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Turn Up The Beach groeit
IJmuiden aan Zee - 538 
Turn Up The Beach is weer 
een beetje gegroeid. Dit jaar 
kwamen er 17.000 dance-
liefhebbers naar het IJmui-
derstrand, ruim 2.000 meer 
dan in 2013. In de loop van 
de middag ging de kas-
sa dicht en werd het bord-
je ‘uitverkocht’ opgehangen.

Organisator Radio 538 kan te-
rugkijken op een geslaagde 
vierde editie waarbij er tot laat 
in de avond werd gedanst op 
de muziek van onder meer Gre-
gor Salto, Fedde Le Grand en 
Sunnery James & Ryan Mar-
ciano. Sidney Samson had als 
verrassing de Amerikaanse act 

Far East Movement meegeno-
men, bekend van de hit ‘Like A 
G6’. Firebeatz zorgde om 23.00 
uur voor een spectaculaire af-
sluiting van het drukbezochte 
strandfestival.
Naast het hoofdpodium stond 
het Eclectic Stage waar on-
der andere The Flexican & MC 
Sef, FeestDJRuud en Girls Love 
DJ’s draaiden. Daarnaast was 
er dit jaar voor het eerst een 
Dance Department Stage waar 
acts als Chocolate Puma (foto 
rechtsboven), René Amesz en 
Dennis Ruyer voor een intiem 
feestje zorgden. Naast het mu-
zikale geweld konden de fes-
tivalbezoekers rondjes draaien 
in de zweefmolen, het reuzen-

rad en de spin.
Hoewel de zon zich slechts af 
en toe liet zien, was de sfeer de 
hele dag prima. Het massaal 
toegestroomde publiek genoot 
zichtbaar van de muziek, het 
decor en de attracties.
Een aantal bezoekers werd van 
het terrein verwijderd vanwege 
drugsbezit. De politie heeft 27 
aanhoudingen verricht. Dit ge-
beurde in samenwerking met 
de beveiliging van het festival.
Beelden van Turn Up The 
Beach zijn terug te zien via de 
kanalen van Radio 538. Vol-
gend jaar vindt het strandfes-
tival plaats op zaterdag 11 ju-
li. (foto’s: Michel van Bergen en 
Friso Huizinga)

Zomerfestival van start
IJmuiden - Zomerfestival De 
Kennemerlaan Leeft! is gisteren 
met een kindermiddag van start 
gegaan. Het evenement duurt tot 
en met zondag. Vandaag staat in 
het teken van Rabobank IJmond 
Kortebaan (foto), die tussen 18.00 
en 19.00 uur wordt afgesloten 
met de finaleritten. Andere gro-
te publiekstrekker is de jaarmarkt 
op zaterdag. De organisatie ver-
wacht zo’n 200 kramen, waar-
van een aantal met nautische in-
steek. Op het Van Poptaplantsoen 
wordt tegelijkertijd een vlooien-
markt gehouden. De Kennemer-
laan Leeft! wordt zondag afge-
sloten met een culinaire markt 
en een optreden van Booming Pi-
anos. Het volledige programma 
staat op www.dekennemerlaan-
leeft.nl. (foto: Remco Glas)

Ongeval op Rijksweg
Velsen – Maandag aan het ein-
de van de avondspits zijn drie 
mensen gewond geraakt bij een 
ongeval op het kruispunt Rijks-
weg/A208. Een auto, komende 
vanuit Velsen-Zuid, wilde linksaf 
slaan naar de A208. De bestuur-
der zag hierbij een auto, ko-
mends vanuit Velserbroek, over 
het hoofd. 
De auto’s zijn vrijwel frontaal te-

gen elkaar gereden met veel 
schade tot gevolg. Eén van de 
inzittenden van de eerste wagen 
is op straat behandeld en daarna 
voorzichtig op de brancard getild 
voor vervoer naar het ziekenhuis. 
Twee andere personen, ieder van 
een andere wagen, zijn na be-
handeling ter plaatse ook naar 
het ziekenhuis gebracht. (foto: 
Ko van Leeuwen)

Schoonste Strand
Velsen - De strijd om de titel 
Schoonste Strand van Nederland 
is weer losgebarsten.  Strandbe-
zoekers kunnen tot en met 11 
augustus via www.supportervan-
schoon.nl hun favoriete strand 
kiezen. Zij bepalen samen met 
ANWB-inspecteurs welk strand 
het schoonst is en welke stran-
den de rest van de top 10 vullen. 
Noord-Holland scoorde vorig 
jaar een 9,4 (ANWB) en een 9,1 

(publiek). ,,De boel schoonhou-
den is wat mij betreft één van de 
belangrijkste spelregels van het 
strand’’, aldus Jacob Rooij van de 
gemeente Velsen. ,,Mensen die 
in Velsen zijn geweest, zeggen 
altijd dat ze zeker terugkomen, 
dus ik verwacht best wel wat 
stemmen op ons mooie strand.’’ 
Donderdag 21 augustus maken 
de ANWB en NederlandSchoon 
de uitslag bekend.

Zaterdag 2 t/m zaterdag
9 augustus 2014
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Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

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

Afgelopen zaterdag stond het 
leven op en rond het IJmui-
der strand in het teken van het 
dancegebeuren. Voor het vierde 
achtereenvolgende jaar vond op 
de tweede zaterdag van juli ‘Turn 
Up The Beach’ plaats, een door 
Radio 538 georganiseerd festi-
val met optredens van diverse 
DJs. In vijf dagen tijd wordt op 
de strandvlakte bij de IJmuider-
slag een heus evenemententer-
rein uit de grond gestampt, met 
onder andere drie podia, kermis-
attracties, eet- en drinkstalletjes 
en een park met mobiele toilet-
ten. Op zaterdag stromen de we-

gen richting strand en de par-
keerplaatsen bij de Kennemer-
boulevard en de IJmondhaven 
vol. Een lange stoet vrolijk uit-
gedoste festivalgangers begeeft 
zich over de op het strand aan-
gelegde lange weg met rijplaten 
naar het festivalterrein. Dit ter-
rein is verder zorgvuldig afge-
sloten met hekken, folie, bewa-
kers en honden, maar in de dui-
nen en op het strand rondom het 
terrein lijken de IJmuidenaren en 
de strandgangers gewoon mee 
te genieten van de klanken. On-
danks de ongemakken van fi-
les, afgesloten wegen en paden 
en ingewandmasserende beats 
gaat het strandleven gewoon 
door: terrasje pakken bij een 
strandtent, partijtje strandvol-
leybal, lekker liggen op je hand-
doek vlak buiten de afzetting of 
zoals op deze foto in je hangmat-
je kijken naar de voorbijtrekken-
de danceliefhebbers.

Voetspecialist bij 
Leemans Schoenen
IJmuiden - Een voetdeskun-
dige brengt dinsdag 22 juli een 
bezoek aan Leemans Schoenen, 
Lange Nieuwstraat 469. Gedu-
rende de hele dag zal deze spe-
cialist mensen met voetklachten 
te woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk 
gemaakt en tekst en uitleg ge-
geven over de werking van de 
Zweedse Vibrionveer.
De Vibrionveer is een vervangs-
middel van de klassieke steun-
zool. In tegenstelling tot de ratio-
nele steunzool, die vaak hard en 

statisch is, heeft de Vibrionveer 
een verende werking. Deze ac-
tiveert de spieren en de bloeds-
omloop. Met name in Duitsland 
en Amerika heeft de Vibrion-
veer grote opgang gemaakt on-
der mensen met voetklachten en 
daaruit voorvloeiende rugklach-
ten. De Fussgold Vibrionveer 
past in bijna alle modeschoenen. 
Advies van de specialist is kos-
teloos, maar maak wel van tevo-
ren een afspraak. Leemans is te-
lefonisch bereikbaar via telefoon 
0255-511117.

Raamdecoratie en gordijnstoffen

Nieuwe huiscollectie 
en korting bij Venice

IJmuiden - Zaterdag 19 juli 
is het weer tijd voor de groot-
se jaarmarkt tijdens Kenne-
merlaan Leeft! Een evenement 
waar veel Velsenaren al maan-
den naar uitkijken. Ook dit jaar 
zal de jaarmarkt bol staan van 
de aanbiedingen en gezellig-
heid. 
Een van de kramen wordt be-
mand door Monique Venice 
van het gelijknamige gordijn-
atelier. Voor liefhebbers van 
een mooi interieur is hier veel 
aantrekkelijks te vinden, zoals 
een uitgebreide selectie van de 
nieuwe huiscollectie op het ge-
bied van raamdecoratie en gor-
dijnstoffen. 
De nieuwste kleuren en des-
sins worden aan u gepresen-
teerd.  Als extra traktatie krijgt 
u gedurende de maanden juli 
en augustus op deze collectie 
15 procent introductiekorting. 
Ook op de kraam vindt men di-
verse restantstoffen voor leu-
ke prijzen en, speciaal inge-
kocht voor de jaarmarkt: leu-
ke strandtassen van bijzondere 
stoffen, waar men deze zomer 
meteen de blits mee maakt.
Gordijnatelier Venice levert 
gordijnen, raamdecoratie, la-

minaat- en PVC-vloeren, bin-
nen- en buitenzonwering en 
verzorgt ook al uw binnen- en 
buitenschilderwerk. In het ei-
gen atelier worden alle gordij-
nen, waaronder ook vouwgor-
dijnen, deskundig op maat ge-
maakt. In de maanden juli en 
augustus geldt 25 procent kor-
ting op de vouwgordijnen uit 
eigen atelier. U kunt dus zelf 
uw stof uitkiezen uit het uitge-
breide aanbod.
Nieuw bij Venice is de collec-
tie vloeren van Indura van het 
merk Meister. Deze bijzonde-
re kwaliteitsvloeren zijn voor-
zien van een houten toplaag 
en hebben een prachtige uit-
straling door toepassing van de 
nieuwe ‘Wood powder’ tech-
niek. Zie www.meister.com 
voor een inspirerend kijkje op 
deze vloeren.
Wilt u nog meer wooninspiratie 
ga dan eens langs bij de ver-
nieuwde winkel van Gordijn-
atelier Venice aan Kennemer-
laan 77a in IJmuiden. 
De winkel is op maandag ge-
sloten. Voor meer informa-
tie: www.gordijnateliervenice.
nl of bel 0255-577366 of 06-
34633154. 

