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Vrijdag:
speciale
Groenrijk Velserbroek
koopavond actie!
Rijksweg 287 • 023 5376190
Kijk op www.groenrijkvelserbroek.nl
Gezocht:
Ondernemende
jongeren met een
eigen mening.

Kijk elders in deze krant.

Zoek je een
baan in de zorg??
Wij zijn op zoek naar:

Helpenden
Verzorgenden 3 (IG)
Verpleegkundigen
(023) 5 100 300
www.flexicura.nl

Cabaret op het strand
velserbroek - Cabaret on the Beach was een van de drie onderdelen van Muziek en Meer bij Villa Westend afgelopen weekeinde. Drie dagen lang was het feest aan de Westbroekerplas. De start was vrijdagavond met cabaretiers Arie Koomen en Edo Brunner (foto) en het optreden van Herman in een Bakje Geitenkwark. Wie uit zijn stoel viel van het lachen, viel zacht. Op het strand van de Westbroekerplas.
Zie ook het artikel elders in deze krant. (foto: Peter Weijers)

Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

Beachvolleybalster
Marly Bak uit Driehuis
Nederlands Kampioen

Sluisdeur verwisseld
IJmuiden - Rijkswaterstaat heeft maandag de Noordersluisdeur aan de zeekant vervangen. Zo’n deurwissel vindt eens in de vier tot zes jaar plaats. In de week voorafgaand aan de werkzaamheden werd het
‘deurendok’ geopend (rechts op de foto). Hierin worden de sluisdeuren gerenoveerd. De oude deur is tijdelijk vervangen door een reservedeur. Voor het verslepen werd de deur eerst gevuld met lucht zodat deze ging drijven. Duikers hebben geassisteerd bij het in- en uithijsen van de deur. Tijdens de werkzaamheden, die de hele dag duurden, was de sluis buiten gebruik. (foto: Reinder Weidijk)

Hoek van Holland - Marly Bak
uit Driehuis en Luke Schut uit
Koog aan de Zaan zijn afgelopen zaterdag Nederlands kampioen beachvolleybal geworden in de categorie tot 18 jaar.
Er deden in totaal 32 teams mee.
Vooral de halve finale was spannend. Marly en Luke verloren de
eerste set, maar de tweede set,
die lange tijd gelijk op ging, werd
met 20-22 gewonnen. Daarna
schreven zij ook de derde set op
hun naam: 15-10. De finale was
een leuke wedstrijd die door het
sportieve duo tamelijk eenvoudig werd gewonnen: 21-13 en
21-15. Voor wie ook eens een
balletje wil slaan op het strand,
kan op dinsdagavond op het
strand van IJmuiden voor paviljoen Noordzee terecht. Zie hiervoor de website www.smashingvelsen.nl/beachvolleybal.
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Verschijnt donderdag
E DITI E 8: VE lsE r b roE k,
DrIEhuIs, VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z., En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9: IJmuIDEn & VElsEn-n.
kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Therese Imming
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes
mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
mobiel 06-53911726
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding / bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925
Ingezonden brieven:

Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres. De
redactie behoudt het recht brieven in
te korten of te weigeren.

let op:

Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal
niet beschikbaar wordt gesteld aan derden. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl

Genieten begint in
Hotel De Paddestoel
Oisterwijk - Het is een hotel
waar men zich helemaal thuis
kan voelen, waar gastvrijheid
vanzelfsprekend is, de maaltijden uitstekend verzorgd worden
en de kamers comfortabel zijn
ingericht; dat is Hotel De Paddestoel in Oisterwijk.
Naast de verzorgde sfeer in dit
hotel en de huiselijke gezelligheid, kan men genieten van
heerlijke fiets- en wandeltochten
en leuke uitstapjes in de omgeving. Oisterwijk wordt niet voor
niets de Parel Van Brabant genoemd. Dit hotel is ook uitstekend geschikt voor mensen die
gebruikmaken van rollator of rolstoel.
Zelf koken kan ook; het hotel
beschikt over comfortabele kamers, die elk voorzien zijn van
eigen douche, toilet, kitchenette met koelkast, telefoon, nachtbel en tv, alles op de begane

grond en met een eigen terras.
Daarnaast kan men kiezen voor
een vijf persoons cottage geheel ingericht met zeer luxe keuken, vaatwasser en combi-magnetron. Er is een luxe badkamer
met dubbele wastafel, toilet en
douche en een ruim terras.
Wie er op uit wil trekken kan terecht in de prachtige omgeving
van het hotel. Oisterwijk ligt in
het hart van Brabant en biedt
een eeuwenoude dorpskern, karakteristieke gevelhuisjes, vriendelijke inwoners, gezellige terrasjes en aparte winkeltjes. Natuurliefhebbers genieten van de
dromerige vennen, de ongerepte
heide en bossen. Hotel De Paddestoel is te vinden op de Scheibaan 5 in Oisterwijk, tel.: 0135282555, info@hoteldepaddestoel.nl. Voor meer informatie
biedt de website www.hoteldepaddestoel.nl uitkomst.

Open beeldentuin
bij Pim Hieselaar
Driehuis - Zaterdag 14 en zondag 15 juli houdt Pim Hieselaar, beeldhouwster in Driehuis,
open tuin. Men kan dan een
groot aantal beelden van haar
hand bewonderen in de Engels
aangelegde tuin achter haar
huis. Ook het atelier achter in
de tuin is dan opengesteld.
Pim Hieselaar-Zomerdijk, oorspronkelijk afkomstig uit Castricum, maakt al een kleine twintig jaar beelden, die gegoten zijn
in brons en aluminiumcement.
Zij concentreert zich vooral op
vrouwenfiguren en dieren, maar
heeft inmiddels ook enkele abstracte beelden vervaardigd. De
hoogte van de sculpturen varieert van 20 tot 70 centimeter.
Haar nieuwste creatie stelt
een bollenkweker voor, die op
zijn knieën bollen aan het rapen is, zoals dat vroeger gebeurde, toen alles nog met de
hand ging. Het is geïnspireerd
op Pim’s eigen vader, die bollenkweker was. Dit beeld is vorig jaar aangekocht door de historische bollentuin Hortus Bul-

borum in Limmen, waar het bij
de ingang een plaats gekregen
heeft.
Pim Hieselaar exposeert regelmatig op tal van plaatsen in het
land en -in principe- een maal
per jaar in haar eigen tuin. Bezoekers zijn zaterdag en zondag
van 10.00 tot 17.00 uur welkom
in de tuin achter de woning aan
De Genestetlaan 12 in Driehuis.

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur.
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur, za.
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 uur; v.a. vrij. 18.00
uur tot precies één week later heeft dienst: Kringapotheek Pleijler,

Planetenweg 52 in IJmuiden, tel. 0255-515348.

Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:

Gracht

Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.

Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden.
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, email: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239.
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatieen
Klachtenbureau
Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl Chatten op werkdagen van
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.

Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulierenbrigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans,
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Open dagen
op volkstuincomplex
De Hofgeest
Santpoort-Noord - Op zaterdag 21 en zondag 22 juli worden de open dagen gehouden
bij Amateur Tuinvereniging De
Hofgeest. De tuinleden hebben gezorgd voor een tentoonstelling van zelfgekweekte groenten, planten, bloemen
en fruit. Het publiek mag de
winnaar aanwijzen.
Er zijn open tuinen te bezichtigen, de Fuchsiavereniging
houdt een tentoonstelling van
tientallen schitterende fuchsia’s en verkoopt jonge planten, op het centrale plein kan
men genieten van gebakken
vis, versgerookte zalm, haring,
poffertjes en saté. De kinderen kunnen zich laten schminken, mogen cakes versieren
en kunnen meedoen aan een
leuke speurtocht. Voor ieder
kind is er een ijsje.
Speciaal voor de kinderen is
de Japanse papiermaker aanwezig. Er zijn sieraden, zeepjes, 3D kaarten, kaarten van
aquarellen,
zelfgemaakte
jams, er is een wijnproeverij, er wordt gedemonstreerd
hoe je manden vlecht en bij
de Derde Wereldwinkel kan
men ook mooie cadeautjes
kopen. Er is parkeergelegenheid, maar het wordt aangeraden om indien mogelijk per
fiets te komen. Locatie: ATV
de Hofgeest, Spekkenwegje 2
in Santpoort-Noord, telefoonnummer 023-5388007. Openingstijden zaterdag: 12.00 tot
18.00. Zondag: 11.00 tot 16.30
uur.

Voetspecialist bij
Leemans Schoenen

Regenachtige finale bij
negende WaDo Open
Santpoort-Noord - LTC Brederode heeft een succesvol open
toernooi gehad. Het was een
grandioze week, waarbij de regen de laatste zondag bijna roet
in het eten gooide. Alle finalewedstrijden zijn ondanks het
slechte weer toch gespeeld. Alleen de afsluiting met de prijsuitreiking was twee uur later
dan gepland.
Tennispark Groeneveen was dit
jaar tijdens het negende van
Waalwijk van Doorn Open, gastheer voor ruim 700 deelnemers
en het publiek kon genieten van
circa 600 wedstrijden gedurende de gehele week.
Het blijft een uitdaging om met
alle verhinderingen rekening te
houden, en dit is dan ook in bijna alle gevallen gelukt. De week
werd gekenmerkt door een goede sfeer op het park, ook doordeweeks was het tot laat gezellig op de baan.
Het uitbesteden van de catering was wederom een succes.
Voor het tweede jaar, werd op

zes van negen dagen de catering verzorgd door Santpoort
aan Zee (Hollandse vis), Pasta
Casa (Italiaans) en de Pizza Kebab (Turks), op de overige drie
dagen hebben vrijwilligers van
de club de Super Sateh met fruit
en friet bereid.
Na het dankwoord van voorzitter en toernooileider Hans Demmers meldde Reinout van Waalwijk van Doorn, als hoofdsponsor, dat er volgende jaar een
tiende WaDo Open komt. En dat
is in deze tijd zeer welkom voor
tennisvereniging LTC Brederode.
Na een vlot lopende prijsuitreiking vielen de druppels regen
alweer uit de lucht. Het grootste toernooi binnen het district
komt mede tot stand door de
sponsoren en de inzet van de
vele vrijwilligers. Na afloop van
het toernooi bleven deze vrijwilligers nog gezellig napraten
en konden rustig de afgelopen
week doornemen en genieten
van een warm en koud buffet.

Zoek de 10 verschillen
(TE) RUSTIG AAN DE WATERkANT

IJmuiden - Donderdag 19 juli
bezoekt een voetspecialist Leemans Schoenen aan de Lange
Nieuwstraat 469. De hele dag
zal deze specialist mensen met
voetklachten te woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk
gemaakt en uitleg gegeven over
de werking van de Vibrionveer,
een nieuwe Zweedse uitvoering. Deze vervangt de klassieke
steunzool, die vaak hard en statisch is. De Vibrionveer heeft een
verende werking en activeert de
spieren en de bloedsomloop.
Gebruikers lopen elastisch verend en op natuurlijke wijze, dit
voorkomt vermoeidheid en pijnlijke voeten. Mensen met voetklachten en daaruit voortvloeiende rugklachten zijn enthousi-

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

Gemeenteraad Velsen
akkoord met wijziging
HOV deelproject 1
Velsen - De gemeenteraad van
Velsen heeft op maandag 9 juli 2012 besloten om op basis van
een plan van het wijkplatform
Santpoort-Noord het eerste deel
van het Hoogwaardig Openbaar
Vervoer (HOV) te wijzigen. Hierdoor is de weg vrij voor het maken van een nieuw conceptontwerp van dit deelproject. Na de
zomer wordt dit conceptontwerp
in de inspraakprocedure gebracht.
In 2008 heeft de gemeenteraad
het tracé van HOV-Velsen vastgesteld. Voor deelproject 1 van
dit tracé (tussen het Delftplein in
Haarlem-Noord en de Broekbergenlaan in Santpoort-Noord) is
gedurende een eerste inspraakperiode een alternatief plan ontwikkeld. Dit bestaat uit het opheffen van de doorsnijding van
het kermisveldje en het maken

van een nieuwe aansluiting op
de rotonde bij de Wüstelaan. Dit
plan is besproken met de harddraverijvereniging Sanpoort e.o.,
het wijkplatform SantpoortNoord, winkeliers- en ondernemersvereniging
SantpoortNoord en de Stichting Santpoort. Vervolgens is het plan ook
omarmd door het college van
B&W.
Het college van B&W voert het
HOV- raadsbesluit uit 2008 uit.
Echter omdat dit gewijzigde plan
zoveel afwijkt van het oorspronkelijke tracébesluit heeft het college aan de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen om
dit deel van het oorspronkelijke tracé te wijzigen. Dat is nu
gebeurd. Er wordt nu een conceptontwerp gemaakt dat na de
zomer opnieuw in de inspraak
wordt gebracht.

Leerlingen Parnassia
rennen geld bij elkaar

Oplossing elders in de krant

Santpoort-Noord - Onlangs
hebben de ongeveer 300 kinderen van de Parnassiaschool uit
Santpoort-Noord weer de tweejaarlijkse sponsorloop gelopen.
Dit evenement vond plaats in
het Burg. Rijkenspark, onder
grote belangstelling van de ouders, opa’s en oma’s en natuurlijk de leerkrachten.
De kinderen probeerden zoveel mogelijk rondjes te rennen
en werden daarbij gesponsord
door ouders, opa’s en oma’s en
andere familieleden. Voor elk
gelopen rondje kregen ze, een
op voorhand afgesproken be-

drag. Het was erg spannend
hoeveel geld ze ditmaal bij elkaar zouden rennen. Afgelopen week is de opbrengst geteld: 5.597 euro, een recordbedrag! Een deel van dit fantastische bedrag gaat naar de adoptiekinderen van Plan Nederland,
een deel gaat naar Natuureducatie Kennemerland voor onder andere de paddentrek en
een deel wordt door de school
geïnvesteerd in nieuwe schoolpleinmaterialen. Iedereen is terecht trots op dit mooie resultaat. Zie ook www.parnassiasantpoort.nl.
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Carrouselwedstrijd is
één groot feest
Velsen-Zuid - Zondag stond in
het teken van carrouselrijden bij
manege Hippisch Centrum Velsen. Onder leiding van instructrices Sylvia Boers, Marloes van
Meeteren-Keijzer, Romy Pielanen en Conny Kruup-Koster was
er weken van tevoren geoefend
op het carrouselrijden. Op muziek werd er door 20 verschillende manege-lesteams gestreden
om de HCV wisselbekers. Uiteraard werd alles beoordeeld door
een deskundige jury.
De teams waren onderverdeeld
in een A- en B-poule. Alle pony’s
en paarden werden netjes gepoetst en getoilletteerd. En ook
de deelnemers en ouders hadden veel werk gemaakt van de
kleding, om zoveel mogelijk uniformiteit te krijgen. Zo waren er
onder meer eenhoorns, kabouters, matrozen, cowboys, smurfen, Disney-figuren, Nijntjes,
aliens, Dalmatiërs, bruiden en
bruidegoms.
Om 13.00 uur werd in de binnenmanege het startsein gegeven
voor de eerste carrouselproef.
Aan het eind van de dag reed
Romy Pielanen met haar 12-jarige schimmel Charmeur een
prachtige kür op muziek. Daarna volgde de prijsuitreiking door
Romy te paard in de binnenmanege. Het in grote getale aanwezige publiek stond vanwege
de grote drukte in de foyer zelfs
buiten.
De eerste prijs in de A-poule, bestaande uit een gouden medaille, was voor de ponyles van zaterdag 14.15 uur (de Aliens). De
tweede prijs ging naar de pony-les van donderdag 16.00 uur
oftewel de Cowboys. De derde plaats,was voor de Toverballen. In de B-poule ging de eerste prijs naar de Dalmatiërs van
de zaterdag 16.15 uur. Een knappe tweede prijs werd gewonnen
door de Disney-figuren van de
zaterdag 17.15 uur. De dinsdag
19.00 uur, verkleed als Bol.com
mocht de derde prijs mee naar
huis nemen. De originaliteitsprijs ging naar de Eenhoorns van
de woensdag 17.00 uur. Tevens
mochten de dames verkleed als
Aliens de wisselbeker van de Apoule in ontvangst nemen en de
Dalmatiërs in de B-poule namen
ook de wisselbeker een jaar lang
mee naar huis. Ook de dames
van de woensdagochtend 10.00
uur les, verkleed als Dora’s reden, een vlekkeloze carrouselproef!
Na afloop van de carrouseldag werd het sportieve ruitersportseizoen afgesloten met een
heerlijke zomerse en gezellige
barbecue op het terras en keerde de rust terug op stal. Zondag 15 juli is er bij Hippisch Centrum Velsen een dressuurwedstrijd. Dan worden de F-proeven
hoog verreden. Zie ook www.
hippischcentrumvelsen.nl.

