-
ning aan het midden-en klein 
bedrijf.
Jarenlange ervaring, wereld-
wijde inkoop, persoonlijke ser-
vice en scherpe tarieven zijn de 
kenmerken van The Travel Club 
- Business. Eigenaar Jacqueli-
ne Kramer: ,,Wij zijn gevestigd 
om de hoek, maar maken ge-
bruik van een wereldwijd in-
koopnetwerk. Daardoor bieden 
wij scherpe tarieven die vaak 
voordeliger zijn dan internet. En 
wij bieden persoonlijke service. 
Wij regelen alles voor u: vliegtic-
kets, accommodatie, autohuur, 
treinen, visa, verzekeringen en 
nog veel meer.  Bovendien zijn 
wij bereikbaar als andere reis-
bureaus gesloten zijn en bieden 
een noodnummer voor reizigers 
in het buitenland.”
Flexibiliteit en snel schakelen 
zijn cruciaal voor zakenreizigers. 
,,Het regelen van een zakenreis 
laat u daarom aan een expert 
over. U concentreert zich volle-
dig op de zaken, terwijl wij uw 
reis organiseren. Wijzigen uw 
plannen tijdens de reis? Ook dat 
nemen wij u uit handen”, aldus 
Jacqueline Kramer. ,,Want ser-
vice en persoonlijke aandacht 
staan bij ons voorop.” The Tra-

vel Club Business maakt deel uit 
van een landelijk netwerk van 
meer dan 170 onafhankelijke 
reisadviseurs en is aangesloten 
bij brancheorganisaties ANVR 
en SGR.
Kijk voor meer informatie over 
The Travel Club op www.thetra-
velclub.nl/jacquelinekramer en 
maak vandaag nog een vrijblij-
vende afspraak. 

The Travel Club, Jacqueline Kra-
mer, telefoon 0255-785321, 06- 
25413447, jacqueline.kramer@
thetravelclub.nl of www.face-
book.com/TTCBusiness.

De Kaars (sl)uit!
Santpoort-Noord - Na 22 jaar 
gaat het kaarsje uit voor de 
Kaars Verlichting aan de Hoofd-
straat. Helaas is het onder ande-
re door veranderende economi-
sche omstandigheden niet meer 
rendabel om de winkel voort te 
zetten. 
Sander en Doeleman: ,,Graag 
hadden wij de winkel nog een 
aantal jaren voortgezet, maar 
het zit er helaas niet meer in. Ik 
heb het alle jaren met veel ple-
zier gedaan en heb altijd gepro-
beerd de klanten zo goed moge-
lijk te helpen met advies en ex-
tra service.”
Eigenaren Sander en Lydia 

Doeleman willen alle klanten 
hartelijk bedanken voor het ver-
trouwen. Maar na al die jaren is 
het ook goed om weer eens iets 
anders te gaan doen. Sander: 
,,Daarom heb ik besloten om 
verder te gaan als ZZP verlich-
tingsmonteur. Vanaf 1 juli kunt 
u bij mij terecht voor het mon-
teren van lampen en schakelma-
teriaal/dimmers, zoals ik dit de 
laatste jaren al veel heb gedaan. 
Ik ga dan van huis uit opereren 
en kan daardoor flexibel en eco-
nomischer werken. U kunt mij 
voortaan bereiken op de nieu-
we website: www.verlichtings-
monteur.nl.”

Trampolinespringers 
pakken medailles
Velsen - Afgelopen zaterdag en 
zondag werden in Rotterdam de 
Nederlands Kampioenschap-
pen trampolinespringen gehou-
den. Zaterdag was het de beurt 
aan B-, C-, D- en E-springers om 
een gooi te doen naar de titel. 
Er werd begonnen met de syn-
chroonkoppels. In de E-jeugd 
kwamen Myra Veldhuyzen en 
Leanne Timmerman uit op een 
zesde plaats. Bij de C-jeugd zijn 
Marit Rijntjes en Britt Klous op 
de zevende plaats geëindigd.
De eerste gouden medaille voor 
TVIJ werd gewonnen in de klas-
se B-senioren door het syn-
chroonkoppel Maaike Spring in 
‘t Veld en Amanthis Angenent 
(Triffis). De tweede gouden me-
daille voor TVIJ werd gewonnen 
door Merel Wolzak. Ook zij mag 
zich een jaar lang Nederlands 
kampioen noemen. Stijn Nissink 
heeft zich bewezen door in de E-
jeugd op een zesde plaats te ein-
digen. 
Zondag mochten de synchroon-
springers van TVIJ opnieuw het 
spits afbijten. Deze dag waren 
de A- en B-springers aan de 
beurt. Romana Schuring sprong 
met haar partner Carlijn Blek-
kink (TSH) een voortreffelij-

ke oefening. Ze werden Neder-
lands kampioen bij de A-seni-
oren. Hetzelfde deden de  zus-
ters Selina en Jennifer van Ma-
ren bij de B-junioren. Ook zij ver-
overden de titel. Annick Hout-
huizen en haar partner Jenni-
fer Kouwenhoven (TSH) zijn bij 
de A-jeugd/junior op een zesde 
plek geëindigd. Siebe Wielenga 
en Rens Verhoef (KDO) werden 
Nederlands kampioen bij de B-
jeugd Jongens. 
Individueel waren er ook de no-
dige medailles te winnen. Jenni-
fer van Maren sprong een sta-
biele wedstrijd en mocht met de 
zilveren medaille naar huis. Haar 
zus Selina van Maren sprong 
ook een voortreffelijke wedstrijd 
en is in de klasse B-junior Ne-
derlands Kampioen geworden. 
Maaike Spring in ‘t Veld moest 
op beide dagen aantreden. Ze 
sprong zich in de B-junioren 
naar een zesde plaats. In de A-
jeugd kon Mel van de Kolk zich 
niet bewijzen en eindigde daar-
door op de zesde plaats. 
Bij de A-senioren kon Jimmy 
Demmers helaas de titel Neder-
lands Kampioen niet prolonge-
ren. Hij ging met een bronzen 
medaille naar huis. 

Rondrit 
stoomtrein

IJmuiden - Op zondag 29 juni 
organiseert de vereniging Hoog-
ovensstoom weer een rondrit 
met fotostop op het terrein van 
Tata Steel. De stoomtrein ver-
trekt om 10.45 uur vanaf station 
Velserbosch in Velsen-Noord. De 
rondrit duurt zo’n anderhalf uur. 
Na afloop is het Hoogovens Be-
drijfsmuseum geopend. Dit ligt 
op de route naar station Velser-
bosch. Bij grote belangstelling 
wordt bij vertrek van de eerste 
rondrit besloten of er een twee-
de rit gereden wordt. De kaart-
verkoop start om 9.30 uur bij het 
loket van het station. Kinderen 
van 0 tot 12 jaar betalen 4 eu-
ro en volwassenen 6 euro. Kaar-
ten kunnen ook gereserveerd 
worden via www.csy.nl of www.
hoogovensstoomijmuiden. De-
ze dienen voor 10.00 uur aan het 
loket op de dag van de rit te zijn 
afgehaald. Iedereen die mee-
gaat moet in het bezit zijn van 
een geldige ID-kaart of pas-
poort (geen rijbewijs). Station 
Velserbosch is te bereiken door 
de Wenkebachstraat in Velsen-
Noord uit te rijden tot het hoofd-
kantoor van Tata Steel. Postcode 
voor navigatie: 1951 JZ. Voor de 
afgesloten toegangspoort gaat u 
linksaf richting museum en stati-
on. Borden wijzen bij het hoofd-
kantoor de weg. De volgende rit. 
is op zondag 27 juli.