Open tennistoernooi 
voor 50plussers

IJmuiden - Het open toernooi 
50plussers van LTC de Hee-
renduinen wordt gespeeld van 
maandag 4 augustus tot en 
met 8 augustus. De inschrij-
ving voor dit toernooi is inmid-
dels geopend. Er kan worden in-
geschreven via www. toernooi-
klapper.nl en www. ltcdeheeren-
duinen.nl in de categorieën da-
mesdubbel, herendubbel en ge-
mengd dubbel in de speelsterk-
tes 5, 6, 7, 8, en 9. De deelne-
mers worden ingedeeld in pou-
les en spelen 3 of 4 wedstrijden 
van max 90 minuten. Uiterste in-
schrijfdatum is zondag 27 juli.
Het open toernooi 50plussers 
wordt overdag gespeeld. In het 
voorafgaande weekend en el-
ke avond wordt het hoofdtoer-
nooi, het open toernooi gespeeld 
op het tennispark aan de Hee-
renduinweg. Het open toernooi 
50plussers is in de afgelopen ja-
ren uitgegroeid tot een niet meer 
weg te denken super gezellig en 
sportief toernooi voor de hele re-
gio. Het toernooi staat open voor 
deelnemers van 50 jaar en ouder. 
Tijdens het toernooi wordt er 

vanaf 12.00 gezorgd voor brood-
jes, snacks en warme maaltij-
den. In de kantine staan de vrij-
willigers klaar om iedereen van 
dienst te zijn. 
Het toernooi wordt op vrijdag 8 
augustus na 15.00 afgesloten 
met muziek. Dit toernooi is een 
tennisevenement waar je zeker 
voor in moet schrijven want het 
is zoveel meer dan tennis alleen.
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 Donderdag 
17 juli

‘De Kennemerlaan Leeft!’ 
tot en met 20 juli. Zie voor het 
programma www.dekenne-
merlaanleeft.nl
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Zomeren op 
de Buitenplaats’, hedendaag-
se follies in de stijltuinen. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Pieter Vermeulen Muse-
um: 13.00-17.00 uur ‘Lente-
kriebbels en zomerzon!’. Doe 
tentoonstelling voor kinderen 
en volwassen van alle leeftij-
den over de natuur om ons 
heen in deze vrolijke jaarge-
tijd

Vrijdag 
18 juli

‘De Kennemerlaan Leeft!’ 
tot en met 20 juli. Zie voor het 
programma www.dekenne-
merlaanleeft.nl
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Zomeren op 
de Buitenplaats’, hedendaag-
se follies in de stijltuinen. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Pottenbakken bij Infor-
matieboerderij Zorgvrij. Van 
12.00 tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de schilderijen 
van Anton de Roo zien. Ten-
toonstelling ‘Zware Jongens’. 
Expositie ‘Jut & Jullie’.
Pieter Vermeulen Muse-
um: 13.00-17.00 uur ‘Lente-
kriebbels en zomerzon!’. Doe 
tentoonstelling voor kinderen 
en volwassen van alle leeftij-
den over de natuur om ons 
heen in deze vrolijke jaarge-
tijden.
Blues artiest Dirk Jan Ven-
nik treedt op voor de con-
certreeks ‘Live in Your Living 
Room @ Brederode’. Aan-
vang 20.00 uur.

Zaterdag 
19 juli

‘De Kennemerlaan Leeft!’ 
tot en met 20 juli. Zie voor het 
programma www.dekenne-
merlaanleeft.nl
Jaarmarkt Kennemerlaan en 
rommelmarkt van 09.00 tot 
17.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Zomeren op 
de Buitenplaats’, hedendaag-
se follies in de stijltuinen. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Rondleiding in het weekend 

op afspraak. Zie www.buiten-
plaatsbeeckestijn.nl voor ar-
rangementen.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de schilderijen 
van Anton de Roo zien. Ten-
toonstelling ‘Zware Jongens’. 
Expositie ‘Jut & Jullie’.

Zondag
20 juli

‘De Kennemerlaan Leeft!’ 
tot en met 20 juli. Zie voor het 
programma www.dekenne-
merlaanleeft.nl
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Zomeren op 
de Buitenplaats’, hedendaag-
se follies in de stijltuinen. Ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Workshop buiten schilderen 
door Lottie Buit, met rond-
leiding en picknick in de tui-
nen van 11.00-16.00 uur. Kos-
ten 59,-. Reserveren via lot-
tiebuit@planet.nl
Braderie op de Kennemer-
boulevard van 11.00 tot 18.00 
uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de schilderijen 
van Anton de Roo zien. Ten-
toonstelling ‘Zware Jongens’. 
Expositie ‘Jut & Jullie’.
Pieter Vermeulen Muse-
um: 13.00-17.00 uur ‘Lente-
kriebbels en zomerzon!’. Doe 
tentoonstelling voor kinderen 
en volwassen van alle leeftij-
den over de natuur om ons 
heen in deze vrolijke jaarge-
tijden.
Zomerconcert Merel Naomi 
in kerkje Stompe Toren, Kerk-
weg 26 Spaarnwoude. Aan-
vang 14.00 uur.

Dinsdag
22 juli

Kledingbeurs in Het 
Kruispunt in Velserbroek. 
Van 10.00 tot 12.00 uur.
Voetspecialist bij Lee-
mans Schoenen, Lange 
Nieuwstraat 469 IJmuiden. 
Mensen met voetklach-
ten en uiteraard belang-
stellenden kunnen zich la-
ten informeren over de Vi-
brion veer. Gaarne van te-
voren een afspraak maken 
op 0255-511117.
Pieter Vermeulen Muse-
um: 13.00-17.00 uur ‘Len-
tekriebbels en zomerzon!’. 
Doe tentoonstelling voor 
kinderen en volwassen van 
alle leeftijden over de na-

tuur om ons heen in deze 
vrolijke jaargetijden.

Woensdag
23 juli

Zee- en Havenmuseum 
is geopend van 13.00 tot 
17.00 uur. Twee speurtoch-
ten. Tevens kan men de 
schilderijen van Anton de 
Roo zien. Tentoonstelling 
‘Zware Jongens’. Expositie 
‘Jut & Jullie’.
Pieter Vermeulen Muse-
um: 13.00-17.00 uur ‘Lente-
kribbels en zomerzon!’ Doe 
tentoonstelling voor kinde-
ren en volwassen van al-
le leeftijden over de na-
tuur om ons heen in deze 
vrolijke jaargetijden. 14.00-
16.00 uur: zomer knutselen 
inloop; schilderij, ketting of 
rups. Kosten 1,- bovenop 
de entreeprijs.
Kindervertelmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur voor 
kinderen van 4 tot 8 jaar. 
Opgeven: info@buiten-
plaatsbeeckestijn.nl.
Beachgames 14.00 tot 
18.00 uur bij de JOP aan 
het Surfmeer. Opgeven is 
niet nodig. Meer info: in-
fo@jcdekoe.nl.

Donderdag 
24 juli

Pieter Vermeulen Muse-
um: 13.00-17.00 uur ‘Len-
tekriebbels en zomerzon!’ 
Doe tentoonstelling voor 
kinderen en volwassen van 
alle leeftijden over de na-
tuur om ons heen in deze 
vrolijke jaargetijden.

Velserbroek - In de zomerva-
kantie wordt in Bibliotheek Vel-
serbroek, van 10.00 tot 12.00 uur,  
twee extra koffi eochtenden voor 
senioren georganiseerd. Te we-
ten woensdag 23 juli en woens-
dag 6 augustus. De toegang is 
gratis. Voor een kopje koffi e/
thee (met iets lekkers) betaald 
men 0,85 euro. Meer informa-
tie: Bibliotheek Velserbroek, 023-
5381901 of Welzijn Velserbroek, 
023-5388830.

Koffi eochtend

Beelden & Blues
concert@Brederode
Santpoort-Zuid - Vrijdagavond 
18 juli treedt blues artiest Dirk Jan 
Vennik op voor de concertreeks 
‘Live in Your Living Room @ Bre-
derode’. Liefhebbers van beelden-
de kunst en bluesmuziek staat een 
prachtige avond te wachten waar 
ogen en oren niets te kort komen. 
In de ambiance van de eeuwen-
oude Ruïne van Brederode kun-
nen bezoekers genieten van mu-
ziek en beeldhouwkunst. De Hee-
renkamer zal voor het optreden 
worden omgetoverd tot een in-
tieme concertplek. Vooraf reser-
veren is verplicht. Dirk Jan Ven-
nik solo’s optredens staan ga-
rant voor een weergaloze perfor-
mance van blues, boogie en jazz. 
De combinatie met de sculptu-
ren zorgen voor een unieke niet te 
missen avond. De beeldenexposi-
tie, georganiseerd  voor het zesde 
jaar door beeldhouwster Yvonne 
Piller, toont werk van twaalf kun-
stenaars. De vele muren en nissen 
bieden plaats aan bronzen beel-
den en schilderijen. De combina-
tie van de oude stenen met het 
brons is verrassend mooi. In de 
tuin staan beelden van hazen, vo-
gels,  honden, schapen en ganzen. 
Blikvanger is Yvonne Piller haar 

grote paardenbeeld van de schim-
mel De Sjiem. Bezoekers van het 
concert kunnen voorafgaand en 
tijdens het concert genieten van 
de op deze unieke plek schitteren-
de  ingerichte expositie. Het con-
cert vindt plaats op vrijdag 18 ju-
li, inloop vanaf 20.00 uur. Kaarten 
à 15 euro zijn te koop bij de kas-
sa Ruïne van Brederode  of voor-
af reserveren via www.liveinyour-
livingroom.nl. De beeldentuin is 
geopend tot en met 10 augustus 
2014. Van woensdag tot en met 
zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Zie 
ook www.beeldentuinsantpoort.nl. 

Natuurwerkdag op 
Landgoed Waterland
Velsen-Zuid - Afgelopen za-
terdag heeft een groep vrijwilli-
gers van de Stichting Ecologisch 
Beheer (SEB) hooilandjes ge-
maaid op Landgoed Waterland. 
Deze landjes zijn karakteristiek 
zijn voor het landgoed en wor-
den gemaaid om te voorkomen 
dat ze dichtgroeien. Veel plan-
ten- en diersoorten hebben hier 
hun leefgebied. 
Landgoed Waterland is het eer-
ste werkterrein van de SEB. De 
SEB werkt hier al ruim 28 jaar 
aan het opknappen van poelen 
voor amfi bieën zoals de zeld-
zame Kleine watersalamander, 
het planten van een hoogstam-
boomgaard en het bevorderen 
van de variatie in het bos door 
snelle groeiers  zoals Ameri-

kaanse vogelkers en esdoorn te-
rug te dringen. 
Sinds 1986 zetten vrijwilligers 
van de Stichting Ecologisch Be-
heer (SEB) zich in voor natuur 
en landschapsonderhoud in de 
omgeving van Haarlem. De vrij-
willigers doen afwisselend werk 
in diverse gebieden. Zij maaien 
riet- en hooilandjes, knotten wil-
gen, snoeien fruitbomen en ha-
len esdoorns en vogelkers uit 
het bos. Ook maaien zij in nat-
te duinvalleien. Hierdoor zijn de 
natuurwaarden in deze gebie-
den verhoogd en zijn landschap-
selementen in ere hersteld. Vaak 
zijn deze plekken normaal niet 
toegankelijk voor het publiek 
en bieden hierdoor een unieke 
sfeer. 

