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Velserbroek – De brand-
weer heeft in de nacht van 
zaterdag op zondag meer-
dere buitenbrandjes moe-
ten blussen in Velser-
broek. Rond tien voor twee 
werd de eerste brand ge-
meld aan de Dammersweg 
aan de Westbroekerplas.

Een klein uurtje later, even na 
half twee, werd er een contai-
nerbrand aan het Lepelblad 
gemeld. Vijf minuten daar-
na werd er ook een brand bij 
een hoekwoning op de Pijp-
bloem met de Floraronde 
ontdekt. Op de laatste loca-
tie zijn de rolemmers die te-
gen een woning aan stonden 
helemaal in vlammen opge-
gaan. Van de rolemmers was 

niets meer over. De brand-
weer heeft alle brandjes ge-
blust. Politieagenten hebben 
in de buurt gezocht naar de 

mogelijke daders, maar de-
ze zijn vooralsnog niet aan-
getroffen. (foto: Michel van 
Bergen)

Meerdere kleine branden

IJmuiden - Een opmerke-
lijk tafereel zondagmiddag 
op het strand van IJmui-
den. Daar werd namelijk 
een groep papegaaien ‘uit-
gelaten’. 

Voorbijgangers moeten raar 
hebben opgekeken toen ze 
onder meer een papegaai in 
een matrozenpakje zagen uit-
waaien aan de kust. In to-

taal negen papegaaien en 
hun baasjes hadden IJmui-
den aan Zee uitgekozen om 
een frisse zomerwandeling 
te maken. De bijzondere trip 
werd georganiseerd door Gin 
de Vries uit IJmuiden. Zij is lid 
van de de Facebookgroep ‘De 
Papegaaienwandelingen’ en 
via dat platform worden vaker 
uitstapjes geregeld. (bron: 
NH, foto: Erik Baalbergen)

Rick (11) zet zich in 
voor Stichting Opkikker
Velsen - Rick Peschar (11 
jaar) zet zich als ambassa-
deur in voor Stichting Op-
kikker. Na het daverende 
succes van vorig jaar gaat 
hij dit jaar opnieuw collec-
teren in de gemeente Vel-
sen. Dat doet hij uiteraard 
niet alleen. 

De collecteweek is van 8 tot en 
met 17 juli. Rick en zijn mede-
collectanten zijn zaterdag van 
10.00 tot 14.00 uur aanwe-
zig bij de Vomar in IJmuiden. 
Hier kunnen statiegeldbonnen 
worden gedoneerd. De groene 
kikker is hier zelf ook bij aan-
wezig. Dus maak een leuke 
selfi e en doneer een klein be-
drag voor Stichting Opkikker.
Stichting Opkikker is geheel 
zelfstandig, ontvangt geen 
subsidies vanuit de overheid 
en is afhankelijk van particu-
liere initiatieven en sponsoring 
vanuit het bedrijfsleven. On-
dersteund door de vele vrijwil-
ligers en met een samenwer-
kingsverband met 80 zieken-
huizen, waaronder alle aca-
demische, zal Stichting Opkik-
ker in 2017 naar verwachting 
meer dan 2000 gezinnen ‘Op-
kikkeren’.
Om Opkikkerdagen te kunnen 

blijven organiseren zijn er vol-
doende fi nanciële middelen 
nodig. De opbrengst van de 
collecte komt geheel ten goe-
de aan het organiseren van 
Opkikkerdagen voor langdurig 

zieke kinderen en hun gezin. 
Er worden hiervoor nog col-
lectanten gezocht. Neem con-
tact op via info@opkikker.nl 
voor meer informatie over de 
collecteweek.
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Erik Baalbergen legt weke-
lijks een typisch IJmuidens 
beeld vast. Soms naar aan-
leiding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie ta-
ferelen die IJmuiden door-
gaans te bieden heeft of bij-
zondere gebeurtenissen die 
plaatsvinden. Achter elke fo-
to schuilen wetenswaardig-
heden over IJmuiden. Deze 
week aandacht voor de pa-
pegaaienstrandwandeling 
van afgelopen zaterdag.

Afgelopen zaterdag, op nieuw-
halfjaarsdag (1 juli), konden de 
IJmuidense strandgangers ken-
nis maken met een opmerke-
lijk tafereel. Geen honderden 
in zwemkleding gehulde bad-
gasten voor een nieuwjaarsduik 
maar een negental in hun ve-
renkleed getooide papegaaien 
voor een strandwandeling.
Papegaaien vinden het, net als 
andere dieren, niet fi jn om de 
hele dag opgesloten te zitten 
in een kooi of hok. Na enkele 
wandelingen met papegaaien 
startten Roos en Marco van de 
Bunt uit Gouda twee jaar gele-
den de facebookgroep ‘De Pa-
pegaaienwandelingen’. Via de 
groep delen zij informatie over 
wandelingen en foto’s van de-
ze uitstapjes. Hun doel is pape-
gaaien wat vaker uit hun kooien 
en hokken te krijgen. Zelf bezit-
ten ze een amazone, een ro-
ze kaketoe en een grijze rood-
staart. Ruim 700 papegaailief-
hebbers hebben elkaar al via 
de groep gevonden. Regelma-
tig organiseert een van de le-
den een wandeling.
De papegaaienstrandwande-
ling (leuk scrabblewoord!) van 
afgelopen zaterdag is georga-

niseerd door de IJmuidense 
Gin de Vries. Zij is eigenares-
se van Amigo, een grijze rood-
staart, met wie zij regelma-
tig buiten wandelt. Na een re-
genachtige nacht en zaterdag-
morgen komen aan het begin 
van een droge zaterdagmiddag 
toch nog negen papegaaien en 
hun baasjes opdagen, uit onder 
andere Gouda, Wageningen en 
Lelystad. Vanaf de Westonstraat 
trekt de letterlijk bonte stoet 
met papegaaienwagentjes over 
de Kennemerboulevard naar 
het strand. Papegaai Lex brengt 
onderweg ‘Poessie mauw’ ten 
gehore. Na een kennismaking 
met het zanderige strand, be-
sluiten de papegaaien een ter-
rasje te pikken, om hun baas-
jes de kans te geven te toilet-
teren en wat te nuttigen. Afge-
zien van een frisse woei en een 
bewolkte lucht is het prima toe-
ven voor mens en papegaai. 
De meeste papegaaien zitten 
buiten de kooi, maar hebben 
wel een tuigje om en zijn aan-
gelijnd. De lichtere exempla-
ren rijden vanwege de wind in 
hun kooi mee. Een witkuifkake-
toe heeft zich vanwege de fris-
se wind in een matrozentruitje 
gehesen; een fraaie IJmuidense 
uitstraling!
Tijdens de wandeling probeer-
de ik een gesprekje aan te gaan 
met enkele papegaaien. Tot een 
diepte-interview met de geve-
derde vrienden is het niet ge-
komen. Eentje houdt volgens 
eigen zeggen van aardbei-
en en appelmoes. Een ander 
wil een kusje van pappa. Maar 
zeg vooral geen ‘lorre’ of ‘kop-
piekrauw’ tegen een papegaai; 
voor je ‘t weet word je door de-
ze voor ‘sukkel’ of erger uitge-
maakt.

Lachende gezichten op 
eerste training Telstar

Velsen-Zuid - De selectie van 
Telstar heeft maandag voor het 
eerst getraind. Er stonden 20 
spelers op het veld, waaronder 
de nieuwste aanwinst Andrija 

Novakovich. De spits komt 
over van het Engelse Reading 
FC. Het was een ontspannen 
eerste training. De bal kwam 
veelvuldig tevoorschijn en de 
lachende gezichten lieten zien 
dat ook de spelers en techni-
sche staf genoten. Naast de 
reeds bekende namen train-
den bij Telstar ook Jasper van 
Heertum en Torreta mee. Zij 
krijgen de kans een contract te 
verdienen. Van Heertum is een 
verdediger, afkomstig van het 
Belgische Lommel United. Ju-
nior Toretta speelde recent in 
de Iraanse competitie. Hij komt 
uit op het middenveld.
Wesley Zonneveld en Liban 
Abdulahi keken geblesseerd 
toe vanaf de tribune. Op de fo-
to (van 1963Pictures.nl) een 
stralende Frank Korpershoek.

Robert te Beest gekozen 
tot lijsttrekker CDA Velsen
Velsen - Leden van het CDA 
Velsen hebben Robert te Beest 
(48) unaniem gekozen als lijst-
trekker voor de gemeente-
raadsverkiezingen in 2018.
Te Beest is sinds 2010 wet-
houder namens het CDA Vel-
sen en op dit moment verant-
woordelijk voor onder meer 
de Wet maatschappelijke on-
dersteuning, welzijn, kunst 
en cultuur. Ook bij de verkie-
zingen van 2010 en 2014 was 
Te Beest lijsttrekker voor CDA 
Velsen. De actieve politieke 
carrière van Te Beest startte in 
2002, als lid van de gemeente-
raad. Naast zijn publieke func-
ties heeft Te Beest zich de af-
gelopen jaren  bestuurlijk in-
gezet voor het CDA op lokaal 
en regionaal niveau.
Robert Te Beest: ,,Ik ben dank-
baar voor het blijvende ver-
trouwen van de leden van het 
CDA en ik werk hard om het 
betrouwbare en stabiele ka-
rakter van onze partij waar te 
blijven maken. Het is prachtig 
dat steeds meer burgers zich 
herkennen in de voor ons be-
kende thema’s.  Waarden, nor-
men en respect voor elkaar 
zijn enorm belangrijk voor on-
ze lokale samenleving.  Geen 
populisme, maar besluiten op 
basis van argumenten: inhoud 
versus sentiment. Juist nu is 
er behoefte aan het CDA. En 
ik ben blij en enthousiast dat 
ik bij de verkiezingen in 2018 
daarin het voortouw mag ne-
men.”
Het bestuur heeft Te Beest 
voorgedragen, omdat er veel 
waardering is voor de wijze 
waarop hij de afgelopen jaren 

heeft geacteerd. Het CDA her-
kent zich in zijn degelijke, pret-
tige en open bestuursstijl. ,,Ro-
bert veel in gang heeft gezet”, 
aldus voorzitter Dicky Sintenie. 
,,Denk aan de veranderingen 
binnen Zorg en Welzijn. Van 
AWBZ naar WMO, het reorga-
niseren van de huishoudelijke 
hulp en het creëren van een 
zogenaamde zachte landing 
voor chronisch zieken. Maar 
ook de grote verbeterslagen in 
Velsen-Noord zijn noemens-
waardig. Voor de talrijke uitda-
gingen die er zijn is  Te Beest 
de juiste man.”
Met de verkiezing van de lijst-
trekker is de eerste stap ge-
zet in een proces dat eindigt 
tijdens de gemeenteraadsver-
kiezingen op 21 maart 2018. 
De aankomende periode zal 
het bestuur van CDA Velsen 
gebruiken om het verkiezings-
programma af te ronden en de 
campagne voor te bereiden. 
Met Te Beest als lijsttrekker 
kijkt het bestuur vol vertrou-
wen naar de toekomst. (foto: 
CDA Velsen)
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Stamtafel in epoxy gegoten
Thereca verzorgde 

metamorfose De IJmond
IJmuiden - Voor de her-
styling van restaurant De 
IJmond werd Thereca in-
gehuurd. Dit bedrijf maakt 
niet alleen de plannen voor 
interieurs van bedrijven, 
zorginstanties en horeca, 
maar produceert ook bijna 
alle meubelen en innova-
ties zelf.
Over de metamorfose van 
De IJmond die dit voorjaar 
klaar was, is projectadvi-
seur Martin Adema heel te-
vreden: ,,De IJmond heeft 
alles mee: de locatie en de 
gastronomie zijn superieur. 
Maar aan het interieur kon 
nog wel wat gebeuren. In 
overleg met Ruud en Judith 
Nieborg zijn wij overeen-
gekomen dat er een per-
soonlijke touch moest ko-
men en ze wilden bepaalde 
belangrijke zaken behou-
den. Onze eerste ontwerp 
viel meteen in de smaak, 
ook bij de stamgasten die 
door Ruud erbij waren ge-
roepen. Het kleurensche-
ma is zowel stoer als fris, 
met donkerbruin en petrol. 
Dat sluit aan bij het maritie-
me thema van De IJmond. 

De zo belangrijke stamta-
fel is er nog steeds, maar 
wel in epoxy gegoten, als 
een kunstwerk. De maritie-
me details zoals de gegra-
vuurde glazen schuifdeuren 
en de kabels op het plafond 
geven allure aan het inte-
rieur. We hebben goed ge-
luisterd naar de wensen: 
Ruud en Judith wilden de 
gasten een huiskamerge-
voel geven, een plek waar 
je graag blijft hangen om-
dat je je er fijn voelt.’’

