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IJmuiden aan Zee - Na een 
relatief koele periode met 
veel regen is de zomer 
nu toch echt losgebar-
sten. Dinsdag en woens-
dag werd het zelfs tro-
pisch warm, waardoor het 
druk was op de stranden. 
De komende dagen blijft 
het mooi weer, al komt de 
temperatuur waarschijn-
lijk niet meer boven de 25 
graden uit.

De redactie van deze krant 
vindt het een mooi moment 
om stil te staan bij de veel-
al jonge ondernemers die 
hun nek uitsteken door loka-
le evenementen te organise-
ren. Denk aan 2Generations, 
Return to the Beach (foto 
rechts) en het 24 Ice Beach 
Soccertoernooi (boven). Vel-
sen mag zijn handen dicht-
knijpen dat er mensen zijn 

die het risico aandurven en 
bereid zijn leuke activiteiten 
te verzinnen voor een bre-
de doelgroep. Dat geldt na-
tuurlijk ook voor de organi-
satoren van de dorpsfeesten 
en zomerfeesten die ieder 
jaar in onze gemeente wor-
den gehouden. Wij maken 

een diepe buiging voor deze 
ondernemers én vrijwilligers 
die wonen, werken en recre-
eren in Velsen een stuk aan-
gemaker maken! Namens 
heel veel Velsenaren zeggen 
wij: bedankt! (foto’s: Machiel 
Kraaij en IJmuiden Actueel)

Telstar oefent op open 
dag tegen FC Volendam
Velsen - Fans van Telstar zijn 
zaterdag van harte welkom 
op de jaarlijkse open dag. 
De club zet vanaf 11.00 uur 
de deuren wagenwijd open 
om alle fans een uniek inkijk-
je te geven in de wereld van 
de Witte Leeuwen. Hoogte-
punt is het voorstellen van de 
selectie (om 13.00 uur) en de 
wedstrijd Telstar-FC Volen-
dam om 14. 00 uur. De toe-
gang is gratis. Handtekening 
jagen kan vanaf circa 16.00 
uur. Zie ook www.sctelstar.nl.

Zomerfeest in volle gang
IJmuiden - Onder fantas-
tische weersomstandighe-
den is woensdagmiddag het 
Zomerfestival IJmuiden van 
start gegaan. Tot en met zon-
dag is het vijf dagen feest in 
de Kennemerlaan en omge-
ving. Vandaag vindt de Kor-
tebaandraverij plaats, vrijdag 
staan de verenigingsmarkt 
en het beachvolleybaltoer-
nooi op het programma en 
zaterdag is het tijd voor de 
jaarmarkt en het voetvolley-
toernooi. Het Zomerfestival 
IJmuiden wordt zondag af-
gesloten met een foodmarkt 
en een concert van Wolter 
Kroes. Zie ook www.deken-
nemerlaanleeft.nl. (foto: Ma-
chiel Kraaij)
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren 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 toe-
stemming van de uitgever!

www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanlei-
ding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden 
heeft.

Tijdens de laatste jaren van 
de Tweede Wereldoorlog la-
ten geallieerde bombarde-
menten een spoor van ver-
nieling achter in het haven-
gebied. De bombardemen-
ten zijn gericht op de vernie-
tiging van de twee snelboot-
bunkers bij de haringhaven, 
maar de afzwaaiers eisen 
hun tol in de omgeving. On-
der meer de vishallen wor-
den grotendeels verwoest. 
De hallen A, B, C en de vlak 
voor de oorlog overdekte ‘te-
geltjesmarkt’ (de latere Hal 
D) zijn zo zwaar bescha-
digd dat ze na de oorlog on-
bruikbaar zijn geworden. Na 
de bevrijding komt de vis-
serij weer snel op gang en 
wordt een deel van het com-
plex in korte tijd herbouwd. 
De IJmuider Courant schreef 
in 1947: ‘toen de halve we-
reld nog in zwijm lag van 
een voorbije oorlog, begon 
IJmuiden al tegen de wal op 
te krabbelen, vis te verwer-
ken en geld te verdienen, 
dank zij een los- en laad-
plaats, die niet ideaal, maar 
dan toch bruikbaar was.’ In 
1946 worden Hal A en Hal 

C herbouwd. Hal B wordt in 
1947-1948 herbouwd.
Tussen Hal B en C, nabij het 
visstation, verrijst het kan-
toorgebouw van het Staats-
vissershavenbedrijf ‘voor ha-
vendienst, vletterlieden en 
vislosambtenaren’. Bij de 
bouw van dit havenkantoor 
wordt gebruik gemaakt van 
de aresten van een voor-
malig gebouw uit 1917, be-
staande uit betonskelet met 
metselwerkvulling. Het nieu-
we kantoor wordt in 1948 in 
gebruik genomen.
De omliggende bebouwing 
is inmiddels al weer verdwe-
nen.
Het visstation en de twee 
bruggen tussen het visstati-
on en het havenkantoor en 
de Bik en Arnoldkade zijn 
in 1971 gesloopt. Eind tach-
tiger jaren besluit de uit 
het Staatsvissershavenbe-
drijf voortgekomen Zeeha-
ven IJmuiden tot renovatie 
van het vishalcomplex. Hier-
bij worden de meeste na de 
oorlog herbouwde hallen 
vervangen door een grote 
hal met omliggende verlaad-
stations en bedrijfsruimten. 
Het havenkantoor overleeft 
de renovatie. Vanuit dit kan-
toor beheert en exploiteert 
Zeehaven IJmuiden de visaf-
slag en de havenfaciliteiten. 
Op de foto zien we het Ha-
venkantoor vanaf de Hal-
kade. In een volgende afl e-
vering bekijken we het ge-
bouw ook ‘ns vanaf de ande-
re kant.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Tips van Scheidingsmakelaar
Gescheiden vakantie

Regio - ,,Wanneer geen toe-
stemming wordt gegeven om 
naar het buitenland te gaan, 
dan moet de ouder die toe-
stemming nodig heeft naar 
de rechter stappen op grond 
van art. 1:253a BW. De reden 
dat geen toestemming gege-
ven wordt, ligt mogelijk in het 
vermoeden dat het niet om 
een vakantie gaat maar om 
een permanente wijziging 
van de verblijfplaats.” 
Aan het woord is Hans van 
Son, de Scheidingsmakelaar, 
is MfN- registermediator.
,,Op grond van de Schengen-
grenscode controleert de Ko-
ninklijke Marechaussee kin-
deren die met één ouder of 
alleen reizen extra om inter-
nationale kinderontvoering te 
voorkomen. Een van de fac-
toren waar de Marechaus-
see oplet, is de achternaam 
van het kind. Het komt voor, 
zeker nu kinderen een eigen 
paspoort hebben en moeders 
hun meisjesnaam in hun pas-
poort hebben staan, dat het 
kind een andere achternaam 
heeft dan de ouder waar hij 
mee reist. Degene die met 
het kind reist, kan gevraagd 
worden om aan te tonen dat 
er toestemming van de ge-
zaghebbende ouder of ou-
ders is.” Om problemen en 
vertraging op het vliegveld 
te voorkomen, wordt aange-
raden om de volgende docu-
menten mee te nemen: ver-
klaring toestemming voor va-
kantie door invulling formu-
lier ‘Reizen met een minder-
jarige naar het buitenland’. 

Een recent uittreksel gezags-
register, een recent uittrek-
sel Basisregistratie Personen, 
een internationale geboorte-
akte, kopie van paspoort van 
toestemminggevende ouder 
en eventueel uitspraak met 
betrekking tot gezag en om-
gang en eventueel het ou-
derschapsplan. Ook een ko-
pie van het retourticket van 
het kind is handig om mee te 
nemen. 
,,De internationale geboorte-
akte is op te vragen in de ge-
meente waar het kind gebo-
ren is. Het uittreksel van de 
BRP is verkrijgbaar bij de ge-
meente waar het kind is in-
geschreven. Het uittreksel 
gezagsregister kan men op-
vragen bij de rechtbank.”  
Hans van Son heeft inmid-
dels 350+ scheidingsmedia-
tions begeleid waardoor 700 
mensen weer een nieuwe 
perspectief hebben gekre-
gen. Reageren? 06-21236301 
of son@scheidingsmakelaar.
nl.s

Oproep voor betere 
verdeling statushouders
IJmuiden - Op de sport-
velden en bij de IJmuidense 
medewerkers van Tata Steel 
wordt er veel over gespro-
ken: de ongelijke verdeling 
van woonruimte voor status-
houders. Vooral IJmuidena-
ren klagen dat de ene na de 
andere woning in hun buurt 
wordt toegewezen aan sta-
tushouders, terwijl hun eigen 
kinderen op de wachtlijst blij-
ven staan voor een woning.
De cijfertjes wijzen het ook 
uit: 73 procent van de status-
houders in Velsen krijgt een 
huis in IJmuiden. In Velsen-
Zuid, Driehuis en Santpoort-
Noord is vanaf 2012 geen en-
kele statushouder geplaatst. 
Santpoort-Zuid kreeg er ze-
ven, Velserbroek tien en Vel-
sen-Noord 18, tegenover 

IJmuiden 95 op een totaal 
van 130 woningen.
Natuurlijk speelt daarbij mee 
dat IJmuiden en Velsen-
Noord meer huurwoningen 
hebben dan de andere ker-
nen. ,
,Maar het blijft niet eer-
lijk,’’ aldus Rob Bouwens 
uit IJmuiden. Hij zocht con-
tact met Peter Stam van Vel-
sen Lokaal en heeft samen 
met hem een afspraak ge-
maakt om hierover te pra-
ten met wethouder Verka-
ik. Dat gebeurt op 15 sep-
tember. ,,Wij willen wel eens 
weten wat er gebeurt om die 
verdeling eerlijker te krijgen’’, 
aldus Bouwens. ,,Zodat onze 
eigen kinderen ook hier kun-
nen blijven wonen als ze dat 
willen.’’
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Velsen - Tata Steel gaat ook 
in het nieuwe voetbalseizoen 
samen met Telstar speciale 
activiteiten organiseren voor 
jongeren in de IJmond. Het 
bedrijf steunt onder meer het 
Telstar Thuis in de Wijk/Play-
ing for Success-programma 
en diverse jeugdclinics. Deze 
week hebben Hans van den 
Berg (directeur Tata Steel in 
IJmuiden) en Steef Hammer-
stein (commercieel directeur 
Telstar) bij Tata Steel het sa-
menwerkingscontract onder-
tekend. 
Jongeren staan centraal in 
het Future Generations com-
munityprogramma van Tata 
Steel. ,,Samen met de voet-
ballers van Telstar willen we 
kinderen met een leerachter-
stand helpen om het beste uit 
zichzelf te halen”, aldus Hans 
van den Berg. ,,En door mid-
del van speciale clinics willen 
we jongeren in de regio mee-
geven hoe belangrijk het is 
om gezond te leven. Sportief 

actief zijn en gezonde voe-
ding staan daarin centraal. 
Dat benadrukken wij ook in 
ons bedrijf, waar momenteel 
een campagne loopt met als 
thema ‘In Balans’. Sporten is 
niet alleen goed voor je con-
ditie, maar bevordert ook het 
mentaal welbevinden en de 
prestaties op school en op 

het werk.’’ De ondersteuning 
van Telstar op dit vlak staat 
niet op zichzelf. Tata Steel or-
ganiseert jaarlijks ook de Ta-
ta Kids of Steel Run tijdens 
de Tata Steel Marquetteloop 
in Heemskerk en organiseert 
speciale activiteiten voor jon-
geren tijdens het Tata Steel 
Chess Tournament.