Collectanten 
Spierfonds

Velsen - Het Prinses Beatrix 
Spierfonds zoekt nog extra col-
lectanten. Bent u in de Spier-
week van 7 tot en met 13 sep-
tember beschikbaar en vindt u 
een wandeling van twee uurtjes 
geen punt? Dan bent u diegene 
die men zoekt. Met een paar uur-
tjes van uw tijd kunt u echt ver-
schil maken. Dankzij de collecte 
heeft het Prinses Beatrix Spier-
fonds de afgelopen jaren baan-
brekend  wetenschappelijk on-
derzoek kunnen doen naar spier-
ziekten. Hierdoor zijn er nieu-
we  medicijnen gekomen, bete-
re  behandelmethoden ontwik-
keld en is de kwaliteit van leven 
van mensen met een spierziekte 
verbeterd. Helaas is er voor veel 
spierziekten nog geen behande-
ling mogelijk. Een spierziekte tast 
het hele lichaam en daarmee het 
hele leven van een persoon aan. 
De meeste spierziekten zijn pro-
gressief en een groot deel van de 
mensen komt in een rolstoel te-
recht. Zelfs al op hele jonge leef-
tijd! Een levensreddend medicijn, 
technologie die de kwaliteit van 
leven verhoogt, hoop voor ou-
ders en een beetje meer begrip 
in het dagelijkse leven, daar doen 
we het voor. En met uw hulp kun-
nen we dat blijven doen. Ga het 
team van gedreven en gezellige 
collectanten versterken. Aanmel-
den kan bij mevrouw J. Sieraad, 
telefoon 06-51504629.

www. .nl

www. .nl

Deep Helder gedoopt
IJmuiden - Vorige week vrijdag-
middag is aan de Cruisekade in 
het offshore ondersteuningsvaar-
tuig Deep Helder gedoopt.
Het schip is gebouwd bij De 
Hoop Shipyard in Foxhol en vaart 
onder Nederlandse vlag. Het is 
een multifunctioneel schip dat is 
gebouwd in opdracht van Sea-
Mar Subsea Services in Den Hel-
der. Dit bedrijf heeft vanwege de 
gewenste kwaliteit bewust geko-
zen voor een volledig Nederland-
se bouw. Het schip is 65 meter 
lang en kan 50 personen huis-
vesten. Qua ergonomie is veel re-
kening gehouden met een prettig 

verblijf aan boord. Voor het werk 
zijn er vergaderzalen en kanto-
ren, voor de vrije tijd zijn er recre-
atieruimtes en een fitnessruimte. 
De aandrijving is dieselelektrisch 
en het schip kan zichzelf dyna-
misch op positie houden. 
De Deep Helder kan meerdere 
functies vervullen met betrekking 
tot olie- en gasinstallaties op zee, 
waaronder onderzoek, installatie 
en onderhoud, maar ook kan het 
als basisschip dienen voor een 
onderwaterrobot. De eerste vijf 
jaar gaat het schip in charter bij 
in Den Helder gevestigde Deep-
Ocean. (foto: Ko van Leeuwen)
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Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899

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

Dorpfeest Santpoort
Nieuw: FeestMate
Santpoort-Noord - De voorbe-
reidingen voor het Dorpsfeest 
Santpoort, dat van 2 tot en met 
9 augustus wordt gehouden, zijn 
in volle gang. Nieuw is een spon-
taan initiatief vanuit het dorp met 
als doel een maatje te vinden om 
aan evenementen deel te nemen, 
of in de avonduren gezellig mee 
op stap te gaan. Het nieuwe ini-
tiatief heet ‘FeestMate’ en kent 
naast een facebookpagina ook 
een fysieke uitvoering. Op zon-
dagmiddag 29 juni van 14.00 tot 
17.00 uur kan iedereen in Café 
Brasserie De Wildeman terecht 
voor de eerste ‘FeestMate’-bij-
eenkomst.
Initiatiefneemster Liz Siegers ver-
telt: ,,Ik ken veel mensen die graag 
de feestweek in willen, maar te-
gen een drempel oplopen, om-
dat ze geen maatje hebben met 
wie ze kunnen afspreken. Denk 
daarbij niet alleen aan de avon-
den, maar ook aan de evenemen-
ten die overdag en ’s avonds wor-
den georganiseerd.’’
Siegers benadrukt dat FeestMate 
niet alleen is bedoeld voor vrijge-
zellen: ,,Stel dat je partner niet van 
klaverjassen, schaken, handboog-
schieten, bierproeven of steen-
werpen houdt, dan kom je ook op 
29 juni of plaats je een berichtje 
op de FeestMate Facebookpagi-

na. Zo zal je er achter komen dat 
er meer mensen zijn die voor dat 
event een maatje zoeken.’’
Op zondagmiddag 29 juni gaan 
de deuren van De Wildeman om 
13.45 uur open (toegang gra-
tis). Mensen die een FeestMate 
zoeken zullen dan door het pro-
gramma van het Dorpsfeest wor-
den geleid met een overzicht van 
het dagprogramma, maar ook 
met een overzicht van de bandjes 
die ’s avonds op de diverse po-
dia spelen. Bezoekers kunnen ter 
plaatse aangeven dat ze bij een 
bepaald event één of meerdere 
maatjes zoeken. Onder het genot 
van een drankje kan men zo ook 
op een leuke manier kennis ma-
ken en alvast afspraken maken.
Siegers: ,,De dag zal voor mij al 
geslaagd zijn als er ook daadwer-
kelijk agenda’s worden getrokken 
en telefoonnummers worden ge-
deeld. Het is toch geweldig dat 
er in Santpoort zoveel leuke din-
gen worden georganiseerd? Als 
ik mijn steentje kan bijdragen 
om zoveel mogelijk mensen hier-
van te laten genieten, is mijn dag 
al weer helemaal goed. Dus, al-
leen de feestweek in? Ik dacht 
het niet!”
Kijk op facebook, zoek op ‘Feest-
Mate’ of stuur een berichtje naar 
FeestMate@gmail.com.

Santpoort-Noord - Zondag 6 
juli is weer de jaarlijkse autoze-
gening. Na de viering van 11.00 
uur in De Naaldkerk door Fons 
Catijn zal hij weer alle auto’s, 
fi etsen etcetera zegenen. Het 
belangrijkste zijn natuurlijk de 
mensen die het vervoermiddel  
besturen. Ter plaatse zal de rij-
richting aangegeven worden.

Autozegening

Full Count op tournee
Velsen - De regionale band 
Full Count is deze zomer bijna 
niet te missen. Het tienkoppi-
ge gezelschap speelde afgelo-
pen tijd al op diverse gelegen-
heden, variërend van Koningin-
nedag en Bourgondisch Sant-
poort tot de Samenloop voor 
Hoop in Heemskerk. De ko-
mende weken zijn Velserbroek, 
IJmuiden en opnieuw Sant-
poort aan de beurt.
Op donderdag 17 juli speelt de 
groep tijdens ‘Kennemerlaan 
Leeft!’ in IJmuiden. Dit optre-
den is na afl oop van de hard-
draverij in de Kennemerlaan. 
Op dinsdag 5 augustus staat 
Full Count traditiegetrouw op 
het Ramsispodium tijdens het 
Dorpsfeest Santpoort. 
De leden van de band, afkom-
stig uit Velsen en Haarlem, 

brengen op dynamische wijze 
zowel klassiekers als nieuwe 
hits. Van ‘Nightboat to Cairo’ 
van Madness tot ‘Rolling in the 
Deep’ van Adèle en van ‘I Wish’ 
van Stevie Wonder tot ‘Good 
God’ van Anouk; een feeste-
lijke en zeer dansbare selectie 
komt zaterdag live voorbij. 
Daarbij staan ook voor Full 
Count nieuwe nummers zoals 
‘Street Live’, ‘It’s a man’s World’, 
‘Get Lucky’, ‘Livin la Vida Loca’, 
‘Bad Girls’ en ‘Blame it on the 
Boogie’ op het programma.
Naast de vierkoppige blazers-
sectie van Full Count, worden 
zangeres Natascha Klobedanz 
en zanger Edwin van Vliet ste-
vig en swingend ondersteund 
door twee gitaren, toetsen, 
drums, bas en veel bijzang. Zie 
ook www.fullcount.nl.

Ren je rot voor een 
motorkledingcheque

Santpoort-Noord - Dit jaar or-
ganiseert Visser Tweewielers op 
zaterdag 28 juni voor de derde 
keer de Motorkleding Run. Tij-
dens deze stoere tegenhanger 
van de welbekende Stiletto Run 
leggen deelnemers een parcours 
af in hun complete motorpak, in-
clusief helm, handschoenen en 
laarzen. De hoofdprijs is een kle-
dingcheque ter waarde van 250 
euro! Daarnaast zijn er nog vele 
andere prijzen te winnen, waar-
onder een dag motorhuur.  
De spelregels zijn simpel: schrijf 
je in en kom in je complete mo-
torpak naar de winkel van Vis-
ser Tweewielers, Hoofdstraat 
214. Leg vervolgens zo snel mo-
gelijk in vol ornaat het uitgezet-
te parcours af. Het maakt niet uit 
of je pak van textiel of leer is, het 
moet echter wel beschermende 
motorkleding zijn, zodat het par-
cours voor iedereen even zwaar 
is.
Vanaf 15.00 uur kun je als deel-
nemer je startnummer ophalen 
bij de winkel en om 16.00 uur zal 
de Run van start gaan. De prijs-
uitreiking vindt direct na afl oop 

plaats. Inschrijven voor de Mo-
torkleding Run is gratis en kan 
door middel van het inschrijffor-
mulier. Deze is te downloaden 
op www.vissertweewielers.nl of 
af te halen in de winkel. Het in-
schrijfformulier moet voor zater-
dag 28 juni 15.00 uur bij Visser 
Tweewielers binnen zijn. Dat kan 
ook via e-mail: info@vissertwee-
wielers.nl. 

