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Tijdelijke brug bij sluizen
Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

Deze week in De krant!
IJmuiden – Er is een tijdelijke brug gebouwd bij de nieuwe sluis. Vanaf half juli rijdt hier het
verkeer richting de binnendeur over de Noordersluis overheen. Een brug lijkt nu wat overdreven, maar in de grond zit al een bouwkuip verstopt. Die wordt in een latere fase uitgegraven om onder de toekomstige diepte van de sluis (18 meter) het betonwerk te maken voor de
drempel waar straks de deur overheen rolt. (foto: Erik Baalbergen)

Deze week:

TOUR DE FRANCE
SPECIAL

IJmond-regio verlegt grenzen
met oprichting Techport Centre
Velsen - De gemeente Velsen, ROC Nova College en
Tata Steel hebben een intentieovereenkomst
getekend om te komen tot Techport Centre, een fysiek opleidings- en innovatiecentrum
waarin de krachten worden
gebundeld om de aantrekkingskracht voor de maak-,
onderhouds- en procesindustrie in de IJmond te vergroten.
Door het tekenen van de intentieovereenkomst willen de drie
partijen de haalbaarheid van
Techport Centre serieus onderzoeken en
de samenwerking daarin nader vorm geven. In de intentieovereenkomst binden
partijen zich aan een gezamenlijk proces.
De verwachting is dat eind van 2017 alle
benodigde informatie beschikbaar is aan
de hand waarvan door de partners verdere keuzes gemaakt kunnen worden.
De maak- en onderhoudsindustrie is van
groot belang voor de economische ontwikkeling in de metropool Amsterdam.
Deze maak- en onderhoudsindustrie drijft
op menselijk kapitaal, en heeft de komende jaren hoogwaardige vakmannen en
vrouwen nodig op alle opleidingsniveaus.
Zonder extra inspanning blijft technisch

talent schaars. Met Techport Centre slaan
overheden, bedrijfsleven en onderwijs de
handen ineen om jongeren en volwassenen op te leiden in de techniek en innovatie bij bedrijfsleven te stimuleren. Tata
Steel Academy, die komend jaar 80 jaar
bestaat, wordt een centraal en integraal
onderdeel van Techport Centre.
Techport Centre moet een fysiek opleidings- en innovatiecentrum worden waarin het Nova College, Tata Steel, andere opleiders en ondernemers uit de omgeving
hun krachten bundelen om zo de aantrekkingskracht voor de maak-, onderhoudsen procesindustrie in de IJmond te vergroten voor nieuw personeel en studen-

ten. Verder kunnen hier onderwijsfaciliteiten uitgebreid en samengevoegd worden waardoor
de bedrijvigheid en innovatiekracht in de regio wordt bevorderd.
Voor de gemeente is participeren in Techport Centre een stap
in de ontwikkeling naar de Visie
2025 van de gemeente die de
naam ‘Kennisrijk Werken in Velsen’ draagt. Ervaring in andere
regio’s die vergelijkbare voorzieningen hebben gerealiseerd, laten zien dat een actieve rol van
de lokale/regionale overheid
onontbeerlijk is.
In Techport Centre komt tevens een Innovation Warehouse, waarin een innovatieve
omgeving wordt gecreëerd waar innovaties en nieuwe technologieën zoals robotisering, sensoring, duurzaamheid en advanced analytics worden opgenomen. Het
zijn juist die nieuwe technologische innovaties die het bedrijfsleven de komende jaren gaan doen veranderen: het is belangrijk om daar tijdig op in te spelen.
Ook biedt het ruimte voor ondernemerschap: er komen plekken voor startende en groeiende bedrijven. Het Innovation Warehouse past uitstekend bij de opleidingscomponent van Techport Centre.
(foto: Techport)
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ZOEK OP BACO
ARMY GOODS!

ZIE ADVERTENTIE
IN DEZE KRANT
Kromhoutstraat 38-40 IJmuiden, 0255-511612

www.baco-army-goods.nl

Inbreker
overlopen
IJmuiden - Dinsdag omstreeks 10.00 uur liep een bewoonster vanuit haar woning
op de Platanenstraat haar
achtertuin in. Toen zij vlak bij
de schuur stond, zag zij dat dit
niet haar man was. Zij schrok
en gilde, waarop de man haar
een duw gaf en wegrende door de poortdeur. De indringer bleek allerlei spullen klaargelegd te hebben
om mee te nemen. Het gaat
om een blanke man met een
normaal postuur. Hij droeg
een zwarte hoodie met letters op de linkermouw en had
een sigaret zonder filter in zijn
mond. De politie ging meteen
op zoek en heeft ook een Burgernetactie ingezet. Dit heeft
jammer genoeg niet geresulteerd in de aanhouding van
de man. Getuigen kunnen
zich melden via 0900-8844 of
0800-7000 (anoniem).
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COLOFON
Verschijnt donderdag

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

Verschijnt donderdag

EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

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

Thé Dansant @ The Beach

Grootste hockeyfeest
van Kennemerland
Velserbroek - Het hockeyseizoen wordt op zondag 2 juli knallend afgesloten met het
grootste hockeyfeest van Kennemerland: Thé Dansant @
The Beach. Op het strand van
Villa Westend staan optredens
gepland van de 100% Pretband, DJ Bas, DJ MissBehave,
DJ Friso en DJ Mitch. Kaarten
kosten 10 euro.
Iedereen kent natuurlijk de
TD’tjes op de hockeyclub, maar
een Thé Dansant op het strand
is nieuw. Het is een initiatief
van HC Spaarndam en Villa
Westend. Vrijwel alle regionale
hockeyclubs hebben enthousiast gereageerd op het idee
voor een gezamenlijk TD.
Het outdoor hockeyfeest vindt
plaats op de plek waar een dag
eerder 2Generations wordt gehouden. Hierdoor is het mogelijk om gebruik te maken van
de bestaande faciliteiten en de
unieke ambiance.
Diverse teams gebruiken Thé

IJmuiden - Donderdag 6 juli bezoekt een voetspecialist
Leemans Schoenen aan de
Lange Nieuwstraat 469. De hele dag zal deze specialist mensen met voetklachten te woord
staan. Er wordt gratis een
voetafdruk gemaakt en uitleg gegeven over de werking
van de Vibrionveer, een nieuwe Zweedse uitvoering. Deze
vervangt de klassieke steunzool, die vaak hard en statisch
is. De Vibrionveer heeft een
verende werking en activeert
de spieren en de bloedsomloop. Gebruikers lopen elastisch verend en op natuurlijke
wijze, dit voorkomt vermoeidheid en pijnlijke voeten. Mensen met voetklachten en daaruit voortvloeiende rugklachten

Dansant @ The Beach als afsluiting van het seizoen. Zo
doet Strawberries Dames 1
het kampioensfeest nog eens
dunnetjes over aan de rand
van de Westbroekplas en hebben meerdere vriendenteams
hun komst naar Villa Westend
aangekondigd. De organisatie
biedt de aangesloten verenigingen de mogelijkheid om een
aantal sponsors of vrijwilligers
uit te nodigen op het VIP-deck.
De muziek wordt verzorgd door
de 100% Pretband, DJ Bas, DJ
MissBehave, DJ Friso en DJ
Mitch. Daarnaast zijn er verrassende live-acts die garant
staan voor een feestje.
Thé Dansant @ The Beach begint om 14.00 uur en duurt tot
21.00 uur. Kaarten kosten 10
euro en zijn verkrijgbaar bij Villa Westend, Huygh Sport en via
www.villawestend.nl. Het TD is
alleen toegankelijk voor personen van 18 jaar en ouder. Hier
wordt streng op toegezien.

zijn enthousiast over de Vibrionveer. De stand van de voet
en de holling van de voet wordt
verbeterd, de gevoelige voorvoet wordt ondersteund en de
voet kan weer op natuurlijke
wijze afrollen. De pijn neemt
af, spieren en banden worden
krachtiger en een goede doorbloeding wordt bevorderd. De
Fussegold Vibrionveer heeft
een handzaam formaat en past
in bijna alle modeschoenen.
Mensen met voetklachten en
ook andere belangstellenden
kunnen zich laten informeren
over deze Zweedse uitvinding.
Dit is geheel gratis, wel graag
van tevoren een afspraak maken. Leemans is telefonisch
bereikbaar op telefoonnummer 0255-511117.

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast. Soms naar
aanleiding van de actualiteit of een evenement,
soms gewoon vanwege de
mooie taferelen die IJmuiden doorgaans te bieden
heeft of bijzondere gebeurtenissen die plaatsvinden.
Achter elke foto schuilen
wetenswaardigheden over
IJmuiden. Deze week aandacht voor de huizen aan
de voet van de hoge vuurtoren.
Sinds de opening van het
Noordzeekanaal en het sluizencomplex in 1876 varen
schepen af en aan tussen de
Noordzee en de havens van
IJmuiden, Amsterdam en andere plaatsen in het achterland. Een schip moet vanaf zee veilig door de verdiepte vaargeul tussen de pieren
kunnen varen. Om dit ook bij
nacht en ontij te kunnen doen,
worden twee vuurtorens gebouwd. Een lage vuurtoren
verrijst aan de kust op het semafoorduin. Een hoge vuurtoren wordt landinwaarts gebouwd op een duintop in de
toen nog onbebouwde duinen
ten zuidwesten van IJmuiden.
Door bij het binnenvaren vanaf zee de vuurtorens op een
lijn te houden, blijft een schip
in de vaargeul.
Op de avond van 19 februari 1879 worden de vuurtorens voor het eerst ontstoken.
De lage buitenvuurtoren heeft
een vast licht. De hoge binnenvuurtoren krijgt een draaiend licht. Daardoor lijkt het
vanaf een schip op zee alsof de lamp elke vijf seconden
oplicht. Het draaiende licht

werkt via een op een kwikbad drijvend aandrijfmechanisme dat wordt aangestuurd
met een valgewicht. Net als
bij een klok met gewichten
moet het valgewicht in de hoge vuurtoren elke 4 uur opgetrokken worden. Het operationeel houden van een vuurtoren vergt dus nogal wat menskracht. Pas in 1909 worden
de vuurtorens geëlektriseerd.
Maar toezicht en onderhoud
blijven nodig.
In 1916 laat Rijkswaterstaat
aan de voet van ‘IJmuiden
Hoog’ een complex bouwen
met een elektrische centrale
voor de verlichting van de binnenvuurtoren, een werkplaats
en een aantal dienstwoningen. De foto toont rechts de
nog bestaande dienstwoning
voor de opzichter-machinist
van de centrale. De huizen om
de hoek aan de Middenhavenstraat, waarvan we links op de
foto de eerste twee vanaf de
achterkant zien, behoren ook
tot het complex. Oorspronkelijk waren dit zes dienstwoningen op een rij, drie voor de
lichtwachters en drie voor de
stokers van de centrale.
Door een bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog raakt het complex zwaar
beschadigd. Een tussenwoning in het rijtje van zes is niet
herbouwd, de overige vijf woningen wel. Ook de elektrische centrale wordt vernield.
Op die plek wordt in 1951 een
werkplaats gebouwd. De woning voor de opzichter-machinist heeft de oorlog overleefd.
Tegenwoordig is het complex,
te midden van een haven- en
industriegebied vol typisch
IJmuidense nijverheid, een oase van rustpunt voor het oog!