Groot bouwproject 
Tata Steel van start

IJmuiden - Met het slaan 
van de eerste paal heeft 
Hans Fischer, CEO van 
Tata Steel in Europa, het 
startsein gegeven voor 
de bouw van een nieuwe 
continugietmachine bij de 
Staalfabriek van het be-
drijf in IJmuiden. 
Met deze uitbreiding kan 
Tata Steel nog meer soor-
ten hogesterktestaal pro-
duceren, waaronder zo-
genaamde advanced high 

strength steels en ul-
tra high strength steels. 
In een continugietmachi-
ne wordt vloeibaar staal 
uitgegoten tot plakken 
staal, die vervolgens in de 
Warmbandwalserij tot rol-
len staal worden uitge-
walst. In 2019 wordt de 
nieuwe installatie in ge-
bruik genomen. Met deze 
uitbreiding is een investe-
ring van zo’n 200 miljoen 
euro gemoeid. 

,,Ik ben bijzonder ver-
heugd dat we hier in 
IJmuiden een derde, ul-
tramoderne continugiet-
machine bouwen”, aldus 
Hans Fischer. ,,We maken 
hiermee een enorme stap 
voorwaarts. 
Deze installatie stelt ons in 
staat om ons productpak-
ket te verbreden, waar-
door we onder meer onze 
klanten in de automobiel-
sector van nog meer ge-
avanceerde staalsoorten 
kunnen voorzien”, stelt Fi-
scher.
Momenteel heeft de Staal-
fabriek in IJmuiden twee 
continugietmachines. De 
derde continugietmachine 
wordt zo’n 35 meter lang. 
Tussen de plek waar het 
vloeibaar staal in de in-
stallatie wordt gegoten 
en de plek waar de plak 
op maat wordt gesneden 
(een verdieping lager in 
de fabriek) zit een hoogte-
verschil van zo’n 12,5 me-
ter.
De plakken staal die een 
continugietmachine pro-
duceert zijn 8 tot 12 meter 
lang en 22,5 cm dik.

Avonturen bij 
Scouting St. Radboud
Santpoort-Zuid - Afgelopen 
zaterdag zijn de speltakken 
van Scouting St. Radboud 
vertrokken naar het jaarlijkse 
zomerkamp. 
St. Radboud bestaat dit sei-
zoen maar liefst 70 jaar en 
heeft een grote groep vrijwil-
ligers die zich inzet om kinde-
ren het gehele jaar avonturen 
en activiteiten te laten bele-
ven. Dit wordt afgesloten met 
een week zomerkamp. Zater-
dag was het dus eindelijk zo-
ver. In de vroege ochtend wa-
ren de Sherpa’s en Rowans al 
vertrokken naar respectieve-
lijk Corsica en Hongarije. La-
ter in de ochtend kwam de 
rest van de Radboud bijeen in 
een volle Naaldkerk, te Sant-
poort-Noord waar ieder een 

goede reis werd toegewenst 
met veel avonturen. Daarna 
vertrokken de speltakken met 
bussen naar hun bestemming 
en werden ze uitgezwaaid 
door familie en bekenden. 
De Bevers zijn in Ermelo waar 
ze te maken hebben met ver-
warde sprookjes, de Kabou-
ters zijn in Someren te gast 
op een bijzondere bruiloft en 
de Gidsen krijgen te maken 
met de bijzondere inspectie-
dienst G.I.D.S. In Lierop ko-
men de Welpen terecht in 
Het Magische Bos en de Ver-
kenners gaan back to basic. 
Gegarandeerd dat er vreem-
de wendingen zullen komen. 
Niets is wat het lijkt. 
Zie ook www.scouting-rad-
boud.nl. 

Fancy Fair op Molenduin
Velsen – Aan het einde van 
het schooljaar werd op Het 
Molenduin een gezellige fan-
cy fair gehouden, met als 
goede doel Voedselbank Be-
verwijk. 
De fancy fair was een groot 
succes. Er werd veel voedsel 
opgehaald en van het opge-

haalde geld hebben de leer-
lingen voedsel gekocht. Dit 
is allemaal gedoneerd aan 
de Voedselbank in Beverwijk. 
Het Molenduin is een school 
voor voortgezet speciaal on-
derwijs, met locaties in Sant-
poort-Noord, Driehuis en 
Schagen.

www. .nl

www. .nl
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Driehuis - Je hoeft je in de zo-
mervakantie niet te vervelen. In 
het Pieter Vermeulen Museum 
is van alles te doen! Van 18 juli 
t/m 28 augustus is het museum 
geopend op dinsdag-, woens-
dag-, vrijdag- en zondagmid-
dag van 13.00 tot 17.00 uur. De 
tentoonstelling ‘Dino’s’ laat een 
verscheidenheid zien aan dino-
saurussen en andere oertijd-
dieren die heel lang geleden 
de aarde hebben bevolkt. De-
ze doe-dino-expositie is even 
leuk en leerzaam voor jonge als 
voor oudere kinderen. In een 
echt dinosaurusdecor, met le-
vensgrote modellen, is er veel 
te leren, te beleven en voor-
al te doen: druk op de knopjes 
om prachtige miniaturen in di-
orama’s te laten bewegen of er 
iets over te horen, je kunt gro-
te puzzels maken en de speur-
tocht doen. Alle onderdelen zijn 
in een prachtig decor van gro-
te en kleine 3D-platen van di-
nosaurussen en hun leefom-
geving. Elke woensdagmid-
dag van 13.30 tot 15.30 kun je 
aanschuiven aan de gezelli-
ge knutseltafels voor de work-
shop Dino‘s knutselen. Kinde-
ren vanaf 4 jaar kunnen mee-
doen aan de workshops Dino’s 
knutselen: er is een vrijwilliger 
aanwezig om de knutselaars te 
helpen en begeleiden. Voor of 
na de knutselworkshop kun je 
de Dino tentoonstelling bezoe-
ken en de speurtocht maken!  
Alle knutselactiviteiten kosten 
1,50 euro bovenop de entree-
prijs van het museum. Aanmel-
den is niet nodig: wie komt kan 
meteen aan de slag! Op woens-
dag 3, 10, 17 en 24 augustus is 
om 13.00 uur de poppenkast-
voorstelling ‘Van wie is dat ei?’ 
te zien voor de jongste bezoe-
kers (vanaf 2 jaar). De span-
nende poppenkastvoorstelling 
sluit prachtig aan bij de Dino-
tentoonstelling: een vogel vindt 
een groot ei, zo groot dat hij ze-
ker weet dat het niet van een 
vogel is. Hij besluit het ei uit te 
broeden maar wat zal eruit ko-
men? In augustus kun je elke 
donderdagmiddag van 13.30 
tot 15.30 terecht voor de work-
shops bijen- en insectenhotels 
maken! Maak een hotel hang 
het in de tuin of op het balkon 
en helpt de bijen! Zie ook www.
pietervermeulenmuseum.nl.

Zomervakantie 
in het PVM

Velserbroekse 
wint 10.000 euro

Velserbroek - Een grote ver-
rassing voor Ria uit Velser-
broek. Zij heeft in de juni-
trekking van de BankGiro Lo-
terij 10.000 euro gewonnen. 
Deze week werden Ria en 
haar man thuis verrast met 
het goede nieuws.
,,Dit is nog eens een mooi 
verjaardagscadeau, want af-
gelopen week ben ik 65 ge-
worden”, aldus Ria. ,,We wo-
nen nog maar net in dit huis, 
dus van het geld kunnen we 
de trap mooi opknappen. Die 
stond nog op ons lijstje. En 
wat overblijft willen we be-
steden aan een leuk reisje!”
Bij de BankGiro Loterij gaan 
er maandelijks meer dan 

honderdduizend prijzen uit. 
Iedere dag wordt een win-
naar bekendgemaakt op ba-
sis van de maandelijkse trek-
king. Elke werkdag gaat er 
10.000 euro uit, elke zaterdag 
100.000 euro en elke zondag 
wordt de winnaar van een 
auto bekendgemaakt. Daar-
naast reikt de loterij iedere 
maand ook nog eens 1 mil-
joen euro uit.
De prijzen van 10.000 en 
100.000 euro zijn inclusief 
WeekprijzenVerdubbelaar. 
De prijs van 1 miljoen euro 
is de ene maand een unieke 
prijs voor één winnaar en de 
andere maand een prijs die 
meerdere winnaars delen.