Velserduinvierdaagse:
zacht duwen die rolstoel

Zwemdiploma’s bij VZV
IJmuiden - Ruim 50 blije gezichten bij de Velser Zwem Vereniging afgelopen zondag. Daar
werd op een regenachtige zondagmiddag voor het laatst in het
seizoen 2011/2012 afgezwommen.
51 kinderen hebben gedurende
een aantal maanden geoefend
voor het felbegeerde zwemdiploma. Samen met het enthousiaste zwemkader en goede support van de ouders hadden zij
het weer klaar gespeeld om het
hoge niveau wat gebruikelijk is
bij VZV te halen.
VZV gaat tot 3 september op zomerreces, om dan weer met fris-

se moed te gaan oefenen voor
de diploma’s. De Velser Zwem
Vereniging oefent op maandagen op woensdagavond vanaf 18.00 tot 20.00 uur voor de
zwemdiploma’s A, B en C en de
zwemvaardigheidsdiploma’s 1
tot en met 3 volgens de richtlijnen van de NPZ/NRZ. Inschrijven voor de wachtlijst kan gebeuren door het invullen van
een wachtlijstformulier welke op
de verenigingsavond op maandag en woensdag verkregen
en afgegeven kan worden. Ook
vanaf de website van de Velser
Zwem Vereniging is het formulier te downloaden.

Driehuis - Met luid applaus,
een medaille en een bos bloemen komen de bewoners aan
bij verpleeghuis Velserduin Driehuis. Vrijdag 6 juli was de laatste dag van hun eigen Vierdaagse. Met de hulp van vrijwilligers
en 75 scholieren van de Duin en
Kruidbergmavo heeft iedereen
de eindstreep gehaald.
Stichting Welzijn Velsen en de
activiteitenbegeleiders van Velserduin Driehuis bedachten
een plan. Waarom iedere leerling apart een maatschappelijke
stage laten lopen? We maken er
één groot project van en organiseren iets speciaals. De Duin en
Kruidbergmavo was enthousiast
en vorige week was het zover:
de Velserduinvierdaagse. “Het
was zo leuk,’ zegt activiteitenbegeleidster Liesbeth. “Door onze vrijwilligers en die van Stichting Welzijn Velsen kon uiteindelijk iedere bewoner die dat wilde meedoen.” De leerlingen kre-

gen een week van te voren van
een fysio- en ergotherapeut een
workshop rolstoelduwen. Bijna
niemand had daarvoor ooit met
een rolstoel gelopen. Liesbeth:
,,Nu weten ze precies hoe je een
stoepje op- en afrijdt. De leerlingen waren heel voorzichtig met
onze bewoners.’’
Iedere bewoner werd voor vier
dagen gekoppeld aan twee leerlingen, zodat ze een band konden opbouwen. ,,Elke dag kwamen ze vol energie terug in het
verpleeghuis,” zegt de activiteitenbegeleidster. ,,Het was zo
leuk om te zien dat leerlingen
‘hun’ bewoner al eerder kwamen
ophalen of achteraf nog even
bleven kletsen op het terras.” Behalve de bewoners, waren ook
de leerlingen enthousiast. Sommigen willen vaker terugkomen
voor een bezoekje. Liesbeth:
,,Volgend jaar lopen we weer en
dan doen hopelijk meer Zorgbalanshuizen en scholen mee.”

Zoek de 10 verschillen
Vellesan College in
Olympische sferen
IJmuiden - De eerste klassen
van het Vellesan College (Vmbo basis en kader) hebben de
laatste twee schooldagen van
het jaar gewerkt aan een project over de Olympische Spelen. Naast het lekker actief bezig zijn, werd het samenwerken
en het maken van groepsopdrachten gestimuleerd.
In de diverse lokalen werden er opdrachten gemaakt
van zeer uiteenlopende aard.
Spierkracht meten, verschillende proefjes, internetactiviteiten, alles passeerde de revue.
Ook moest elke groep een vlag
en een yell verzinnen voor de
sportdag. Alle leerlingen hebben de Coopertest gedaan om
de conditie te meten. Zo was

de eerste dag snel voorbij. Tijdens de tweede dag waren er
in Sporthal IJmuiden Oost en
op het sportveld bij de school
diverse onderdelen die de leerlingen in groepjes moesten afleggen. Actief en enthousiast
waren de leerlingen aan het tafeltennissen, volleyballen, voetballen, speerwerpen en andere sportactiviteiten. Moe maar
voldaan verzamelden de leerlingen zich in de aula voor een
lunch, waarna de prijsuitreiking
plaatsvond. Uiteindelijk kon er
maar één groep de gouden medaille winnen. Al met al een geslaagd project.
Nu nog even afwachten of het
rapport goed is en dan heerlijk
vakantie vieren.

oplossing
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Politie schiet
bij handboogvereniging

Donderdag 12 juli
Vrijdag 13 juli
Tentoonstelling ‘60 jaar verzamelen’ van 13.00 tot 17.00
uur in Pieter Vermeulen Museum Driehuis. Voor alle leeftijden.
Velserbroekloop start om
19.30 uur bij Polderhuis aan
Vestingplein in Velserbroek.
Zie ook www.avsuomi.nl.

Zee- en Havenmuseum Havenkade IJmuiden. Geopend
van 13.00 tot 17.00 uur (twee
speurtochten voor kinderen).
Optreden Duo Puur bij kerkje De Stompe Toren. Aanvang
14.00 uur. Toegang gratis.

Maandag 16 juli
Start Schaal- en Schelpdierenweek in Wijk aan Zee. Bij
bijna alle horecazaken. Tot en
met 22 juli.

Dinsdag 17 juli

Zaterdag 14 juli
Snuffelmarkt aan de Lange
Nieuwstraat (voor de winkels).
Van 09.00 tot 17.00 uur.
Open beeldentuin Pim Hieselaar, De Genestetlaan 12 in
Driehuis. Met sculpturen. Van
10.00 tot 17.00 uur.
Voetbalclinic voor meisjes
bij OG, Van der Aartweg 16,
Haarlem-Noord. Van 12.00 tot
15.00 uur. Info www.onzegezellen.nl.
Turn up the Beach strandfeest van Radio 538. IJmuiderslag. Van 13.00 tot 23.00
uur. Kaarten à 29,50 euro via
www.turnupthebeach.nl.
Zee- en Havenmuseum Havenkade IJmuiden. Geopend
van 13.00 tot 17.00 uur (twee
speurtochten voor kinderen).

Zondag 15 juli
Kofferbakmarkt van 08.00 tot
16.00 uur op het Velserduinplein in IJmuiden.
Open beeldentuin Pim Hieselaar, De Genestetlaan 12 in
Driehuis. Met sculpturen. Van
10.00 tot 17.00 uur.
Kunstmarkt
Spaarndam,
Westkolk. Van 10.00 tot 17.00
uur. Concert in de oude kerk
om 15.00 uur.
Spring- en crosswedstrijd
bij de Hofgeestruiters, ‘t Speijk, Velserbroek. Vanaf Velserbroek richting Spaarnwoude.
Vanaf 11.00 uur.
Autozegening op het voorplein bij De Naaldkerk in Santpoort-Noord. Aanvang 11.30
uur.
Tentoonstelling ‘60 jaar verzamelen’ van 13.00 tot 17.00
uur in Pieter Vermeulen Museum Driehuis. Voor alle leeftijden.
Opening Melk-drive op Informatieboerderij Zorgvrij, Genieweg in Velsen-Zuid. Aanvang
13.00 uur. Vanaf 13.15 uur demonstratie kaas maken, boter
maken.

Woensdag 18 juli
Zee- en Havenmuseum Havenkade IJmuiden. Geopend
van 13.00 tot 17.00 uur (twee
speurtochten voor kinderen).
Tentoonstelling ‘60 jaar verzamelen’ van 13.00 tot 17.00
uur in Pieter Vermeulen Museum Driehuis. Voor alle leeftijden.
Haarlem Skate Night, thema: Olympische Spelen. Start
om 20.00 uur vanaf de ijsbaan.
Deelname gratis. Niet inschrijven.

Santpoort-Noord - Politie
Kennemerland en Politie Amsterdam hebben de afgelopen
twee weken met pijl en boog
geschoten bij Handboogschietvereniging VZOS in Santpoort
Noord. Dit in het kader van
een
uitwisselingsprogramma
waarbij leden van VZOS hun
schietkunsten beproeven op de
schietbaan.
De agenten gaven aan het een
leuke ervaring te vinden, waarbij hun schietervaring op een
voor velen nieuwe manier werd
toegepast. Een groot verschil is
dat het bij handboogschieten
meer om lichaamshouding en
spierkracht gaat, in tegenstelling tot omgaan met een schietwapen.
Over een paar weken gaan
de handboogschutters pistool
schieten op de schietbaan van
de politie, waarbij zij het tegengestelde zullen ervaren. VZOS
schiet al sinds 1891 zijn weg
naar de vooruitgang en is een
bloeiende in Santpoort gevestigde vereniging met jeugd, volwassenen en veteranen. Belangstellenden zijn van harte
welkom op woensdag- of vrijdagavond vanaf 19.30 uur of op
zondag na 10.00 uur een kijkje te nemen bij de mooie handboogsport. Locatie, Hagelingerweg 323, nabij station Driehuis.

Donderdag 19 juli
Bezoek voetspecialist bij Leemans Schoenen, Lange Nieuwstraat 469 IJmuiden. Graag van
tevoren een afspraak maken
via 0255-511117.
Politie info avond Horen
Zien en Melden in Duinwijk, Dwarsligger, Planetenlaan 3338, IJmuiden. Aanmelden via horenzienmelden@
kennemerland.politie.nl. Van
19.00 tot 21.00 uur.

Noodoproep
Huttenbouw
Velserbroek
Velserbroek - De Huttenbouw
Velserbroek, die op maandag 23
juli van start gaat, heeft om diverse redenen nog veel te weinig pallets en plaatmateriaal
voor haar 80 deelnemers. Bij deze een noodoproep aan particulieren en bedrijven om hun wegwerppallets en plaatmateriaal af
te geven bij Jongerencentrum de
Koe, Zadelmakersstraat 3 in Velserbroek. De wat grotere partijen proberen we zonodig bij u op
te halen. Info jongerenwerker Ad
Otten, 06-11883720.

Nieuwe show
Sensation in
wereldpremière
IJmuiden - Zaterdag ging in
Amsterdam de nieuwe show van
Sensation in première. ‘Source of Light’ reist de komende
maanden door zestien landen.
Het feest in de Amsterdam ArenA trok ruim 40.000 bezoekers.
Daarmee was Sensation volledig
uitverkocht. Het was druk in Amsterdam met tegelijk een optreden van Madonna in Ziggo Dome en De Dijk in de HMH. (foto:
Michel van Bergen)

Muziek en veel meer
plezier bij Villa Westend
Velserbroek - Villa Westend
heeft een weekend lang voor
Muziek en (veel) Meer. Niet alleen Velserbroekers, maar mensen uit de hele omgeving kwamen naar de drie feesten. Muziek en Meer werd daarbij wel
enigszins geplaagd door hevige regen. Maar dankzij de perfecte organisatie en de sfeervolle
overkapping bleven artiesten en
publiek zo goed als droog.
,,Alleen vrijdagavond werden de
intro’s af en toe uitgesteld, omdat ze niet te horen waren door
het geroffel van de regen op het
tentdoek’’, zegt Dana Reek van
Villa Westend. Er kwamen 300
mensen naar Cabaret on the
Beach op vrijdagavond, met Arie
Koomen samen met Edo Brunner en daarnaast Herman in een
Bakje Geitenkwark. Het publiek
was enthousiast.
Zaterdagavond was de Beachparty. Er was wat motregen,
maar dat kon de 1000 man publiek niet tegenhouden. Ook aan
de deur werden op de avond zelf
nog veel kaarten verkocht. Er
was dan ook een prachtig programma met zangeres Edsilia
Rombley, Peter de Haas en lokale band de 100% Pret Band. DJ
Dennis van der Geest vormde de
afsluiter van dit grote succes.
En dan was er zondagmiddag
het gratis Slaperdijkfestival met
veel lokaal maar groots talent.
De regen was hier echt spelbreker, hoewel het publiek droog

stond onder de mooie zonneluifel. Wel moest het podium af
en toe worden afgedroogd, maar
dat deed geen afbreuk aan de
kwaliteit van de optredens. De
jonge band The Town speelde
eigen nummers. De geweldige
zanger Bart zong later ook weer
mee met de band Local Boyzz.
Ook de band No Time sloeg aan.
Zangeres Camillia deed even later mee aan Alle 13 Soul en wat
een vocaal talent is deze jongedame. Local Boyzz speelde stevige rock en dat hield het publiek warm tijdens de regenbuien. Maar de klapper van de middag was het project Alle 13 Soul,
samengesteld uit Local Boyzz,
Full Count en verschillende zangers en zangeressen die het allemaal naar hun zin hadden met
die muziek en het enthousiaste
publiek. Daan van de Putten was
hier de muzikaal leider. Daarna
vormde Full Count de deskundige afsluiting van het Slaperdijkfestival. Zij wisten zelfs nog een
zonnetje tevoorschijn te toveren,
waardoor de middag uiteindelijk
een gouden randje kreeg. Gertjan Huijbens organiseerde het
Slaperdijkfestival en kreeg daarvoor van het publiek een welgemeend applaus.
Ook Muziek en Meer 2012 was
een daverend succes, ondanks
het weer dat niet meewerkte.
Maar dat kon men de organisatie niet verwijten. (Karin Dekkers)
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Smits Keukens behoort
tot beste van Nederland
Regio - Naast de titel ‘Beste
keukenzaak van Noord-Holland’ is Smits Keukens tevens
uitgeroepen tot de op één na
beste keukenzaak van Nederland. Daarnaast kreeg Smits
Keukens gemiddelde beoordeling van 8,7 in het blad Elsevier Retail.
,,Het kopen van een keuken moet
een feest zijn”, vindt Mathieu
Schols, de filiaalmanager/keukenadviseur van Smits Keukens
in Haarlem-Noord. In de nieuwe, volledig verbouwde showroom vindt u complete keukens
in diverse uitvoeringen en opstellingen.
Wie een keuken koopt, laat daarbij een stuk van haar of zijn persoonlijkheid zien. Van eenvoudig,
functioneel tot zeer luxueus. Van
klassiek tot ultramodern. Waarin
voelt u zich thuis? Uw leven, uw
keuken, er zijn tegenwoordig onvoorstelbaar veel mogelijkheden
om een keuken tot in detail op de
wensen af te stemmen. Goed advies is hierbij van groot belang.
Uw keukenadviseur moet weten waar hij over praat om u van
het juiste advies te kunnen voorzien. Kies daarom op uw gemak.
laat u adviseren door onze ervaren adviseurs, zij wijzen u op de
details waar u nog niet aan gedacht had, zonder uw beslissing

Verse melk van Zorgvrij
te beinvloeden met 50 jaar ervaring met een vaste groep goede
leveranciers heeft Smits keukens
alle know-how in huis om u optimaal te kunnen informeren.
Ook de installatie van uw keuken door de eigen monteurs van
Smits Keukens wordt bijzonder serieus genomen. ,,Desgewenst nemen wij hierbij de volledige coordinatie van uw keuken op ons, dat wil zeggen dat
ook het verleggen van leidingen, het leggen van de tegelvloer
of het stucwerk van de wanden
en of plafond door ons geregeld
wordt. Van slopen tot koken. Zijn
wij eenmaal klaar, dan bent u een
prachtige keuken rijker. alle ver-

Opening theaterseizoen
met Queen-tributeband
Velsen - De Stadsschouwburg
Velsen heeft naast Theater Carré en het Nieuwe Luxor in Rotterdam de hand weten te leggen
op één van de tien concerten van
het overweldigende live spektakel ‘One Night Of Queen’. Het
theater opent hiermee het nieuwe theaterseizoen op woensdag
19 september. De band speelde
over hele wereld voor een uitzinnig publiek in uitverkochte stadions en concertzalen in Europa
en de Verenigde Staten. In september komen zij naar Nederland voor tien exclusieve optredens in de intieme sfeer van het
theater.
Zelfs de grootste Queen-fans
zijn het er over eens: ‘One Night
of Queen’ is de mooiste tribute
die de legendarische rockband
zich kan wensen. Gary Mullen &
The Works zetten een spectaculaire show neer met klassiekers
als ‘Somebody To Love’, ‘Crazy
Little Thing Called Love’ en natuurlijk ‘Bohemian Rhapsody’. De
echte Queen over deze show:
‘This is the only show that we really recommend to our fan club.’
Al jaren is One Night of Queen
een succes, dit succes is groten-

deels te danken aan frontman
Gary mullen. Zijn stem, mimiek,
looks en bewegingen lijken griezelig veel op Freddie Mercury.
De Queen-fans zijn het erover
eens: de mooiste tribute die een
rockband zich kan wensen!
Queen was hot en is het nog
steeds!
Prijs: vanaf 40 euro, inclusief
pauzedrankje en garderobe. Info: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789. (foto:
Danny van Kolck)

pakkingen, afval en bouwmaterialen nemen wij mee en wij laten
de keuken schoon achter.’’
Renoveren van uw keuken kan
natuurlijk ook zoals het vervangen van uw werkblad of vervanging van het inbouw apparatuur.
vaak kan met een aantal eenvoudige ingrepen uw keuken worden gemoderniseerd voor weer
vele jaren onbezorgd keukenplezier.
Kom kijken in de showroom aan
de Rijksstraatweg 586 in Haarlem-Noord. Om teleurstellingen te voorkomen kunt u vooraf een afspraak maken via 0235372181. Parkeren is gratis en de
koffie is altijd vers gezet!