Velsen - 65 jaar geven en 
nemen, zorgen voor elkaar 
en voor anderen, dat is wel 
een mooie felicitatie waard. 
Burgemeester Dales kwam 
vrijdag 30 juni het echtpaar 
Sweeren-Slootmans felicite-
ren met hun diamanten hu-
welijk.
Beide echtelieden zijn gebo-
ren en getogen in Velsen en 
wonen hun hele huwelijk al in 
IJmuiden. Meneer Sweeren is 
op 25 september 1928 gebo-
ren en zijn vrouw op 29 au-
gustus 1928, ze schelen dus 
maar een maand in leeftijd 
en zijn nu allebei 88 jaar. Zij 
hebben elkaar op  een fan-
cy fair ontmoet, in het Mis-
siehuis in Driehuis. Na drie 
jaar stevige verkering werd 
het een huwelijk. Zij kregen 
twee zoons en een dochter 
en hebben nu ook zes klein-
kinderen en twee achter-
kleinkinderen.
Meneer Sweeren begon zijn 
carrière als chauffeur op 
rouw- en trouwauto’s, maar 
stapte al gauw over naar 
Hoogovens waar hij 38,5 jaar 

werkte bij de breedbandwal-
serij. Op 60-jarige leeftijd 
ging hij met pensioen. Me-
neer Sweeren heeft jaren ge-
voetbald bij VSV en is jeugd-
trainer geweest.
Mevrouw Sweeren groeide 
op in een gezin met elf kin-
deren en hielp van jongs af 
aan mee in het gezin. In haar 
leven komt en kwam het ge-
zin op de eerste plaats. Zor-
gen zit haar in het bloed. Sa-
men met haar man zorgt ze 
ook nu nog voor een oudere 
buurvrouw.
De twee wandelen elke dag 
en meneer gaat elke week 
klaverjassen in De Spil. Ze 
zijn niet alleen sportief, maar 
ook bij de tijd want ze doen  
spelletjes op de tablet en le-
zen zo de krant. 
Het geheim van een gelukkig 
huwelijk ligt volgens echt-
paar Sweeren in het geven en 
nemen. Dat sluit niet uit dat 
er soms ook wel een beetje 
wordt gemopperd, ‘maar dat 
hoort erbij’, volgens mevrouw 
Sweeren. (foto: gemeente 
Velsen)

Velsen – Bij inspraakproce-
dures in Velsen gebeurde het 
nog wel eens dat mensen die 
een zienswijze indienden met 
naam en adres werden ver-
meld in openbare stukken. 
Na een klacht hierover gaat 
de gemeente Velsen dit her-
zien. Ook zal worden geke-
ken of de privacy wel ge-
waarborgd is bij andere pro-
cedures. Er zullen dus voort-
aan geen persoonsgegevens 
meer worden opgenomen 
in inspraakrapportages die 
openbaar zijn.

Meer privacy 
bij inspraak

Velsen-Zuid – Raadslid J. 
Verwoort van VVD Velsen 
heeft het college vragen ge-
steld over het stilleggen van 
de veerpontdienst tijdens 
de voorjaarsstorm op 6 juni. 
Een oorzaak was ook dat er 
op dat moment werkzaam-
heden aan de steiger wer-
den uitgevoerd, waardoor het 
Gemeentelijk Vervoer Bedrijf 
(GVB) het niet veilig vond om 
uit te varen. Voor veel foren-
sen is de veerpont een be-
langrijke schakel in het ver-
voer. Het college van de ge-
meente Velsen heeft laten 
weten dat zij geen actie heb-
ben ondernomen na de mel-
ding om 16.45 uur, omdat 
werd aangenomen dat het 
stilleggen van de pont van 
korte duur zou zijn. Er is ‘s 
nachts onregelmatig geva-
ren, maar op woensdagoch-
tend moest er weer worden 
gestopt omdat de storm weer 
aantrok. Ook dit is aan de ge-
meente gemeld. De gemeen-
te heeft dit via Facebook be-
kend gemaakt. Het college is 
het met de VVD eens dat de 
communicatie naar de reizi-
gers toe beter had gekund. 
GVB is echter de organisatie 
die de informatie had moe-
ten geven. Er had een di-
recter contact tussen Vel-
sen en GVB moeten plaats-
vinden. Daarom gaat men nu 
overleggen hoe dit in de toe-
komst verbeterd kan worden. 
Bijvoorbeeld via Facbook van 
IJmond Bereikbaar, gemeen-
te Velsen en Twitter. Zeker 
aan de noordzijde van het 
kanaal had de informatie be-
ter moeten worden gegeven.  
De gemeente Velsen geeft 
verder aan dat alleen in uit-
zonderlijke situaties de pont 
wordt stil gelegd en dat dit 
meestal van zeer korte duur 
is. Daarom wordt in principe 
geen alternatief vervoer in-
gezet.

Vragen over 
de veerpont

100ste lid ChristenUnie
IJmond – De ChristenUnie IJmond verwelkomde deze maand 
het 100ste lid. De 18-jarige Joylean Meijer uit Beverwijk werd 
door het Bestuur van de CU IJmond in de bloemetjes gezet. 
Niet alleen is Joylean het 100ste lid, zij is met haar 18 jaren 
ook het jongste lid van de CU IJmond.

Meer huurhuizen in 
Velsense dorpskernen
Velsen – De Woonvisie 2025 
aangepast. Het gaat dan om 
nieuwbouw. In Velsen-Zuid, 
Driehuis, Santpoort-Noord 
en Zuid en Velserbroek 
wordt de nadruk gelegd op 
sociale huurwoningen.
In IJmuiden en Velsen-
Noord wil men kunnen vol-
doen aan de grotere vraag 
naar koop- en huurwonin-
gen in een iets hoger seg-
ment. De vraag naar extra 

huurwoningen in de dorps-
kernen is ontstaan tijdens 
de discussie over de sprei-
ding van statushouders in 
de hele gemeente. 
De verdeling van bestaan-
de sociale huurwoningen is 
niet gelijk in de diverse ker-
nen. Op uitbreidingsloca-
ties zullen dus vaker huur-
woningen worden gebouwd. 
Daardoor ontstaat een meer 
gevarieerd woonmilieu.
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In Memoriam
Cor Hartman

Vorige week maandag is een 
uniek figuur uit de IJmondi-
ale voetbalwereld overleden. 
Cor Hartman is geduren-
de een lange tijd bezig ge-
weest als vooral elftalbege-
leider/jeugd coördinator en 
assistent manager bij diverse 
clubs in de regio.
Op al jonge leeftijd begon-
nen bij Velsen in de jeugd, 
daarna vele jaren vooral de 
A-junioren jeugd van Storm-
vogels zowel als coördinator 
en elftalleider geleid. Vervol-
gens een van de grondleg-
gers van de jeugdopleiding 
bij Telstar en in zijn laatste 
actieve jaren vooral betrok-
ken bij de zaterdagafdeling 
van SVIJ.
Cor zijn grootste kwaliteit 
was dat hij alles voor zijn 
spelersgroepen over had 
en uitblonk in organisatie-
vermogen. Hij organiseer-
de een groot aantal buiten-
landse reizen, die zo perfect 
waren dat iedere speler daar 
nog met enorm veel ple-
zier aan terug denkt. Cor be-
schikte over een enorm ge-
voel voor humor en strijd-

lust. Probleem hierbij was 
weleens dat hij door spelers 
op handen gedragen werd, 
maar dat bestuurders wat 
meer moeite hadden met zijn 
drive.
Toch is hij van grote waar-
de geweest in de carriè-
res van menig voetballer zo-
wel op amateur als profes-
sioneel niveau. Hij wist zich-
zelf helemaal weg te cijferen 
voor het belang van zijn spe-
lers, ook al ging dat ten kos-
te van zichzelf.
Zijn laatste jaren hebben 
zich helaas gekenmerkt 
door ziekte, iets waar hij zelf 
nog wel met de nodige hu-
mor mee om ging. Helaas is 
er een einde gekomen aan 
het leven van deze markan-
te persoonlijkheid, aan wie 
velen hun eigen herinnering 
hebben veelal gekleurd door 
onvergetelijke anekdoten.
Cor werd al gemist in het 
voetbal, het gemis is nu al-
leen maar groter geworden.
Cor is op zijn verzoek in stil-
te begraven. 

Peter Barzilay

Partijen aan de slag met 
programma voor BRAK! 
Velsen - De gemeente Velsen, 
het Pieter Vermeulen Muse-
um, Natuurmonumenten, het 
Search and Rescue Craft Cen-
ter, KIMO Nederland en Bel-
gië en PBN hebben een in-
tentieovereenkomst onderte-
kend voor Brak! IJmuiden. Zij 
gaan samen werken aan een 
een modern en aantrekke-
lijk programma over water en 
klimaat. Elke nieuwe partner 
die zich bij dit project aansluit, 
draagt bij aan dit programma.
Met deze ondertekening spre-
ken de partijen af om samen te 
onderzoeken hoe interessan-
te, aantrekkelijke en moder-
ne activiteiten in Brak! IJmui-
den te ontwikkelen zijn. Activi-
teiten waarin ‘water en het kli-
maat’ centraal staan. In de in-
tentieovereenkomst staan de 
uitgangspunten voor deze sa-
menwerking met als doel dit 
nieuwe centrum in IJmuiden 
aan Zee te realiseren en ver-
volgens te exploiteren.
De activiteiten in Brak! IJmui-
den zijn gericht op de gevol-
gen van klimaatverandering 
zoals de stijging van de zee-
spiegel. Hoe kunnen we ons 
daar op aanpassen? Wat is 
nodig op het gebied van vei-
ligheid en waterbeheer? En 

wat betekent de opwarming 
van de aarde voor de natuur? 
Raken we planten en dieren 
kwijt of komen er juist meer 
bij? Dit zijn thema’s die bezoe-
kers in Brak! IJmuiden kunnen 
zien en ervaren. Een bijzonder 
aantrekkelijke manier van na-
tuur- en milieueducatie.
Alle partners werken hieraan 
mee vanuit hun eigen exper-
tise. En daar blijft het niet bij! 
Het is de bedoeling dat zich 
nog meer partijen aansluiten, 
die mee gaan werken aan de 
invulling van het centrum. Zo 
wordt Brak! een bron van sa-
menwerking en co-creatie. 
Er zijn al gesprekken gaan-
de met Wageningen Marine 
Research, PWN en HVC, en 
de hoogheemraadschappen 
Rijnland en Hollands Noor-
derkwartier.
De drie ontwikkelende priva-
te partners in de gebiedsont-
wikkeling: Kennemerstrand 
N.V. Marina Seaport IJmuiden 
en Kondor Wessels Vastgoed 
BV, onderzoeken hoe zij finan-
cieel (incidenteel en structu-
reel) aan dit gaan project gaan 
deelnemen. Voor de gemeen-
te Velsen is Brak! IJmuiden 
een van de vijf impulsprojec-
ten. (foto: gemeente Velsen)

Anderstaligen bezoeken 
boerderij Zorgvrij

Velsen-Zuid - Ruim zeven-
tig anderstaligen hebben sa-
men met hun Nederlandsta-
lige ‘maatje’ een bezoek ge-
bracht aan Informatieboer-
derij Zorgvrij. Dat gebeurde 
in het kader van het project 
Taal op Maat, onderdeel van 
Vluchtelingenwerk Noord-
west-Nederland. 
Eén keer per jaar gaan taal-
koppels samen op stap om 
op een leuke en leerzame 
manier kennis te maken met 
allerlei aspecten van de Ne-
derlandse samenleving. Dit 
keer is het programma tot 
stand gekomen in samen-
werking met Informatieboer-
derij Zorgvrij.
De bezoekers volgden een 
workshop kaas maken, kre-
gen een rondleiding door de 
boerderij en maakten een fo-
towandeling over het erf. De 
lunch, een boerenbuffet met 
oud-Hollandse pannenkoe-
ken, werd bereid door het 
naastgelegen pannenkoe-
kenrestaurant Onder de pla-
tanen. De activiteiten zorg-
den voor nieuwe gespreks-
onderwerpen en stimuleer-
den het oefenen met de Ne-
derlandse taal.
Het project Taal op Maat 

koppelt vrijwillige taalcoa-
ches één op één aan anders-
talige deelnemers. Vaak zijn 
dat vluchtelingen, maar ie-
dereen die de Nederlandse 
taal beter onder de knie wil 
krijgen mag deelnemen aan 
het project. In de regio Haar-
lemmermeer zijn op dit mo-
ment ruim honderd vrijwilli-
gers actief als taalcoach.
De vraag naar een taalcoach 
is momenteel zo groot dat de 
organisatie constant op zoek 
is naar nieuwe enthousias-
te vrijwilligers. Meer weten? 
Stuur dan een mail naar Taal-
opMaatHM@gmail.com.

IJmuiden - Zaterdag 8 ju-
li wordt van 09.00 tot 16.00 
uur een gezellige rommel-
markt op het Kennemer-
plein, tegenover de Vomar, 
georganiseerd. Er zijn weer 
veel kramen die vol lig-
gen met van alles en nog 
wat. Wie ook zijn over-
tollige spullen wilt verko-
pen kan een kraam hu-
ren. Bel voor meer infor-
matie of reserveren voor ee 
kraam naar 0255-533233 of 
06-10475023. De volgende 
markten zijn op 22 juli tij-
dens de jaarmarkt, 5 augus-
tus en 26 augustus.

Rommelmarkt 
Kennemerplein

Velsen – Raadslid Piet van 
Deudekom van LGV heeft 
het college gevraagd of er 
na het slopen van de Een-
hoornschool bloemen en 
speciale grassen kunnen 
worden ingezaaid. Dat is 
niet alleen mooi om te zien, 
maar dan hoeft de vlakte 
ook minder te worden ge-
maaid en er is geen sprake 
van stuifzand. Op de locatie 
Eenhoornschool staat in de 
toekomst woningbouw ge-
pland, maar voorlopig is het 
nog niet zover. Omdat de-
ze grond van de gemeen-
te is, kan de gemeente hier 
gaan inzaaien. Wethouder 
Floor Bal vindt het een sym-
pathiek voorstel en is be-
reid mee te werken. Hij gaat 
zelfs zover dit idee mee te 
nemen naar meerdere loca-
ties waar voorlopig nog niet 
wordt gebouwd.

