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IJmuiden - Vorige week vrijdag 
was het Modderdag 2018. Hierbij 
ontdekken kinderen wat modder 
is en hoe  � jn je ermee kunt spe-
len. Honderdduizenden kinderen 
in binnen- en buitenland zijn te-
gelijkertijd actief bezig met na-
tuur. 
Op peutercentrum Zoe� ! wer-
den al vroeg de eerste modder-
badjes klaargezet! Gelukkig be-

loofde het een stralende dag te 
worden en om 9.30 uur mochten 
de peuters allemaal � jn genieten 
van modder, zand en water. Waar 
de een zich in het begin nog wat 
angstig afzijdig hield van het he-
le moddergebeuren, ging een an-
der direct vol van de glijbaan af 
het modderbad in. 
Peuters mochten modderschilde-
rijen maken, bakten moddertaar-

tjes en gaven alle boerderijdieren 
een lekker modderbad. 
In de loop van de ochtend gaven 
ook de meest schuchtere kinde-
ren zich helemaal over aan al het 
modderplezier. 
Na a� oop spoten de hulpvaders 
het hele schoolplein schoon en 
mochten de peuters nog nage-
nieten met een ijsje. (foto: aange-
leverd) 

Zoeff! moddert er op los

Nieuwe zeesluis pas
in januari 2022 klaar
IJmuiden - De aanleg van de nieu-
we zeesluis loopt een vertraging op 
van 27 maanden. Er zijn aanpassin-
gen nodig in de constructie van de 
deurkassen. Rijkswaterstaat garan-
deert dat de vertraging geen in-
vloed heeft op de periode van af-

sluiting van de sluizenroute. In april 
2019 gaat de sluizenroute weer 
open voor verkeer. Naar verwach-
ting kunnen de eerste schepen ui-
terlijk eind januari 2022 gebruik 
maken van de nieuwe zeesluis. (fo-
to: Topview Luchtfotogra� e)
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	GRATIS bezorgd in NL & BE!
	Voor 12 uur besteld, 
 morgen in huis!
	We nemen de afwas mee!
	Altijd vers en koel 
 geleverd!
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All-in menu’s
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€12,10
p.p.
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Van 9 t/m 13 juli is het voor de 39ste keer 
zwem4daagse in zwembad De Heeren-
duinen. Er kan gestart worden tussen 
18.15 uur en 20.00 uur. Op maandag en 
dinsdag al vanaf 17.15 uur. Wij bieden ook 
de mogelijkheid om tussen 9.00-10.00 
uur en van 12.00-13.00 uur baantjes te 
komen zwemmen.

Volwassenen zwemmen 500 meter (20 
baantjes) en kinderen t/m 10 jaar en 65+ 
zwemmen 250 meter (10 baantjes), maar 
meer mag natuurlijk ook. Alle deelnemers 
zijn verplicht een zwemdiploma te hebben. 
Er kan zowel binnen als buiten gezwommen 
worden.

Voor kinderen geldt een speciaal schoolta-

rief van €5,25 inclusief medaille, aanmel-
den hiervoor gaat via de school. Volwasse-
nen kunnen zich via de receptie aanmelden 
en betalen het normale tarief van €10,50. De 
medaille uitreiking is alleen op vrijdag. Van 
de 5 avonden moeten er 4 worden gezwom-
men.

Op het buitenterrein vinden diverse acti-
viteiten plaats waaronder doelschieten, 
air-hockey, stropdasschieten, een buik-
schui� aan van 20 meter, demonstraties 
van Velsense sportverenigingen en nog veel 
meer. Iedereen die de zwemmers wil aan-
moedigen is van harte welkom. 

Kortom: een leuke week die niet gemist mag 
worden! (foto: gemeente Velsen)

Schrijf je in voor de Zwem4Daagse

We gaan duurzamer wonen en leven. Dat 
heeft de Nederlandse overheid ook be-
loofd, samen met 200 andere landen, in 
het Klimaatakkoord van Parijs. En nu is 
het aan de gemeente om haar inwoners 
te helpen om tussen nu en 2050 over te 
stappen van fossiele brandsto� en naar 
duurzame energiebronnen.

Zo gaan we onder andere afscheid nemen 
van aardgas. Dat betekent dat we elektrisch 
gaan koken en onze huizen anders gaan ver-
warmen. Voor deze transitie in energiege-
bruik maken we een plan, we stippelen een 
route uit naar aardgasvrij. Daarvoor willen 
wij u ook wat vragen, want het vergt inspan-
ning van ons allemaal. 

Luister, denk en praat mee als inwoner van 

de gemeente Velsen en help ons, uzelf en uw 
buurt op weg naar aardgasvrij. We zijn be-
nieuwd naar uw vragen, ideeën en oplossin-
gen. 

Datum: Woensdag 11 juli 2018. Tijd: Inloop 
om 18.00 uur met een duurzame maaltijd. 
Locatie: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
1971 EN IJmuiden. Aanmelden kan tot en 
met 9 juli via www.odijmond.nl/velsenaard-
gasvrij.

Velsen Aardgasvrij, denkt u mee?

• Het college heeft op het besluit om de 
hondenlosloopplaatsen in het burge-
meester Rijkenspark, Velserbeek en het 
Watertorenpark ter verkleinen 34 be-
zwaarschriften en een petitie ontvangen. 
Donderdag 19 juli organiseert de gemeen-
te één gezamenlijke hoorzitting. Alle be-
zwaarmakers en de initiatiefnemers van 

de getekende petitie zijn uitgenodigd om 
hun bezwaar mondeling toe te lichten. Na 
deze hoorzitting neemt het college een 
besluit.

Meer informatie op www.velsen.nl/be-
stuur-organisatie/gemeenteraad/raadska-
lender/collegeberichten.

  Uit het college

We hebben in de gemeente twee digi-
tale displays staan. 1 aan de Parkweg 
in Velsen Zuid en 1 bij de Santpoort-
se Dreef in Santpoort-Noord. Die zijn 7 
jaar geleden neergezet om evenemen-
ten te kunnen promoten. De displays 
zijn inmiddels afgeschreven. Er zijn 
nieuwe displays besteld.

De bedoeling was om de oude displays net 
zo lang te laten draaien totdat de nieuwe 
displays geplaatst kunnen worden. Dat is 
helaas niet gelukt. De laatste storingen die 
er waren aan de displays konden alleen 
met nieuwe investeringen opgelost wor-

den. Die investeringen waren te hoog voor 
de korte tijd waarop deze displays nog no-
dig zijn. Daarom zijn beide (oude) displays 
nu uitgeschakeld.

De nieuwe displays worden geplaatst op 
de Parkweg in Velsen-Zuid en de Hoofd-
straat in Santpoort-Noord (i.p.v. de Sant-
poortse Dreef ). We wachten nog op 1 ver-
gunning en daarna worden ze zo spoedig 
mogelijk geplaatst. Voor actuele informa-
tie over evenementen kunt u, in de tussen-
tijd, ook kijken op www.ijmuidenaanzee.
nl/evenementenagenda. (foto: gemeente 
Velsen)

Digitale displays in Velsen op 
zwart; nieuwe zijn onderweg

Dinsdag is de Tweede Kamer door de mi-
nister geïnformeerd dat de bouw van de 
nieuwe zeesluis bij IJmuiden aanzienlij-
ke vertraging oploopt.  Dit betekent dat 
onze inwoners langer overlast gaan erva-
ren door geluid en de bouw dan eerder is 
afgesproken.

De gemeente is teleurgesteld over deze 
tweede tegenvaller in het bouwproces. Eind 
maart werd het college onaangenaam ver-
rast door de afsluiting van de sluizenroute 
voor alle verkeer. Nu confronteert Rijks-
waterstaat de gemeente binnen korte tijd 
opnieuw met slecht nieuws voor haar in-
woners. Wethouder Bram Diepstraten (mo-
biliteit en bereikbaarheid): “We zijn heel 
blij met deze mooie sluis van wereldformaat 
in onze gemeente. De bouw brengt ook over-
last met zich mee en daarom zijn we kri-
tisch op het proces en op de communicatie 
van Rijkswaterstaat. Zeker als het onze in-

woners in negatieve zin raakt. We hebben 
Rijkswaterstaat met een bezwaarschrift en 
in overleggen laten weten onaangenaam ge-
tro¡ en te zijn over de afsluiting van de slui-
zenroute. Zowel de vertraging als het dicht 
gaan van de sluizenroute leiden tot veel on-
gemak bij inwoners. We hebben  in een ge-
sprek met Rijkswaterstaat opnieuw met 
klem aangedrongen op maatregelen om de 
overlast voor omwonenden en weggebrui-
kers van de sluizenroute te verminderen. 
Ook hebben we gevraagd om de communi-
catie met inwoners en gemeente te verbete-
ren.’’

Rijkswaterstaat garandeert dat de vertra-
ging geen invloed heeft op de periode van 
afsluiting van de sluizenroute. In april 2019 
gaat de sluizenroute weer open voor verkeer. 
Uiteindelijk zal de nieuwe zeesluis pas ui-
terlijk eind januari 2022 opgeleverd wor-
den. (foto: gemeente Velsen)

College niet blij met nieuwe
tegenvaller bouw zeesluis
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Op dinsdag 17 juli a.s. organiseert de 
provincie Noord-Holland een bewoners-
avond over het voorkeursalternatief en 
de Nota van Beantwoording van het pro-
ject Verbinding A8-A9. Tussen 17.00 en 
20.00 uur zijn bestuurders en project-
teamleden aanwezig in Van der Valk Ho-
tel Akersloot om vragen van bewoners te 
beantwoorden. Er wordt door hen geen 
nieuwe informatie gepresenteerd.

Op 29 mei hebben Gedeputeerde Staten (GS) 
het Gol	 aanalternatief aangewezen als voor-
keursalternatief voor de Verbinding A8-A9. 
Ook de Nota van Beantwoording is toen door 
GS vastgesteld. Deze besluiten zijn donder-
dag 21 juni behandeld in de Statencommis-
sie Mobiliteit en Financiën. De Nota van Be-
antwoording staat op www.noord-holland.nl 
> Actueel > Archief > 2018 > Juni_2018 > In-
loopbijeenkomst Verbinding A8 A9 op 17 juli.

Inloopbijeenkomst over 
project Verbinding A8-A9

De gemeente gaat het Pleiadenplant-
soen, aan de entreezijde van basisschool 
De Pleiaden, opnieuw inrichten. De hui-
dige inrichting van de weg past namelijk 
niet bij het karakter van de straat. Daar-
naast gaat de gemeente maatregelen 
tre� en om de veiligheid rondom de ba-
sisschool te vergroten. Bij de herinrich-
ting wordt ook gelijk het oude riool ver-
vangen.

Inloop
Wij nodigen belangstellenden uit voor de 
inloopbijeenkomst op donderdag 19 juli 
a.s. tussen 17.00 en 19.00 uur in de aula van 

basisschool De Pleiaden. Hier wordt u in 
de gelegenheid gesteld het ontwerp in te 
zien, vragen te stellen en opmerkingen te 
geven. 

Inspraak
U kunt het ontwerp ook inzien aan de ba-
lie in het gemeentehuis of op de website: 
www.velsen.nl/pleiadenplantsoen. Schrif-
telijke reacties kunnen tot 23 augustus 
2018 worden gestuurd naar het college van 
burgemeester en wethouders, postbus 465, 
1970 AL IJmuiden of per e-mail via info@
velsen.nl o.v.v. inspraak ‘Herinrichting 
Pleiadenplantsoen’.

Herinrichting Pleiadenplantsoen

Het Cruy�  Court aan het Pleiadenplant-
soen in IJmuiden-Zeewijk is onlangs 
grondig aangepakt. Het Court is o.a. 
voorzien van nieuwe hekken, doelen en 
kunstgras. Afgelopen woensdagmid-
dag 27 juni heeft de o�  ciële en fees-
telijke heropening van het kunstgras-
veld plaats gevonden. Dit ging gepaard 
met de nodige festiviteiten en uiteraard 
veel voetbal, waaronder een zes tegen 
zes toernooi en een voorronde van de 
Telstar Street League.

Tijdens de o¡  ciële opening onderteken-
de wethouder Bram Diepstraten namens 
de gemeente Velsen samen met de  Johan 
Cruy¤  Foundation, De Pleiadenschool, 

S.C. Telstar en Stichting Telstar Thuis in 
de Wijk,  Stichting Welzijn Velsen, Sport-
loket Velsen  en SportSupport  een con-
venant.  Hierin staat dat  alle partijen 
beloven dat zij goed op het Cruy¤  Court 
passen,  het onderhouden en er regelma-
tig sportactiviteiten voor de buurt organi-
seren.

Met projecten zoals de Cruy¤  Courts wil 
de foundation van de legendarische voet-
baller de jeugd vooruit brengen door be-
weging. Sport en spel zijn belangrijk voor 
een goede en gezonde ontwikkeling van 
kinderen. Het maakt ze fi tter, het leert ze 
met elkaar om te gaan en helpt bij hun per-
soonlijke ontwikkeling. (foto: Ron Pichel)

Heropening Cruy�  Court

Met de komst van de HOV is het smalle 
grindpaadje (olifantenpaadje), over het 
voormalige spoortracé, omgetoverd tot 
een mooi fi etspad. De route Spoorpad-
Princenboschpad, tussen de Zeeweg en 
Station Santpoort-Noord, wordt daarmee 
een belangrijke en aantrekkelijke verbin-
dingsroute voor steeds meer fi etsers.

De aantrekkelijkheid zit in de directe en 
comfortabele verbinding en de rust en stil-
te. Deze aspecten zijn ook van belang voor 
de aanwonenden. Daarnaast speelt de ver-
keersveiligheid van de route uiteraard een 
belangrijke rol. Door al deze punten is de 
route aangewezen als ‘onverplicht fi etspad’. 
Dit is aangegeven met de rechthoekige fi ets-
padborden. Dat bord heeft een belangrijke 
betekenis.

Helaas worden borden soms over het hoofd 
gezien. Dat is fi etsers een doorn in het oog. 
Daarom hebben we de ‘onverplicht fi etspad’-
aanduidingen nu ook op het wegdek aange-
bracht. Niet meer te missen. Dat maakt ook 
de handhaving makkelijker. De betekenis 
van de borden die u aan kunt tre¤ en bij fi ets-
paden staat ter herinnering nog eens in het 
schema vermeld. (foto: gemeente Velsen)

Wat is dit voor pad?

Hoe zit het ook alweer? 
Op welk fietspad mag je als bestuurder wel of niet? 

toegestaan 
 

verplicht 
 

verplicht 

 
verplicht 

 
verplicht 

 
verplicht 

 
verboden 

 
verboden 

 
verboden 

 
verboden 

 
verboden 

 
verboden 

Boete €95 + €9 administratie 

Boete €95 + €9 administratie Boete €95 + €9 administratie 

Boete €55 + €9 administratie Boete €55 + €9 administratie Boete €55 + €9 administratie 

Ook met elektrische 
trapondersteuning 

Als ruiter, geleider, of menner 

Wist u dat: - voetgangers fietspaden mogen gebruiken als een voetpad ontbreekt ;  
                     - geleiders van vee/paarden geen voetgangers, maar bestuurders zijn en niet zijn toegestaan op voet- en fietspaden 
 (zie voor (verkeers)regels en tips paard en verkeer : www.knhs.nl). 

Indien elektrische  
aandrijving 

Indien met 
brandstofmotor 

toegestaan 
 

verplicht 
 

verplicht 

Op de algemene ledenvergadering 
van de Vereniging van Nederlandse 
gemeenten (VNG) zijn de aanwezige 
bestuurders unaniem akkoord gegaan 
met de motie ‘Ondergrond en maat-
schappelijke opgaven’. In de motie die 
is ingediend door wethouder Bal roept 
het college op om bodem en onder-
grond een goede plek te geven in nieu-
we visies en plannen.

Nieuwe woningen worden per 1 juli in 
principe niet meer aangesloten op aard-
gas. Voor het bepalen van alternatieven 
als een warmte-koude opslag is het no-

dig te weten wat zich in de ondergrond 
bevindt. Hierbij kan gedacht worden aan 
kabels, waterleidingen en tunnels, maar 
ook aan grondwateropslag en natuurlijke 
hulpbronnen. 

Het is dus belangrijk om het gebruik van 
de ondergrond goed af te stemmen. Hier-
voor is het wel nodig dat de beschikbare 
kennis gedeeld wordt. Samenwerking 
tussen kennisinstellingen, gemeenten, 
burgers en bedrijven bij nieuwe plannen 
is daarom erg belangrijk. De bestuurders 
geven via de motie aan de noodzaak hier-
van in te zien.