Velsen-Zuid - Informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude
verkoopt binnenkort melk van
hun eigen koeien. Zondag 15 juli opent boer Cor Hoek Spaans
de zogeheten melk-drive. Tijdens die dag krijgen bezoekers
een gratis flesje melk met recept voor wentelteefjes. Er is op
de openingsdag vanaf 13.15 uur
een demonstratie kaas maken,
kinderen kunnen boter schud-

den en er is een prijsvraag.
De melk kost 1 euro per liter. Navulbare flessen zijn te koop aan
de balie (0,50 eurocent). Het is
raadzaam om de melk voor gebruik eerst te verwarmen tot tenminste 720C. De melk-drive staat
in de boerderij en de melk is te
koop tijdens de openingstijden
van de boerderij.
De opening is om 13.00 uur en
de activiteiten zijn tot 16.00 uur.

Mantelzorg
weg bij Viva
Velsen – Vanaf 1 januari 2013
kunnen mantelzorgers niet meer
bij Viva Zorggroep terecht voor
ondersteuning. De gemeente
vindt dat dit beter kan worden
ondergebracht bij een organisatie voor cliëntondersteuning,
waar ook algemeen maatschappelijk werk en de sociale raadslieden werken. Op die manier
kan beter maatwerk worden geleverd. Tegenvallende resultaten
van Viva Zorggroep (MaatjeZ)
zijn de tweede reden om dit te
besluiten

Stichting COB
in 2013 ‘klaar’
Velsen – Vanaf 2013 geeft de
gemeente Velsen geen subsidie
meer voor de wijksteunpunten.
Zowel de subsidie voor de activiteiten voor ouderen als voor de
huisvesting worden dan stopgezet. De gemeente Velsen wil de
activiteiten voor ouderen vanaf
2013 geïntegreerd zien in activiteiten van Stichting Welzijn Velsen (SWV). Vanaf 2013 krijgen
alleen SWV en stichting Socius
een opdracht voor welzijnsactiviteiten.

Bijzondere Kennemergaarde Experience
Santpoort-Noord - Het afgelopen weekend was Manege Kennemergaarde omgetoverd tot
een evenemententerrein bomvol shows en activiteiten. Na een
geweldige opening van een carrouselshow konden bezoekers
op verschillende plekken op het
terrein genieten van allerlei activiteiten. Er waren verscheidene
marktkramen met artikelen van
en over de manege, Spaanderman diervoeder, KIKA, paardensieraden. Wie graag laat zien dat
zij bij Kennemergaarde rijden,
was er kleding te koop met het
logo van de manege. Ook werd
de gelegenheid gegeven om
een ieder zijn of haar creatieve
kunsten te laten vertonen door
een tekenworkshop over paarden tekenen bij te wonen. Jong
en oud kregen de mogelijkheid
mee te doen aan de verschillende onderdelen. Wist u dat paarden kunnen voetballen? Kenne-

mergaarde liet zien dat het heel
leuk kan zijn, om met twee teams
van paarden met ruiters achter
een bal aan te hollen. Wat dacht
u van voltige rijden? Je kunsten
vertonen op het paard. Kinderen kregen ook de kans om een
spelletjesronde te doen, waarbij
zij een gratis ponyritje konden
winnen. En hoe mooi is het om
paard en ruiter keurig en kleurig
te kleden voor een modeshow en
de catwalk te betreden? Tevens
werd dit weekend de jaarbeker
uitgereikt aan de beste ruiter in
de springcompetitie en dressuur
voor het afgelopen seizoen. Alle
genomineerden voor deze beker
waren aanwezig om in spanning
te horen wie er uiteindelijk met
de beker te paard een ererondje mochten doen. Kortom, een
overweldigend geweldig feestweekend. Met heel veel dank
aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.
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Kofferbakmarkt

50 minuten betalen 60 rijden

IJmuiden - Zondag 15 juli wordt
voor de derde keer, van 08.00 tot
16.00 uur, een gezellige kofferbakmarkt gehouden op het Velserduinplein (achter de Hema).
Deze markt werd druk bezocht
door bezoekers, maar ook onder
de standhouders. Er was van alles te koop. Wie ook wilt deelenemen aan deze kofferbakmarkt
dan kan dat. Reserveren hoeft
niet. Gewoon aansluiten in de
rij (volg de aanwijzingen). Rond
08.00 uur mag men het terrein
op en kan de verkoop beginnen.
De kosten zijn 10 euro per auto, met aanhanger komt er nog 5
euro bij en een bus kost 15 euro.
Tevens vragen zij 10 euro borg
die men na afloop weer terug
krijgt als men zich aan de regels
houdt. Meer informatie: telefoon
0255-518380 of 06-42456182.

Verkeersschool Post gaat
naar een uur lessen

Snuffelmarkt
IJmuiden - Zaterdag 14 juli wordt van 09.00 tot 17.00 uur
voor de tweede keer een gezellige snuffelmarkt gehouden op de
Lange Nieuwstaat voor de winkels. Net als de vorige markt zal
het vol staan met leuke en mooie
voor ieder wat wils op deze snuffelmarkt. Wie ook wilt deelnemen
aan deze markt kan een kraam
huren via telefoonnummer 0255533233 of 0255-518380.

Diefstal van
cosmetica
IJmuiden - Op het Dudokplein heeft winkelpersoneel vorige week vrijdag om 14.30 uur
twee mannen aangehouden en
hen overgedragen aan de politie vanwege winkeldiefstal. Het
gaat om een 39-jarige man uit ’t
Zand en een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.
Beide mannen hadden voor een
bedrag van 200 euro aan cosmetica-artikelen meegenomen zonder deze af te rekenen. Tegen
beide mannen is proces-verbaal
opgemaakt.

Fietsendiefstal
IJmuiden - De politie kreeg vorige week donderdagnacht een
melding van diefstal van twee
fietsen in de Spaarnestraat. De
eigenaar werd wakker van geluiden en ging polshoogte nemen.
Hij zag nog net hoe twee jongens er op zijn fiets en die van
zijn dochter vandoor gingen in
de richting van de Maasstraat.
De politie kreeg een signalement
van het tweetal en stelde een
onderzoek in. De agenten zagen
het tweetal in de Lange Nieuwstraat in de richting van Plein
1945 fietsen en hielden hen daar
aan. De twee verdachten, een
17-jarige Heemskerker en een
20-jarige Beverwijker, zijn ingesloten voor nader onderzoek. De
fietsen zijn in beslag genomen.

Afscheid van een
gedreven schooldirecteur
IJmuiden - Woensdagmiddag
was het dan zover dat Ruud
Porck, directeur van het Technisch College Velsen, het Maritiem College Velsen en het Tender College, met een druk bezochte afscheidsreceptie zijn
werkzaamheden voor deze scholengemeenschap heeft afgesloten.
Gedurende acht jaar is Ruud, in
de functie van directeur, werkzaam geweest waarbij hij zich
met hart en ziel heeft ingezet
voor het VMBO in Velsen en mede door zijn grote inzet heeft hij
van dit beroepsonderwijs een
succes weten te maken.
Het is Ruud zelf die dit gegeven
enigszins tracht te relativeren:
,,Natuurlijk heb ik mijn stinkende
best gedaan om het beroepsonderwijs in deze regio stevig op de
kaart te zetten, maar zonder een
fantastische ploeg collega’s was
me dat nooit gelukt. Gezamenlijk
hebben we mooie resultaten bereikt met onder andere 100% geslaagde leerlingen bij het Maritiem College, gedurende de twee
afgelopen jaren.’’
Ruud Porck heeft het Velsense bloed in de aderen want het
levenslicht zag hij, bijna zestig
jaar geleden, aan de Hagelingerweg in Santpoort. Na de lagere school is hij zijn studie begonnen op de LTS waar hij zich
begon te verdiepen in de geheimen van de elektrotechniek. Na
het behalen van zijn diploma is
hij verder gegaan met zijn opleiding aan de IJmond-MTS waarna hij zijn studietijd tenslotte bekroond zag met een HTS-diplo-

ma elektrotechniek. Na een korte periode in het bedrijfsleven,
als tekenaar bij Fluor in Haarlem, te hebben gewerkt maakte hij toen toch de overstap naar
het onderwijs.
,,Ik ging daar langzaam dood
achter die tekentafel en dacht, ik
wil veel meer onder de mensen
zijn en ik wil met de jeugd omgaan. Toen heb ik gesolliciteerd
op een onderwijsbaan in Amsterdam. Daar heb ik een tijdje gewerkt, tot ik een advertentie zag voor een invalbaan op de
Technische School Velsen. Vanaf 1978 ben ik dus al werkzaam
in het beroepsonderwijs in Velsen, waarvan de laatste acht jaar
als directeur van deze scholengemeenschap’’, vertelt hij verder.
Afscheid nemen doet altijd een
beetje pijn maar aan de andere kant lonkt een nieuwe uitdaging waar hij de komende jaren
van zijn werkzame leven nog volop mee aan de slag kan. ,,In Amsterdam ga ik aan de gang om
daar het vakonderwijs op VMBO-niveau te stimuleren, op dezelfde manier zoals ik dat ook in
Velsen heb gedaan. Het is belangrijk dat kinderen weer gaan
kiezen voor een vakschool, maar
daarbij is het van groot belang
dat ook de ouders achter een
dergelijke keuze staan. Ouders
moeten ook weer vertrouwen
krijgen in het beroepsonderwijs.
En zo is de cirkel van mijn carrière weer rond met mijn vertrek
naar Amsterdam, waar ik ooit als
onderwijzer ben begonnen”, zo
sluit Ruud zijn verhaal af. (Joop
Waijenberg)

Gevonden voorwerpen
Velsen – Voor gevonden en
verloren voorwerpen kan men
vanaf 1 juli niet meer bij de politie terecht. Minister Opstelten heeft bepaald dat dit een
gemeentelijke taak is. Meldingen van gevonden of verloren
voorwerpen gaan nu via de gemeente. Daarbij gelden vaak
andere regels dan bij de politie. Als er een vermoeden van
diefstal is blijft de politie verant-

woordelijk. Beroving of diefstal
moet men altijd melden bij de
politie. Verdere meldingen kunnen via www.verlorenengevonden.nl plaatsvinden. Persoonlijke meldingen of iets afgeven kunnen via het Klant Contact Centrum in het stadhuis
plaatsvinden. Dat kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur of
op donderdagavond van 18.00
tot 20.00 uur.

IJmuiden - Per 1 juli geeft Verkeersschool Post rijlessen van
een uur. Ook leerlingen die nu
al bij Post rijden gaan over naar
lessen van een uur. De verkeersschool neemt deze kosten voor
zijn rekening. Dus je betaalt voor
50 minuten, maar mag nu 60 minuten rijden.
De langere lesuren zijn opgestart
om binnen de verkeersschol efficiënter te kunnen werken. Dat
heeft mede te maken met het feit
dat zij met een rijschoolprogramma werken dat via een PDA aangestuurd wordt vanaf kantoor.
Dit betekent voor de leerlingen
dat de instructeur zich optimaal
bezig kan houden met lesgeven
in plaats van dat hij een rijdend
kantoor is. Leerlingen bellen naar
kantoor of komen gezellig langs

bij Verkeersschool Post en vanuit hier wordt dan alles geregeld.
De afsrpaken worden dan in de
computer gezet, zodat de instructeur de afspraak kan zien op
het moment dat er tijd voor is. De
leerling krijgt dan van de instructeur een bevestiging via zijn mail.
Verkeersschool Post geeft ook
theorielessen. Zij werken met de
nieuwste systemen die voldoen
aan de eisen van het CBR. Theorieles is er in alle categorieën:
voor de bromfiets, motor, auto en
vrachtauto.
De lesprijs per uur is nu 43 euro. Wie zich in de maand juli aanmeldt voor een rijlespakket, ontvangt de Theorie dvd gratis. Kijk
voor andere acties en aanbiedingen op www.verkeersschoolpost.
nl of bel 0255-536917.

Plan voor Lightrail van
IJmuiden naar Halfweg
Velsen - Vorige week woensdagavond is door fractievoorzitter van
GroenLinks, Ernst Merhottein,
een persbijeenkomst georganiseerd waarbij de fractie alvast een
presentatie en een toelichting gaf
op een initiatief raadsvoorstel, dat
de avond daarop aan de gemeenteraad zou worden voorgelegd.
In de kantine van het Zee- en Havenmuseum, waar de presentatie plaats vond, was een kleine
groep belangstellenden waaronder verkeersexpert en oud docent
aan de TU Delft, Boudewijn Bach
en industrieel ontwerper Alexander Bannink. Bach reageerde positief op het gepresenteerde plan
en sprak zijn waardering uit over
dit initiatief. ,,Dat het resultaat er
wellicht anders gaat uitzien dan
het nu ingediende plan is secondair. Het gaat er om dat IJmuiden in de nabije toekomst via een
Lightrail wordt ontsloten hetgeen
van groot belang is, ook op regionaal niveau’’ ,aldus Bannink.
In de bijbehorende brochure van
ruim 40 pagina’s wordt door Merhottein een uitgebreide schets
gegeven, waarin vele voorde-

len maar ook nadelen aan bod
komen. Als belangrijke insteek
wordt in de brochure verwezen
naar de ambitieuze ‘Visie op Velsen 2025’. ,,Om aan de groeiaspecten van deze visie te voldoen
moeten we nu reeds anticiperen
op de toekomst, want met de realisatie van een dergelijk project
is een periode van 15 tot 25 jaar
gemoeid. Velsen heeft nu maar
één goede wegverbinding die de
kustplaats IJmuiden ontlast en
dat is de weg langs het Noordzeekanaal en de Stationsweg, terwijl de toekomstplannen van Velsen zich voor een groot deel richten op ontwikkeling van IJmuiden
met de havens en het strand’’, aldus Merhottein.
In de hierop volgende raadsvergadering, donderdagavond, werd
door de raad unaniem besloten
dit initiatiefvoorstel over de ‘Hofgeestlijn’ verder te willen behandelen. De gemeenteraad heeft in
dit verband aangegeven dat deze
eerste raadssessie hieromtrent zo
snel mogelijk na het zomerreces
gepland moet worden. (Joop Waijenberg)
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Horen, Zien en Melden
in Zee- en Duinwijk

Jogger is
knokker
IJmuiden - Op de Noordersluisweg ontstond vorige week vrijdagochtend een onenigheid
waarbij ook geslagen werd. Een
machinist van een trein van een
metaalbedrijf sprak een jogger
aan, die ondanks de rode lichten en de slagbomen die al naar
beneden waren, de spoorwegovergang overstak. De jogger
liep even verder, kwam terug en
gaf de machinist enkele klappen.
Politiemensen troffen de jogger, een 53-jarige man uit Velsen-Noord, in de omgeving aan,
waarop hij werd aangehouden.
De man is overgebracht naar
een politiebureau en ingesloten
voor verhoor.

Met fles op
hoofd geslagen
IJmuiden - De politie heeft zaterdag om 04.30 uur een 50-jarige man uit IJmuiden aangehouden die betrokken was bij
een vechtpartij in een woning
aan de Kennemerlaan. De verdachte had met een fles op het
hoofd geslagen van de 31-jarige bewoner van de woning. Beide mannen hadden overduidelijk veel gedronken. De verdachte is overgebacht naar het bureau voor nader onderzoek. Onduidelijk is vooralsnog wat de
man precies kwam doen in de
woning.

LTC De Heerenduinen
geniet van wisseltoernooi
IJmuiden - In het weekend van
30 juni werd op LTC De Heerenduinen weer het altijd gezellige
wisseltoernooi gehouden.
Organisatoren Gerda Booij, Bert
van Kaam en Monique van de
Velde kijken terug op een zeer
geslaagd evenement met ruim
80 deelnemers. Naast de wedstrijden natuurlijk de traditionele gratis barbecue voor alle deelnemers, de spannende
prijsuitreiking en de gratis grote verloting met vijf grote hoofdprijzen. Vervolgens gingen de
voetjes van de vloer op de ge-

zellige muziek van DJ Kees en
zag men zelfs een polonaise
over het park en de banen gaan.
Het is zondag laat geworden op
tennisvereniging LTC De Heerenduinen.
De organisatie bedankt de drie
hoofdsponsors van dit toernooi
te weten: Elektrotechniek Velsen, Libelle Service en Martin
Schilder/Drive In IJmuiden. En
tevens de vele lokale ondernemers voor hun bijdragen aan de
loterij. En natuurlijk alle deelnemers en vrijwilligers voor hun
inzet en enthousiasme.