Glitter & glamour-feest

Velserbroek - Al meer dan een 
jaar waren de ouders van de 
kinderen van groep 8 van OBS 
De Duinroos bezig met de voor-
bereidingen voor het afscheids-
feest. 
Zij organiseerden een spette-
rend afscheid voor groep 8. De 
kinderen werden van school 
opgehaald door vier limousi-

nes en naar de glamour disco 
party gebracht. Gedurende de 
avond draaide er een geweldi-
ge DJ die ook op grote feesten 
zoals Sensation White heeft ge-
draaid. Ook kwam er een op-
treden van een zangeres Brit-
ney uit Velserbroek. Een gewel-
dige afsluiting van de leuke tijd 
op de Duinroos!

Aangehouden 
dankzij alerte 

getuige
Velsen - Na een alerte melding 
van een getuige, kon de politie 
zondag op maandagnacht twee 
mannen aanhouden op verden-
king van de diefstal van gesto-
len kinderfi etsjes. Een getuige 
zag dat nabij de Gildenlaan twee 
mannen zich verdacht ophielden 
en mogelijk bezig waren met een 
diefstal. Deze getuige belde di-
rect de politie, die hierop de auto 
kon opsporen waarin de mannen 
reden. Op de N208 nabij Velser-
broek troffen zij de bewuste au-
to aan en zette deze aan de kant. 
In de auto zat een 29-jarige man 
uit Alkmaar en een 34-jarige Roe-
meen. Bij hen werden 5 kinder-
fi etsjes aangetroffen die vermoe-
delijk van diefstal afkomstig zijn. 
De politie heeft beide mannen in-
gesloten voor nader onderzoek en 
het voertuig is in beslaggenomen. 
Door deze snelle melding van een 
getuige, kon de politie alert rea-
geren. Een van de aangehouden 
verdachten bleek mogelijk nog 
meer op zijn kerfstok te hebben: 
dit wordt nader onderzocht.

Velsen - De politie heeft afgelo-
pen weekend meerdere drankrij-
ders betrapt. Op de Wijkeroog-
straat in Velsen-Noord werd zon-
dagavond een 51-jarige Pool 
aangehouden. De man was ver-
moedelijk van zijn fi ets gevallen 
en lag met bebloed gezicht op 
straat. Voordat de agenten naar 
de man toe konden om te kij-
ken hoe het met hem ging, za-
gen zij hem al weer op zijn fi ets 
stappen en voor de politieauto de 
weg oversteken. Omdat de fi et-
ser gevaarlijk slingerende, wil-
den de agenten de man staande 
houden. Dat lukte, maar niet na-
dat de man eerst met zijn fi ets te-
gen de politieauto was gereden. 
De man werd meegenomen naar 
het politiebureau en ter ontnuch-
tering ingesloten.  In IJmuiden 
vielen twee drankrijders door de 
mand door hun opvallende rijge-
drag. Een 21-jarige automobilist 
uit Velserbroek reed slingerend 
over de Zeeweg. En een 30-jarige 
bestuurder van van snorfi ets reed 
in de nacht van zaterdag op zon-
dag opvallend langzaam over de 
rotonde ter hoogte van de Lange 
Nieuwstraat in IJmuiden. Ook de-
ze bestuurder had gedronken en 
kreeg een proces-verbaal.

Drankrijders





Inschrijving Huttenbouw 
Velserbroek van start
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Action Planet heeft 
voor een ieder wat wils

Na een goede deal bij de eerste 
Beursvloer in Velsen maakt Stich-
ting Welzijn Velsen volgende week 
dankbaar gebruik van de moge-
lijkheden van ActionPlanet in re-
creatieschap Spaarnwoude. De 
welzijnswerkers sluiten dan in stijl 
het seizoen 2013/2014 af met een 
bijzonder enerverende en span-
nende dag. ActionPlanet timmert  
immers behoorlijk aan de weg en 

heeft op het gebied van perso-
neelsuitjes, teamdagen en team-
building een uitstekende reputa-
tie hoog te houden. ActionPlanet 
eigenaar en pretmaker Ineke van 
der Geest vertelt heel aanstekelijk 
wat haar bedrijf zo speciaal en bij-
zonder maakt. Ineke van der Geest: 
,,Klopt, ja. We zijn van vele markten 
thuis en kunnen op maat een uitje 
samenstellen. Offroad Quad rijden 

is een van de meest geboekte ac-
tiviteiten waaraan iedereen binnen 
zijn eigen grenzen mee kan doen, 
volwassenen, maar ook kinderen 
vanaf 10 jaar. Ook leuk is de Hum-
mer /4WD Experience of power-
boat-varen op de Noordzee. Op 
onze offroad-locatie in recreatie-
gebied Spaarnwoude vind je alles 
wat het zo spannend maakt: zand, 
modder, heuvels, afdalingen.” Ine-
ke sluit af: ,,Daarnaast kunnen wij 
organisaties, bedrijven en scholen 
een teambuildingprogramma aan-
bieden. Tijdens onze Zeskamp Ex-
peditie Action Planet is commu-
niceren, motiveren en vindingrijk-
heid van groot belang. Je leert el-
kaar beter kennen en werkt oplos-
singsgericht samen. Als er interes-
se is, kun je ons bellen op nummer 
023-5392650 of even kijken op on-
ze website: www.actionplanet.nl.’’

ActionPlanet

Vanaf heden kan de jeugd vanaf 
10 jaar uit Velserbroek, Driehuis 
en Santpoort zich weer inschrij-
ven voor de Huttenbouw Velser-
broek die voor de vijfde keer ge-
houden wordt. Gedurende vier 
dagen (7 t/m 10 juli) in de zomer-
vakantie kunnen zij, al dan niet 
met een groepje vriend(inn)en, 
een riante hut bouwen op het na-
tuurterrein aan de Grote Buiten-
dijk (tegenover nr. 214). Ook kun-
nen zij meedoen aan de sportac-
tiviteiten (o.a. boog- en katapult-
schieten) en de muziekavond die 
extra georganiseerd worden. 
De Huttenbouw is bedoeld voor 
tieners die zelfstandig aan de 
slag kunnen, dus zonder timme-
rende vaders, vandaar de mini-
mumleeftijd van 10 jaar. Hutten-
bouw Velserbroek is tegelijkertijd 
een jongerenproject, omdat een 

15-tal jongeren de jeugd begelei-
den en de horeca, het transport, 
het sporten en het ’s nachts be-
waken van het terrein mede voor 
hun rekening nemen. De organi-
satie is in handen van medewer-
kers en jongeren van Jongeren-
centrum de Koe. Inschrijfformu-
lieren zijn verkrijgbaar bij Jonge-
rencentrum de Koe of bij Buurt-
sport Velsen (op straat). Tevens 
kunnen we de inschrijfformulie-
ren via mail toesturen. (alexan-
der@jcdekoe.nl) Het inschrijfgeld 
bedraagt 15 euro. 
Er wordt een borg gevraagd van 
10 euro die je retour krijgt na het 
opruimen. Bij het inschrijfformu-
lier zit een toelichting over de 
Huttenbouw. Meer informatie: 
Ad Otten (tel. 06-11883720) en/of 
Alexander van de Pieterman (06-
22921816).

Zomeractiviteiten 
Jongerenwerk
 In Nederland hebben we 42 da-
gen vakantie. Het jongerenwerk 
van Stichting Welzijn Velsen 
helpt je met verzinnen wat je kan 
gaan doen. 
Er zijn in de zomer in Velserbroek 
en IJmuiden verschillende activi-
teiten te doen, zoals je kan zien 
op deze pagina. Mis je nog wat, 
er is bij het jongerenwerk altijd 

ruimte je eigen activiteiten te or-
ganiseren. Wil jij een feest ge-
ven, lessen volgen of misschien 
iets heel anders neem contact 
op met een van de Jongeren-
werkers in IJmuiden (andres@
bcdedwarsligger.nl) of Velser-
broek (daphnesmit@jcdekoe.nl) 
en we zullen samen met je kij-
ken wat er mogelijk is.