IJmuiden - Vorige week donder-
dagavond is een man aangehou-
den die verdacht van het stelen 
van brandstof uit een vrachtauto 
aan de IJmuiderstraatweg. Rond 
23.30 uur kreeg de politie een mel-
ding dat de man zich verdacht op-
hield tussen enkele vrachtauto’s. 
Na een zoekslag in de omgeving 
werd de man aangetroffen aan de 
Planetenweg. Hij had een karre-
tje achter zijn fi ets met daarop een 
aantal jerrycans met benzine, ver-
moedelijk weggenomen uit een 
van de vrachtauto’s. De 45-jarige 
man uit IJmuiden is meegenomen 
naar het politiebureau.

Brandstof-
diefstal
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Leerlingen steken 
handen uit mouwen
IJmuiden - In augustus levert 
een groep leerlingen werktuig-
bouwkunde van de Academy 
van Tata Steel bij de organisatie 
van het Havenfesitval een zelf-
gemaakt rolstoelbordes af. Daar-
mee kunnen bezoekers van het 
evenement in een rolstoel aan en 
van boord gaan van de schepen 
in de haven. Een tweede groep 
leerlingen levert deze week een 
aanhangwagen voor het ver-
voer van zweefvliegtuigen aan 
de Kennemer Zweefvlieg Club. 
Tevens hebben ze voor de Zuid-
hollandse Vlieg Club een zo-
genaamde rompkantelaar ge-
maakt, waarmee zweefvliegtui-
gen tijdens onderhoud zonder 
tillen kunnen worden gekanteld. 
Eerder bezorgden leerlingen van 
de bedrijfsschool van Tata Steel 
in IJmuiden vijf skelters bij basis-
scholen in de regio. 
,,De leerlingen hebben met veel 
enthousiasme aan de verschil-
lende projecten gewerkt”, zo stelt 

Wouter Moraal, Coach Werktuig-
bouwkunde aan de bedrijfs-
school. 

Tango Extremo tijdens 
koffi econcert

Santpoort-Noord - Het ensem-
ble Tango Extremo zal tijdens 
het Koffi econcert op Dorpsfeest 
Santpoort een optreden verzor-
gen met muziek vol weemoed en 
passie. 
Nationaal en internationaal staat 
dit ensemble op de meest uit-
eenlopende podia: van jazzfes-
tival, klassieke concertzaal tot 
tango salon. Hun brede repertoi-
re, hun vele muzikale mogelijk-
heden maken dat er ook buiten 
Nederland voor hen wordt ge-
componeerd. 
Zie ook www.tangoextremo.com. 
Kaarten voor dit traditionele Kof-

fi econcert zijn dit jaar voor ieder-
een gratis af te halen vanaf 26 juli 
bij Booy Optiek, Hoofdstraat 166 
Santpoort-Noord, en Assuran-
tiekantoor Nieuwland & Aarts, 
Bloemendaalsestraatweg 127-
129 Santpoort-Zuid. De deuren 
van de Dorpskerk aan de Burg. 
Enschedelaan gaan op 3 augus-
tus open om 11.30 uur. Aanvang 
van het concert is 12.00 uur. 
De toegang is gratis, maar de or-
ganiserende Harddraverij Ver-
eniging waardeert het als u op 
de dag zelf een vrijwillige bijdra-
ge in de hoed van de voorzitter 
achterlaat.

Nieuws van 
Dorpsfeest Santpoort

Santpoort-Noord - Van zaterdag 
2 tot en met zaterdag 9 augus-
tus viert Santpoort feest. Het is al-
weer de 255ste keer dat het pro-
gramma van het Dorpsfeest Sant-
poort wordt gehouden. Binnen 
acht dagen organiseert de Hard-
draverij Vereniging zo’n veertig 
evenementen, groot en klein, voor 
verschillende doelgroepen. Bij 
veel evenementen staat het paard 
nog steeds centraal. Nieuw is dat 
er vanaf het begin van het Dorps-
feest, naast het evenementen-
terrein bij de Ruïne, ook een for-
se feesttent op de Weyman Wei-
de wordt neergezet, dat geeft wat 
meer lucht in het programma. 
De eerste zaterdag gaat dan ook 
direct van start met vier evene-
menten: Het wandelen en de Rij-
tuigendag zullen in de ochtend 
vanaf de Ruïne van Brederode van 
start gaan. Aansluitend worden in 
de middag De Sterkste van Sant-
poort en Bierproeverij op de Wey-
man Weide gehouden. En omdat 
de grote tent op de Weyman Wei-
de de hele week blijft staan, zal 
het Klaverjassen op maandag ook 
in het dorp in de tent op de Wey-
man Weide plaatsvinden.
De Bierproeverij gaat zaterdag 2 
augustus van 16.00 tot 19.00 uur 
van start. Na de succesvolle eer-
ste editie in 2013 is dit jaar dus 
een grotere tent beschikbaar op 
de Weyman Weide en biedt de 
Bierproeverij plaats aan 400 deel-
nemers. U gaat genieten van een 
groot assortiment bieren, voor-
namelijk afkomstig van regiona-
le brouwerijen. Kosten voor dit 
evenement bedragen 12,50 eu-
ro per persoon. Hiervoor krijgt u 
een welkomstpakket bestaande 
uit een speciaal glas, boekje met 
uitleg over de bieren, een aantal 
koude hapjes en 3 consumptie-
munten. Inschrijven kan nu al via 
www.dorpsfeest-santpoort.nl.
Ook in 2014 wordt gestreden om 
de felbegeerde titel Sterkste van 
Santpoort. Maar let op! Dit jaar 
is het evenement verplaatst naar 
de eerste zaterdag van 12.00 tot 
15.00 uur. Dit op speciaal ver-
zoek van de sterkste mannen en 

vrouwen van Santpoort. Vorig jaar 
werd dit event namelijk op de vrij-
dag nabij de jaarmarkt gehou-
den. De deelnemers hadden dan 
al een aantal feestdagen in de be-
nen en verschenen minder fi t aan 
de start. Vandaar het verzoek om 
dit evenement direct op de eerste 
dag te laten plaatsvinden. Om het 
aantal deelnemers verder te laten 
groeien is er bovendien een spe-
ciale rubriek voor de 40plus in het 
leven geroepen.
Andere wijziging is dat de Sterk-
ste van Santpoort dit jaar wordt 
gehouden op de Weyman Weide. 
Op dit terrein wordt een aantal 
nieuwe proeven uitgezet, waar-
aan zowel mannen als vrouwen 
kunnen deelnemen. 
Spreekstalmeesters Juriaan van 
Beelen en Jan van der Meu-
len ondersteunen het evenement 
met deskundig commentaar. Het 
evenement is bedoeld voor man-
nen en vrouwen vanaf 18 jaar. In-
schrijven voor dit onderdeel kan 
via www.dorpsfeest-santpoort.
nl of op de dag zelf van 11.00 tot 
12.00 uur. Meer info: sterkstevan-
santpoort@dorpsfeest-santpoort.
nl.
Tot slot eindigen we nog met 
een nieuwtje. Want als je dan 
toch een fraaie tent op de Wey-
man Weide neerzet, kan je er ook 
een leuke quiz organiseren. Wie 
mag zich een jaar lang de Slim-
ste van Santpoort en Omstreken 
noemen? Net als de formule van 
een ‘pubquiz’ wordt op de laatste 
zaterdag (9 augustus), na afl oop 
van het buikschuiven en kwalle-
ballen, voor het eerst een ‘Tent-
quiz’ gehouden van 16.30 tot 
19.00 uur op de Weyman Weide. 
Teams van maximaal vier perso-
nen strijden tegen elkaar in deze 
jubileum quiz! Vragen over Sant-
poort, muziek, algemene feiten, 
wetenschap et cetra. Kosten voor 
dit evenement bedragen 2,50 eu-
ro per persoon. Inschrijven kan 
via www.dorpsfeest-santpoort.nl 
of ter plaatse. Meer informatie: 
tentquiz@dorpsfeest-santpoort.
nl. Zie ook www.dorpsfeest-sant-
poort.nl

Programma 
van eisen OV 
Haarlem en 

IJmond
Regio - Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland hebben het 
ontwerp Programma van Eisen 
voor de aanbesteding van het 
openbaar vervoer voor de con-
cessie Haarlem/IJmond 2016–
2025 vastgesteld. 
Deze concessie geeft een ver-
voerder het alleenrecht om het 
openbaar vervoer te verrich-
ten binnen het concessiege-
bied Haarlem/IJmond van 13 
december 2015 tot en met me-
dio december 2025. Het Pro-
gramma van Eisen (PvE) be-
vat de eisen waaraan de ver-
voerder moet voldoen. Het gaat 
hier om de minimumeisen. De 
aanbesteding moet vervoerders 
stimuleren om meer te bieden; 
dan hebben zij de beste kans 
om de aanbesteding te winnen.
De provincie heeft de reizi-
gersorganisatie Rocov Noord-
Holland, de gemeenten in het 
gebied Haarlem/IJmond, de 
Stadsregio Amsterdam en de 
provincie Zuid-Holland om een 
reactie gevraagd op het ont-
werp PvE. Daarnaast zijn ook 
belanghebbenden – zoals rei-
zigers, inwoners, en bedrijven 
– uitgenodigd om hun mening 
te geven. Al deze reacties zijn 
verwerkt in het defi nitieve pro-
gramma van Eisen.
Eerder is al besloten door GS 
om voor deze concessie 18 mil-
joen euro meer uit te trekken 
dan nu beschikbaar is voor de 
huidige concessie. Dit in ver-
band met de gewijzigde fi nan-
cieel economische omstandig-
heden en het gestegen kosten-
niveau in de afgelopen jaren. 
In de Nota van Zienswijzen 
geeft de provincie aan of, en 
zo ja op welke wijze, de advie-
zen en zienswijzen in het defi -
nitieve PvE voor het Openbaar 
Vervoer in Haarlem/IJmond zijn 
verwerkt. 
Met de vaststelling door GS 
van het defi nitieve PvE, wordt 
het PvE onderdeel van het be-
stek en kan de offerteaanvraag 
met bijlagen worden gepubli-
ceerd op TenderNed, waarmee 
de offi ciële Europese aanbeste-
dingsprocedure start. Daarna 
kunnen geïnteresseerde par-
tijen zich aanmelden voor de 
aanbestedingsprocedure en 
de aanbestedings-documen-
ten opvragen. Eind dit jaar kan 
dan een gunning van de con-
cessie Haarlem/IJmond 2015-
2026 plaatsvinden.