Kadernota
‘Van Zorg naar
Participatie’
gaat door
Regio – Ondanks het feit dat het
kabinet is gevallen en de invoerdatum van 1 januari 2013 is losgelaten gaan de IJmondgemeenten
door met de decentralisatie van
dagbesteding en begeleiding vanuit de AWBZ naar de gemeente.
Onlangs kwam vanuit Den Haag
het bericht dat de invoeringsdatum is losgelaten en dat het onderwerp controversieel is verklaard. Dat tweede betekent dat
een volgend kabinet mag gaan
beslissen over deze zaken. De
VNG, Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, adviseert gemeenten
toch door te gaan met de voorbereiding op de decentralisatie,
vooral omdat men weinig wijzigingen in het beleid verwacht. Bovendien zijn de IJmondgemeenten
al een gezamenlijk eind op weg en
hebben zij van de provincie subsidie ontvangen voor deze belangrijke kanteling. Daarom werd de
Kadernota ‘Van Zorg naar Participatie’ tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering gewoon behandeld. (Karin Dekkers)

Zonnige jaarmarkt op
de Kennemerlaan
IJmuiden - Zaterdag was een
uitstekende dag voor de gezellige jaarmarkt op de Kennemerlaan. De laan was deze dag op
zijn mooist met het zonnetje, de
muziek, de vele, aantrekkelijke
kramen en het enthousiaste publiek.
Deze jaarlijkse traditie bewijst
maar weer hoe veelzijdig de
Kennemerlaan is met haar aanbod van winkels op vrijwel elk
gebied, gecombineerd met horecazaken. En op de jaarmarkt in
de Kennemerlaan zetten alle on-

dernemers natuurlijk hun beste beentje voor. Niet alleen wat
betreft het aanbod, maar ook
gezien de aantrekkelijke aanbiedingen.
Er kon dus weer heerlijk geshopt
worden en ondertussen konden kleine kinderen zich vermaken op de kermis. Het leuke van
zo’n jaarmarkt ligt natuurlijk ook
een beetje op het sociale vlak.
En je komt er altijd wel gezellige kennissen tegen waarmee je
nog even een praatje kunt maken. (foto: E.S. Berk)

IJmuiden - Voor het project Horen, Zien en Melden is de politie
Velsen op zoek naar betrokken
bewoners van Zee- en Duinwijk.
Betrokken bewoners, die hun bijdrage willen leveren om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk
te versterken.
Het project Horen, Zien en Melden draait om het vergroten van
de samenwerking tussen de politie en burger. De politie kan het
niet alleen, zij hebben u als burger nodig. Door uw oren en ogen
te gebruiken, kunt u direct helpen
om uw wijk veiliger te maken.
Uit landelijk onderzoek blijkt namelijk dat de politie u nodig
heeft: 85 procent van alle aanhoudingen in Nederland zijn aanhoudingen op heterdaad. 60 procent van alle aanhoudingen vindt
plaats na melding gedaan door
een burger. Maar slechts een op
de negen waargenomen misdrijven wordt binnen enkele minuten
gemeld via 112.

Stelt u zich eens voor wat er gebeurt in uw wijk als we deze cijfers omhoog krijgen.
Alle bewoners en betrokkenen uit
Zee- en Duinwijk kunnen deelnemen aan het project Horen, Zien
en Melden. Dus: voelt u zich betrokken bij de wijk waar u woont
of werkt en wilt u uw steentje bijdragen aan de leefbaarheid en
veiligheid in de wijk? Doe dan
mee met het project Horen, Zien
en Melden.
Op donderdag 19 juli van 19.00
tot 21.00 uur vindt er een vrijblijvende
informatiebijeenkomst plaats in buurtcentrum De
Dwarsligger op de Planetenweg
338. Hier krijgt u meer informatie over het project en krijgt u alle
‘ins and outs’ te horen.
Graag aanmelden via het e-mail
adres horenzienmelden@kennemerland.politie.nl onder vermelding van uw naam, adres en het
aantal personen waarmee u wilt
komen. #horenzienmelden.

Tweede Watertorenparkfestival:

‘Van niets iets maken’
IJmuiden – Zondag vond aan de
voet van de watertoren voor de
tweede keer het Watertorenparkfestival plaats, georganiseerd door
Veeking Theaterproducties. Improviseren, daar draaide het om. Aan
de hand van het thema ‘Ruimte’
gingen drie groepen aan de slag,
elk onder leiding van een gastregisseur. Het resultaat was verrassend.
De regen kwam die dag met bakken uit de hemel. Er werd geoefend onder een partytent en bij
buurtbewoners onder de luifel. Die
middag kwam het –toch nog talrijke- publiek de voorstellingen bewonderen en toen was het gelukkig even droog.
De eerste groep spelers is in een
verbaal gevecht met elkaar. ,,Je hele leven loop je te zeiken dat ik teveel zuip en dat ik het familiekapitaal er doorheen jaag’’, zegt de
man tegen de vrouw. ,,Waarom
kom je niet voor me op? Het is altijd je moeder voor en na’’, zegt de
vriendin tegen de zoon. De mensen

blijken opgesloten te zijn in een lift
en worden even later bevrijd uit
hun benarde situatie, waardoor er
meer ruimte komt en de lucht geklaard wordt.
De tweede groep komt zoemend
en piepend op, achter een minitrampoline. Zij blijken André Kuijpers als uitgangspunt genomen
te hebben: als astronaut onbeperkt in de ruimte, maar beperkt
in de ruimte van zijn capsule. Van
de derde groep zitten er vier mensen op een rij. De vijfde gaat koffie inschenken met een hoop gedoe en geslurp. De anderen ergeren zich aan de man. Later blijken
ze op een begrafenis te zijn. ,,Dat
had ik er niet uitgehaald’’, zegt een
bezoekster. ,,Ik dacht dat het ging
om het opgeven van slechte gewoontes en dat er dan ruimte vrij
komt voor nieuwe dingen.’’ Maar
dat is nu het leuke van improvisatie: van niets wordt er iets gemaakt
en het spel laat een hoop aan de
verbeelding over. Ruimte voor de
eigen fantasie.
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Vrijdagavond
Velserbroekloop

Leerlingen De Beekvliet
kiezen het luchtruim
Velserbroek - Heel Nederland
zat gespannen voor de buis toen
André Kuipers in de Sojoez-capsule aan een enorme parachute
naar beneden kwam. Ook veel
leerlingen van basisschool De
Beekvliet uit Velserbroek hebben
het nieuws gevolgd. De leerlingen van de Leonardogroepen
van De Beekvliet konden zich
zelfs een beetje voorstellen hoe
André Kuipers zich moest voelen. Zij hadden de dag ervoor
in een vliegtuig ervaren hoe het
voelt om een vrije val te maken in
de lucht. Als onderdeel van een
project rondom mobiliteit hebben de leerlingen van de twee
Leonardogroepen van De Beekvliet (groepen voor hoogbegaafde kinderen) de reis van André
Kuipers op de voet gevolgd. Om
meer over vliegen te weten te
komen hebben ze allemaal een
vlieginstructie in een vluchtsimulator gekregen. Daarnaast
stonden er enkele lessen over

natuurkunde op het programma en is er in de groep een raceteam opgezet voor een wedstrijd
met elektrische karts.
Als klap op de vuurpijl was er het
zelf vliegen in een vliegtuig, precies in het weekend waarin André Kuipers zijn terugvlucht naar
de aarde maakte. Elke leerling
kreeg op grote hoogte het commando over het toestel. Onderdeel van deze vlucht was ook
een zweefvlucht met het toestel.
Intussen gaan de groepen op
school verder met de bouw van
een toestel op schaal, met de bedoeling om deze uiteindelijk ook
echt de lucht in te laten gaan.
De school vindt het belangrijk
om de bèta-kant van de leerlingen aan te spreken. Er staat
Nederland een groot tekort aan
technici te wachten en de bedoeling is de jongste generatie warm te maken voor de bètawereld.

Geslaagden bij Oyama
Velsen - Nog een volle week
sporten en dan breekt de zomervakantie aan. Het Jiu Jitsu- , karate- en judoseizoen 2011-2012
loopt ten einde. Tijd voor de zomervakantie. Even opladen voor
het nieuwe seizoen, zodat de
vechtsporters op 3 september
klaar zijn voor het nieuwe sportseizoen 2012-2013.
Vorige week zondag werden bij
Oyama alvast examens jeugd jiu

jitsu gehouden. De tien kandidaten hadden hiervoor de afgelopen weken hard getraind. Negen
kandidaten behaalden de oranje band jiu jitsu. Een kandidaat
behaalde de groene band. Hun
jeugdtrainer Mark Wellink kon
tevreden terugkijken op een geslaagd seizoen voor zijn pupillen.
Aanstaande zondag zijn de
jeugdjudoka’s van Oyama aan
de beurt.

Velserbroek - Vrijdag 13 juli
houdt Atletiekvereniging Suomi
de jaarlijkse Velserbroekloop. Er
zijn recreatrielopen over 5 en 10
kilometer en een jeugdloop over
1 kilometer voor kinderen van 6
tot en met 12 jaar. De start vindt
plaats om 19.30 uur bij het Polderhuis aan het Vestingplein te
Velserbroek. Daar is ook de finish. Inschrijving is ter plaatse
mogelijk vanaf 18.30 uur tot een
kwartier voor de wedstrijd. De
kosten zijn 2 euro voor de jeugdloop en 6 euro voor de 5 en 10
kilometer. Zie ook www.avsuomi.nl.

Nieuwe website
straatvolleybal
Velserbroek - De organisatie van het damesstratenzaalvolleybaltoernooi
Velserbroek
heeft sinds 1 juli de beschikking over een nieuwe website
www.straatvolley.nl. Een nieuwe website waar alle informatie
over het Damesstratenzaalvolleybaltoernooi Velserbroek snel
te vinden is. De website is voorzien van een prachtige vormgeving en veel informatie. De inhoud van de site is niet veranderd. De meest zichtbare veranderingen zijn de huisstijl, en de
indeling. Ook alle foto’s van 8
jaar zaalvolleybaltoernooi en clinic voorafgaand aan het toernooi
staan op de vernieuwde site. De
website is aangepast door Specialz webdesign&development.

Afscheid van bestuur
Koninginnepop
Santpoort - Na een succesvolle
29ste editie van Koninginnepop
heeft het bestuur van de Stichting besloten om te stoppen met
het festival.
,,We hebben het jaren lang met
heel veel plezier gedaan, maar
het werd tijd voor een nieuwe
generatie. Helaas is het ons niet
gelukt om geschikte opvolgers te
vinden.”
,,We kijken terug op moeilijke,
zware jaren, maar ook op zonnige en succesvolle edities van
Koninginnepop. We hebben, zeker sinds de crisis, veel moeite
om sponsoren te vinden en wil-

len daarom degene die ons al
die jaren gesteund hebben heel
hartelijk bedanken! Ook alle hulp
van onze enthousiaste vrijwilligers hebben wij altijd zeer gewaardeerd. We kunnen ze gelukkig allemaal persoonlijk bedanken op onze (besloten) bedank- en afscheidsborrel.”
,,We zullen ‘ons’ veldje in het
Burgemeester Rijkenspark in
Santpoort gaan missen en we
hopen onze vaste bezoekers op
andere plekken in de gemeente
tegen te komen.”
Reacties kan men mailen naar
bestuur@koninginnepop.nl.

Tegen de
richting in
Santpoort-Noord - Een 76-jarige automobilist reed maandagochtend na het tanken aan de
verkeerde kant het terrein af, tegen het verkeer in. De Haarlemmer had getankt langs de Rijksweg N208 en wilde zijn weg vervolgen in de richting van Santpoort-Noord. Dit deed hij via de
oprit in plaats van de afrit. Een
33-jarige automobilist uit Oudesluis die wilde gaan tanken
kon hem niet meer ontwijken
waarna een botsing volgde. De
voertuigen zijn beschadigd afgevoerd, de bestuurders kwamen
met de schrik vrij.

Motorrijder is
rijbewijs kwijt
Regio - Een snelheid van 116
kilometer/uur over de Parallelweg in Beverwijk zorgde ervoor
dat een motorrijder zijn rijbewijs
in kon leveren. De 37-jarige man
uit Velsen-Noord werd zondagavond gecontroleerd. Op de Parallelweg is 50 kilometer/uur de
maximale snelheid.

Meisjes OG zoeken
voetbalversterking
Haarlem-Noord - Bij voetbalclub Onze Gezellen is twee jaar
geleden het meisjesvoetbal van
start gegaan met twee teams.
Meiden van 6 tot 12 jaar spelen op zaterdag in een meisjescompetitie. Voor volgend seizoen, is de organisatie op zoek
naar meisjes die ook bij Onze
Gezellen willen voetballen. Daarom houdt Onze Gezellen in samenwerking met SportSupport

op zaterdag 14 juli van 12.00
tot 15.00 uur een voetbalactiviteitenprogramma voor meisjes. Tussen 12.30 uur en 14.30
uur komen er dames van Telstar
een voetbalclinic geven. Dus ga
langs op 14 juli en neem gerust
een vriendinnetje mee. Je kan op
ieder moment aansluiten. Adres:
Onze Gezellen, Van der Aartweg
16 te Haarlem. Meer informatie:
www.onzegezellen.com.
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Website wijkplatforms
Velsen - Eind 2011 ontstond bij
een aantal wijkplatforms in Velsen de behoefte om gezamenlijk
op te trekken in de ontwikkeling
van een eigen website. Sommige
platforms beschikten al over een
website, echter deze waren veelal niet meer actueel. Zo’n website werd meestal bijgehouden
door een vrijwilliger maar als hij/
zij er mee stopte hield dit vaak
in dat de website ook stil kwam
te liggen.
Vanwege het relatief lage budget dat elk wijkplatform jaarlijks
krijgt is het eigenlijk niet te doen
om via kranten met wijkbewoners te communiceren. Een oproep voor de (veelal) maandelijkse openbare vergaderingen
is een kostbare aangelegenheid
en wat is er nu interessanter
dan een website waarop iedereen relevante en actuele informatie kan vinden over zijn/haar
eigen wijk? U kunt dan denken
aan de notulen, agenda’s, informatie over werkgroepen, kortom,

alles wat uw wijk aangaat!
In Peter Luit van Luit.nl vonden
de wijkplatforms iemand met
verstand van zaken die begreep
wat hen bezig houdt: ‘op een
duidelijke, eenvoudige manier
contact zoeken en houden met
de wijk’. En dit is gelukt! Samen
met Peter is een website ontwikkeld waar de wijkplatforms erg
blij mee zijn. Ze zijn nog volop
aan het ‘bouwen’ en nog niet alle velden zijn ingevuld, maar de
website is grotendeels klaar.
Via een portal met algemene informatie klikt u op eenvoudige
manier door naar de wijk van uw
keuze. De nieuwe website biedt
de mogelijkheid actief mee te
denken en dankzij het gebruik
van social media hoeft u niets
meer te missen, zoals met het
eigen Twitter account @wpfvelsen. Maar ook kan men reageren op gepubliceerde berichten.
En er is een maandelijkse digitale nieuwsbrief.
Zie: www.wijkplatformsvelsen.nl.

Externen
controleren
Wabo

Smashing Velsen komt
naar u toe deze zomer
Velserbroek - Volleybalclub
Smashing Velsen ’96 heeft de
cursus ‘Meer vrijwilligers in korte tijd’ gevolgd, gegeven door
Sportservice Noord-Holland en
gefinancierd door de gemeente. Onderdeel van de cursus is
het bellen van alle leden van
de club en dat zijn er bijna 250.
Dat bellen mogen ze twee avonden doen in het contactcenter van Quality Contacts in Velserbroek, met headsets en computers. Twaalf leden van de club
gaan deze twee avonden aan de
slag. 4 juli was de eerste avond,

en een succesvolle. Meer dan 30
klussen zijn verdeeld onder de
leden. Deze week is de tweede
avond.
Onder de campagnenaam ‘Smashingvelsen komt naar u toe deze zomer’ is de actie gelanceerd.
Alle leden hebben een ansichtkaart ontvangen en zijn dus op
de hoogte van de actie om vrijwilligers te werven, om zo alle leuke plannen voor toernooien en andere evenementen die
op stapel staan te kunnen uitvoeren. Zie ook www.smashingvelsen.nl.

Zagen voor Levend Duin
Regio - Op maandag 16 juli start
aannemer Van der Ven weer met
het weghalen van Amerikaanse vogelkers in Duin en Kruidberg en Koningshof. Natuurmonumenten laat deze boomsoort
verwijderen omdat hij alles overwoekert in grote delen van het
gebied.
We krijgen er een bloemrijk
duingrasland voor terug met
duinviooltjes, kleine pimpernel
en duinhagedissen. Tot november zullen motorzagen te horen
zijn. De gebieden Herenduinen,
Midden-Herenduin, Duin en
Kruidberg en Koningshof worden uitgekamd.
Mahonia en cotoneaster hebben
zich enorm uitgebreid en over-

woekeren bijna alles. Ook is er
weinig open zand meer over, wat
juist in de duinen nodig is voor
kenmerkende planten en dieren.
Als we nu niets zouden doen zou
de Amerikaanse vogelkers zich
steeds sneller uitbreiden. Natuurmonumenten wil dit stoppen en de duinplanten en -dieren behouden. Over 5 à 10 jaar
zou er waarschijnlijk geen enkele duinvallei meer zijn zonder
Amerikaanse vogelkers.
Dit project is onderdeel van een
groot duinherstelproject: ‘Dutch
Dune Revival’. Dit project wordt
financieel gesteund door de Europese Commissie via een LIFEsubsidie. Zie ook www.natuurmonumenten.nl/duinherstel.