Is vissen voor oude mannen? 
Wanneer je oplet als je langs een 
groepje vissers rijdt, zal het je 
opvallen dat hier ook vaak jon-
geren tussen zitten. Ook bij de 
jeugd in Velsen is het vissen een 
populaire hobby, gezellig met 
wat vrienden aan het water. Lijkt 
jou dit ook wat? In de nacht van 
2 op 3 juli wordt er een avond 
vissen op de pier in IJmuiden 
georganiseerd. We verzamelen 
om 23.00 uur bij Jongerencen-
trum de Branding, vanwaar we 
met zijn allen naar de pier zul-
len gaan. De activiteit duurt tot 
± 4.00 uur. Lukt het jou zo lang 
wakker te blijven? Voor meer in-
formatie of opgeven: andres@
bcdedwarsligger.nl

Nacht op pier

Je ziet ze steeds vaker, misschien 
heb je er zelf wel eentje, long-
boards. Het is een echte hype aan 
het worden. Voor iedereen die 
dit een keer wil proberen, nieu-
we tricks wil leren, tips over rou-
tes of gewoon voor de gezellig-
heid wordt er vrijdagmiddag 22 
augustus een workshop gehou-
den in Spaarnwoude. Heb je zelf 
een board dan is het handig deze 
mee te nemen, maar voor ieder-
een die het een keer wil proberen 
zullen er ook longboards te leen 
zijn. We zijn nog druk bezig met 
het organiseren dus de tijden en 
locatie volgen nog. Meer weten? 
daphnesmit@jcdekoe.nl.

Longboard 
workshop

Wat is er fijner dan in de zo-
mer lekker buiten bezig te zijn. 
Buurtsport IJmuiden organiseert 
op verschillende data sportieve 
activiteiten in Spaarnwoude en 
op het strand. Woensdag 2 juli 
staat in het thema van verschil-
lende sporten zoals bijvoorbeeld 
voetbal, volleybal en voetvolley 
in Spaarnwoude. Op vrijdag 4 
en 11 juli word het hogerop ge-
zocht, er zal onder begeleiding 
geklommen worden op de klim-
muur. Woensdag 9 juli is er een 
voetbaltoernooi op het Cruyff-
court voor 10 t/m 14 jaar. Bij heel 
mooi weer op het grote strand 
bij de trampolines. Donderdag 
14 augustus voetbal, volleybal en 
zwemmen op het strand. Meer 
weten? (en opgeven): andres@
bcdedwarsligger.nl

Naar 
Spaarnwoude 
en het strand

De Koe is in de ban van het we-
reldkampioenschap voetbal. Van-
af de opening 12 juni zijn verschil-
lende wedstrijden op groot scherm 
te zien geweest. Dit waren gezelli-
ge avonden en vooral bij de poule-
wedstrijden van oranje was dit een 
groot oranjefeest. Ook de komen-
de periode zullen er nog verschil-
lende wedstrijden op groot scherm 
worden uitgezonden. Dus laten we 
hopen dat Nederland ook na de 
achtste finale nog ver komt, zodat 
het een groot oranjefeest kan blij-
ven. Een overzicht van komende 
wedstrijden vindt je in Jongeren-
centrum de Koe.

WK in De Koe

Beachvolleybal, parcours in het 
water en ultimate frisbee zijn 
slechts een aantal van de acti-
viteiten die woensdag 23 juli te 
doen zijn bij het surfmeer. Spe-
ciaal voor tieners (± 11-14 jaar) 
wordt er een middag met ver-
schillende beachgames georga-
niseerd. Bij deze sportieve middag 
wordt rekening gehouden met het 
weer, maar neem je zwembroek of 
bikini mee. Iedereen is welkom en 
opgeven is niet nodig. De middag 
is van 14.00 tot 18.00 uur, bij de 
JOP aan het Surfmeer. Meer in-
formatie: info@jcdekoe.nl.

Beachgames 
bij Surfmeer

Jongerencentrum de Koe is voor 
en door jongeren. Een groep-
je vrijwilligers (16-18 jaar) vindt 
de discoruimte niet meer van de-
ze tijd was en gaat van de zomer 
aan de slag om deze op te knap-
pen. Ze zullen zelf de handen uit 
de mouwen steken en aan de slag 
gaan met het schoonmaken, ver-
ven, airbrushen en decoreren van 
de ruimte. Hierbij houden ze er 
niet alleen rekening mee hoe de 
ruimte er uit komt te zien, maar 
ook met het geluid, zodat dit min-
der weerkaatst. Zo kunnen in het 
nieuwe seizoen alle DJ’s, muzi-
kanten en zanggroepjes aan de 
slag in een betere akoestiek.

Opknappen 
discoruimte

Aan alles komt een eind, ook aan 
de zomervakantie 2014. Eind au-
gustus starten de scholen weer en 
zal de zomer in De Koe afgesloten 
worden met een Hawaï party, om 
nog één keer een warme zomer-
avond mee te maken. Ook al koelt 
het buiten alweer af, deze avond 
wordt het heet in De Koe. Lounge-
ruimte, cocktailbar, zomerse deun-
tjes, dit is je kans om een laatste 
keer te ‘shinen’ in je vakantie-out-
fit nu de stranden van Spanje, Ita-
lië of Bloemendaal (inclusief va-
kantie-lover) alweer eeuwen gele-
den lijken. Vrijdag 29 augustus van 
20.00 tot 01.00 uur, leeftijd vanaf 
15 jaar. 

Hawaï Party 













26 juni 201424

Ruim baan voor talent 
op Kennemerlaan Leeft!
IJmuiden - Tijdens het zomer-
festival Kennemerlaan Leeft! 
krijgt lokaal talent alle ruimte. 
Zangers en zangeressen kun-
nen tijdens IJmuiden on Stage 
laten zien wat ze in huis heb-
ben en sportief talent wordt 
van harte uitgenodigd om de 
strijd aan gaan tijdens The Bat-
tle van IJmuiden. 
Kennemerlaan Leeft! duurt van 
woensdag 16 juli tot en met 
zondag 20 juli.
Zaterdag 19 juli gaat de boeken 
in als de sportiefste dag van 
het zomerfestival. Dan organi-
seert sportschool Work-Out in 
samenwerking met Stichting 
IJmuiden Centraal net als vorig 
jaar The Battle van IJmuiden, 
een wedstrijd vol spetterende 
hindernissen. Om mee te doen 
moeten deelnemers behoorlijk 
koelbloedig zijn. Kijk maar eens 
naar de foto’s op de Facebook-
pagina van De Kennemerlaan 
Leeft! Bouncen op metershoge 
ballen, klimmen op een hinder-
nisbaan met megarollers, le-
vend sjoelen, een zeephelling 
en een attractie met maar liefst 
11.000 liter water zijn geen acti-
viteiten voor watjes. De onder-
delen staan garant voor dolle 
pret, voor zowel de deelnemers 

als het publiek. The Battle van 
IJmuiden is een wedstrijd voor 
teams van zeven personen. Ie-
dereen vanaf 16 jaar kan mee-
doen. Het strijdveld bestaat uit 
verschillende (water)onder-
delen, waarin ieder team kan 
laten zien dat zij de snelste, 
sterkste en beste zijn. 
Er wordt gestreden voor een 
mooie wisseltrofee. Inschrijven 
kan via www.dekennemerlaan.
nl/inschrijven.
Naast The Battle organiseert 
zomerfestival Kennemerlaan 
Leeft! dit jaar een geheel nieu-
we activiteit: IJmuiden on Sta-
ge! Talentenjachten zijn ‘hot’. 
Succesvolle tv-programma’s 
als ‘The Voice’ en ‘Hollands 
Got Talent’ zijn veelvuldig de 
springplank naar een carrière 
als professioneel artiest! 
Iedere dag is er een ander the-
ma: op woensdag kinderen tot 
en met 14 jaar, op donderdag 
smartlappen (levenslied/Ne-
derlandstalig), op vrijdag mu-
sicalmuziek en zaterdag Top 
100. De eerste prijs is 100 eu-
ro, de tweede prijs 50 euro en 
de derde prijs 25 euro. Inschrij-
ven kan via www.dekennemer-
laanleeft.nl/inschrijven. (foto: 
Ed Geels Fotografi e)