Onderzoek naar 
leefbaarheid in 

Noordzeekanaalgebied
Regio - Vanaf 21 juli ontvan-
gen ruim 11.000 personen die 
wonen, werken of recreëren 
in het Noordzeekanaalgebied 
een vragenlijst.
Met deze vragenlijst onder-
zoekt het Bestuursplatform 
Noordzeekanaalgebied hoe 
de leefbaarheid in het gebied 
wordt ervaren. Op basis van 
de resultaten stelt het Be-
stuursplatform maatregelen 
voor om de leefbaarheid in 
het gebied te verbeteren.
Het onderzoek wordt uitge-
voerd door RIGO Research 
en Advies. Dit gerenom-
meerd onderzoeksbureau op 
het gebied van leefbaarheid. 
Ruim 10.000 bewoners, 2.400 
recreanten en 5000 bedrij-
ven/medewerkers ontvangen 
de vragenlijst per post met 
een begeleidende brief. Het 
onderzoeksbureau heeft de-
ze personen willekeurig ge-
selecteerd. In de vragenlijst 
kunnen zij aangeven hoe zij 
denken over allerlei aspecten 
in hun woon- en werkomge-
ving en de omgeving waarin 
zij recreëren. Uiteraard is het 
ook mogelijk om de vragen-
lijst online in te vullen.
Iedereen die woont, werkt of 
recreëert in het Noordzee-
kanaalgebied kan meewer-
ken aan het onderzoek en 
op www.leefbaarheid-nzkg.
nl de vragenlijst invullen. On-
der alle deelnemers worden 

twee prijzen verloot: een luxe 
rondvaart en een rondleiding 
over het Tata-Steel terrein.
De resultaten van het onder-
zoek worden begin 2017 ge-
publiceerd op www.noord-
zeekanaalgebied.nl en op de 
sites van de partners van het 
Bestuursplatform Noordzee-
kanaalgebied. Op basis van 
de resultaten stelt het Be-
stuursplatform Noordzeeka-
naalgebied maatregelen voor 
om de leefbaarheid te ver-
beteren en beleid beter af 
te stemmen op de wensen 
van bewoners, recreanten en 
werkgevers/werknemers.
Het Noordzeekanaalge-
bied is een gebied waar wo-
nen, werken en recreëren sa-
men komen. Om dat goed 
te combineren is de geza-
menlijke Visie Noordzeeka-
naalgebied 2040 opgesteld. 
Het Bestuursplatform is ver-
antwoordelijk voor het Uit-
voeringsprogramma van de-
ze visie. Het Bestuursplat-
form bestaat uit de provincie 
Noord-Holland, het ministe-
rie van Infrastructuur en Mi-
lieu, Rijkswaterstaat West-
Nederland Noord, gemeente 
Amsterdam, gemeente Vel-
sen, gemeente Beverwijk, 
gemeente Haarlemmerliede 
& Spaarnwoude, gemeente 
Zaanstad, Havenbedrijf Am-
sterdam, Zeehaven IJmuiden 
en Tata Steel IJmuiden.

Velsen-Zuid - Telstar en 
Guyon Philips hebben over-
eenstemming bereikt over 
een contract voor twee sei-

zoenen. De 22-jarige aan-
valler sluit deze week aan 
bij de selectie van Michel 
Vonk. 
De trainer haalt daar-
mee zijn gewenste aanval-
ler binnen nadat hij eerder 
Tarik Tissoudali en Marko 
Maletic zag vertrekken.
,,Als technische staf heb-
ben wij Guyon de afgelo-
pen tijd goed bekeken en 
bestudeerd”, legt Vonk de 
keuze voor Philps uit. ,,Wij 
zijn van mening dat hij met 
zijn kwaliteiten en lengte 
tot mooie dingen in staat 
is voor het team. Het ver-
trouwen is er, en ik ben er 
van overtuigd dat hij ook de 
supporters voor zich gaat 
winnen.”
Philips is geen onbeken-
de in het betaalde voetbal. 
Eerder kwam de lange aan-
valler uit voor Go Ahead 
Eagles, FC Oss en de laat-
ste 2 seizoenen voor FC Vo-
lendam. (foto: RTV Oost)

Extra Publieksdagen 
Forteiland IJmuiden

IJmuiden - Forteiland IJmui-
den gaat deze zomer vaker 
open om vakantiegangers de 
kans te geven het pantserfort 
te bezoeken. Dat gebeurt op 
de woensdagen 27 juli, 3 au-
gustus en 10 augustus.
Tijdens de extra openstellin-
gen is er slechts één overtocht 
vanaf de Kop van de Haven. 
De boot vertrekt hier om 12.45 
uur. De retourvaart vanaf het 
eiland staat gepland om 15.15 
uur. Bezoekers kunnen deel-
nemen aan een ongeveer an-
derhalf uur durende rondlei-

ding. Daarna kan in de Koepel-
zaal of op het aangrenzende 
buitenterras een drankje wor-
den gedronken. Pinnen is niet 
mogelijk. Voor mindervaliden 
is het fort met zijn soms nau-
we gangen en trapjes moeilijk 
begaanbaar. Toegangskaarten 
kosten 12,50 euro per persoon 
en kunnen vooraf worden be-
steld via www.ijmuidense-
rondvaart.nl of telefonisch via 
0255-511676. Ook aan boord 
van de Koningin Emma kun-
nen kaarten worden gekocht. 
(foto: Friso Huizinga)
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Donderdag 
21 juli

Expositie van Ineke Meijer in 
het Inloophuis Kennemerland. 
Tot 1 september 2016.
Wandelen met de Katholie-
ke Bond van Ouderen. Ver-
trek 10.00 uur vanaf zwembad 
De heerenduinen. Deelname is 
gratis.
Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Flower 
Bomb’. Geopend van donder-
dag tot en met zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. Zie www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl
Zomerfestival IJmuiden De 
Kennemerlaan Leeft. 12.00 
tot 18.00 uur: Rabobank 
IJmond Kortebaan. 20.00 tot 
23.00 uur: Live muziek.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’ en ‘Echt en of Kunst’. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur.

Vrijdag 
22 juli

Zomerfestival IJmuiden De 
Kennemerlaan Leeft. 11.00 
tot 17.00 uur: Beach Volleybal 
Toernooi. 17.00 tot 20.00 uur: 
Verenigingsmarkt. 19.00 tot 
24.00 uur: Live muziek.
Pieter Vermeulen Museum 
Driehuis: tentoonstelling Di-
no’s. Open 13.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’ en ‘Echt en of Kunst’. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur.

Zaterdag 
23 juli

Zomerfestival IJmuiden De 
Kennemerlaan Leeft. 10.00 
tot 17.00 uur: Jaarmarkt. 11.00 
tot 17.00 uur: Cornelis Vro-
lijk Zandvoetvolley. 19.00 tot 
24.00 uur: Live muziek.
Rommelmarkt tegenover de 
Vomar op de Kennemerlaan. 
Open dag vanaf 11.00 uur. 
Om 14.00 uur spelen De Wit-
te Leeuwen tegen FC Volen-
dam.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’ en ‘Echt en of Kunst’. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur.

Zondag
24 juli

Brocantemarkt op Buiten-
plaats Beeckestijn. Van 09.00 
tot 16.30 uur.
Pieter Vermeulen Museum 
Driehuis: tentoonstelling Di-
no’s. Open 13.00 tot 17.00 uur.
Zomerfestival IJmuiden De 
Kennemerlaan Leeft. 14.00 
tot 22.00 uur: Foodtrucks op 
de culinaire markt. 15.00 tot 
23.00 uur: Live muziek.
Fietsexcursie in het ka-
der van Het Brede Rode Lint 
2016. Vertrek 14.00 uur vanaf 
de Ruïne van Brederode.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’ en ‘Echt en of Kunst’. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur.
Brass8 in de muziektent in 
Veslerbreek. Vanaf 15.00 uur.

Dinsdag
26 juli

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dinsdag-
ochtend.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Driehuis 
en Velsen-Zuid in Het Terras, 
Dinkgrevelaan 17 in Sant-
poort-Noord. Van 11.00 tot 
12.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum 
Driehuis: tentoonstelling Di-
no’s. Open 13.00 tot 17.00 uur.
4 tegen 4-toernooi voor 
jongens en meisjes van 6 tot 
12 jaar bij IJVV Stormvogels. 
Van 16.00 tot 17.30 uur. Op-
geven is nodig, maar zorg wel 
dat je ruin van te voren aan-
wezig bent. Deelname is gra-
tis.
Zomerbridge met Bridge-
vereniging Velsen in Velser-
hooft, ingang Valckenhoef-
laan, Santpoort-Noord In-
schrijven vanaf 18.45 uur. 
Aanvang 19.30 uur. Kosten 
5 euro per paar. Info 0251-
252211.

Woensdag
27 juli

Extra publieksdag op Fort-
eiland IJmuiden. De boot ver-
trekt slechts één keer om 
12.45 uur en de retourvaart 
staat gepland om 15.15 uur.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 

smalst’ en ‘Echt en of Kunst’. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum 
Driehuis: tentoonstelling Di-
no’s. Open 13.00 tot 17.00 uur. 
Knutselen van 13.30 tot 15.30 
uur. Kosten 1,50 bovenop de 
entreeprijs.
Inloopavond bij Begraaf-
plaats en Crematorium Wes-
terveld in Driehuis. Van 18.30 
tot 21.00 uur.

Donderdag 
28 juli

Wandelen met de Katholie-
ke Bond van Ouderen. Ver-
trek 10.00 uur vanaf zwembad 
De heerenduinen. Deelname is 
gratis.
Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Flower 
Bomb’. Geopend van donder-
dag tot en met zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. Zie www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden: exposities ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’ en ‘Echt en of Kunst’. 
Open van 13.00 tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum 
Driehuis: tentoonstelling Di-
no’s. Open 13.00 tot 17.00 uur.

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

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

IJmuiden - Wandelsportver-
eniging De Kennemer Jagers 
organiseert op woensdag-
avond 3 augustus de zomer-
avondwandeling in IJmui-
den. Er zijn weer mooie par-
coursen uitgezet over de af-
standen 5, 10 en 15 kilome-
ter. Deze parcoursen zijn rol-
stoelvriendelijk. Het startge-
bouw is zalencentrum Vel-
serduin op het Velserduin-
plein 3-5. De starttijd van de 
15 kilometer is van 18.00 tot 
18.30 uur. De starttijd van de 
5 en 10 kilometer is van 18.00 
tot 19.00 uur. Wandel gezellig 
mee en geniet van het moois 
in en om IJmuiden.

Zomeravond-
wandeling

Kiss Licks spectaculaire 
afsluiter Ramsispodium
Santpoort-Noord - Het 
Ramsispodium krijgt dit jaar 
op zaterdag 6 augustus een 
show die kan wedijveren met 
het vuurwerk waarmee tra-
ditiegetrouw het Dorpsfeest 
Santpoort om middernacht 
wordt afgesloten. Die avond 
staat de spectaculaire tribu-
teband Kiss Lickss op het po-
dium van grillroom Ramsis 
bij de hoek Hoofdstraat-Ter-
rasweg.
Kiss Lickss weet live precies 
de herkenbare sound van de 
in de jaren ’70 zeer populai-
re band KISS te reproduce-
ren. Uiteraard presenteren 
de bandleden zich daarbij in 
de overbekende extravagan-
te kleding en make-up van 
hun grote voorbeelden en 
kenmerkt de show zich door 

dezelfde bombastische ener-
gie en de klassieke special 
effects zoals de flame jets en 
bloed- en vuurspuwen.
Kiss Lickss wordt beschouwd 
als een van de beste KISS-
tributebands en wordt veel 
gevraagd in binnen- en bui-
tenland. Een van de band-
leden is Santpoorter André 
Wullems, die wereldwijde be-
kendheid verwierf als gitarist 
van de heavy metal band Pic-
ture.
Voorafgaand aan Kiss Lickss 
speelt Totally Toto, dat num-
mers brengt van de wereld-
beroemde band Toto. De 
bands op het Ramsispodi-
um spelen elke avond van 
het Dorpsfeest van 20.00 tot 
24.00 uur. Zie ook Facebook/
Ramsispodium. 