Gemeenten unaniem op VNG-vergadering
Velsen initiatiefnemer 
motie ondergrond en 
maatschappelijke opgaven
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatieza-
ken, ondernemersloket, openbare ruim-
te, sociale zaken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer 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, omgevingsver-
gunningen 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 na-
tuurlijk 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 meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland. 
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 23 juni 2018 tot en met 29 juni 
2018 de volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ontvangen op 
grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van ontvangst 
is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Herenlaan 2, splitsen villa in twee woningen 
(25/06/2018) 8703-2018
Jacob van Heemskerkstraat 25, realiseren 2 
appartementen op eerste en tweede verdie-
ping  i.p.v. 1 appartement (26/06/2018) 8776-
2018
Kompasstraat 74-76, wijzigen gevel 
(27/06/2018) 8835-2018

Santpoort-Noord

Hoofdstraat 215, wijzigen gevel (25/06/2018) 
8667-2018

Driehuis
Driehuizerkerkweg 123, kappen 8 bomen 
(23/06/2018) 8611-2018

Velserbroek
Gerstland 19, uitbreiden woning (erker voor-
zijde, aanbouw zijkant) (29/06/2018) 8934-
2018

Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 2 Kavel 189, plaat-
sen aanbouw en plaatsen zonnepanelen 
(26/06/2018) 8784-2018

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-

ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
Kennemerstrand 802, bouwen tijdelijk 
wind- en watersport paviljoen (28/06/2018) 
7757-2018  

Driehuis
Driehuizerkerkweg 57, plaatsen aanbouw 
(28/06/2018) 5952-2018

Velsen-Noord
Pontweg 1D, plaatsen oplaadstation 
(28/06/2018) 5998-2018

Velsen-Zuid
Rijksweg 130, kappen 5 bomen (28/06/2018) 
5850-2018

Velserbroek
Kaasmakerstraat 1, plaatsen reclamedoek 
aan de gevel (28/06/2018) 5723-2018

Ingekomen aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:17

IJmuiden
8807-2018 Obstacle Race op 1 sep-
tember 2018 van 7:00 tot 20.00 uur, locatie 
Kennemermeer te IJmuiden (26/06/2018)

8829-2018 American Day op 19 augus-
tus 2018 van 13.00 tot 18.00 uur, locatie: Pa-
viljoen Noordzee te IJmuiden (27/06/2018)

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

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

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure

IJmuiden
nabij Kennemermeer, tijdelijk (t/m au-
gustus 2023) afwijken van bestemmings-
plan t.b.v. het plaatsen van paviljoens     
(26/06/2018) 5859-2018
nabij Kennemermeer, tijdelijk plaatsen van 
een pad (26/06/2018) 6032-2018
Zwaanstraat 39, plaatsen dakopbouw 
(28/06/2018) 7583-2018

Herculesstraat 63, legaliseren 2 dakkapel-
len (voor- en achtergevel) (28/06/2018) 
7874-2018

Velsen-Zuid
Lizenstrate 1 en 3, verhogen dakconstructie 
(26/06/2018) 7274-2018

Velserbroek
Liniepad 48, verbouwen bovenlaag woonark 
(28/06/2018) 3423-2018
Pijlkruid 23, plaatsen dakkapel (zijgevel) 
(28/06/2018) 7258-2018

Verleende evenementenvergunningen 
APV artikel 2:17 

IJmuiden
Summer Event op 30 juni 2018 van 12:00 tot 

16:00 uur, locatie: Plein 1945, Lange Nieuw-
straat en Marktplein (28/06/2018) 6047-
2018

Velserbroek
Run2Day Velserbroekloop op 6 juli 2018 van 
18.30 tot 21.00 uur (27/06/2018) 8738-2018          
2 Generations Beach Edition op 7 juli 2018 
van 16.00 tot 24.00 uur (03/07/2018) 5128-
2018

Driehuis
Dorpsfeest Driehuis op 5 juli van 20.00 tot 
01.00 uur, 6 juli van 16.00 tot 01.00 uur en 
7 juli 2018 van 10.00 tot 01.00 uur, locatie: 
Driehuizerkerkweg, tussen Valeriuslaan 
en P.C. Hooftlaan te Driehuis (02/07/2018) 
4385-2018.

Vergaderingen Gemeenteraad Velsen
Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 28 juni 2018
De gemeenteraad van Velsen heeft in de raadsvergadering van 28 juni besluiten ge-
nomen over de volgende onderwerpen:

• Plaatsen aanvraag Stichting de Schoolwerkplaats op Plan van Scholen 2019-2022
• Paraplubestemmingsplan Parkeren Velsen
• Jaarrekening 2017, begroting 2019 gemeenschappelijke regeling  Centraal Nautisch Be-

heer
• Jaarstukken 2017, begroting 2019  en Meerjarenraming 2020-2022 GR IJmond Werkt!
• Ontwerp jaarverslag 2017 en ontwerpbegroting 2019-2022 gemeenschappelijke regeling 

Veiligheidsregio Kennemerland
• Jaarrekening 2017 en begroting 2019 gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands Ar-

chief
• Jaarrekening 2017, jaarverslag 2017 en begroting 2019 van de gemeenschappelijke rege-

ling Omgevingsdienst IJmond
• Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie
• Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ)
• Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en 

Vroegtijdig Schoolverlaten West-Kennemerland  
• Jaarstukken 2017 gemeente Velsen
• Vrijgeven en opnemen budgetten in begroting 2018

Amendement Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarn-
woude
D66Velsen diende samen met de ChristenUnie, Forza!IJmond, CDA,  PvdA en GroenLinks 
een amendement in. Met dit amendement draagt de raad het college op om een zienswijze 
in te dienen bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap 
Spaarnwoude. De raad kiest voor een scenario waarin de meerjarenraming van 2019-2023 
een begrotingsevenwicht laat zien en waar voldoende budget is om achterstallig onderhoud 
weg te werken.  Dit onder voorbehoud dat de overige deelnemers aan deze regeling ook hier-
toe besluiten. Het amendement is aangenomen met 17 stemmen (D66, Forza!IJmond, CDA, 
GroenLinks, PvdA en CU) voor en 16 stemmen (SP, Velsen Lokaal , LGV en VVD) tegen. 

Toelating van een raadslid
De heer Ewoud Kuin is toegelaten als nieuw raadslid namens D66Velsen. Hij volgt de heer 
Henk Wijkhuisen op die op 7 juni is benoemd als wethouder van de gemeente Bloemendaal. 

Afl eggen belofte steunfractielid
Mevrouw Antoinette Keur heeft de belofte afgelegd. Zij is nu steunfractielid van de SP.
Wilt u meer zien of lezen over deze raadsvergadering? Kijk op www.velsen.nl/gemeente-
raad en klik op de datum 28 juni 2018 in de raadskalender. U kunt daar de stukken zien en 
een beeldverslag van de raadsvergadering.
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Besluit
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten op grond 
van artikel 5:42, derde lid van de Algeme-
ne plaatselijke verordening onthe�  ng te 
verlenen aan:

• Drankengroothandel Boonekamp, voor 
het rijden op het Cornelis Vreeswijkpad aan 

IJmuiden aan Zee van 25 juni 2018 t/m 31 
december 2018 met vrachtwagen met ken-
teken 37-BKG-2, Iveco met kenteken VD-
046-X en personenauto met kenteken RN-
215-Z; 

• Stichting De Noordzee, en een door haar 
aan te wijzen bestuurder, voor het rijden op 

het noord- en zuidstrand van de gemeente 
Velsen op 14 en 15 augustus 2018 met een 
bob cat 3400 D; 

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de datum waarop het 

besluit elektronisch is bekend gemaakt, 
schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmui-
den) dan wel langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen via Di-
giD) een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen  bij het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen.

Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 4 juni 2018 een an-
terieure overeenkomst van grondexploi-
tatie gesloten als bedoeld in artikel 6.24 
Wro ten aanzien van het projectgebied 
‘Velserend,’ gelegen aan de Velserender-
laan te Santpoort-Zuid.

De navolgende kadastrale percelen maken 

deel uit van het projectgebied : gemeente 
Velsen, sectie F, nummers 8496, 8517, 8518, 
8519, 8520, 7030 en 5512 gedeeltelijk.  De 
overeenkomst heeft betrekking op een de 
ontwikkeling en realisatie van 3 vrijstaande 
woningen, een restaurant met hotel en de 
herinrichting/ uitbreiding van de sauna met 
parkeervoorzieningen en de daarbij beho-

rende aanpassingen in het openbaar gebied.
 
Een zakelijke beschrijving van de inhoud 
van de overeenkomst ligt vanaf 10 juli 2018 
tot en met 21 augustus 2018 tijdens kantoor-
uren ter inzage bij de balie van het stadhuis 
(Dudokplein 1 te IJmuiden). De openings-
tijden van het stadhuis zijn van 9.00 uur 

tot 16.00 uur maandag tot en met vrijdag en 
donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Tegen de gesloten overeenkomst staat geen 
bezwaar of beroep open.

Kennisgeving anterieure exploitatieovereenkomst
De gemeente heeft op 2 juli 2018 een an-
terieure overeenkomst van grondexploi-
tatie gesloten als bedoeld in artikel 6.24 
Wro ten aanzien van het project ‘Biezen-
weg 70a’.

Het projectgebied wordt omsloten door de 
Biezenwegweg, Hagelingerweg, Spekken-

wegje en de spoorweg Driehuis-Beverwijk.  
De navolgende kadastrale percelen maken 
deel uit van het projectgebied: kadastraal 
bekend gemeente Velsen, sectie O, num-
mers 1225 en 1227. 

De overeenkomst is gesloten met de ontwik-
kelaar van het project en heeft betrekking 

op de realisatie van 2 woningen en de (na-
tuurlandschappelijke) inrichting in het pro-
jectgebied en de aanheling van het project 
op de openbare ruimte. 

Een zakelijke beschrijving van de inhoud 
van de overeenkomst ligt vanaf vrijdag 6 juli 
2018 tijdens kantooruren 6 weken ter in-

zage bij de balie van het stadhuis (Dudok-
plein 1 te IJmuiden). De openingstijden van 
het stadhuis zijn van 08:00 uur tot 17.00 uur 
maandag tot en met vrijdag en donderdag-
avond tot 20.00 uur.

Tegen de gesloten overeenkomst staat geen 
bezwaar of beroep open.

Kapmelding
Straat     Plaats   Soort  Reden   
Duin en Kruidbergerweg LP nr 13  Driehuis  3 populieren Vitaliteit slecht 

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten:

- om 2 parkeerplaatsen in de Wulverder-
laan te Santpoort-Noord, ter hoogte van 
de kruising met de Kruidbergerweg, vrij 
te geven voor het parkeren van alle typen 
voertuigen door middel van het verwijde-
ren van borden E4, zoals bedoeld in bijlage 
I van het Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990, met onderborden met 

de tekst ‘alleen om elektrische voertuigen 
op te laden’ en onderbord OB504; 

- om 2 parkeerplaatsen in de Wulverder-
laan te Santpoort-Noord, ter hoogte van 
de kruising met de Cotélaan, aan te wijzen 
ten behoeve van het opladen van elektri-
sche voertuigen door middel van het plaat-
sen van borden E4, zoals bedoeld in bijlage 
I van het Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990, met onderborden met 
de tekst ‘alleen om elektrische voertuigen 

op te laden’ en onderbord OB504.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de datum waarop het 
besluit elektronisch is bekend gemaakt in 
de digitale Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combina-

tie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het college van 
burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden in-
gezien bij het Klant Contact Centrum, ge-
meentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publica-
tie van verkeersbesluiten plaats in de digi-
tale Staatscourant.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben 
besloten een individuele gehandicapten-
parkeerplaats aan te leggen voor het vol-
gende perceel:

Velserduinweg 314, 1971 ZK  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn 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 alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van Velsen.

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

Vergaderingen Gemeenteraad
Sessie donderdag 12 juli
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 
1945 te IJmuiden.
Aanvangstijd 18.30 uur.

Stand van zaken Zeesluis
De wethouder en een ambtenaar van Rijks-
waterstaat praat de raad bij over de stand 
van zaken over de vertraging van de bouw 
van de Zeesluis.

Raadsvergadering 
donderdag 12 juli 2018
Locatie: het gemeentehuis, ingang 
Plein 1945 te IJmuiden.
Aanvangstijd 19.30 uur.

Kunstencentrum Velsen
Tijdens de sessie van 28 juni over de fi nanci-
ele situatie bij het Kunstencentrum Velsen 
(KCV) is er een petitie aangeboden met 776 
handtekeningen door een docent van het 
KCV en zijn er verschillende insprekers aan 

het woord geweest. Hierna heeft de wethou-
der Jeroen Verwoort het Kunstencentrum 
Velsen twee weken de tijd gegeven om met 
een gedegen plan voor de toekomst te ko-
men. De gemeenteraad is nu aan zet om vra-
gen te stellen aan de wethouder, de toezicht-
houder, de bewindvoerder en het bestuur 
van het KCV. Daarna volgt er een schorsing. 
Hierna bespreekt de raad een raadsvoorstel 
over de voortgang van het KCV.

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessie en de 
raadsvergadering 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 
raadskalender op www.velsen.nl/gemeente-
raad. Open de raadskalender en klik vervol-
gens op de datum van deze sessie en raads-
vergadering.
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Door Erik Baalbergen

FAMILIEBERICHTEN
NU OOK ONLINE

Aan de Planetenweg, tussen de 
Radarstraat en de rotonde, en te-
genover de Komeet, staat de Ku-
ba Moskee. De moskee heeft een 
spilfunctie voor de moslims uit 
Velsen en omstreken, als gebeds-
huis, ontmoetingsplek en cultu-
reel centrum.
Tussen 1960 en 1973 komen veel 
Turkse migranten naar Neder-
land. Vooral eind jaren 60 komen 
Turkse gastarbeiders naar IJmui-
den om te werken bij de hoog-
ovens en in de visserij. De mees-
ten blijven hun geloof, de islam, 
trouw. Tot begin jaren 90 huren 
de Turkse gelovigen diverse ge-
bedsruimtes in Velsen, met als 
laatste een zaaltje (‘de Vrede’) in 
het wijkgebouw aan de Mercu-
riusstraat achter de Petruskerk. 
De gemeenschap groeit, door 
gezinshereniging en –uitbrei-
ding. De gehuurde gebedsruim-
te wordt te klein. De Turkse ge-
meenschap in Velsen krijgt be-
hoefte aan een eigen gebeds-
ruimte voor de bijeenkomsten.
De wens wordt begin jaren ne-
gentig vervuld als de benodig-

de gelden bijeengebracht zijn. 
De Velsense gemeentearchitect 
Siem Schaafsma krijgt de op-
dracht voor het ontwerp. Hij reist 
naar Turkije om daar verschillen-
de moskeeën te bezoeken. Ge-
inspireerd door wat hij ziet ont-
werpt hij zowel de buitenkant als 
het interieur van de IJmuidense 
moskee naar het model van een 
dorpsmoskee. Het gebouw krijgt 
een koepel en een 25-meter hoge 
minaret met in de top een kope-
ren ornament in de vorm van een 
halve maan. Er komt ook een ge-
luidsinstallatie voor de oproep tot 
gebed, maar deze wordt niet ge-
bruikt om de omwonenden niet 
tot overlast te zijn. Sinds de ope-
ning op 16 februari 1993 wordt 
de moskee gebruikt voor de ge-
bedsdiensten. Moslims komen 
er vijf keer per dag samen voor 
het gebed onder leiding van de 
imam.
De moskee is niet alleen een plek 
waar de ‘moslims tot Allah bid-
den’ maar heeft voor de eigen ge-
meenschap ook een buurthuis-
functie. In 2008 wordt de mos-

kee uitgebreid met een educatief 
en cultureel centrum. Momen-
teel telt de gemeenschap onge-
veer 1000 leden uit ruim 200 ge-
zinnen.
Vooral de laatste jaren wil de 
moskee open staan voor zowel 
moslims als niet-moslims. Daar-
om organiseert zij regelmatig ac-
tiviteiten waar iedereen welkom 
is en gelegenheid heeft om, na 
een verwelkoming met thee, via 
rondleidingen en het stellen van 
vragen kennis te maken met de 
moskee inclusief de gebedsruim-
te (wel even de schoenen uit), 
de gang van zaken en activitei-
ten in en rond de moskee, de is-
lam (zonder daarbij opdringerig 
te zijn), de gemeenschap en de 
Turkse cultuur. 
Daarnaast organiseert zij een 
paar keer per jaar een cultuur 
en food-festival. Vooral de zoete 
hapjes zijn een aanrader!
Onlangs werd het 25-jarig be-
staan van de moskee gevierd, 
met onder meer op 18 februa-
ri 2018 een open dag voor alle 
Velsenaren en belangstellenden. 
Uit ervaring weet ik dat de mos-
kee allerminst een ‘enge’ plek is 
en dat bezoekers er gastvrij ont-
haald worden. 
Neem er bij een open dag gerust 
zelf ’s een kijkje!

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast, 
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, 
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmui-
den biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over 
IJmuiden. Deze week aandacht voor de Kuba moskee.

Voetspecialist bij 
Leemans Schoenen
IJmuiden - Donderdag 12 juli be-
zoekt een voetspecialist Leemans 
Schoenen aan de Lange Nieuw-
straat 469. De hele dag zal deze 
specialist mensen met voetklach-
ten te woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk ge-
maakt en uitleg gegeven over de 
werking van de Vibrionveer, een 
nieuwe Zweedse uitvoering. De-
ze vervangt de klassieke steun-
zool, die vaak hard en statisch is. 
De Vibrionveer heeft een veren-
de werking en activeert de spie-
ren en de bloedsomloop. 
Gebruikers lopen elastisch ve-
rend en op natuurlijke wijze, dit 
voorkomt vermoeidheid en pijn-
lijke voeten. 
Mensen met voetklachten en 
daaruit voortvloeiende rugklach-

ten zijn enthousiast over de Vi-
brionveer. 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 af-
rollen. De pijn neemt af, spieren 
en banden worden krachtiger en 
een goede doorbloeding wordt 
bevorderd. De Fusegold Vibri-
onveer heeft een handzaam for-
maat en past in bijna alle mode-
schoenen.
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 tele-
fonisch bereikbaar op telefoon-
nummer 0255-511117.