Huren bij overburen
IJmond - Vanaf 1 juli kunnen 
inwoners van Zuid-Kennemer-
land ook in aanmerking komen 
voor een sociale huurwoning in 
IJmond – en andersom. De be-
staande bindingseisen worden 
verruimd, waardoor één regiona-
le woningmarkt ontstaat. ‘Huren 
bij de overburen’ wordt dus mo-
gelijk. De pilot duurt twee jaar. 
Het doel van de pilot is het ver-
groten van de keuzemogelijk-
heden voor woningzoekenden. 
Doordat woningzoekenden niet 
meer gebonden hoeven te zijn 
aan de eigen regio, nemen de 
kansen op een passende wo-
ning toe. 
De ruimere bindingseisen gel-
den vanaf 1 juli voor de ge-
meenten Beverwijk, Bloemen-
daal, Haarlem, Haarlemmerlie-
de & Spaarnwoude, Heemskerk, 
Heemstede en Velsen 
Iedereen die woont in één van 
deze gemeenten in Zuid-Ken-
nemerland en IJmond, of daar 
maatschappelijke of economi-
sche binding mee heeft, kan van 
de verruimde bindingseisen ge-
bruik maken. De ruimere bin-

dingseisen gelden niet voor ur-
gent woningzoekenden en het 
geldt alleen voor de woningen 
die door de corporaties worden 
verhuurd (niet voor de particulie-
re sector).
In Zuid-Kennemerland en 
IJmond zijn drie verschillende 
systemen voor het verdelen van 
sociale huurwoningen met elk 
hun eigen spelregels. Die spelre-
gels veranderen niet. 
Om gebruik te maken van de 
ruimere bindingseisen en te ver-
huizen naar een andere regio is 
inschrijven in de andere regio 
noodzakelijk. Inschrijven is no-
dig om wachttijd op de bouwen. 
Inschrijven kan via: www.mijn-
woonservice.nl, www.wonenin-
velsen.nl, www.prewonen.nl of 
www.woonopmaat.nl. Daar staat 
ook alle informatie over de spel-
regels.
De betrokken gemeenten en 
corporaties kijken gedurende 
de pilotperiode naar de effecten 
van de pilot. Een eventueel ver-
volg hangt af van de effecten en 
de evaluatie die aan het eind van 
de pilot plaats zal vinden. 

Zeemansliederen bij 
Kruiten/Perron Zee

IJmuiden - Op zondag 29 ju-
ni vindt het vijfde Festival Per-
ron Zee plaats Zeemanskoor 
de Raddraaiers en Grand Café 
Kruiten en Perron Zee presente-
ren dit festival vol optredens van 
zeemanskoren.
Naast de Raddraaiers zijn twee 
superkoren uitgenodigd om het 
publiek een onvergetelijke dag 
te bezorgen. Piratenkoor de 
Waterlanders uit Giethoorn en 
Shantykoor Almere zullen sa-
men met Zeemanskoor de Rad-

draaiers uit IJmuiden aan Zee 
zorgen voor een muzikale, ma-
ritiem getinte middag vol zee-
mansromantiek en smartlappen 
van de zee.
Het festival begint om 13.00 uur 
en de afsluiting is rond de klok 
van 18.00 uur. Op het mooie ter-
ras van Grand Café Kruiten en 
restaurant Perron Zee is alle ge-
legenheid om heerlijk te genie-
ten met een lekker drankje en 
eventueel een hapje. De toe-
gang is gratis.

Mark Raspoort aan
de slag als Klussenier

IJmuiden - Mark Raspoort uit 
IJmuiden start op 1 juli als Klus-
senier. Particulieren en bedrijven 
kunnen bij hem terecht voor alle 
klussen in en om het huis.
,,Ik heb mijn hele leven in loon-
dienst gewerkt maar wel al-
tijd met het plan in mijn achter-
hoofd om ooit mijn eigen klusbe-
drijf te starten’’, vertelt Raspoort. 
,,Zelf verantwoordelijk zijn voor 
de klussen die ik aanneem en 
voor de kwaliteit van het gelever-
de werk. Door mijn werkervaring 
kan ik nagenoeg iedere verbou-
wing zelf uitvoeren. Hierdoor kan 
ik ook vol zekerheid garant staan 
voor de kwaliteit. De Klussenier 
was precies wat ik zocht, want 
waarom zou ik zelf het wiel gaan 
uitvinden als zij dit al hebben ge-
daan? De aansluiting bij een or-
ganisatie die bekend staat om 
de veelzijdigheid, het vakman-
schap en betrouwbaarheid geeft 
mij veel vertrouwen voor de toe-
komst van mijn klusbedrijf. Maar 
ook de ondersteuning in de mar-
keting en bedrijfsvoering is een 
groot pluspunt. Het aansluiten 
bij De Klussenier zorgt ervoor 
dat ik toch mijn eigen klusbedrijf 
run maar wel met een professio-
nele organisatie waar ik op terug 
kan vallen.’’ 
,,Ik ben gespecialiseerd in alles 
op het gebied van onderhoud- 
en renovatiewerkzaamheden’’, 
vervolgt de IJmuidenaar. ,,Denk 
aan complete verbouwingen van 
badkamers en keukens en het 
plaatsen van dakramen en dak-
kapellen. Voor klanten betekent 
dat maar één man over de vloer 
die alles rondom de verbouwing 
verzorgt. De service en toegan-

kelijkheid van een ouderwet-
se klusjesman en de professio-
naliteit en veelzijdigheid van een 
klusbedrijf.’’
Klanten kunnen vanaf 1 ju-
li bij Mark Raspoort terecht. 
,,Mijn werkgebied is de hele re-
gio IJmond. Als mensen een ver-
bouwing of een kleinere klus ge-
pland hebben kunnen zij gerust 
vrijblijvend contact met mij op-
nemen. Ik kom graag langs om 
de situatie te bekijken. Net als 
mijn collega Klusseniers geef ik 
vooraf een vrijblijvende offerte, 
reken ik geen voorrijkosten en 
ontvangen klanten 12 maanden 
garantie op de geleverde werk-
zaamheden. Bel gerust op 06-
17296996 of 0255-577489. Ik 
ben ook bereikbaar via markras-
poort@klussenier.nl.’’ Zie ook 
www.klussenier.nl. 

IJmuiden - Zondag 29 juni 
wordt op het Velserduinplein 
weer een gezellige kofferbak-
markt van 08.00 tot 15.00 uur 
georganiseerd. Deze markt is 
goed geprezen bij de stand-
houders en bezoekers. Ook de-
ze dag zal het weer volstaan 
met auto’s en tal van goederen. 
Wie ook wil deelnemen aan de 
kofferbakmarkt, dan kan dat te-
gen een kleine vergoeding. Re-
serveren is niet nodig. Tegen 
07.30 uur gaat men het par-
keerterrein op waar een plek 
wordt aangeboden. Voor meer 
informatie: 06-42456182 of 
0255-518380. De volgende kof-
ferbakmarkt is op 27 juli, 31 au-
gustus en 28 september.

Kofferbakmarkt 

www. .nl

www. .nl

Santpoort-Zuid – Dreef Beheer 
BV zal eind juni een omgevings-
vergunning aanvragen voor het 
gebied Bleekersduin voor de eer-
ste fase van de ontwikkeling van 
een nieuwe DekaMarkt. De eer-
ste fase zou bestaan uit de sloop 
van Tuincentrum Oxalis en de rea-
lisatie van een nieuwe Dekamarkt 
inclusief appartementen en on-
dergrondse parkeergarage. Hier-
toe moet een deel van de open-
bare ruimte opnieuw worden in-
gericht. In de tweede fase van 
de ontwikkeling verwacht men in 
september van dit jaar een aan-
vraag om de huidige DekaMarkt 
en het voormalig Nova College te 
slopen. Omdat de ontwikkeling in 
strijd is met het bestemmingsplan 
wacht er een voorbereidings-
procedure voor de aanvraag. In 
maart is met de gemeenteraad 
afgesproken dat vertegenwoor-
digers van Stichting Santpoort, 
Santpoorts Belang en Woonge-
meenschap Santpoort-Zuid tij-
dig en actief worden betrokken 
bij de herontwikkeling van de lo-
catie. De grondeigenaren heb-
ben dan ook al tweemaal over de-
ze ontwikkelingen gesproken met 
de vertegenwoordigers. De om-
gevingsvergunning zal ook inte-
graal worden beoordeeld, waar-
bij wordt gekeken naar het maat-
schappelijk draagvlak. 

Nieuwe 
DekaMarkt 

Santpoort-Zuid

Velsen – 38 Gemeenten in 
Noord-Holland doen mee aan 
het project Buurtauto Stop Wo-
ninginbraken. Het Programma-
bureau Integrale Veiligheid heeft 
bij het Ministerie van Veilighei 
en Justitie een aanvraag voor fi -
nanciële ondersteuning voor het 
project aangevraagd. De ge-
meente Alkmaar is de contract-
partij voor alle gemeenten. Met 
de buurtauto kan men rondtoe-
ren om voorlichting te geven om 
woninginbraken te voorkomen.

Buurtauto Stop 
Woninginbraken
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Een hemels

stukje ITALIË

,,Een lach en een 
traan liggen in het 
leven nu eenmaal 
DICHT bij elkaar”

HENK SENTEL tussen  tussen 

PUZZEL EN WIN!!!

Lounge set 
Mundo

PPPPPPP
T.W.V.