Wapens in Santpoort
Santpoort-Noord - In een woning in Santpoort-Noord heeft de
politie zaterdag een 38-jarige man
aangehouden op verdenking van
illegaal wapenbezit. Naar aanleiding van een melding van geluidsoverlast vond de politie in

de woning diverse patronen, een
stroomstootwapen en een nepvuurwapen. Ook werden in de
woning ruim 2.000 methadon-pillen aangetroffen. De verdachte is
overgebracht naar het bureau. Alle spullen zijn in beslag genomen.

Velsen – Op het gebied van de
Wabo, Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, wordt in
de gemeente Velsen steeds gerichter gecontroleerd en gehandhaafd. Dat gebeurt sinds
2010 met behulp van extern ingehuurde mensen. Daarbij wordt
gericht gecontroleerd volgens
bestuurlijke prioriteiten uit het
jaarprogramma. Sinds oktober
2011 gebeurt dit samen met Milieudienst IJmond, in het kader
van een pilot die duurt tot eind
2012. Binnen de Wabo vallen de
beleidsgebieden: ruimtelijke ordening, bouwen, brandveiligheid, horeca en evenementen.
Wie geen vergunning of geen
juiste vergunning heeft voor een
bouwsel, bedrijf of evenement
kan worden gecontroleerd. Afhankelijk van het prioriteitenbeleid kan dan een boete krijgen.
Ook kan het zijn dat er dan gevolgen zijn voor de bestaande
vergunning.

Zwoele
skatenight
Velsen - De zesde editie van de
Haarlem Night Skate was een
bijzonder warme. Op woensdag 4 juli was het om acht uur
‘s avonds nog 29 graden zonder
wind. Een prachtige avond om te
skaten en dat deden er opnieuw
honderden. Maar liefst 470 deelnemers maakten een mooie ronde door Velserbroek, Santpoort
en Spaarnwoude. Een schitterende groene ronde. Op woensdag 18 juli is er weer een editie
van de Haarlem Night Skate dan
vanuit Haarlem. (foto: Paul van
de Keer)
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De 24 uur van Jan
Santpoort-Noord - Jan Hoogmoed uit Santpoort-Noord heeft
zijn 60ste verjaardag op ludieke
en sportieve wijze gevierd: in 24
uur ging hij vier keer de Haarlemmermeer rond.
Zaterdagmiddag was de start in
Halfweg, alwaar Jan samen met
zijn zoons Lars en Tom en met vijf
collega’s/vrienden per kano een
begin maakte aan deze uitdaging.
De gehele nacht werd er naast
het kanoën afwisselend geskeelerd en gerolskied. Op zondagmiddag om 12 uur was de laatste ronde: op de fiets. Een peloton van een twintigtal vrienden en
bekenden heeft Jan en zijn companen bijgestaan, zodat zij redelijk uit de wind hun laatste rondje
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konden maken. Het lukte niet om
ze uit de regen te houden, want
die kwam met bakken uit de lucht.
Het weerhield Jan er niet van om
deze unieke tocht te voltooien.
Jan is altijd op zoek naar uitdagingen. En zoals zijn (oud-) Cios
collega Frans Jansen (65, ook
het volle etmaal alles meegedraaid) het na afloop verwoordde:
,,Er is geen mens op deze aardkloot te vinden die zijn 60ste verjaardag op deze manier viert.’’ Tijdens een feestelijke barbecue na
afloop was Jan moe, maar uiterst
voldaan: ,,Vooral de afwisseling
van de onderdelen zorgde ervoor
dat je steeds andere bewegingen maakte, waardoor het goed te
doen was.’’

Geen krant gehad?
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Bel 0255-533900
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Tata Steel investeert
in hogesterkte staal
IJmuiden - Tata Steel heeft onlangs geïnvesteerd in een verbetering van een van de haspels in de Warmbandwalserij
(waar plakken staal tot rollen
staal worden uitgewalst). Daarmee kan Tata Steel haar klanten
een nog uitgebreider productaanbod bieden. Door de investering kan Tata Steel nog dikkere en sterkere soorten staal
produceren voor toepassing in
bijvoorbeeld vrachtwagencombinaties, kranen en laadbomen.
Hierdoor kan het gewicht van
de eindproducten van de klant
worden gereduceerd, terwijl de
sterkte van het eindproduct gelijk blijft.
Henrik Adam, Chief Commercial Officer van Tata Steel in Europa, over de investering: ,,Onze klanten in de machinebouw
vragen om steeds sterkere en
dikkere staalproducten, waardoor ze meer uit hun machines
kunnen halen. Met deze investering zijn we in staat om hen te
helpen bij het verbeteren van de
efficiency van hun producten.

Dit is een heel positieve ontwikkeling voor onze klanten.”
Momenteel worden een aantal nieuwe staalkwaliteiten ontwikkeld en getest op de nieuwe
haspels, waaronder Ympress
S960 en dikkere varianten van
Ympress S700. Deze kwaliteiten worden steeds belangrijker voor fabrikanten van hijs-,
graaf- en grondverzetmachines.
De verbetering van de installatie werd uitgevoerd door Siemens en SMS Siemag. De haspel is voorzien van een nieuwe doorn en geleidingsrollen
en van nieuwe motoren, elektrische aandrijvingen, tandwielkasten en hydraulische systemen.
Door de aanpassing kan de
haspel nu hogesterktestaal tot
20 millimeter dikte verwerkten.
De belangrijkste toepassingen
van de nieuwe staalkwaliteiten
zijn die waarvoor hoge sterkte gecombineerd moet worden
met een zo licht mogelijk gewicht, zoals in kranen en bouwmachines.

Weerbeeld verandert
komende dagen niet
Het lijkt er een beetje op alsof
het met de matige zomer van
2012 niet meer goed gaat komen. Wellicht stevenen we af
op de slechtste zomer van deze eeuw? Dat klinkt indrukwekkend, maar zo oud is deze
eeuw natuurlijk nog niet.
Echt bedroevend is deze zomer natuurlijk niet als we deze vergelijken met de echt
slechte seizoenen uit de jaren zestig van de vorige eeuw,
toen de kachel soms gewoon
aan moest in juli. Neem vorige week die in sommige delen van het land tot vijf zomerse dagen (boven 25 graden)
op rij opleverde.
Van donderdag tot en met het
weekend kan er weer flink wat
water naar beneden komen in
de IJmond. De meeste tuinen
krijgen toch wel weer zo’n 20
tot 25 liter per vierkante meter
te verwerken. Daarbij blijft het
uitermate koel voor half juli
met overdag soms maar 15 of
16 graden op de thermometer.
Tussendoor zijn er uiteraard
wel aardige momenten met

droog weer en flinke zonnige
perioden. De wind waait vrijwel de hele tijd uit de bekende zuidwesthoek en is veelal
matig tot vrij krachtig.
Debet aan dit nu al wekenlange teleurstellende weerbeeld zijn actieve depressies
die richting het Noordzeegebied worden gedirigeerd. Het
doorgaans sturende Azorenhoog ligt veel te westelijk en
daardoor hebben de regenstoringen juist extra vrij spel in
onze omgeving.
In de huidige drukverdeling die muurvast ligt, verandert de eerstkomende periode
nauwelijks iets. Toch verwacht
ik rond 16-20 juli (tijdelijk) wel
wat betere perspectieven als
het al genoemde hogedrukgebeid van de Azoren zich
wat noordwaarts kan gaan
uitbreiden. Wie weet schakelen we dan over op een aanmerkelijk beter zomerplaatje
dat zich in augustus wellicht
voortzet.
de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek
Rijksweg 287 • Velserbroek • 023 5376190 • www.groenrijkvelserbroek.nl

Tekort van 2,8
miljoen bij
uitkeringen

Wij hebben een eend en die
woont in onze schutting, zij heet
Witje. En ze zat op een nest heel
hoog in onze schutting. En toen
kwamen de eitjes uit en toen
vielen er een paar kuikens uit
de schutting. en ze vielen wel
van drie meter hoog naar beneden. We probeerden ze te vangen maar het lukte niet. Ze vielen op de steiger. Maar gelukkig
was het goed met ze gegaan.
Papa ging met de ladder in het
nest kijken daardoor vloog de
moeder eend weg en er bleven nog twee kuikens over in
het nest. Die kwamen nog maar
net uit het ei maar de moeder was al weg met de andere eendjes. Maar de twee eendjes die konden nog niet zwemmen. Want die waren nog niet
ingevet, ze zonken, dus hebben
we ze met het visnet weer opgevist. Dus toen zeiden we tegen
elkaar : ‘Nou zullen we ze maar
een paar dagen verzorgen’. Dat
hebben we toen gedaan en we
hebben ze ongeveer twee dagen kunnen verzorgen. Hun namen zijn Bruintje en Geeltje. We
hebben ze lekker warm gehouden in een emmer met stukjes
handdoek en mijn moeder heeft
opgezocht hoe je de kuikentjes
moet verzorgen. Ze sliepen in

de emmer in onze verwarmingskamer. We hebben ze ook leren
zwemmen in een emmer met
een klein laagje water.
Toen ik de volgende dag uit
school kwam hoorden we de
moeder eend hard kwaken.
Toen hebben we de kuikens gepakt en terug gezet. De kuikens
moesten even wennen maar
gingen toen met hun moeder
en zusjes en broertjes mee. Dat
vonden ik en mijn zusje leuk om
te zien, maar ook wel een beetje moeilijk, want ze waren zo lief.
Ik kon toen die avond niet slapen van verdriet. De volgende dag zag ik gelukkig de moeder en zeven kleintjes weer in
onze sloot zwemmen. Er was er
eentje weg. De dag daarna waren er drie weg, maar onze twee
waren er nog. We mochten ze
zelfs nog aanraken van de moeder eend. Maar uiteindelijk is er
nog maar eentje overgebleven
en dat is mijn Bruintje.
Tips: en wat ze eten is beschuit
en kroost uit de sloot. Ze moeten op een warm plekje slapen.
Het leren zwemmen: drie keer
per dag 5 minuten in een emmer met een klein laagje water.
Morris Kappe, 7 jaar, Velserbroek

Velsen – Uit het verslag Werk
en Inkomen 2011 wordt duidelijk dat de gemeente Velsen in
2011 een tekort van 2,8 miljoen
euro heeft voor haar uitkeringen. Ook in 2010 kwam Velsen
hier al geld tekort. Dat is door
de overheid gecompenseerd
met een eenmalige bijdrage
van 738.684 euro. De gemeente heeft nu een aanvraag IAU
(Incidentele Aanvullende Uitkering) gedaan voor 2011. Het
tekort wordt veroorzaakt door
de meer dan gemiddelde groei
van werklozen. In 2007 en 2008
was nog sprake van een daling, met in 2008 een gemiddelde van circa 700 uitkeringsgerechtigden, mede veroorzaakt
door een succesvol re-integratiebeleid. In 2010 waren er 944
uitkeringsgerechtigden. Maar
in 2011 groeide dit getal naar
1023 aan het einde van het jaar,
met in juni een piek van zelfs
1057 uitkeringsgerechtigden.
Gemiddeld waren dat in 2011
1040 mensen. De gemeente
Velsen moet voldoen aan een
aantal voorwaarden om de IAU
aan te vragen. Er geldt ook een
eigen risico dat Velsen zelf moet
dragen. Dan resteert nog altijd
een tekort van 1,7 miljoen. Om
te voorkomen dat in de toekomst weer tekorten in de begroting van Werk en Inkomen
optreden, is in 2011 extra ingezet op re-integratie. Tegelijkertijd wordt bezuinigd op een
aantal uitgaven, zoals bijzondere bijstand. Maar ook heeft
men maatschappelijke winst
behaald door mensen die niet
kunnen werken te helpen aan
dagactiviteiten en in een aantal gevallen hulp aan huis. Ook
op het gebied van Schuldhulpverlening heeft de gemeente het traject gewijzigd en worden mensen doorgestuurd naar
professionele organisaties. (Karin Dekkers)

Islamitisch Cultureel
Gedragscode
Centrum aan Celsiusstraat voor
IJmuiden – Het college neemt
de ingebrachte zienswijzen voor
Celsiusstraat 23 niet over. Dat
betekent dat zij de komst van het
Islamitisch Cultureel Centrum
op dit adres toestaan met een
omgevingsvergunning. Er waren zienswijzen binnengekomen

over geluids- en parkeeroverlast.
Het college vindt deze eventuele
overlast niet van voldoende gewicht om de komst van het nieuwe centrum tegen te houden.
Het bestemmingsplan wordt gewijzigd omdat de functie van het
pand anders wordt.

Nieuw aan boulevard
IJmuiden aan Zee – Er zijn
bouwplannen voor de Kennemer
Boulevard. Coöperatie Kennemer Boulevard wil de bestaande
boulevard uitbreiden met twee
woongebouwen met winkels en
horeca. De gemeente Velsen

maakt de plannen mogelijk via
het bestemmingsplan. De enige
nog onbeantwoorde voorwaarde is of het plan ook past binnen
de Kustvisie. Als dit zo is zal de
bouwprocedure met vergunningen worden opgestart.

ambtenaren

Velsen – De gemeente Velsen
heeft een nieuwe gedragscode voor ambtenaren vastgesteld. Hierin is een aantal afspraken vastgelegd over hoe
ambtenaren moeten omgaan
met integriteit. Thema’s zijn
bijvoorbeeld hoe om te gaan
met onder meer vertrouwelijke informatie, nevenfuncties, geschenken, uitnodigingen voor reizen en gemeentelijke voorzieningen. Sommige afspraken waren al vastgelegd in een eerdere gedragscode. Een aantal afspraken is
geactualiseerd.
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Wie heeft
de JazzFactor

‘Zet plannen HOV stop’

Aantal bewoners wil
referendum over HOV
Velsen - Bewonersvertegenwoordiging van Minister van
Houtenlaan Velsen-Zuid, Vogelen Bomenbuurt IJmuiden, Driehuizerkerkweg en Dorpsraad
Driehuis, Stichting Visie en Analyse, Wijkplatforms IJmuiden en
Velsen-Zuid hebben aan de gemeenteraad van Velsen een verzoek gedaan voor een referendum over het HOV, het Hoogwaardig Openbaar Vervoer tussen Haarlem en IJmuiden. Zij vinden dat de plannen voor het HOV
gestopt moeten worden en willen
weten of de rest van de bevolking
van Velsen het met hen eens is.
Het verzoek werd begeleid door
een lijst met 350 handtekeningen, honderd meer dan nodig
voor een verzoek om een referendum te houden. Omdat het HOV
in Velsen enorm leeft en de bezwaren zich opstapelen, denken
de vertegenwoordigers dat de
raad niet om de Velsense bevolking heen kan. Dit ondanks het
feit dat de raad in 2008 een tracébesluit over het HOV heeft genomen. De raad moet in het kader van HOV nog een aantal besluiten nemen, zoals bijvoorbeeld
over de noodzakelijke bestemmingsplanwijzigingen om überhaupt de aanleg van een busbaan over het oude spoor moge-

lijk te maken. Ook moet de raad
nog nadenken en besluiten over
een nieuw verkeers- en vervoersplan voor de gemeente Velsen.
En nu GroenLinks ook met een
plan voor HOV (lightrail) voor een
oost-west verbinding is gekomen, is het volgens deze vertegenwoordigers tijd voor een volledig nieuwe visie over het HOV
voor de gemeenteVelsen. Een referendum over de huidige HOVplannen voor het traject IJmuiden-Haarlem zou de raad uitstekend kunnen helpen bij de besluiten die nog genomen moeten
worden.
Als het inleidend verzoek wordt
gehonoreerd moeten nog 7.500
handtekeningen worden verzameld om een referendum te kunnen houden. Begin dit jaar heeft
de raad de norm verlaagd van
15.000 naar 7.500. De vertegenwoordigers denken dat aantal te
kunnen binnenhalen. Als het binnenhalen van 7.500 handtekeningen lukt, zou voor het eerst sinds
het vaststellen van de referendumverordening een referendum
in Velsen worden gehouden. De
raad heeft de mond vol van burgerparticipatie en heeft nu de
mogelijkheid om de gehele bevolking van Velsen te raadplegen
over het HOV.