Molenweid speelt 
‘De koning te rijk’

Velserbroek - Groep 8 van De 
Molenweid heeft woensdag 2 ju-
li de musical ‘De koning te rijk’ 
opgevoerd voor ouders, opa’s en 
oma’s. Deze musical is ontwor-
pen voor War Child in samen-
werking met Albert Verlinde en 
Guus Meeuwis.
De musical gaat over een klas 
kinderen die door de tijd reist 
met een tijdreisschip ‘De Tijde-
ling’. Met dit schip komen zij in 
verschillende jaartallen terecht: 
in een tijd waarin kinderarbeid 
nog bestond, een tijd waarin kin-
deren helemaal niet naar school 
hoefden en zelfs in het Achter-
huis van Anne Frank . Hierdoor 
worden de kinderen zich bewust 
van een verleden dat ook van 
hen is. Dat deze tijd niet eens zo 
lang geleden is. Ze beseffen dat 
alles wat zij hebben in hun leven 
– een beschermd huis, de vrij-
heid om te zeggen wat je denkt, 
het recht op school en onderwijs 
– niet zo vanzelfsprekend is als 
ze altijd hebben gedacht..

De kinderen waren meteen en-
thousiast over het verhaal en 
hebben hun rollen goed inge-
oefend. Dat was een fl inke kluif, 
aangezien er maar 16 kinderen 
in groep 8 zitten en de musical 
is geschreven voor 26 kinderen. 
Veel kinderen hadden dan ook 
een dubbelrol of soms zelfs drie 
rollen!
Om de musical bij te kunnen 
wonen moesten de genodigden 
kaartjes kopen en stond er tij-
dens de avond een box waar de 
mensen hun donaties in kwijt 
konden. In totaal heeft groep 8  
met de musical 170 euro opge-
haald voor dit goede doel.   
Een opa en oma vertelden na af-
loop dat ze het een mooi verhaal 
vonden. ‘Als echte oorlogskinde-
ren vonden zij het goed dat wij 
hier aandacht aan besteedden. 
Dat de kinderen van nu zich re-
aliseren dat de vrijheid die zij nu 
hebben er niet altijd geweest is.
Kortom, een zeer geslaagde 
avond.’
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IJmuiden – Vanaf 1 oktober mag 
Stichting Witte Theater toch weer 
zelf haar podium exploiteren. De 
gemeente Velsen heeft vanaf die 
datum een huurcontract met de 
stichting, maar alleen voor het ge-
bruik van het podium en als film-
theater en onder voorwaarde dat 
dit laagdrempelig blijft voor inwo-
ners van Velsen. In februari van dit 
jaar heeft de gemeente een erf-
pachtcontract aangeboden aan de 
partij die het Witte Theater wilde 
exploiteren, maar partijen konden 
niet tot overeenstemming komen. 
Daarna heeft de gemeente ande-
re opties verkend. Na gesprekken 
met Stichting Witte Theater en de 
zaakwaarnemer van de stichting 
is afgesproken dat Stichting Witte 
Theater het pand zal blijven huren 
en weer cultureel mag exploiteren.

Witte Theater 
mag podium 
exploiteren

Inloophuis start 
met kook/eetgroep
Santpoort-Noord - Inloophuis 
Kennemerland aan de Wulver-
derlaan 51 start in september 
weer met een kook/eetgroep 
voor nabestaanden die hun 
partner verloren zijn aan kanker. 
Het doel is om samen de maal-
tijd te gaan gebruiken, met ruim-
te voor het uitwisselen van erva-
ringen en aandacht voor verlies 
en rouw. 
De sfeer zal open en laagdrem-
pelig zijn, het Inloophuis zorgt 
voor de praktische invulling van 
de maaltijd en men wordt van 
harte uitgenodigd om mee te ko-
ken en/of op te ruimen.
De veilige plek en ondersteu-
ning van deskundige vrijwilligers 
met veel ervaring op het gebied 

van rouw- en verliesbegeleiding, 
zullen er voor zorgen dat de ge-
sprekken aan tafel goed verlo-
pen, er aandacht voor ieder is en 
men weer op verhaal kan komen.
Men geeft zich op voor de gehe-
le periode, de groepssamenstel-
ling blijft dus hetzelfde. Voor de-
ze groep kunnen zich maximaal 
tien deelnemers inschrijven, dus 
wacht u niet te lang!
Wanneer: Woensdag 24 sep-
tember, 8 en 22 oktober, 12 en 
26 november en 10 december 
van 17.00 tot 20.00 uur. Aanmel-
den: info@inloophuiskennemer-
land of telefoon 023-8885367 of 
06-34944729. Kosten: eigen bij-
drage voor zes avonden totaal: 
52,50 euro.

IJmondtrekkers
gaan uitdagingen aan
IJmuiden - Deze week zijn al-
le speltakken van Scouting-
groep de IJmondtrekkers op zo-
merkamp. Zaterdag 5 juli zijn al-
le leeftijdsgroepen vertrokken 
naar een locatie in Nederland. 
De meisjes welpen (7-11 jaar) 
zijn afgereisd naar een club-
huis in Bussum. Hier helpen zij 
een mysterie op te lossen waarin 
trollen en elfjes een belangrijke 
rol spelen. Best eng in een don-
ker bos. 
De jongens welpen (7-11 jaar) 
verblijven in een piratenschip dat 
in Schiedam is aangemeerd. Zij 
beleven hier volop avonturen. De 
scouts (11-15 jaar) kamperen dit 
jaar in Ommen. Een avontuurlij-
ke wandeltocht is vast onderdeel 
van het programma. Via kaart- 
en kompastechnieken moeten 
zij de route vinden. Onderweg 
wachten hindernissen zoals ab-
seilen van een brug en landen in 
een bootje om naar de overkant 
te varen.
De explorers (15-18) jaar vieren 
feest in België nabij Leuven. Elke 
dag hebben zij een andere feest-
dag op het programma staan. Zo 
was het zondag Valentijnsdag en 
vieren zij woensdag Sinterklaas.
Zaterdag 12 juli keren alle leden 
van Scoutinggroep de IJmond-

trekkers weer terug in IJmuiden. 
Daarna vieren zij vakantie om 
eind augustus weer aan een 
nieuw seizoen vol avonturen te 
beleven. 
Vooral bij de welpen (7-11 jaar) 
is er dan weer genoeg ruimte 
voor nieuwe leden. Zie ook www.
ijmondtrekkers.nl.

Velsen - Organisator UDC 
weet het zeker: de twintigste 
editie van Dance Valley wordt 
er één om nooit te verge-
ten. Zaterdag 2 augustus ko-
men ruim 100 dj’s naar Vel-
sen-Zuid, waaronder Steve 
Angello, Chuckie, Showtek, 
Dirty South, Markus Schulz, 
Paul Oakenfold, The Party-
squad, Otto Knows, Bassjac-
kers en Steve Lawler. Dance 
Valley telt negen verschillen-
de podia. Het festival wordt 
afgesloten door Nicky Ro-
mero, één van de populairste 
dj’s van dit moment.

De eerste editie van Dance Val-
ley vond plaats in 1995. Het fes-

tival, dat zijn naam dankt aan 
de locatie in een vallei naast de 
klimmuur in Spaarnwoude, trok 
destijds 8.000 bezoekers. In de 
jaren erna groeide het festival 
naar gemiddeld 40.000 bezoe-
kers. De drukstbezochte editie 
vond plaats in 2001, toen naar 
schatting 90.000 mensen de 
toegangspoorten passeerden. 
Dance Valley profileert zich als 
een laagdrempelig festival met 
een grote variatie in muziekstij-
len. Er is niet alleen ruimte voor 
populaire dance, maar ook voor 
techno, trance, deephouse en 
hardstyle.
Bezoekers die alvast in de stem-
ming willen komen, kunnen af-
stemmen op www.danceval-

ley.com/festivalradio. Hier staan 
meer dan 90 sets online van 
de dj’s die dit jaar op het fes-
tival draaien. Dankzij spon-
sor Huawei kunnen bezoekers 
van Dance Valley gebruik ma-
ken van gratis wifi. Vier grote 
zendmasten verbinden bezoe-
kers, dj’s, stages en mensen die 
zelf niet op het festival aanwezig 
zijn. LED-schermen zorgen er-
voor dat de bezoekers altijd op 
de hoogte zijn van de belangrijk-
ste festivalinformatie. 
Tickets voor Dance Valley zijn 
voor 60 euro (standaard) of 99 
euro (VIP) verkrijgbaar via www.
dancevalley.nl. Het festival duurt 
van 12.00 tot 23.00 uur. (foto: 
Friso Huizinga)

Kroeglopertoernooi
Santpoort-Noord - Op de eerste 
zondag van Dorpsfeest Santpoort 
vindt de derde editie van het 
Kroegloperlopertoernooi plaats. 
Aanmelden kan via www.schaak-
clubsantpoort.nl/kroeglopertoer-
nooi. Wat in 2012 begon als een 
eenmalig toernooi dat werd ge-
organiseerd in het kader van het 
75-jarig bestaan van SC Sant-
poort, lijkt nu toch uit te groeien 
tot een traditie. 
Het enorme succes van 2012 en 
2013 heeft de organisatie over-
tuigd dat de formule van scha-

ken in rapid vorm in de buiten-
lucht een succesformule is! Aan 
beide edities deden ruim 50 duo’s 
mee. Wie nog niet heeft meege-
daan, krijgt het advies om dit be-
slist een keer te doen. Als je geen 
partner hebt, dan kan je je ook  
alleen inschrijven. De organisa-
tie zorgt voor een partner met de 
juiste rating. Er zijn leuke prijzen 
te verdienen, oplopend van 70 tot 
250 euro. Vanaf 10.15 uur worden 
zeven ronden van 15 minuten ge-
speeld. De prijsuitreiking vindt om 
17.15 uur plaats in de Wildeman. 