Informatiebijeenkomst 
over inbraakpreventie
Velserbroek - Binnenkort op 
vakantie? Dan is het verstandig 
om goed na te denken over in-
braakpreventie. In Velserbroek 
komt het steeds vaker voor dat 
woningen het doelwit van een 
inbraak worden wanneer de 
bewoners voor een langere pe-
riode afwezig zijn. Wijkagent 
Kees-Jan de Wildt verzorgt op 
17 juli zijn een presentatie over 
dit thema, een slotenmaker 
en twee bouwmarkten zullen 
voorlichting geven over het be-
veiligen van woningen.

Het is een �inke domper als je na 
een �jne vakantie moet constate-
ren dat je hele huis overhoop is 
gehaald en dat waardevolle, vaak 
ook zeer dierbare eigendom-
men zijn verdwenen. Kees-Jan de 
Wildt: ,,We zien het steeds vaker 
in woningen waarvan de bewo-
ners er langere tijd niet zijn. Dat 
kan een paar weken zijn, maar 
ook als je een lang weekeinde 
weg bent, slaan inbrekers al toe. 
Het laten branden van lampen op 
basis van een tijdschakelaar heeft 
geen zin meer. Daar prikken ze 

kennelijk snel doorheen. Wij advi-
seren om ervoor te zorgen dat de 
woning bewoond blijft.” 
In Velserbroek blijken relatief veel 
woningen te staan met de keu-
ken aan de voorzijde. Het keuken-
raam van deze woningen vormt 
vaak een zwakke schakel. ,,We be-
nadrukken dat bewoners goed 
op de beveiliging van dat raam 
moeten letten. Inbraken wor-
den momenteel vaak via dat keu-
kenraam gepleegd. Op de twee-
de plaats staan de inbraken door 
middel van het zogenoemde slo-
ten trekken.” Iemand in je huis la-
ten logeren, wanneer je zelf weg 
bent, lijkt dus de beste oplossing. 
“Lukt dat niet, laat dan de buren 
in elk geval de post opruimen, 
zorg ervoor dat het onkruid niet 
twee meter hoog staat en laat af 
en toe eens iemand zijn auto voor 
je deur zetten.” 
De bijeenkomst op 17 juli is gra-
tis toegankelijk en vindt plaats in 
Het Kruispunt aan het Zon Basti-
on 3. Inlopen kan vanaf 19.00 uur, 
de presentatie start om 19.30 uur 
en wordt georganiseerd door het 
Wijkteam Velserbroek.

Willeke geeft feestelijk 
optreden in Velserduin
IJmuiden - Afgelopen zater-
dag trad zangeres Willeke Alber-
ti op in Velserduin. Met het op-
treden vierde het woonzorgcen-
trum nog eens hun 10-jarig jubi-
leum. Ook nu, met Willeke, was 
het groot feest. ,,Ik ben er nog” 
zingt Willeke als eerste. ,,Wat ge-
zellig. Ik dacht, ik doe iets roods 
aan, dan kan u me tenminste 
zien, want ik ben een beetje ge-
krompen.”
En even later: ,,Lieve mensen, 
weet u wat we vanmiddag gaan 
doen?... Herinneringen ophalen.” 
De legendarische zangeres zong 
naast veel van haar eigen hits 
waaronder: ‘Samen zijn’, ‘Ome Jan’, 
‘Spiegelbeeld’, ‘Morgen ben ik de 
bruid’ en ‘Carolientje’ vooral ook 
veel nummers van andere arties-
ten: Doris’ zijn ‘Twee motten’, het 
vrolijke ‘Zoek de zon op’ van Lou 
Bandy, ‘De Vlieger’ van André Ha-
zes, een Ramses Sha�y Medley en 
het voor veel mensen ontroeren-
de ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia 

de Breij.
,,Ik vond het een geweldig con-
cert!” zegt een dame in het pu-
bliek. ,,Ik kan bijna niet geloven 
dat zij hier is om voor ons te zin-
gen. Het is een droom die voor 
mij uitkomt.” Iemand anders ver-
telt: ,,De muziek van Willeke Al-
berti loopt helemaal door onze 
levens heen. Zelfs een aantal ge-
neraties.”
Na a�oop van haar optreden 
nam Willeke nog uitgebreid de 
tijd om iedereen die dat wilde te 
ontmoeten en cd’s/dvd’s te sig-
neren of op de foto te gaan. Bij-
zonder was ook dat Velserduin de 
première had van een nieuwe CD 
van Willeke die ook precies op 30 
juni uitkwam. 
De opbrengst van de cd’s/dvd’s is 
voor de Willeke Alberti Founda-
tion. Haar broer Tonny helpt bij 
de verkoop, maar ook bij het in 
goede banen leiden van het gro-
te enthousiasme voor zijn. (foto: 
Ton van Steijn)

Midden in veelzijdige natuur

Nieuwe buitenaula in 
Gedenkpark Westerveld
Driehuis - Begraafplaats & Cre-
matorium Westerveld hoort bij 
de mooiste gedenkparken van 
Nederland. De natuur en diver-
siteit in het landschap maken 
het gedenkpark uniek. Daarom 
biedt Westerveld vanaf nu de 
mogelijkheid voor een plech-
tigheid in de natuur, in de nieu-
we buitenaula.

De buitenaula ligt in een duin-
pan, verscholen tussen bomen en 
midden in het groen. Behalve vo-

gels is er niets dan stilte en rust. 
De bankjes voor familie en nabe-
staanden staan in een intieme cir-
kel rondom de kist. Met de aan-
wezige muziekinstallatie kan al-
le gewenste muziek worden ver-
zorgd, maar ook live muziek be-
hoort tot de mogelijkheden.
,,We ervaren steeds vaker dat 
mensen graag buiten zijn en 
meer de rust van de natuur op-
zoeken”, vertelt Carla Bosua, di-
recteur van Westerveld. ,,Ons 
park leent zich natuurlijk per-

fect voor een openlucht plech-
tigheid. We zijn op zoek gegaan 
naar de mooiste plek voor de aula 
en zijn erg blij met het uiteinde-
lijke resultaat: een intieme plek in 
een decor van groen. We hopen 
zo nog meer in de behoefte van 
mensen te voorzien.”
Aangezien het weer in Nederland 
nooit zeker is, zorgt Westerveld 
dat bij een plechtigheid in de bui-
tenaula ook altijd een aula bin-
nen beschikbaar is. (foto: aange-
leverd)
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Sla je slag!

Opheffingsuitverkoop 
bij Groenrijk Zwanenburg
Regio - Tot zondag 22 juli geeft 
Groenrijk Zwanenburg 40% kor-
ting op alles wat er verkocht 
wordt. Van bloemen en plan-
ten tot tuinmeubelen en acces-
soires. Waarom? We gaan ver-
bouwen! Er komt een prachtige 
nieuwe showroom. 

Alles in de aanbieding
We geven letterlijk 40% kor-
ting op alles wat je in de winkel 
ziet. Geen uitzonderingen. Alles 
moet leeg voor de verbouwing, 
dus ook de magazijnen. Hier-
in staan nog een hoop prachti-
ge tuinmeubelen en accessoires 
van hoge kwaliteit.

Verse planten en bloemen
Elke dag kopen onze groenspe-
cialisten verse bloemen en plan-
ten in Aalsmeer zodat de win-
kel de komende weken goed 
gevuld blijft. Er is dan ook vol-
op keuze. Een mooie kans om je 
tuin, balkon of huiskamer voor-
delig op te �euren. 

Tuinmeubelen
Nu de zomer echt is aangebro-
ken en de temperatuur stijgt, 
kun je eindelijk genieten van je 
tuin. Het ideale moment om die 
nieuwe tuinset aan te scha�en. 
We hebben prachtige meube-

len van hoge kwaliteit staan die 
nu voor bijna de helft weg mo-
gen. Natuurlijk met 3 jaar garan-
tie. 

Tuinonderhoud
Onze hoveniers gaan tijdens de 
verbouwing gewoon door met 
het ontwerpen en aanleggen 
van prachtige tuinen. Laat je 
het zware werk liever over aan 
de specialisten? Maak dan een 
afspraak met 1 van onze hove-
niers en stel uw droomtuin sa-

men. Inclusief mooie veranda, 
zonwering of kapschuur. 

We tellen af…
De ophe�ngsuitverkoop duurt 
nog tot zondag 22 juli, dus kom 
langs en sla je slag! We zijn 7 da-
gen per week geopend. Je vindt 
ons aan de IJweg 177 te Zwa-
nenburg. Er is ruime parkeer-
gelegenheid voor de deur. On-
ze openingstijden en meer in-
formatie vind je op www.groen-
rijkzwanenburg.nl. Tot ziens!

Tendermeisjes Nederlands 
kampioen vier tegen vier
De meisjes van het Tender Col-
lege hadden zich vrij eenvou-
dig geplaatst voor de �nale. In 
de voorronde in Duivendrecht 
waren zij als eerste in hun leef-
tijdsgroep geëindigd met goed 
en verzorgd voetbal. Vooraf aan 
deze �naleronde waren de ver-
wachtingen daarom hoogge-
spannen. Zouden de Tendermeis-
jes een gooi kunnen naar het Ne-
derlands kampioenschap? De 
coaches hadden er in ieder geval 
een goed gevoel bij. De ervaren 
Peter Snoeks en Simon de Hoog 
zorgden voor het tactisch ver-
nuft en nieuweling Iris van Honk 
droeg bij aan het enthousiast ma-
ken van de meiden. Dit bleek uit-
eindelijk een gouden combinatie, 
want er werd geen enkele wed-
strijd verloren. 
Met uiterst gedisciplineerd voet-
bal werden alle tegenstanders 
van scoren af gehouden. De mei-
den speelden zo gedreven dat al-
le tegenstanders eigenlijk geen 
enkele kans konden creëren. 
Slechts één tegenstander, Het 
Segment uit Gouda,  kreeg een 
kans om te scoren tegen de Ten-

dermachine. Gelukkig beland-
de deze kans op de lat en scoor-
de het Tender in deze wedstrijd 
in de laatste minuut de winnen-
de tre�er. Met twee keer 0-0, drie 
keer een 1-0 overwinning, 2-0 en 
3-0 werden maar liefst 17 pun-
ten uit zeven wedstrijden verza-

meld. De suprematie was der-
mate groot dat de nummer twee 
op maar liefst vijf punten achter-
stand eindigde.
Zo schreven de Tendermeiden 
historie, want voor het eerst sinds 
het bestaan van dit toernooi ein-
digde het Tender College op 
plaats één. Na talloze tweede en 
derde plaatsen was er nu einde-
lijk de cup met de grote oren. (fo-
to: aangeleverd)

IJmuiden - Eind juni vond het Nederlands kampioenschap vier te-
gen vier voor praktijkscholen plaats. Dit kampioenschap werd ge-
speeld op het dak van de parkeergarage van IKEA in Utrecht.

Olav Molenaar Nederlands 
Kampioen M4x

De Koninklijke Holland Beker is 
een wedstrijd waar veel interna-
tionale ploegen komen. In de �-
nale versloegen zij dan ook naast 
twee Nederlandse ploegen, In-
donesia, Thailand en INSA Lyon 
(Frankrijk).
Binnen het Nederlandse roeien 
wordt Olav Molenaar al lange-
re tijd als aankomend talent ge-
zien. Tot 2018 zat hij in de juni-
oren selectie bij de roeibond, 
werd diverse keren Nederlands 
Kampioen en kwam regelmatig 
uit voor Nederland bij Europe-
se- en Wereldkampioenschap-
pen voor junioren.  Vanaf januari 
moet hij zich bewijzen in het se-
nioren veld.

Dit jaar heeft Olav de overstap 
gemaakt naar A.A.S.R. Skøll. Na 
het behalen van een Nederland-
se titel in het SB-veld (onder 23 
jaar) afgelopen april en diverse 
andere overwinningen is hij in-
gestapt in de ‘dubbel vier-zon-
der stuur’. Deze ploeg is samen-
gesteld uit de beste roeiers van 
de vereniging met als doel om te 
starten op the Royal Regatta of 
Henley.
Tijdens de diverse races van Job 
Huigsloot, Guillaume Krommen-
hoek, Olav Molenaar en Lennart 
van Lierop, bleek al snel dat dit 
een goede combinatie is. Tijdens 
de ARB op 16 en 17 juni eindigde 
ze al als tweede, slechts 3 secon-

den achter de nationale selectie. 
Vanaf 4 juli nemen zij deel aan 
de ‘Royal Regatta of Henley’. De-
ze traditionele Engelse roeire-
gatta vindt plaats op de Theems 
in Engeland. De regatta is een af-
valrace, welke van woensdag tot 
en met zondag plaats vindt. Er 
nemen veel internationale ploe-
gen aan deel welke vooraf al ge-
selecteerd zijn. Het streven van 
de vier van Skøll is om in de race 
te blijven tot en met de �nale op 
zondag om te kunnen strijden 
voor de winst. 
Zijn school, het Mendelcollege 
in Haarlem, heeft afgelopen ja-
ren zijn sportactiviteiten altijd 
gesteund en de ruimte gege-
ven waar dit mogelijk was. He-
laas moet hij door de deelname 
aan de Royal Regatta  zijn diplo-
ma uitreiking missen. De hoop is 
natuurlijk dat dit niet voor niets 
is. (foto: aangeleverd)

Santpoort - Afgelopen weekend vond de Koninklijke Holland Be-
ker plaats op de Bosbaan in Amsterdam. Olav Molenaar uit Sant-
poort kwam hier met zijn ploeg uit voor zijn huidige roeivereni-
ging A.A.S.R. Skøll. Deze ploeg won zowel de reguliere race op za-
terdag als het Nederlandse Kampioenschap op zondag.

Wado Open in volle gang
Santpoort-Noord - Tot en met 
zondag wordt het Wado Open 
gespeeld bij LTC Groeneveen. 
Een lustrum editie, omdat ten-
nisclub en hoofdsponsor Van 
Waalwijk Van Doorn Makelaars 
& Taxateurs dit toernooi al voor 
de vijftiende keer samen mo-
gelijk maken. 
Vanwege dit heugelijke feit 
heeft de organisatie alle regis-
ters open getrokken. Voor het 
eerst zullen wedstrijden in ca-
tegorie 2 gespeeld worden en 
het WADO Open maakt deel 
uit van het toernooicircuit, dat 
meetelt ter kwalificatie voor de 
KNLTB Districtsmasters 2018. 
Daarnaast worden op don-
derdag-, vrijdag- en zaterdag-

avond partijen gespeeld op 
hoog niveau in het lustrum Top 
Tennis Event met ATP World 
Tour spelers als Nick van der 
Meer en Fabian van der Lans. 
Genoeg redenen voor een be-
zoek aan park Groeneveen ook 
al speel je zelf niet.
Het tennispark aan het Kerk-
pad in Santpoort-Noord is de 
hele week open. Op weekda-
gen wordt het WADO 50+ toer-
nooi gespeeld van 12.00 tot 
16.30 uur. ’s Avonds en in de 
weekenden wordt het Open 
toernooi gespeeld in de speel-
sterktes 2 tot en met 9. Het ver-
loop is te volgen via www.toer-
nooi.nl > Wado Open 2018. De 
hele week is er wisselende ca-

tering aanwezig, dus kom ge-
rust een hapje eten. En mocht 
je besluiten dat tennis toch ook 
een sport voor jou is, maak dan 
gebruik van de toernooi aan-
bieding: voor 75 euro word je 
lid voor de rest van het seizoen.   
Dat seizoen wordt trouwens 
verlengd. 
Na het Wado Open gaat een 
aantal banen op de schop. De 
bovenlaag wordt vervangen 
door Top Clay. Dat is spelen 
op gravel, maar dan het hele 
jaar door! Daarnaast worden er 
twee padelbanen aangelegd. 
Deze sport wint snel aan po-
pulariteit in heel Europa en is 
nieuw in Velsen. 
Zie ook www.ltcgroeneveen.nl.

,,Ik vind het geweldig om kinderen van-
af de basis een goede start te geven 
voor een mooi gebit. Samen met de ou-
ders natuurlijk, want die leggen de basis. 
Voor kinderen, en zeker voor angstige 
kinderen, nemen wij echt de tijd. Elk kind 
hee� een eigen aanpak nodig. We leren 
ze kennen door middel van een wenaf-
spraak. Daarbij bepalen we onze behan-
delmethode. Zo bakken we cupcake-
jes, gebruiken we smurfenshampoo en 
poetsen we alle koekkruimels weg. Soms 
zingen we de vullingen er in en kan een 
broertje of zusje helpen door een instru-
ment vast te houden. Op die manier be-
trek je ze bij de behandeling en overwin-
nen ze hun angst. Om schoolkinderen en 
tieners te motiveren gebruik ik de me-
thode ‘Motivational Interviewing’, zo-
dat zij zich bewust worden van hun ei-
gen aandeel in een gezonde mond. Tie-
ners kun je aan het denken zetten door 
ze bijvoorbeeld te vragen: ‘Hoe hou je je 
mond gezond of waarom poets je eigen-
lijk?’ Bij angstige kinderen en volwasse-
nen is het heel belangrijk vertrouwen op 
te bouwen, door afspraken te maken en 
ze het besef te geven dat zij de contro-
le hebben. Ik heb zo geleerd e�ciënt te 
werken en van elke afspraak een uitda-

ging te maken. Samen met de assisten-
te vorm je een belangrijk team waarmee 
je samen het kind begeleidt. Geweldig 
werk.’’

Meer weten over de mogelijkhe-
den bij Kliniek Noordzee? Zie www.kli-
nieknoordzee.nl of bel 0255-512219.