Auto over kop geslagen
Regio - Op de A9 bij Spaarndam is de bestuurder van een personenauto vrijdag om 21.15 uur over de kop geslagen. De 33-jarige
bestuurder uit Zwanenburg zat naar een regenboog te kijken, merkte opeens dat hij bijna tegen de vrachtwagen voor hem aanreed en
is snel uitgeweken naar de eerste rijstrook. Daarbij is zijn auto in de
slip geraakt, over de kop geslagen en tegen de vangrail tot stilstand
gekomen. De bestuurder kon zelf zijn auto uit klimmen en is per ambulance uit voorzorg voor onderzoek naar het ziekenhuis overgebracht. (foto: Michel van Bergen)

‘Het park komt er’

Broeierige sfeer op
bijeenkomst Landal
Velsen-Zuid - Het was vorige week donderdag broeierig
warm in restaurant Graan voor
Visch, waar een informatiebijeenkomst werd gehouden over
de herontwikkeling van Fort Benoorden Spaarndam en de mogelijke komst van een Landal
park. Dat het warm was kwam
niet alleen vanwege het mooie
weer, maar ook vanwege het feit
dat de gemoederen bij de ruim
40 belangstellenden af en toe
flink opliepen.
Jaap Bond, gedeputeerde en tevens voorzitter van het bestuur
van het recreatieschap, begon de avond met een uitvoerige toelichting over het verloop van het proces zoals dat
tot nu toe heeft plaatsgevonden. Al snel vonden er interrupties plaats van enkele aanwezigen die het volstrekt oneens
waren met zijn mededeling dat
er vanaf de start van het project voldoende met alle betrokkenen gecommuniceerd zou
zijn. Zowel de arkbewoners van
Zijkanaal B, de bewoners van
Spaarndam en de historische
Stichting Krayenhof herhaalden
keer op keer dat zij veel te laat
bij de plannen waren betrokken.
In dit verband gaf Bond toe dat
de gang van zaken destijds niet
de schoonheidsprijs verdiende, zeker niet op het gebied van
communicatie.
Reden voor de gespreksleider
om na ruim een uur van discussie een pauze in te lassen om te
trachten de gemoederen wat tot
rust te laten komen. Tijdens dit
‘kopje koffie op het terras’ wa-

ren er echter ook andere geluiden te horen van diverse inwoners van Spaarndam die, afgezien van wat kanttekeningen,
zich prima leken te kunnen vinden in de voorgestelde plannen.
Na de pauze kwam Jaap Bond
met de mededeling dat het recreatieschap een drietal werkgroepen wil gaan formeren:
een natuurwerkgroep die de
natuurwaarden in het gebied
op een hoger peil moet brengen, een werkgroep verkeer die
de onrust voor extra verkeer in
Spaarndam moet wegnemen en
een werkgroep voor het Fort om
te zorgen dat dit werelderfgoed
volgens de zeer strenge normen van Unesco Werelderfgoed
wordt hersteld.
,,Het park komt er. Dat besluit
staat vast, dus daar is niet veel
meer aan te doen, dan wel via
gerechtelijke procedures. Alleen kunnen we over de verdere
uitwerking beter samenwerken
met de omwonenden en daarom doe ik een dringend beroep
op u om mee te werken aan deze inspraakprocedures wat betreft verbeteringen’’, aldus Jaap
Bond.
In dit verband deed hij de uitnodiging aan belangstellenden om
een busreis te organiseren naar
een Landal park, zodat men
daar met eigen ogen kan zien
en beleven hoe Landal zijn parken in een natuurlijke omgeving
heeft geïntegreerd. ,,Er is Landal
ook veel aan gelegen om een
goed park neer te zetten’’, aldus
Bond. Zie ook www.spaarnwoude.nl. (Joop Waijenberg)

10-jarige Willy weer thuis
Driehuis - Het 10-jarige jongetje
Willy waar de politie een paar dagen naar op zoek was, is eind vorige week weer gevonden. Bij de
politie hadden zich reeds meerdere mensen gemeld die verklaarden
het jongetje in Enkhuizen te hebben gezien. Hier is het jongetje
vrijdagochtend door politiemensen

ook aangetroffen. In de afgelopen
dagen is zowel in Kennemerland
als in Noord-Holland Noord uitgekeken naar het jongetje. Meerdere getuigen zijn gesproken maar
dit leidde niet tot het achterhalen
van de verblijfplaats van het jongetje. Een politieagent zag het jongetje in Enkhuizen en herkende hem.

Regio - Enige tijd geleden is het
startschot gegeven voor de inschrijving voor de jazz talentenjacht de Kennemer JazzFactor.
,,In Kennemerland barst het van
het muzikale talent, wij zijn op
zoek naar ambitieuze, talentvolle vocalisten, instrumentalisten en
bands”, aldus initiator van de jazztalentenjacht Kees Koek.
Er zijn vijf categorieën waarop ingeschreven kan worden; Jazz, Latin-jazz, Soul, World en Blues.
De voorrondes zullen vanaf september 2012 gehouden worden in
diverse horeca gelegenheden
in Kennemerland zoals Beverwijk,
Heemskerk, Haarlem en Overveen.
Voor iedere categorie is er vierkoppige vakkundige jury aangesteld onderleiding van een categorievoorzitter, die de kandidaten
zullen beoordelen. In de categorie
Jazz zal de jury worden voorgezeten door Frits Landesbergen voor
Latin-jazz is dat niemand minder dan percussionist Eddie Conard. De voorzitter voor de categorie blues is de Hammond-organist Rob Mostert en voor de soul
en world is nog een verrassing.
De categorie waar jij in mee doet
bepaal je zelf in het inschrijfformulier. Ook worden de voorronden per categorie samengesteld
op één locatie. De categorieen strijden dus niet tegen elkaar.
twee of drie deelnemers per categorie gaan door naar de halve finale. Uit deze halve finale wordt
uiteindelijk bekend wie de winnaar is van, in de door jou zelf opgegeven categorie. In de finale
zullen alle categorie winnaars beoordeeld worden door alle categorievoorzitters. Na het per finalist
behaalde aantal punten te hebben
opgeteld zal uiteindelijk de winnaar van de Kennemer JazzFactor
bekend worden.
Op 13 april 2013 zullen in het Kennemer Theater in Beverwijk de
halve finale en de finale plaatsvinden. De winnaar van JazzFactor wint maar liefst vijf dagen studiotijd en mag op het Jazz en Soul
festival van JCK Jazz in Kennemerland 2013 in Beverwijk een
optreden verzorgen. Voor voorwaarden en inschrijving voor de
JazzFactor kan je kijken op www.
jazzclubkennemerland.nl.
Aanmelden kan via www.jazzclubkennemerland.nl. De inschrijving sluit
op 1 augustus 2012.

Kampioenen in Velsen
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VSV E1 - VSV E1 is in de tweede fase kampioen geworden bij de 9x9 hoofdklasse. Zondag is de huldiging bij VSV van alle voorjaarskampioenen en ook daar zal de E1 zich melden. Dan zal het team ook afscheid van Job Alderliefste nemen die vanaf volgend jaar de
onder 12 van AZ uit Alkmaar gaat versterken.

VV IJmuiden F1 - Team F1 van VV IJmuiden is dit jaar onverslagen kampioen geworden, echte kampioenen dus.

VSV E7 - VSV E7 kampioen is ook kampioen geworden. Supporters zijn heel trots op
dit team.

SVIJ F2 - SVIJ F2 is voorjaarskampioen 2012 geworden. Op de foto staan: Jelle, Burak,
David, Maartje, Lisa, Adam, Jonathan, Morris, Mikael en Stephan.

SVIJ B1 - Afgelopen Hemelvaartsdag was het eindelijk zover, na 12 wedstrijden in de voorjaars competitie zijn de meiden van SVIJ MB1 kampioen geworden. De trainers Marco en Hanssie zijn daarom ook zeer tevreden met deze prestatie.

Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Uitje naar
park Paasdal
De Mel - Buurtsport Velsen organiseert woensdag 25 juli vanuit Buurtcentrum de Mel een vakantie-uitje naar Duinpark Paasdal in Wijk aan Zee. In het Duinpark kun je midgetgolfen, tafeltenissen, tafelvoetballen en je
lekker uitleven in de zandbank.
Ben je tussen de zes en twaalf
jaar en heb je zin in het een leuke middag in de vakantie? Inschrijven kan tot 18 juli bij Buurtcentrum de Mel (in De Schulpen). De kosten voor dit uitje bedragen 10 euro en dienen bij inschrijving te worden betaald. We
verzamelen om 10.30 uur en vertrekken met de bus van Stichting Vrienden van Velsen Noord
(je moet wel vriend zijn!), die
ons rond 15.30 uur terugbrengt.
Meer weten? Bel 0251-210050.

Skeelertocht
De Mel - Woensdag 1 augustus organiseert Buurtsport een
skeelertocht door het park in
Velsen-Noord. We verzamelen
om 13.00 uur bij De Mel (in De
Schulpen) en verwachten 15.00
uur weer terug te zijn. Iedereen
tussen de 6 en 12 jaar is welkom.
Inschrijven is niet nodig. Neem
wel een flesje water en je eigen
skeelers mee! Bij enthousiaste
deelname zullen er meer tochten in de vakantie plaatsvinden.
Meer weten? Bel 0251-210050.

Burenprobleem?
Buurtbemiddeling - In de vakantieperiode is buurtbemiddeling in de weken 30, 31 en 32 beperkt bereikbaar. U kunt wel uw
melding doorgeven en/of achterlaten op het antwoordapparaat. Vanaf 13 augustus wordt
er dan contact met u opgenomen. Meer weten? Kijk op www.
buurtbemiddelingvelsen.nl of bel
0255-548520.

Feestelijke
afsluiting
Koffie Totaal
De Mel – Woensdag 18 juli wordt de laatste Koffie Totaal van dit seizoen gehouden
op de Meerweidelaan in Velsen-Noord. Medewerkers van
Buurtcentrum de Mel staan dan
klaar met gratis koffie en thee
en broodjes om buurtgenoten
te ontvangen. Kinderen kunnen dit keer heerlijk springen op
een prachtig springkussen en

Van Cursusbureau
naar Cursus & Zo
SWV - Na een jaar Cursusbureau gaan we de naam
veranderen in Cursus & Zo!
Het klinkt even vlotter en
we kunnen met deze nieuwe naam een breder aanbod
bieden.
De wens is om in september
tenminste twee middagen bij
het Servicecentrum voor vrijwilligerswerk een ‘winkel’ te openen. Tijdens deze openingstijden kan ieder die op zoek is
naar een leuke cursus of iemand een cursus cadeau wil
geven bij ons binnen komen
om te vragen naar het actuele aanbod, de mogelijkheden en
de inhoud van een cursus. Natuurlijk staat vragen ook altijd
vrij, heeft u een goed idee, misschien kunnen wij het organiseren? Het gehele cursus aanbod

kunt u inkijken in het ‘winkeltje’
of op de website www.welzijnvelsen.nl. Tevens bieden wij de
mogelijkheid om bij ons te pinnen voor een cursus. Wij hopen

op deze manier toegankelijk te
zijn voor iedereen.
Let op de opening van onze winkel, want dat gaan we natuurlijk
op een feestelijke manier doen!

Spreken in het openbaar
Cursus & Zo - Heeft u moeite
met het spreken in het openbaar? Kom dan naar onze
workshop om dat te gaan overwinnen. Spreken in het openbaar blijkt voor de meeste
mensen het moeilijkste te zijn
dat er is. Men gaat liever abseilen van de Mount Everest, dan
in een klein groepje er over
vertellen hoe dat was.
De workshop bestaat uit een
aantal delen, waarin er in de
eerste instantie ook gekeken
wordt naar ‘wat vind ik er nou
zo vervelend aan om mijn mond
open te doen’. Is het vervelend
om mij te laten gelden, of heb
ik er een hekel aan om bekeken te worden als ik voor een
groep sta en hoe eng voelt dat
nou eigenlijk? Wat doet dat
met mij als ik voor een groep
sta? Die vragen gaan we ons
zelf stellen tijdens de workshop.
Daarna worden op een speelse
wijze deze gevoelens doorbrogeschminkt worden (zie foto).
De koffiebijeenkomsten worden georganiseerd om buurtbewoners met elkaar in contact
te brengen. Na de zomervakantie zullen de bijeenkomsten hervat worden op 12 september. Tevens staat er een speciale bijeenkomst gepland, namelijk de
Soepdag! Meer weten over Koffie Totaal en de Soepdag? Bel
0251-210050 of loop eens binnen in Buurtcentrum de Mel (in
De Schulpen).

ken en zal ieder voor de groep
gaan staan, om kleine mini
speeches van 1 minuut te houden en te improviseren op bijv.
woorden die ons aangereikt
worden of door het trekken van
kaartjes met vragen erop.
Deze workshop is waardevol
voor iedereen. Of je nu in het

bedrijfsleven zit, huismoeder,
politieagent of student bent.
De kosten voor deze workshop
zijn 35 euro en wordt gegeven
door Monique de Vries. De eerste workshop vindt plaats op
zaterdag 6 oktober van 11.00
tot 13.00 uur. Meer weten? Bel
0255 548548.

Social media
workshops
Cursus & Zo – Nieuw in Buurthuis de Brulboei zijn de social
media workshops. Eenieder die
graag met de tijd wilt meegaan
en actief wilt zijn met Facebook
en/of Twitter wordt uitgenodigd
om deel te nemen. In een overzichtelijke workshop van 2 uur
leert u stap voor stap een account aan te maken, de mogelijkheden van Facebook en/of
Twitter en het gebruik. Deelname kost 35 euro per workshop
per persoon (inclusief koffie en
thee).
De workshop ‘Wake up with
Twitter’ vindt plaats op maandag
10 september van 11.00 tot 13.00
uur. In de Twitter workshop ga
je direct zelf aan de slag. Wat is
het, hoe gebruik je het, met welk
doel zet je Twitter in, hoe kun je
het commercieel inzetten? Geen
ingewikkelde werkwijze gewoon
heel praktisch en op de praktijk gericht. Je maakt in de workshop zelf een Twitter profiel aan,
je volgt elkaar, je tweet en retweet en je zet het in als DM instrument. Leren door te doen!
Neem dus je laptop mee!
De workshop ‘Show your face on
Facebook’ vindt plaats op maandag 17 september van 11.00 tot
13.00 uur. Facebook is een site, waar gebruikers hun persoonlijke interesses delen met
anderen. Er zijn meer dan 800
miljoen gebruikers actief. Gebruikers kunnen een persoonlijk profiel aanmaken en anderen die ook een profiel hebben
uitnodigen om vriend te worden. Zo kom je weer makkelijk
in contact met ‘vrienden’ over
de hele wereld die je al een tijdje uit het oog verloren bent. Iedere gebruiker kan berichtjes
plaatsen. Deze berichtjes kunnen gaan over waar ze mee bezig zijn, waar ze aan denken of
wat hun mening is.
Met Facebook kun je eenvoudig je eigen bedrijf/product/
naam onder de aandacht brengen. Facebook leent zich uitstekend om de binding en interactie met klanten te vergroten. In
deze workshop is er ruimte voor
discussie en worden ‘best practises’ besproken. Na de sessie
kunt u gelijk aan de slag met uw
eigen account.
Inschrijven kan via de website
www.welzijnvelsen.nl. Meer weten? Bel 0255-548548 (Daniella).