Dance Valley 20 jaar
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Handelsonderneming IJmond

‘Kwaliteit is onze 
reclame’

IJmuiden - Ton Schellinger en 
Dennis van Amstel zijn vanaf 
15 juli ieder hun eigen weg ge-
gaan. Ton gaat onder zijn ver-
trouwde naam Handelsonderne-
ming IJmond op het welbeken-
de adres aan Ampèrestraat 15a 
verder. Ook het telefoonnum-
mer van Handelsonderneming 
IJmond blijft ongewijzigd: 06-
24199900, (ook na openingstij-
den). Ton wenst Dennis veel suc-
ces toe met zijn toekomstplan-
nen.
Handelsonderneming IJmond 
gaat als geheel gewoon verder 
op de vertrouwde toer. Wat Ton 
Schellinger heel belangrijk vindt 
zijn de kwaliteit en de service die 
het bedrijf biedt. Die blijven dus 
onveranderd.
Handelsonderneming IJmond 

biedt een grote keuze aan goe-
de occasions, altijd met geldige 
APK, zodat men veilig de weg op 
gaat met de nieuwe auto. Inruil is 
uiteraard mogelijk. 
Ook wat betreft onderhoud en 
reparatie is dit bedrijf een ver-
trouwde partner. Tevens kan 
men gebruik maken van de luxe 
van de poetscentrale. En tenslot-
te biedt het bedrijf ook nog een 
uitgebreide bandenservice.
Handelsonderneming IJmond is 
van maandag tot en met vrijdag 
geopend van 10.00 tot 18.00 uur, 
zaterdag  geopend tot 17.00 uur.  
Tijdens de hele zomervakan-
tie zijn zij ook geopend. Klanten 
worden gezellig ontvangen met 
een kopje koffie. 
Zie voor meer informatie www.
ijmondhandel.nl.

IJmuiden - Zaterdag 19 ju-
li wordt, tijdens de jaarmarkt, op 
het Kennemerplein (tegenover 
de Vomar) een rommelmarkt 
van 09.00 tot 17.00 uur georga-
niseerd. Er zijn weer veel kra-
men die vol ligeen met van alles 
en nog wat. Wie ook zijn over-
tollige spullen wilt verkopen kan 
een kraam huren. Bel voor meer 
informatie of reserveren van 
een kraam, 0255-533233 of 06-
10475023. De volgende markten 
zijn op 2 augustus, 23 augustus 
en 6 september.

Rommelmarkt

Velsen – Raadslid Sander 
Scholts van Forza heeft wet-
houder Verkaik vragen gesteld 
over de citymarketing van Vel-
sen. De wethouder heeft uit-
gelegd dat er een plan van 
aanpak voor citymarketing 
voor Velsen is opgestart in de 
vorm van een ambtelijke werk-
groep. Een citymarketingexpert 
is om advies gevraagd om de 
kansen te bepalen. De ambi-
tie voor 2014 is om met part-
ners een uitvoeringsprogram-
ma op te stellen en te zien of 
daar voldoende geld voor kan 
worden gezonden. De doelstel-
lingen moeten dus nog worden 
bepaald. De marketing die nu 
plaats vindt is gericht op IJmui-
den aan Zee. Amsterdam Mar-
keting doet dat onder meer 
door social media om het toe-
risme te stimuleren. Citymarke-
ting is meer gericht op het be-
vorderen van het vestigingskli-
maat voor bedrijven, het woon-
klimaat voor inwoners en als 
ontmoetingsplaats voor bezoe-
kers en toeristen. 

Citymarketing

Velsen – Een meerderheid van 
het Burgerpanel van Velsen 
is zelf heel tevreden over het 
functioneren. Het Burgerpa-
nel bestaat uit 2100 inwoners 
van de gemeente die regelma-
tig worden gevraagd naar hun 
mening over bepaalde zaken. 
Zo konden zij hun mening ge-
ven over onder andere Visie op 
Velsen 2025, het verkeer, win-
kelcentrum IJmuiden en RTV 
Seaport. 91 procent van de 
deelnemers ziet het Burgerpa-
nel als een goede aanvulling op 
andere manieren van inspraak. 
Toch is het voor bijna twee der-
de van de leden niet helemaal 
duidelijk wat de gemeente Vel-
sen eigenlijk doet met de on-
derzoeksresultaten. De uit-
komsten leiden niet altijd tot 
het kennelijk verwachte  beleid 
of besluit. Desondanks denkt 
ook twee derde van de deel-
nemers dat de resultaten wel 
degelijk veel of enige invloed 
hebben op de beslissingen van 
de gemeente.

Evaluatie 
Burgerpanel

Volgend jaar start werk 
aan Lange Nieuwstraat
IJmuiden – Na de zomer wordt 
het definitief ontwerp van de 
Lange Nieuwstraat verwacht. In-
woners van Velsen waren zeer 
betrokken bij de informatieavon-
den hierover, begin maart in 
het Tata Steel Stadion. Er kwa-
men vooral veel reacties over de 
toegang naar de Kennemerlaan 
ter hoogte van het Marktplein. 
Daarom is het ontwerp aange-
past en 13 mei in de inspraak 
gegaan. Op 27 mei werd hier-
over een informatie/inloopbij-
eenkomst gehouden in het stad-
huis. In de inspraakperiode zijn 
nog tien reacties gekomen die 
nu worden beoordeeld. 
Mogelijk kunnen deze nog lei-
den tot aanpassingen van het 
ontwerp. De rapportage en het 
definitief ontwerp worden na de 
zomer verwacht. Als alles vol-
gens planning verloopt star-
ten de werkzaamheden aan de 
Lange Nieuwstraat, tussen Plein 
1945 en de rotonde met de Pla-
netenweg, in het eerste kwartaal 
van 2015. De renovatie moet niet 

alleen de verkeersveiligheid ver-
beteren, maar ook de leefbaar-
heid voor omwonenden. Ook 
worden voorzieningen voor het 
openbaar vervoer geoptimali-
seerd.
Ook het winkelgebied wordt 
aangepakt. Velsen is eigenaar 
van het pand Lange Nieuw-
straat 733-753, voorheen Vöge-
le. Na leegstand zijn gesprekken 
geweest met Xenos die interes-
se had in het pand, maar helaas 
heeft dat nog niet tot iets defi-
nitiefs geleid. Tussen februari en 
mei is er wel tijdelijk onderdak 
aan amateurkunst uit Velsen ge-
boden.
Ook gesprekken over een toilet-
gelegenheid in het gebied heb-
ben nog niets concreets opgele-
verd. Na onderhandelingen met 
een partij die een combi met een 
winkel/koffiecorner ambieerde, 
bleken de financiële risico’s voor 
Velsen te groot. Er wordt nu ge-
keken naar alternatieven en het 
mogelijk zelf exploiteren van een 
toiletgelegenheid. 

Positief jaarverslag 
Zeehaven IJmuiden
IJmuiden aan Zee – Zeehaven 
IJmuiden heeft 2013 afgesloten 
met een positief resultaat van 
539.000 euro, wat vergelijkbaar 
is met het resultaat van 2012, dat 
was 557.000 euro. Het lijkt erop 
dat de economische teruggang 
(nog) geen negatieve gevolgen 
heeft. De aanvoer van verse vis 
nam toe, maar de prijs daalde. 
Dat leverde weliswaar een lage-
re omzet op, maar wel een hoger 
marktaandeel in Nederland. Ook 
de doorvoer van de diepgevro-
ren vis via IJmuiden nam toe, de 
omzetwaarde passeerde afgelo-
pen jaren de grens van 1 miljard 
euro. Het economisch perspec-
tief voor de kottervisserij was 
een aantal jaren slecht, maar de 
recente uitbreiding van de puls-
korvergunningen biedt de sector 
duurzame kansen. 
Zeehaven IJmuiden is druk met 
de herstructurering van het Mid-
denhavengebied, dat nu in een 
tweede fase komt. 
Ook de IJmondhaven doet het 

goed. Het aantal cruisesche-
pen dat gebruik maakt van de 
nieuwe cruiseterminal groeide 
in 2013 naar 53 schepen en de 
vooruitzichten zijn gunstig. De 
terminal werkt samen met de 
haven in Amsterdam om beter in 
te spelen op de groeiende markt. 
De Ijmondhaven heeft afgelopen 
jaren zijn rol en functie in de off-
shore behoorlijk versterkt. Off-
shorebedrijf EnecoWind heeft 
zich nu gevestigd in IJmuiden 
en Vestas heeft haar locatie in 
IJmuiden uitgebreid. 
De IJmondhaven is gekozen als 
uitvalsbasis voor de bouw van 
het nieuwe windmolenpark voor 
de kust van Noordwijk en Zand-
voort en er zijn meer ontwikke-
lingen gaande. 
De gemeente Velsen staat tot 
31 maart 2018 borg voor de fi-
nanciering van de verdere aan-
leg van de IJmondhaven. Door 
gronduitgiften en een positie-
ve cashflow is het aantal langlo-
pende schulden afgenomen.

Fundraisediner
Rotary Club Santpoort

Velsen - Rotary Club Santpoort 
heeft vorige week maandag een 
Fundraisediner met veiling ge-
houden om geld in te zamelen 
voor de Stichting Thuiszorg Ge-
handicapten (STG) Midden- en 
Zuid Kennemerland. De veiling, 
met kavels beschikbaar gesteld 
door de Rotarians en STG, lever-
de 3500 euro op. 
De opbrengst per couvert en uit 
de wijnverkoop is nog niet defi-
nitief vastgesteld, maar alles bij 
elkaar is een mooi bedrag bij-
eengebracht voor het goede 
doel.
Op deze mooie zomeravond za-
ten de Rotarians met hun gas-
ten, ruim 100 personen, aan lan-
ge tafels op het prachtige terras 
midden in de duinen van restau-
rant De Uitkijk in Bloemendaal. 
De Uitkijk sponsorde deze avond 
en had speciaal voor dit evene-
ment het restaurant beschik-

baar gesteld. De leden van RC 
Santpoort deden zelf de bedie-
ning en de wijnverkoop en STG 
verzorgde de hapjes bij het wel-
komstdrankje. Een zeer geslaag-
de avond met als toetje de zin-
gende ijscoman Luciano Gelati.
Het bijeen gezamelde geld wordt 
besteed aan een cursus ‘netwer-
ken’ voor drie coördinatoren en 
een kennisoverdrachtmiddag 
voor de circa 100 vrijwilligers van 
de stichting.
STG levert vrijwillige thuiszorg en 
diensten zodat kinderen en vol-
wassenen met een beperking zo 
lang mogelijk zelfstandig kun-
nen blijven wonen en kunnen 
deelnemen aan activiteiten in de 
eigen omgeving. Ook de onder-
steuning van de mantelzorgers 
maakt deel uit van de dienst-
verlening van STG.  STG is een 
onafhankelijke stichting zonder 
winstoogmerk. 
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Facelift voor jarige 
Stadsschouwburg

Velsen - Geen artiesten op het 
podium maar dozen met nieuwe 
stoelen, geen publiek in de zaal 
maar schilders en andere vaklui. 
De Stadsschouwburg Velsen ver-
bouwt en krijgt deze zomer een 
prachtige verjaardagsjas aange-
meten. 
Het theaterseizoen zit erop. Na 
overrompelende optredens van 
diverse dansscholen uit de regio 
en de feestelijke uitreikingen van 
diploma’s aan middelbare scho-
lieren, is de Stadsschouwburg 
Velsen veranderd in een bouw-
plaats. Het 75-jarige gebouw 
opent begin oktober – vanwege 
de verbouwing iets later dan ge-
bruikelijk - haar deuren met Hans 
Klok op het toneel en splinter-
nieuwe stoelen in de theaterzaal.