Expositie in Inloophuis
Santpoort-Noord - Ineke 
Meijer exposeert bij Inloop-
huis Kennemerland. Ineke 
schildert al vanaf haar prille 
jeugd. De eerste schilderles-
sen met olieverf kreeg zij van 
haar vader. 
Na intensieve aquarellessen 
van Joek Lenshoek in Haar-
lem, ontving zij de eerste Ta-
lens prijs voor een aquarel. 
Ineke geeft schilder- en te-

kenles in haar atelier in Den 
Helder waar zij woont.
Naast schilderen op doek of 
papier, schildert zij ook op 
muren. Zo heeft ze op de kin-
derafdeling in het Gemini zie-
kenhuis een gang van 36 me-
ter beschilderd. U kunt haar 
werk in het Inloophuis be-
wonderen tot 1 september 
2016. Zie ook www.inloop-
huiskennemerland.nl.
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Hoorn - Afgelopen zondag 
maakte Lars Bottelier zijn 
internationale debuut tij-
dens de wereldjeugdkam-
pioenschappen open wa-
ter zwemmen in Hoorn. Op 
het programma stond de 10 
km voor 18- en 19-jarigen. 
In een tijd van 1 uur, 55 mi-
nuten en 32 seconden ein-
digde hij op de dertiende 
plaats. De winst was voor de 
Hongaar Kristof Rasovszky 
die aantikte in een tijd van 
1:53:01.
Het deelnemersveld bestond 
uit 36 zwemmers uit 22 ver-
schillende landen. Vanaf de 
start werd de wedstrijd ge-
lijk ‘hard gemaakt.’ Er moes-
ten vier rondes van 2,5 km 
gezwommen worden en na 
de eerste ronde sloeg de 
Hongaar al een gat met de 
rest van het peloton. 
,,Ik had graag in het eerste 
gedeelte van de race mijn 
energie willen sparen’’, ver-
telt Lars. ,,Door het hoge 
tempo viel de groep meer-
dere keren uiteen en ik lag 
net achter de breekpunten. 

Dus moest ik een versnell-
ling plaatsen om weer bij te 
komen. Uiteindelijk had dat 
mij in de eindfase net wat te 
veel energie gekost.” 
De wedstrijdbaan in Hoorn 
staat nogal bekend dat het 
fl ink kan spoken in het wa-
ter. Daar was echter niks van 
te zien zondag. Het water 
was zo vlak als maar kan en 
tegelijkertijd scheen de zon 
volop. Alhoewel Lars liever 
golven had gezien: ,,Ik heb 
aardig wat kilometers ge-
maakt in golven en ik denk 
dat ik in die omstandighe-
den een stapje voor was op 
mijn tegenstanders.”
Op dit moment hoopt Lars 
dat er nog een mogelijkheid 
is dat hij naar de Europese 
Jeugd Kampioenschappen 
mag. Hij is negende Europe-
aan geworden op de jeugd 
WK en ziet dit als een goede 
mogelijkheid om weer posi-
tieve ervaringen op te doen.  
De kampioenschappen wor-
den van 9 tot en met 11 sep-
tember gehouden in het Ita-
liaanse Piombino.

IJmuiden - Stormvogels is 
voor het nieuwe seizoen op 
zoek naar een kantinecoör-
dinator die op zaterdag en/
of zondag de scepter zwaait 
over de kantine. Het mogen 
ook twee verschillende per-
sonen zijn. Na een korte in-
werkperiode ga je aan de 
slag als meewerkend voor-
man/vrouw. Naast dat je 
zelf meewerkt bij de dage-
lijks werkzaamheden zorg je 
voor het openen en sluiten 
van de kantine, de aansturing 
en begeleiding van de overi-
ge medewerkers en regel je 
het rooster van de bezetting. 
Vrijwilligers- of onkostenver-
goeding is bespreekbaar. In-
teresse? Neem dan contact 
op met Lia Stet, telefoon 06-
30064302 of l.c.a.j.stet@het-
net.nl, of Nico Stoker, tele-
foon 06-28551987 of voorzit-
ter@stormvogels.nl.

Stormvogels 
zoekt kantine-
coördinator

Velsen - De fracties van D66 
Velsen, LGV, GroenLinks Vel-
sen en SP Velsen hebben in 
een gezamenlijke motie de 
gemeente Velsen opgeroe-
pen de doelstellingen van het 
Klimaatakkoord Parijs 2015 
op te nemen in haar gemeen-
telijk beleid. Ook willen zij dat 
Velsen de doelstellingen on-
dersteunt met een daad-
krachtig beleid, onder meer 
door de eigen organisatie 
voor 2030 klimaatneutraal te 
maken. Tijdens de klimaat-
top in Parijs, eind 2015, heb-
ben 195 landen het klimaat-
akkoord aangenomen. De 
maatregelen moeten ervoor 
zorgen dat de opwarming 
van de aarde ruim onder de 
2 graden blijft. Het streven 
is een opwarming van maxi-
maal 1,5 graad. Het Neder-
landse Klimaatverbond heeft 
voor decentrale overheden, 
zoals gemeenten, een Parijs-
verklaring opgesteld om hen 
op te roepen zelf ook een 
steentje bij te dragen. Het 
college heeft inmiddels la-
ten weten de doelstelling van 
de Parijsverklaring te onder-
schrijven. Er wordt nog on-
derzocht of er extra maatre-
gelen nodig zijn om het doel 
te behalen.

Parijsverklaring

Velsen - Wie op de hoogte 
wil blijven van de verschillen-
de ontwikkelingen in Velsen 
kan via de website www.vel-
sen.nl alle informatie vinden. 
Met De Velsen Vijf geeft de 
gemeente zicht op de vijf im-
pulsprojecten: Techport, Kus-
tivise & Informatiecentrum 
Brak, Offshore Wind, Haven-
kwartier en IJmuiden Rauw 
aan Zee op straat. Deze pro-
jecten zijn gebaseerd op de 
Visie op Velsen 2025 ‘Kennis-
rijk Werken in Velsen’.
Techport, wat houdt dat in en 
wat gebeurt er nou eigen-
lijk? Inmiddels zijn de afspra-
ken gemaakt voor de komst 
van Techport, waar kennis en 
vaardigheden die kenmer-
kend zijn voor onze maak-
industrie samenkomen en 
waar mensen kunnen wor-
den opgeleid. De Stuurgroep 
heeft overeenstemming be-
reikt met de partners en gaat 
nu een begroting opstellen. 
In de Stuurgroep hebben zit-
ting: Tata Steel, Crown van 
Gelder, Nova College, pro-
vincie Noord-Holland en ge-
meente Velsen. Daarnaast 
zijn er nog meer initiatieven 
om jongeren op te leiden, zo-
als een Techlab. 
Elders in deze krant alles 
over de Kustvisie. Met de het 
wind@work programma van 
AYOP springt Velsen in op de 

ontwikkelingen van windin-
dustrie. Hier wordt nog hard 
gewerkt aan een gezamenlij-
ke agenda. Doelstelling voor 
het Havenkwartier is om sa-
men met actieve partners, 
ondernemers en bewoners 
een dynamische plek te cre-
eeren. Projectmakelaar Bu-
reau Must heeft partijen ge-
polst en een klankbordbij-
eenkomst opgezet waarvoor 
een grote opkomst was. Er 
zijn diverse conclusies ge-
trokken waarmee men aan 
de slag gaat, zoals het the-
ma ‘vis’ dat breed gedragen 
wordt in dit gebied en ver-
der waren er wensen als ver-
dere ontwikkeling Les Halles 
en dagvisserij, het verbete-
ren van parkeergelegenheid 
in het plangebied en oud-
IJmuiden en tenslotte verbe-
tering van de bereikbaarheid. 
In september/oktober kan de 
gemeenteraad inzicht krijgen 
in de inhoud van het werkdo-
cument.
Citymarketing & IJmuiden 
Rauw aan Zee worden inge-
zet om IJmuiden en de ge-
meente Velsen op de kaart 
te zetten. In het vierde kwar-
taal zal het Masterplan wor-
den gepresenteerd met daar-
in routes naar drie stranden 
en de haven, die bezoekers 
een welkom gevoel moeten 
geven.

Velsen - In juni vorig jaar is 
in Velsen een motie ingediend 
om te onderzoeken of het 
handig is om de WOZ-waar-
den van woningen eerder te 
melden, door middel van een 
zogenaamde voormelding 
WOZ-waarde. 
Het college heeft inmiddels 
onderzocht wat op dit gebied 
de mogelijkheden zijn. Een 
voormelding houdt in dat een 
eigenaar of huurder van een 
woning eerder inzicht heeft 
in het getaxeerde bedrag van 
het pand. Zij kunnen dan con-
troleren of relevante gegevens 
kloppen en deze via een reac-
tie eventueel tijdig laten cor-
rigeren. 
Het college van Velsen heeft 
laten weten dat er grote kos-
ten zouden zijn aan een ex-
tra brief aan inwoners, 36.500 
keer 1 euro. En dat terwijl bur-
gers deze waarde vanaf febru-
ari zelf kunnen opvragen met 
behulp van de applicatie GT 
WOZ, raadpleegbaar bij het 

WOZ-loket via Digi-D. 
Het college ziet echter meer 
mogelijkheden in de nabije 
toekomst. Vanaf 2017 zal de 
gemeente Velsen aangesloten 
zijn op de berichtenbox van 
mijnoverheid.nl. Voormeldin-
gen voor de WOZ in 2018 kun-
nen dan worden opgevraagd. 
Kosten voor het versturen van 
een bericht zijn dan 0,02 euro 
per bericht. De aansluitkosten 
voor deze berichtenbox zijn 
eenmalig 20.000 euro, voor de 
gemeente Velsen. De berich-
tenbox kan breed worden ge-
bruikt, voor elektronisch no-
ta’s, attendering voor reisdo-
cumenten en andere gemeen-
telijke post. 
Tot het zover is kunnen in-
woners van Velsen terecht bij 
het WOZ-loket. Per 1 okto-
ber 2016  hoopt Velsen te zijn 
aangesloten op de Landelij-
ke Voorziening WOZ, waar de 
waarde van woningen open-
baar is en door iedereen kan 
worden geraadpleegd. 