Eerst slopen, 
dan bloemen

Velsen-Noord – De ge-
meente Velsen heeft met 
TMA Grote Hout BV en 
MEO BV een huurovereen-
komst afgesloten voor het 
gebruik van de Grote Hout-
kade, voorheen NAM-ka-
de. Het terrein wordt deels 
in erfpacht uitgegeven en 
deels verhuurd. Er zijn ook 
afspraken gemaakt over 
het gebruik als zeekade. De 
kade is de laatste jaren ge-
renoveerd, wat de gemeen-
te flink wat gekost heeft. 
Nu er een overeenkomst is 
afgesloten wordt er einde-
lijk weer wat verdiend aan 
de kade.

NAM-kade
is verhuurd

Regio – Iedereen kent wel 
dat beeld van de leegstaande 
kantoren langs de snelweg. 
Om dit voor te zijn heeft de 
Metropool Regio Amsterdam 
(MRA) waartoe men 36 ge-
meentes kan rekenen afspra-
ken gemaakt om hier balans 
in te brengen met de uitvoe-
ringsstrategie Plabeka (Plat-
form Bedrijven en Kantoren), 
van 2017 tot 2030. In eerde-
re succesvolle strategieën is 
gewerkt aan een gezamenlijk 
plafond voor het aantal kan-
toren en bedrijven in de re-
gio, het terugdringen van ho-
ge leegstand en het schrap-

pen van plannen voor nieuw-
bouw. In de Metropoolregio 
is een grote ruimtedruk in 
de kernen en grote onderlin-
ge verschillen in banengroei. 
Er is nu een toenemende be-
hoefte aan meer gemengde 
multifunctionele gebieden: 
centrumgebieden met woon-
werklocaties in combina-
tie met koffiegelegenheden. 
Binnen de IJmond wordt wel-
iswaar een tekort aan bedrij-
venterrein verwacht, maar dit 
wordt naar verwachting deels 
opgevangen op bestaande 
terreinen en door ruimte-in-
tensivering.
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IS MOGELIJKENKEL BLOK: € 14.50                         DUBBEL BLOK: € 24.50

TE HUUR BOERDERIJBUNGALOWS 
OP DE VELUWE - EPE (GELDERLAND)

ZOMER
KORTING!

VRAAG NAAR ONZE

BESCHRIJVING
Regio : Gelderland/Veluwe 
Aantal pers. : 4 personen 
Type : bungalow 
Omschrijving : Modern en smaakvol
    ingerichte bungalow
    met terras en royale
   bostuin. 
Aantal slaapk. : 2 slaapkamers

LIGGING 
Te huur op het fraaie, rustig 
gelegen bungalowpark
Rabbit-Hill-Epe in het bos- en 
heiderijke Epe / Nunspeet,  met 
zijn vele wandel- en fi etspaden.

Voor informatie zie onze site: www.rabbithillepe.nl 
Hier kunt u ook de andere huizen bekijken die worden verhuurd.

Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. Logtenberg Beheer: 0578-688008 of 06-39668162.
Ook kan men via de site reserveren, of via w.logtenberg@outlook.com

Eigen werkplaats
 klokkenreparatie 

  nieuw en antiek
 goud/zilver reparatie
 graveren (ook glas)
 knopen & rijgen
 urntjes naar 

  eigen idee
 inruil goud/zilver  

  of in cash
 horlogebatterijen  

  e6,-
www.robinjuweliers.nl

Juwelier

Planetenweg 28, IJmuiden
0255-521599

APK KEURINGEN   € 35,-
APK + roetmeting voor diesel  € 50,-

WIJ ZIJN MET

VAKANTIE
van 22 juli t/m 13 augustus

Ampèrestraat 27a IJmuiden

Tel. 0255-540321

GARAGE BV

Huisschilder
Heeft nog tijd over voor redelijke prijs

Tel. 06-33030007
Autosloperij Treffers

Inkoop loop-, sloop- en
schadeautoʼs, motorfietsen
Verkoop van onderdelen

Afgifte RDW vrijwaringsbewijzen
Tel. 023-5325211, Hendrik Figeeweg 35

Haarlem-Waarderpolder
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Te koop:
1persoons dons dekbed als 
nieuw 5,-, 6 delig tuinpot-
tenset grote nieuwe rieten 
mand 5,-. Tel. 023-5380750
Te koop:
Voetbalboeken, 45 jaar oud,  
alles compleet, alle uitsla-
gen, Europese sucessen van 
Ajax en Feyenoord, vraag-
prijs 350,-. Tel. 0255-521257
Te koop:
Eethoek, zwart, ronde ta-
fel ø 90cm, 4 bijpassen-
de stoelen met stoffen bekle-
ding 150,-, Bouquet boekjes, 
4 voor 1,-. Tel. 06-39021243
Te koop:
Euromunten à 5,-, streekro-
mans, 19 stuks 5,-, Donald 
Duck, div. complete jaargangen, 
3 voor 25,-. Tel. 023-5390914

Te koop:
Goedwerkende combi-
magnetron rvs, merk pel-
grim, 20,-. Tel. 0255-537561

Te koop:
Kinderzitje achterop met ver-
stelbare voetsteunen. 20,-. In 
goede staat. Tel. 023-8923047

Te koop:
Wipstoeltje 8,-, strijplank 7,-, 
hark 4,-, schoffel 4,-, grashark 
5,-, dumble halterset + 2 ex-
tra schijven 15,-, kruissleutel 5,-
, buggy 9,-. Tel. 023-5271991
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Schoolevenement bij 
The Read Shop Beverwijk

Beverwijk - Bij The Read 
Shop in Beverwijk zijn ze er 
alweer klaar voor: op 13 ju-
li vindt hier het jaarlijkse 
schoolevenement plaats. 
Vanaf 16.00 uur ‘s middags 
(tot 21.00 uur) zijn er pro-
ductpresentaties en winac-
ties van o.a. Stabilo en Frixion 
pennen. Ook mag iedereen 
een keer draaien bij het Rad 
van Fortuin en kan er weer 
gesurft worden op de simu-
lator van de Schneider Road-
show die voor de deur staat. 

De winkel zelf is goed gevuld 
met agenda’s, passers, etuis, 
multomappen, kaftpapier, 
geodriehoeken en nog veel 
meer handige artikelen voor 
het nieuwe schooljaar. 
Collegawinkeliers Brugley 
(schooltassen) en Fietsen-
winkel Van Doorn zijn aan-
wezig met mooie aanbiedin-
gen en advies. Kortom, op de-
ze middag vind je alle school-
spullen bij elkaar en kunnen 
scholieren en hun ouders in 
één keer de schoolspullen 
voor volgend schooljaar aan-
schaffen. 
Tijdens deze middag en 
avond geeft The Read Shop 
bovendien 15% korting op 
bijna alle schoolartikelen 
(niet op woordenboeken en 
de Grote Bosatlas, maar de-
ze zijn wel ruim op voorraad).
Bij aankoop vanaf 30 euro 
kun je ook nog meedoen aan 
de kassabonloting. Er wor-
den mooie prijzen weggege-
ven: je aankoopbedrag, een 
rugtas en zelfs een fi ets! 
The Read Shop Beverwijk, 
Breestraat 77, 0251-223690.

Zonovergoten strandfeest
Velserbroek - De laatste ja-
ren lijkt de organisatie van 
2Generations een abonne-
ment te hebben op mooi 
weer. 
Afgelopen zaterdag was het 
niet anders. De bewolking 
trok net op tijd weg om de 
drieduizend bezoekers een 
prachtige avond te bezorgen. 
Op het strand van Villa Wes-
tend waren optredens van 

onder meer Heer & Meester 
featuring Susanne Alt, Fun-
ky Diva Ezz, DJ Barry Brand, 
OG3NE (foto), de Edwin 
Evers Band en DJ Bas. De 
volgende editie van 2Genera-
tions Beach Edition is op za-
terdag 7 juli 2018, een dag la-
ter gevolgd door het tweede 
Thé Dansant @ The Beach. 
(foto: True Photography/Lies 
Warmerdam)

Van Koten 
lijsttrekker
SP Velsen

Velsen - Tijdens de ledenver-
gadering van de SP afdeling 
Velsen is Robert van Koten 
gekozen als lijsttrekker voor 
de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 2018. Bij de vorige 
gemeenteraadsverkiezingen 
was hij ook lijsttrekker en 
sindsdien is hij fractievoorzit-
ter van de SP in de Velsen-
se gemeenteraad. De volledi-
ge kandidatenlijst wordt later 
dit jaar door de leden vastge-
steld. Tijdens dezelfde leden-
vergadering is Peter Bout ge-
kozen als secretaris.

Journalisten maken boek 
over nieuwe zeesluis
Velsen - De monding van 
het Noordzeekanaal onder-
gaat momenteel een meta-
morfose. Aannemerscon-
sortium OpenIJ werkt in op-
dracht van Rijkswaterstaat 
bij het sluizencomplex aan de 
bouw van de grootste sluis 
ter wereld. De oplevering van 
deze sluis staat gepland voor 
najaar 2019. Minister Mela-
nie Schultz van Haegen (In-
frastructuur en Milieu) sprak 
bij het offi ciële startschot 
in september 2016 van een 
‘nieuwe voordeur van Am-
sterdam’ en noemde het ont-
werp van OpenIJ ‘een icoon 
van inventief bouwen’.
De IJmuider Courant/Dag-
blad Kennemerland heeft dit 
jaar in een serie ruimschoots 
aandacht besteed aan dit 
reuzenproject en de gevolgen 
voor de gebruikers en omwo-
nenden. De 23 verhalen zijn 
gebundeld in een boek, aan-
gevuld met de geschiedenis 
van het sluizencomplex en 
SHIP, het informatiecentrum 
over het Noordzeekanaal-
gebied en de aanleg van de 
nieuwe sluis.
Onderwerpen zijn onder 
meer de revolutionaire ma-
nier van bouwen, de gevol-
gen voor de sleepdiensten, 

het Loodswezen, de Vletter-
lieden, het Sluisleidingscen-
trum, de bewoners van Sluis-
eiland, de cruisevaart, duur-
zaamheid en de landelijke in-
passing van het sluizencom-
plex. De auteurs spraken 
hiervoor met tientallen men-
sen die direct of indirect met 
de sluis te maken hebben. 
Het boek (21 x 21 cm, 84 pa-
gina’s geheel full-colour, ge-
naaid in een fraai softcover 
omslag) kost 12,50 euro, ex-
clusief BTW. Het ontwerp ligt 
in handen van bureau Op-
zet in Santpoort-Zuid. ‘Een 
nieuwe voordeur’ komt uit 
rond 1 november, een ideaal 
moment in verband met de 
feestdagen. U kunt het boek 
vanaf nu bestellen via zee-
sluis@studio2media.nl. Be-
stellingen moeten uiterlijk 31 
augustus binnen zijn.

Velsen-Noord – Momen-
teel wordt onderzocht of het 
haalbaar is om op de grond 
van de voormalige school 
aan de Van Diepenstraat een 
zelfbouwproject te starten. Er 
zou daar ruimte zijn voor 17 
kavels. Gedacht wordt aan 
vier twee onder een kap wo-
ningen en 13 woningen in 
een rij. Ook voor een rijtjes-
woning is Kleinschalig Op-
drachtgeverschap een mo-
gelijkheid. Al zullen de bou-
wers dan wel rekening met 
elkaar en de uitgangspunten 
moeten houden. Ook is het 
mogelijk zich te verenigen en 
gezamenlijk een ontwikke-
laar opdracht te geven. Het 
Kleinschalig Opdrachtgever-
schap is ideaal voor mensen 
die meer inbreng willen in 
de bouw van hun eigen huis. 
Maar eerst even afwachten 
of het project fi nanciëel haal-
baar is. Daarover later meer. 
In IJmuiden is het project Pi-
onieren in IJmuiden inmid-
dels in volle gang op twee lo-
caties.

Zelfbouw in 
Velsen-Noord

Zomerexpositie in 
Engelmunduskerk

Velsen-Zuid – Tijdens de 
maanden juli en augustus 
zal de Engelmunduskerk Oud 
Velsen weer voor bezichti-
ging geopend zijn. 
De geschiedenis van deze 
kerk gaat terug tot de achtste 
eeuw, toen een houten kerk-
je werd gebouwd bij de bron 
van de Velserbeek. Sinds-
dien is er veel verwoest, maar 
ook weer hersteld en aan-
gebouwd, wat heeft gere-
sulteerd in het huidige kerk-
gebouw. De zomerexpositie 
vertoont schilderijen van Ma-
ria del Carmen Aguilar. De 
toegang is gratis. 

De Engelmunduskerk aan het 
Kerkplein 1 in Velsen-Zuid is 
geopend: elke zondag van 2 
juli tot en met 3 september 
van 13.00 tot 16.00 uur.