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Plug In blijft in IJmuiden
IJmuiden – Enkele weken geleden kwam het bericht dat het
thuistheater van Plug In, het
markante industrieel aandoende Witte Theater, verkocht gaat
worden door de gemeente Velsen. Weg basis! Weg houvast!
Weg bestaansrecht? Ze moesten duiken, vallen, opstaan en
weer doorgaan. En dat deden ze dan ook. Een intensieve zoektocht, rotsvast vertrouwen en veel optimisme hebben
er uiteindelijk toe geleid dat
Plug In opgelucht en zelfverzekerd kan melden dat ze dit jaar
op 17, 18 en 19 november met
hun twaalfde productie voor u
op de planken gaan. De nieuwe locatie is de theaterzaal
van Technisch College Velsen
in IJmuiden. Plug In hoopt dat
de trouwe bezoekers mee verhuizen maar heten ook nieuwe bezoekers graag van har-

te welkom op deze nieuwe locatie. En waar gaat die nieuwe
voorstelling dan over? De titel
is Fernando en dat leidde op
Facebook al snel tot de speculatie dat het muziekthema ABBA zou zijn. Zou daar een kern
van waarheid in kunnen zitten?
Plug In zou Plug In niet zijn als
het niet weer net even anders
is als verwacht. Zelf beschrijven ze het als volgt: Wanhopige vrijgezellen, een womanizer,
een mananizer, een geheim dat
niet zo geheim is, stellen die
uw buren kunnen zijn, Dirk en
nog veel meer. Een voorstelling
waar de muziek het verhaal
vertelt en andersom. We zijn
benieuwd hoe lang het u lukt
om stil te blijven zitten!
Kijk voor een tipje van de sluier
en informatie over de kaartverkoop op www.theatergroepplugin.nl.

Zomerse sferen in IJmuiden
IJmuiden – Een surfsimulator, een klimwand van meer
dan acht meter hoog, een uitgebreid kinderplein waar van
alles te beleven valt en een
grote markt, helemaal in zomerse Ibizasfeer. Dat staat
IJmuiden te wachten op zaterdag 1 juli op de Lange
Nieuwstraat, het Marktplein
en het Plein 1945. Om de zomer te vieren, organiseren de
ondernemers in het centrum
deze fantastische dag waarop niemand zich hoeft te vervelen.
De klimrots is misschien wel
het hoogtepunt, van makkelijke tot moeilijke klimroutes voor iedereen die 25 kilo
of meer weegt. Twee instructeurs begeleiden diegenen
naar boven die IJmuiden eens
van een hele andere kant willen bekijken. Zin in een beetje
actie maar houd je het liever
dicht bij de grond? Voor deze
durfals staat er ook een heuse
surfsimulator (zonder water,
dus geen nat pak). De kunst
zal zijn om zo lang mogelijk

op de plank te blijven staan.
Voor de kleinste bezoekers
van het centrum is er ook een
uitgebreid kinderplein, waar
een vrolijke clown ballonfiguren zal maken. Ook is hier een
groot springkussen en kun je
jezelf laten schminken bij een
professionele schminkstand.
Al deze attracties draaien tussen 12.00 en 16.00 uur.
Op de Lange Nieuwstraat zal
een uitgebreide markt worden
neergezet, die ook helemaal
in zomerse Ibiza-style wordt
aangekleed. Diverse standhouders verkopen hier Ibizagerichte producten, ‘feather
extensions’, Ibiza-styled kleding, hoeden, hippe en zelfgemaakte kleding, schoenen,
zonnebrillen en omslaagdoeken. Verder is er natuurlijk
ook nog meer te koop en te
zien, dus het belooft een hele
mooie dag te worden.
Bij inlevering van de bijgevoegde bon, is er ook bij de
snoepkraam een gratis suikerspin of gratis zak popcorn
te krijgen.

Rondleidingen
Oud-IJmuiden

IJmuiden – Zaterdag 1 juli viert Cigo Havana House aan
Kennemerlaan 49 het vijfjarig
jubileum.
Eigenaar Ineke de Jong: ,,Misschien cliché, maar de tijd
vliegt voorbij. Allereerst begonnen bij Willem Busbroek, heb
ik de winkel vijf jaar geleden
van hem overgenomen. Het
fijne en goede verloop heb ik
aan meerdere partijen te danken. Willem heeft mij enorm
geholpen bij deze overgang,
waarvoor ik hem zeer dankbaar ben. Van medewerker
naar eigenaresse, eerst een
beetje gek. Mijn collega, Laura,
met wie ik zo’n zes jaar had gewerkt, is meegegaan naar het
nieuwe ‘Cigo Havana House’.
Door Laura’s inzet en medewerking is het uitstekend ge-

lopen. Daarnaast voegde Margo zich vorig jaar bij ons team.
We zouden haar voor geen
goud meer willen missen. En
zo zijn we alweer vijf jaar verder. Voor deze vijf mooie jaren
wil ik vooral mijn klanten bedanken. Als jullie er niet waren,
had ik nu geen jubileum kunnen vieren, hoe hard wij ons
best dan ook gedaan hadden.
Dus hierbij wil ik iedereen bedanken voor uw vertrouwen in
al die jaren en ik hoop dat er
nog heel veel jaren bij mogen
komen, want wij doen het nog
altijd met heel veel plezier.
Daarom nodig ik onze klanten uit om dat samen te vieren, aanstaande zaterdag 1 juli,
onder het genot van een kopje
koffie en een gebakje. Tot zaterdag!’’

Regio - Schildklierproblemen,
ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa, Lupus, Reumatoïde Artritis, Multiple Sclerose, Sarcoïdose, Alzheimer, Dementie;
dat zijn voorbeelden van autoimmuunziekten. Klachten presenteren zich vaak in spieren,
gewrichten, huid en interne organen, zoals nieren, hart, longen en bloedvaten.
Ziektebeelden waarbij het immuunsysteem op eigen weefsel onaangepast reageert,
noemt men auto-immuunziekten. Frank Jonkers vertelt over
de oorzaken die tot deze ziektes kunnen leiden.
De lezing is bedoeld voor patiënten om inzicht te krijgen
over de vele mogelijke oorzaken van auto-immuunziekten
en om te zien hoe een integrale aanpak wellicht een uitkomst kan bieden. Frank: ,,Uit
studies blijkt dat slechts een
klein percentage van de ziektebeelden waarbij auto-immu-

niteit een rol speelt wordt bepaald door genetica (erfelijke factoren). Omgevingsfactoren (epi genetica) bepalen
voor het grootste deel het ontstaan van auto-immuniteit; belangrijke zijn voeding, darmflora, stress, toxines en infecties.”
De lezing is bedoeld voor patiënten om inzicht te geven
over de vele mogelijke oorzaken van auto-immuunziekten
en om te laten zien hoe een
integrale aanpak wellicht uitkomst kan bieden. Er is vaak
meer mogelijk dan men soms
denkt.
Op zaterdagmiddag 8 juli in
het opleidingslokaal van BodySwitch aan de Rijksstraatweg
55 in Heemskerk, van 14.00 tot
16.00 uur. Er is plaats voor circa vijftig personen. Er zijn geen
kosten aan verbonden.
Aanmelden kan via www.bodyswitch.nl, per e-mail heemskerk@bodyswitch.nl, of telefonisch: 0251-234 000.

IJmuiden – De gidsen van
‘Ontdek Oud-IJmuiden’ zijn
enthousiaste vertellers en
rondleiders. Ze kennen de
plekken met geschiedenis
en leggen al vertellend een
brug tussen het heden en
het verleden. Met enige verbeelding zijn oude taferelen en gebeurtenissen weer
in gedachten terug te halen. De geluiden en geuren
ondersteunen de tijdreis die
men ervaart tijdens de wandeling. Op woensdagmiddagen en in het weekend vinden rondleidingen plaats zoals de ‘Architectuur-route’ en
de ‘Vroeger en nu’ wandeling. Of een vroege wandeling op een donderdag door
de vishal. U kunt zich daarvoor opgeven (individueel).
Zie data op de website. Ook
leiden de gidsen op verzoek
groepen rond, al dan niet gecombineerd met een hapje
en een drankje in een restaurant. Een wandeling inclusief
bezoek aan SHIP en het Zeeen Haven museum is mogelijk. En men kan na het lopen
op vaste grond ervaren of
men ook zeebenen heeft op
de boot van de IJmuidense
Rondvaart Maatschappij. Of
de oversteek wagen naar het
Fort-eiland. En een bijzondere ervaring is Oud-IJmuiden beleven op de Kennemer loopfiets. Via het ‘spoorlijnpad’ rijdt u met gids richting Oud-IJmuiden en SHIP.
Dit arrangement is op de
dinsdag.(info www.kennemerloopfiets.nl) Heeft u andere ideeën voor een arrangement, bespreek het met
ons. De afgelopen maanden hebben ze groepen rond
geleid van onder andere diverse gemeenten, Stichting
Vluchtelingenwerk, wandelgroepen van elders, bedrijven, (buitenlandse) journalisten etc. Vraag vrijblijvend informatie en advies op maat
voor een rondleiding (-arrangement) door Oud-IJmuiden.
Data voor geplande rondleidingen, zie op Facebook en
de website www.ontdekoudijmuiden.nl.

Legpuzzel
ruilbeurs
IJmuiden - Op maandag 3
juli is er weer een ruilbeurs
voor de liefhebbers van legpuzzels in het seniorencentrum Zeewijk aan het Zeewijkplein 260. De deur is geopend van 10.00 tot 11.00
uur. Iedereen is van harte
welkom. De toegang is gratis.
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▲
29 JUNI

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

Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Birds of a
Feather’, solo-tentoonstelling
Heddy-John Appeldoorn. Geopend donderdag tot en met
zondag van 11.00 tot 16.00
uur. Toegang 4 euro.

30 JUNI

Publieksdag
Forteiland.
Vertrektijden vanaf Kop van
de Haven met ms Koninging
1 JULI
Emma is 10.45, 12.45 en 15.10 Foto: Piet Vos
uur. Zie www.ijmuidense- Natuur- en cultuurwanderondvaart.nl
ling door Beeldenpark Een
Zee van Staal te Wijk aan Zee.
Aanvang 14.00 uur. Toegang
Buitenplaats Beeckestijn: en rondleiding gratis. Adres:
Laatste dag! Tentoonstelling hoek Bosweg/Reyndersweg.
‘Birds of a Feather’, solo-tentoonstelling Heddy-John Ap- Opening expositie Liefde
peldoorn. Geopend van 11.00 van Fotokring Polderlicht in
tot 16.00 uur. Toegang 4 euro. Raadhuis voor de Kunst, ToMaandelijkse tuinrondleiding. renstraat 7. Aanvang 16.00
Aanvang 14.00 uur. Aanmel- uur.
Zee- en Havenmuseum den via info@buitenplaatsIJmuiden open van 13.00 tot beeckestijn.nl
17.00 uur.
2Generations @ The Beach
bij Villa Westend in Velserbroek. Van 16.00 tot 24.00 uur.
Kermis Uitgeest gaat van
start om 16.00 uur met Kermisloop bij café restaurant
Klaas met zanger Bart Brandjes. Bij ‘t Portiertje draaien
de dj`s zich al warm voor de
avond en zwepen het publiek
op voor Ouwe Jongens Krentenbrood. Bij Klaas speelt vanaf 20.00 uur Royal Flush.