WOZ-waarde
vooraf weten?

Nieuwe bank geplaatst
IJmuiden - Vorige week is de eerste bank geplaatst op het 
Marktplein. Het nieuwe straatmeubilair werd uitgetest door 
deze twee vriendinnen, die zichtbaar genoten van het zonne-
tje. (foto: Wil Hoogeland)

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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Brocantemarkt op 
Buitenplaats Beeckestijn

Velsen-Zuid - Zondag 24 ju-
li verzorgt organisatiebureau 
Van Aerle de tweede Brocan-
te & Curiosamarkt in de tui-
nen van Buitenplaats Beec-
kestijn. 
Ruim honderd exclusieve 
standhouders etaleren en 
presenteren een schitteren-
de collectie hoogwaardig an-
tiek, leuke snuisterijen, oude 
serviezen, nostalgisch speel-
goed, klein meubilair, klok-
ken, tuindecoraties, (strip)
boeken, Verkadealbums, 
Schoolplaten, Landkaarten 
en andere sfeervolle artike-
len en verzamelobjecten van 
vroeger. Deze unieke loca-

tie is een mooi decor voor 
dit prachtige evenement. U 
waant zich zo in Frankrijk 
met veel leuke, mooie, oude 
en sfeervolle artikelen. Curi-
osa & Brocante markten zijn 
zeer geliefd. Dat blijkt wel uit 
het groot aantal bezoekers 
uit zowel binnen- als buiten-
land die deze markten regel-
matig bezoeken. 
Voor een hapje en een drank-
je kunt u terecht op een spe-
ciaal ingericht terras. De 
markt is geopend van 9.00 tot 
16.30 uur en de toegang is 
gratis. Parkeren is 2,50 euro 
per auto. Zie ook www.vlooi-
enmarkten.nl.

Driehuis - Westerveld orga-
niseert op woensdag 27 ju-
li weer de maandelijkse in-
loopavond. Geïnteresseerden 
kunnen dan zonder afspraak 
van 18.30 tot 21.00 uur bin-
nenwandelen en vragen stel-
len. De medewerkers van 
Westerveld staan klaar met 
een kopje koffi e in de toon-
zaal, waar ook de uitgebrei-
de collectie gedenktekens, 
urnen en assieraden te bekij-
ken is.
Ellis Verkerk, teamleider In-
fo & Nazorg, geeft informa-
tie over de verschillende mo-
gelijkheden voor gedenk-
plekken en monumenten:. ,,U 
kunt altijd een eigen plek uit-

zoeken in het gedenkpark. 
Een plek omringd door weel-
derig groen, op een heuvel of 
juist op een open plek. Wes-
terveld heeft zoveel moois, er 
is altijd wel een plek die aan-
spreekt. Ook bij de keuze van 
een monument adviseren wij 
u graag.”
Om juiste keuzes te kunnen 
maken is het van belang om 
te weten wat er allemaal mo-
gelijk is. Om hierbij te helpen 
heeft Westerveld een ‘Wen-
senformulier’ ontwikkeld. 
Ook dat kunnen bezoekers 
van de inloopavond bekijken 
en meenemen naar huis. 
Zie ook www.bc-westerveld.
nl.

IJmuiden - Zondag 31 juli 
wordt van 08.00 tot 15.00 uur 
weer een gezellige koffer-
bakmarkt gehouden op het 
Velserduinplein (achter de 
Hema). Net als voorgaande 
keren zal het weer vol staan 
met auto’s waaruit spullen 
worden verkocht. Wilt u ook 
aan de markt deelnemen? 
Reserveren hoeft niet, u kunt 
gewoon aansluiten. De kos-
ten bedragen 10 euro per au-
to. Op deze markt is sanitair 
aanwezig, wat makkelijk is 
voor de standhouders maar 
ook voor het publiek. Meer 
informatie: telefoon 0255-
518380 of 06-57539029. De 
volgende kofferbakmarkten 
zijn op 28 augustus, 25 sep-
tember en 16 oktober.

Kofferbakmarkt 
Velserduinplein

Santpoort-Noord - Koren-
molen De Zandhaas onder-
gaat op dinsdag 26 juli een 
grote en spectaculaire on-
derhoudsbeurt. Het fokwie-
kensysteem van ing. Faül uit 
1992 zal worden vervangen 
door het wiekensysteem Ten 
Have. De keuze voor het sy-
steem Ten Have is door de 
gemeente Velsen genomen 
in overleg met het Erfgoed 
adviesbureau Groen, on-
der goedkeuring van inspec-
teur Troost van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed en 
naar de wens van het in de 
molen gevestigde ambachte-
lijke maalbedrijf Kors VOF.
Het nieuwe systeem heeft als 
voordeel dat het regelmati-
ger loopt, beter beheersbaar 
en veiliger is en weinig on-
derhoud vergt. Bovendien 
behoeft er geen ingreep aan 
het monument zelf plaats te 
vinden. Het werk wordt uit-
gevoerd door het molenma-
kersbedrijf Groot Wesseldijk 
BV uit Lochem.
Met twee grote kranen zal 

het oude wiekenstelsel wor-
den weggenomen en het 
nieuwe wiekensysteem wor-
den aangebracht.
De Velserhooftlaan is dins-
dag afgesloten, maar voor 
belangstellenden is op het 
trottoir aan de overkant van 
de molen genoeg ruimte om 
het spektakel te volgen. Mo-
lenaar Jos Kors en de stich-
ting heten de molenliefheb-
bers van harte welkom.

Opgepakt na 
inbraak in 

vrachtwagen
IJmuiden - De politie heeft 
zaterdagavond zeven tieners 
aangehouden nadat zij had-
den ingebroken in een vracht-
wagen. Het voertuig stond ge-
parkeerd aan de Margadans-
traat in IJmuiden. Rond 21.40 
uur belde een getuige de poli-
tie dat er werd ingebroken. In 
en rond de vrachtwagen wer-
den vijf jongens van 15, 16 en 
18 jaar uit IJmuiden aange-
houden. Twee meisjes van 14 
en 16 uit IJmuiden jaar wer-
den eveneens opgepakt. De 
politie heeft de zeven tieners 
meegenomen naar het poli-
tiebureau. Wie welke rol heeft 
gespeeld zal worden onder-
zocht.

Nieuwe website 
IJmuiden Rauw aan Zee
IJmuiden - Toeristen zullen 
vooral digitaal op zoek gaan 
naar leuke locaties voor een 
dagje uit of vakantie. Daarbij 
moet de nieuwe toeristische 
website www.ijmuidenaan-
zee.nl helpen. En of je nu 
vanaf je pc thuis of via je 
smartphone zoekt, je komt 
er heel gemakkelijk. 
Uiteraard is de website vol-
ledig gebaseerd op het the-
ma IJmuiden Rauw aan Zee. 

Dus krijgen we prachtige 
beelden van industrie, sur-
fers, fi etsers met tegenwind 
en is er een prachtig lied 
speciaal voor deze website 
geschreven, getiteld ‘Deze 
Haven’ en gezongen en ge-
speeld door de band Vlucht 
13. 
Zie ook Facebook @Rauw 
aan Zee. Het fi lmpje heeft al 
bijna 6.000 likes gekregen. 
Heeft u het al gezien?

Velsen – In de gemeente Vel-
sen zijn sinds 2012 een aan-
tal van 130 woningen toege-
kend aan mensen met een 
verblijfsvergunning. Gemid-
deld is dat 28 woningen per 
jaar. 
De meeste statushouders 
woningen in IJmuiden. De 
taakstelling voor huisvesting 

van statushouders voor de 
eerste helft van 2016 was 90 
statushouders, er zijn er ech-
ter slechts 60 geplaatst. In de 
tweede helft van 2016 moe-
ten daarom nog 121 perso-
nen worden geplaatst. Sa-
men met de woningcorpora-
ties wordt gekeken naar ex-
tra capaciteit.

130 Woningen 
voor statushouders

IJmuiden - Tijdens de open 
dag van Dierenambulan-
ce Velsen op 18 juni hield 
EHBZ een kleurwedstrijd  
De winnaars werden afgelo-
pen week bekend en dat zijn: 
Sanne (7 jaar) en Maerle (9 
jaar)  beide uit IJmuiden. In 
samenwerking met het EHBZ 
Team Velsen kregen zij ieder 
vier vrijkaartjes voor een be-
zoek aan het zeehondenop-
vangcentrum te Stellendam, 
die de kaartjes beschikbaar 
stelde. Met nog een leuke at-
tentie namens Dierenambu-
lance Velsen en het EHBZ 
Team Velsen, gaan Sanne en 
Maerle  genieten van een fi j-
ne vakantie en een uitstapje 
naar Stellendam. 