Single SuperMom in 
speeltuin De Veilige Haven

IJmuiden – Woensdag 12 juli 
is in Speeltuin de Veilige Ha-
ven aan de Heerenduinweg 
eerste bijeenkomst voor Sin-
gle SuperMom in IJmuiden 
en omgeving. Nanda Droog 
en Ramona Sikkes hopen op 
zoveel mogelijk moeders met 
hun kinderen.
Single SuperMom is een or-
ganisatie die streeft naar het 
verbeteren van de positie en 
het welzijn van alleenstaande 
moeders. En naar een wereld 

waarin moeders volwaardig 
participeren en dezelfde kan-
sen hebben als moeders met 
een partner. Dit komt niet al-
leen de vrouwen, maar ook 
hun kinderen ten goede. De 
pijlers van Single Super Mom 
zijn het vergroten van de po-
sitie van de moeders, het in-
formeren en stimuleren tot 
studie, werk of vrijwilligers-
werk en het verbinden van 
alleenstaande moeders als 
vangnet zowel fysiek als on-

line.
Single SuperMom Velsen is 
bezig met het oprichten van 
een afdeling in Velsen, de 
eerste bijeenkomst is in de 
speeltuin. Zij willen graag 
weten op hoeveel mensen ze 
kunnen rekenen. Dus graag 
aanmelden  via de Facebook-
pagina SingleSuperMomVel-
sen of via singlesupermom-
velsen@gmail.com. Heb je 
nog vragen, stuur dan een 
mail. 
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Muziekvereniging Soli 
op zomertoer
Santpoort-Noord - Zoals 
gebruikelijk sluit de muziek-
vereniging Soli het seizoen 
af met diverse buitencon-
certen van al de afdelingen. 
In navolging van het concert 
in 2016 in het kader van het 
Brederode jaar zal het Har-
monieorkest van Muziekver-
eniging Soli op zondag 9 ju-
li een buitenconcert geven 
bij de ruïne van Brederode 
in Santpoort, aanvang 13.00 
uur. Dit is een uitgebreid 
concert met een pauze na 
ca. 45 minuten. Na de pauze 
zal er nog ongeveer 45 mi-
nuten worden gemusiceerd.
Bij het concert op de ruï-
ne van Brederode geldt een 
entreeprijs voor een bezoek 
aan de Ruïne: Volwasse-
nen: 5 euro. Kinderen (tot 12 
jaar): 3 euro. Kinderen (tot 4 
jaar): gratis.
Op dinsdagavond 11 ju-
li geeft het Harmonieor-
kest een buitenconcert in de 
binnentuin van het nieuwe 
wooncomplex Roos en Beek 
in Santpoort, aanvang 20.00 
uur. Hier wordt een deel van 
het repertoire gespeeld van 
het programma welke bij de 
ruïne van Brederode is uit-
gevoerd. De uitvoering zal 
circa 1 uur duren.
Ten slotte speelt het Harmo-
nieorkest in de tuin van hui-

ze De Luchte in Driehuis en 
wel op dinsdagavond 18 ju-
li aanvang 20.00 uur. Ook 
hier wordt een gedeelte van 
het programma van de ruï-
ne van Brederode gespeeld. 
Ook deze uitvoering zal on-
geveer een uur in beslag ne-
men.
Voor bijwonen van de twee 
bovengenoemde buitencon-
certen geldt dat deze gratis 
toegankelijk zijn, ook voor 
publiek van buiten de twee 
genoemde wooncomplexen.
De concerten hebben zeer 
gevarieerd programma. Met 
onder andere een zomerse 
Pasodoble, en Disney klan-
ken maar ook een Boogie 
Woogie en fi lmmuziek van 
de Incredibles. Kortom, re-
den genoeg om de concer-
ten te bezoeken en tevens 
de ruïne te bezichtigen.
Donderdag 13 juli is het om 
19.00 uur de beurt aan op-
leidingsgroepen, het Twirl 
Team, het opleidingsorkest 
en het Klein Orkest om op 
het Zocherplantsoen in Vel-
serbroek de omgeving te 
vermaken met populaire 
muziek.
Interesse om in het nieuwe 
seizoen bij de muziekvereni-
ging Soli te spelen kijk op 
www.soli.nl voor de moge-
lijkheden.

Theaterschool speelt 
‘Wat wij niet weten’
Santpoort-Noord - In febru-
ari is basisschoolleerkracht 
Janna Handgraaf gestart 
met speciale theaterlessen 
voor kinderen. Op woensdag 
12 juli staat de tweede voor-
stelling gepland.  Tien les-
sen lang hebben de kinde-
ren heel hard gewerkt om er 
een mooie, maar ook grappi-
ge presentatie van te maken. 
In de tweede voorstelling 

van Theaterschool Wat een 
drama, ‘Wat wij niet weten’, 
waant het publiek zich voor 
even in een dierentuin, waar 
ogenschijnlijk niets gebeurt.
Komt u ook kijken? De voor-
stelling (geschikt voor alle 
leeftijden) begint om 14.30 
uur in de Recreatiezaal van 
de Velserhooftfl at. Kaartjes 
zijn te reserveren via www.
jannahandgraaf.nl.

Startdocument 
voor locatie 
Handgraaf

Santpoort-Zuid – Er zijn 
nieuwe plannen voor de loca-
tie Handgraaf langs de Wüstel-
aan in Santpoort-Zuid. In 2004 
werd het terrein als bedrijfslo-
catie en caravanstalling ge-
saneerd om woninge te bou-
wen. Die plannen werden toen 
niet gerealiseerd. Er ligt nu een 
startdocument om woningen 
te bouwen. Pré Wonen is eige-
naar van de grond maar wil de-
ze met dit startdocument aan-
bieden aan een ontwikkelaar. 
Het college van Velsen spreekt 
over ‘een zorgvuldige land-
schappelijke inpassing door 
groene randen en open ruim-
tes van hoogwaardige kwali-
teit’. Omwonenden kunnen het 
startdocument inzien en er hun 
zienswijzen op loslaten.

Nog geen achterterras 
voor Laantje

Santpoort-Noord – De ei-
genaresse van Laantje aan 
de Hoofdstraat heeft een ver-
zoek ingediend om aan de 
achterzijde van haar lunch-
room een terras te maken in 
combinatie met een model-
tuin. Het college van Velsen 
vindt dat er eerst moet wor-

den onderzocht of er niet te-
veel ‘stemgeluid’ zal zijn voor 
omwonenden. Terrassen aan 
de voorzijde van een horeca-
gelegenheid worden toege-
juicht, maar aan de achter-
zijde wil men het woon- en 
leefklimaat van omwonenden 
borgen.

Rob Elsinger exposeert 
in boerderij Zorgvrij

Velsen-Zuid - Van 1 juli tot 
en met 27 augustus expo-
seert Rob Elsinger een over-
zicht van zijn schilderijen in 
Informatieboerderij Zorg-
vrij in het recreatiegebied 
Spaarnwoude.
Rob Elsinger is een gepen-
sioneerde docent tekenen, 
handvaardigheid en CKV. Ja-
renlang stond zijn creativiteit 
vooral in dienst van zijn werk 
met de leerlingen. Na zijn ac-
tieve loopbaan kwam er meer 
tijd om voor zichzelf aan de 
slag te gaan. 
Daarbij was het logisch dat 
zijn werk een twee-  of drie-
dimensionaal karakter zou 
krijgen. En de keuze voor 
gipsplaat/MDF als onder-
grond was vervolgens snel 
gemaakt. De acrylschilderijen 

zijn geschilderd op gipsplaat 
en veelal voorzien van een 
reliëf van uit gipsplaat/MDF 
gezaagde motieven, gego-
ten gipsvormen of details van 
gasbeton. Bovendien onder-
scheiden de laatste werken 
zich door de toevoeging van 
zelfgemaakte- en eventu-
eel op de computer bewerkte 
(close-up)foto’s. De onder-
werpen zijn verhalend. Heb-
ben met de dagelijkse werke-
lijkheid te maken en kenmer-
ken zich door de slogan: “Ik 
zie, ik zie, wat jij anders ziet”.
Informatieboerderij Zorgvrij 
ligt midden in het recreatie-
gebied Spaarnwoude, aan de 
Genieweg 50. De openings-
tijden van de boerderij zijn: 
van dinsdag tot en met zon-
dag van 10.00 tot 17.00 uur.

Santpoort-Noord – Bij de be-
handeling van Bestemmings-
plan Santpoort-Noord is een 
aanvraag gekomen om aan sta-
tion Santpoort-Noord de be-
stemming sportschool toe te 
kennen. De indiener heeft plan-
nen voor een kleinschalige 
sportschool, een horecahoek 
die ook bereikbaar is voor trein-
reizigers en de bouw van enkele 
appartementen boven de sport-
school. Het college van Velsen 
heeft geoordeeld dat het plan 
niet concreet genoeg is om in 
het nieuwe bestemmingsplan 
op te nemen. Dat heeft mede te 
maken met de onzekerheid over 
de gevolgen voor het parke-
ren rondom het station. De par-
keerplaatsen daar zijn bedoeld 
voor forensen. Het is onduide-
lijk of de eigenaar van de grond 
akkoord zou gaan met minder 
parkeerplaatsen op haar grond. 
Er zou dus eerst een parkeeron-
derzoek moeten komen voor al-
le drie de mogelijkheden die de 
aanvrager heeft ingediend.

Sportschool in 
station Noord?

Regiorijder gaat steeds beter
Regio – Per 1 januari is Regi-
oRijder van start gegaan in de 
regio IJmond, Midden-Kenne-
merland en Haarlemmermeer. 
Aanvankelijk ging het alleen om 
het doelgroepenvervoer. 
Ouderen en gehandicapten 
kunnen met een speciaal pasje 
gebruik maken van dit vervoer 
per taxi of busje. In het nieu-
we schooljaar komt het leerlin-
genvervoer erbij. Het is de be-
doeling dat het leerlingver-
voer wordt gecombineerd met 

het doelgroepenvervoer om het 
transport zo effi ciënt mogelijk te 
maken. Heel bijzonder is de op-
zet van RegioRijder: Connexxi-
on Taxi Service is de uitvoer-
der en beheert de vervoercen-
trale waar de ritten binnenko-
men. Gereden wordt met taxi’s 
en bussen van meerdere be-
drijven: Atax de Vries, Maas-
buurt, Munckhof en ZCN. Van-
af augustus wordt hier Verhoef 
aan toegevoegd vanwege de 
uitbreiding met leerlingenver-

voer. In januari deden zich nog 
wat opstartproblemen voor die 
te maken hadden met onvol-
doende kwaliteit en bezetting. 
En ook de communicatie tussen 
auto’s en centrale liet te wensen 
over. Dat leidde tot veel erger-
nis bij de klanten. Vanaf februari 
ging het al veel beter. Op basis 
van klachten is een aantal ver-
beteringen doorgevoerd. Inmid-
dels is de stiptheid op een ni-
veau van 90 tot 92 procent, die 
als voldoende wordt gezien. 



Man (82) komt met 
auto tegen woning
Santpoort-Noord - Bij een 
eenzijdig verkeersongeval in 
Santpoort-Noord zijn vori-
ge week vrijdagmiddag twee 
gewonden gevallen. 
Rond kwart voor een ging 
het mis toen een oudere man 
(82) door nog onduidelijke 
oorzaak op het Burgemees-
ter Weertsplantsoen met zijn 
auto de stoep op reed en te-
gen de gevel van een appar-
tementencomplex tot stil-
stand kwam. Het ongeval ge-
beurde op de hoek met de 
Tulpenstraat.
Diverse hulpdiensten kwa-

men ter plaatse om assisten-
tie te verlenen. De bijrijdster 
moest met de hulp van de 
brandweer uit haar voertuig 
worden gehaald. Zowel de 
bestuurder als de bijrijdster 
zijn na de eerste zorg naar 
het ziekenhuis overgebracht 
voor verdere behandeling. 
Het hondje van het echtpaar 
is opgevangen.
Het rijbewijs van de 82 jarige 
man is in beslag genomen. 
Het Burgemeester Weerts-
plantsoen was door het on-
geval afgesloten. (foto: Mi-
chel van Bergen)

Velserbroek - Op vrijdag-
avond 7 juli organiseert At-
letiekvereniging Suomi de 
jaarlijkse Velserbroekloop. 
De route gaat door het dorp, 
langs de Westbroekplas en 
via het dorp weer terug. De 
5 en 10 kilometer starten 
om 19.30 uur en de kidsrun 
start om 19.15 uur. De start 
en fi nish is bij het Polderhuis 
in Velserbroek. Hier is ook 
kleed- en douchegelegen-
heid. Afhalen startnummers 
en na-inschrijven is mogelijk 
vanaf 18.30 uur in Sporthal 
het Polderhuis, Velserbroek. 
Er is voldoende parkeerge-
legenheid op parkeerterrein 
winkelcentrum Velserbroek. 
Zie ook www.avsuomi.nl.

Velserbroekloop

Velserbroek - Op vrij-
dag 7 juli houdt basisschool 
de Westbroek de Wild Wild 
Westbroekdag. Dit is het 
spetterende eindfeest van 
het jubileumjaar. 
Het hele jaar door zijn er ac-
tiviteiten geweest rond het 
25-jarig jubileum van basis-
school De Westbroek, die 
ooit onder de naam De Ark 
begon. Aan het begin van 
het seizoen was er een bal-
lonnenwedstrijd die heel suc-
cesvol is verlopen. Daarnaast 
hebben de kinderen een 
jaar lang gespaard om het 
schoolplein een mooie op-
knapbeurt te geven. Dit de-
den ze onder andere door de 
We love de Westbroek-spon-
sorloop op Valentijnsdag. Het 
25-jarig jubileum is niet al-
leen met de huidige leerlin-
gen gevierd. Groot was de 
opkomst op de reünie voor 
oud-leerlingen en -perso-
neel, met prachtige foto’s en 
nieuwe herinneringen als re-
sultaat. En nu dus nog een 
groot feest voor de leerlingen 
en hun familie. 
Geheel in cowboy- en india-
nenstijl kunnen de kinderen 
genieten van tal van activitei-
ten in en rond de school. Een 
ritje op de Wild Wild West-
broek Express hoort daar ook 
bij, om je te verplaatsen tus-

sen de verschillende stations 
in de wijk. 
De Westbroek werkt sinds 
twee jaar met een geheel 
nieuw onderwijsconcept: het 
talent-gericht onderwijs. In 
dit concept wordt onderwijs 
op maat geboden, naar de 
behoeften van het kind. Kin-
deren krijgen zo daadwerke-
lijk de ruimte om hun talen-
ten te ontwikkelen, maar ook 
voldoende begeleiding om de 
lesstof in zich op te nemen. 
Bent u geïnteresseerd in re-
sultaten of ervaringen? Op 7 
juli zijn er tussen 15.00 uur 
en 19.00 uur genoeg ouders 
op het schoolplein om u te 
vertellen hoe dit alles in zijn 
werk gaat.