2 JULI
Open dag bij FCC Wijkeroog
in Velsen-Noord. Van 11.00 tot
15.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum
tentoonstelling
Poepgoed/
Scheid Goed. Open van 13.00
tot 17.00 uur.
Bijeenkomst over rouwverwerking na zelfdoding van
15.00 tot 17.30 uur bij Memoria Uitvaartzorg, Plesmanweg 400 in Beverwijk. Bijdrage 12,50 euro. Aanmelden, tel.
0251-254135 of info@memoriauitvaartzorg.nl
Openluchtviering in de tuin
van de Engelmundiskerk,
Driehuizerkerkweg in Driehuis. Aanvang 10.30 uur.
Thé Dansant @ The Beach
op het strand van Villa Westend in Velserbroek. Van 14.00
tot 21.00 uur.
Opruimactie
Sportvisserij MidWest Nederland op de
Noordpier IJmuiden aan Zee.
Aanvang 19.00 uur.

Jaarmarkt in Heiloo van
10.00 tot 17.00 uur.

Jaarmarkt Limmen. Van
14.00 tot 21.00 uur Jaarmarkt
in het centrum van Limmen
met 120 kramen en allerlei
activiteiten.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00 tot
17.00 uur.

3 JULI

Legpuzzel ruilbeurs in het
seniorencentrum
Zeewijk,
Zeewijkplein 260 IJmuiden.
Van 10.00 tot 11.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum
tentoonstelling
Poepgoed/
Proefles buikdansen in De Scheid Goed. Open van 13.00
Dwarsligger,
Planetenweg tot 17.00 uur. Workshop knut228, IJmuiden. Aanvang 20.15 selen van 13.30 tot 15.30 uur.
Juliconcert salonorkest Ca- uur.
Kosten 1,50 bovenop de enfé Noir in de Ruïne van Bretreeprijs.
derode, Velserenderlaan in
Santpoort-Zuid. Van 11.30 tot
Kindervertelmiddag
voor
13.00 uur.
4 JULI
4-8 jaar, van 14.00 tot 16.00
uur op Beeckestijn. Opgeven
Pieter Vermeulen Museum
via carla_schut@hotmail.com
tentoonstelling
Poepgoed/
of bel 06-26038252. Entree 4
Scheid Goed. Open van 13.00
euro.
tot 17.00 uur.
Telstar Street League voorronde in Stratingplantsoen in
Velsen-Noord. Aanvang 17.00
uur.
Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdag- 6 JULI
ochtend.
Voetspecialist bij Leemans
Schoenen, Lange NieuwInloopspreekuur
Soci- straat 469 IJmuiden, telefoon
aal Wijkteam van Santpoort, 0255-511117.
Driehuis en Velsen-Zuid, in
Het Terras, Dinkgrevelaan 17, Sociaal Wijkteam organiSantpoort-Noord. Van 11.00 seert een koffieochtend in Bitot 12.00 uur.
bliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00 tot
17.00 uur.

Jutterspadfestival van 13.00
tot 17.00 uur met optredens
langs verschillende woonkamers, tuinen en andere locaties in Wijk aan Zee. Het programma is te downloaden:
www.tipwijkaanzee.nl of op
te halen bij o.a. Spar, Sonne- 5 JULI
vanck, Primera. Afsluiting met OIG
tweedehandswinjamsessie om 17.00 uur in Ca- kel open aan Industriestraat,
fé de Zon.
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00 tot
17.00 uur.

Nieuws dichtbij
RTV Seaport.nl
rtvseaport.nl/agenda
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Fysiotherapie Zeeweg
verhuist naar Beursgebouw

IJmuiden – Per 1 juli 2017
verhuist Fysiotherapie Zeeweg in zijn geheel naar het
Beursgebouw aan Plein 1945
nummer 100, op de tweede
etage. De nieuwe praktijk is
te bereiken vanaf de ingang
aan de Willemsbeekweg en
vanaf de Lange Nieuwstraat.
Ook het praktijkgedeelte voor
onder andere kinderfysiotherapie aan de Wilgenstraat
verhuist naar het Beursgebouw. Vanaf maandag 3 juli kan men voor alle therapievragen hier terecht.
Na 38 jaar aan de Zeeweg
en de afgelopen drie jaar een
uitbreiding aan de Wilgenstraat zagen de fysiotherapeuten in het Beursgebouw

een prachtige oplossing om
uit te breiden. In het Beursgebouw hebben en krijgen
steeds meer zorgorganisaties een plek zoals Huisarts
Reiding, het Ortho Centre,
het Rode Kruis Ziekenhuis,
Mentaal Beter, Verloskundige
praktijk IJmuiden en nu ook
Fysiotherapie Zeeweg. Fysiotherapeut Michel Bakkum is
heel blij met de verhuizing:
,,Niet alleen krijgen wij een
prachtige en moderne praktijkruimte met zeven behandelkamers en een oefenzaal
met trainingsapparatuur, we
voegen ook de twee praktijkgedeelten weer samen. Dat is
toch prettiger samenwerken.’’
Met 250 m2 praktijkruimte is

er nu eindelijk ruimte voor
een oefenzaal waar patiënten
op verschillende apparaten
kunnen werken aan hun herstel. ,,Het wordt geen sportschool’’, zegt Michel. ,,De toestellen zijn alleen voor onze
patiënten, ook als zij na de
behandeling door willen trainen.’’ Met deze nieuwe oefenzaal is een langlopende
wens van de therapeuten gerealiseerd. Ook is de praktijk
nu beter te vinden dan aan
Zeeweg 263.
Inmiddels is de nieuwe praktijk al zo goed als klaar. Het
zijn mooie, lichte ruimtes
geworden in een fris kleurenschema. Bij Fysiotherapie Zeeweg (de naam blijft
hetzelfde) kan men terecht
voor algemene fysiotherapie en verschillende specialisaties, zoals kinderfysio,
oedeemtherapie, dry needling en bekkenbodemtherapie. Daarnaast is de praktijk
aangesloten bij ClaudicatioNet en ParkinsonNet. Dankzij
de extra ruimte is het aanbod
aan fysiotherapie ook uitgebreid. Er kunnen dus meer
patiënten worden geholpen.
Wie nieuwsgierig is kan vanaf maandag 3 juli 10.00 uur
een kijkje komen nemen in
de nieuwe praktijkruimte.
Op 15 juli wordt een open
dag gehouden. Bel voor een
afspraak of meer informatie met 0255-511668, kijk op
www.fysiotherapiezeeweg.nl
of op de Facebook site.

Mooi jubileum voor
Mooy & Partners
IJmuiden - Afgelopen
weekeinde werd het 70-jarig jubileum gevierd van
Administratiekantoor Mooy
& Partners BV. Dat gebeurde in het Zee- en Havenmuseum waar Jack Mooij ook
penningmeester is. Zo’n 80
relaties kwam langs op de
receptie. Al die lokale ondernemers bij elkaar leverde natuurlijk een vrolijk
feestje op met veel herkenning.
Zaterdagavond werd het
jubileum in meer besloten
kring nog eens gevierd met
een feestelijke boottocht
van Jumelet, van IJmuiden
naar Amsterdam en vice
versa.
Aan boord waren er een

heerlijk drankje, hapje en
natuurlijk veel onderlinge
gezelligheid.
Het kantoor werd in 1947
opgericht
door
Willem
Mooij. Momenteel is de
tweede generatie aan het
roer met zoon Jack, maar
dochter Esther Gijzen-Mooij
is ook al nauw betrokken bij
het bedrijf. Het administratiekantoor heeft de financiele crisis goed doorstaan.
,,We letten, als echte boekhouders, goed op de centjes,’’ aldus Esther. ,,Klanten komen makkelijk even
langs om papieren te brengen of soms om zomaar
even bij te praten. Dat gaat
ook vanzelf als je elkaar al
jaren lang kent.’’

De leukste muzieklessen
en koren bij KOEL!
Velserbroek - Je wil leuke
en goede lessen volgen op
een muziekinstrument, of je
wil lekker zingen in een goed
koor? Je wil ook samen muziek maken met andere leerlingen, af en toe optreden en
misschien wel meedoen in
een grote theatershow? Vanaf september kan dat eindelijk allemaal, want dat is
KOEL!
KOEL is voortaan dé plek
in Velsen waar je moet zijn
voor o.a. betaalbare, leuke en goede muzieklessen.
Bij onze jonge, enthousias-

te en geschoolde docenten
kun je voor lessen op de volgende instrumenten terecht:
Piano/keyboard, (bas)gitaar
en ukelele, drums, zang, viool, cello en saxofoon. Als je
houdt van samen zingen op
hoog niveau kun je terecht bij
het KOEL koor of bij de KOEL
kids. Samen muziek maken
doe je in het Music Lab of bij
de Join The Band cursus.
31 augustus is onze open
dag!
Kijk op www.koelproductions.nl of mail naar info@
koelproductions.nl

Groepsvakantie in eigen
land voor mensen met
dementie en hun naasten
Santpoort-Noord - Bij geheugenproblemen of dementie kan er veel onzekerheid bestaan. Onbezorgd op
vakantie gaan schiet er vaak
als eerste bij in. Ervaart u dit
ook als een gemis en wilt u,
al dan niet samen met uw
naaste(n), genieten van natuur, cultuur, lekker eten
en goed gezelschap? De
ZorgSpecialist organiseert
van 1 - 8 september een verzorgde groepsreis voor mensen met dementie en hun
naasten naar Ommen in
Overijssel.
We verblijven in ‘de Schaapskooi’, een villa met een typische Sallandse sfeer, die gelegen is op de Imminkhoeve,
waar meerdere accommodaties onderdeel van uitmaken.
Onze groep bestaat uit maximaal 13 deelnemers - mensen met dementie en hun
naasten. Deskundige begeleiding wordt geboden door
onze casemanager dementie, verpleegkundige en een
vrijwilliger.