€1500,-

T.W.V.
€1099,-

Twist Lite 
Single Giant

Lees de in deze krant opgenomen
50 pLus-Wijzer via de aparte Link op deze site
Of ga naar www.50pluswijzer.nl

http://www.jutter.nl/news_jt/news_jt_wk26_50plus_2014.pdf
http://www.50pluswijzer.nl/puzzel/
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Santpoortse Dreef/Hagelingerweg

Ernstige verkeershinder
Vanaf maandag 7 juli start de 
gemeente Velsen met de werk-
zaamheden voor het herinrichten 
van de rotonde Hagelingerweg / 
Santpoortse Dreef in Santpoort-
Noord. Deze rotonde wordt herin-
gericht om zowel de verkeersvei-
ligheid als de doorstroming van 
het openbaar vervoer te verbete-
ren. Zo krijgt de rotonde bijvoor-
beeld vrij-liggende fietspaden. Er 
komen zogenaamde opvanglich-
ten om het doorgaand verkeer tij-
delijk te stoppen zodat lijnbussen 
voorrang krijgen op de rotonde. 
De werkzaamheden worden uit-
gevoerd in samenwerking met de 
provincie Noord-Holland.

De werkzaamheden zorgen voor 
ernstige verkeershinder omdat de-
ze rotonde een belangrijke functie 
heeft als schakel in de wegenstruc-
tuur tussen Driehuis, Santpoort-
Noord, Santpoort-Zuid, Velserbroek 
en de N208. Dit geldt voor zowel au-
to-, bus- als fietsverkeer. Om de duur 
van de werkzaamheden zo kort mo-
gelijk te laten zijn zal daarom con-
tinu gewerkt worden van maandag 
t/m zaterdag tussen 07.00 en 22.00 

uur.  De werkzaamheden zullen naar 
verwachting ruim drie weken duren, 
dus van 7 tot 31 juli 2014. 
Om de werkzaamheden uit te kun-
nen voeren wordt de Hagelingerweg 
vanaf Driehuis richting Santpoort 
en vice versa afgesloten voor door-
gaand verkeer. Het doorgaande ver-
keer zal worden omgeleid door mid-
del van bebordingen. De lijndiensten 
van Connexxion en hulpdiensten 
worden langs het werk geleid. Voor 
de brom/fietsers worden er langs het 
werk voorzieningen getroffen zodat 
zij gedurende de uitvoering langs het 
werk kunnen blijven rijden. Om de 
werkzaamheden t.b.v. de doorstro-
ming afslag N208 uit te kunnen voe-
ren wordt deze afslag komende van-
af de Velsertunnel afgesloten. Het 
verkeer richting Santpoort en Vel-
serbroek wordt omgeleid via bebor-
dingen. In de omleidingsroute zijn 
delen opgenomen die nu gesloten 
zijn voor vrachtwagens. Gedurende 
de werkzaamheden wordt dit verbod 
tijdelijk opgeheven. 

Meer info: www.velsen.nl en www.
connexxion.nl. Zie ook de Facebook-
pagina van de gemeente Velsen.

Inzameling snoeiafval taxus
De gemeentewerf in Santpoort-
Zuid is van 15 juni tot 31 augustus 
een inzamelpunt voor snoeiafval 
van de taxusplant. Taxus staat in 
veel tuinen als erfafscheiding of 
als haag. De jonge scheuten en 
uitlopers vormen een belangrijke 
grondstof voor geneesmiddel te-
gen kanker.

Alleen de jonge eenjarige scheuten 
van de ‘taxus baccata’ zijn geschikt.  
Het snoeisel mag een lengte hebben 
van maximaal 30 cm en de takken 
mogen niet dikker zijn dan  0,5 cm. 
Hieruit  wordt baccatini gehaald, 
dat wordt toegepast in een genees-
middel ter bestrijding van bepaalde 
vormen van kanker.  Het is van be-
lang, dat het snoeisel schoon is, an-
ders is het niet bruikbaar.

Het adres van de gemeentewerf in 
Santpoort-Zuid is: Wijnoldy Da-
nielslaan nr. 53. Open van maandag 
t/m donderdag van 15.30 uur tot 

16.00 uur en vrijdag van 13.00 tot 
16.00 uur. (foto: gemeente Velsen)

Renovatie afgerond

Duinwijk weer als nieuw
De renovatie van Duinwijk is klaar. 
Om dit te vieren hebben wethou-
der Floor Bal en Peter van Ling, 
directeur van Velison Wonen don-
derdag 19 juni 2014 een boom ge-
pland in de binnentuin tussen de 
Watermanstraat en de Eenhoorn-
straat.

De renovatiewerkzaamheden betrof 
118 woningen in Duinwijk in IJmui-

den. Aannemersbedrijf Tervoort 
heeft de werkzaamheden in twee fa-
ses  uitgevoerd. Zo hebben de wo-
ningen allemaal pannendaken ge-
kregen, zijn er nieuwe buitendeu-
ren geplaatst en is er hoog rende-
ment glas aangebracht. De woningen 
liggen aan de Poolsterstraat, Een-
hoornstraat, Saturnusstraat, Water-
manstraat en Dolfijnstraat in IJmui-
den. (foto: Velison Wonen)

LED straatverlichting
De openbare verlichting is de 
laatste jaren veel in ontwikke-
ling. Vroeger waren het gloei-
lampen, opgevolgd door natri-
umverlichting. Anno 2014 wordt 
zoveel mogelijk LED verlich-
ting toegepast. Een belangrijke 
vooruitgang, omdat hier sprake 
is van gericht licht op de weg. 
Minder stroomverbruik, maar 
straks ook duidelijk zichtbare 
sterren.

Op de Kromhoutstraat en de Pla-
netenweg is LED verlichting toe-
gepast. Op korte termijn is ook de 
IJmuiderstraatweg aan de beurt. 
Automobilisten moeten wennen 
aan de nieuwe straatverlichting. 
Omdat er nauwelijks spreidings-
licht is, lijkt de weg op afstand erg 
donker. Eenmaal op de met LED 
verlichte weg zijn alle belangrijke 
objecten goed zichtbaar. De Lan-

ge Nieuwstraat wordt nog door na-
triumlampen verlicht. Dit oran-
je licht heeft als nadeel dat kleu-
ren moeilijk zijn te onderscheiden. 
Bij de herinrichting van deze win-
kelstraat zal ook hier de verlich-
ting door Led lampen worden ver-
vangen. 

Voordelen
Behalve minder stroomverbruik 
heeft LED verlichting als voor-
deel dat op termijn de lucht weer 
echt donker wordt. Dus winst voor 
mens en natuur. Vanuit de lucht zal 
veel minder licht worden waarge-
nomen, lampen schijnen veel min-
der op ramen en op termijn kun-
nen we de sterren weer goed zien. 
Ook de sociale veiligheid is gega-
randeerd. De moderne armaturen 
zijn zo in te stellen, dat we op rede-
lijk grote afstand mensen op straat 
kunnen blijven herkennen.
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Samenwerking met MKB IJmond

IJmond Werkt! betrokken 
bij bedrijfsleven
IJmond Werkt! is lid geworden 
van MKB IJmond en daardoor 
meer betrokken bij het bedrijfs-
leven in de regio. De samenwer-
king heeft al geleid tot de eerste 
gezamenlijke bijeenkomst op 30 
juni. Met als onderwerp: de ver-
anderende Ziektewet. U bent van 
harte welkom in Flexibel in Schie-
land 18 in Beverwijk. Aanvang: 
19.00 uur.

IJmond Werkt! is een jaar gele-
den opgericht en is een samenwer-
king tussen de sociale diensten van 
de vier IJmond gemeenten en soci-
ale werkvoorziening de Meergroep. 
Kort na de oprichting werd de sa-
menwerking met UWV gezocht, 
waaruit het WerkgeversService-
punt IJmond is ontstaan.

Om de dienstverlening die IJmond 

Werkt! biedt voor werkgevers in 
de IJmond nog meer onder de aan-
dacht te brengen is nu de samen-
werking met MKB IJmond ge-
zocht. Roel Huisman, voorzitter van 
MKB-IJmond is verheugd: ‘‘Door 
de intensieve samenwerking met 
MKB IJmond wordt de afstand tus-
sen werkgevers en de leverancier 
van werknemers, met welke capaci-
teiten dan ook, verkleind. Gezamen-
lijk zullen wij trachten de IJmond 
regio zoveel mogelijk van informa-
tie te voorzien en evenementen te 
organiseren waarbij wij werkgevers 
de mogelijkheid bieden om aan juist 
en inpasbaar personeel te komen.’’

29 september zal er worden gespro-
ken over de voordelen voor werkge-
vers bij het aannemen van werkloze 
55-plussers. Meer info: www.mkb-
ijmond.nl en www.wspijmond.nl.