Reünie Rowan Afdeling 
159 St. Radboudgroep

Santpoort - Zaterdag 24 ju-
ni 2017 was de reunie 50 jaar 
Rowan Afdeling 159 van de 
St. Radboudgroep. 
De reunie werd bezocht door 
100 oud leden. Het eerste 
programma onderdeel was 
een puzzel/wandeltocht door 
Santpoort. Om 16.00 uur be-
gon de reunie. Na het cere-
moniele vlaghijssen spra-
ken eerst de groepsvoorzit-
ter mevr. Sylvia van Ewijk en 
daarna de oud- groepsvoor-
zitter dhr. Gerard Blom de 
groep toe. Ter nagedachte-
nis aan deze 50-jarige reu-
nie werdt een plaquette ca-
deau gedaan met daar op het  

emaille logo van het jubile-
um jaar. Veel reunisten ble-
ven voor de barbecue die uit-
stekend georganiseerd was. 
In het clubgebouw de Blok-
hut werden doorlopend foto’s 
en fi lms geprojecteerd die 
een doorsnede waren van 50 
jaar Rowan expedities (licht-
gewicht kamperen tijdens 
een trektocht door het bui-
tenland). Mede door de gro-
te opkomst en de prima sfeer 
was dit een zeer geslaag-
de reunie waar de onderlin-
ge verbondenheid en het ge-
zamelijke scouting verleden 
een cruciale rol spelen. Voor 
herhaling vatbaar.

Santpoort-Noord – Het col-
lege van Velsen vindt een 
muziektent in het hart van 
Santpoort een ‘sympathiek 
idee’, zo blijkt uit het nieuwe 
bestemmingsplan Santpoort-
Noord. Want het kan het ka-
rakter en het straatbeeld 
verlevendigen. Er zal dan 
wel een evementenzone ter 
plaatse moeten worden toe-
gekend. Daarom is nog wel 
nader onderzoek nodig over 
de geluidsbelasting.

Muziektent
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Duin en Kruidbergmavo: 
MAVO: Jesper Elshout, San-
der van Rees.

Vellesan College: Kader-
beroepsgerichte leerweg 
economie: Bryan Meinert, 
Sherida Kyere, Tessa Mooij. 
Kaderberoepsger ich-
te leerweg sport, dienst-
verlening en veiligheid: 
Luuk van der Putten. Ka-

derberoepsgerichte leer-
weg zorg en welzijn: An-
nie Wijtsema, Kübra Sevik, 
Laura van Diepen, Mary-
ann Leone, Michelle Leone, 
Michelle Meyer, Nasteeho 
Abdullahi Mohamed, Selma 
Lakrouz, Soumia El Goura-
ri. Theoretische leerweg: 
Anthony Grasman, Isa Kor-
sen. HAVO: Bret de Bie, 
Brian Ezeoke, Lotte Roze-

meijer, Mette Greveling, Ni-
santh Bala.

Ichthus Lyceum: Athe-
neum: Anne Kapteijn, Lisa 
Kneppers, Noah Steenme-
ijer, Trinko Rijs: HAVO: No-
vi de Boer, Hilal Cetin, Ka-
thleen van Dam, Eva King, 
Siem Radder, Puck Timmer-
mans, Lonneke Veenstra.

Technisch College Velsen: 
Bas isberoepsger ich-
te leerweg techniek: Rick 
Daamen, Ronan Kockel-
koren. Kaderberoepsge-
richte leerweg techniek: 
Melvin Bruinsma, Dylan de 
Graaf, Vincent Hoogzaad, 
Kevin Lindner, Jarmo van 
Leuven, Demie Riepen, La-
zar Zivkovic. Gemengde 
leerweg techniek: Rodney 

Philippo, Frank van Tintelen.

Maritiem College IJmui-
den: Gemengde leerweg 
techniek: Luca Weber.

Gymnasium Felisenum:
Gymnasium: Mignonne 
de Groote, Danielle van de 
Berghe, Merel Korpershoek 
en Justin van de Putte.

VrouwenVerwendag levert 750 euro
op voor Inloophuis Kennemerland

Santpoort-Noord – De 
Vrouwen Verwendag op de 
laatste zaterdag van Ju-
ni Shoppingmaand van de 
Winkeliersvereniging Puur 
Santpoort is een onverdeeld 
succes geworden. Niet al-
leen genoten honderden 
dames van de vele leuke at-
tenties, de feestelijke sfeer 
en de Stilettorun in hun fa-
voriete winkelstraat, er was 
ook een goed doel verbon-
den aan deze dag.
Winkeliersvereniging Puur 
Santpoort wilde net als vo-
rig jaar een goed doel steu-
nen en koos voor Inloop-
huis Kennemerland in Sant-
poort-Noord waar mensen 
die te maken hebben met 
kanker een luisterend oor, 
informatie en leuke activi-

teiten met lotgenoten vin-
den. Het Inloophuis is vol-
komen afhankelijk van gif-
ten omdat zij geen subsidie 
ontvangen.
Vorig jaar werd er tijdens de 
Vrouwen Verwendag al een 
tas uitgedeeld voor alle leu-
ke attenties. Dat alles gratis 
was, daar verbaasden som-
mige vrouwen zich over. Dit 
jaar werd daarom gekozen 
om voor de (nog) lege tas 5 
euro te vragen, een bedrag 
dat een kleinigheid is, als je 
je realiseert dat de tas uit-
eindelijk gevuld werd met 
leuke cadeautjes met een 
totale waarde van wel 60 
euro. Deze attenties werden 
door de ondernemers van 
Puur Santpoort ter beschik-
king gesteld en varieerden 

per winkel. Dan waren er 
ook nog cadeautjes die niet 
in de tas pasten, zoals een 
glaasje bubbels of een hap-
je, dus verwennerij volop.
De ondernemers hebben 
dus goed uitgepakt. Maar 
dankzij de betaalde tassen 
kon er ook nog een prach-
tig bedrag van 750 euro be-
schikbaar worden gesteld 
aan Inloophuis Kennemer-
land. Een bedrag dat ieder-
een verbaasde, want hoe 
kan het dat je op zo’n ca-
deautjesdag ook nog geld 
overhoudt? En dat iedereen 
superblij was? Tja, laat dat 
maar aan de ondernemers 
van Puur Santpoort over. 
Op de foto Martine van 
der Heide van No Lemons 
Please, vrijwilligster Manon 

Boom van Inloophuis Ken-
nemerland en Debby van 

Thyssen-van Binsbergen 
van Lengerique.

Slenders verloot VIP-arrangementen 
Bierproeverij Dorpsfeest Santpoort

Santpoort-Noord – Dat 
ze bij Slenders Wasserij en 
Stomerij aan Narcissen-
straat 4 van witte kragen 
houden heeft u vast al er-
varen. Daarom is het niet zo 
gek dat ze nu twee VIP-ar-
rangementen verloten voor 
de vijfde Bierproeverij tij-
dens Dorpsfeest Santpoort 
op zaterdag 29 juli, waarbij 
de winnaar in de lekkerste 

witte kragen mag happen. 
En de winnaar boft helemaal 
omdat de kaarten voor dit 
gezellige evenement al bij-
na helemaal uitverkocht zijn. 
Het VIP-arrangement be-
staat uit entree, een speci-
ale lustrumeditie van een 
bierglas, zes munten voor 
de proeverij, hapjes, een 
luxe hamburger en natuur-
lijk een hele hoop gezellig-

heid. 
Ga dus snel naar Slenders 
met uw wasgoed of sto-
merijspullen, want met uw 
kassabon maakt u kans op 
de twee VIP-arrangemen-
ten. 
Lever daarom de kassabon 
in bij Slenders met vermel-
ding van uw naam, e-mail-
adres en telefoonnummer. 
Dat kan tot uiterlijk 26 juli. 
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Winnaars zwerfvuil-
evenement bekend!
Driehuis - Afgelopen week 
werden onder 98 jonge af-
valkenners 6 originele ‘Vel-
sen geen Bende’ badlakens 
verloot. De verbazing onder 
de winnaars was groot toen 
zij op school werden verrast 
met hun prijs.

Tot verdriet van zijn juf was 
Luca, van de Pleiadenschool 
net ziek op de dag dat zijn 
prijs werd langs gebracht. Bij 
de Vuurtoren-Oost nam San-
der uit groep 7 met een gro-
te glimlach zijn prijs in ont-
vangst. Sander had op 14 ju-
ni tijdens de opschoondag 
niet alleen de verschillen-
de afvalspellen gespeeld bij 
het Pieter Vermeulen Muse-
um, hij was ook anderhalf uur 
lang met een grijper en afval-
zak door de wijk gelopen om 
zwerfvuil op te ruimen. Na 
deze middag kan Sander zijn 
ogen niet meer sluiten voor 
zwerfvuil en ziet hij het direct 
als er rommel ligt op plek-
ken waar het niet hoort. Dik 
verdiend dus om even in het 
zonnetje te worden gezet al-
dus het PVM en de gemeente 
Velsen die samen de organi-
satie Velsen geen Bende vor-
men. 
De andere winnaars zijn 
Bjorn van basisschool de 
Klipper (groep 3), Demi van 
het Kompas-West (groep 6), 
Elin van  de Franciscusschool 
en Joelle van de Vliegende 
Hollander.

Collectie HKV 
naar Museum 
Kennemerland
Beverwijk - De bibliotheek-
collectie van de Historische 
Kring Velsen (HKV) is door 
middel van een schenking 
overgedragen aan Stich-
ting Museum Kennemerland 
(MK). Dit gebeurde tijdens 
een korte plechtigheid waar-
bij afgevaardigden van bei-
de besturen aanwezig waren. 
De HKV wilde haar biblio-
theekcollectie graag een bre-
der publiek geven. Volgens 
het bestuur is Museum Ken-
nemerland in Beverwijk daar-
voor uitermate geschikt. Tot 
nu toe was de inhoud van de 
collectie, die circa 250 titels 
omvat, niet ontsloten. Door 
de collectie onder te bren-
gen bij het museum en ver-
volgens op te nemen in be-
heer en registratiesysteem 
ZCBS wordt de collectie digi-
taal ontsloten. Daarmee zijn 
de titels vindbaar via Goog-
le en terug te vinden via de 
openbare bibliotheek. Tij-
dens de reguliere openings-
tijden van Museum Kenne-
merland kunnen belangstel-
lenden de boeken uit de col-
lectie raadplegen. De boeken 
maken deel uit van een mu-
seale collectie waarmee het 
behoud van de collectie voor 
de toekomst gewaarborgd is. 
Volgens Kees Vroonhof, bibli-
othecaris van Museum Ken-
nemerland, is dit een belang-
rijke uitbreiding van de col-
lectie van het museum die 
het regionale karakter van 
hiermee ook nog een ex-
tra onderstreept. Hannie van 
den Outenaar, secretaris van 
de HKV, is blij dat de mooie 
collectie een prominente plek 
krijgt en voor iedereen in Vel-
sen en daarbuiten benader-
baar is.

Brons voor Lars 
Bottelier op Team Relay

IJmuiden - Lars Bottelier 
heeft vorige week meege-
daan aan de Open Duitse 
openwaterkampioenschap-
pen. In de Barleber See bij 
Magdebürg werden de titels 
verdeeld op de 5 km, 10 km 
en de 3 x 1250 m Team Relay.
Op de Team Relay werd brons 
veroverd samen met Ja-
ri Groenhart en Serena Stel. 
Jari begon als startzwemmer 
en tikte na 1250m als vijfde 
aan, van de zeventien deel-
nemende teams. Vervolgens 

ging Serena te water en zij 
wist het team naar de vier-
de plaats te tillen. Als slot-
zwemmer wist Lars het team 
van de vierde plaats naar het 
brons te brengen. De eind-
tijd was net aan sneller dan 
de vierde tijd van SV Würz-
burg: 44:11,05 om 44:12,94 
minuten. 
Op de 10 km zwom Lars 
naar een dertiende plaats 
toe in 1:58:26,33 en op de 5 
km zwom Lars naar de elfde 
plaats toe in 56:27,90. 

44 Geslaagden bij VZV
IJmuiden - Zondagmiddag 
werd er weer afgezwommen 
bij de VelserZwemVereniging. 
Voor de laatste keer in het sei-
zoen 2016-2017 werd er een 
wissel getrokken op 44 glun-
derende kinderen. Zij moch-
ten aan meegekomen vaders 
en moeders, opa’s en oma’s en 
sommigen ook aan broers en 
zussen hun zwemkunsten to-
nen.
De meeste kandidaten wa-
ren vol vertrouwen, want ze 
hadden immers bij het proef-
zwemmen al laten zien wat zij 
de afgelopen maanden geleerd 
hebben. Toch is het echte exa-
men net even anders dan het 
proefzwemmen, met de druk 
van zoveel ogen op je gericht. 
Een bemoedigend praatje met 
de nodige goed gestoken ve-
ren en een slokje (kraan)water 
deed ook deze middag won-
deren. Na een uur je vaardig-
heden tonen aan de beoorde-
lingscommissie en de constan-
te aanmoedigingen door mid-
del van de opgestoken duimen 

slaagden voor het A-diploma 
Jens Peeters, Muhammed Ali 
Kutlu, Jason Schong, Bente van 
den Bos, Xem Heij, Devran Mo-
la, Tigo Brand, Destiny van der 
Woude, Bo Plug, Ryan Rood-
zant, Dalisha Malcorps, Dja-
ni Veldman, Eben Vrijhof, Chloe 
Ozkan en Lina Heemskerk.
Voor het B-diploma slaagden 
Ibrahim Keita, Celest Groen, 
Silvijn v/d Does, Brady Groene-
woud, Jesse Aardenburg, Kya-
ra Winnubst, Robby Maas, Sü-
de Gülsum, Tygo Sluimer, Dion 
Veldman, Joona de Vlugt, Lizzy 
Draaisma, Rosanne Castricum, 
Rens Eelman, Romijn v/d Berg, 
Alwine Schoemaker, Yara Wel-
ting, Maxx Heij, Zahaara Alta-
mimi en Johnny van der Wes-
ten.
Aan negen kinderen werd het 
‘zwemveilig’ C-diploma uit-
gereikt: Stijn de Bruijn, Kar-
lien Femke Pel, Zena Al Sakkaf, 
Mariam Hajtaha, Guus  Kloos-
terman, Xavi Goos, Emmerly 
van der Veen, Stef van de Pie-
terman en Buzenas Kalsuz.