Ommen is een gemoedelijk,
historisch stadje. Het gevarieerde landschap, de bosrijke natuur en de verschillende culturele mogelijkheden
staan garant voor uiteenlopende activiteiten. Dagelijks kunt u ervoor kiezen om
deel te nemen aan activiteiten; ook is het mogelijk dat
u als mantelzorger op stap
gaat terwijl uw naaste iets
anders onderneemt of juist
een dagje bij de villa blijft.
Voorafgaand aan uw reis nemen we met u bijzonderheden, bijvoorbeeld m.b.t. medicatie, met u door. Er zijn
zowel één als tweepersoonskamers, allen voorzien van
hoog/laagbedden en met
aangepast sanitair.
Het verblijf is all-inclusive.
Dit betekent dat vervoer, alle
maaltijden en drankjes zijn
inbegrepen. Neem voor een
specificatie van de kosten
contact op met Esther Vink.
Bel 06-46630957 of mail
naar esther@dezorgspecialist.nl.
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Baerveldt verkozen
tot lijsttrekker D66

Felisenum
‘on stage’
Velsen-Zuid – Op 7, 8 en 9
juni speelden leerlingen uit
klas 2 tot en met 5 van Gymnasium Felisenum in VelsenZuid de voorstelling Verona
in het Witte Theater. Verona
is Shakespeare’s Romeo en
Julia in een hedendaagse bewerking van Jorieke Abbing.
De twee rivaliserende families zijn in deze bewerking de
kakkers – de Capuletti- en de
gangsters -de Montague- die
de liefde tussen Romeo (gespeeld door Bram Kroon) en
Julia (gespeeld door Muriel
van der Jagt) onmogelijk maken. Verona is een voorstelling over vriendschap, trouw,
verraad en vetes, maar vooral over de moeilijkheden van
een eerste grote liefde (of het
gemis hiervan). De leerlingen hebben het goed gedaan
en hebben voor ouders, collega’s en andere belangstellenden een mooie voorstelling neergezet. Spelers: Muriel van der Jagt, Eva Graaff,
Pepijn de Roode, Joris Canoy,
Sydney Hoogzaad, Tünde de
Vries, Robin Buijs, Sam Kelderman, Jorek Wessel, Julia
Stikker, Emma Stikker, Luca
Joustra, Britt de Vries, Amelia Veldhuis, Colin Hoogzaad, Madelief de Jong, Puck
Bruin, Amber Benhammou,
Bram Kroon en Justine de Jager Productie: Anne Verlaat,
Linde Euwema, Frouke van
der Heijde en Ilse Frans Kostuums: Liesbeth Berkvens.
Regie: Linde van Tienen.

Winkelen met
WonenPlus
Velsen – Vooral voor diegenen die wat moeite hebben
om alleen te gaan winkelen
organiseert WonenPlus voor
haar abonnees op woensdag
12 juli een gezellige winkelmiddag naar Haarlem centrum. Deelnemers worden
thuis door een busje opgehaald, tussen 12.00 en 13.00
uur en zijn rond 17.00 weer
thuis. Kosten: 7 euro per persoon. U kunt zich aanmelden
voor dit uitstapje tot en met
maandag 3 juli. Na aanmelding wordt er een week van
te voren nog even telefonisch
contact met u opgenomen
om de deelname te bevestigen. Bij afmelding binnen
een week voor 12 juli is men
genoodzaakt 7 euro in rekening te brengen. U kunt zich
aanmelden bij WonenPlus.
Maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 14.30 via telefoonnummer: 0255-518888.

Stilettorun in Santpoort
Santpoort-Noord - De stilettorun tijdens de Vriendinnen
Verwendag trok zaterdag veel bekijks. Wie wil er immers niet
zien hoe die mooie dames op hun dodelijk hoge hakken de
Hoofdstraat doorkruisen? En dan ging het nog niet eens om
leuke koopjes maar om de mooie prijzen. Het was hard werken voor de dames want zo’n bestrate weg is niet ideaal om
op hard te lopen met je hakken. Maar aangemoedigd door
het publiek gaat het altijd een stuk beter. (foto: Paul van de
Keer)

Mooie partijen en gezelligheid

WADO-Open gaat
zaterdag van start
Santpoort-Noord - Zaterdag 1 juli tot en met zondag
9 juli wordt één van de grootste tennistoernooien in de
regio, het WADO-Open van
LTC Groeneveen, gehouden.
Dan is het sportpark Groeneveen aan het Kerkpad weer
het centrum van sportiviteit
en ontspanning.
Mooie wedstrijden, maar ook
gezelligheid is troef op Groeneveen. Dankzij hoofdsponsor Van Waalwijk Van Doorn
Makelaars & Taxateurs krijgen bezoekers al jaren een
tennistoernooi van bijzonder
hoge kwaliteit en kwantiteit
voorgeschoteld. Een groot
aantal deelnemers zorgt
voor een reeks wedstrijden
(in 2016 in totaal meer dan
400!) op speelsterkte en in
verschillende leeftijdscategorieën. De wedstrijden worden als vanouds door een ervaren organisatie in goede
(tennis)banen geleid.
Overdag, ’s avonds en in
het weekend; het is de he-

le week tennisbal. Het tennispark Groeneveen is extra
feestelijk aangekleed. Ook
aan de inwendige mens is
gedacht. Iedereen kan gebruik maken van een geweldige catering, waaraan
de plaatselijke middenstand
haar steentje bijdraagt. Kortom: een toernooi, waar je
als tennisliefhebber graag
naar toe gaat om te genieten van spannende wedstrijden en heerlijke hapjes en
drankjes op het terras of in
het clubhuis. Vrijdagavond
7 juli is het groot feest, dan
draait DJ Bas van Geldorp en
gaan de voetjes van de vloer.
Komt allen!Maak kans op
een elektrische fiets van het
merk: Flyer. Op het park worden tijdens het WADO toernooi loten verkocht voor 5
euro per stuk. Met als hoofdprijs de elektrische fiets, die
een winkelwaarde heeft van
2900 euro. De fiets is gedeeltelijk gesponsord door Visser
Tweewielers.

Velsen - De leden van D66
hebben Annette Baerveldt
gekozen tot hun lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21
maart 2018. Ze is geboren en
getogen in Velsen en al jaren actief binnen D66, eerst
als raadslid en al enkele jaren als wethouder.
Annette Baerveldt is als wethouder belast met de portefeuille onderwijs, jeugdbeleid, volksgezondheid, sport,
recreatie en toerisme en
openbaar vervoer. De laatste
jaren is ze ook verantwoordelijk voor de coördinatie van
de drie decentralisaties (sociaal domein) en de kustvisie.
De afgelopen jaren heeft Annette Baerveldt als verantwoordelijk wethouder ervoor
gezorgd dat het sociaal domein goed geland is in Velsen zodat de inwoners onderwijs en zorg ontvangen
die zij nodig hebben. Maar
ook dat de scholen goed gehuisvest zijn en de noodzakelijke onderwijsvernieuwing door de schoolbesturen
daarin plaats kon vinden. Ze
heeft sport en bewegen hoog
op de agenda gezet en wandelroutes aangelegd. Onze mooie gemeente is op de
kaart gezet onder de noemer
IJmuiden Rauw aan Zee. Samen met veel partners is samengewerkt om Velsen nog
mooier en socialer te maken.
D66-voorzitter Arjen Uytendaal is verheugd met de verkiezing van Annette Baerveldt tot lijsttrekker: ,,Annette is een zeer gedreven politica met een jarenlange raadsen college ervaring die altijd
open staat voor nieuwe ontwikkelingen. Ze is in staat om
complexe zaken zoals de decentralisatie van overheidstaken naar de gemeentes goed
naar de praktijk toe te vertalen en te beheersen. Zij heeft
ervoor gezorgd dat in de afgelopen raadsperiode een
rechte koers is gehouden

waardoor het collegeprogramma met tal van herkenbare D66 standpunten kon
worden uitgevoerd.”
Annette Baerveldt is uiteraard ook blij met haar uitverkiezing: ,,Ik heb mij vol overtuiging kandidaat gesteld,
omdat ik graag samen met
mijn fractie verder wil werken aan versterking van de
positie van D66 in Velsen
en in de IJmond. Na de verkiezingen volgend jaar wil ik
mij weer sterk maken voor
een sociaal en leefbaar Velsen. Speerpunten zijn daarbij
voor mij het sociaal domein
zodat de zorg nog dichter bij
de mensen komt en stevig
inzetten op preventie. Voorkomen blijft altijd beter dan
genezen. Iedereen verdient
een kans op goed onderwijs en werk. Maar ook een
goed leefklimaat staat hoog
op mijn agenda. Gezondheid
en milieu gaan daarin samen.
D66 wil naar een duurzaam
Velsen.”
Over enige maanden stellen
de leden van D66 de volledige kandidatenlijst vast voor
de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Zomerconcert Bel Canto
Driehuis – Sinds jaren sluit
Bel Canto het zangseizoen af
met een prachtig concert, dit
is inmiddels een mooie traditie geworden.
Op zaterdagavond 8 juli wordt dit zomerconcert gehouden in de Engelmunduskerk te Driehuis. Het wordt
een gevarieerd programma
met onder andere een aantal stukken uit de vorige opera Aïda maar tevens koren uit

de nieuwe opera Macbeth
die in april 2018 wordt opgevoerd in Stadsschouwburg
van Velsen.
Bel Canto wordt deze avond
begeleid door pianist Gilbert
den Broeder, dirigent Marco
Bons en soliste sopraan Erica Stapper. Adres: Driehuizerkerkweg 113, Driehuis. De
aanvang van het concert is
om 20.00 uur. De toegang is
gratis.
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Technisch College Velsen: VMBO Techniek Basis Beroepsgerichte Leerweg: Badhoevedorp: Jay
Vink. Beverwijk: Max Bosman. Castricum: Kaj Roije.
Haarlem: Michael Dijkstra,
Rauf Göktepe Jurre Koster,
Nick Steen, Daniel Tervelde.
Heemskerk: Bob de Ruyter.
Spaarndam: Mike Wempe.
Velserbroek: Marcel Brand,
Rico Haarbosch, Roy Harfst,
Jaimy Pothuizen, Darryl
Verzijlberg, Luc Wetting.
Wijk aan Zee: Ruben Cleveringa, IJmuiden: Jace Bos,
Thomas Criel, Alper Demir,
Bekir Gülcan, Coen Kwaak,
Nino Loerakker, Sven Paardekam, Jordy Wubbolts,
Mustafa Yüksel, Jan van
Zonderen, Zaandam: Sam
Kruithof. Zandvoort: Mau-

ro van Hamersveld, Timo
Hoetjes, VMBO Techniek
Kader Beroepsgerichte
leerweg: Amsterdam: Tom
Balder, Nick van Geilswijk.
Badhoevedorp:
Norman
Terpstra. Beverwijk: Matthijs
Blaas, Sam van Huisstede,
Jesse Laverman, Levy Niesten, Bon Sawatsri, Tony van
Son. Driehuis: Thom Rustemeijer. Haarlem: Jonathan
van der Brugge, Jonell
Osaro Giwa-Osagie, Coen
Landsmeer, Bas Nagelhout,
Paul Staalman, Richard
Wassenberg. Heemskerk:
Lars van Dooren, Kevin van
Holten, Mark van Son, Pepijn Sprengers. SantpoortNoord: Jack Heere, Tim
van de Laar, Joost Massée,
Kirsten Romijn, Jasper Vermeulen. Koog aan de Zaan:

Youri Welgraven. VelsenNoord: Wessel Pot. Velserbroek: Lindsay Bos, Timo
Das, Larsse Hagen, Thijmen
van der Kooij, Joey van der
Leden, Fabian Opdam, Tobias de Zwart. Wijk aan Zee:
Ray Bisenberger, Remco
van der Meer, Jordy Schram,
Daan Vijfschaft. IJmuiden:
Max de Bie, Kelvin Derogee, Nick Hille, Dion Kors,
Mustafa Koyuncu, Nicky
Leenders, Yordi Mooij, Jelle
Sehr, Shawn Uittenbosch,
Joey Oepkes, Ronald Tilstra,
Stijn Wissenburg. Zaandam:
Wessel Klappe, Zwanenburg: Job van Braak, VMBO
Techniek
Gemengde
Leerweg Techniek: Beverwijk: Danny van der Meij
Haarlem: Jelle Bauer, Raya
Dekker, Camiel Józsi, Teis

van der Peijl, Luke Westhoven. Heemskerk: Jens
de Vries. Santpoort-Noord:
Xander Meinsma. Spaarndam: Kenneth van Ruiten.
Velsen-Zuid: Samuel Avila
González, Jaap Groeneveldt, Jelle Tissing. Velserbroek: Mateo Boelens, Max
Dekker, Colin van Kampen. IJmuiden: Danique de
Graaf, Timo van Ombergen,
Nino Schneider, Leendert
van der Valk, Robin Vogel.
Maritiem College IJmuiden: VMBO Techniek
Basis
Beroepsgerichte
Leerweg: Almere: Cas
Bosman. Amsterdam: Dilara Ruijs, Summer de Vries.
Heemskerk: Willem van
Polen. Hilversum: Mike Otten. Koedijk: Sven de Ru.