Twee inloopavonden

Directe verbinding A8-A9
Een betere verbinding tussen 
de A8 bij Westzaan en de A9 ter 
hoogte van Beverwijk/Heems-
kerk , dat is wat Provincie Noord 
Holland, de Stadsregio Amster-
dam en de gemeenten Zaanstad, 
Uitgeest, Heemskerk , Beverwijk 
en ook Velsen willen. De komen-
de tijd zullen  de nodige stappen 
gezet worden om in 2016 tot een 
voorkeursalternatief te komen 
voor de verbinding A8-A9.  Op 1 
juli en 3 juli zijn inloopavonden 
georganiseerd

U bent van harte welkom in de raad-
zaal van de gemeente Heemskerk op 
het Maerten van Heemskerckplein 
in Heemskerk op 1 juli a.s. tussen 
17.00 en 20.00 uur. Ook kunt u een 
toelichting krijgen in het Wapen van 
Assendelft, Dorpsstraat 533 te As-
sendelft op 3 juli a.s. tussen 17.00 uur 
en 20.00 uur.

Waarom een verbinding A8-A9?
De A8 houdt abrupt op ter hoogte 
van Assendelft. Door het ontbreken 
van een rechtstreekse verbinding 
tussen de A8 en de A9 raken de pro-
vinciale wegen N203 en N246 over-
belast.  Bij filevorming of calamitei-

ten op de omringende snelwegen is 
er geen goed alternatief. Een direc-
te aansluiting van de A8 op de A9 is 
de oplossing. Dat betekent voor de 
bewoners en het bedrijfsleven van 
Velsen, vooral die van Velsen-Noord, 
dat zij bestemmingen in Zaanstad 
sneller kunnen bereiken. De verbin-
ding is daarom een van de maatrege-
len, die is opgenomen is in de mobili-
teitsvisie van de IJmond.

Voor meer informatie: www.verbin-
ding a8-a9.nl  en A8-A9@noord-hol-
land.nl.

Naschools onderwijsprogramma

Playing for Success IJmond
Donderdag 19 juni 2014 hebben 
diverse partijen het convenant 
Playing for Success IJmond in het 
Tata Steel Stadion ondertekend. 
Waaronder ook wethouder An-
nette Baerveldt. Daarmee is het 
startschot gegeven voor een na-
schools onderwijsprogramma in 
het TATA Steel stadion van Tel-
star. Het leercentrum opent ko-
mend schooljaar haar deuren voor 
de eerste groep leerlingen.

Playing for Success beschikt over 25 
leercentra in het hele land. Ze rich-
ten zich op kinderen en jongeren, bij 
wie het om sociaal-emotionele re-
denen op school, soms tijdelijk, niet 
lekker loopt. Er komt niet uit wat er-
in zit. Playing for Success draagt bij 
aan een betere motivatie en meer 
zelfvertrouwen. Het naschoolse on-
derwijsprogramma is bedoeld voor 
kinderen in de kinderen in de leeftijd 
van 9 tot 16 jaar, die daarvoor zijn ge-
selecteerd door de deelnemende on-
derwijsinstellingen. 

Het programma bestaat uit speelse 
activiteiten die aan het stadion en 

het voetbal zijn gerelateerd. Reac-
tie projectleider Gertjan Huijbens: 
“ Denk aan het maken van een wed-
strijdverslag of het berekenen van 
het aantal zitplaatsen in het stadi-
on. De opdrachten dragen bij aan 
de taal- en rekenontwikkeling en de 
computervaardigheden van de deel-
nemers.” De lessen vinden plaats in 
het TATA Steel stadion. Pieter de 
Waard, directeur algemene zaken 
van SC Telstar is daar blij mee: “Als 
voetbalclub heb je ook een maat-
schappelijke verantwoordelijkheid. 
Playing for Success is bij uitstek een 
project dat bij Telstar past, gezien 
het educatieve en sociale karakter 
en de nadruk op participatie.”

Mede door een bijdrage van de ge-
meente Velsen wordt Playing for 
Succes in de IJmond mogelijk ge-
maakt. Op de foto (Reinder Weidijk) 
wethouder Annette Baerveldt te 
midden van  vertegenwoordigers van  
deelnemende partijen als SC Tel-
star, basisschoolbesturen, Gymna-
sium Feliseum, Nova College, stich-
ting Telstar Thuis in de Wijk en Ho-
geschool InHolland Pabo Haarlem.    

Investeren in de isolatie van uw 
woning is verstandig. Niet alleen 
draagt goede isolatie bij aan uw 
wooncomfort, u bespaart ook nog 
eens op uw energierekening. De 
gemeente Velsen geeft subsidie 
op te nemen isolatiemaatregelen. 
Het bedrag kan oplopen tot wel € 
1.500, -.

Particuliere woningbezitters kunnen 
in aanmerking komen voor de isola-

tiesubsidie. De regeling is van kracht 
op dak-, vloer- en glasisolatie. Daar-
naast kunt u ook subsidie aanvragen 
voor glasisolatie. U kunt tot 30 no-
vember 2016 subsidie aanvragen. De 
aanvragen worden behandeld op volg-
orde van binnenkomst. Hebt u voor 4 
april maar na 1 januari 2014 isolatie-
maatregelen laten treffen, dan kunt 
u ook nog met terugwerkende kracht 
subsidie aanvragen. Geïnteresseerd? 
Kijk op www.wijwonenwijzer.nl.

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

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

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

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

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

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Bur-
gemeester en Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendma-
kingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en 
verordeningen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook 
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jut-
ter en de Hofgeest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl.

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 14 
juni tot en met 20 juni 2014 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Meidoornstraat 26, veranderen 
berging tot garage (19/06/2014) 
w14.000276;

Dinkelstraat 1, plaatsen  dak-
kapel (voorgevel)(19/06/2014) 
w14.000277;
Loggerstraat 55, veranderen gevel 
(20/06/2014) w14.000278;
Orionweg 576, brandveilig gebruik 
basisschool De Origon (20/06/2014) 
w14.000282;
Oranjestraat ong., oprichten 27 
appartementen (16/06/2014) 
w14.000272.

Driehuis 
Minister van Houtenlaan 60, kappen 
4 bomen (18/06/2014) w14.000275.

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 2, kappen boom 
(17/06/2014) w14.000273.

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 61, aanleggen speel-
veldje en plaatsen grondkering 
(17/06/2014) w14.000271.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
Galle Promenade 45, plaatsen re-
clame-uitingen (18/06/2014) 

w14.000274.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

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

Aanvragen

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen.  Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 

voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Kastanjestraat 21, plaatsen dakop-
bouw (18/06/2014) w14.000187;
Georgebos 8, verhogen erfafschei-
ding (18/06/2014) w14.000182

Driehuis
P.C. Hooftlaan 20, plaatsen berging 
(20/06/2014) w14.000186.

Santpoort-Noord
Biallosterskilaan 14, candelaberen 
boom (19/06/2014) w14.000202; 
Broekbergenlaan 43, plaatsen 2 
dakkapellen voor- en achtergevel 
(23/06/2014) w14.000190.

Santpoort-Zuid 
Brederoodseweg 108, kappen 2 bo-
men (17/06/2014) w14.000211;
Brederoodseweg 93, vergroten bal-
kon (17/06/2014) w14.000151.

Velsen-Zuid
De Savornin Lohmanlaan 23, ver-
groten woning (19/06/2014) 
w14.000201.

Velsen-Noord
Geen mededelingen 

Velserbroek
Geen mededelingen

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen

IJmuiden
Grahamstraat 325-443, plaat-
sen reclamedoek (23/06/2014) 
w14.000191;
Dudokplein 10, plaatsen winkel-
wagen opstelplaats (17/06/2014) 
w14.000073.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV

28 Juni 2014, Supportersfeest Ta-
ta Steel stadion aan de Minis-
ter van Houtenlaan te Velsen-Zuid 
(24/06/2014) u14.004976.



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl 26 juni 2014

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

 één parkeerplaats op het parkeer-
terrein van de voormalige Scheve-
ningen Radio aan de Reyndersweg 
te Velsen-Noord aan te wijzen als 
algemene gehandicaptenparkeer-
plaats, door middel van het plaatsen 

van bord E6 zoals bedoeld in bijlage 1 
van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-

le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscou-
rant. Deze advertentie is bedoeld als 
extra service.