Zomer in Seniorencentrum 
IJmuiden - Deze zomer kunt 
u van maandag tot en met 
vrijdag een kopje koffie ko-
men drinken of biljart spelen 
in Seniorencentrum Zeewijk, 
Zeewijkplein 260 in IJmui-
den. 
U kunt natuurlijk ook een 
spelletje van huis meenemen 
om samen met andere be-
zoekers te spelen. Het cen-
trum is geopend op maan-

dag van 9.00 tot 13.00 en op 
dinsdag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 16.00. Tussen de 
middag wordt een vriesvers 
maaltijd geserveerd, vooraf 
gegaan door soep en afge-
sloten met een dessert. De 
kosten hiervoor zijn 7 euro en 
u kunt u tot uiterlijk 1 dag van 
tevoren opgeven (maximaal 
18 personen) aan de bar of 
via 0255-520650. 

Luchtkwaliteit IJmond 
wisselend maar voldoende
Regio – GGD laat weten dat 
de luchtkwaliteit in de IJmond 
aan alle wettelijke grens- en 
richtwaarden voldoet. Wel 
is er sprake van wat wisse-
lende concentraties. Enigs-
zins onverklaard is de stijging 
van NO en NO2 (stikstof), dit 
beeld is ook in het havenge-
bied van Amsterdam en in 
de Haarlemmermeer terug 

te vinden. Mogelijk heeft dit 
te maken met de groeiende 
economie en daardoor meer 
verkeer op de weg. Een aan-
dachtspunt blijft Benze(a)Py-
reen B(a)P in Wijk aan Zee, 
hoewel in 2016 een lichte da-
ling was waar te nemen, blijft 
men dit vanwege het ge-
zondheidsbelang goed in de 
gaten houden.
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6 JULI
Voetspecialist bij Leemans 
Schoenen, Lange Nieuw-
straat 469 IJmuiden, telefoon 
0255-511117.

Expositie Rob Elsinger in In-
formatieboerderij Zorgvrij in 
Spaarnwoude. tot en met 27 
augustus. Openingstijden van 
de boerderij zijn van dinsdag 
tot en met zondag van 10.00 
tot 1.700 uur.

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 

Scootmobieltocht van 
11.00 tot 13.00 uur. Verzame-
len Klein Centraal Santpoort-
Zuid. Info: 023-5375830

Rouwspreekuur bij Alice 
Loeters persoonlijke uitvaart-
zorg in de Naaldkerk, Frans 
Netscherlaan 12 Santpoort-
Noord. Van 11.00 tot 12.00 
uur.

Buitenplaats Beeckestijn: 
Gesloten wegens opbouw 
tentoonstelling ‘Dubbelpor-
tret.

Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 tot 
17.00 uur. 

7 JULI

Kaasmarkt in Alkmaar van 
10.00 tot 13.00 uur met een 
kunst- en ambachtenmarkt.

Buitenplaats Beeckestijn: 

Gesloten wegens opbouw 
tentoonstelling ‘Dubbelpor-
tret.

Pieter Vermeulen Museum 
tentoonstelling Poepgoed/ 
Scheid Goed. Open van 13.00 
tot 17.00 uur.

Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 tot 
17.00 uur. 

Wild Wild Westbroekdag 
op basischool De Westbroek, 
Platbodem 201 in Velserbroek. 
Van 15.00 tot 19.00 uur.

Open avond, elke vrijdag-
avond in juli organiseert de 
Reddingsbrigade in Egmond 
aan Zee een inloop voor het 
publiek. Op deze avond kan 
ook de vuurtoren bezocht 
worden. Meer informatie: 
www.reddingsbrigade.info.

Kinderboekenbios. Om 

15.00 uur draait de film Mees 
Kees in bibliotheek Beverwijk. 
Geschikt voor alle leeftijden, 
maar vooral leuk voor kinde-
ren vanaf 6 jaar. Gratis entree. 

8 JULI 
Rommelmarkt Kennemer-
plein IJmuiden. Van 09.00 tot 
16.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Dubbelpor-
tret. Open van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 4,- p.p.

Open atelierweekend In 
het kader van hun 25-ja-
rig bestaan van het Egmond-
se kunstcollectief Hallem van-
daag en morgen van 12.00 
tot 17.00 uur in Egmond-Bin-
nen. Huug Zentveld, Peper-
straat 32,  Jos Apeldoorn, Vis-
weg 12 en Erik Baart, Noord-
velderweg 2z.

Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 tot 
17.00 uur. 

Zomerconcert Operakoor 
Bel Canto in de Engelmundus-
kerk in Driehuis.

9 JULI
Kofferbakmarkt op de 
Dorpsweide van Wijk aan Zee 
van 8.00 tot 16.00 uur. www.
kofferbakmarktwijkaanzee.nl

Open dag volkstuinvereni-
ging Wijkeroog in Velsen-
Noord. Vanaf 11.00 uur.

Foto: Fons Deen
Akoestisch dubbelconcert 
van The Jams en Winkel, Van 
der Meij en Dommisse in het 
Badgastenkerkje/studio JP, 
Julianaweg 75 in Wijk aan 
Zee. Aanvang 12.00 uur. Toe-
gangsprijs: vrijwillige bijdrage 

▲

in de kosten. 

Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 tot 
17.00 uur. 

Pieter Vermeulen Museum 
tentoonstelling Poepgoed/ 
Scheid Goed. Open van 13.00 
tot 17.00 uur.

Foto: Marian van den Hul
Staalsafari in beeldenpark 
Een Zee van Staal in Wijk aan 
Zee voor groot en klein. Toe-
gang en rondleiding is gratis. 
Opgeven is niet nodig. Op de 
hoek van de Bosweg en de 
Reyndersweg, aanvang 14.00 
uur.

10 JULI

Stadswandeling Alkmaar. 
De VVV organiseert in de 
maanden juli, augustus en 
september op maandag en 
vrijdag om 13.00 uur een 
stadswandeling door de bin-
nenstad onder begeleiding 
van een gids. Aanmelden in-
fo@vvvalkmaar.nl of telefo-
nisch 072-5114284.

11 JULI
Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dinsdag-
ochtend.

Inloopspreekuur Soci-
aal Wijkteam van Santpoort, 
Driehuis en Velsen-Zuid, in 
Het Terras, Dinkgrevelaan 17, 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 tot 
17.00 uur. 

12 JULI
OIG tweedehandswin-
kel open aan Industriestraat, 
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.

Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 tot 
17.00 uur. 

Pieter Vermeulen Museum 
tentoonstelling Poepgoed/ 
Scheid Goed. Open van 13.00 
tot 17.00 uur. Workshop knut-
selen van 13.30 tot 15.30 uur. 
Kosten 1,50 bovenop de en-
treeprijs.

Kindervertelmiddag voor 
4-8 jaar, van 14.00 tot 16.00 
uur op Beeckestijn. Opgeven 
via carla_schut@hotmail.com 
of bel 06-26038252. Entree 4 
euro.

Theaterschool Wat een 
Drama speelt ‘Wat wij niet 
weten’ in de Recreatiezaal van 
Velserhooftflat in Santpoort-
Noord. Aanvang 14.30 uur.

13 JULI
Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 

Koffieochtend Klein Centraal 
Santpoort-Zuid. Van 11.00 tot 
12.30 uur.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 tot 
17.00 uur. 

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

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda
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Velsen – Zowel UWV als ge-
meente Velsen kennen een 
Tegemoetkoming Meerkos-
ten voor mensen met een be-
perking of psychische proble-
men. Het gaat dan om extra 
kosten die zij maken die ver-
band houden met hun beper-
king of ziekte, zoals extra ver-
warmingskosten, aangepas-
te kleding en dergelijke. UWV 
kende echter een lagere te-
gemoetkoming toe (176,27 
euro, dan Velsen (285 euro). 
En als je de UWV tegemoet-
koming had gekregen, kon je 
de uitkering van Velsen niet 
meer krijgen. Gemeente Vel-
sen heeft die laatste regel op-
geheven. Het verschil tussen 
de tegemoetkoming van het 
UWV en gemeente Velsen 
kan nu worden aangevraagd.

Zomerkriebels in Winkel-
centrum Velserbroek

Velserbroek - Winkelcen-
trum Velserbroek maakt zich 
op voor het zomerseizoen 
met het evenement ‘Zomer-
kriebels’. Op zaterdag 15 ju-
li luiden de winkeliers van 
Velserbroek de zomer in met 
onder andere een cocktail-
bar, DJ, strandstoelen, gra-
tis hawaiikransen en heerlij-
ke hapjes. Bezoekers zijn van 
harte welkom tussen 12.00 
en 16.00 uur.
Winkelcentrum Velserbroek 
rolt op zaterdag 15 juli a.s. de 
gele loper uit om de zomer 
te vieren. Bij de entrees he-
ten hostessen de bezoekers 
van harte welkom met een 

gratis bloemenkrans. Bezoe-
kers kunnen vanuit een luie 
strandstoel genieten van een 
alcoholvrije cocktail, heerlij-
ke hapjes en zomerse muziek 
van onze DJ. 
Maar dat is nog niet alles. Bij 
de kookstudio worden heer-
lijke zomerse gerechten be-
reid, zoals gazpacho; een 
koude Spaanse soep, kom-
kommersushi en een frisse 
zomer smoothie. Keurslage-
rij van Haaster zet de barbe-
cue buiten en laat bezoekers 
proeven van allerlei lekkernij-
en. Dus vier de zomer en kom 
op zaterdag 15 juli naar Vel-
serbroek!Driehuis - De voorzitter 

van het bestuur van het 
Pieter Vermeulen Mu-
seum heeft vorige week 
de intentieovereenkomst 
tussen de gemeente Vel-
sen en het Pieter Vermeu-
len Museum ondertekend. 
Het ondertekenen van de 
intentieovereenkomst is 
niet juridisch bindend, 
maar biedt het PVM de 
mogelijkheid om te blijven 
meepraten over de invul-
ling van BRAK!

Het betekent dus niet dat met 
de ondertekening van de in-
tentieovereenkomst deelna-
me aan BRAK! nu een feit is. 
Die deelname is pas defi ni-
tief als aan een aantal voor-
waarden die een garantie in-
houden voor het behoud van 
het Pieter Vermeulen Muse-
um als Natuurhistorisch Mu-
seum en NME-centrum van 
de gemeente Velsen, wordt 
voldaan. Belangrijk is dat het 
museum als een volwaardi-
ge partner gezien wordt qua 
ideeën en inbreng door ge-
bruikmaking van de experti-
se van haar deskundige me-
dewerkers en het enthou-
siasme van de vele vrijwilli-
gers, bij het nieuw te ontwik-
kelen NME-centrum/muse-
um (Brak!) 
In BRAK! zou naar de me-
ning van het museum een 
open depot en regelmatig 
pop-up thematentoonstel-
lingen voor kinderen en vol-
wassenen, aanwezig moe-
ten zijn. Daarnaast wil het 
PVM op een, goed met de 
fi ets bereikbare plek, cen-
traal in de gemeente Velsen, 
aanwezig zijn met haar mu-

seumcollectie en met wis-
selende doe-tentoonstellin-
gen. Tevens is van belang 
dat de bestaande overeen-
komst tussen gemeente Vel-
sen en het PVM voor wat be-
treft afname van expertise 
en activiteiten op het gebied 
van natuur-, milieu- en duur-
zaamheidseducatie inclu-
sief het ter beschikking stel-
len van voldoende fi nancië-
le middelen, wordt voortge-
zet. Het spreekt voor zich dat 
het PVM haar museumsta-
tus met de museumjaarkaart 
wil behouden omdat het vele 
voordelen biedt om deel uit 
te maken van een landelijk 
netwerk van musea. 
In de raadvergadering van 21 
juni zijn door een fl ink aantal 
gemeenteraadsleden kriti-
sche vragen gesteld over het 
plan van het college om een 
tijdelijk BRAK! neer te gaan 
zetten. Deze stap is nood-
zakelijk geworden omdat er 
onvoldoende (geen) andere 
fi nanciële partners zijn ge-
vonden die nu al geld in een 
permanent BRAK! willen in-
vesteren. Het bestuur van het 
PVM  werd behoorlijk over-
vallen door het voorstel van 
het college om de subsidie 
nu al in fasen over te heve-
len naar een tijdelijk BRAK!: 
dit is niet conform het raads-
besluit. Inmiddels heeft het 
bestuur offi cieel bezwaar ge-
maakt tegen dit besluit.
Op 13 juli zal het voorstel 
voor een ‘tijdelijk Brak!’ nog-
maals in een raadscarousel 
besproken worden en uitein-
delijk zal de gemeenteraad 
een besluit nemen over wel 
of niet doorgaan met dit tij-
delijk Brak!