IJmuiden – Tyrna Kommeren is in 1999 afgestudeerd als mondhygiëniste. Na het 
lezen van een krantenartikel is zij begonnen met de opleiding tot kindertand-
verzorgende. En dat bleek een gouden zet. Tyrna hee� na haar opleiding jaren-
lang bij diverse jeugdtandverzorgingen gewerkt. Nu is zij bij Kliniek Noordzee 
met veel plezier mondhygiënist én kindertandverzorgende.

‘Soms zingen we de vullingen erin’

Tyrna Kommeren hee� een 
speelse aanpak bij kinderen
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Santpoort-Zuid - Zaterdag 7 juli 
gaat Terrasvogels honkbal 1 maar 
liefst 12 uur achter elkaar honk-
ballen. De aanleiding is geld op te 
halen voor Jesse Welp. Jesse is de 
zoon van 1e team speler Edwin 
Welp en de vrienden/ teamge-
noten van zijn vader spelen maar 
liefst vijf wedstrijden om geld op 
te halen voor een revalidatiereis 
naar Atlanta of aanpassingen in de 
woning van de familie. Jesse heeft 
twee jaar geleden een ernstig au-
to-ongeluk gehad en werkt volop 
aan zijn revalidatie. Er is een verlo-
ting met prachtige prijzen en speci-
aal voor de doorgewinterde honk-
balliefhebbers en verzamelaars: er 
wordt een gesigneerde honkbal 
geveild met de handtekening van 
World Series winnaar 2013 Xander 
Bogaerts, de Arubaanse kortestop 
en sterspeler van de Boston Red 
Sox. Er wordt gehonkbald tussen 
9.00 en 21.00 uur.

12 Uur honk-
ballen voor 
revalidatiereis

IJmuiden - Afgelopen zaterdag-
avond deed Youri Kalisvaart van 
ABC Kops examen voor zijn 3e 
zwarte band judo. Hoewel hij vori-
ge keer al voor kata’s en grondwerk 
was geslaagd, moest hij nu nog 
het staande werk laten zien. Met 
zijn trainer Jesse Thörig als partner 
ging het uitstekend en mocht hij 
zijn diploma en zwarte band met 
drie streepjes in ontvangst nemen. 
Voor een (nog niet) professional is 
dit een uitzonderlijke prestatie! De 
23-jarige judoka volgt momen-
teel de Academie voor Lichamelij-
ke Opvoeding (ALO) in Amsterdam 
en is bijna klaar. Daarmee incas-
seert hij ook het Judo-leraar-A-di-
ploma. Youri is een mooi voorbeeld 
van het feit dat het belangrijk is om 
ook aan alle nevenactiviteiten van 
ABC Kops deel te nemen, zoals hij 
altijd en met veel plezier heeft ge-
daan. Daarmee heeft hij duidelijk 
zijn interesse, doorzettings- en in-
casseringsvermogen getoond. Sa-
men met Gwen Kops geeft hij al 
een tijdje de Judo met Zorglessen 
op de zaterdagochtend, waar hij 
ook veel plezier in heeft. Nu nog 
een bijscholing tot de volledig be-
voegde Judo-leraar-B! 

3e dan judo 
voor Youri 
Kalisvaart

KOEL houdt open dag in 
basisschool De Rozenbeek 
Velserbroek - Op zondag 15 juli is 
het tussen 14.00 en 21.00 uur feest 
op basisschool De Rozenbeek 
in Velserbroek. Aan de Floraron-
de 289 trakteert KOEL iedereen 
op optredens, demonstraties en 
open lessen. Het team van de snel 
groeiende muziek-, theater- en 
musicalschool, die vanaf septem-
ber ook in Driehuis in het voorma-
lig buurthuis naast de Jan Cam-

pertschool lessen gaat aanbieden, 
staat voor je klaar om alle vragen 
over het nieuwe aanbod te beant-
woorden. Kom je meedoen aan de 
open musicalles? Of luisteren naar 
de bands, het orkest en de koren? 
Meedoen aan de jamsessie of kij-
ken naar de producing/dj-demon-
stratie? Men hoopt je te zien op 15 
juli! Zie ook www.koelproducti-
ons.nl. (foto: aangeleverd)

Staalfusie beklonken
IJmuiden - Tata Steel en Thyssen-
krupp AG hebben de�nitie beslo-
ten om als één staalbedrijf verder 
te gaan. Dat gebeurt op basis van 
een 50/50 joint venture. De nieu-
we onderneming Thyssenkrupp 
Tata Steel wordt gezien als een 
leidende Europese producent 
van kwalitatief hoogwaardige 
plat staal met een sterke focus op 
prestaties, kwaliteit, leiderschap 
en technologie. De joint venture 
is gebaseerd op de sterke funda-
menten van gemeenschappelij-
ke waardesystemen en een lange 
erfenis in de industrie. Voorlopig 
opereren Thyssenkrupp Steel Eu-
rope en Tata Steel in Europa nog 
als afzonderlijke bedrijven en als 
concurrenten. De fusie moet nog 

worden goedgekeurd door de 
Europese mededingingsautori-
teit. (foto: Tata Steel)

Aanleg nieuwe 
zeesluis fors vertraagd

De scheepvaart zal geen last on-
dervinden van de vertraging, want 
tot aan de oplevering van de nieu-
we sluis blijft de Noordersluis nu 
langer in bedrijf. Rijkswaterstaat 
garandeert dat de vertraging geen 
invloed heeft op de periode van af-
sluiting van de sluizenroute. In april 
2019 gaat de sluizenroute weer 
open voor verkeer. Naar verwach-
ting kunnen de eerste schepen ui-
terlijk eind januari 2022 gebruik 
maken van de nieuwe zeesluis.
Aannemersconsortium OpenIJ 
(BAM en VolkerWessels) bracht in 
december 2017 naar buiten dat 
er aanpassingen nodig zijn. De af-
gelopen periode zijn de gevolgen 
van de problemen met de deur-
kassen in kaart gebracht. Externe 
deskundigen hebben de planning 
en de technische constructie er-
van beoordeeld. De uitkomst is dat 
de deurkassen met aanpassingen 
volgens de caissonmethode ge-
bouwd kunnen worden, maar dat 
er wel meer tijd voor nodig is.
De schaal waarop de caissonme-
thode in IJmuiden zal worden ge-
bruikt is uniek in de wereld. Cen-
timeter voor centimeter zullen 

straks deurkassen met het formaat 
van een �ink gebouw in de grond 
zakken tot een diepte van 23 me-
ter. De voorbereiding van het af-
zinken gaat meer tijd in beslag ne-
men. Er worden nu hulpconstruc-
ties gebouwd, om het caisson tij-
dens het afzinken stabiel te hou-
den. Deze worden na het afzink-
proces weer afgebroken. De wan-
den van het caisson aan zeezijde 
zijn op dit moment nagenoeg op 
hoogte. Het afzinken van dit cais-
son start nog deze zomer.
De afgelopen periode is, naast de 
noodzakelijke aanpassingen in de 
deurkassen, doorgewerkt aan de 
overige onderdelen van de zee-
sluis. Zo vordert de aanleg van de 
kolkwanden en wordt in Zuid-Ko-
rea momenteel de laatste hand ge-
legd aan de fabricage van de sluis-
deuren. De deuren komen naar 
verwachting eind van dit jaar aan 
in Nederland. Daarnaast wordt 
er gewerkt aan het Sluis Operatie 
Centrum (bediengebouw) en is re-
cent het nieuwe geleidewerk tus-
sen de Middensluis en de nieu-
we zeesluis aangebracht. Rijkswa-
terstaat brengt op dit moment in 

kaart welke aanvullende maatre-
gelen nodig zijn voor het operati-
oneel houden van de Noordersluis. 
Naar de toekomst van de Noor-
dersluis op langere termijn loopt 
sinds begin 2017 een onderzoek. 
Naar verwachting zullen de eerste 
resultaten van dit onderzoek hal-
verwege 2019 bekend zijn.
De gemeente Velsen is teleurge-
steld over deze tweede tegenval-
ler in het bouwproces. Eind maart 
werd het college onaangenaam 
verrast door de afsluiting van de 
sluizenroute voor alle verkeer. Nu 
wordt het gemeentebestuur bin-
nen korte tijd opnieuw geconfron-
teerd met slecht nieuws voor de in-
woners. ,,We zijn heel blij met de-
ze mooie sluis van wereldformaat 
in onze gemeente, maar dat bete-
kent niet dat we niet kritisch zijn op 
het proces en zeker als het onze in-
woners in negatieve zin raakt”, al-
dus wethouder Bram Diepstraten.
,,We hebben Rijkswaterstaat met 
een bezwaarschrift en in overleg-
gen laten weten not amused te zijn 
over de afsluiting van de sluizen-
route. Zowel de vertraging als het 
dicht gaan van de sluizenroute lei-
den tot veel ongemak bij inwoners. 
We blijven bij Rijkswaterstaat aan-
dringen op maatregelen om het 
leed voor omwonenden en weg-
gebruikers van de sluizenroute te 
verzachten.” 

Velsen - De aanleg van de nieuwe zeesluis loopt een vertraging 
op van 27 maanden. Er zijn aanpassingen nodig in de construc-
tie van de deurkassen. Dat heeft Rijkswaterstaat dinsdag bekend 
gemaakt.

Zomerconcert Bel Canto
Santpoort-Noord - Het is een 
mooie traditie geworden! Sinds 
jaren sluit Bel Canto o.l.v. diri-
gent Marco Bons het zangsei-
zoen af met een prachtig concert. 
Op zaterdagavond 7 juli wordt dit 
zomerconcert gehouden in de 
Dorpskerk Santpoort. Het wordt 
een gevarieerd programma met 
onder andere stukken uit de vo-
rige opera Macbeth en overige 
Verdi-opera´s. Het concert wordt 
begeleid door pianist Paul Pre-
nen. Soliste is sopraan Erica Stap-
per die een aria vertolkt uit de 
opera Nabucco. Aanvang 20.00 
uur. De toegang is gratis. (foto: 
aangeleverd)

Zon, strand en water:

Zomerkriebels Velserbroek

Vanaf 12.00 uur wordt een reeks 
activiteiten aangeboden voor 
jong en oud. Diverse winkeliers 
zetten marktkraampjes neer met 
daarop aantrekkelijke zomeraan-
biedingen. 
Zo zal Pearl er een kraam inrich-
ten met fraaie zonnebrillen en 
presenteert Zeeman er kleding 
met een zomers design. Bak-
kerij Van Vessem en kaasboer 
Alexanderhoeve zijn van de par-
tij met heerlijke lekkernijen. Wie 
zelf creatief aan de slag wil gaan, 

kan meedoen aan een workshop 
mergelcarving en zelf een mooi 
object maken. Zowel voor vol-
wassenen als voor kinderen is 
dit leuk om te doen. Ouders kun-
nen gerust zelf even boodschap-
pen gaan doen, terwijl de kinde-
ren deelnemen aan de workshop. 
Verder kunnen de kinderen ge-
nieten van de avonturen van Ka-
pitein Kosto in zijn onderzeeboot. 
Ook kunnen ze zich laten schmin-
ken en al die mooie geschmink-
te gezichtjes kunnen vervolgens 

worden vastgelegd in de Volks-
wagen kiekjesbus. Wie krijgt er 
nou geen vakantiegevoel en zin 
om op pad te gaan bij het zien 
van zo’n lief busje? Lekker mu-
ziekje er bij, een zomerse smoot-
hie met een vrolijk rietje, zon-
nebril op en poseren maar! Hier 
worden tevens special edition 
Velserbroek strandballen uitge-
deeld. 
Gedurende de zomerperiode kan 
iedereen zelf op zijn of haar va-
kantiebestemming een foto ma-
ken met deze strandbal en die fo-
to vervolgens op www.facebook.
com/centrumvelserbroek posten. 
Verder zijn zaterdag ‘living sta-
tues’ in het winkelcentrum te be-
wonderen en is er live muziek.

Velserbroek - Het winkelcentrum staat aanstaande zaterdag weer 
bol van de activiteiten. De hele middag staat in het teken van zon, 
strand en water. Met het evenement Zomerkriebels Velserbroek 
willen de winkeliers de klanten alvast in vakantiestemming bren-
gen.

Verkleining losloopplaatsen voor honden

Gemeente houdt hoorzitting 
voor bezwaarmakers

Drie maanden geleden nam het 
college het omstreden besluit. 
Het had betrekking op de los-
loopplaatsen in Velserbeek, het 
Burgemeester Rijkenspark en het 
Watertorenpark. Maar liefst 34 
bezwaren werden bij de gemeen-
te ingediend, daarnaast werd ook 
een petitie opgezet om de be-
stuurders op andere gedachten 
te brengen. Het initiatief daar-

voor kwam van de IJmuidense 
Ramona de Brock. Ze heeft zelf 
twee honden en vreest dat de ge-
meente meer van dit soort maat-
regelen zal gaan invoeren, waar-
door er uiteindelijk geen ruimte 
voor de honden overblijft. Haar 
petitie werd door veel honden-
bezitters getekend. In slechts en-
kele weken tijd waren het er bijna 
tweeduizend. Vanwege het gro-

te aantal bezwaren is nu beslo-
ten tot het houden van een hoor-
zitting. Alle bezwaarmakers en de 
initiatiefnemers van de geteken-
de petitie zijn voor de hoorzitting 
uitgenodigd. Ze krijgen de gele-
genheid om hun bezwaar mon-
deling toe te lichten. 
De aanleiding voor het colle-
ge om de losloopplaatsen te wil-
len verkleinen vormt de gedach-
te dat wandelaars in de betref-
fende landgoedparken zich on-
gestoord moeten kunnen bewe-
gen, zonder angst voor loslopen-
de honden en zonder vervuiling 
door hondenpoep. (Bos Media 
Services)

Velsen - Het besluit om de losloopplaatsen voor honden op drie 
locaties in de gemeente te verkleinen heeft geleid tot een stroom 
aan protesten. De gemeente gaat daarom op donderdag 19 ju-
li een hoorzitting houden, waarbij alle bezwaarmakers welkom 
zijn. Na deze hoorzitting wordt door burgemeester en wethou-
ders besloten of het oorspronkelijke besluit van kracht blijft.

Zomers feest in IJmuiden
IJmuiden - Het centrum van IJmuiden stond afgelopen zaterdag in het teken van de zomer. Tijdens Sum-
mer Vibes was het groot feest op de Lange Nieuwstraat en de pleinen. Op het podium voor het gemeen-
tehuis vonden diverse optredens en modeshows plaats, waar dankzij het prachtige weer veel mensen op 
af kwamen. (foto: Facebook)
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5 JULI
Koffieochtend in Bibliotheek 
Velsen. Van 10.30 tot 12.00 
uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Ge-
sloten in verband met op-
bouw tentoonstelling ‘Reso-
nance’. 

Open Kerk in de Dorpskerk 
aan het Kerkpad 1 in Castri-
cum, 11.00-15.00 uur. Iedere 
donderdag t/m  23 augustus.

Tot en met zondag Wado 
Open. Op weekdagen wordt 
Wado 50+ van 12.00 tot 16.30 
uur gespeeld.   Men kan het 
verloop volgen op www.toer-
nooi.nl>wado open 2018. Zie 
ook www.ltcgroeneveen.nl

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in 
IJmuiden’ en ‘100 jaar staal-
transport in de IJmond’ en 
‘Loodsboten IJmuiden’ van 
Arie van der Veer. 3 Speur-
tochten voor kinderen van 
kleuter tot puber. 

Dorpsfeest Driehuis van 20.00 
tot 24.00 uur.

6 JULI
Kaasmarkt in Alkmaar, 10.00-
13.00 uur.

Buitenplaats Beeckestijn: Ge-
sloten in verband met op-
bouw tentoonstelling ‘Reso-
nance’. 

Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Waterwijs’ 
voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in 
IJmuiden’ en ‘100 jaar staal-
transport in de IJmond’ en 
‘Loodsboten IJmuiden’ van 
Arie van der Veer. 3 Speur-
tochten voor kinderen van 
kleuter tot puber. 

Dorpsfeest Driehuis van 15.30 
tot 01.00 uur.

Run2Day Velserbroekloop. 
Start en finish zijn bij sport-
hal Polderhuis in Velserbroek. 
Kidsrun start om 19.15 uur, 5 
en 10 kilometer start 19.30 
uur.

Zomeravondwandeling door 
De Batterij (onderdeel van 
het Spaarnwouderveen) on-
der begeleiding van boswach-
ter. Startpunt tweede hek aan 
de Batterijweg in Halfweg. Van 
19.30 tot 21.00 uur. Kosten 7 
euro, kinderen tot 12 jaar 3,-. 
Reserveren is nodig en kan via 
www.gaatumee.nl

Orgelconcert door Geert Bier-
ling in de Grote Kerk, Kerk-
straat 37A, Beverwijk, 20.00 
uur.

7 JULI

(foto: aangeleverd)
Vijf exposities over 100 
jaar staal in de IJmond. 

Zie voor meer informatie: 
www.100jaarstaal.nl/evene-
menten

Snuffelmarkt op de Lange 
Nieuwstraat in IJmuiden. Van 
09.00 tot 17.00 uur.

Dorpsfeest Driehuis van 10.00 
tot 01.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 10.00 tot 17.00 
uur in verband met de Tata 
Steel Museum Fietstour. Pas-
se-partouts zijn te koop in alle 
deelnemende museu. Zie ook 
www.zeehavenmusuem.nl en 
https://www.100jaarstaal.nl/
evenementen/2018/vijf-expo-
sitie-over-100-jaar-staal/
Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmui-
den’ en ‘100 jaar staaltransport 
in de IJmond’ en ‘Loodsbo-
ten IJmuiden’ van Arie van der 
Veer. 3 Speurtochten voor kin-
deren van kleuter tot puber. 

Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Waterwijs’ 
voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Open van 10.00 tot 17.00 uur. 
Blik recyclen tijdens Muse-
umtour 100 jaar staal in de 
IJmond. Passe-partout voor 5 
musea, boottocht IJmuiden-
Noordpier en wat lekkers bij 
de Smaeckkamer en ‘t IJspa-
leis.

Open tuinen estafette in 
Heemskerk, ook zondag. Deel-
nemers: www.midden-kenne-
merland.groei.nl.

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Resonance’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro.

(foto: Silvana Burnes)
Kom kijken hoe je ijzer maakt 
op het voorplein bij Huis van 
Hilde in Castricum, 11.00-
17.00 uur. Ook zondag. 

Zomerkriebels in Winkelcen-
trum Velserbroek. Vanaf 12.00 
uur staat het bol van de activi-
teiten voor jong en oud.

Workshop beeld maken (ge-
vorderd) bij Informatieboer-
derij Zorgvrij Genieweg 50 Vel-
sen-Zuid. Van 13.00 tot 16.00 
uur. 

(foto: aangeleverd)

▲

2Generations Beach Edition bij 
Villa Westend Velserbroek. Van 
16.00 tot 23.59 uur. Zie ook 
www.2generations.nl

(foto: aangeleverd)
Emergo sluit seizoen af met 
buitenconcert op het Bakkers-
pleintje, vanaf 19.00 uur.

Stichting Vertelkunst Haarlem 
e.o. organiseert het jaarlijk-
se verhalenfestival op Ruïne 
van Brederode. 20.00 uur Kitty 
Hieltjes met ‘Koning van Ken-
nemerland’. 

(foto: aangeleverd)
Zomerconcert Bel Canto in de 
Dorpskerk Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis.

(foto: Sanja Marusic)
Zomer op het Plein: cultureel 
programma theater De Vest op 
het Canadaplein in Alkmaar: 
vanavond 20.30 uur Maaike 
Ouboter. 

8 JULI
Vijf exposities over 100 
jaar staal in de IJmond. 
Zie voor meer informatie: 
www.100jaarstaal.nl/evene-
menten

Tata Steel en PWN organise-
ren een natuurexcursie op ter-
rein van Tata Steel. Van 10.00 
tot 12.00 uur. Aanmelden via 
www.tatasteel.nl/natuurex-
cursie. Beperkt aantal plaat-
sen beschikbaar, daarom geldt 
maximum van 2 personen. Mi-
nimumleeftijd 12 jaar. Aan-
meldingen worden op volg-
orde van binnenkomst behan-
deld.

Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Waterwijs’ 
voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Open van 10.00 tot 17.00 uur. 
Blik recyclen tijdens Muse-
umtour 100 jaar staal in de 
IJmond. Passe-partout voor 5 
musea, boottocht IJmuiden-
Noordpier en wat lekkers bij 
de Smaeckkamer en ‘t IJspa-
leis.

(foto: aangeleverd)
Openluchtviering H. Francis-
cusparochie van de St. Engel-
munduskerk, Dirhuizerkerk-
weg 113 Driehuis. Aanvang 
10.30 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmui-

den open van Zee- en Haven-
museum IJmuiden open van 
10.00 tot 17.00 uur in ver-
band met de Tata Steel Muse-
um Fietstour. Passe-partouts 
zijn te koop in alle deelnemen-
de museu. Zie ook www.zee-
havenmusuem.nl en https://
www.100jaarstaal.nl/evene-
menten/2018/vijf-expositie-
over-100-jaar-staal/
Expositie ‘50 jaar Iskes in IJmui-
den’ en ‘100 jaar staaltransport 
in de IJmond’ en ‘Loodsbo-
ten IJmuiden’ van Arie van der 
Veer. 3 Speurtochten voor kin-
deren van kleuter tot puber. 

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ‘Resonance’. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro. Officiële ope-
ning om 15.00 uur met gast-
spreker Alex de Vries.

Rommelmarkt in Luchtoor-
logmuseum Fort Veldhuis van 
11.00 tot 17.00 uur. Genieweg 
1 in Heemskerk. Bovendien 
om 14.00 uur lezing ‘Target for 
tonight’, over een nachtaanval 
op Duitsland.

(foto: aangeleverd)
Roots Market vanaf 11.00 uur 
bij de Oude Keuken. Om 15.00 
uur treedt de band De Nok op. 

Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstellin ‘Waterwijs’ voor 
iedereen vanaf 4 jaar. Open 
van 13.00 tot 17.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Charles Bruijn Reflect, expo in 
de Engelmunduskerk, Kerk-
plein 1 in Velsen-Zuid. Elke 
zondag geopend van 13.00 tot 
16.00 tot en met 26 augustus. 
Zie ook www.charlesbruijn.
com

Museumgemaal 1879 aan de 
Fielkerweg 4 in Akersloot is te 
bezichtigen, 13.30-16.30 uur.

Rondleiding en theatervoor-
stelling door Pien Trieling, 
theatermaakster in opleiding 
rond de beelden van het beel-
denpark Een Zee van Staal, 
vanaf 14.00 uur bij ingang 
Reyndersweg, Velsen-Noord. 
Gratis.

IVN excursie: ‘Het leven rond-
om de Vrijheit’. De route 
start om 14.00 uur vanaf het 
Heemskerks strand, onderaan 
bij strandpaviljoen de Vrijheit. 
Kosten 4 euro, kinderen 2 eu-
ro, contant betalen bij de gids. 
Aanmelden kan via ivn.nl/mkl

(foto: aangeleverd)
Stichting Vertelkunst Haarlem 
e.o. organiseert het jaarlijkse 
verhalenfestival op Ruïne van 
Brederode. Om 14.00 en 15.30 
uur verzorg Yolanthe Corne-
lisse een ‘interactief muzikaal 
verhaal’ samen met de dan 
aanwezig kinderen. Zie ook 

Aanmelden
 gratis nieuwsbrief via 
nieuws@rtvseaport.nl

rtvseaport.nl/agenda

www.ruinevanbrederode.nl

(foto: aangeleverd)
Cees Banning vertelt over Cor-
nelis Lely bij boekhandel Laan, 
14.00 uur. 

(foto: creative commons)
Zomer op het Plein: Cultureel 
programma Theater De Vest 
op het Canadaplein in Alk-
maar. Vanmiddag: eerbetoon 
aan iconen uit onze popge-
schiedenis. Zo nemen o.a. Bar-
ry Hay, Sandra van Nieuwland 
en Lucas Hamming het publiek 
mee op muzikale reis door het 
leven van ‘The King’ tijdens de  
‘Elvis: 68 – The Comeback Spe-
cial’. Vanaf 14.30 uur. www.zo-
merophetplein.nl. 

(foto: aangeleverd)
Drie concerten De Jonge Stem 
inuit de komende productie 
‘Shrek the Musical’ in Bresserie 
De Wildeman, Hoofdstraat 142 
Santpoort-Noord. Om 15.00, 
17.00 en 19.30 uur.

(foto: Maaike Leonards)
Concert organisten Ronald 
Schollaart en Wendy Leonards 
en de sopraan Jolanda Vermo-
len in de St. Pancratiuskerk in 
Castricum, Dorpsstraat 113, 
15.00 uur. 

9 JULI
Wandelclub voor mensen met 
geheugenproblemen. Start 
10.00 uur vanaf dorpshuis Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 Sant-
poort-Noord. Wandeling duurt 
± 45 minuten in een rustig 
tempo. Na de wandeling kof-
fie/thee en een geheugenspel-
letje. Voor interesse als deel-
nemer of begeleider, Janneke 
Cluistra, telefoon 023-3031228

Start Zwemvierdaagse tot en 
met 13 juli in zwembad De 
Heerenduinen. Elke dag kan 
er worden gezwommen van 
18.15 tot 20.00 uur. Inschrijven 
kan via www.jeugdsportpas.
nl/velsen. De kosten zijn 5,25 
euro. Na-inschrijven via het 
zwembad 10,50 euro.

(foto: aangeleverd)
Zomercursus ‘Dieren in glas’ 
bij Perspectief. Vervolg op 
woensdag 11 en vrijdag 13 ju-

li. Info: www.perspectiefcastri-
cum.nl of 06-13050180. 

10 JULI
Kledingbeurs Het Kruispunt 
van 10.00 tot 12.00 uur in Vel-
serbroek.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in 
IJmuiden’ en ‘100 jaar staal-
transport in de IJmond’ en 
‘Loodsboten IJmuiden’ van 
Arie van der Veer. 3 Speurtoch-
ten voor kinderen van kleuter 
tot puber. 

Spreekuur Sociaal Wijkteams 
in Rode Kruis Ziekenhuis Be-
verwijk, voor patiënten en hun 
familie. Elke dinsdagmiddag 
van 14.30 tot 16.30 uur onder 
de trap in de hal van het zie-
kenhuis.  

11 JULI

(foto: aangeleverd)
Streekmarkt in Bakkum, 11.00-
16.00 uur, iedere woensdag. 

Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Waterwijs’ 
voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur. 
Workshop knutselen van 13.30 
tot 15.30 uur. Kosten 1,50 bo-
venop de entreeprijs.

(foto: Staatsbosbeheer)
Zonnetrein rijdt door de 
Schoorlse Duinen, iedere zon-
dag en woensdag 13.00 uur 
vanaf Buitencentrum Schoorl-
se Duinen. Reserveren: 072-
5093352. 

Zomeravondconcert in Gro-
te Kerk Alkmaar. Wekelijks tot 
en met 5 september, aanvang 
20.15 uur.

12 JULI
Voetspecialist bij Leemans 
Schoenen, Lange Nieuwstraat 
469 in IJmuiden. Mensen met 
voetklachten en ook belang-
stellenden kunnen zicht laten 
informeren over de Vibrion-
veer. Het advies van de specia-
list is kosteloos. wel is het zaak 
van tevoren een afspraak te 
maken. Telefoon 0255-511117.

Koffieochtend in Bibliotheek 
Velsen. Van 10.30 tot 12.00 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmui-
den open van 13.00 tot 17.00 
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in 
IJmuiden’ en ‘100 jaar staal-
transport in de IJmond’ en 
‘Loodsboten IJmuiden’ van 
Arie van der Veer. 3 Speurtoch-
ten voor kinderen van kleuter 
tot puber. 
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Olympic Velsen
Santpoort-Noord - Afgelopen 
vrijdag 29 juni is bij AV Suomi een 
atletiektoernooi voor scholen ge-
houden. De deelnemende scho-
len waren Het Kompas West, Ori-
gon, de Hoeksteen, de Bosbeek, 
Parnassia en de Jan Campert-
school. De onderdelen waren 40 
m sprint, verspringen en vortex-
werpen. Over deze drie onder-
delen werden de punten opge-

teld en dat leidde tot een eind-
uitslag. Bij de jongens was de eer-
ste plaats voor Lou Koning van 
de Parnassia en bij de meisjes 
was die eer weggelegd voor Ri-
anne Buis van Het Kompas West. 
De wedstrijd werd afgesloten 
met een 1000 meter voor alle kin-
deren. Het was een fantastische 
wedstrijd en de kinderen hebben 
genoten! (foto: aangeleverd)

Oude tijden herleven
bij Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - Wethouder 
Jeroen Verwoort heeft zaterdag 
het Riddertoernooi bij de Ruïne 
van Brederode geopend.
Onder aanmoediging van een 
enthousiast publiek streden rid-
ders te paard uit heel Europa te-
gen elkaar. 
Ook voor kinderen waren er veel 
activiteiten, zoals de lijnbaan 
om touw te maken en zwaarden 
die in de hand genomen moch-
ten worden. (foto: RTV Seaport/
Chris Hoppenbrouwer)

Ter gelegenheid van Wereld Alzheimerdag
Bootreis voor mensen 
met dementieklachten
Regio - Op of rond Wereld 
Alzheimer Dag, 21 septem-
ber, wordt wereldwijd aan-
dacht gevraagd voor demen-
tie. Met diverse activiteiten 
hoopt Alzheimer Nederland 
een groot publiek te bereiken 
en zo dementie op de kaart te 
zetten. Het landelijke thema 
voor Wereld Alzheimer Dag 
2018 is ‘Muzikale ontmoe-
ting’.

In het kader van de Wereld Alz-
heimer dag organiseert de af-
deling Midden-Kennemerland 
ook dit jaar een bootreis; deze 
is op 19 september. Thuiswo-
nende mensen met dementie 
en hun partners/mantelzorgers 
worden hiervoor van harte uit-
genodigd. 
Met de partyschepen Claes 
Horn en De Nesch wordt vanuit 
Akersloot over het Uitgeester-
meer gevaren naar de Zaanse 

Schans. Bij de Zaanse Schans is 
er volop gelegenheid van boord 
te gaan en een wandeling te 
maken. Aan boord worden de 
gasten goed verzorgd door de 
vrijwilligers. Op de twee sche-
pen zijn muzikanten aanwezig 
die, in het kader van het thema 
‘muzikale ontmoeting’ de men-
sen zullen verrassen en ontroe-
ren met prachtige liedjes.   
Dankzij diverse donaties beta-
len de gasten slechts 5 euro per 
persoon. Alle consumpties aan 
boord en de lunch zijn bij deze 
activiteit inbegrepen. Het is de 
bedoeling dat met elke deelne-
mer een mantelzorger/begelei-
der meegaat. 
Meer informatie over de boot-
reis kunt u vinden op: www.alz-
heimer-nederland.nl/midden-
kennemerland. Bellen kan ook: 
06-51942684. 
De uiterste inschrijfdatum is 
woensdag 1 augustus.

Santpoort-Noord - Zaterdag 
vond in de Hoofdstraat in Sant-
poort-Noord de Santpoortse 
Vriendinnen Verwendag plaats. 
Onderdeel van het programma 
was de badjassenrace met gie-
tertjesdouchen, koudwater-rug-
schrobben en het badeendjes 
werpen.
De organisatoren Debby Thijsse 
(van de zaak Linchérie) en Mar-
tine van der Heijde (No lemons, 
please!) hadden daarbij wijselijk 
koud water ingezet. Lucia Wijk-
huizen zette in de eerste race al 
de winnende tijd neer; goed voor 
een gouden badmuts plus een bi-
kini uit de Linchérie-store. Op de 
tweede en derde plaats eindig-
de resp. Elisabeth van Erp en Sam 
Wittebrood, die prijzen uitgereikt 

kregen van No Lemons, please! 
en Sevendays Fashion.
Een tweede onderdeel van het 
programma was de bruidsjurken 
veiling ten gunste van het Hos-
pice de Heideberg. Een vermaard 
ontwerpster had zo’n 18 bruids-
jurken ter beschikking gesteld. 
De terrassen waren druk bezet 
met niet alleen met trouwlusti-
gen. Veilingmeester Theo Koster 
moest stevig aan het werk om de 
jurken aan de man te brengen. 
Na een ietwat aarzelende start re-
aliseerde hij een eindbedrag van 
ruim 1.300 euro.
De roze goody-bag was dit jaar 
wederom gevuld met cadeautjes 
op te halen bij de deelnemende 
winkeliers. (foto: RTV Seaport/Ton 
van Steijn)

Kinderen zwemmen af

A-diploma: Anouk Haan, Benthe Marijke Vollebergh, Daniel van de 
Konijnenberg, Ddi Geesien Beun, Diesel Dean Buhl, Dylan van der 
Pol, Emma Paap, Glenn Winter, Isa Nijssen, Jan Parul, Jayden Hoekstra, 
Kacper Ptak, Lara Victor, Liam Jonas Tiemens, Marin Kyara Kuiter, Mees 
van der Plas, Noah Gerritsen, Pepijn Jonathan Engbers, Rinus Brink, Tijs 
Mietes, Timon de Vries, Yente Kok. 

B-diploma: Amaya Taal, Anastasia van Asselt, Bink van Son, Dewi Lo-
tus Timmers, Djylano Gerard de Visser, Emma Sophie van de Vliet, Evi 
Lyn Fee ‘t Hart, Evy Hazina de Loo�, Finn Tobias Koehorst, Giovanna 
Burnett, Jaana Fremeijer, Jade Wiegman, Jens de Zwijger, Jesko West-
phal, Jesse Sten Sikkema, Julian Rowen Borstel, Kacey Lynn de Jager, 
Keje Jurgen Stuy, Liz Elizabeth Wubbolts, Madelief van den Beld, Mau-
ro Harmen Heida, Milan Tol, Ra� Mikael Verhoogt, Revi Schaap, Rowen 
Ivar Korver, Shanaya Nagtegaal, Sjoerd Janssen, Tess de Graaf, Tessa 
van Everdingen. 

C-diploma: Casper van der Wateren, Eline Josephine Koppen, Evy 
Kruiswijk, Milou Bothof, Nora Nikki van der Zee, Roos Broekhuizen, 
Stein Johannes van der Zwet Slotenmaker. (foto’s: aangeleverd)

IJmuiden - Zaterdag is er weer afgezwommen voor het zwem 
ABC. Alle kinderen hebben een topprestatie geleverd. Van harte 
gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma!