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl

Activiteiten & Cursusaanbod
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING
rubriek

activiteit

locatie

dag

tijd

Creatief

3 penselen
Creatief
Aquarelleren
Kleding maken
Kleding maken
Kleurrijk
Lucasgilde
Mandala tekenen
|Mooi mozaïk
Quilten
Ruime blik op kunst
Schilderen olieverf
Schilderen
Tekenen & Aquarel
Tekenen & Schilderen
Tekenen & Schilderen

Driehoek
Driehoek
Brulboei
Brulboei
Brulboei
Driehoek
Dwarsligger
Veste
Dwarsligger
Spil
Brulboei
Brulboei
Dwarsligger
Dwarsligger
Mel
Mel

Dinsdag
Dinsdag
Maandag
Maandag
Maandag
Donderdag
Donderdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
woensdag
woensdag
dinsdag
Donderdag
Woensdag
Donderdag

10.00-12.00
10.00-12.00
19.30-21.30
10.00-12.00
19.30-21.30
10.00-12.00
20.00-22.30
20.00-21.30
19.15-21.45
10.00-11.00
20.00-22.00
19.30-21.30
09.00-11.30
13.30-16.00
14.00-16.00
09.45-11.45

10
15
30
30
30
25
10
5
10
6
30
30
4
28
24
24

Culinair

Indonesisch koken
Surinaams koken

Spil
Brulboei

Woensdag
Dinsdag

19.00-21.00
19.30-21.30

Specials & Workshops

Social Media (nieuw)
Social Media (nieuw)

Brulboei
Brulboei

Maandag
Maandag

Taal & Cultuur

Engels opfris
Engels gevorderden
Engels plus
Engels conversatie

Spil
Spil
Dwarsligger
Veste
Dwarsligger
Veste
Driehoek
Spil
Dwarsligger
Mel
Dwarsligger
Spil

Frans
Frans conversatie
Spaans gevorderden
Spaans beginners

aantal

25-09-12
22-01-13
24-09-12
24-09-12
24-09-12
27-09-12
27-09-12
25-09-12
25-09-12
25-09-12
26-09-12
26-09-12
25-09-12
27-09-12
26-09-12
27-09-12

6
6

e 32,00
e 32,00

26-09-12
25-09-12

11.00-13.00
11.00-13.00

1
1

e 35,00
e 35,00

10-09-12
17-09-12

Dinsdag
Dinsdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Donderdag
Woensdag
Maandag
Woensdag
Donderdag

10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-14.00
09.00-10.30
19.30-21.00
09.00-10.30
09.00-10.15
19.30-20.30
09.00-10.30
09.30-11.00
09.00-10.30
20.45-21.45

10
10
12
15
12
15
20
10
15
8
10
10

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

41,00
41,00
98,50
92,00
73,50
92,00
102,50
41,00
92,00
49,00
61,50
41,00

25-09-12
25-09-12
24-09-12
26-09-12
27-09-12
28-09-12
28-09-12
27-09-12
26-09-12
24-09-12
26-09-12
27-09-12

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

106,00
91,50
91,50
91,50
91,50
91,50
91,50
91,50
91,50
106,00
91,50
91,50
53,00

27-09-12
15-09-12
15-09-12
15-09-12
25-09-12
25-09-12
25-09-12
25-09-12
25-09-12
26-09-12
25-09-12
27-09-12
28-09-12

e 25,00

25-09-12

77,00
99,50
99,50
90,00
102,00
99,50
114,50
62,00
36,00
99,50
50,00
99,50
77,00
99,50
99,50
99,50
99,50
99,50
99,50
99,50
99,50
99,50
34,00
34,00
34,00
34,00
75,00
85,00

24-09-12
25-09-12
27-09-12
25-09-12
25-09-12
26-09-12
25-09-12
25-09-12
25-09-12
26-09-12
10-10-12
26-09-12
27-09-12
27-09-12
24-09-12
24-09-12
26-09-12
27-09-12
27-09-12
27-09-12
25-09-12
25-09-12
24-09-12
24-09-12
24-09-12
24-09-12
14-09-12
26-09-12

Capoera
Jazzdance 3-4 jaar
Jazzdance 7-9 jaar
Jazzdance 5-6 jaar
Jazzdance v.a. 10 jaar
Jazzdance v.a. 14 jaar
Judo I
Judo II
Judo III
Showkids
Streetdance
Zumba Kids

Spil
Dwarsligger
Dwarsligger
Dwarsligger
Dwarsligger
Dwarsligger
Mel
Mel
Mel
Mel
Spil
Mel
Spil

Donderdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
dinsdag
dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

16.00-17.00
09.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
18.00-19.00
19.00-20.00
16.10-17.00
17.10-18.00
18.10-19.00
14.00-15.00
17.00-18.00
16.00-17.00
16.00-17.00

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
15

Lichaam & geest (tieners)

Do-In-Stretching

Koe

Dinsdag

17.15-18.15

5

Lichaam & geest (volwassenen)

Aerobic 40+
Aerobicmix

Brulboei
Mel
Mel
Brulboei
Spil
Mel
Mel
Dwarsligger
Driehoek
Dwarsligger
Spil
Mel
Mel
Brulboei
Dwarsligger
Dwarsligger
Mel
Spil
Spil
Brulboei
Spil
Spil
Spil
Spil
Spil
Spil
Brulboei
Driehoek

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Maandag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Dinsdag
Dinsdag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Vrijdag
Woensdag

18.45-19.45
19.30-20-30
19.30-20-30
9.00-10.00
9.30-10.30
19.00-20.00
20.30-22.00
19.30-22.00
10.45-11.45
20.00-21.00
19.30-21.00
20.15-21.15
19.30-20.50
20.00-21.00
10.00-11.00
13.30-14.30
19.00-20.00
11.00-12.00
19.30-20.30
13.45-14.45
19.00-20.00
20.00-21.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.30-14.30
14.30-15.30
09.30-10.30
14.00-15.00

30
30
30
35
40
30
30
6
10
30
10
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
10
10
10
10
35
35

Zumba
Biljartles

Lichaam & geest (senioren)

M.B.V.O
M.B.V.O

start

56,00
84,00
168,00
197,00
197,00
140,00
70,00
21,00
45,00
52,00
168,00
168,00
26,50
195,00
134,00
134,00

Lichaam & geest (kinderen)

Bodyvorming
Bewegen op muziek
Callanetics
Country dansen
EHBO herhaling
Fit & Fun
Jazzdance Volw.
Meditatie
Power flow Yoga
Rock & Roll
Tai-chi
Yoga

kosten
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
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Vragen van oppositiepartijen

Veel animo
zomervoetbal
Santpoort-Zuid - Het Zomervoetbal in Santpoort-Zuid is ook
dit jaar weer een zeer groot succes. ,,We krijgen steeds meer kinderen die mee willen doen”, aldus
een bestuurslid van Terrasvogels.
,,Iedereen kan meedoen, ook als
je geen lid bent van een voetbalclub.”
Elke zaterdagmorgen voetballen
60 tot 80 kinderen uit Santpoort
en omgeving met elkaar. Voor de
kinderen van 4 tot en met 9 jaar
is er voetbal van 10 tot 11 uur. Zij
krijgen trainingen, spelletjes en
spelen een wedstrijdje met elkaar.
Nieuw is dat er een aparte training komt voor kinderen van 10
tot en met 12 jaar. Zij krijgen een
warming-up, een training en houden onderlinge wedstrijden van
11 tot 12 uur.
Bij Zomervoetbal staan gezelligheid en sport voorop. Gediplomeerde trainers van Terrasvogels
begeleiden de trainingen en de
onderlinge wedstrijden. Het Zomervoetbal is één van de activiteiten van Terrasvogels om kinderen
en jongeren te stimuleren meer
aan sport te doen.
Een andere activiteit is het trainen
van schoolvoetbalteams voor diverse scholen. Deze service biedt
Terrasvogels ieder voorjaar aan.
Daarnaast geeft Terrasvogels clinics, bijvoorbeeld met AZ. Het afgelopen jaar heeft AZ tweemaal
een clinic gegeven met trainers
van het team van Gert Jan Verbeek. Zie ook www.svterrasvogels.nl.

Gemeenteraad niet op
de hoogte Roos en Beek

Expo Co Hoogendijk
Velsen-Zuid - Van juli tot en
met half september is de Engelmunduskerk tijdens de weekenden open voor belangstellenden die dit uit de twaalfde eeuw
stammende kerkje ook eens van
binnen willen bekijken. De kerk
is elke zaterdag en zondag geopend van 13.00 tot 16.00 uur.
Het adres is Kerkplein 1 te Velsen-Zuid. (Oude dorp Velsen)
Tijdens deze zomeropenstelling
is van zaterdag 14 juli tot en met
zondag 12 augustus een expositie van het werk van Heemstedenaar Co Hoogendijk (71) te zien.
Co Hoogendijk maakt schilderijen die iets te maken hebben
met huizen. De meest opvallende schilderijen zijn de doeken in
olieverf van de binnenstad van
Haarlem. De fascinatie voor huizen begon tijdens een bezoek
met zijn vrouw Nelleke aan de
Zuid-Franse stad Carcassonne.
Ze troffen de lokale winkels gesloten, vanwege de lunchtijd.
Hoogendijk: “Het zag er allemaal
wat desolaat uit, maar die oude

gesloten deuren waren prachtig. Ik heb ze allemaal gefotografeerd en eenmaal thuis ben
ik begonnen ze op het doek te
zetten. Co Hoogendijk begon
met schilderen na zijn pensionering als ambtenaar bij de Provincie Noord-Holland. ,,Van geboorte ben ik een Haarlemmer. Veel
van mijn schilderijen laten dan
ook een glimp van de Bavo zien.
Mijn ‘schildersaanleg’ heb ik
vermoedelijk meegekregen van
mijn moederskant. Die aanleg
heb ik pas ontwikkeld na mijn
vervroegde pensionering. Na
een ben ik verder gegaan met
aquarel en acryl. Uiteindelijk
ben ik overgegaan op het schilderen met olieverf omdat ik hier
het beste mee uit de voeten kan.
Ervaring en opleiding heb ik gekregen bij An Lugthart en Vera
Bruggeman. Veel heb ik geleerd
bij Ietje Rijnsburger. Van haar
krijg ik nog steeds onderricht.”
Een bezoekje aan de kerk en
de expositie is zeer de moeite
waard.

Santpoort-Noord - De gemeenteraad van Velsen is door
het college van B en W onvolledig en ontijdig geïnformeerd inzake het bouwplan van projectontwikkelaar SBB aan de Roos
en Beeklaan in Santpoort-Noord.
Dat stellen de gezamenlijke oppositiepartijen. Zij hebben met
schriftelijke vragen opheldering
gevraagd aan B en W.
Velsen Lokaal, LGV, SP, Beryl
Dreijer en de ChristenUnie vinden dat B en W verkeerde informatie op het verkeerde moment
hebben gegeven. Het besluit
over het bouwplan werd 5 juli
van de agenda van de gemeenteraadsvergadering gehaald.
Twee dagen daarvoor, op 3 juli, kreeg de raad een memo van
B en W waarin werd gemeld dat
er mogelijkerwijs een dwangsom moet worden betaald aan
SBB als op 5 juli geen besluit
zou worden genomen. De volgende dag, op 4 juli, stelt VVDwethouder Arjen Verkaik in een
perspublicatie dat die dwangsom er komt.
De oppositiepartijen willen zich

niet onder druk laten zetten. Zij
wijzen er op dat de bezwarenadviescommissie van de gemeente op 27 juni nog een hoorzitting
heeft gehouden naar aanleiding
van bezwaren van omwonenden
tegen het bouwplan. Een beslissing van die commissie is er nog
niet. Daar willen de oppositiepartijen eerst op wachten. Pas
daarna kan de gemeenteraad
een beslissing nemen, vinden ze.
Bij het nieuwbouwproject Roos
en Beeklaan zouden nog problemen zijn met het aantal en
de formatie van parkeerplaatsen.
Er komen 13 parkeerplaatsen te
weinig, gezien het aantal woningen. En een totaal van vijf invalidenparkeerplaatsen zou te weinig zijn voor een project met veel
senioren, zo is de mening van
omwonenden. Ook vinden zij dat
het bouwvolume niet volgens de
afgesproken normen is. Zo is
er niets meer te zien van ruimte tussen de gebouwen en is er
niet gevarieerd met bouwhoogtes. Dat is niet in overeenstemming met het bestemmingsplan
en de omgeving.

Spring- en crosswedstrijd
bij de Hofgeestruiters

Velsen bereidt
zich voor op
verkiezingen
Velsen – De gemeente Velsen
heeft voor de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september alvast de leden van de stembureaus
benoemd. Er komen vier personen per stembureau, zodat er ook
pauzes kunnen worden genomen.
Stemmen kan van 7.30 tot 21.00
uur. Om 20.45 komen er per stembureau drie extra mensen om de
stemmen te helpen tellen. Bijna alle stembureauleden en stemmentellers wonen in Velsen, met uitzondering van enkele ambtenaren.

Velserbroek - Zondag 15 juli is er een spring- en crosswedstrijd bij de Hofgeestruiters in Velserbroek. Deze wordt
voor de zevende keer georganiseerd.
Wie wordt dit jaar de dagkampioen. In de ochtend, vanaf 11.00
uur, begint het springparcours
in de rijbak. Voor het springparcours heb je de keuze uit 20-40
cm (tot stokmaat 1,25 m), 40-60
cm en 60-80 cm. Daarna kan je
de cross starten in Spaarnwoude (ca. 40-60 cm). Naast boomstammen, tonnen en andere crosshindernissen is er ook
een echte waterbak. Tijdens de
cross staan er op verschillende plekken jury’s die bepalen of
de hindernis goed gesprongen
is. Foutloos rijden is belangrijker dan de snelheid. Je mag
twee parcourtjes meedoen en
de cross rijden. Je mag ook alleen aan de springwedstrijd
meedoen, crossen is niet verplicht. Voor de veiligheid is alleen een cross starten niet toe-

gestaan. Kijk voor een volledige beschrijving op de site. Zoals elk jaar zijn er mooie prijzen
zoals hoofdstellen, waardebonnen en halsters. Wie wordt dit
jaar de dagkampioen? Inschrijven? Mail dan naar info@hofgeestruiters.nl.

Kaalslag door iepziekte
Velsen-Zuid - Aan de Van
Tuyll-weg in Velsen-Zuid hebben, op last van de gemeente, een tiental iepen het veld
moeten ruimen vanwege het
feit dat ze besmet waren met
de iepziekte. Deze ziekte wordt
veroorzaakt door schimmels
die groeien in de houtvaten
van de boom. De schimmel
wordt verspreid door de grote en de kleine iepenspintkevers die hun eieren leggen in
een gang onder de bast. Daar
iepziekte zeer besmettelijk is,
is het belangrijk dat de aangetaste bomen zo snel mogelijk
worden gekapt.
Ten gevolge van deze kap is er
nu een diep gat ontstaan in de
bosrand langs de Van Tuyllweg
wat voor de bewoners, die uitkijken op dit stuk van Velser-

beek, aanleiding was om de
gemeente te vragen of er ook
plannen zijn voor herplanting
van nieuwe bomen. Nico Nanna, wijkbeheerder van de gemeente, kwam helaas met de
mededeling dat er voorlopig
geen budget beschikbaar is
om aanplant van nieuwe, jonge bomen te realiseren. Wel zal
de mogelijkheid worden onderzocht om jonge boompjes,
die elders in park Velserbeek
groeien, over te planten naar
de huidige, kale plek.
Eén van de bewoners merkte nog op dat Velserbeek, door
het weekblad Elsevier, tot één
van de beste buurten in Nederland was uitgeroepen en
dat de gemeente er toch wat
aan gelegen moet zijn om dit
zo te houden.
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Website tijdelijk ‘offline’
De website en daarmee ook het
Digitaal Loket van de gemeente
Velsen zijn in het weekend van
14 en 15 juli niet beschikbaar.

Dit houdt verband met geplande verbouwingswerkzaamheden
in het gemeentehuis. Ter voorbereiding op de verbouwing worden technische faciliteiten in het
weekend van 14 en 15 juli van het

monumentale gebouw B overgeplaatst gebouw A. Dit houdt in dat
de website en het digitaal loket in
dat weekend onbereikbaar zijn.
Bestemmingsplannen zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.
nl.
Vanaf maandag 16 juli verleent de
gemeente Velsen weer alle digitale diensten.

Koninklijke onderscheiding
De heer P. Paree is sinds 5 juli 2012 Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij
heeft zich jarenlang met veel creativiteit ingezet om kinderen met een beperking in contact te brengen met muziek. Dat deed hij binnen en buiten zijn
uren als docent op de afdeling speciaal onderwijs van Heliomare Onderwijs
te Wijk aan Zee. Op de foto feliciteert loco burgemeester Annette Baerveldt
van de gemeente Velsen de heer Paree. (foto: Reinder Weijdijk)

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

Wijziging deelproject 1
De gemeenteraad van Velsen heeft
op maandag 9 juli 2012 besloten
om het eerste deel van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)
aan te passen op basis van een
plan van het wijkplatform Santpoort-Noord. Nu kan er een nieuw
conceptontwerp van dit deelproject worden gemaakt, dat na de
zomer in de inspraak komt.

In 2008 stelde de gemeenteraad het
gehele tracé van HOV-Velsen vast.
Het tracé is in een aantal deelprojecten verdeeld. Voor deelproject 1, dat
loopt tussen het Delftplein in Haarlem-Noord en de Broekbergenlaan
in Santpoort-Noord, is in een eerste
inspraakperiode een alternatief plan
ontwikkeld. Daarin wordt de doorsnijding van het kermisveldje opgeheven en een nieuwe aansluiting gemaakt op de rotonde bij de Wüstelaan. Dit plan is besproken met de
harddraverijvereniging Sanpoort e.o.,
het wijkplatform Santpoort-Noord,
winkeliers- en ondernemersvereniging Santpoort-Noord en de Stichting Santpoort. Vervolgens heeft ook
het college van B&W het plan omarmd.

Het college van B&W voert het HOVraadsbesluit uit 2008 uit. Omdat door
dit nieuwe plan het tracé zoveel afwijkt van het oorspronkelijke tracébesluit heeft het college aan de gemeenteraad om haar goedkeuring gevraagd. Hierover heeft de raad een
positief besluit genomen. Er wordt
nu een conceptontwerp gemaakt dat
na de zomer opnieuw in de inspraak
wordt gebracht.
Meer informatie op www.hovvelsen.nl.

Kijkje in de keuken
van de Velsense politiek
Een aantal inwoners heeft zich
afgelopen donderdagavond als
eerste Gast van de Raad verbaasd over al het werk van de
gemeenteraad van Velsen. Hoe
werkt de gemeenteraad? Wat is
een motie en wat is een amendement? Hoeveel uur ben je kwijt
aan het gemeenteraadswerk?
Op deze vragen kregen zij antwoord.