‘Deelname PVM aan 
BRAK! nog niet defi nitief’

Hairplace IJmuiden 
wéér leukste kapsalon

IJmuiden – Hairplace IJmui-
den is voor het tweede ach-
tereenvolgende jaar uitge-
roepen tot Leukste Kapsalon 
van de Provincie Noord-Hol-
land en voor de víerde keer 
als Leukste Kapsalon in Vel-
sen. Een groot aantal klanten 
gaf de salon van Brahim en 
Esmee gemiddeld een prach-
tige 9.96. Maandagavond 26 
juni 2017 werden in de uit-
verkochte Studio’s Aalsmeer 
tijdens de Brooklyn Nights 
Award Show de winnaars van 
de Verkiezing van de Leukste 
Kapsalon bekend gemaakt. 
Hairplace ging met die eer 
in Velsen én Noord-Holland 
strijken. In de provincie lieten 
ze salons in Diemen en Am-
sterdam achter zich.
,,Wij zijn continu bezig om 
nieuwe technieken te le-
ren op het gebied van knip-
pen en kleuren”, licht Brahim 
toe. ,,We kunnen onze klan-
ten daardoor altijd het beste 
van het beste bieden.” Esmee: 
,,We verrichten ook geen 
standaardwerk, elke klant 
krijgt maatwerk. Ik denk dat 
die persoonlijke benadering 
en aandacht ook onze kracht 
is. Samen met het vakman-
schap van iedereen bij Hair-

place en de service die we 
met z’n allen bieden.” Brahim 
vult aan: ,,Ons doel of eigen-
lijk motto is ‘Meer dan uiter-
lijke verzorging’.” En dan la-
chend: “En gezien het prach-
tige cijfer dat onze klanten 
Hairplace weer gegeven heb-
ben slagen we daar aardig 
in!”
Brahim en Esmee openden in 
1997 de deuren van hun kap-
salon waarna de salon aan 
het Willemsplein een groei-
ende naam en faam opbouw-
de. Vele klanten komen er 
al jaren, waar het feit dat de 
twee gedreven kleurspecia-
listen zijn ook aan meehielp. 
,,We houden ook de ontwik-
kelingen op dat gebied nauw-
keurig bij en pikken trends en 
ontwikkelingen op het gebied 
van haarkleuring gelijk op om 
zo de klanten altijd de nieuw-
ste haarmode aan te kun-
nen bieden. Eén van de tren-
dy haarkleuren de komende 
tijd is bijvoorbeeld de subtiele 
overloop. Niet meer van zwart 
naar asblond, maar van don-
kerbruin naar middelblond. 
Maar ook hier geldt voor ons: 
altijd persoonlijk advies én 
kleur, altijd de juiste kleur bij 
de juiste persoon.”

Verschil 
meerkosten 

zieken opgelost

Velsen - Er is een foutje ge-
slopen in de Tour de France-
puzzel die vorige week in on-
ze kranten stond. Er staat een 
extra ‘e’ in. Alleen de letters 
die in de advertenties staan 
vormen samen het woord om 
de puzzel op te lossen. Instu-
ren kan nog tot en met 21 juli.

Foutje in 
Tour-puzzel

Haarlem - De politie heeft 
zondag rond middernacht 
een Haarlemmer aangehou-
den voor heling van een au-
to. Rond 21.00 uur kreeg de 
politie melding van diefstal 
van een auto die geparkeerd 
stond op het Begijnhof. Later 
op de avond, rond midder-
nacht, zagen agenten de au-
to rijden over Planetenlaan. 
Toen de bestuurder van de 
auto de politieauto zag, zet-
te hij de auto aan de kant bij 
het tankstation en begon te 
rennen in de richting van de 
Jan Gijzenkade. De agenten 
hebben de achtervolging in-
gezet, maar verloren de man 
uit het oog. Het gebied werd 
afgezet door meerdere agen-
ten en diensthond Jari mocht 
zijn neus gebruiken. Jari 
vond de verdachte die zich 
had verstopt in een achter-
tuin van een woning aan de 
Roerdompstraat. De 18-jari-
ge Haarlemmer is aangehou-
den en ingesloten.

Aanhouding 
voor heling
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Kijk voor het actuele nieuws op
WWW.BEVERWIJKER.NL
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Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
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• Velsen heeft afspraken gemaakt 
over uitwisseling van persoons-
gegevens met Brederode Wonen, 
Velison Wonen en Woningbedrijf 
Velsen. Het doel is om adres- en 
woonfraude te voorkomen. De af-
spraken gaan over de privacy en 
het doel van de uitwisseling.

• Iemand die voor ernstige geluids-
overlast zorgt, kan van de burge-
meester een ‘gedragsaanwijzing’ 
krijgen. Die moet ervoor zorgen 
dat de overlast stopt. De maatre-
gel staat in de gemeentewet en 
gaat in op 1 juli 2017.

Meer informatie: raad.velsen.nl.

Uit het college
Werkzaamheden 
Waterloolaan en omgeving
Maandag 24 juli wordt begonnen 
met het groot onderhoud aan de 
wegen vanaf de rotonde bij het 
IJspaleis in Driehuis tot aan het 
zwembad de Heerenduinen in 
IJmuiden. Ook zal de verkeers-
veiligheid op deze route worden 
verbeterd. De werkzaamheden 
worden in twee fases uitgevoerd 
en duren in totaal naar schatting 
acht weken.

Rotonde
De  grootste verandering is de aan-
leg van een rotonde op de huidi-
ge kruising Zeeweg/Minister van 
Houtenlaan/Waterloolaan.  Een ro-
tonde maakt dat het verkeer beter 
en veiliger kan doorrijden. Ook ko-
men er vrij liggende fi etspaden bij 
de rotonde, die aansluiten op het 
fi etspad langs de HOV-busbaan. 
Verder worden er bushaltes ver-
plaatst en krijgt  de rotonde bij het 

IJspaleis ook vrij liggende fi etspa-
den.

Afsluiting
De werkzaamheden duren in totaal 
ongeveer acht weken. Vanaf 24 juli 
wordt er eerst 4 weken gewerkt aan 
de Waterloolaan en de twee roton-
des. Daarna volgen de Zeeweg en 
een stukje van de Heerenduinweg. 
Deze gebieden zijn dan niet toegan-
kelijk voor het autoverkeer. Fiet-
sers kunnen langs de werkzaamhe-
den rijden. Om te zorgen dat de af-
sluiting zo kort mogelijk duurt, zal 
er ook s’avonds gewerkt worden.

Informatieavond 10 juli
Maandagavond 10 juli  wordt er in 
het Rabobank IJmond stadion in 
Velsen-Zuid een informatieavond 
gehouden. Aanvang:  19.30 uur. Om-
wonenden hebben hiervoor een 
persoonlijke uitnodiging gekregen.

De schoolbank verruilen voor het 
strand. Wie wil dat nu niet? In sa-
menwerking met het Pieter Ver-
meulen museum en de IJmuider 
Reddingsbrigade heeft de ge-
meente Velsen in de maand ju-
ni diverse educatieve activiteiten 
georganiseerd op het strand. De 
leerlingen waren onder de indruk 
van de gevolgen van het zwerfaf-
val in de natuur.

Iedere donderdag in juni was er plek 
voor één (bovenbouw)klas van een 
Velsense basisschool. Dit jaar wa-
ren dat groepen van basisschool De 
Hoeksteen, De Vuurtoren, De Pleia-
den en De Franciscusschool. De leer-
lingen kregen uitgebreid uitleg en 
een rondleiding bij de Reddingsbri-
gade. Zij bekeken er diverse voer- en 

vaartuigen. Bovendien mochten de 
kinderen vanuit de toren de kustlijn 
van het IJmuider Strand inspecte-
ren.

Zwerfafval
Verder leerden de kinderen de wind-
kracht te meten. Evenals de tempe-
ratuur van het zeewater. Zwerfafval 
blijft een belangrijk thema en spreekt 
de jeugd aan. Twee leerlingen raap-
ten maar liefst 128 peuken in een 
kwartier op! Ook werden de leerlin-
gen een stuk wijzer over hoe lang de 
verschillende soorten zwerfafval in 
de natuur achterblijven en wat de ge-
volgen zijn voor het milieu. De (plas-
tic) maaginhoud van een Noord-
se stormvogel maakte diepe indruk. 
Op naar een schonere zomervakan-
tie dan maar! (foto: gemeente Velsen)

Honderd leerlingen 
krijgen les op het strand

Velserbroek

Driehuis

Velsen-Zuid
IJmuiden

Santpoort-Noord

Velsen-Noord

Santpoort-Zuid
Haarlem

Omleiding richting Driehuis/Santpoort/Haarlem

Omleiding richting IJmuiden via N208

Afgesloten werkgebied 1

Afgesloten werkgebied 2

Omleidingsroutes i.v.m. werkzaamheden 
rotondes Minister van Houtenlaan en 
Driehuizerkerkweg.

© GEMEENTE VELSEN - 
AFDELING NFORMATIEMANAGEMENT

NB. Brom/fietsers worden langs het werk geleid.
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Onderzoek lee� aarheid
Hoe fi jn is het om in Velsen te wo-
nen? Wat kan er beter? Zijn er ge-
noeg activiteiten? Dat willen we 
graag weten. Een grote groep in-
woners heeft in juni een uitnodi-
ging gekregen om een vragenlijst 
in te vullen.

We hebben nog niet alle reacties bin-
nen. Deze week wordt een herin-
neringsbrief gestuurd. De gemeen-
te Velsen wil graag weten hoe u uw 

leefomgeving ervaart en wat er no-
dig is om uw buurt prettig en leef-
baar te houden. Uw mening is daar-
om belangrijk!

De enquête kan op internet of via een 
schriftelijke vragenlijst worden in-
gevuld. Velsen voert dit onderzoek 
samen uit met Beverwijk en Heem-
sterk. De IJmond wordt daarbij on-
dersteund door Onderzoeksbureau 
Companen uit Arnhem.

Financiële tegemoet-
koming meerkosten
De gemeente Velsen verstrekt 
een fi nanciële tegemoetko-
ming aan personen, die als ge-
volg van hun beperking of chro-
nische psychische of psycho-
sociale problemen meerkosten 
hebben. Te denken valt aan ex-
tra verwarmingskosten  of  extra 
kosten vanwege het eerder slij-
ten van kleding. 

Het UWV verstrekt een soortgelij-
ke tegemoetkoming aan arbeids-
ongeschikten. Het ontvangen van 
die tegemoetkoming van het UWV 
was eerder dit jaar een weigerings-
grond voor de gemeentelijke bijdra-
ge.  Aangezien de bijdrage van het 
UWV een stuk lager is dan die van 
de gemeente, hebben burgemeester 

en wethouders van  Velsen besloten 
de regels hierop aan te passen. Dat 
betekent dat arbeidsongeschik-
ten, die de tegemoetkoming van het 
UWV ontvangen en aan ook aan de 
voorwaarden van de gemeente vol-
doen, worden aangevuld tot het be-
drag dat de gemeente hanteert (285 
euro). Op deze manier heft de ge-
meente deze ongelijkheid op.

Er zijn in afwachting van het vast-
stellen van de nieuwe regels geen 
aanvragen afgewezen op grond van 
het ontvangen van de bijdrage van 
het UWV. Personen die de al een 
aanvraag hebben ingediend, hoe-
ven dit dus niet opnieuw te doen. 
De aanvragen worden zo spoedig 
mogelijk afgehandeld.

Aangepaste openings-
tijden bibliotheek Velsen
Bibliotheek Velsen benut de zo-
mermaanden voor de omvorming 
van de bieb. Vroeger een open-
bare leeszaal, nu een centrale 
plek in Velsen voor educatieve 
en maatschappelijke dienstver-
lening.

De gemeente schaart zich achter 
de plannen. Met de koerswijziging 
voldoet de bieb aan de Wet stelsel 
openbare bibliotheekvoorzienin-
gen, die voor alle openbare biblio-
theken in Nederland geldt.

Gewijzigde openingstijden van 
1 juli tot en met 2 september:

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

za: 10:00 – 14:00 uur
wo: gesloten.

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

Mobiele uitleenpunten De Stek 
en Het Terras:
Normale openingstijden tot de zo-
mervakantie en tijdens de zomerva-
kantie gesloten (22 juli tot en met 5 
september)

Tijdens de zomerperiode kunnen de 
boeken extra lang, namelijk 6 we-
ken, worden geleend. Zie voor meer 
informatie: www.bibliotheekvel-
sen.nl.

Samenwerking voor BRAK!
Vrijdag 30 juni 2017 tekenden de 
gemeente Velsen, het Pieter Ver-
meulen Museum, Natuurmonu-
menten, SARCC (Search and Res-
cue Craft Center), KIMO Neder-
land en België en PBN voor sa-
menwerking m.b.t. het kust-
,informatie-en innovatiecentrum 
BRAK!

Deze partijen gaan onderzoeken hoe 
er aantrekkelijke en moderne activi-
teiten in Brak! IJmuiden te ontwik-
kelen zijn. Activiteiten, waarin ‘wa-
ter en het klimaat’ centraal staan. In 
de overeenkomst staan uitgangspun-
ten voor samenwerking met als doel 
dit nieuwe centrum  in IJmuiden aan 
Zee te realiseren en uit te baten. 