Sponsorspringen voor 
Stichting ‘t Olde Manegepeerd

Santpoort-Noord - Vanaf 22 ju-
li mogen Newton, Hey You en 
Johnny Walker, drie manege-
paarden van manege VarioHip-
piQue, van hun pensioen gaan 
genieten bij Stichting ‘t Olde 
Manegepeerd in Dalmsholte.
Omdat deze stichting vooral af-
hankelijk is van giften en dona-
ties, werd besloten om op Vari-
oHippiQue een sponsorspring-
toernooi te organiseren. In de 
weken voorafgaand aan het 
toernooi gingen deelnemers 
met lijsten rond om zich te laten 
sponsoren door familie, vrien-
den en anderen. 
Op 1 juli was het zover. In de 
ochtenduren - ‘s middags zou 

het veel te warm zijn om te 
springen - werd in de grote bui-
tenbak van de manege in ver-
schillende categorieën ge-
sprongen. Alle 39 deelnemers 
deden ontzettend goed hun 
best om zoveel mogelijk pun-
ten te verzamelen.
Na afloop van de wedstrijd 
werd het voorlopige eindbe-
drag bekend gemaakt. Op 22 ju-
li kan een cheque van tenmin-
ste 3.600 euro worden overhan-
digd aan Stichting ‘t Olde Mane-
gepeerd. Een resultaat waar alle 
deelnemers, sponsoren, vrijwil-
ligers en de manege zeer trots 
op mogen zijn. (foto: aangele-
verd)

IJmuiden - Volgende week staat zwembad De Heerenduinen in 
het teken van de jaarlijkse zwemvierdaagse. Van maandag 9 tot 
en met vrijdag 13 juli kan er gezwommen worden, dit geeft de 
deelnemers de ruimte om zelf hun schema in te delen. Van de vijf 
beschikbare avonden moeten er vier gekozen worden om te ko-
men zwemmen.

Zwemvierdaagse van start

Op maandag en dinsdag kan 
gestart worden tussen 17.15 
en 20.00 uur, op de overige da-
gen vanaf 18.15 uur. Wie lie-
ver in de ochtend of middag 
zwemt, kan ook tussen 09.00 en 
109.00 uur of tussen 12.00 en 
13.00 uur terecht. De volwas-
sen deelnemers zwemmen vijf-
honderd meter (twintig baan-
tjes) en kinderen tot en met 10 
jaar en 65-plussers zwemmen 
de helft daarvan. Natuurlijk is 
het altijd mogelijk om meer 
dan het minimum aantal baan-
tjes te zwemmen. Voor kinde-
ren geldt een speciaal schoolta-
rief van 5,25 euro inclusief me-
daille, aanmelden hiervoor gaat 
via de school. Volwassenen kun-
nen zich via de receptie van het 

zwembad aanmelden en beta-
len het normale tarief van 10,50 
euro. De uitreiking van alle me-
dailles vindt plaats op vrijdag. 
Tijdens de zwemvierdaagse zul-
len op het buitenterrein van 
het zwembad diverse activitei-
ten worden aangeboden, zoals 
doelschieten, air-hockey, strop-
dasschieten, een buikschuif-
baan van twintig meter en de-
monstraties van Velsense sport-
verenigingen. Op woensdag 11 
juli ontvangen alle deelnemers 
een versie fruitsmoothie, deze 
wordt aangeboden door Helle-
brekers Technieken. Om te kun-
nen deelnemen aan de zwem-
vierdaagse is een zwemdiplo-
ma verplicht. Publiek is uiter-
aard ook van harte welkom.

Vriendinnen Verwendag
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Kramen te huur Pinken-
weekend bij Naaldkerk
Santpoort-Noord - Op zater-
dag 13 oktober wordt rond de 
Naaldkerk weer de Pinkenmarkt 
gehouden. Voor deze jaarlijkse 
markt zijn nog kramen te huur. 
Rond de kerk worden ongeveer 
veertig extra kramen neergezet. 
De huur voor bedraagt 40 euro, 
inclusief borg. Het Pinkencomité 
van de Naaldkerk organiseert het 
pinken weekend voor de 86ste 
keer. Bij de speciale ‘kerkkramen’ 
en de gehele boekenmarkt komt 
de opbrengst rechtstreeks ten 

goede aan het onderhoud van 
het kerkgebouw. Er blijft altijd 
geld nodig om de kerk in goede 
staat te behouden voor de ko-
mende generaties.
Wie belangstelling voor een 
kraam heeft, kan zijn of haar 
naam, adres en telefoonnummer 
doorgeven via kraam@olvab.nl. 
Meer weten? Bel 06-10891029 of 
kijk op www.olvab.nl. De Naald-
kerk staat aan de Frans Netscher-
laan in Santpoort-Noord. (foto: 
Frans Looij)

Velserduin en Moerberg 
genieten van het circus
IJmuiden - Woensdag 27 juni 
ging een groot aantal bewoners 
van Velserduin en de Moerberg 
met familieleden en vrienden 
naar het circus. Inmiddels is de 
circustent van ‘Circus Alexander’, 
die vlakbij zwembad de Heeren-
duinen stond, alweer verdwenen.
Liesbeth Hatenboer van Velser-
duin: ,,Er was zowel bij bewoners 
van Velserduin als de Moerberg,al 
enige tijd veel vraag naar een cir-
cus. En kwam circus Alexander 
speciaal voor hen naar IJmuiden. 
Veel van de bewoners hebben 
genoten van één van de drie cir-
cusvoorstellingen.”
De show onder leiding van clown 
Frenky was een bijzondere mix 

van theater, variété en muziek in 
nostalgische sfeer. Circus Alexan-
der is een productie van Circus 
in de zorg in samenwerking met 
Circus Sijm. Bijzonder is ook dat 
bezoekers zo nodig worden be-
geleid door vrijwilligers, studen-
ten van een managementoplei-
ding of een team van vrijwilli-
gers van de Rabobank. ,,Het lijkt 
me erg leuk zo’n circusvoorstel-
ling’ zegt een heer in Velserduin 
enthousiast. ,,Dit was weer eens 
wat anders!” En met een knipoog: 
,,Hoewel, mijn leven lijkt momen-
teel soms ook wel op een doorlo-
pende circusvoorstelling. Zonder 
dollen: het was een geweldige 
show!’’ (foto: aangeleverd)

Blik recyclen tijdens 
museumtour 100 jaar staal
Driehuis - Het zal niemand ont-
gaan zijn dat dit jaar wordt stil-
gestaan bij 100 jaar staal in de 
IJmond. 
Ook de musea in de IJmond be-
steden hier - elk op een ande-
re manier - aandacht aan. In het 
PVM is vanaf eind september de 
‘afvalexperience’ te zien en bele-
ven waarbij aandacht wordt be-
steed aan het hergebruik en recy-
clen van staal. 
Tijdens de centennialmuseum-
tour op zaterdag 7 en zondag 
8 juli geeft het museum alvast 
een voorproe� e, want dan kun-
nen kinderen blik hergebruiken. 
In het museum kan je passe-par-
touts kopen (10 euro voor vol-
wassenen en 5 euro voor kinde-
ren) waarbij je niet alleen de vijf 
musea kunt bezoeken maar ook 
nog eens een ijsje krijgt bij het 
IJspaleis in Driehuis, een smakelij-
ke verassing bij de Smaeckkamer 
in Beverwijk en een boottocht-
je kunt maken van IJmuiden naar 
de Noordpier of andersom. 
Kinderen die dit weekend bij de 

musea aan een activiteit deelne-
men maken kans op leuke prij-
zen. De passe-partouts voor het 
museumbezoek zijn tot en met 
oktober geldig. Zie ook www.pie-
tervermeulenmuseum.nl. (foto: 
aangeleverd)

Santpoort-Zuid - Zaterdag 7 juli en 
zondag 8 juli organiseert de Stich-
ting Vertelkunst Haarlem e.o. het 
jaarlijkse verhalenfestival op de Ruï-
ne van Brederode.
Zaterdag om 20.00 uur brengt Kitty 
Hieltjes uit Haarlem het door haar-
zelf geschreven verhaal ‘Koning van 
Kennemerland’ Het verhaal is geba-
seerd op waargebeurde historische 
feiten en personen ten tijde van Het 
Beleg van Haarlem in 1572. 
Na een muzikaal intermezzo op 
de harp door Yolanthe Cornelisse 

brengen de Santpoortse verhalen-
verteller Piet Paree en muzikant/
zanger Frank Edam de door hen ge-
maakte muzikale vertelvoorstelling 
‘Dijkeinde 1916’. Het verhaal speelt 
zich af in een gezin in Waterland tij-
dens de grote, maar ook vergeten 
watersnood van januari 1916. Dit 
verhaal is gebaseerd op ooggetui-
genverslagen. Yolanthe omlijst de-
ze avond met haar prachtige harp-
muziek. Zondagmiddag is voor het 
hele gezin. Zowel om 14.00 uur als 
om 15.30 uur verzorgt Yolanthe 

Cornelisse een ‘interactief muzikaal 
verhaal’ samen met de dan aanwe-
zige kinderen, waarna beide keren 
Janna Handgraaf uit Santpoort en 
Iris Stam samen met cellist Bas van 
Waard de kinderen meenemen in 
het beeldende verhaal ‘Otto On-
gezien’. ‘Otto wil niet opvallen. Het 
liefst zou hij verdwijnen in de ach-
tergrond.’
Zie ook www.ruinevanbrederode.
nl. De entree op zaterdagavond is 
10 euro, op zondagmiddag 5 euro. 
(foto: aangeleverd)

Verhalenfestival op 
Ruïne van Brederode

Lynen defi nitief 
naar Telstar
Velsen - De Belgische jeugdinter-
national Senne Lynen maakt de 
de� nitieve overstap van de Belgi-
sche kampioen Club Brugge naar 
de Witte Leeuwen. Lynen werd 
het afgelopen seizoen al reeds ge-
huurd van de Belgische formatie. 
In Brugge kon Lynen een 2-jarig 
contract tekenen, maar de spor-
tieve ambities en mogelijkheden 
bij Telstar overtuigden hem om 
een contract bij Telstar te tekenen. 
,,Uiteraard maakt dit ons enorm 
trots’’, aldus een opgetogen tech-
nisch directeur Piet Buter. ,,Deze 
overgang is niet iets wat binnen 
een aantal dagen bedacht is. Lang 
zijn wij met meerdere partijen be-
zig geweest Senne binnenboord 
te houden. Wij hebben Senne 
kunnen overtuigen het afgelopen 
seizoen met onze visie, speelwij-
ze en de rol die hij daarin speelt. 
Wij gaan nog veel plezier aan el-
kaar beleven.” Senne Lynen tekent 
in Velsen-Zuid een contract voor 
twee seizoenen. Hij zal zich maan-
dag melden bij de eerste training 
van Telstar. (foto: Telstar)

Soms irriteer ik mij, zoals Kamerleden afgelo-
pen week hebben aangegeven, er aan dat jul-
lie het verkeer ophouden. Maar dan bedenk 
ik mij dat jullie MIJN afval ophalen en MIJN 
straat vegen. Als ik nu gewoon 5 minuten eer-
der was opgestaan dan had ik waarschijnlijk 
niet zo’n haast gehad, had ik mijn kinderen 
gewoon een � jne dag kunnen wensen, had ik 

de afvalbak van de buren even buiten kunnen 
zetten en had ik die � etser op de hoek van de 
straat gewoon even voor laten gaan. En dan 
houd ik ook nog tijd over om mijn duim op te 
steken als waardering voor jullie werk. 

Ronald Zuyderduyn, Santpoort-Noord

LEZERSPOST

Beste huisvuilinzamelaars en straatreinigers
van de gemeente Velsen

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Tentoonstelling 
Resonance 
opent zondag 
op Beeckestijn
Velsen-Zuid - Het hoofdhuis van 
de historische Buitenplaats Beec-
kestijn in Velsen-Zuid, herbergt van 
8 juli tot en met 1 juli tot en met 
30 september 2018  de bijzondere 
zomertentoonstelling Resonance. 
Gast curator Rob de Vries maakte 
een persoonlijke keuze uit het werk 
van Armando, Sjoerd Huisman, 
Ewerdt Hilgemann, Jos Kruit en Piet 
Tuytel. De sculpturen in de hal, keu-
ken en in de stijlkamers van Beec-
kestijn, zijn er duidelijk te gast. De 
wanden zijn zoals ze zijn en worden 
niet gebruikt. Alle aandacht gaat 
naar de sculpturen die onderling lij-
ken te resoneren.  Door het recen-
te overlijden van Armando is de-
ze tentoonstelling ineens ook een 
speciaal eerbetoon aan deze veel-
zijdige kunstenaar geworden. De-
ze tentoonstelling kwam mede tot 
stand  dankzij de steun van Vereni-
ging Hendrick de Keijser. Productie: 
Bianca Vooges, curator van Beec-
kestijn. Zie ook www.buitenplaats-
beeckestijn.nl.

IJmond - Humanitas helpt mensen 
zelfstandig en zelfredzaam te blij-
ven door de inzet van vrijwilligers. 
Ook zetten de vrijwilligers zich in 
voor kinderen bij een scheiding en 
bij de integratie van immigranten. 
Uiteraard is de samenwerking met 
verwijzers en instellingen die zich 
op de doelgroepen richten en de 
gemeentes zeer belangrijk. Is dit 
wellicht iets voor u? Als vrijwilliger 
krijgt u een volledige opleiding, on-
kostenvergoeding en kunt u mee-
doen met leuke activiteiten. Uiter-
aard kunt u zich aanmelden wan-
neer u zich wel eens eenzaam voelt 
of een steuntje in de rug kunt ge-
bruiken. Het werkgebied is Bever-
wijk, Heemskerk, Uitgeest en Vel-
sen. Meer weten? Bel 06-35113435 
of kijk op www.humanitas.nl/afde-
ling/ijmond.

Help Humanitas 
helpen

Velsen-Noord - Sportvissers 
hebben de Noordpier opge-
ruimd. Dat gebeurde in het ka-
der van ‘Houd je visstek schoon’, 
hoewel bij lange na niet al het 
afval van sportvissers is. On-
danks de stra� e wind en het 
overslaande water hebben de 
vissers 12 vuilniszakken met af-
val verzameld. (foto: aangele-
verd)

Noordpier 
opgeruimd

Docenten en leerlingen verzamelen 776 handtekeningen

Kunstencentrum krijgt 
twee weken respijt
Velsen - Tijdens een extra raad-
sessie over de acute � nanciële 
problemen bij het Kunstencen-
trum Velsen heeft cultuurwet-
houder Jeroen Verwoort het in-
stituut twee weken extra res-
pijt gegeven om met een gede-
gen plan voor de toekomst te 
komen.

In de sessie, die werd voorafge-
gaan door een kunstzinnige de-
monstratie van docenten en leer-
lingen, waarbij er veel bevlogen in-

sprekers waren en een petitie met 
776 handtekeningen werd over-
handigd, werd duidelijk dat de 
raadsleden met name veel waarde 
hechten aan de kunst- en cultuur-
educatie op de scholen in het ba-
sis- en voortgezet onderwijs.
Wethouder Verwoort haalde al 
snel de angel uit de discussie door 
aan te geven dat hij 55.000 euro 
wil overmaken om het Kunsten-
centrum de komende weken te 
laten overleven. Op 12 juli kan de 
raad dan beslissen om het instituut 

met een eenmalige extra subsidie 
te laten voortbestaan. Dan zal er 
wel een goed plan moeten liggen 
dat laat zien dat er een reële over-
levingskans is voor het centrum. 
Bestuursvoorzitter Sascha Bagger-
man gaf aan dat zo’n plan er al ligt.
Voorafgaande aan de raadsver-
gadering op 12 juli is er op 4 juli 
waarschijnlijk nog een tweede ses-
sie, omdat de raadsleden nog veel 
vragen hebben over het Kunsten-
centrum en zijn toekomst. Zie ook 
www.rtvseaport.nl
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Thuis in Santpoort

De Hoofdstraat 
Al eeuwenlang speelt een groot 
deel van de feestweek zich af in 
de Hoofdstraat. In de 13e eeuw is 
deze weg onderdeel van een van 
de belangrijkste noord-zuid ver-
bindingswegen in het graafschap 
Holland, de Heerweg of Heren-
weg, die van Den Haag naar het 
noorden loopt.       
In Santpoort loopt de weg over 
een smalle zandrug, die ligt in-
geklemd tussen de woeste dui-
nen en het drassige veengebied 
van de Schipbroeken in het wes-
ten en het moerasachtige weide-
gebied van de latere Velserbroek 
in het oosten. De weg vormt 
als het ware een poort door het 
zand. Zeer waarschijnlijk is dat 

de verklaring van de naam Sant-
poort. De weg volgt het tracé van 
de huidige Bloemendaalsestraat-
weg, Wüstelaan, Hoofdstraat en 
Rijksstraatweg, en gaat verder via 
Oud-Velsen en Beverwijk richting 
Alkmaar. 
De openbare heerwegen zijn 
vooral bedoeld voor een snel 
transport van de grafelijke legers. 
Omdat de landheer zorgt voor de 
veiligheid, worden de heerwegen 
tevens belangrijke handelsroutes. 
Aan de weg in Santpoort lagen 
verschillende herbergen en stal-
houderijen, waarvan we de na-
men de Wildeman (1674) en de 
Weijman(1752) tot op de dag van 
vandaag tegenkomen.  In 1896 

wordt een stoomtramverbin-
ding aangelegd met een halte bij 
Ruimzicht, nu café Bartje. De tram 
krijgt vanwege een aantal ern-
stige ongelukken de bijnaam de 
“moordenaar”.  
Als de Heerweg begin 1800 
wordt bestraat krijgt hij de naam 
Rijksstraatweg. Vanaf 1929 wordt 
het snelverkeer via de Rijksweg 
Haarlem-Velsen langs het dorp 
geleid. 
De oude Heerweg wordt vanaf 
1930 de Hoofdstraat genoemd.  