Kleurwedstrijd 
EHBZ
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Inschrijven 7 van Santpoort
Santpoort-Noord – Op 
woensdag 3 augustus staat als 
onderdeel van het dorpsfeest 
Santpoort de elfde editie van 
de 7 van Santpoort op het pro-
gramma. Een uniek hardloop-
criterium van zeven kilometer 
over het bekende wielerpar-
cours van 1000 meter rondom 
de Santpoortse kerk. Vanaf nu 
kan er via internet worden in-
geschreven. Liefhebbers moe-
ten weer opschieten want er is 
weer een limiet voor maximaal 
450 deelnemers voor de elf-
de 7. Voor de elfde keer staat 
het unieke hardloopfeest op 
het programma: Een parcours 
van 1 km wat meerdere keren 
wordt afgelegd. Om het voor 
de deelnemers leuk en veilig 
te houden stelt de organisatie 
een limiet aan het aantal deel-
nemers. Meer dan 450 mogen 
er niet meedoen aan het unie-
ke loopcriterium. Niet alleen 
voor Santpoortse ingezete-
nen, die elke ronde hartstoch-
telijk worden aangemoedigd, 
ook de (regionale) topatleten 
zijn wel ‘’in’’ voor wat rondjes 
om de kerk. Vooraf aan de 7 
van Santpoort vindt wederom 
de Jeugdloop over 1 kilometer 
(één ronde) plaats. 
De 7 van Santpoort is een re-
creatieloop, maar voor de eerst 
aankomende is er de legen-
darische 7 van Santpoort-bo-
kaal. Een bokaal uit 1907 die is 
opgedoken uit de harddrave-
rij-archieven. De eerste atleet 
die de bokaal zeven keer wint, 
mag hem houden. Tevens zijn 

er prijzen in zowel de Jeugd-
loop als de 7 van Santpoort 
voor de snelste Santpoorter en 
Santpoortse.
Afgelopen jaar won talentvolle 
topatleet en winnaar van 2012 
Stan Niesten in een nieuwe re-
cordtijd van 21.40 min. de fel-
begeerde bokaal. Bij de vrou-
wen won de Velserbroekse 
Ramona de Wolff haar eer-
ste 7. Snelste Santpoorters vo-
rig jaar waren Kristy Timmers 
en Edwin van Geldorp. Bij de 
jeugdloop wonnen Rosalie 
Breems (tweede keer op rij) en 
Oivier Hofman. Snelste Sant-
poorters waren Livia Rosent-
hal en Sybe Melsert. 
Net als alle eerdere edities ge-
beurt de tijdregistratie van al-
le deelnemers door mid-
del van de Racetimer-chip in 
het startnummer en zal ook 
de extra premie voor de snel-
ste eerste ronde weer klaar-
liggen. Vanzelfsprekend wordt 
het enthousiaste en vakkundi-
ge commentaar bij de 7 weer 
verzorgd door Theo Koster en 
Jan van der Meulen, de op-
perspreekstalmeesters van 
het dorpsfeest. Het hardlopen 
vindt plaats voorafgaand aan 
de wielerkoers. De jeugdloop 
start om 18.30, de 7 van Sant-
poort start op prime time om 
19.00. Voor de supporters is er 
hoe dan ook veel te genieten; 
zij zien hun held/heldin maar 
liefst zeven keer voorbijkomen.
Digitaal inschrijven kan via 
www.dorpsfeest-santpoort.nl. 
Wees er snel bij!

SaxYOn treedt op 
tijdens Koffi econcert

Santpoort-Noord - Het 
Koffi econcert tijdens het 
Dorpsfeest Santpoort op 31 
juli in de Dorpskerk in Sant-
poort wordt gegeven door 
het duo SaxYon. De twee 
sprankelende, klassiek ge-
schoolde musiciennes zijn 
de accordeoniste Ellen Zijm 
en de saxofoniste Marijke 
Schröer. Het duo brengt de 
meest verrassende klank-
combinatie van accordeon 
en saxofoon. Van Bach tot 
Balkan
Ellen en Marijke bewande-
len met hun instrumenten 
vele muzikale wegen en we-
ten zowel liefhebbers van 
klassiek, modern en wereld-
muziek aan zich te binden. 
Het samengaan in klank van 
de accordeon en de saxo-
foon is buitengewoon ver-
rassend en subtiel. Zeker 
in de akoestisch zo mooie 
Dorpskerk zal hun mu-
ziek goed tot hun recht ko-
men en zullen mensen ver-
baasd zijn dat deze twee in-
strumenten zo mooi kunnen 
klinken. 
Zowel Marijke Schroer als 
Ellen Zijm zijn cum laude 
afgestudeerd en behoren 
nu tot de top. Componisten 
schrijven graag muziek voor 

het duo en ze worden be-
schouwd als ambassadeurs 
van de saxofoon en de ac-
cordeon binnen de klassie-
ke muziek. 
Zelf arrangeren zij op 
smaakvolle wijze muziek 
van Bach, Schumann en 
Moussorgsky. Omdat de 
beide instrumenten ook op 
de Balkan en in Zuid-Eu-
ropa populair zijn, zullen er 
naast klassieke werken ook 
opzwepende muziek als een 
‘Czardas’ of een ‘Kalamatia-
nos’ gespeeld gaan worden.  
Een zomerse Tango mag in 
dit concert natuurlijk niet 
ontbreken.
Laat u meenemen op een 
muzikale reis door dit bij-
zondere duo, waarbij al-
le vooroordelen over saxo-
foons en accordeons onge-
twijfeld snel overboord ge-
gooid zullen worden.
Voor deze 18e editie van 
het Koffi econcert zijn 250 
gratis kaarten beschik-
baar die vanaf 22 juli 2016 
zijn af te halen bij Booy Op-
tiek (Hoofdstraat 166) en 
Nieuwland&Aarts (Bloe-
mendaalsestraatweg 127). 
Aanvang 12.00 uur. Zaal 
open om 11.30 uur. Spon-
sor: Booy Optiek. 

Velsen - De gemeente Vel-
sen krijgt op korte termijn 
een pilot Jongerencoaches, 
gericht op kwetsbare jon-
geren tussen 18 en 23 jaar 
met meervoudige problema-
tiek. Gedurende een jaar zal 
de Jongerencoach vanuit het 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
in samenwerking met Stede-
lijk Team Haarlem jongeren 
en hun gezinnen begelei-
den. Bij het bereiken van de 
18-jarige leeftijd vallen jon-
geren die voorheen begelei-
ding kregen van Jeugdhulp 
soms in een diep gat omdat 
de volwassenzorg en WMO 
onvoldoende aansluiten op 
de Jeugdhulp. De Jongeren-
coach mag proberen dit gat 
te dichten. Na een half jaar 
en een jaar wordt de pilot ge-
evolueerd. Begrote kosten 
voor een jaar zijn ruim 71.000 
euro.

Pilot 
Jongerencoach

IJmuiden - Het plange-
bied Binnenhaven is ge-
legen ten zuiden van het 
centrumgebied van IJmui-
den, tussen Zeeweg, Vel-
serduinweg en Appel-
boomstraat. Hier worden 
50 woningen in een carré-
vorm gebouwd. 
De plannen hebben ter in-
zage gelegen en daar kwa-
men diverse reacties op. 
Naar aanleiding van die re-
acties is het plan op een 

aantal punten aangepast. 
De ontsluiting van het bin-
nenterrein (met achtertui-
nen en parkeerplaatsen) 
komt op een andere plek. 
Hierdoor moet een veili-
ger situatie ontstaan voor 
schoolgaande kinderen. 
Ook nieuw is dat het bin-
nenterrein openbaar toe-
gankelijk wordt. 
Er zal ook worden gezocht 
naar een betere locatie 
voor de afvalcontainers. 

Aanpassingen 
plan Binnenhaven

Velsen - Het Pieter Vermeulen 
Museum en de Kinderboerde-
rij in Velserbeek vragen in de 
zomervakantie extra aandacht 
voor het behoud van de (Vel-
sense) bijen. Door het geven 
van informatie en het organi-
seren van workshops willen 
zij kinderen en hun (groot)ou-
ders op een leuke manier be-
wust maken van het belang 
voor bijen van meer groen 
in de tuin en dus meer plek-
jes en voedsel voor deze die-
ren. Het Pieter Vermeulen Mu-
seum heeft al jaren een leskist 
en programma’s in het educa-
tieve aanbod over het leven en 
werken van bijen en over het 
behoud van de bedreigde bij-
enstand. In Velserbeek heeft 
imker van de Berghe uit Drie-
huis een aantal bijenkasten 
geplaatst. In de zomervakantie 
zijn er elke donderdagmiddag 
in augustus (alleen niet op 31 
augustus) van 13.30 tot 15.30 
workshops waarin bijen- en 
insectenhotels gemaakt kun-
nen worden. En op de Kin-
derboerderij Velserbeek kun 
je op woensdagmiddag 3, 10, 
17 en 24 augustus van 13.30 
tot 15.30 aan de slag met het 
vervaardigen van allerlei bijen-
knutsels. De workshops wor-
den begeleid door vrijwilligers 
van het Pieter Vermeulen Mu-
seum. Met de extra activiteiten 
sluiten Museum en Kinder-
boerderij aan bij het voorne-
men van de Gemeente Velsen 
het Bijenconvenant van de Bij-
enstichting te tekenen. De ge-
meente verbindt zich daarmee 
aan een actief ‘bij-vriendelijk’ 
groenbeleid. Zie ook www.pie-
tervermeulenmuseum.nl.

Red de bijen!

IJmuiden - Op zaterdag 23 ju-
li kan iedereen tijdens het Zo-
merfestival IJmuiden genie-
ten van een ouderwets gezelli-
ge Jaarmarkt van ruim een ki-
lometer lang op de Kennemer-
laan. Exclusieve standhouders 
presenteren en verkopen bro-
cante, curiosa, kunst, zeldzame 
boeken, strips, platen, cd’s en 
games, lifestyle, verzamelobjec-
ten, schoolplaten, landkaarten, 
heerlijke biologische streekpro-

ducten, enz. Het aanbod is zeer 
gevarieerd en van hoog niveau. 
Bent u op zoek naar iets moois 
om te dragen: op zaterdag 
23 juli is op deze jaarmarkt in 
IJmuiden voor iedere beurs ge-
noeg te vinden. De horeca pakt 
uit met verschillende terrassen 
op de Kennemerlaan en ook op 
het Kennemerplein zal er veel 
staan te gebeuren! U komt toch 
ook? De toegang is gratis! Zie 
ook www.geavanvulpen.nl.
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Genomineerden Cabaretprijzen komen naarVelsen
Velsen - De genomineerden 
voor de belangrijkste caba-
retprijzen zijn bekend. Goed 
nieuws voor cabaretfans in 
de IJmond: bijna alle kans-
hebbers zijn in het nieuwe 
seizoen te zien in de Stads-
schouwburg Velsen of in het 
Witte Theater. Kommil Foo, 
Lebbis, Lenette van Don-
gen en Niet Uit Het Raam 
(NUHR) zijn genomineerd 
voor de Poelifi nario, de prijs 
voor het meest indrukwek-
kende programma.
Eva Crutzen, Tim Fransen en 
Yentl & de Boer maken kans 
op de Neerlands Hoop, de 
prijs voor het grootste caba-
rettalent. De cabaretprijzen 
worden 25 september uitge-
reikt.
De kaartverkoop voor het 
nieuwe seizoen is in vol-
le gang. De cabaret ver-
koop Top Tien van de Stads-
schouwburg Velsen ziet er 
als volgt uit: Youp van ‘t Hek 