Voor de raadsvergadering in het
stadhuis van Velsen werden de gasten ontvangen door twee raadsleden. Deze keer waren het Els Zorgdrager (D66 Velsen) en Marianne
Vos (Velsen Lokaal) die de gasten
hebben verteld over de werkwijze
van de raad en de raadsagenda hebben toegelicht. Daarna brachten zij
de gasten naar gereserveerde plekken in de raadzaal waar zij wer-

den verwelkomd door burgemeester Weerwind. In de pauze stelden
de gasten hun vragen aan de raadsleden. Om 23.00 uur schorste de
voorzitter van de raad de vergadering. Na de vaststelling van de Perspectiefnota 2012 waren nog lang
niet alle agendapunten aan bod gekomen. De raadsvergadering werd
afgelopen maandag voortgezet. De
gasten konden zelf bepalen op welk
moment zij de vergadering wilden
verlaten. Toch vonden de gasten het
zo leuk dat ze tot het eind zijn gebleven. Een gast vertelde: ‘‘Een Raadsplein bekijken op Seaport RTV is
leuk maar er echt een keer bij aanwezig zijn is nog leuker.’’
Wilt u ook Gast van de Raad zijn?
Neem contact op met de griffie via
0255-567502 of griffier@velsen.nl.
(foto: gemeente Velsen)
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Reorganisatie Wijkbeheer
Onderscheid maken tussen mens
en techniek – dat wil de afdeling Wijkbeheer van de gemeente Velsen. Dat betekent de inzet
van ICT en meer accent op het
leggen en onderhouden van relaties binnen de gemeente om
meer eigen verantwoordelijkheid van de burger voor de eigen
woon- en leefomgeving te ondersteunen.

De afdeling Wijkbeheer van de gemeente houdt zich bezig met het
beheer van de openbare ruimte en
met klachten en meldingen van bewoners. De afdeling is verder verantwoordelijk voor de wijkgerichte
dienstverlening en herbergt ook het
team Toezicht en handhaving, dat
verantwoordelijk is voor de orde
en veiligheid op straat. Er werken
ruim zestig mensen op de afdeling.

De vraag naar dienstverlening verandert en daar wordt de afdeling nu
op ingericht. Zo wordt er meer accent gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van bewoners voor hun
woon- en leefomgeving. De opgave
die hier aan vast zit wordt relatiemanagement genoemd.
Daarnaast wordt het technisch beheer van de openbare ruimte gemoderniseerd. De medewerkers beschikken steeds vaker over computers waarmee ze meer inzicht hebben op de staat van onderhoud van
openbare verlichting, groen, straten en stoepen, waterkanten, riolering, brandkranen, etc.
Om dit alles te realiseren moest de
structuur van de afdeling worden
veranderd. De ondernemingsraad
heeft positief geadviseerd.

Hoogteportaal teruggeplaatst
Aan de Wijkermeerweg in VelsenNoord staat sinds maandag 9 juli
een hoogteportaal, dat eerst op de
Wijkerstraatweg stond. Het doel
van het portaal is om vrachtverkeer buiten de woonwijk te houden.

Het portaal heeft eerst dienst gedaan
op de Wijkerstraatweg voor de kruising met de Pieter Janzsstraat. Daar
werd het in 2011 tijdelijk verwijderd
vanwege de aanleg van de 150 kV leidingen door Tennet. Inmiddels is
ook de verkeerstructuur in VelsenNoord veranderd, waardoor het begin
van de Wijkermeerweg een logischer

plek werd voor het hoogteportaal. De
nieuwe plek is afgestemd met de verschillende hulpdiensten.
Op de plek waar het nu staat, moet het
portaal het doorgaand vrachtverkeer
buiten de woonkern houden. Personenauto’s kunnen wel via de Vletterliedenstraat naar de woonkern en het
bedrijventerrein de Grote Hout.
Het weren van doorgaand vrachtverkeer in de woonkern is één van
de hoofddoelstellingen van het programma Frisse Wind in VelsenNoord. Dit programma moet de leefkwaliteit in de woonkern verbeteren.
(foto: gemeente Velsen)

Evenementen in Velsen
13 juli
14 juli
14-15 juli

Publiek kiest schoonste
strand van Nederland
Wordt Velsen het schoonste
strand van Nederland? Tussen
1 juli en 1 september kan iedereen zijn stem uitbrengen op
www.heteffectvanschoon.nl. Er
zijn twee VIP-plaatsen mee te
verdienen.

Op een schoon strand lijkt de zee
warmer en zijn de zandkastelen
mooier. Een biertje smaakt frisser, een ijsje is lekkerder en publiek blijft langer hangen. De organisatie ‘Nederland Schoon’
weet genoeg redenen om te zorgen
voor een schoon strand en te strijden voor de publieksprijs Schoon-

ste Strand van Nederland 2012. In
2011 won Renesse in Zeeland. Dit
jaar wordt de prijs op 4 september uitgereikt aan het strand met
de beste score volgens het publiek.
Van 1 juli tot en met 31 augustus
staat de site www.heteffectvanschoon.nl open.
Nederland Schoon werkt aan een
zichtbaar en merkbaar schoner
Nederland, onder andere via positieve campagnes voor gedragsverandering. Ze voeren onderzoek uit,
adviseren en ondersteunen bedrijven en gemeenten. Meer informatie op www.nederlandschoon.nl.

Velserbroekloop
Velserbroek
Turn Up The Beach (Radio 538) IJmuiden aan Zee
Kinderfestival aan Zee
Velsen-Noord

Verordening Wmo besproken
De nieuwe verordening Wet
maatschappelijke ondersteuning
in de gemeente Velsen 2013 stelt
de eigen verantwoordelijkheid
van de burgers centraal. De gemeente ondersteunt hen daarbij.

Op dinsdag 10 juli heeft het college
van B&W gesproken over de nieuwe
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013.
De verordening wordt vastgesteld
zodat de gemeente de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
goed kan uitvoeren. Deze wet is bedoeld om mensen te laten meedoen
in de maatschappij. De gemeente moet hen daarin ondersteunen.
Tot nu toe werd die steun vooral be-

paald door wat de gemeente te bieden had, door het aanbod. Dat gaat
veranderen. Meer dan voorheen
gaat de gemeente met de burger in
gesprek om te bepalen wat hij nodig heeft om mee te kunnen doen.
Niet meer denken vanuit het aanbod, maar vanuit de vraag. De eigen
kracht en de eigen verantwoordelijkheid van de burger staan daarbij
centraal. De gemeente kijkt samen
met de burger eerst naar wat hij
of zij en de omgeving zelf kunnen
doen om de situatie te verbeteren.
Om deze veranderingen door te
voeren is de nieuwe verordening
nodig. In november spreekt de raad
erover.
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Turn Up The Beach 2012
‘Turn Up The Beach’ van Radio
538 wordt zaterdag 14 juli gehouden op het strand van IJmuiden
aan Zee. Het dancefestival duurt
van 13.00 tot 23.00 uur en is goed
bereikbaar. Een deel van de Heerenduinweg in IJmuiden wordt afgesloten voor verkeer.

Het evenement is te goed te bereiken per fiets, te voet, met de auto
of met het openbaar vervoer. Rond
12.00 uur wordt de Heerenduinweg
in IJmuiden vanaf de Kruisberglaan
afgesloten voor verkeer om ruimte te
maken voor hulpverleners bij eventuele calamiteiten.
Op de fiets of lopend: Ga via de
Kennemerboulevard; vandaar kun
je naar het evenementterrein lopen.
Voor de uitkijkpost van de IJmuider
Redding Brigade komt een fietsenstalling. Op de Badweg staan aanwijsborden.
Halen en brengen: Laat je afzetten
en ophalen bij de Kiss ’n Ride. Volg

hiervoor de borden. Hou rekening
met file bij het wegrijden.
Met de auto: Volg de borden richting Turn Up The Beach. In IJmuiden staan verkeersregelaars die je
naar de dichtstbijzijnde parkeerplaatsen zullen leiden; die zijn er genoeg. Parkeer op de aangegeven terreinen. Verkeerd geparkeerde auto’s
worden zonder pardon weggesleept!
Herkenningsborden helpen je je auto terug te vinden. Een parkeerkaart
voor de hele dag kost 10 euro. Kom zo
vroeg mogelijk; zo help je file voorkomen.
Openbaar vervoer: Voor reisadvies met het openbaar vervoer bel je
met 0900-9292 (70 cent p/m) of je
kijkt op www.ov9292.nl. Na het evenement zijn de OV-mogelijkheden
beperkt; bus 82 rijdt tot 23.04 uur.
Moet je met deze bus, vertrek dan op
tijd van Turn Up The Beach. Op de
Kennemerboulevard staan taxi’s.
Zie ook www.turnupthebeach.nl.

Maatschappelijke ondersteuning

Welzijn nieuwe stijl
Eén buurtaccommodatie per
wijk waar iedereen terecht
kan voor activiteiten die vooral door burgers en vrijwilligers
worden georganiseerd. Dat is
de bedoeling van Welzijn nieuwe stijl.

In 2011 stelde de gemeente Velsen
het beleid voor maatschappelijke
ondersteuning vast voor de periode 2012 tot en met 2015. Een aantal onderdelen daarvan moesten
verder worden uitgewerkt. Eén
daarvan is Welzijn nieuwe stijl.
Bij Welzijn nieuwe stijl gaat het –
net als in de hele wet maatschappelijke ondersteuning – om de eigen verantwoordelijkheid en de
eigen rol van de burgers en vrijwilligers. Zij nemen de initiatieven en zij organiseren de activi-

teiten. Beroepskrachten ondersteunen hen daarbij.
Uitgangspunt is ook dat wordt
toegewerkt naar één buurtaccommodatie per wijk, waar alle activiteiten voor alle burgers worden ondergebracht, ongeacht hun
leeftijd, culturele achtergrond en
de soort activiteit. De buurtaccommodaties moeten op die manier dé ontmoetingsplaats worden voor alle burgers in de wijk.
De openstelling van wijksteunpunt Zeewijk wordt nog onderzocht.
Dit alles heeft het college op 10
juli jl. vastgesteld, rekening houdend met het geld dat voor Welzijn nieuwe stijl beschikbaar is. In
het najaar buigt de gemeenteraad
zich erover.

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel

dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur.
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode
van 30 juni 2012 tot en met 6 juli 2012 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning
op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
hebben ontvangen. De datum
van ontvangst is tussen haakjes vermeld. Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op
een bouwactiviteit, kunnen deze worden voorgelegd aan de
commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie
over welstand: 0255-567424.

w12.000312 Bickerlaan 12 Santpoort-Noord, kappen boom en op-

de vragen kunt u een afspraak maken met één van
de vakspecialisten via 14 0255.
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 tot 16.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum: 14 0255.

Evenementen
richten blokhut (02/07/2012),
w12.000313 Willem de Zwijgerlaan 110 Santpoort-Zuid, aanleg
voetbalgelegenheid (02/07/2012),
w12.000314 Hoofdstraat 198
Santpoort-Noord
(gemeentelijk
monument), restaureren woning
(02/07/2012), w12.000315 Thorbecekelaan 11 Velsen-Zuid, vergroten woning met een uitbouw
(03/07/2012), w12.000316 Burg
Enschedelaan 36 SantpoortNoord, kappen van 1 boom en snoeien van 5 bomen (03/07/2012),
w12.000317 Kennemerlaan 29
IJmuiden, wijzigen van detailhandelsdoeleinden naar winkelondersteunende daghoreca (04/07/2012),
w12.000318 Dr. Kuyperlaan 7 Velsen-Zuid, kappen van 3 bomen
(06/07/2012)

De burgemeester heeft op
grond van artikel 2:17 APV de
volgende vergunning(en) verleend voor het organiseren
van een evenement:

i12.006083 op de Kennemerboulevard te IJmuiden een braderie
op 8 juli 2012, 22 juli 2012, 5 augustus 2012 en 19 augustus 2012

(03/07/2012), i12.005392 op het
strand van Velsen Noord, nabij paviljoen Hotzone, Kinderfestival aan Zee op zaterdag 14 en
zondag 15 juli 2012 (07/07/2012),
i12.005368 rondom de Engelmunduskerk te Velsen Zuid, een
jaarmarkt op 29 september 2012
(10/072012).

Foto- en filmopnamen
Het college van Burgemeesters
en Wethouders heeft op grond
van art. 2.12 APV een vergunning verleend voor het maken
van filmopnamen:

i12.004978 filmopname op 1 augustus
2012 omgeving Olmenduin en het
Bunkermuseum te IJmuiden (04
/07/2012).
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Besluiten
Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het(de)onderstaande
besluit(en) gedurende zes weken
na de dag van verzending van het
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).In spoedeisen-

de gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de volgende besluiten genomen (de datum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen -

reguliere procedure
w12.000163 Celsiusstraat 23 IJmuiden, wijzigen van het gebruik van
woon- bedrijfsfunctie tot maatschappelijke doeleinden en vervangen van
kozijnen (03/07/2012), w12.000232
Lange Nieuwstraat 401 IJmuiden,
wijziging bestemming naar (winkelondersteunende) horeca (03/07/2012),
w12.000235 Dokweg 17 IJmuiden,
veranderen van een kantoorgebouw
(04/07/2012), w12.000237 Rijksweg
287 Santpoort-Noord, plaatsen van
reclame driehoek voor spandoeken
en plaatsen hekwerk (06/07/2012),

w12.000238 Hofgeesterweg 9 Velserbroek, restaureren van de toegangspijlers (09/07/2012), w12.000252 Dreefplantsoen 4 Santpoort-Noord, kappen van 2 bomen (10/07/2012),
w12.000254 Johanna Naberstraat
12 Velserbroek, kappen van een boom
(10/07/2012), w12.000270 Bloemendaalsestraatweg 106 SantpoortZuid, kappen van 1 boom en toppen
van meerdere bomen (10/07/2012),
w12.000272 Wenckebachstraat ong.
Velsen-Noord, kappen van 3 bomen
(05/07/2012), w12.000282 Marowijnestraat 5 Santpoort-Noord, kappen
van een boom (10/07/2012)

Verkeersbeluiten
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:
- een in twee richtingen bereden fiets/
bromfietspad in te stellen op het aan te
leggen pad langs de Wijkermeerweg tussen het bestaande fietspad en de Polderweg door middel van het plaatsen van
borden G12a (fiets/bromfietspad).
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen
een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden)
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen
via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden
ingezien bij de receptiebalie, stadhuis,
Dudokplein 1 te IJmuiden.
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:
- de geslotenverklaring voor vrachtverkeer, behoudens bestemmingsverkeer,
uit te breiden met de Grote Hout- of Koningsweg ten noorden van het Stratingplantsoen door middel van het verplaatsen van bord C07 met onderbord “uitgezonderd bestemmingsverkeer”.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen

een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden)
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen
via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden
ingezien bij de receptiebalie, stadhuis,
Dudokplein 1 te IJmuiden.
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:
- een in tweerichtingen bereden fiets/
bromfietspad in te stellen op het nieuw
aangelegde pad over het Wijkerpoortterrein tussen de Velsertraverse en de
Emplacementweg door middel van het
plaatsen van borden G12a (fiets/bromfietspad);
- een voorrangskruispunt in te stellen tussen het bestaande (brom-)fietspad Wijkerstraatweg-Velserweg en
het nieuw aangelegde (brom-)fietspad
waarbij het verkeer op het nieuw aangelegde pad voorrang moet verlenen aan
het verkeer op het bestaande pad door
middel van bord B6 (verleen voorrang
aan bestuurders op de kruisende weg)
en haaientanden.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen
een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden)

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

Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

- een in tweerichtingen bereden(brom)
fietspad over een lengte van ca. 90 meter
langs de noordzijde van de Wijkermeerweg, tussen het bestaande (brom)fietspad ten oosten van de A22 en de aansluiting op het (brom)fietspad richting
de Wijkeroogstraat (ten westen van de
A22), te formaliseren door middel van
dit besluit en door middel van het plaatsen van de borden G12a (fiets/bromfietspad);

- een laad- en losplaats in te stellen op de
parkeerstrook aan het Moerbergplantsoen ter hoogte van de ingang van het
magazijn van de winkel met adres Kennemerlaan 76 door middel van het plaatsen van borden E07 (gelegenheid voor
het onmiddellijk laden en lossen van
goederen) met onderbord “ma. t/m za.
07-18 h”.

- de geslotenverklaring van de fietsbrug
over de A22 (onderdeel van de Wijkermeerweg) voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, een zwaardere aslast dan 12 ton hebben te formaliseren door middel van het plaatsen van de
borden C21 (12t) en dit besluit zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen
een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden)
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen
via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen
een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden)
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen
via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden
ingezien bij de receptiebalie, stadhuis,
Dudokplein 1 te IJmuiden.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden
ingezien bij de receptiebalie, stadhuis,
Dudokplein 1 te IJmuiden.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden
ingezien bij de receptiebalie, stadhuis,
Dudokplein 1 te IJmuiden.