Oosthuizen: Mike Bouwman. Sint-Maarten: Bono
Dijkstra. Zaandijk: Daan
Van As. VMBO Techniek
Kader Beroepsgerichte
leerweg: Assendelft: Ryan
O’Reilly. Den-Helder: Calvin Meijer. Landsmeer: Job
Smolenaars,
SantpoortNoord: Kevin van der Lugt.
Velserbroek: Luna Jagt.
IJmuiden: Xander Böhm.
VMBO Techniek Gemengde Leerweg Techniek 4: Beverwijk: Giovanni
Middelkoop. Haarlem: Joey
van Zetten. Krommenie:
Youri Spaans. Oostzaan: Ruben Bekebrede. Purmerend:
Wil Axel Davids. IJmuiden:
Jan-Willem Tellier. Zwanenburg: Michael Sotelo.

OV IJmond geeft politici inkijkje in regionaal bedrijfsleven
IJmond - Ondernemersvereniging IJmond heeft
met een grote groep lokale politici zes bedrijfsbezoeken afgelegd. Ruim 40 bestuurs- en raadsleden van
alle politieke partijen van
Heemskerk, Velsen en Beverwijk kregen zo een kijkje
in de keuken van bedrijven
in de haven-, transport-,
leisure-, maakindustrie en
het onderwijs.
Voorzitter Ton van der
Scheer licht toe: ,,Politiek
en bedrijfsleven hebben elkaar hard nodig in onze regio. We kunnen de verschillende uitdagingen - waaronder het verbeteren van
het imago van de IJmond
of het versterken van de arbeidsmarkt - alleen met z’n
allen te lijf. Vanuit het OV
IJmond-bestuur zitten we
regelmatig met wethouders
en ambtenaren om tafel en
dat is prima. Maar het feitelijke politieke primaat ligt
bij de gemeenteraad. Daarom is het goed dat we afgelopen week zovele raadsleden een indruk hebben
kunnen geven van de kansen en uitdagingen van on-

ze leden. Het was ook leuk
om te horen dat men nu
een veel beter beeld heeft
gekregen van wat er aan
bedrijvigheid in de IJmondregio in samenhang aanwezig is, wat de onderlinge
samenwerking binnen de
regio verder zal versterken.’’
OV
IJmond-projectleider
Martijn Mewe vult aan: ,,De
vele positieve reacties van
de raads- en bestuursleden
bevestigen ons vermoeden,
namelijk dat er behoefte bestaat aan meer praktijkinformatie van ondernemers. Er ontstonden bovendien levendige vraaggesprekken tijdens de bezoeken, omdat de politici wilden weten wat ondernemers nodig hebben van de
overheid. En ook wat de gemeenten nadrukkelijk niet
moeten doen. Tot slot hoorde ik regelmatig terug dat
de politici veel nuttigs hebben opgehaald voor hun
programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen
van maart 2018. Al met al
zijn de bezoeken zeer geslaagd te noemen.’’
De bedrijven hebben hun

uiterste best gedaan om
een mooi en realistisch
beeld neer te zetten van
hun bedrijf. De zes deelnemende bedrijven waren
Transportbedrijf Stet en He-

liomare/ Hartekampgroep
uit Heemskerk, Riwald Recycling en De Bazaar uit
Beverwijk en Airborne Oil
and Gas en KVSA/Zeehaven IJmuiden uit Velsen.

OV IJmond heeft de intentie om deze serie bezoeken
volgend jaar - nadat een
nieuwe lichting raadsleden
geïnstalleerd is - te herhalen. (foto: Reinder Weidijk)

RAAD HET WOORD EN MAAK KANS OP GEWELDIGE PRIJZEN!
Naam:...............................................................................................................................................................................................................
Adres:..................................................................................................... Woonplaats:......................................................................................
E-mail:..................................................................................................... Tel:....................................................................................................
Oplossing:

De letters in de advertenties op de Tour-pagina’s vormen samen een woord. Zoek het antwoord! Stuur de oplossing voor 22 juli 2017 naar
de Jutter/de Hofgeest, Zeeweg 189-191, 1971 HB in IJmuiden. U kunt de oplossing ook mailen naar verkoop@jutter.nl. Vergeet niet uw
naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Winnaars krijgen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

• AUTOBANDEN
• AUTO ONDERHOUD
• EN NOG VEEL MEER...
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ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN
www.albatrosbanden.nl

Baby- en kinderkleding en
accessoires & kraamkado’s
Maat 44 t/m 140

t

Kennemerlaan 224
1972 EV / IJmuiden
www.boefjesbabystore.nl
U vindt ons ook op facebook!

Kom vrijdag 14 juli tijdens onze Mom’s Night
Out weer lekker shoppen, kijk wat de verschillende ondernemers deze avond zoal te bieden
hebben en laat je bovendien lekker verwennen!
We hebben weer leuke gasten met ieder
zijn eigen leuke aanbiedingen en
uiteraard gratis entree van 17.00
tot 21.00, Kom jij ook??
Bovendien hebben we momenteel
volop SALE en druppelt ook de nieuwe collectie
alweer lekker binnen, en.. dit seizoen van baby
tot tiener dus echt voor ieder wat wils!

TCIJ

GARAGE BV

APK KEURINGEN
APK + roetmeting voor diesel

€ 35,€ 50,-

1

e PRIJS

WIJ ZIJN MET

VAKANTIE

van 22 juli t/m 13 augustus

Ampèrestraat 27a IJmuiden

Tel. 0255-540321
De Tour de France gaat weer starten.
Dit is het moment om zelf op de
raceﬁets te klimmen en de mooiste
tochten te gaan maken.

Koop nu uw raceﬁets bij Kok Fietsen in IJmuiden
en krijg een mooi ﬁetsoutﬁt t.w.v. € 135,- gratis

g

Koop zeker, koop bij
uw Fietsspecialist!
Kok ﬁetsen in IJmuiden
Kennemerlaan 61
1972 EH IJmuiden
0255 523378
www.Kokijmuiden.nl

2 kien

e PRIJS

2 uur s

voor 4 personen
incl. materiaal

3

e PRIJS
2 vrijkaarten

voor SPORTSOUNDSyb van der Ploeg,
op dinsdag 10 oktober,
aanvang 20.15 uur

20 29 juni 2017

Santpoorter Jasper Wijkhuizen vestigt wereldrecord
Sanntpoort - Het Nuon Solar Team heeft met zonneauto Nuna 882 kilometer in
twaalf uur tijd afgelegd. Daarmee zetten de studenten van
de TU Delft op deze langste
dag van het jaar een nieuw
wereldrecord neer tijdens de
eerste zonnerace ooit op Nederlandse bodem. Eén van de
teamleden, Jasper Wijkhuizen, komt uit Santpoort.
De race tegen de klok werd
gereden op de testbaan van
de RDW in Lelystad, onder grote belangstelling van
vrienden, familie en sponsoren. Voor het team zelf was het
de eerste grote praktijktest in
aanloop naar de Bridgestone World Solar Challenge, die
in oktober plaatsvindt in Australië.
Nooit eerder werd een officieel 12-uurs afstandsrecord
met een zonnewagen neergezet. Met de geslaagde race
tegen de klok daagt het Nuon Solar Team nu andere zonneteams uit om het record te
verbreken. Teamcaptain Sander vertelt: ,,We zijn enorm
trots op de afstand die we op
deze langste dag van het jaar
hebben neergezet. We hoopten 750 km te halen, en dat

was al hoog ingezet, maar
dankzij de prachtige dag en
de geweldige energie binnen het team hebben we deze verwachting ruimschoots
overtroffen. Voor een race in
Nederland, waar de intensiteit van de zon veel minder is
dan bijvoorbeeld in Australië,
is dit echt een flinke afstand.
We zijn benieuwd welk team
onze prestatie weet te evenaren!”
Het startsein voor de race
werd bij zonsopkomst om
05.19 uur gegeven door
Marc Lammers, de voormalige bondscoach van het Nederlandse vrouwenhockeyteam en dit jaar teamcoach
van het Nuon Solar Team.
Precies twaalf uur later, om
17.19 uur, werd de Nuna afgevlagd door Naomi van As,
olympisch hockeykampioene
en dit jaar uitgeroepen tot de
beste hockeyster van de wereld. Teamcoach Lammers:
“Het team heeft vandaag een
fantastische prestatie geleverd, en laten zien waarom
ze echt een ‘winning team’
zijn. Bovendien was het een
prima test voor het wereldkampioenschap in Australië. Na deze fantastische test-

Openluchtviering

Driehuis – Zondag 2 juli vindt er een bijzondere gebeurtenis plaats in de tuin
van de Engelmundus kerk
aan de Driehuizerkerkweg
113. In plaats van de wekelijkse viering binnen in de
kerk wordt er een openluchtviering in de tuin - midden in
het groen – gehouden. Het
thema van de viering is : Wie
Go(e)d doet Go(e)d ontmoet!
Het altaar en stoelen worden
buiten gezet en de dienst
wordt begeleid door het koor

Trinity, met band. Het bijbelverhaal gaat over het verloren schaap, en daarom zullen er ook een aantal schapen in de tuin aanwezig
zijn. Er is deze dienst speciale aandacht voor de jongeren. Voor de allerkleinsten
is er een kinderwoorddienst
op een eigen plek in de tuin,
waar ze een knutselwerkje
over het thema kunnen maken, en ook voor de iets oudere kinderen is er een aparte plek waar ze over dit thema kunnen praten.
Tijdens de dienst wordt er
ook aandacht geschonken
aan de stichting ‘Habitat for
Humanity’. De 18- jarige Velsenaar Bart Leurs zet zich
hierbij in om het bouwen van
huizen voor de allerarmsten
in Cambodja mogelijk te maken. Bart komt hierover vertellen en er wordt een collecte gehouden voor dit doel.
Na de dienst is er gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten bij een
kopje koffie en wat lekkers
dat door de bezoekers zelf
meegenomen wordt. De viering is vrij toegankelijk voor
iedereen die geïnteresseerd
is, de dienst begint om 10.30
uur.