(uitverkocht). Ronald Goe-
demondt (uitverkocht). Ali B 
(laatste kaarten). Yentl en De 
Boer (laatste kaarten). Marc-
Marie Huijbregts – nieuwe 
solo. NUHR – reprise ‘Draai 
het eens om’. De Ploeg met 
o.a. NUHR en Loes Luca – 
‘Pilp Fuction’. Purper – lande-
lijke première. Harrie Jekkers 
& Jeroen van Merwijk – nog 
één keer terug. Pieter Derks 
– nieuwe solo. Op de voet 
gevolgd door Wim Helsen, 
Diederik van Vleuten, Dani-
el Arends, Lenette van Don-
gen en Roué Verveer. Ook de 
bijgeboekte gelukshow van 
Guido Weijers nadert de Top 
Tien in sneltreinvaart. Ook 
een avond lachen? Reserveer 
dan direct via www.stads-
schouwburgvelsen.nl
Vanaf dinsdag 16 augustus 
is de theaterkassa weer tele-
fonisch bereikbaar op 0255-
515789. (foto: Joris van Ben-
nekom)

Zomerpauze 
Stadsschouwburg

 Velsen
Velsen - Van maandag 18 ju-
li tot en met maandag 15 au-
gustus is de kassa van de 
Stadsschouwburg Velsen ge-
sloten. Theaterliefhebbers 
kunnen in deze periode na-
tuurlijk online via www.stads-
schouwburgvelsen.nl blijven 
bestellen. Vanaf dinsdag 16 
augustus staan de kassame-
dewerkers hen weer graag 
te woord. Naast online is het 
dan ook weer mogelijk om 

telefonisch en aan de kas-
sabalie kaarten te bestellen 
voor het nieuwe seizoen. De 
kassabalie is geopend van 
dinsdag toto en met vrijdag 
tussen 12.00 en 15.00 uur en 
telefonisch (0255-515789) 
bereikbaar tussen 12.00 en 
16.00 uur.
De kaartverkoop voor het 
nieuwe seizoen is in volle 
gang. (foto: Roy Beusker/Het 
Echte Werk)

Bibliotheek Velsen zoekt vrijwilligers
Velsen - Bibliotheek Vel-
sen is op zoek naar vrijwilli-
gers die willen helpen bij de 
mobiele bibliotheken in ver-
zorgingshuizen en buurthuis 
Het Terras.
Voor buurthuis Het Terras in 
Santpoort is men op zoek 
naar een vrijwillige gast-
vrouw of gastheer voor de 
service-uren van de mobiele 
bibliotheek. Op een of meer-
dere dagdelen ben je aan-

wezig om klanten te begroe-
ten, vragen te beantwoorden 
en hen te attenderen op de 
aanwezige collectie.
Voor de mobiele bibliotheken 
in een aantal verzorgingshui-
zen in IJmuiden, Driehuis en 
Velsen-Noord is men ook 
op zoek naar een vrijwillige 
gastvrouw of gastheer. Op 
een of meerdere dagdelen 
ben je aanwezig in het ver-
zorgingshuis. Je begroet en 

helpt klanten, toont de aan-
wezige collectie en bekijkt 
samen met de klant hoe hij 
geholpen kan worden.
Voor jouw inzet krijg je onder 
andere een gratis Lekker Le-
zen abonnement en een ein-
dejaar attentie. Ben je geïn-
teresseerd? Kijk op biblio-
theekvelsen.nl voor meer in-
fo of stuur je reactie naar se-
cretariaat@bibliotheekvel-
sen.nl.

Smaakmarkt met Live.FM
Wijk aan Zee - Na twee 
drukbezochte vrijdagavon-
den van De Smaakmarkt 
komt nummer drie er al weer 
aan. Dit keer met de band 
Live.FM. Ze brengen heer-
lijke nummers, bekende en 
minder bekende en van toen 
en nu. Kortom heerlijke zo-
meravond muziek. Live.FM 
bestaat uit Freddy Koridon en 
Mike Janmaat.
Ook op culinair gebied is er 
weer volop aanbod van vis en 
chips, saté, vistaartjes, ham-
burgers, gewokte groenten 
met bami, paella en nog veel 
meer culinaire verrassingen.  
En natuurlijk is er ijs en pof-
fertjes.
Aan de kinderen is ook ge-
dacht met een springkussen, 
een snoepkraam met touw-
tjetrek en een plek om je te 
laten schminken. 
Wie met de fi ets komt plaats 
kan deze langs het weiland 

of in de rekken achter de 
kerk, in De Zwaanstraat of 
Gasthuisstraat plaatsen.

De Smaakmarkt is een geza-
menlijk initiatief van de Stich-

ting Activiteiten Wijk aan Zee 
(Sawaz) en het Toeristisch In-
formatie Punt De TIP, in sa-
menwerking met Cultural 
Village. Meer informatie op: 
www.smaakmarkt.com. 

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl



Wegens grote belangstelling extra locatievoorstelling

Extra voorstelling ‘14-18’
op Forteiland IJmuiden

Velsen - Theater Noma-
de speelt op dinsdag 16 t/m 
zondag 21 augustus (20.00 
uur) het theateravontuur 
’14-18, WOI achter de Hol-
landse Waterlinie’ op For-
teiland IJmuiden. Een bij-
zonder film- en muziek-
theaterproject over Neder-
land in de Eerste Wereldoor-
log gespeeld op historische 
grond. Want ook op het For-
teiland IJmuiden (onderdeel 
van de Stelling van Amster-
dam) wachtten Nederland-
se militairen op een oorlog 
die nooit kwam. De voorstel-
ling beleeft op vrijdag 19 au-
gustus de landelijke premiè-
re. Voor de extra voorstelling 
op woensdag 17 augustus is 
de kaartverkoop net gestart.
De Europese grootmach-
ten voeren een vernietigen-
de loopgravenoorlog, die 
miljoenen slachtoffers eist. 
In de forten van de Stelling 
van Amsterdam en de Hol-
landse Waterlinie wachten 
Nederlandse  militairen vier 
jaar lang in spanning op de 

oorlog, die nooit komt. Be-
richten over de loopgra-
venoorlog in Noord-Frank-
rijk, vluchtelingen uit Bel-
gië, revolutionaire bewegin-
gen en vallende keizerrijken 
komen via, telegraaf, kran-
ten, telefoon, zwart-wit fo-
to’s en filmbeelden de forten 
en krantenredacties binnen.
Illustere personages spelen 
een rol in ’14-18’. Mata Ha-
ri, die in Parijs 1917 op ver-
denking van dubbelspiona-
ge werd gefusilleerd. Antho-
ny Fokker, die duizenden su-
perieure Duitse jachtvlieg-
tuigen liet bouwen. Gene-
raal Snijders, die in het ge-
heim pro-Duits adviseer-
de. Koningin Wilhelmina, die 
de neutraliteit van het ko-
ninkrijk wist te bewaren en 
SDAP leider Troelstra, die na 
de ineenstorting van de Eu-
ropese keizerrijken in 1918 
ook in Nederland de revolu-
tie wilde uitroepen. Tenslot-
te Keizer Wilhelm II, gezocht 
voor oorlogsmisdaden, die 
asiel kreeg in het Utrechtse 

huis Doorn. 
Acteurs en musici spelen 
in wisselende kostuums het 
dramatische verhaal van de 
Grote Oorlog. De wervelen-
de muziek- en filmtheater 
voorstelling is gemaakt met 
autobiografische teksten 
en bevat uniek nooit eer-
der vertoont film- en foto-
materiaal. Nomade verzorgt 
op eigenzinnige wijze leven-
de muziek en liederen uit de 
jaren van de Eerste Wereld-
oorlog.
De voorstelling in de pant-
serkoepel van het Fortei-
land IJmuiden wordt vooraf-
gegaan door een rondgang 
door het fort onder begelei-
ding van de acteurs.
De toegangsprijs van 25 eu-
ro is inclusief de boottocht 
naar Forteiland. De boot ver-
trekt om 20.00 uur vanaf de 
Kop van de Haven. 
Reserveren: www.stads-
schouwburgvelsen.nl. Van-
af 16 augustus is de theater-
kassa weer telefonisch be-
reikbaar.

Reprise theaterhit als eerste in Velsen te zien

Komedie ‘The Sunshine Boys’ 
met André van Duin en Kees Hulst

Velsen - het publiek was 
vorig seizoen zo razend en-
thousiast over de hitkomedie 
‘The Sunshine Boys’ dat een 
kleine succestournee door 
het land niet kon uitblijven. 
André van Duin wilde zijn 
toneelhit perse in zijn ge-
liefde IJmuiden repeteren en 
opnieuw lanceren. Op vrij-
dag 9, zaterdag 10 septem-
ber (20.15 uur) en zondag 11 
september (14.00 uur) gaat 
het doek opnieuw op voor 
‘The Sunshine Boys’. Voor 
de Stadsschouwburg Vel-
sen een prachtig begin van 
het nieuwe seizoen in eigen 
huis.
‘The Sunshine Boys’ gaat 
over twee komieken die na 
jaren ruzie proberen nog 
één keer samen op te tre-
den. Willie en Louis waren 
ooit de grootste namen op 
het variétépodium. Nu, tien 
jaar later, zullen ze samen 
nog één keer terugkeren op 
het toneel in een grote te-
levisieshow. Het grote pro-
bleem is, dat ze in grote on-

min uit elkaar zijn gegaan en 
elkaar in jaren niet gespro-
ken hebben. 
Naast een geweldige ko-

medie is ‘The Sunshine 
Boys’ ook een ontroerend 
stuk over eenzaamheid en 
vriendschap. Deze combi-

natie maakt dat ‘The Sunshi-
ne Boys’ een hoogtepunt is 
in de geschiedenis van de 
well-made comedy. Iedere 