Stichting Santpoort 
tekst: Lieke Baron 
foto: Florian van der Horst 
(foto: aangeleverd)

IJmuiden - Zaterdag 14 juli 
wordt van 09.00 tot 16.00 uur 
weer een kofferbakmarkt geor-
ganiseerd op Plein 1945. 
Wie ook zijn overtollige spul-
len aan de man wil brengen kan 
een kraam huren. 
Bel voor meer informatie of re-
severingen voor een kraam naar 
0255-533233 of 06-10475023. 
De volgende markten zijn op 4 
augustus en 13 oktober.

Kofferbakmarkt 
Plein 1945

De Scheidingsmakelaar adviseert:

‘Gescheiden’ vakantie? Neem
de benodigde documenten mee

Regio - Vakantie valt binnen de 
uitoefening van het gezags- en 
omgangsrecht. Er geldt een in-
formatieplicht over de verblijfs-
gegevens en de tijdsduur. Wan-
neer de achterblijvende ouder 
niet akkoord is met de vakan-

tie en geen toestemming wil ge-
ven of wanneer nog geen afspra-
ken over de omgang zijn ge-
maakt, kan ieder van de ouders 
het geschil over de uitoefening 
van het gezag en/of de omgang 
op grond van art. 1:253a van het 
Burgerlijk Wetboek aan de rech-
ter voorleggen.
Wanneer geen toestemming 
wordt gegeven om naar het bui-
tenland te gaan, dan moet de 
ouder die toestemming nodig 
heeft naar de rechter stappen op 
grond van art. 1:253a BW.
De reden dat geen toestemming 
gegeven wordt, ligt mogelijk in 
het vermoeden dat het niet om 
een vakantie gaat maar om een 
permanente wijziging van de 
verblijfplaats.
Op grond van de Schengen-
grenscode controleert de Ko-
ninklijke Marechaussee kinderen 

die met één ouder of alleen rei-
zen extra om internationale kin-
derontvoering te voorkomen. 
Een van de factoren waar de Ma-
rechaussee oplet, is de achter-
naam van het kind. Het komt 
voor, zeker nu kinderen een ei-
gen paspoort hebben en moe-
ders hun meisjesnaam in hun 
paspoort hebben staan, dat het 
kind een andere achternaam 
heeft dan de ouder waar hij mee 
reist.
Degene die met het kind reist, 
kan gevraagd worden om aan te 
tonen dat er toestemming van de 
gezaghebbende ouder(-s) is. Om 
problemen en vertraging op het 
vliegveld te voorkomen, wordt 
ouders en familieleden ten zeer-
ste aangeraden om de volgende 
documenten mee te nemen:
• Verklaring toestemming voor 
vakantiedoor invulling formu-

lier ‘Reizen met een minderjarige 
naar het buitenland’
• Recent uittreksel gezagsregister
• Recent uittreksel BRP (Basisregi-
stratie Personen)
• Internationale geboorteakte
• Kopie van paspoort van toe-
stemminggevende ouder
• Eventueel uitspraak met betrek-
king tot gezag en omgang
• Eventueel het ouderschapsplan
• Eventueel een kopie van het re-
tourticket van het kind 
De internationale geboorteak-
te kan men opvragen in de ge-
meente waar het kind geboren is. 
Het uittreksel van de BRP is ver-
krijgbaar bij de gemeente waar 
het kind is ingeschreven. Het uit-
treksel gezagsregister kan men 
opvragen bij de rechtbank.
Reageren? 06-21236301 of son@
scheidingsmakelaar.nl. (foto: 
aangeleverd)

Fysiotherapie Maas
Marco geeft stokje
over aan Paul en Laura
IJmuiden - Fysiotherapie Maas 
heeft geweldig nieuws. Na 33 jaar 
leiding aan de praktijk te hebben 
gegeven zal Marco Maas per 1 ju-
li de praktijk overdragen aan Paul 
Metselaar en Laura Metselaar-
Groenveld.
Marco gaat genieten van zijn wel-
verdiende pensionering en Paul 
en Laura zullen de dagelijkse lei-
ding op zich nemen. De naam zal 
(voorlopig) ongewijzigd blijven 
en ook alle vertrouwde gezichten 
zullen in de praktijk blijven wer-
ken.  Voor de trouwe klanten lijkt 
er zo op het eerste gezicht niet 
veel te veranderen, maar Paul en 
Laura gaan er wel hun eigen draai 
aan geven. ‘De boodschap zal 
misschien onveranderd blijven, 
maar de toon zal wel veranderen’, 
aldus Paul Metselaar. ‘Wij zijn er-

van overtuigd dat wij met dit ge-
weldige team van specialisten de 
praktijk toekomstbestendig kun-
nen maken’, vult Laura hem aan.
Fysiotherapie Maas is in haar lan-
ge bestaan uitgegroeid tot een 
praktijk met 14 fysiotherapeuten, 
aangevuld met een drietal onder-
steunde administratieve krach-
ten en bovendien een eigen ver-
voerservice voor patiënten. Ve-
le specialismen zijn in de praktijk 
aanwezig. Van manuele therapie 
tot kinderfysiotherapie en van 
bekkenbodemfysiotherapie tot 
sportfysiotherapie. Iedereen kan 
in de praktijk terecht voor rug-, 
schouder- of nekklachten, maar 
natuurlijk ook voor long- of hart-
revalidatie. Meer weten over de 
praktijk? www.fysiomaas.nl. (foto: 
aangeleverd)

Inschrijfrecord Duin & Kruidberg Run
Santpoort-Noord - Afgelopen 
zondag vond de derde editie van 
de Duin & Kruidberg Run plaats. In 
aanloop naar deze dag werd een 
nieuw record gevestigd met 181 
inschrijvingen.
Het parcours liep door het Nati-
onaal Park Zuid- Kennemerland 
waar een route van 5 en 10 kilome-
ter was uitgezet. Een groot deel van 
het inschrijfgeld werd gedoneerd 
aan het Duinenfonds. Met een be-
drag van 1.810 euro kan zij mooie 
natuurprojecten realiseren. 
Na een kopje ko�e of thee met 
iets lekkers konden de lopers in de 
stemming komen met muziek. Na 
een toch wel pittig parcours be-
reikten alle lopers de �nish waar-
na zij een broodjeslunch aangebo-
den kregen door Landgoed Duin & 
Kruidberg. Volgend jaar zal de loop, 
die in samenwerking met AV Suo-
mi en Natuurmonumenten werd 
georganiseerd, zeker weer plaats-
vinden! (foto: Duin & Kruidberg)

Sherpa’s St. Radboud 
vieren 35ste verjaardag
Santpoort-Zuid - De Sherpa-af-
deling 521 van scoutinggroep St. 
Radboud bestaat 35 jaar! Om de-
ze mijlpaal te vieren, wordt er in 
het najaar een reünie georgani-
seerd voor alle (oud-)sherpa’s en 
(oud-)che�es.
Dus ben je tussen 1983 en 2018 
lid geweest van deze groep, geef 

je dan op! Aanmelden kan via 
Sherpa521reunie@gmail.com. 
Noteer 29 september 2018 alvast 
in je agenda! Aanmelden kan tot 
30 juli, dus wacht niet te lang!
Deelnemers worden via Face-
book geïnformeerd over het pro-
gramma, de activiteiten en de 
kosten. (foto: aangeleverd)

Personenauto zwaar 
beschadigd door brand
IJmuiden - De brandweer is in de 
nacht van maandag op dinsdag 
uitgerukt voor een autobrand in 
de De Noostraat. 
Even voor vier uur werd de brand 
ontdekt waarop direct de brand-
weer werd gealarmeerd. 
Bij aankomst van de spuitgasten 
stond de voorkant van de wa-

gen in de brand. Ondanks de in-
zet van de brandweer kon niet 
voorkomen worden dat de wa-
gen zwaar beschadigd raakte. De 
oorzaak van de brand is nog on-
bekend. 
De Forensische Opsporing heeft 
dinsdagochtend onderzoek ge-
daan. (foto: Michel van Bergen)

Ichthus Lyceum
Atheneum: Steve van der Bijl, 
Dylano van Ooyen. Havo: Max 
Behrendt, Maurits de Bie, Pim 
Cauwels, Coen van der Does, Yel-
da Isbilir, Joep Kraaijeveld, Floor 
Nagelsmit, Nadege Rutten, Min-
del Smid, Stefan Toen, Marijn 
Wempe, Stijn Wopereis, Wouter 
Zwart. 

Gymnasium 
Felisenum
Stephan Beers, Koen van de Berg, 
Noah Dekker, Maurice Dieckman, 
Rosalie Fischer, Mei Yi de Jong, 
Marissa van Petegem, Esmee van 
Vliet, Emma de Weers.

Examenuitslagen 
tweede tijdvak

GEEN KRANT?
0251-674433



Prinses Beatrix Spierfonds zoekt collectanten
Regio - Van 9 tot en met 15 
september 2018 is de jaarlijkse 
collecte van het Prinses Beatrix 
Spierfonds. In deze week zet-
ten vrijwilligers door heel Ne-
derland zich in voor de strijd 
tegen spierziekten.
Het Prinses Beatrix Spierfonds 
krijgt geen overheidssteun en 
is volledig afhankelijk van de 
inzet van vrijwilligers. Samen 
maken we wetenschappelijk 
onderzoek naar spierziekten 
mogelijk. Het fonds zoekt hier-
voor nog enthousiaste collec-
tanten. 
,,Met de opbrengst van de col-
lecte kunnen we een behan-
deling voor spierziekten dich-
terbij brengen. Voor één spier-
ziekte hebben we een levens-
reddend medicijn gevon-

den en voor een aantal ande-
re staan we aan de vooravond 
van een doorbraak. Collecteren 
duurt gemiddeld maar 2 uur 
per jaar en samen kunnen we 
het verschil maken voor men-
sen met een spierziekte,” aldus 
Joanna van Drongelen, hoofd 
Collecte- & Vrijwilligers van het 
Prinses Beatrix Spierfonds. 
Eén op de tachtig mensen in 
Nederland heeft een spierziek-
te. 
De meeste spierziekten zijn 
progressief en een groot deel 
van de patiënten komt op jon-
ge leeftijd in een rolstoel te-
recht. Sommige spierziekten 
zijn dodelijk, sommige erfelijk, 
en allemaal hebben ze een ver-
lammend effect op de spieren 
en dus op het hele lichaam. 

Een ziekte die de spieren aan-
tast, tast het hele lichaam aan 
en daarmee het hele leven van 
een persoon en het leven van 
de mensen om die persoon 
heen. 
,,Een levensreddend medicijn, 
technologie die de kwaliteit 
van leven verhoogt, hoop voor 
ouders en een beetje meer be-
grip in het dagelijkse leven, 
daar doen we het voor. En met 
uw hulp kunnen we dat blijven 
doen. Zo komen we samen een 
stapje dichterbij ons doel: alle 
spierziekten de wereld uit!”
Geïnteresseerde vrijwilligers 
kunnen zich aanmelden via 
070 – 3607 607 of collecte@
spierfonds.nl. Of kijk op: www.
prinsesbeatrixspierfonds.nl/
wordcollectant.

Fietsersbond wil school-
routes veiliger maken
Regio - Steeds meer ouders 
brengen de kinderen met de 
auto naar school. Het gevolg: 
nog meer drukte en onveilig-
heid. De Fietsersbond wil die 
ontwikkeling keren en opent 
een meldpunt voor onveilige 
situaties op de schoolroute. 
Met die meldingen gaan we 
aan de slag om routes veiliger 
te maken.

1. Minder ongelukken. Kinderen 
leggen jaarlijks duizenden kilo-
meters af op weg naar school. 
Hoe veiliger de route hoe min-
der ongelukken.
2. Ervaring opdoen. Na de ba-
sisschool moeten kinderen vaak 
een eind �etsen naar de middel-
bare school. Fietsen naar de ba-
sisschool is een goede oefening 
om veilig zelfstandig in het ver-
keer op pad te gaan.
3. Betere schoolprestaties. Fiet-
sen heeft een positieve invloed 
op de leerprestaties van kinde-
ren positief. Uit onderzoek blijkt 
namelijk dat �etsers helderder 
denken, creatiever zijn en zich 
beter kunnen concentreren.
De Fietsersbond wil de omge-
ving van de school in kaart bren-
gen om zo veilige schoolroutes 
te kunnen ontwikkelen. De lo-
kale afdelingen van de Fietsers-

bond gaan aan de slag met de 
knelpunten die ouders en kinde-
ren in het meldpunt signaleren. 
Ouders en kinderen kunnen on-
veilige situaties die zij onderweg 
in het verkeer naar school tegen-
komen, doorgeven op het meld-
punt dat afgelopen donderdag 
tijdens het Nationaal Fietscon-
gres werd gelanceerd. De route 
naar school is voor veel kinde-
ren best ingewikkeld. Auto’s rij-
den vaak hard, kinderen moe-
ten drukke wegen oversteken en 
hebben door bijvoorbeeld ge-
parkeerde auto’s minder goed 
zicht op het verkeer.
De �etser zet het lichaam in be-
weging én ook de hersenen. 
Fietsers krijgen in het geheu-
gencentrum hippocampus zelfs 
nieuwe hersencellen aange-
maakt, die ook nog eens snel-
ler groeien. Na een �etstocht-
je naar school kun je gemakke-
lijker leren en beter concentre-
ren. Dat blijkt uit verschillende 
onderzoeken. Alle reden, vindt 
de Fietsersbond, om te stimule-
ren dat alle kinderen en tieners 
naar school �etsen. En juist dat is 
een punt van zorg: steeds meer 
scholieren hebben geen �ets of 
gaan met de auto naar school. 
Een gemiste kans! De Fietsers-
bond kan niet genoeg bena-

drukken dat Nederland moet 
blijven investeren in de positie 
van Nederland als eerste �ets-
land in Europa. En om Nederlan-
ders van jong tot oud te blijven 
stimuleren om de �ets te pak-
ken, waar dat maar even kan.
Kinderen die met de �ets naar 
school gaan, hebben een beter 
waarnemingsvermogen, hun fy-
sieke conditie is beter, hun mo-
toriek is wordt beter ontwik-
keld, en ze kunnen de risico’s in 
het verkeer beter inschatten. De 
�etsvaardigheden van kinderen 
ontwikkelen zich sneller wan-
neer ze zo snel mogelijk zelf ver-
keerservaring opdoen. Zij kun-
nen dit volgens de Fietsersbond 
het beste leren door zelfstandig 
naar school te �etsen. Een ver-
keersveilige schoolomgeving en 
veilige schoolroutes zijn voor-
waarden om kinderen zelfstan-
dig naar school te laten gaan.
De meldpuntactie is onderdeel 
van de campagne Het Fietsen-
de Schoolkind. Naast de inven-
tarisatie van veilige schoolrou-
tes worden herinneringen aan 
de eerste �ets gedeeld via #mij-
neerste�ets en vragen we ou-
ders in september een �etsbe-
lofte te doen. Het Nederland-
se �etsende schoolkind is uniek 
in de wereld. Waar in ande-
re landen kinderen vooral met 
de schoolbus naar school wor-
den gebracht, is het in Neder-
land een goede gewoonte om 
je kind met de �ets naar school 
te laten gaan. “Je kan best stellen 
dat het �etsende schoolkind on-
derdeel is van ons cultureel erf-
goed”, zegt Saskia Kluit, direc-
teur van de Fietsersbond, “Daar 
mogen we heel trots op zijn! La-
ten we ervoor zorgen dat onze 
kinderen lekker blijven �etsen. 
Het is gezond, het maakt je blij 
en zelfstandig”. Met de campag-
ne vraagt de Fietsersbond aan-
dacht voor deze groep bijzonde-
re jonge �etsers. Meldingen kun-
nen geplaatst worden op �et-
sersbond.nl/meldpuntschool-
route (foto: aangeleverd)

Visioenen thema zomerexpositie KZOD
Regio - Visioenen is het thema 
van tentoonstelling gedurende 
de zomermaanden in de Refter 
en de historische gangen van 

het Haarlemse Stadhuis aan de 
Grote markt. Met deze exposi-
tie haken 14 beeldend kunste-
naars in op een thema dat ruim-

te biedt voor tal van invalshoe-
ken. Visioenen wordt op inter-
net beschreven als droombeel-
den of verschijningen, erva-
ren als het bovennatuurlijke of 
mystiek schouwen van beelden, 
waar een voorspellend vermo-
gen aan wordt toegeschreven. 
De exposerende KZOD kunste-
naars zijn: Eva van Lis, Arnold 
Janssen, Peter Schelvis, Emi-
lio Sanchez Diaz, Ada Kors, An-
neke Koster, Afke Spaargaren, 
Margot Dukker, Arjan Bosch, Ro-
sa Navarro, An Luthart, Adriaan 
Brand, Coby Kluitman en Hans 
Duivenvoorden. De tentoonstel-
ling is (van 08.00 tot 17.00 uur)  
te bezichtigen tot en met zon-
dag 31 augustus in de Kloos-
tergangen van het Stadhuis in 
Haarlem (Grote Markt 2). Zie 
ook www.kzod.nl en  www.face-
book.com/kunst.zijonsdoel. (fo-
to: aangeleverd)

Vrijwilligers redden 
ruim 21.000 amfibieën

Van maart tot en met mei con-
troleren de vrijwilligers dagelijks 
de emmers die zijn ingegraven 
op plekken waar veel trek is van 
am�bieën uit bossen en duinen 
naar plekken met water. Een och-
tend overslaan is er niet bij, want 
er kunnen tientallen padden en 
kikkers in een emmer zitten. Snel 
handelen in dan belangrijk. Vrij-
willigers maken zich ook druk 
over de padden en kikkers die te-
rechtkomen in straatkolken. 
Uit de cijfers die al deze vrijwil-
ligers verzamelen blijkt dat het 
aantal van de gewone pad elk 
jaar achteruit gaat. Een sluitende 
verklaring is hiervoor niet te vin-

den. Gedacht wordt aan de kli-
maatveranderingen als oorzaak 
en ook aan de enorme achter-
uitgang van insecten. Het aantal 
rugstreeppadden piekte dit jaar. 
Van de kleine watersalamander 
worden er tijdens de trek steeds 
meer waargenomen, vooral bij de 
paddenwerkgroep Velsen. Deze 
toename is alleen hier en zien we 
niet terug in landelijke cijfers.
Er zijn nog wel probleemlocaties 
waar dieren de paddenschermen 
weten te omzeilen. RAVON heeft 
in samenwerking met vrijwilligers 
daar onderzoek naar gedaan. 
Door Provincie Noord-Holland en 
PWN wordt een plan van aanpak 

uitgewerkt.
De paddenwerkgroepen worden 
gefaciliteerd door PWN en Land-
schap Noord-Holland gefacili-
teerd. (foto: aangeleverd)

Regio - Uit het verslag van de paddenwerkgroepen in Kenne-
merland blijkt dat het een bijzonder seizoen was. Op zaterdag 3 
maart kon er nog geschaatst worden en kort daarop volgde op 10 
maart meteen een topavond van de am�bieëntrek. Een uitschie-
ter was de melding van maar liefst 410 kleine watersalamanders 
op 12 maart door paddenwerkgroep Velsen.
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Vertrouwd, maar nóg beter!