Het gebouw stamt uit 1939. In de 
afgelopen jaren heeft de Stads-
schouwburg Velsen geprobeerd 
in het voorgebouw en in de ar-
tiestenruimtes de warme sfeer uit 
de jaren ’30 terug te brengen. In 
de zomer van 2014 ondergaat de 
theaterzaal een facelift. Maar dan 
terug in de tijd. De zaal wordt op-
nieuw diepblauw – blauw als de 
zee - geschilderd, krijgt een dof-
gouden balkon en een prachtig 
bloementapijt.
Met speciaal voor de jarige 
schouwburg ontworpen stoelen 
doet de zaal het publiek straks bij 
binnenkaomst herinneren aan de 
tijd waarin het gebouw als fi lm-
paleis haar deuren voor het eerst 
opende. In het jubileumseizoen 
2014-2015 zit het publiek in Vel-

sen dus extra goed. Bij toparties-
ten als Bert Visscher, Plien & Bi-
anca, Herman van Veen, Pier-
re Bokma, Jandino Asporaat en 
Nick & Simon. Kaarten voor de-
ze en vele andere topartiesten 
zijn direct online te bestellen via 
www.stadsschouwburgvelsen.nl.
Van vrijdag 11 juli tot en met vrij-
dag 8 augustus is de kassa van 
de Stadsschouwburg Velsen ge-
sloten. In deze zomerperiode blijft 
het natuurlijk mogelijk om kaar-
ten online via www.stadsschouw-
burgvelsen.nl te bestellen. Van-
af maandag 11 augustus staan 
de kassamedewerkers iedereen 
weer graag te woord. Het is dan 
ook weer mogelijk om kaarten te-
lefonisch en aan de kassabalie te 
bestellen.

Velsen-Noord – De gemeen-
te Velsen heeft aannemersbe-
drijf Ploegam van den Biggelaar 
(uit Kerkdriel) opdracht gegeven 
tot herstel van de zeekade op het 
terrein Grote Hout, de voormali-
ge NAM-kade. Dit gebeurde na 
het doorlopen van de Europe-
se aanbestedingsprocedure. De 
provincie geeft subsidie voor de 
renovatie, omdat het een econo-
mische impuls aan de bouw en 
de haveneconomie geeft. Er is 
bovendien een voorwaarde aan 
het bedrijf gesteld dat werkzoe-
kenden of jongeren de kans krij-
gen werkervaring op te doen of 
een vak te leren. Men verwacht 
dat de werkzaamheden over een 
paar maanden starten. Er zal een 
nieuwe damwand in het water 
komen die wordt verankerd aan 

het terrein. Ook komt er nieu-
we bestrating aan de kade. Bo-
vendien wordt walstroom aan-
gelegd voor de schepen, wat mi-
lieuvriendelijker is dan de ener-
gie die een schip zelf produceert 
via een aggregaat of via de mo-
toren. Het werk aan de kade zal 
in twee fasen verlopen, zodat een 
helft van de zeekade in gebruik 
kan blijven voor het aanleggen, 
laden en lossen van schepen. In 
2015 verwacht men de gereno-
veerde kade op te kunnen leve-
ren. Voor betrokkenen worden 
in september drie informatiebij-
eenkomsten gehouden. Uitnodi-
gingen hiervoor worden in au-
gustus verzonden. Ook zal het in 
het najaar mogelijk zijn eenmalig 
een kijkje te nemen op de bouw-
plaats. 

Herstel NAM-kade

Onwel in strandhuisje
IJmuiden - Afgelopen zondag-
middag is de IJmuider Reddings-
brigade samen met een ambu-
lance uitgerukt naar een strand-
huisje op het grote strand. Hier 
was en man onwel geworden. De 
eerste wagen van de reddings-
brigade is meteen ter plaatse ge-
gaan, de tweede wagen heeft bij 

de bushalte de mensen van de 
ambulance opgepikt. Na lang-
durige behandeling ter plaatse 
is hij door de reddingsbrigade 
met zwaailicht en sirene naar de 
ambulance bij de bushalte ge-
bracht. Daarna is hij door de am-
bulance naar het ziekenhuis ge-
bracht. (foto: Ko van Leeuwen)

Wijksteunpunt De Hofste-
de, A. Jacobsstraat 227, Vel-
serbroek, 023-5386528.
Let op! Het wijkcentrum is 
vrijdag 18 juli, vanaf 13.00 
uur gesloten. Zondag 20 
en maandag 21 juli even-
eens gesloten i.v.m. onder-
houd van de vloeren.
Restaurant is gesloten in de 
maand juli. Op maandag 4 
augustus gaat het restaurant 
weer van start.
Open tafel.  is in de maan-
den juli en augustus geslo-
ten. De eerstvolgende open 
tafels zullen op dinsdag 9 en 
vrijdag 12 september zijn.
Presentatie Welcom Care 
op vrijdag 8 augustus. Tijdens 
deze presentatie zullen di-
verse hulpmiddelen onder de 
aandacht worden gebracht. 

Aanvang 10.00 uur. Toegang 
gratis.
Zomerfeest op vrijdag 22 
augustus. Aanvang 16.00 uur. 
Kaarten (8 euro) vanaf heden 
verkrijgbaar aan het buffet.

Gebouw Waterstaete, Dok-
weg 27a IJmuiden.
Ouderenadviseurs: maan-
dag- t/m vrijdagochtend van 
09.00 – 13.00 uur en van 
13.30 tot 17.00 uur. Tel. 088-
8876900.
Sociaal Raadslieden: 
spreekuur op afspraak. Tel. 
088-8876900.
Formulieren Brigade: moei-
te met het invullen van ge-
meentelijke formulieren? 
Hiervoor kan men bellen of 
langskomen om een afspraak 
te maken. Tel. 088-8876900.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Telstar viert open dag
Velsen - De open dag van Tel-
star wordt dit jaar gehouden 
op zaterdag 2 augustus Het 
Tata Steel Stadion staat die 
dag bol van activiteiten voor 
iedereen met een Telstar-
hart.
 
Om 11.00 uur wordt er afgetrapt 
met diverse activiteiten rondom 
het stadion. Zo zal er een spe-
ciaal kidsplein worden ingericht 
met leuke activiteiten en kan ie-
dereen een hapje en een drank-
je vinden op het gezellig inge-
richte horecaplein waar de he-
le dag voor muziek gezorgd zal 
worden. Buiten het stadion kun-
nen de nieuwe shirts worden 
aangeschaft, maar ook kleding 
die door de selectie gedragen 
is wordt tegen stuntprijzen ver-
kocht.
Om 11.30 uur kunnen de kinde-
ren actief deelnemen aan de cli-
nic die de Telstar vrouwen zul-

len verzorgen op het hoofdveld. 
Om 13.00 uur stelt Leo Dries-
sen de selectie van trainer Mi-
chel Vonk voor op het hoofdveld. 
Aansluitend aan de presentatie 
neemt Telstar het om 14.00 uur 
op tegen eredivieclub Excelsior. 
Rondom de wedstrijd vinden di-
verse activiteiten plaats. De Tel-
star vrouwen zullen in de rust 

worden gepresenteerd en na af-
loop van de wedstrijd zijn de Tel-
star mannen beschikbaar voor 
foto’s en handtekeningen en zul-
len de Kidsclub-leden samen 
met de spelers ballonen oplaten 
op het veld. 
De toegang is gratis. Zie ook 
www.sctelstar.nl. (foto: Michel 
van Bergen)
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Summer Sale & Second 
Hand Market Bij Bo
IJmuiden - Net gestart met haar 
eigen bedrijf en nu al een klap-
per op de jaarmarkt, aanstaan-
de zaterdag tijdens zomerfesti-
val De Kennemerlaan Leeft! Bij 
Bo komt namelijk met een Sum-
mer Sale & Second Hand Mar-
ket in haar eigen paviljoen, een 
partytent die op stijlvolle wijze 
wordt ingericht met vloerkleden, 
nostalgische meubels en interi-
eurgrapjes. Op die manier wordt 
shopping een heel andere bele-
ving. Iedereen is van harte wel-
kom in het paviljoen om rond te 
kijken, een praatje te maken en 
te genieten van al het moois.
Want wie Bij Bo kent, weet dat 
er beslist iets bijzonders wordt 
neergezet. Zo wordt de kleding 
(nieuw en tweedehands) met 
knijpers opgehangen aan een 
zogenaamd waslijntje. Het gaat 
om heerlijke zomermode waar-

mee je kunt flaneren op de stran-
den en alle blikken naar je toe-
trekt op een festival. De sixties 
keren terug, als je kijkt naar de 
mode van Bij Bo. Lange en kor-
te rokken, stoere en lieve tops, 
sandaaltjes, sjaaltjes, kettingen 
en tassen, je vindt het allemaal 
in de stijl van vroeger, maar ook 
een beetje nu.
En de bijzondere meubels zijn 
niet alleen bedoeld om naar te 
kijken of op te zitten, want het 
gaat om nieuwe, oude en gere-
stylde producten van House La-
bel, van Anoeska van Wijnen, 
eveneens een jonge ondernemer 
die flink aan de weg timmert. 
Deze meubeltjes zijn dus ook te 
koop. Zie www.houselabel.nl.
Een bezoekje aan Bij Bo zater-
dag is dus een aanrader en kijk 
alvast op Facebook om in de 
sfeer te komen.