dag zien we de race in oktober met groeiend vertrouwen
tegemoet.”
De in Santpoort opgegroeide Jasper Wijkhuizen maakt
dit jaar deel uit van het Nuon
Solar Team. Jasper studeert
werktuigbouwkunde aan de
TU Delft, en is één van de mechanici van het team
Tijdens de wereldrecordpoging bootste het team de
omstandigheden tijdens de
World Solar Challenge in Australië zo realistisch mogelijk na. De teamleden kampeerden langs de racebaan,
wisselden in recordtempo de
banden en zorgden voor het
optimaal laden van de zonnecellen van hun zonneauto. Ook de andere voertuigen
waarmee het team de Nuna in Australië begeleidt deden mee, zoals Scout, die de
weg baant, en Mission Control, waarin de strategie voor
de race wordt bepaald.
Het is voor het eerst dat het
Nuon Solar Team zich met
zo’n uitgebreide praktijkoefening voorbereidt op het wereldkampioenschap in Australië. Omdat het team elk
jaar uit nieuwe leden bestaat
– en dit team dus nooit eer-

der in Australië heeft geracet
– kunnen de studenten deze praktijkervaring goed gebruiken. Voor de winst is goede samenwerking in het team
minstens zo belangrijk als het
bouwen van een snelle auto.
Het Nuon Solar Team doet in
oktober dit jaar voor de negende keer mee aan de Bridgestone World Solar Challenge
in Australië. De race, waaraan universiteiten vanuit de
hele wereld deelnemen, vindt
om de twee jaar plaats en het
team bestaat telkens uit zestien nieuwe studenten van de
TU Delft. De deelnemers rij-

den met hun zelf gebouwde
zonneauto een afstand van
3000 kilometer van Darwin (in
het noorden) naar Adelaide
(in het zuiden). Het doel is zo
snel mogelijk over de finish te
komen. Zes keer eerder werd
het Nuon Solar Team wereldkampioen, twee keer eindigden ze op de tweede plaats.
Eind juli presenteert het team
als regerend wereldkampioen
de zonneauto waarmee het
de titel wil prolongeren: Nuna9. De recordpoging werd
verreden met de auto van vorig jaar: Nuna8s. (foto: Jorrit
Lousberg)

Dschen Dui wint vier
keer judo-goud
Santpoort-Zuid - Op zondag 25 juni zijn álle vier
de judoka’s van sportvereniging Dschen Dui in de
ochtend-poules van het judotoernooi in Tuitjenhorn
op de eerste plaats geeindigd.
In een soms zinderende
strijd, waarbij elke judoka
zich van zijn beste kant liet
zien, bleek dat de deelnemers van Dschen Dui hun
heup-, arm- en schouderworpen als effectiefste wapen konden inzetten.
De meeste wedstrijden
werden met een ippon gewonnen. Hoewel de jongste deelnemer 7 is en de
oudste 8, waren de wedstrijden van begin tot eind
spannend.
Er was de laatste tijd veel
geoefend op de worpen,
maar ook op de houdgrepen, waardoor enkele partijen op de grond goed
konden worden beslecht.
Deelnemers Moritz, Peter en Stijn in de middagpoules lieten ook goed ju-

do zien, maar hadden wat
minder fortuin, zij eindigden dit keer niet op het
podium. De trotse kampi-

oenen Lars, Aaron, Cas en
Romeyn konden naar huis
met een fraaie beker. Zie
ook www.dschendui.nl.

Plus-Wijzer
www.50pluswijzer.nl

WONDERFEEL

juni 2017

facebook.com/50PlusWijzer

klassiek festival
midden in de natuur

Win
leu
prijz ke
en!

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

On Your Feet!
MET DE VOUWFIETS
TOEREN DOOR
NOORDRIJN-WESTFALEN

Foto: Roy Beusker Fotografie

Jim
en
Vajèn
spelen Emilio & Gloria Estefan in
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Wandelen in de IJmond
Wandelen is leuk, gezond en hip!
Het wandelnetwerk in Nederland
wordt steeds uitgebreider en zo
ook in de IJmond. Een app is niet
voor iedereen toegankelijk en altijd even handig. Daarom hebben de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk folders van de
wandelingen laten maken.

Het gaat om papieren versies van
drie routes: IJmond Culinair, Buitenplaatsen & Kastelen en een
driedaagse route ‘Het IJmondpad’. De folders zijn kosteloos verkrijgbaar bij de gemeentehuizen
van Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Maar ook bij de bibliotheken

van de drie IJmondgemeenten, TIP
Wijk aan Zee en het VVV-agentschap in IJmuiden. Vanaf begin juli is het mogelijk om de folders vanaf de website wandelnetwerknoordholland.nl te downloaden. Op dezelfde website is ook de app (gratis)
beschikbaar.
De vier wethouders Toerisme en
Recreatie uit de IJmond: Cecilia
van Weel (Beverwijk), Aad Schoorl
(Heemskerk), Marieke van Dijk
(Heemskerk) en Annette Baerveldt
(Velsen) gaven op 21 juni jl. met
trots de eerste folders van de wandelroutes weg bij Château Marquette in Heemskerk.

Zwem4daagse: mis ‘t niet
Van 10 t/m 14 juli is het weer
zwem4daagse in zwembad De
Heerenduinen. Er kan gestart
worden tussen 18.15 uur en 20.00
uur. Van de vijf avonden moeten
er vier worden gezwommen. Op
het terrein zijn diverse activiteiten. Kortom: een leuke week, mis
het niet!

Volwassenen zwemmen 500 meter
(20 baantjes).Kinderen t/m 10 jaar
en 65-plussers zwemmen 250 me-

Opruimactie Noordpier
Bent u sportvisser en helpt u
graag een handje mee om de
Noordpier op te ruimen? Meld u
dan aan! Start: vrijdagavond 30
juni as om 19.00 uur. Onder het
motto ‘Hou je visstek schoon’ is
dit keer de zeer populaire zeevisstek in Noord-Holland aan de
beurt voor de halfjaarlijkse opruimactie.

Aanmelden
Meld u aan via info@sportvisserijmidwestnederland.nl of bel tijdens

ter (10 baantjes), maar meer mag
natuurlijk ook. Uiteraard zijn toeschouwers van harte welkom.
Inschrijven
Inschrijven kan bij de receptie van
het zwembad. De kosten bedragen
€ 10,00 per persoon. Kinderen, die
zich via school opgeven kunnen voor
€ 5,00 komen zwemmen! Alle deelnemers zijn verplicht een zwemdiploma te hebben. Er kan zowel binnen als buiten gezwommen worden.

Uit het college

kantooruren 0251-318882. Iedere
deelnemer krijgt na aﬂoop een attentie.
De actie is een samenwerkingsverband van de georganiseerde sportvisserij:
Hengelsportvereniging
IJmuider Zuidpier Zeevis Vereniging, de hengelsportfederatie Sportvisserij MidWest Nederland en de
georganiseerde hengelsport in de
omgeving van de pieren. De gemeente Velsen zorgt voor de afvoer van
het vuil.
• Het bestemmingsplan SantpoortNoord in ontwerp heeft zes weken ter visie gelegen. Het vervangt
(delen van) verschillende oudere bestemmingsplannen die aan
actualisering toe zijn. Er zijn 13
zienswijzen op ingediend, wat tot
een aantal aanpassingen heeft geleid. Het bestemmingsplan wordt
voorgelegd aan de raad.
• Sinds januari 2017 verzorgt Re-

gioRijder het Wmo collectief vervoer. Het vervoerssysteem kende de eerste weken enige startproblemen. Dit was logisch gezien
het feit dat de invoering van zo’n
groot systeem tijd nodig heeft.
Vanaf maart zijn de prestaties op
een continu en voldoende niveau.
Het college is tevreden met dit resultaat.
Meer informatie: raad.velsen.nl.
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Voorkom fietsdiefstal!
Fietsdiefstal komt in ons fietsland
helaas vaak voor. Het risico, dat
uw e-bike wordt gestolen is sinds
2010 met meer dan 200% vergroot! Naast gelegenheidsdieven
zijn tegenwoordig vooral georganiseerde bendes actief. De fietsen worden door deze bendes gewoon in een busje geladen.

Tips
Om fietsers te helpen het risico op
diefstal te verkleinen volgen hier onder enkele tips.
- Gebruik altijd een extra slot. Zet
uw fiets met dit tweede slot vast
aan een vast object, zoals een brug
of fietsenrek.
- Plaats uw fiets in het zicht. Dieven
houden er niet van om bekeken te
worden. Als uw fiets in een afgesloten schuur of op een beheerd ter-

rein staat, gebruik dan ook het slot.
- Doe aangifte. Is de fiets dan toch
een keer verdwenen, heeft aangifte zeker zin. Er worden namelijk
steeds vaker fietsen opgespoord,
die zijn geregistreerd in het fietsdiefstalregister.
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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.

za: 10:00 – 14:00 uur
wo: gesloten.

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.

Mobiele uitleenpunten De Stek
en Het Terras:
Normale openingstijden tot de zomervakantie en tijdens de zomervakantie gesloten (22 juli tot en met 5
september)

Gewijzigde openingstijden van
1 juli tot en met 2 september:

Tijdens de zomerperiode kunnen de
boeken extra lang, namelijk 6 weken, worden geleend. Zie voor meer
informatie: www.bibliotheekvelsen.nl.

Centrale Bibliotheek IJmuiden:
ma, di, do en vr: 09:00 – 17:00 uur

Bibliotheek Velserbroek:
wo: 12:00 – 17:00 uur
za: 10:00 – 14:00 uur
overige dagen gesloten.

Na afronding zandopspuiting

Afvoer materieel via pier
De laatste hoeveelheid zand op
het strand bij Heemskerk-Castricum is op vrijdag 23 juni aangebracht. In totaal is 1 miljoen kuub
zand op het strand aangebracht
om Heemskerk beter te beschermen tegen de zee. De aannemer
gaat volgende week (3 t/m 7 juli)
materieel afvoeren via de Noordpier, de Reyndersweg en het terrein van Tata Steel.

De werkzaamheden vinden plaats
vanaf 21.00 uur tot 06.30 uur de vol-

gende ochtend. Een shovel met kar
brengt het materieel, bestaande uit
onder meer stalen buizen, naar de
Noordpier. De aannemer voert vervolgens de buizen per vrachtwagen
af.
Per nacht zijn ongeveer 8 ritten ingepland. Verder zijn 3 ritten met een
dieplader nodig. Tijdens deze werkzaamheden is toezicht aanwezig en
blijft er ruimte voor hulpdiensten
om bij calamiteiten het strand te
kunnen bereiken.