Grahamstraat 105, 1973RA IJmuiden, 0255-532211
info@fysiomaas.nl, www.fysiomaas.nl

Uw adres voor onder meer:

• Manuele therapie 

• Sportfysiotherapie 

• Kinderfysiotherapie 

• Incontinentie 

• Revalidatie na operatie 

• Rugklachten 

• Nekklachten 

• Hoofdpijn 

• Artrose 

• Heup/Knie-klachten 

• COPD  

• Hartrevalidatie 

• Etalagebenen 

• Valpreventie 

• Schouderklachten
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Marion Boon exposeert in De Waag
Haarlem - De komende drie we-
ken exposeert beeldend kunste-
naar Marion Boon uit Haarlem  
met nieuw werk in De Waag aan 
het Spaarne in Haarlem. Met als 
thema ‘Connected’, een thema 
dat ze zelf als een rode draad in 
haar werk beschouwt. 
Voor Marion vormen beelden 
uit de media (�guren, portetten, 
groepen) die dagelijks tot ons ko-
men, een terugkerende inspira-
tiebron. In haar werk probeert zij 
aspecten als eenheid, individua-
liteit, verschillen en verbonden-
heid tussen mensen te verbeel-
den. 
Deze tentoonstelling kan als een 

voorzetting worden beschouwd 
van het Kunstlijnproject ‘At the 
Butter�y’ uit 2017 waar Marion 
Boon zich vorig jaar mee presen-
teerde. Werken op basis van be-
werkte krantenfoto’s, met daar-
in tekst geborduurd. Refererend 
aan de songtekst van het lied-
je ‘Love is all” van Roger Clover, 
dat haaks staat op de beelden en 
het nieuws, dat dagelijks tot ons 
komt. ‘Everybody’s got to live to-
gether’ blijft haar uitgangspunt, 
haar werken laten volgens haar-
zelf zien, dat dit nog niet zo wil 
lukken. 
Deze tentoonstelling omvat dit 
werk en daarnaast nieuw werk, 

dat hier (letterlijk) op voortbor-
duurt. Marion streeft naar verbin-
ding tussen individuen en groe-
pen waarbij het opgaan van het 
individu in de groep in haar ogen 
een beeld van verbondenheid 
toont. Maar onderliggend zijn 
eenzaamheid en verlatenheid on-
miskenbaar aanwezig. Een ele-
ment dat ook duidelijk aanwezig 
was in de werken in haar voor-
gaande exposities in de Waag zo-
als ‘Familiegeheimen’ (2013) en 
‘Transitie’ (2016). Ontegenzeg-
lijk een verwijzing naar de rode 
draad! 
Voor de expositie Connected  
zijn beelden samengevoegd met 
songteksten  waarbij Marion er 
naar streeft de kijker op het ver-
keerde been te zetten, of – nog 
beter – tot nadenken of overden-
ken aan te zetten. Leidend voor 
de teksten, die in de afbeeldingen 
in haar schilderijen geborduurd 
zijn, vormt haar eigen muzikale 
playlist. Kortom: verbinding tus-
sen tekst en beeld. 
Deze tentoonstelling is te bezich-
tigen tot en met zondag 14 juli in 
Galerie De Waag, Spaarne 30 te 
Haarlem. (openingstijden: don-
derdag t/m zondag van 13.00 tot 
17.00 uur)  
Zie ook: www.kzod.nl, www.fa-
cebook.com/kunst.zijonsdoel en 
www.marionboon.net. (foto: aan-
geleverd) 

Unieke digitale vaargids voor 
schippers in Noord-Holland
Regio - Recreatieschippers in 
de provincie Noord-Holland 
kunnen gebruik maken van een 
unieke dienstverlening via een 
app: een digitale vaargids met 
persoonlijke vaarinformatie én 
automatische openingsverzoe-
ken voor bruggen. Dit is onder-
deel van het landelijke project 
Blauwe Golf, dat moet zorgen 
voor een betere doorstroming 
op water én weg. Alléén in de 
provincie Noord-Holland kun 
je via de app RiverGuide Re-
creant deze automatische ope-
ningsverzoeken en persoonlij-
ke vaarinformatie ontvangen.
 
De schipper voert gegevens in 
van het schip en de vaarroute. Op 
basis van de locatie, opgegeven 
vaarroute en snelheid wordt de 
verwachte aankomsttijd bij een 
brug of sluis berekend. Deze ver-
wachte aankomsttijd wordt via 
een speciaal brugmanagement-
systeem (BMS) doorgegeven aan 
de brugwachter. De app RiverGui-
de Recreant toont vervolgens de 
route met alle bruggen en sluizen 
die de schipper op de route te-
genkomt. Daarnaast geeft de app 
tijdens de reis relevante infor-
matie zoals detailinformatie van 
bruggen of sluizen, doorvaart-
hoogten, marifoonkanaal en tele-
foonnummers voor contact met 
de bedienaar. In het vaarseizoen 
2018 worden steeds meer brug-

gen aangesloten op de unieke 
dienstverlening. De ervaringen 
worden benut voor verdere door-
ontwikkeling.
Brug- en sluiswachters beslissen 
wanneer de bruggen worden ge-
opend. Zij maken gebruik van het 
BMS, waarin informatie staat over 
drukte op weg en water, open-
baar vervoer en nood- en hulp-
diensten. Als de schipper ge-
bruik maakt van de digitale vaar-
gids, ziet de brugwachter in het 
systeem wanneer schepen bij de 
brug of sluis aankomen. Op ba-
sis hiervan kan hij - rekening hou-
dend met de hulpdiensten, het 
openbaar vervoer en het overi-
ge wegverkeer - het beste be-
dientijdstip bepalen. Dit bedien-
tijdstip krijgen schippers te zien 
in de app.
 Ook de routenavigatie van auto-
mobilisten kan in de toekomst re-
kening houden met de (geplan-
de) brugopeningen. Weggebrui-
kers weten zo tijdig wanneer de 
brug open gaat en hoeven min-
der vaak voor de openstaande 
brug te wachten.  
 ,,Met de lancering van deze digi-
tale vaargids in Noord-Holland la-
ten wij zien dat wij volop investe-
ren in Smart mobility. Deze inno-
vatieve oplossing draagt bij aan 
een betere doorstroming van het 
verkeer op zowel de weg als op 
het water. Samen met onze part-
ners zorgen wij voor steeds slim-

mere manieren van reizen in on-
ze provincie.”, aldus gedeputeer-
de Elisabeth Post (Mobiliteit) van 
de provincie Noord-Holland.
Samen met tien andere (vaar)
wegbeheerders werkt de provin-
cie Noord-Holland om de Blauwe 
Golf in de provincie te realiseren: 
Rijkswaterstaat, hoogheemraad-
schap Rijnland, gemeenten Am-
sterdam, Alkmaar, Haarlem, Haar-
lemmermeer, Purmerend, Zaan-
stad en WaterNet. Deze partij-
en zorgen er samen voor, dat de 
bruggen in de provincie e�ciën-
ter worden bediend en schippers 
hun reis beter kunnen plannen. 
Gemeente Zaanstad heeft de in-
tentie om het BMS vanaf 1 ok-
tober a.s. in gebruik te gaan ne-
men. Momenteel is Zaanstad het 
systeem nog aan het testen. Ook 
Waternet zit nog in de testfase 
van het BMS en zal zo snel moge-
lijk aansluiten.
Sinds 2012 werken vijf provincies, 
drie gemeenten, het ministerie 
van I&W en de havens van Rotter-
dam en Amsterdam samen aan 
een betere landelijke informatie-
uitwisseling tussen vaarwegbe-
heerders, schippers en wegge-
bruikers. Blauwe Golf is een on-
derdeel van het Rijksinvesterings-
programma Beter Benutten, dat 
als doel heeft om de reistijd in de 
drukste regio’s van ons land tij-
dens de spits met 10% te verbete-
ren. Doel is uiteindelijk een lande-
lijke dekking van data en dienst-
verlening. Publieke en private 
partijen wisselen daarom kennis 
en informatie uit, zodat de dien-
sten van de Blauwe Golf over het 
hele land beschikbaar komen. Dit 
betekent betrouwbare informa-
tie voor schipper en automobilist 
en tijdwinst voor weg- en scheep-
vaartverkeer.
Bij vragen of klachten over de 
dienstverlening kunnen vaar-
weggebruikers bellen naar het 
Servicepunt provincie Noord-
Holland, 0800 0200 600 (gratis) of 
mailen naar servicepunt@noord-
holland.nl. 
Meer informatie over Blauwe Golf 
is te vinden op de website van de 
provincie. 
De app RiverGuide Recreant is 
gratis te downloaden via de App-
store en Playstore.
Beroepsschippers kunnen via de 
app RiverGuide ook gebruik ma-
ken van deze nieuwe dienst in 
Noord-Holland. (foto: aangele-
verd)

14 en 15 juli in heel Nederland
Imkers houden open huis
Regio - Benieuwd naar het werk 
van een imker? Weten hoe ho-
ning ontstaat? Of hoe bijen hun 
raten bouwen? In het weekend 
van 14 en 15 juli houden imkers 
op meer dan 200 locaties open 
huis. Voor het negende jaar op rij 

organiseert de Nederlandse Bij-
enhoudersvereniging de Lande-
lijke Open Imkerijdag, het groot-
ste imkerevenement in ons land. 
Tijdens het open huis van de bij-
enhoudersvereniging kan men 
alles ontdekken over bijen. Men 

krijgt uitleg over werksters, dar-
ren en de (bijen)koningin en 
praktische tips over het bij-vrien-
delijke maken van eigen tuin en 
balkon. Ook is te zien hoe honing 
wordt gemaakt en kan men in de 
bijenkast op zoek naar de konin-
gin.
Insecten en in het bijzonder bijen 
staan volop in de belangstelling. 
Hun voortbestaan is in gevaar. 
Bijen zijn onmisbaar voor ons da-
gelijks voedsel. Het is daarom van 
groot belang om de leefomge-
ving zo bij-vriendelijk mogelijk 
te maken. Bijvoorbeeld door het 
planten van allerlei bloeiende ge-
wassen waar nectar en stuifmeel 
kan worden verzameld. Imkers la-
ten tijdens het weekend van 14 
en 15 juli zien het met de honing-
bij gaat en wat men kan doen om 
de Nederlandse bijenpopulaties 
te verbeteren.
Nederland telt ongeveer 10.000 
imkers waarvan 80 procent is 
aangesloten bij de Nederlandse 
Bijenhoudersvereniging (NBV). 
De vereniging leidt jaarlijks nieu-
we imkers op. Dit jaar zijn dat er 
meer dan 1.000. Kijk voor een 
open huis locatie in de buurt op 
www.bijenhouders.nl/landelijke-
open-imkerijdag. (Foto: aangele-
verd)

Snel varen? Houd het veilig en leuk
Regio - Het water op met een 
snelle motorboot – zoals een 
speedboot, rib, waterscooter of 
jetski – is voor veel mensen ge-
weldig. Mobiel verkeersleiders 
van Rijkswaterstaat zien tijdens 
de reguliere patrouilles en hand-
havingsacties dat veel bestuur-
ders zich bewust of onbewust 
niet aan de regels houden. De re-
gels voor snel varen gelden voor 
alle kleine schepen die korter zijn 
dan 20 meter en sneller kunnen 
varen dan 20 kilometer per uur, 
dus ook voor waterscooters en 
jetski’s. 

Rijkswaterstaat zet de belangrijk-
ste (spel)regels voor snelvaren op 
een rij.
• ben je tenminste 18 jaar;
• heb je een geldig vaarbewijs 
(aan boord);
• heb je een registratiebewijs van 

je vaartuig (aan boord);
• houd je je aan de snelheidsre-
gels;
• heb (en gebruik je) een do-
demanskoord (of vergelijkbare 
voorziening) op je vaartuig, dat 
ervoor zorgt dat de motor auto-
matisch afslaat als je plotseling 
overboord valt;
• draag je een reddingsvest als je 
het vaartuig staande bestuurt;
• heb je voor elke opvarende een 
reddingsvest binnen handbereik.
Op het water geldt voor motor-
boten een landelijke maximum-
snelheid van 20 kilometer per uur. 
Sneller varen mag in de speciaal 
aangemerkte snelvaargebieden. 
Een overzicht van de snelvaarge-
bieden en gebieden waar je mag 
waterskiën is te vinden in de Re-
geling snelle motorboten Rijks-
wateren 1995  en op de over-
zichtskaart snelvaargebieden van 

Varen doe je Samen.  De bebor-
ding langs de vaarweg is altijd lei-
dend.
Voor waterskiën gelden dezelfde 
regels als voor het varen met een 
snelle motorboot. Aanvullend 
daarop geldt dat tijdens het wa-
terskiën, behalve de bestuurder 
en schipper van de boot, een ex-
tra persoon van ten minste 15 jaar 
aan boord moet zijn. Deze let als 
uitkijk voortdurend op de skiër(s) 
en de directe omgeving.
Mobiel verkeersleiders op het wa-
ter geven voorlichting en hand-
haven als buitengewoon opspo-
ringsambtenaar (BOA) de regels, 
zie ook de blog van mobiel ver-
keersleider Joost. Meer informa-
tie over veilig varen op de (rijks)
vaarwegen is onder meer te vin-
den op www.rws.nl/recreatie-
vaart en www.varendoejesamen.
nl. (foto: aangeleverd)

Container voor de deur?

Noord-Hollanders betalen 
de hoogste stoeptax

Regio - Noord-Hollanders zijn 
vergeleken met de rest van Ne-
derland het duurste uit als zij een 
gehuurde container op de open-
bare weg willen plaatsen. Dit jaar 
valt de ‘stoeptax’ - zoals de pre-
cariobelasting die gemeenten in 
rekening brengen ook wel wordt 
genoemd - in Noord-Hollandse 
gemeenten gemiddeld 62 pro-
cent hoger uit dan het landelijk 
gemiddelde. Dit blijkt uit onder-
zoek van Afvalcontainershop.nl, 
dat deze tarieven (2018) van alle 
Nederlandse gemeenten in kaart 
bracht.
Uit de onderzoeksresultaten 

blijkt dat er bij ongeveer de helft 
(49,7%) van de Nederlandse ge-
meenten kosten in rekening wor-
den gebracht voor het plaatsen 
van een container op de openba-
re weg. Bij alle andere gemeen-
ten (50,3%) is het plaatsen van 
een container kosteloos. Voor het 
plaatsen van een container voor 
een periode van 14 dagen bedra-
gen de kosten dit jaar gemiddeld 
35,01 euro. 
Bij de gemeenten die kosten in 
rekening brengen, bedragen de 
totale kosten voor een periode 
van 14 dagen gemiddeld 70,96 
euro, maar ook de verschillen 

in de gehanteerde tarieven zijn 
groot. Zo blijkt bijvoorbeeld dat 
de kosten in de twintig duur-
ste gemeenten dit jaar gemid-
deld minimaal 200 euro bedra-
gen. Inwoners van de gemeente 
Blaricum zijn met een tarief van 
350 euro het duurste uit in Ne-
derland. 
In het onderzoek is gekeken ook 
gekeken naar de provinciale ver-
schillen. Inwoners uit de provin-
cie Noord-Holland blijken met 
een gemiddeld tarief van 56,85 
euro het duurste uit te zijn. Gro-
ningers betalen met een ge-
middeld tarief van 6,85 euro het 
kleinste bedrag aan stoeptax. 
In de provincie Noord-Holland 
brengt 62,5% van de gemeen-
ten kosten in rekening voor het 
plaatsen van een container op de 
openbare weg.
Voor het in kaart brengen van de 
gemeentelijke tarieven is in eer-
ste instantie gebruikgemaakt 
van de informatie die op de ge-
meentelijke websites wordt ver-
strekt. 
Bij de gemeenten die deze infor-
matie niet op de website hadden 
staan, zijn de tarieven per tele-
foon en/of e-mail opgevraagd.
Alle onderzoeksresultaten staan, 
inclusief interactieve kaart met 
de hoogte van de stoeptax per 
gemeente, gepubliceerd op: ht-
tps://www.afvalcontainershop.
nl/container-stoeptax (foto: aan-
geleverd)
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