Vernieuwde DekaMarkt 
Velserbroek open
Velserbroek - De DekaMarkt 
in Winkelcentrum Velserbroek 
is door een grote verbouwing 
nóg meer markt geworden. Een 
actie met mooie prijzen maakt 
de heropening van de winkel 
extra feestelijk.
Het gemak van de super, ge-
combineerd met de gezellig-
heid van de markt. Dat stra-
len de nieuwe en vernieuwde 
winkels van DekaMarkt uit. De 
eerstvolgende winkel die laat 
zien wat wordt bedoeld met 
‘vers, vriendelijk en voordelig, 
is de DekaMarkt aan de Galle 
Promenade. 
Vanaf 16 juli bieden de kra-
men in de winkel onder meer 
vleeswaren en kaas van het 
mes, versgebakken brood, kip 
van de grill, dagelijks vers be-
reide sushi en zelf samen te 
stellen pizza’s. ‘Marktmeester’ 
De Groot: ,,Ik wil ook aandacht 

vragen voor de knapperige 
maaltijdsalades, de sinaasap-
pelpers om eigen jus d’orange 
mee te maken en de kookde-
monstraties.” Niet onvermeld 
mogen blijven de wijnkraam 
en de zelfzorgmedicijnen. Het 
assortiment is zeer groot, de 
prijzen zeer laag. Deskundige 
‘marktkooplui’ bieden graag al-
le hulp en advies.
De officiële opening op woens-
dag 16 juli vormde de start van 
vier feestelijke dagen met veel 
extra voordeel. 
Bij besteding van 15 euro ont-
vangen de eerste 250 klan-
ten op donderdag een reep 
chocolade, op vrijdag heerlij-
ke stroopwafels en op zater-
dag een slagroomschnitt. Tot 
en met zaterdag maken klan-
ten kans op een van de acht 
fietsen of één van de 32 kratten 
vol vers. (foto: Reinder Weidijk)

IJmuiden aan Zee – Om zwem-
mers te beschermen is beslo-
ten het kite- en windsurfen bij 
het IJmuiderstrand in de zomer-
periode te beperken. Voorheen 
mocht in zone 1 het hele jaar wor-
den gesurfd met een kite of een 
surfboard. Met ingang van deze 
maand geldt echter een beper-
king gedurende het zomerseizoen 
en wel van 1 juli tot 1 oktober. De 
kite- en windsurfplanken mogen 
gedurende deze periode een ver-
bod voor de planken en dat geldt 
ook voor strand en zee. De maat-
regel is genomen nadat toezicht-
houders op het strand steeds va-
ker signaleerden dat de planken 
te dicht langs de kust en door de 
recreatiezone kwamen. Daardoor 
liepen zwemmers gevaar op.

Limiet aan 
wind- en 
kitesurfen

Velsen – Burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben een 
zienswijze ingediend op de Noti-
tie herstructurering Wind op Land 
bij Gedeputeerde Staten van de 
provincie om locaties voor nieu-
we windturbines onder de aan-
dacht te brengen. Velsen wil graag 
meer windturbines bouwen en ziet 
daarvoor de Reyndersweg in Vel-
sen-Noord en de noordzijde van 
het kanaal als ideale locaties. De 
provincie Noord-Holland wilde 
eerder voor deze locaties geen 
toestemming geven.  De provincie 
heeft van het rijk opdracht gekre-
gen meer windturbines te plaat-
sen, maar wil zich eigenlijk beper-
ken tot een windturbinepark in de 
gemeente Wieringermeer. De pro-
vincie stelt bepaalde voorwaarden 
aan de bouw van nieuwe windtur-
bines die niet stroken met de mo-
gelijkheden in Velsen. De gemeen-
te Velsen heeft de zienswijze inge-
diend om de provincie te overtui-
gen om bepaalde voorwaarden te 
herzien. De eerste stap is onder-
zoek te doen naar de milieu-ef-
fecten. Velsen dringt daarom aan 
op zo’n onderzoek op de genoem-
de locaties. Als Velsen geen wind-
turbines mag bouwen op deze lo-
caties, komt de klimaatdoelstelling 
van de gemeente in gevaar.

Velsen wil 
windturbines

Velsen – Omdat het einde van 
hun levensduur is bereikt moe-
ten vier verkeersregelinstallaties 
(stoplichten) in de gemeente Vel-
sen worden vervangen. Het gaat 
om de installaties aan de Sant-
poortse Dreef in Velserbroek en 
de Lijndenweg, Wenckebacht-
straat/Breedbandweg en Velser-
traverse, alle drie in Velsen-Noord. 
Voor het vervangen van de instal-
laties wordt het lieve sommetjes 
van 480.000 euro neergeteld.

Half miljoen 
voor stoplichten

Problemen met riool
IJmuiden - Zaterdagmiddag tij-
dens het festival Turn Up The 
Beach zijn er ernstige riolerings-
problemen ontstaan voor de 
strandpaviljoens. Een pomp die 
vanuit een tank achter Paviljoen 
Noordzee de inhoud door moet 
pompen naar IJmuiden bleek 
defect.
Het festival is met een perslei-
ding ook aangesloten op de tank 
en het duurde even voordat deze 
pomp stil werd gezet. Ondertus-
sen kwam het rioolwater bij een 
van de paviljoens uit de putjes. 
De brandweer is ter plaatse ge-
komen en heeft met een pomp 
een deel van de tank leeg ge-

maakt.
De eigenaar van Paviljoen 
Noordzee is er uiteindelijk in ge-
slaagd om de pomp handmatig 
te starten. Ondertussen is er een 
bedrijf ter plaatse gekomen om 
de tank leeg te zuigen. Het fes-
tival beschikt zelf over een tank 
om drie uur op te vangen en 
kon daardoor de toiletten open 
houden. De paviljoenhouders 
zijn boos op de gemeente om-
dat dit niet de eerste keer is dat 
de pomp er mee stopt. In vori-
ge jaren was er tijdens het festi-
val een monteur aanwezig, maar 
daar was dit jaar vanaf gezien. 
(foto: Ko van Leeuwen)

Jan Smit voor eerste 
keer in Stadsschouwburg
Velsen - Deze zomer legt Jan 
Smit de laatste hand aan zijn 
nieuwe album ‘Jij & Ik’. De nieu-
we cd verschijnt 21 augustus. Dit 
najaar verruilt de populaire Vo-
lendamse zanger de opnamestu-
dio voor het podium. Geen grote 
hallen en concertzalen dit keer. 
Hij zoekt de intimiteit van het 
theater op. In het jubileumjaar 
van de Stadsschouwburg Vel-
sen komt hij voor het eerst naar 
IJmuiden. Zijn doel op vrijdag 28 
november (20.15 uur)? Mensen 
blij maken met zijn liedjes. 
,,Ik verlang altijd weer naar die 
zaal die uit zijn dak gaat. Het 
is een eer om dat te mogen en 
te kunnen doen”, zegt Jan Smit. 
Met de Marcel Fisser band wor-
den alle grootste hits en num-
mers van zijn nieuwe album ten 
tonele gevoerd. Na afloop komt 
de 28-jarige zanger natuurlijk 
naar de foyer om te signeren en 
om met zijn fans op de foto te 
gaan. 
Kaarten voor Jan Smit zijn onli-
ne te bestellen via www.stads-
schouwburgvelsen.nl. (foto: Ro-
bert Gort)
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Budget beschikbaar

Activiteiten Burendag 2014
Op 27 september is het nationa-
le Burendag. Wilt u ook het plant-
soen bij u in de buurt opvrolij-
ken of een straatfeest organise-
ren? Maak dan nu uw plannen. Het 
Oranje Fonds steunt sociale initia-
tieven en is bereid maximaal 500 
per activiteit euro bij te dragen.

Het aanvraagformulier en alle voor-
waarden zijn te vinden op www.bu-
rendag.nl. Het Oranje Fonds heeft 
dit jaar 1 miljoen beschikbaar. Dus 
wees er snel bij! Een belangrijke 
voorwaarde is, dat de buurtactivitei-

ten op 26, 27 of 28 september wor-
den gepland.

Parkeerschijfzone ventweg

Wijkerstraatweg opgeknapt
De Wijkerstraatweg in Velsen-
Noord is opgeknapt. De gemeen-
te Velsen heeft in mei vorig jaar 
samen met omwoners, de winke-
liersvereniging en het wijkplat-
form gekeken naar de herinrich-
ting van de Wijkerstraatweg. Zo 
is de weg is niet alleen veiliger, 
maar ook mooier gemaakt. Op 
de ventweg voor de winkels gaat 
een parkeerschijfzone gelden. 

In de rijbaan zijn de gebakken oran-
je klinkers weer terug en er zijn ex-
tra parkeerplaatsen gemaakt De op-
knapbeurt bestond ook uit maatre-
gelen tegen te hard rijden. Ter hoog-
te van de kiosken en de poort tus-
sen de nummers 132 en 134 zijn ex-
tra drempels geplaatst. Het plateau 
op de kruising Wijkerstraatweg/

Doelmanstraat is verplaatst naar 
de kruising Wijkerstraatweg/Heir-
weg.  

Op de ventweg voor de winkels gaat 
per 28 juli 2014 een parkeerschijf-
zone gelden (blauwe zone). Om de 
inwoners van Velsen-Noord tege-
moet te komen, biedt de gemeente 
Velsen een parkeerschijf aan. De-
ze is op te halen bij bloemenhandel 
Leo Aardenburg. Op is op. De tijden 
voor deze zone zijn van maandag tot 
en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 
uur. De maximale parkeerduur is 2 
uur. Dit is een proef voor een jaar. 
Vanaf 18 augustus zal op het nieu-
we parkeerregime worden gecon-
troleerd. Meer informatie bij de ge-
meente Velsen via telefoonnum-
mer: 140255.

Bloedingsziekte velt
kastanjebomen in Velsen
In de gemeente Velsen staan 
langs diverse lanen en wegen kas-
tanjebomen. Een gedeelte daar-
van is besmet met de kastanje-
bloedingsziekte. Deze ziekte is 
te herkennen aan roestbruine tot 
zwarte vlekken, bloedingen en 
bastscheuren en in een aantal ge-
vallen het afsterven van de boom.