Feest bij ’t Kwakersnest
Afgelopen zaterdag 24 juni vierde
BSO ’t Kwakersnest in Velserbroek
haar 10 jarig bestaan. Het gastouderbureau bestaat zelfs langer:14
jaar. Dit was reden voor een feestje bij ‘t Kwakersnest. Wethouder

Annette Baerveldt opende de feestelijke dag met onthulling van een
prachtig doek. Op de foto (Reinder Weidijk) links directeur Loes
Holtslag-Westerop en rechts wethouder Baerveldt.
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Bijstand? Geef uw
vakantiebestemming door
Ontvangt u een bijstandsuitkering? En heeft u plannen om op
vakantie te gaan of zijn er andere redenen om een periode niet
thuis te zijn? Geef het dan op tijd
door aan de gemeente. Het is namelijk belangrijk dat wij u kunnen
bereiken.

Regels
Ook gelden een aantal regels:
• U mag, zolang u een uitkering ontvangt, maximaal 28 dagen per jaar
in het buitenland verblijven. De
dag van vertrek telt hierbij niet
mee.
• Een aaneengesloten verblijf in het
buitenland van maximaal 28 dagen is ook toegestaan. Het is overigens niet mogelijk om een paar
weken in december en een paar
weken in januari achter elkaar in
het buitenland te zijn, in geval dat
totaal meer dan 28 dagen is.
• Wij verwachten dat u in ieder geval vier weken voorafgaand aan
uw verblijf in het buitenland, ons
hierover informeert. Dat kan via

het rechtmatigheidsonderzoeksformulier (ROF), het wijzigingsformulier, door een e-mail te sturen aan wiz@velsen.nl, of telefonisch (0255-567200).
• Vertel ons in ieder geval de datum
van vertrek en terugkomst en waar
u naartoe gaat. Gaat u met het
vliegtuig? Stuur dan ook een kopie
van uw ticket mee.
• Verblijft u ergens anders in Nederland? Dan moet u dit wel melden,
maar daarvoor geldt geen maximum van 28 dagen.
• Volgt u een re-integratietraject bij
IJmond Werkt!? Vergeet ook daar
niet te melden dat u met vakantie
gaat!
Meldingspunt
Wij verwachten, dat u in ieder geval
vier weken voorafgaand aan uw verblijf in het buitenland, ons hierover
informeert. Dat kan via het rechtmatigheidsonderzoeksformulier
(ROF), het wijzigingsformulier, door
een e-mail te sturen aan wiz@velsen.nl of telefonisch (0255-567200).
Wij wensen u een ﬁjne zomer!
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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 1 juli
2generations Beach Edition, Villa Westend in Velserbroek
1 juli t/m 9 juli
WADO-Open, tennistoernooi LTC Groeneveen, Kerkpad in Santpoort
13 t/m 15 juli
Dorpsfeest Driehuis, Driehuizerkerkweg, Driehuis
Zie voor meer informatie en de volledige evenementenkalender
vvvijmuidenaanzee.nl

3 juli 2017 in het gemeentehuis

Bijeenkomst over
sportaccommodaties
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.

Hagelingerweg
op zondag 2 juli 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 Weerts-

plantsoen 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.

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 (max. 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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Congres Ouders,
Kinderen en Scheiding
Op 22 juni jl. organiseerden de
gemeenten in de regio’s Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland het congres ‘Ouders, Kinderen en Scheiding’. In De Meerse
in Hoofddorp presenteerden wethouders van de deelnemende gemeenten de bovenregionale visie m.b.t. de aanpak bij een scheiding.

In 2015 zijn de gemeenten gestart
met het project ‘Versterking, vroeg
signalering, preventie en ketensamenwerking bij scheidingsproblematiek’. Met meer professionele ondersteuning hoopt de gemeente problemen bij kinderen als gevolg van
een scheiding zoveel mogelijk te
voorkomen.

Ruim tweehonderd medewerkers
van het Centrum Jeugd en Gezin,
wijkteams, onderwijs, zorgaanbieders, gemeenteambtenaren, (wijk)
verpleegkundigen, ( jeugd)artsen, juristen en andere belangstellenden
uit de regio waren aanwezig op het
congres.
Een scheiding brengt ingrijpende
veranderingen met zich mee. Kinderen die een (vecht)scheiding meemaken lopen een verhoogd risico op
problemen. In de IJmond wordt ingezet op ultieme ondersteuning. Van
preventie tot gespecialiseerde hulpverlening met aansluiting op onderwijs, opvang, bestaande voorzieningen en eigen netwerk.

Eerste stap gezet
voor Techport Centre
De gemeente Velsen, ROC Nova
College en Tata Steel hebben een
overeenkomst getekend om in de
toekomst te komen tot Techport
Centre. Bij het onderzoek naar de
haalbaarheid van een gezamenlijk opleidings- en innovatiecentrum willen de drie partijen ook
partners zoals het bedrijfsleven,
de provincie Noord-Holland en
de Metropool Regio Amsterdam
(MRA) betrekken.

Technisch personeel nodig
De maak- en onderhoudsindustrie
is van groot belang voor de economische ontwikkeling in de metropool Amsterdam. Zij drijft op menselijk kapitaal en heeft de komende
jaren hoogwaardige vakmannen en
vrouwen nodig op alle opleidingsniveaus. Zonder extra inspanning blijft
technisch talent schaars. Met Tech-

port Centre slaan overheden, bedrijfsleven en onderwijs de handen
ineen om jongeren en volwassenen
op te leiden in de techniek en innovatie bij bedrijfsleven te stimuleren.
Tata Steel Academy, die komend jaar
80 jaar bestaat, wordt een centraal
en integraal onderdeel van Techport
Centre.
De ondertekening vond plaats bij het
nieuwe Technolab van het Sluis Haven Informatie Punt (SHIP). De verwachting is dat eind van 2017 alle benodigde informatie beschikbaar is aan de hand waarvan door
de partners verdere keuzes gemaakt
kunnen worden. Op de foto (Reinder Weidijk) v.l.n.r.: Wethouder Arjen Verkaik, directievoorzitter Tata Steel Nederland Theo Henrar en
Hans Snijders, voorzitter van College van Bestuur ROC Nova College.

Bouw grote zeesluis
vordert gestaag
De bouw van de nieuwe grote zeesluis in IJmuiden vordert gestaag. Deze
moet ruimte bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. Onafhankelijk van het getij zal de sluis zorgen voor een vlotte en veilige bereikbaarheid
van de havens en bedrijven van het Noordzeekanaal. Naar verwachting is de
sluis eind 2019 gereed voor de scheepvaart. Ter illustratie een aantal foto’s
van Ko van Leeuwen.
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Bouw je eigen droomhuis!
In maart 2016 is de gemeente
Velsen gestart met ‘Pionieren in
IJmuiden’. De verkoop van grondkavels en kluswoningen om een
eigen droomhuis te bouwen was
een succes. Momenteel wordt een
nieuwe locatie onderzocht. Het
gaat om grondkavels aan de Van
Diepenstraat in Velsen-Noord.

Inloopavond
De gemeente wil u graag informeren
tijdens een inloopbijeenkomst op
donderdag 6 juli 2017 in Woonzorgcentrum De Schulpen aan de Wijkerstraatweg 77 in Velsen Noord.
U kunt binnenlopen tussen 17.00 en
19.00 uur.

Over het project
De genoemde locatie wordt nu onderzocht en uitgewerkt. In ieder geval is duidelijk dat de vrijheid van
bouwen gaat vallen binnen de regels
van het zogenoemde ‘kavelpaspoort’.
Hierin staan de bouwhoogtes, maar
bijvoorbeeld ook de wijze van parkeren. Op deze manier wordt voorkomen dat er bij het bouwen extremen
ontstaan, maar dat er toch variatie in
het straatbeeld is.
Meer informatie vindt u op www.pioniereninijmuiden.nl. (foto: Reinder
Weidijk)

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.

• Recreatieschap Spaarnwoude
• Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Kennemerland
• Centraal Nautisch Beheer (CNB)
• Omgevingsdienst IJmond
• Veiligheidsregio Kennemerland
• Noord-Hollands Archief
• IJmond Werkt!
• 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.

Agenda

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.

Jaarstukken en begrotingen van de volgende gemeenschappelijke
regelingen:

Project Snippergroen. De gemeente wil de meeste van de bijna 300 aan
bewoners verhuurde stukjes gemeentegrond verkopen. Het kopen van dit
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen (vervolg)
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. 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 Verhuis- en 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’. De
nieuwe eigenaar van het voormalige perceel van Groenrijk aan de Biezenweg

Raadsvergadering perspectiefnota donderdagmiddag 6 juli
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd donderdagmiddag 16.00 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.

Agenda

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.
Bestemmingsplan ‘Duingebied’. 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. 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.
N.B. Het agendapunt: Volgende stap Kunst Informatie Centrum
Brak! komt niet aan de orde in deze raadsvergadering. Het onderwerp komt terug in een van de sessies van een Carrousel.
De Perspectiefnota 2017
In de perspectiefnota staan in hoofdlijnen de plannen en de bijbehorende
kosten voor de komende vier jaar. In november stelt de gemeenteraad deze
plannen en bijbehorende kosten in de begroting deﬁnitief vast. Het college
stelt voor om de reserve Visie op Velsen verder aan te vullen met € 7,5 mln
uit de Algemene Reserve. Met deze middelen wordt verder geïnvesteerd in
de Visie op Velsen. Voorgestelde nieuwe initiatieven daarvoor zijn: Upgrade
rauwe loper, Impuls voor de buitensport, Interessant IJmuiden, Innovatiefonds bedrijvigheid en duurzaamheid, Sociaal-culturele infrastructuur en
Samenspel inwoners-partners-overheid.
De raadsvergadering begint donderdagmiddag om 16.00 uur met het uitspreken van de algemene beschouwingen door alle fracties en het indienen
van amendementen en moties. Het college van B&W geeft een reactie. Na de
pauze (18.00 tot 19.00 uur) begint het debat over de Perspectiefnota 2017 en
de ingediende amendementen en de moties.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken
bekend dat zij in de periode van
17 juni 2017 tot en met 23 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
Zeewijkplein 127, vervangen reclame (22/06/2017) 16434-2017.
Driehuis
Waterlandweg 1, oprichten blokhut
(19/06/2017) 16040-2017:
Hofdijklaan 42, plaatsen dakkapel
(20/06/2017) 16149-2017.
Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 6, kappen

boom (20/06/2017) 16123-2017.
Velsen-Zuid
Rijksweg 136, plaatsen bijenstal
(21/06/2017) 16292-2017.
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 178, afwijken van
verleende vergunning voor verbouw appartementen (19/06/2017)
16061-2017:
Heirweg 2, ontgraven van een wa-

terleiding
2017

(21/06/2017)

16214-

Velserbroek
De Zeiler 102, verplaatsen voordeur met raam (18/06/2017) 159322017;
Hogemaad 81, plaatsen schutting
(22/06/2017) 16385-2017.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvra-
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Aanvragen (vervolg)
gen voor een omgevingsvergunning
betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 140255

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:

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van

Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan

16,

uitbreiden
bestaande
woning
(20/06/2017) 11160-2017.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

(21/06/2017) 6798-2017.
Driehuis
Waterlandweg 2, plaatsen toegangshek (21/06/2017) 7915-2017.