Nog meer partijen
Brak! als bron van samenwerking en 
co-creatie. Zo zijn er ook gesprek-
ken gaande met Wageningen Marine 

Research, PWN en HVC en de hoog-
heemraadschappen Rijnland en Hol-
lands Noorderkwartier. 

Ontwikkelaars Kennemerstrand 
N.V., Marina Seaport IJmuiden en 
Kondor Wessels Vastgoed BV bekij-
ken hoe zij fi nancieel aan dit gaan 
project kunnen bijdragen. Voor de 
gemeente Velsen is Brak! IJmuiden 
een van de vijf impulsprojecten. 

Op de foto (Reinder Weidijk) staan 
vanaf links Raymond Pikee (SAR-
CC), Mischa den Drijver (SARCC), 
Rick Slabbers (PBN), Mike Man-
naart (KIMO Nederland en Bel-
gië), Aan Pander (Natuurmonumen-
ten) Gerlof Funke Küpper (Marina 
Seaport IJmuiden), Joop Waijen-
berg (Pieter Vermeulen Museum), 
Robert te Beest (gemeente Velsen) 
en Andrew van der Zee (Kennemer-
strand NV).

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. 

Tot en met 9 juli
WADO-Open, tennistoernooi LTC Groeneveen, Kerkpad in Santpoort

Zondag 9 juli:  
Braderie Kennemerboulevard in IJmuiden, van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

13 t/m 15 juli 
Dorpsfeest Driehuis, Driehuizerkerkweg, Driehuis

Zie voor meer informatie en de volledige evenementenkalender
vvvijmuidenaanzee.nl
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Meepraten over sport
Afgelopen maandagavond orga-
niseerde de gemeente Velsen een 
participatieavond waarbij sport-
verenigingen en andere betrok-
kenen in de sport hun wensen en 
knelpunten konden meegeven aan 
de gemeente.

De avond werd door zo’n negentig 
deelnemers bezocht. Zij kwamen om 
mee te denken over het nieuwe beleid 
op het gebied van sportaccommoda-
ties voor de periode 2017-2021. Het 

betreft zowel binnen- als buitenspor-
ten. Daarnaast gaven 12 inwoners van 
Velsen in drie minuten een pitch over 
hun ideeën om sporten in de openba-
re ruimte te stimuleren. Variërend 
van een ijsbaantje tot sportcontainer 
en van BMX pump-track tot een free 
run parcours. Aan de indieners is ge-
vraagd om hun plannen verder uit te 
werken en voor 1 augustus in te die-
nen bij sportzaken@velsen.nl. Ook 
andere ideeën zijn nog welkom. (foto: 
gemeente Velsen)

Tweede zoektocht naar 
JOP in Zee- en Duinwijk
Waar kun je als jongere nou lek-
ker chillen in Zee- en Duinwijk? 
Op veler verzoek gaan we nog 
een keer door de wijk fi etsen, 
maar dan ’s avonds.

Kom dinsdagavond 18 juli om 19.00  
uur naar het parkeerterrein sport-
hal Zeewijk. Dan gaan we samen 

een uurtje op zoek naar een goede 
plek in de wijk voor een JOP, een 
Jongeren Ontmoetings Plek. Ieder-
een mag mee. Neem je eigen fi ets 
mee en meld je aan bij fi etstocht-
zeeduinwijk@velsen.nl. En als je 
een idee hebt voor een goeie plek: 
zet dat erbij! (foto: gemeente Vel-
sen)

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over 
de gemeente Velsen. Hier vindt 
u meer informatie over vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbe-
middeling, bureau discrimina-
tiezaken, 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 draai-
en. 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 inhoudelij-
ke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of 
vragen die daarmee te maken heb-
ben, 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 Con-
tact Centrum voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over dis-
criminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waar-
op u uw melding of klacht kunt no-
teren. Graag deze vervolgens ver-
sturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haar-
lem. Meer informatie op www.bd-
kennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burge-
meester en wethouders van Velsen 
besloten om vanaf 1 januari 2014 
alle vergunningen, beleid en veror-
deningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast 
wordt er ook gepubliceerd op de 
Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen De Jutter en 
De Hofgeest. Het elektronisch ge-
meenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de ver-
gaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.raad.velsen.nl.

Vergaderingen gemeenteraad Velsen

Carrousel donderdag 13 juli 2017
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. U kunt hier-
voor plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzalen. De 

vergaderingen zijn zowel live als achteraf te volgen via de raadska-
lender op www.velsen.nl/gemeenteraad en zijn daarna op elk gewenst 
moment terug te zien of te beluisteren.

In de Carrousel komen verschillende onderwerpen gelijktijdig aan de or-
de. Soms wordt er alleen informatie gegeven over een onderwerp, maar het 
kan ook gaan over een onderwerp waar de raad twee weken later een besluit 
over neemt.
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen (vervolg)
Inspreken kan tijdens de Car-
rousel
Aanmelden kan tot op de dag van 
de vergadering tot 12.00 uur bij de 
griffi  e via telefoonnummer 0255 - 
567502 of via de mail griffi  e@vel-
sen.nl met vermelding van het on-
derwerp, uw naam, e-mailadres en 
telefoonnummer. De griffi  e neemt 
dan contact met u op.

Agenda

Startnotitie Skaeve Huse. In 
maart 2017 is een samenwerkings-
overeenkomst gesloten voor het re-
aliseren van Skaeve Huse aan Broe-
keroog in Velserbroek, om te begin-
nen met drie wooneenheden. Skae-
ve Huse zijn eenvoudige wooneen-
heden. Skaeve Huse is gericht op re-
integratie van bewoners in een nor-
male woonomgeving toegespits-
te op zorg en begeleiding. De be-
stemming wordt hiervoor gewijzigd 
van ‘agrarisch-kwekerij’ in ‘wonen’. 
Raadzaal: 19.30 – 21.00 uur.

Bestemmingsplan Santpoort 
Noord. Vanaf  3 maart 2017 heeft 
het ontwerpbestemmingsplan Sant-
poort-Noord zes weken ter visie ge-
legen. Het gaat om het mogelijk ma-
ken van o.a. standplaatsen, een mu-
ziektent, meer bouwmogelijkhe-
den of juist minder, bouwhoogten, 
mogelijk maken van evenementen. 
Hierover zijn 13 zienswijzen inge-
diend en deze geven deels aanlei-
ding tot aanpassing van het bestem-
mingsplan. De raad wordt gevraagd 
om het bestemmingsplan gewijzigd 
vast te stellen. Schoonenbergzaal: 
19.30 – 20.30 uur .

Kadeterrein Grote Hout. Er is 
principe overeenstemming bereikt 
met TMA Grote Hout BV over de 
uitgifte van het kadeterrein Grote 
Hout. Het terrein wordt deels in erf-
pacht uitgegeven en deels verhuurd 
aan TMA. Wel moet de raad instem-
men met het hanteren van drie uit-
gangspunten voor de erfpacht- en 
huurovereenkomst en wijkt daar-
mee af van de kadernota Grondprij-

zen. Rooswijkzaal: 19.30 – 21.00 uur.

Bestemmingsplan KPN-loca-
tie. Aan de Lange Nieuwstraat in 
IJmuiden (tegenover Velserhof ) 
worden twee woontorens en een su-
permarkt gerealiseerd op de voor-
malige KPN-locatie. Het bestem-
mingsplan bepaalt wat de contou-
ren en hoogte van het pand zijn en 
hoe de functies wonen, supermarkt 
en parkeren worden gerealiseerd. 
Er zijn 2 zienswijzen op het plan in-
gediend, over mogelijk geluidsover-
last. De zienswijzen hebben niet 
geleid  tot wijziging van het plan. 
Schoonenbergzaal 20.30 – 21.30 
uur.

Beschikbaar stellen voorberei-
dingskrediet  en aanvraag groen-
compensatie locatie Van Die-
penstraat na quickscan Klein-
schalig Opdrachtgeverschap. In 
maart 2016 is, onder de noemer ‘Pi-
onieren in IJmuiden’, gestart met 
de verkoop van grondkavels en klus-
woningen, deze pilot was succes-

vol. Gekeken is nu naar grondka-
vels aan de Van Diepenstraat in Vel-
sen-Noord. De raad wordt gevraagd 
om een voorbereidingskrediet om 
in de volgende fase de haalbaarheid 
van deze locatie verder te onderzoe-
ken. Daarnaast wordt voorgesteld 
om groencompensatie te verlenen 
om deze ontwikkeling mogelijk te 
maken. Schoonenbergzaal 21.30 -  
22.30 uur.

Wijziging Woonvisie 2025. 
De gemeente wijzigt de Woonvi-
sie 2025. In Velsen-Zuid, Driehuis, 
Santpoort-Noord, Velserbroek en 
Santpoort-Zuid wordt meer nadruk 
gelegd op sociale huurwoningen en 
in IJmuiden en Velsen-Noord meer 
op koop- en markthuurwoningen. 
Hiermee wordt ingezet op meer 
spreiding van de sociale huurwo-
ningvoorraad over de gemeente en 
meer markt-/middensegmenthuur-
woningen voor woningzoekenden 
die niet (meer) in aanmerking ko-
men voor een sociale huurwoning. 
Rooswijkzaal 21.30 – 23.00 uur.

Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 
24 juni 2017  tot en met  30 ju-
ni 2017 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Kompasstraat 61, starten webshop  
(25/06/2017) 16642-2017;  
IJmuiderstraatweg 175, vergroten 
woonhuis middels wijzigen voorge-
vel (30/06/2017) 17160-2017.

Driehuis
Marnixlaan 4, plaatsen dakkapel 

(27/06/2017) 16819-2017.

Santpoort-Noord
Burgemeester Weertplant-
soen 10, constructieve in woning 
(24/06/2017) 16569-2017;
Burgemeester Enschedelaan 
63, splitsen naar twee woningen 
(27/06/2017) 17055-2017..

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 59, plaatsen speelvoor-
ziening/boomhut (28/06/2017) 
17050-2017;
Bloemendaalsestraatweg 162, 
plaatsen dakopbouw (29/06/2017) 
17143-2017.

Velsen-Zuid
Oude Pontweg 1, handelen met ge-
volgen voor beschermde monu-

menten (26/06/2017) 18437-2017  
17143-2017.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouwac-
tiviteit kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informa-
tie over welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht de termijn 
waarbinnen zij op de volgende aan-
vragen dienen te beslissen, ver-
lengd met zes weken:

Santpoort-Noord
Diverse locaties,  organiseren 
van een evenement (dorpsfeest) 
(29/06/2017) 11810-2017 .
Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning

IJmuiden
IJmuiderstraatweg 175, plaatsen 
dakopbouw (26/06/2017) 7427-
2017; 
Keetberglaan 302, plaatsen keer-
muur, rijwielberging en erfafschei-
ding aan de voorzijde (27/06/2017) 
13787-2017. 

Santpoort-Noord
Terrasweg 66, plaatsen twee dakka-
pellen (23/06/2017) 12093-2017.

Aanvragen
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Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (zoals college van Bur-
gemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haar-

lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure

IJmuiden
Trompstraat 79, plaatsen dakop-
bouw (27/06/2017) 7594-2017;
Linnaeusstraat 26, plaatsen dakop-
bouw (27/06/2017) 12991-2017;
Voltastraat 10, plaatsen dakopbouw 
(27/06/2017) 13026-2017;  
Cepheusstraaat 2, verbouwen op-
vanghuis met inpandige bedrijfswo-
ning (28/06/2017) 24998-2016;  
Kennemerlaan, Kennemerplein 
en Van Poptaplantsoen, hande-
len in strijd met regels ruimtelij-

ke ordening tbv Zomerfestival 2017 
(29/06/2017) 14252-2017. 

Driehuis
Valeriuslaan 60, plaatsen dakop-
bouw (4/07/2017)12206-2017. 

Santpoort-Noord
Curaçaostraat 11, plaatsen dakop-
bouw (27/06/2017) 11782-2017;
Kieftendellaan 38, plaatsen dakka-
pel (30/06/2017) 12765-2017. 

Velserbroek
Fregat 44, legaliseren schut-
ting en schuur met overkapping 
(30/06/2017) 11257-2017.

Verleende evenementenvergun-
ningen APV artikel 2:17 

IJmuiden
Strandzeilwedstrijden, 7 oktober  
2017 van 9.00 tot 16.00 uur, 4 en 18 

november 2017 van 8.00 tot 15.00 
uur, 2, 16 en 23 december  2017 
van 9.00  tot 16.00 uur, locatie: zo-
ne 2 IJmuiderstrand (28/07/2017) 
14702
Zomerfestival IJmuiden, van 19 t/m 
23 juli 2017, locatie: - Kennemer-
plein en omgeving (29/06/2017) 
12079-2017.

Velserbroek
Huttenbouw op 24, 25 en 27 juli van 
10.00 tot 18.00 uur en op 26 juli van 
10.00 tot 21.30 uur; versterkte mu-
ziek tussen 19.00 en 21.30 uur, loca-
tie natuurspeelterrein aan de Grote 
Buitendijk t.o. 214 te 14868-2017    

Driehuis
Dorpsfeest Driehuis, 13 juli van 
18.00 tot 1.00 uur, 14 juli van 14.00 
tot 1.00 uur, 15 juli van 8.00 tot 1.00 
uur, locatie: Driehuizerkerkweg 
(28/07/2017) 10474-2017.

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

Houtmanstraat 1 0212, 1972 EE  
IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-

mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien 
bij het Klantencontact Centrum van 
het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Kapmelding
In week 28 zal de iep in het grasveld 
aan de Raafstraat (tegenover huis-

nummer 42)  worden gekapt. De 
boom heeft een slechte conditie en 

levert gevaar op voor de omgeving.
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