26 juni 20145

Drukke haringparty
IJmuiden - In een hal van de 
visafslag werd vorige week don-
derdag de traditionele haring-
party voor ondernemers gehou-
den. Het jaarlijkse evenement, 
dat geldt als één van de groot-
ste netwerkbijeenkomsten in de 
regio, werd als vanouds druk be-
zocht. Door de recente fusie van 
de ondernemersverenigingen 
HOV en OHBU was de belang-

stelling zelfs extra groot. Niet al-
leen ondernemers, maar ook be-
stuurders uit de gemeenten in de 
IJmond, bezochten de haring-
party, waar ze zich te goed de-
den aan de Hollandse Nieuwe’, 
maar ook aan diverse andere 
vissoorten. Intussen was er volop 
de gelegenheid om elkaar op in-
formele wijze te ontmoeten. (Bos 
Media Services)

IJmuiden - In de eerste week 
van de schoolvakantie wordt 
weer een huttenbouwweek ge-
houden op de locactie aan het 
einde van de Keetberglaan in 
Zeewijk, locatie voormalige ba-
sisschool de Zandloper. De da-
tum is van 5 juli tot en met 10 ju-
li, steeds van 10.00 uur tot 16.30 
uur. Spijkers en hout zijn gratis 
verkrijgbaar op het terrein. Pa-
tat, ijs en limonade zijn te koop. 
De entree kost 2 euro per dag of 
10 euro voor een weekkaart. De 
leeftijd is vanaf 6 jaar. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar Mi-
chel van Megen, 06-46580244.

Huttenbouw 
IJmuiden

Drie zorgaanbieders 
krijgen gezamenlijke 
klachtencommissie
Regio - Dinsdag 17 juni onder-
tekenden de Hartekamp Groep, 
Heliomare en Nieuw Unicum 
een bijzondere samenwerkings-
overeenkomst. De drie organisa-
ties hebben vanaf nu een geza-
menlijke klachtencommissie.
Tot nu toe bestond de klachten-
commissie cliënten van de Har-
tekamp Groep uit een samen-
gestelde commissie met een ex-
terne voorzitter en in- en exter-
ne leden. De Hartekamp Groep 
wil dat er alleen externe leden 
in de klachtencommissie zitten, 
zodat alle schijn van eventue-
le belangenverstrengeling wordt 
voorkomen en de onafhankelijk-
heid van het functioneren van de 
klachtencommissie wordt gega-
randeerd. 
Een samenwerking met colle-
ga-zorgaanbieders is hiervoor 
de oplossing. Bovendien leidt de 
samenwerking tot het uitwisse-
len van expertise.
In 2013 vond er een eerste ori-
enterend gesprek plaats met 
Heliomare en Nieuw Unicum. In 

2014 is de samenwerking verder 
vormgegeven. Iedere zorgaan-
bieder werkt gewoon volgens 
zijn eigen klachtenreglement. 
Nieuwe klachten worden in ont-
vangst genomen door de secre-
taris klachtencommissie van de 
betreffende organisatie. Hierin 
wordt niet gerouleerd of samen-
gevoegd.
Voor de hoorzittingen zijn er 
twee vaste externe voorzitters 
beschikbaar die rouleren. De se-
cretaris van de klachtencom-
missie overlegt met de voorzitter 
welke leden uit de gezamenlijke 
pool namens de klachtencom-
missie deelnemen aan de hoor-
zitting.
Volgend jaar vindt er een eva-
luatie plaats van de samenwer-
king; dan zal ook een eventuele 
samenvoeging van de klachten-
reglementen aan de orde komen.
Voor cliënten verandert er in de 
praktijk niets, behalve dat een 
eventuele klacht voortaan door 
mensen van buiten de organisa-
tie wordt afgehandeld.

Twee nieuwe 
spelers voor Telstar

IJmuiden - Telstar heeft zich per 
direct versterkt met Alair Cruz 
Vicente en Anmar Almubaraki. 
Zij zullen op vrijdag 27 juni tij-
dens de eerste training van Tel-
star hun opwachting maken. Zij 
maken het komende seizoen 
deel uit van de selectie van trai-
ner Michel Vonk.
Cruz Vicente (33) komt over van 
FC Den Bosch waar hij sinds 
het seizoen 2013/2014 voor uit-
kwam. In het seizoen 2001/2002 
maakte hij zijn debuut namens 
AZ in de Eredivisie. Na drie sei-
zoenen maakte Cruz Vicente de 
overstap naar FC Volendam waar 
hij in twee jaar tot 68 wedstrij-
den kwam. Na zes seizoenen SC 
Veendam kwam de verdediger 
bij AGOVV terecht waar hij door 

het faillissement noodgedwon-
gen moest vertrekken. In een 
half jaar bij Sparta kwam Cruz 
Vicente tot 15 wedstrijden.
Anmar Almubaraki (22) kwam 
in zijn jeugd uit voor de voetba-
lacademie van FC Twente. Hier 
was hij actief tot de A-junioren. 
In de zomer van 2010 maakte hij 
de overstap naar Heracles Alme-
lo waar hij in 2011 zijn debuut 
maakte in de Eredivisie.
In datzelfde jaar werd hij te-
vens opgeroepen voor een oe-
fenduel van nationale elftal van 
Irak. In het seizoen 2012/2013 
maakte Almubaraki de overstap 
naar FC Emmen. In twee seizoe-
nen kwam de aanvaller tot 47 
wedstrijden waarin hij zes keer 
scoorde.

Buitenplaatsen-
weekend 

Velsen-Zuid - Beeckestijn is één 
van de vele prachtige buitenplaat-
sen in Kennemerland. Tijdens het 
Midzomer Buitenplaatsenweek-
end op 28 en 29 juni kunnen be-
zoekers van 11.00 tot 16.00 uur ge-
nieten van de tentoonstelling Zo-
meren op de Buitenplaats. Al wan-
delend door de historische tui-
nen van Buitenplaats Beeckes-
tijn komen zij het werk tegen van 
tien vooraanstaande kunstenaars. 
Zij hebben elk een hedendaag-
se ‘folly’ gebouwd, een wonderlijk 
bouwwerk dat met opzet nutteloos 
of bizar is. In het landhuis zelf is 
aansluitend een informatieve ten-
toonstelling over de geschiede-
nis van de folly te zien, evenals 
een verzameling van zelfbouwfol-
lies uit Nederland. De deelnemen-
de kunstenaars zijn: Maze de Boer, 
Frank Havermans, Fransje Killaars, 
Job Koelewijn, Jean Bernard Koe-
man, Gabriel Lester, Leonard van 
Munster, Berend Strik, Giny Vos 
en Chikako Watanabe. Zaterdag-
avond 28 juni worden de tuinen 
van Buitenplaats Beeckestijn ver-
licht. Tevens worden die avond om 
20.00 uur en 20.30 uur avondrond-
leidingen georganiseerd waarbij 
de rondleiders bezoekers meene-
men langs de prachtige follies in 
de tuinen. Zie ook www.buiten-
plaatsbeeckestijn.nl.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten: 

 één parkeerplaats op het parkeer-
terrein van de voormalige Scheve-
ningen Radio aan de Reyndersweg 
te Velsen-Noord aan te wijzen als 
algemene gehandicaptenparkeer-
plaats, door middel van het plaatsen 

van bord E6 zoals bedoeld in bijlage 1 
van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-

le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscou-
rant. Deze advertentie is bedoeld als 
extra service.

26 juni 2014 5

Drukke haringparty
IJmuiden - In een hal van de 
visafslag werd vorige week don-
derdag de traditionele haring-
party voor ondernemers gehou-
den. Het jaarlijkse evenement, 
dat geldt als één van de groot-
ste netwerkbijeenkomsten in de 
regio, werd als vanouds druk be-
zocht. Door de recente fusie van 
de ondernemersverenigingen 
HOV en OHBU was de belang-

stelling zelfs extra groot. Niet al-
leen ondernemers, maar ook be-
stuurders uit de gemeenten in de 
IJmond, bezochten de haring-
party, waar ze zich te goed de-
den aan de Hollandse Nieuwe’, 
maar ook aan diverse andere 
vissoorten. Intussen was er volop 
de gelegenheid om elkaar op in-
formele wijze te ontmoeten. (Bos 
Media Services)

IJmuiden - In de eerste week 
van de schoolvakantie wordt 
weer een huttenbouwweek ge-
houden op de locactie aan het 
einde van de Keetberglaan in 
Zeewijk, locatie voormalige ba-
sisschool de Zandloper. De da-
tum is van 5 juli tot en met 10 ju-
li, steeds van 10.00 uur tot 16.30 
uur. Spijkers en hout zijn gratis 
verkrijgbaar op het terrein. Pa-
tat, ijs en limonade zijn te koop. 
De entree kost 2 euro per dag of 
10 euro voor een weekkaart. De 
leeftijd is vanaf 6 jaar. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar Mi-
chel van Megen, 06-46580244.

Huttenbouw 
IJmuiden
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klachtencommissie
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