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 66, wijzigen gebruik vakantiewoning

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

Verleende
omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Driehuis
Driehuizerkerkweg 89, verkleinen
een erker (wijziging op eerder verleende vergunning 23204-2016)
(22/06/2017) 1788-2017.
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 13,plaat-

sen dakkapel voor- en achterzijde
(23/06/2017) 12984-2017.

APV artikel 5:5 Werkzaamheden
buiten reguliere werktijden

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 20, constructieve doorbraak woning (22/06/2017)
11696-2017.

IJmuiden
Ontheﬃng geluid/ ontheﬃng werken buiten reguliere werktijden op
24 en 25 juni 2017, Dekamarkt Zeewijkplein 127
(22/06/2017)14480-2017

Velserbroek
Zeilmakerstraat 30, bestaande
bouwwerk gebruik naar sportschool
(20/06/2017) 10621-2017;
Haverland 5, plaatsen dakkapel
(22/06/2017) 11726-2017.
APV artikel 2:17 Evenementen
Velserbroek
The Dansant muziekfestival locatie Villa Westend op 02 juli 2017
(20/06/201) 15468-2017.

Santpoort-Noord
Ontheﬃng geluid asfalt herstelwerkzaamheden op 2 juli 2017 van
08:00 tot 19:00 uur, gedeelte Hagelingerweg tussen Dekamarkt en café
De Wildeman en het deel tussen de
HOV bushalte (ter hoogte van Burgemeester Weertsplantsoen) en de
Overbildtweg (27/06/2017) 168012017.

Voorontwerpbestemmingsplan Hillegondswegje
Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gemeenteraad voor
te stellen een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor het Hillegondswegje 14 in Velserbroek.

Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in een bestemmingswijziging van een agrarische bedrijfswoning naar een nieuw te bouwen reguliere woning. Het is dan
mogelijk een kwalitatief hoogwaardige herinrichting van het perceel te realiseren.
Ligging plangebied
Het plangebied ligt in de Velserbroek ter hoogte van het Hillegondswegje 14.

Plan inzien
Het
voorontwerpbestemmingsplan
Hillegondswegje
met
IDN:
NL.IMRO.0453.BP1303HILLEGONDSW1- V001 ligt met ingang van 30 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Naast het voorontwerpbestemmingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage.
Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraakreactie indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een reactie indienen
op het bestemmingsplan. Dit doet u door een brief te richten aan:
Gemeente Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van ‘inspraakreactie bestemmingsplan Hillegondswegje’. 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 Kloosterman, telefoonnummer 0255-567200.
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Kapmeldingen
De volgende bomen worden gerooid, omdat ze dood of in slechte conditie zijn.

- Een esdoorn bij de A. de Raetstraat in haag bij parkeerplaats Velsen-Noord
- Een wilg bij Noorderlaan in Velsen-Noord (parkeerplaats achter Pendorp
Gras)
- Robinia bij De Sluistocht nr. 16, 17 en 24 in Velserbroek.

- Betula bij De Vliet nr. 33 in Velserbroek
- Berk bij Gerstland in grasstrook in Velserbroek.
- Kastanje aan de Duinvlietstraat in gras bij spoorhuisjes hoek Stratingplantsoen in Velsen-Noord
Op de Vromaadweg (kopgevel hoek Dammersboog) in Velserbroek is al een
esdoorn gerooid, omdat die door de afgelopen storm direct gevaar opleverde.

Ontwerpbestemmingsplan IJmuiden Oost
Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gemeenteraad voor
te stellen een nieuw bestem-mingsplan vast te stellen voor het oostelijk deel van IJmuiden.

Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in de vervanging van (delen van) verschillende oudere bestemmingsplannen die aan actualisering toe zijn. Het bestemmingsplan beoogt een eigentijdse planologische regeling te geven voor dit
plangebied. Ook worden enkele ontwikkelingen mogelijk gemaakt.
Ligging plangebied
Het bestemmingsplan wordt begrensd door Het Noordzeekanaal, de oude
spoorlijn/HOV tracé, het duingebied, en de westzijde van het stadspark. De
bestemmingsplannen IJmuiden Centrum, Binnenhaven en HOV zijn actueel en maken daarom geen deel uit van IJmuiden Oost. De KPN-locatie is een
apart bestemmingsplan en maakt daarom eveneens geen deel uit van IJmuiden Oost
Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan IJmuiden Oost (idn: NL.IMRO.0453.
BP0700IJMUIDENOOS1-O001) ligt met ingang van 30 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Dudokplein 1,
IJmuiden en de centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden. Daarnaast
is het plan digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt tevens de Inspraakrapportage ter inzage.
Zienswijze indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Dit doet u door een brief te richten aan het college van burgemeesters en wethouders van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden, onder vermelding van “zienswijze bestemmings-

plan IJmuiden Oost”, of per e-mail aan ro@velsen.nl. Vergeet daarbij niet uw
adres te vermelden.
Voor het indienen van mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer S.F. van Putten, via telefoonnummer 0255-567200.

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken hierbij
bekend, dat per 1 januari 2017 de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Velsen (CAR/VAR) is gewijzigd.

De wijzigingen zijn conform de door het Landelijk Overleg Gemeentelijke
Arbeidsvoorwaarden (LOGA) voorgestelde wijzigingen zoals aangekondigd
in de circulaire van 23 januari 2017 (ECWGO/U201700032) met als onderwerp: “Nagekomen aanpassingen CARUWO als gevolg van IKB” en de circulaire van 10 maart 2017 (ECWGO/U201700198) met als onderwerp “Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuis plichtige ambtenaren”. Tevens

zijn de lokale Verlofregeling en Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 aangepast
zodat deze op de CAR/VAR aansluiten.
Ter inzage
De tekst van de wijziging van de verordeningen en de nieuwe regeling is in
het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd. Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is ook in te zien bij de balie van het stadhuis. De wijzigingen in de verordening worden ook gepubliceerd op www.overheid.nl. Het besluit tot wijziging treedt in werking op de dag na bekendmaking.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:

- een parkeerverbod in te stellen aan de westzijde van de Zoutmanstraat vanaf
huisnummer 5 tot aan de aansluiting met Plein 1945 te IJmuiden door middel van het plaatsen van de borden E1 (3x) zoals bedoeld in bijlage 1 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en onderbord met pijlen
(1x).
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen
een termijn van 6 weken na de datum waarop het besluit elektronisch is be-

kend gemaakt in de digitale Staatscourant, 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.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij het Klantencontact Centrum, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:

- twee parkeerplaatsen aan de Biallosterskilaan ter hoogte van de Huis te Wissenlaan te Santpoort-Noord aan te wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, door middel van het plaatsen van de borden E6 (2x) zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen
een termijn van 6 weken na de datum waarop het besluit elektronisch is be-

kend gemaakt in de digitale Staatscourant, 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.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij het Klantencontact Centrum, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

Verkeersmaatregel
Spaarnestraat 13, 1971 XA IJMUIDEN

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.

jeugd niet weg te denken uit
het programma.
Naast heel veel voetbalplezier in het stadion van Telstar,
tips en (individuele) aandacht
ontvangen alle deelnemers
een compleet Telstar Soccer
Camps-tenue, kans op mooie
prijzen, een deelnemerscertificaat, iedere dag een gezonde lunch, tussendoortjes en
meerdere malen drinken. De
kosten voor een driedaags Telstar Soccer Camp bedragen
135 euro.
Uw zoon of dochter aanmelden
voor de Telstar Soccer Camps
kan via www.sctelstar.nl/soccercamps voor alle informatie
en het aanmeldformulier. Voor
vragen kunt u mailen naar soccercamps@sctelstar.nl.

Telstar Soccer Camps
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,

vriendjes/vriendinnetjes ingedeeld te worden). Het unieke programma van de Telstar
Soccer Camps zorgt ervoor dat
kinderen in de leeftijdscategorie 6 tot 10 jaar en 11 tot 15 jaar
een gevarieerd en uitdagend
programma krijgen aangeboden. Het programma is dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur.
Naast het voetbalprogramma
zijn er verschillende animatie-activiteiten voor de deelnemers. Zo komen er twee eerste elftalspelers langs waar de
jonge deelnemers al hun vragen aan kunnen stellen. Bij de
oudste groepen geven de spelers juist voetbaltips en scoren
alle deelnemers uiteraard een
mooie foto en handtekening.
Ook is een Telstar Quiz voor de

jeugd niet weg te denken uit
het programma.
Naast heel veel voetbalplezier in het stadion van Telstar,
tips en (individuele) aandacht
ontvangen alle deelnemers
een compleet Telstar Soccer
Camps-tenue, kans op mooie
prijzen, een deelnemerscertificaat, iedere dag een gezonde lunch, tussendoortjes en
meerdere malen drinken. De
kosten voor een driedaags Telstar Soccer Camp bedragen
135 euro.
Uw zoon of dochter aanmelden
voor de Telstar Soccer Camps
kan via www.sctelstar.nl/soccercamps voor alle informatie
en het aanmeldformulier. Voor
vragen kunt u mailen naar soccercamps@sctelstar.nl.

Velsen-Zuid – In de eerste
en laatste week van de basisschoolvakantie worden er deze zomer Telstar Soccer Camps
in het stadion van Telstar gehouden.
Op maandag 24, dinsdag 25 en
woensdag 26 juli als ook dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 augustus kunnen
jongens en meisjes in de leeftijdscategorie 6 tot 15 jaar drie
dagen trainen onder professionele begeleiding van opgeleide en gecertificeerde trainers
bij de Telstar Soccer Camps.
Tijdens de Telstar Soccer
Camps gaan voetbal,- en spelplezier hand in hand. Alle deelnemers worden ingedeeld op
leeftijd en niveau (hiernaast
is het altijd mogelijk om bij

vriendjes/vriendinnetjes ingedeeld te worden). Het unieke programma van de Telstar
Soccer Camps zorgt ervoor dat
kinderen in de leeftijdscategorie 6 tot 10 jaar en 11 tot 15 jaar
een gevarieerd en uitdagend
programma krijgen aangeboden. Het programma is dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur.
Naast het voetbalprogramma
zijn er verschillende animatie-activiteiten voor de deelnemers. Zo komen er twee eerste elftalspelers langs waar de
jonge deelnemers al hun vragen aan kunnen stellen. Bij de
oudste groepen geven de spelers juist voetbaltips en scoren
alle deelnemers uiteraard een
mooie foto en handtekening.
Ook is een Telstar Quiz voor de

Telstar Soccer Camps

Velsen-Zuid – In de eerste
en laatste week van de basisschoolvakantie worden er deze zomer Telstar Soccer Camps
in het stadion van Telstar gehouden.
Op maandag 24, dinsdag 25 en
woensdag 26 juli als ook dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 augustus kunnen
jongens en meisjes in de leeftijdscategorie 6 tot 15 jaar drie
dagen trainen onder professionele begeleiding van opgeleide en gecertificeerde trainers
bij de Telstar Soccer Camps.
Tijdens de Telstar Soccer
Camps gaan voetbal,- en spelplezier hand in hand. Alle deelnemers worden ingedeeld op
leeftijd en niveau (hiernaast
is het altijd mogelijk om bij

Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:

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