De ziekte ontwikkelt zich grillig, 
de levensverwachting van de boom 
is dan ook moeilijk te voorspellen. 
Velsen volgt bij deze ziekte het lan-
delijke beleid. Dat betekent, dat de 
kastanjebomen blijven staan tot ze 
daadwerkelijk dood zijn. Jammer 
genoeg is er dit jaar een aantal bo-
men dood gegaan. Het is van belang 
om deze exemplaren zo spoedig mo-

gelijk te kappen, daar een dode boom 
gevaar kan opleveren voor de om-
geving. In de week van 28 juli tot en 
met 1 augustus worden de zieke kas-
tanjebomen in de volgende straten 
verwijderd: 

- Jagtlustlaan, Santpoort-Zuid (1) 
- Brederoodseweg, Santpoort-Zuid 

(2) 
- Heerenduinweg, IJmuiden (1)
- Dudokplein, IJmuiden (2)
- Grote Hout of Koningsweg, Vel-

sen-Noord (1)
- Van Rijswijkstraat, Velsen-Noord 

(1)

Meer info: www.vwa.nl > onderwer-
pen > plantenziekten-en-plagen > 
dossier > kastanjebloedingsziekte

Turn Up The Beach succes
Meer dan 17 duizend mensen be-
zochten zaterdag het strand van 
IJmuiden aan Zee voor de vierde 
editie van 538 Turn Up The Beach. 
Radio 538 en de gemeente Velsen 
kijken terug op een geslaagd eve-
nement.

Het strandfestival was uitverkocht. 
Dat de zon niet volop scheen, maak-
ten de bezoekers niets uit. Tot laat 
in de avond werd er gedanst op de 
muziek van onder andere Fedde Le 
Grand, Gregor Salto en Sunnery 
James & Ryan Marciano. Sidney 
Samson had als verrassing de popu-

laire act Far East Movement mee-
genomen, bekend van hun hit ‘Like 
A G6’. Firebeatz was de laatste act 
op de Mainstage en zorgde voor een 
spectaculaire afsluiting om 23:00 
uur.   

Naast al het muzikale genot kon het 
publiek ook genieten van een exclu-
sieve beachclub, een zweefmolen, 
het reuzenrad en Turbo Polyp. 

Wat Radio 538 betreft viert het fes-
tival volgend jaar zijn lustrum in 
IJmuiden aan Zee. (foto: Friso Hui-
zinga)
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

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

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

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

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

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

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 5 
juli tot en met 11 juli 2014 de vol-
gende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Uranusstraat 23, plaatsen over 
de nok dakkapel (09/07/2014) 
w14.000320;
Ir. Justus Dirkstraat ong., oprich-
ten 13 woningen (10/07/2014) 
w14.000315;
Moerbergplantsoen 3A, aanbren-
gen afvoerkanaal (10/07/2014) 
w14.000316; 
Texelstraat 43, plaatsen overkap-
ping (07/07/2014) w14.000307;

Saturnusstraat 16, plaatsen per-
ceelafscheiding (07/07/2014) 
w14.000308;
Amstelstraat 7, plaatsen kozijn 
(08/07/2014) w14.000312;
Zuiderkruisstraat ong., kappen 6 bo-
men (08/07/2014) w14.000313;
Groeneweg 71, plaatsen 6 banieren 
(07/07/2014) w14.000306.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Anemonenstraat 24, vergroten wo-
ning met uitbouw (08/07/2014) 
w14.000314.

Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan 11, kappen 
boom  (11/07/2014) w14.000319;
Willem de Zwijgerlaan 2, kappen 2 
bomen (07/07/2014) w14.000309.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Zadelmakerstraat 98, veranderen 
terreinafscheiding (11/07/2014) 
w14.000318;
Westbroekerweg 32, plaatsen ter-
rasoverkapping (07/07/2014) 
w14.000310;
Grote Boterbloem 25, kappen 2 bo-
men (05/07/2014) w14.000305.

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 178-184, verande-
ren horecapand met 2 bovenwonin-
gen tot woongebouw met 9 apparte-
menten 
(11/07/2014) w14.000317;
Schulpweg 23, kappen 2 bomen 
(08/07/2014) w14.000311. 

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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd 
met zes weken:

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 43, plaatsen 
16 lichtmasten (15/05/2014) 
w14.000228 en w14.000229.

Aanvragen

Evenementen in Velsen
16 – 20 juli Zomerfestival, Kennemerlaan, IJmuiden
2 augustus Dance Valley, 12.00 tot 23.00 uur 
2 t/m 9 augustus Dorpsfeest  Santpoort
9 augustus Dutch Valley, 13.00  tot 23.00 uur
10 augustus LatinVillage Festival, 13.00 uur tot 23.00 uur

Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > Sport, 
Recreatie en Cultuur > Toerisme

Kennemerlaan tijdelijk afgesloten

Vekeershinder festival
Tot en met zondag 20 juli 2014 
vindt het zomerfestival De Kenne-
merlaan Leeft! in IJmuiden plaats.

Gedurende deze periode zal de Ken-
nemerlaan geheel of gedeeltelijk zijn 
afgesloten voor verkeer. Parkeren 

zal ook niet altijd mogelijk zijn. Al-
ternatieve locaties om te parkeren 
zijn het Velserduinplein en het Oos-
terduinplein.
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen.  Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt 

alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 

wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Edisonstraat 24, plaatsen dakop-
bouw (14/07/2014) w14.000239.

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid 
Brederoodseweg 17, kappen boom 
(09/07/2014) w14.000303;
Willem de Zwijgerlaan 2, oprichten 

garage (11/07/2014) w14.000193.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Velserbroek
Floraronde 291, aanpassen school-
gebouw tbv kinderdagverblijf 
(10/07/2014) w14.000257;
Waterviolier 6, plaatsen woonwagen 
(11/07/2014) w14.000207.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan HOV-tracé
Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat de gemeente-
raad van Velsen in zijn vergade-
ring van 5 juni 2014 het bestem-
mingsplan “HOV-tracé” gewijzigd 
(idn: NL.IMRO.0453.BP0901HO-
VTRACE1-R001) heeft vastgesteld. 
Het ontwerp-bestemmingsplan 
“HOV-tracé” heeft hieraan vooraf-
gaand vanaf 6 december 2013, ge-
durende zes weken voor een ieder 
ter inzage gelegen. Binnen deze 
termijn zijn zienswijzen ingediend.

De gemeente werkt samen met de 
provincie aan de realisatie van de 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
(HOV) verbinding van Haarlem naar 
IJmuiden. Voor de verbinding tus-
sen de Santpoortse Dreef in Sant-
poort-Noord en de Troelstraweg/
Plein 1945 in IJmuiden is een be-
stemmingsplan opgesteld, aangezien 
de aanleg van een HOV-tracé op dit 
gedeelte niet overal rechtstreeks is 
toegestaan. Een groot gedeelte van 
het bedoelde tracé, gelegen in Sant-
poort-Noord, Driehuis en IJmuiden, 
heeft nu een spoorbestemming. Het 
bestemmingsplan is een planologi-
sche vertaling van de ontwerpen voor 
de deeltracés 4,5 en 6 die na inspraak 
door het college zijn vastgesteld.

Naar aanleiding van de zienswijzen is 
het bestemmingsplan gewijzigd vast-
gesteld. Hierna volgt een korte op-

somming op hoofdlijnen van de wij-
zigingen. Paragraaf 3.2 in de toelich-
ting is aangevuld met een tekst over 
de Provinciale Ruimtelijke Verorde-
ning. Paragraaf 2.2 van de toelichting 
is vervangen door een tekst over nut 
en noodzaak. Waar nodig is de juridi-
sche planbeschrijving van de toelich-
ting aangepast naar aanleiding van de 
wijzigingen in de regels. 

Op de verbeelding is ter hoogte van 
de onderdoorgang van de busbaan 
met het spoor, bij het onderstation 
van ProRail, de aanduiding ‘specifie-
ke aanduiding – onderhoudsweg’ (sg-
ohw) wordt opgenomen. Daartoe is in 
artikel 3 Groen een nieuw sub b, ten 
behoeve van een onderhoudsweg op-
genomen. In artikel 3.2 is de hoog-
te van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde gewijzigd tot 2,5 meter (was 3 
meter).

In artikel 7 Verkeer – Openbaar ver-
voer zijn specifieke gebruiksregels 
opgenomen. Namelijk dat vooraf-
gaand aan het in gebruik nemen van 
de busbaan trillingsmaatregelen zijn 
genomen bij vier woningen (Drie-
huizerkerkweg 140-142 en Groene-
weg 82-84) waar de streefwaarde 
volgens de SRB-B richtlijn voor tril-
lingen wordt overschreden. En dat 
nieuwe verlichting ter plaatse van de 
vliegroute Driehuizerkerkweg – oude 
spoorlijn vleermuisvriendelijk wordt 

toegepast. En tevens dat de voor-
keursgrenswaarde uit de Wet geluid-
hinder dan wel een vastgestelde ho-
gere waarde niet wordt overschre-
den.

Artikel 10 Leiding – Gas is aangevuld. 
De dubbelbestemming Waarde – Ar-
cheologie is opgenomen voor het ge-
hele plangebied. Een belemmerings-
strook Leiding – Gas is aan de oost-
zijde van het plangebied opgenomen.

Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ligt het vastge-
stelde bestemmingsplan “HOV-tra-
cé” voor een ieder met ingang van 18 
juli 2014 ter inzage. Het vastgestel-
de bestemmingsplan en daarbij be-
horende stukken zijn in te zien bij 
de receptie van het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. De receptie is 
van maandag tot en met vrijdag ge-
opend van 09.00 uur tot 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 uur 
tot 20.00 uur. Een exemplaar van het 
vastgestelde bestemmingsplan is te-
vens in te zien bij de centrale biblio-
theek te IJmuiden gedurende de ge-
bruikelijke openingstijden. Het be-
stemmingsplan is ook te raadplegen 
op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Belanghebbenden die tijdig ziens-
wijzen bij de gemeenteraad kenbaar 
hebben gemaakt en belanghebben-
den die kunnen aantonen dat zij re-

delijkerwijs niet in staat zijn geweest 
tijdig een zienswijze bij de gemeen-
teraad kenbaar te maken, kunnen be-
roep indienen. Met ingang van de dag 
nadat het besluit ter inzage is gelegd, 
kan daartegen binnen zes weken be-
roep worden ingediend bij de Raad 
van State. 

Voor zover bezwaren bestaan te-
gen de door de gemeenteraad aan-
gebrachte wijzigingen kan door be-
langhebbenden daartegen eveneens 
beroep worden ingediend binnen de 
hier bovengenoemde termijn. Hier-
voor is een griffierecht verschuldigd. 
Het beroepschrift dient in tweevoud 
te worden gezonden aan de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-
Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in wer-
king daags na afloop van de  beroeps-
termijn. Het instellen van beroep 
schorst de werking van het besluit 
niet. Belanghebbenden  die beroep 
hebben ingesteld kunnen verzoeken 
om een voorlopige voorziening. In-
dien binnen de termijn naast het be-
roepschrift een verzoek om voorlo-
pige voorziening is ingediend bij de 
Voorzitter van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van Sta-
te, treedt het besluit niet in werking 
voordat op het verzoek is beslist.
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