komiek wil dit stuk een keer 
gedaan hebben. Veel grote 
artiesten ter wereld hebben 
het al gespeeld: Walter Mat-
thau en George Burns in de 
verfilming uit 1975, Johnny 
Kraaijkamp en Eric van der 
Donk in 1993, Mini & Maxi 
in 2006 en Danny DeVito 
in 2012. In de rol van Willie 
maakte Nederlands grootste 
komiek André van Duin zijn 
veelgeprezen debuut als ac-
teur in een toneelstuk. 
Met heel veel hilarische en 
geestige scènes laat Van 
Duin zijn publiek als van-
ouds heerlijk lachen. Voeg 
daaraan toe het droogkomi-
sche talent van Kees Hulst, 
de vertaling van Annie M.G. 
Schmidt van Neil Simon’s 
meesterwerk en het publiek 
heeft een droom van een to-
neelavond.
Prijs: 39,50 euro, inclusief 
drankje en garderobe. Meer 
informatie en reserveren: 
www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of tel. 0255-515789. 
(foto: Leo van Velzen) 
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Roeivereniging de Stern 
doopt nieuwe boot
IJmuiden - In april startte roei-
vereniging de Stern uit IJmuiden 
met een introductiecursus voor 
een groot aantal nieuwe leden. 
Op 3 juli zijn alle deelnemers 
geslaagd voor hun eerste roei-
proef. Als feestelijk slot van deze 
periode organiseerde de Stern 
Onderlinge Wedstrijden voor al 
haar leden. Het was een war-
me, zonnige dag met behoorlij-
ke wind. De enthousiaste deel-
nemers namen het tegen elkaar 
op, aangemoedigd door sup-
porters langs de kant.
Tijdens de lunch op het terras 
namen de winnaars uit diver-
se categorieën onder luid ap-
plaus hun wisselbekers in ont-
vangst.  Het enthousiasme was 
zo groot dat een vervolg in het 
najaar niet kan uitblijven. De 
nieuwe roeiers gaan hun vaar-

digheden verder uitbreiden door 
veel te roeien en lessen te vol-
gen in diverse andere typen bo-
ten. Als uitsmijter van de dag 
werd na de lunch een nieuwe 
boot, dubbel 2, gedoopt. De-
ze via Marktplaats aangeschaf-
te boot is door de materiaal-
commissie grondig onderhan-
den genomen en voorzien van 
nieuwe laklagen, nieuwe bank-
jes en voetenborden. Zo goed 
als nieuw wordt dit ‘neusje van 
de zalm’ voor geoefende roeiers 
door een oud bestuurslid  ‘Zee-
zwaluw’ gedoopt en veel uren 
roeiplezier toegewenst. 
Nieuwsgierig geworden? In 
september start een introductie-
cursus van 3 maanden voor alle 
leeftijden. Er is nog een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar. 
Zie ook www.rvdestern.nl.

Velsen-Zuid - Park Vel-
serbeek beschikt over een 
prachtige muziektent uit 
1926 waarin tegenwoordig 
nog maar weinig concerten 
worden gegeven. Koperen-
semble Brass8 brengt daar 
zondag 24 juli verandering 
in. Vanaf 15.00 uur klinken in 
de muziektent allerlei soorten 
muziek: klassiek, fi lmmuziek 
en populaire muziek. Brass8 
is een ensemble bestaande 
uit 3 trompetten, 1 hoorn, 2 
trombones, 1 euphonium en 
1 bastuba. De meeste muzi-
kanten van deze groep spe-
len ook bij de IJmuider Har-
monie. Dit is het tweede jaar 
dat Brass8 in Velserbeek 
speelt. Neem een picknick-
kleed mee en geniet in een 
prachtig park van mooie ko-
perklanken! 

Brass8 in 
muziektent 
Velserbeek

Ingelijst
IJmuiden - De kinderen van 
basisschool de Origon gaven 
vorige week maandag een 
spetterende dansvoorstelling 
in de sporthal aan de Plane-
tenweg. De leerkrachten wil-
den een andere vorm geven 
aan de groepsdag. Met be-
hulp van drie enthousias-
te dames van het Kunsten-
centrum hebben de kinderen 
per groep een dans ingestu-
deerd die paste bij een schil-
derij. Groep 1-2A hadden 
de uitbeelding van de Stier 
van Paulus Potter en Groep 
6 beeldde een schilderij van 
Jeroen Bosch uit. De kinde-
ren van groep 3 waren de 
toeristen die op bezoek wa-
ren in het Rijksmuseum en 
de schilderijen allemaal be-
keken en fotografeerden. Er 
liepen ook 3 dieven in het 
museum maar zij werden ge-
lukkig gevangen en ‘inge-
lijst’. Dit was ook het thema 
van deze voorstelling. Onder 
grote belangstelling van ou-
ders, opa’s en oma’s en be-
kenden hebben de kinderen 
van een geweldige alterna-
tieve groepsdag genoten.

Strijd om schoonste 
strand weer losgebarsten
Regio - De strijd om het 
schoonste stranden van 
Nederland is weer losge-
barsten. Welke van de vier 
kustprovincies en wel-
ke badplaats wint er dit 
jaar? Stemmen kan tot en 
met zondag 21 augustus 
via www.supportervan-
schoon.nl. Deelnemers 
maken kans op een lang 
weekend aan het schoon-
ste strand van Nederland 
of één van de Supporter 
van Schoon badlakens.

,,Ik ben vlak aan zee geboren 
en kom van jongs af aan al 
veel op het strand”, zegt Sup-
porter van Schoon-ambas-
sadeur Floortje Dessing. ,,De 
Nederlandse stranden zijn 
een visitekaartje voor ons 
land, de stranden zijn prach-
tig, en het is een kleine moei-
te om dat ook zo te houden. 
Ik wil alle Noord-Hollandse 
strandliefhebbers oproepen 
om samen met mij de han-
den uit de mouwen te ste-
ken, de stranden nog scho-
ner te maken én te stemmen 
op hun favoriete Noord-Hol-
landse strand!”
Nederland heeft vier kust-
provincies en meer dan 70 
recreatiestranden, gelegen 
aan een kustlijn van ruim 450 
kilometer. Vorig jaar kaap-
te de gemeente Domburg de 
prijs weg voor het schoonste 
strand. De Zeeuwse stran-
den scoren jaar na jaar bij-
zonder hoog. De stranden in 
de overige provincies scoren 
ook erg goed, maar kunnen 
zeker nog wat extra steun 
gebruiken van de vele en-
thousiaste Supporters van 
Schoon. De eindbeoordeling 
is een combinatie van bevin-
dingen van ANWB-inspec-
teurs én stemmen van het 

publiek. En daarom hebben 
alle stranden supporters no-
dig, want de strijd voor een 
schoon strand moet er één 
van ons allemaal worden: 
Samen Strijden voor een 
Schoon Strand. Alle Neder-
landers kunnen tot en met 
21 augustus stemmen op het 
schoonste strand. De jaar-
lijkse strandencampagne 
van NederlandSchoon helpt 
met het bewustmaken van 
het belang van schone stran-
den en de rol die mensen 
daar zelf in kunnen spelen. 
Om strandliefhebbers extra 
te stimuleren, is er ook dit 
jaar weer de Stimulerings-
prijs. Deze speciale award 
wordt uitgereikt aan het ini-
tiatief dat de schoonmaak op 
een bijzondere, opvallende 
en uiteraard succesvolle ma-
nier heeft aangepakt.
Op woensdag 31 augustus 
maken de ANWB en Ne-
derlandSchoon bekend welk 
strand zich een jaar lang het 
Schoonste Strand van Ne-
derland mag noemen. Ook 
worden dan de winnaars per 
provincie uitgeroepen. Zo-
wel de Schoonste Stranden 
Verkiezing als Supporter van 
Schoon zijn initiatieven van 
NederlandSchoon.

Pokémons in Beeckestijn
Velsen-Zuid - Maandag was het topdrukte op landgoed 
Beeckestein door een gesignaleerde Pokémon bij de vijver. 
Menig speler trok er met de mobiel op uit om deze Water-
pokémon te vangen. Voor mensen die nog niet van de nieuw-
ste rage hebben gehoord: via het spel Pokémon Go op de 
smartphone kun je met GPS digitale diertjes vangen. Dus het 
is niet alleen het mooie weer waarom je deze weken zoveel 
jongeren buiten ziet wandelen. (foto: Mattijs Kuiper)

Nieuw asfalt voor 
Lange Nieuwstraat

IJmuiden – De derde fase 
van de omvangrijke recon-
structie nadert zijn voltooiing. 
Voor de winkels ligt inmid-
dels een nieuwe stoep en vo-
rige week is de rijbaan voor-
zien van een verse laag asfalt. 
Sinds september 2015 wordt 
hard gewerkt aan een face-
lift van de winkelstraat. Naast 
het vervangen van het riool 
wordt een nieuw wegprofi el 

aangelegd met fi etspaden 
aan beide kanten. Daarbij 
wordt fors geïnvesteerd in de 
kwaliteit van de materialen.
Fase 3 duurt tot begin au-
gustus. Daarna volgen nog 
Fase 4 (Velserduinweg-Plein 
1945, augustus-november), 
Fase 5 (Plein 1945, decem-
ber-februari) en Fase 6 (Vel-
serduinplein, maart-juli). (fo-
to: Erik Baalbergen) 
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Af- en toeritten afgesloten
Op donderdag 21 juli en vrijdag 22 
juli zijn de af- en toeritten op de 
A9 tussen Uitgeest en de Wijker-
tunnel tussen 22.00 uur en 05.00 
uur aan beide zijden van de A9 af-
gesloten vanwege maaiwerkzaam-

heden. Verkeer wordt omgeleid via 
de volgende afrit. Hulpdiensten met 
de hoogste spoed (zogeheten Prio 
1-hulpdiensten) kunnen met gepas-
te snelheid gewoon door de afslui-
tingen rijden.

Pierenbadjes in Velsen
De gemeente Velsen beschikt 
over twee pierenbadjes voor de 
allerkleinste badgasten. Een in 
het Burgemeester Rijkenspark 
in Santpoort en de tweede naast 
de kinderboerderij in Park Vel-
serbeek. In het ondiepe water 
wordt druk gesparteld, zo is de 
laatste tijd wel gebleken.

Burgemeester Rijkenspark
Het badje in het Burgemeester Rij-
kenspark is tot half september 
open als de buitentemperatuur een 
paar dagen lang boven de 20 graden 
komt. Het wordt 3 tot 4 keer per 
week helemaal verschoond. Boven-
dien worden er dagelijks chloor-
korrels toegevoegd en controleert 
de gemeente het water op zwerf-

vuil en overige zaken. Helaas tref-
fen we regelmatig fl essen of stukjes 
glas aan. In dat geval wordt het bad-
je helemaal schoongemaakt. Voor-
komen kunnen we het niet, check 
dus altijd even of er glas in ligt!

Velserbeek
Het badje in Velserbeek is tijdens 
de schoolvakantie elke dag gevuld. 
Tijdens de zomervakantie wordt 
het, a� ankelijk van de drukte, da-
gelijks schoon gemaakt en met 
schoon water gevuld. Na de gro-
te vakantie is het badje alleen op 
woensdag en in het weekend ge-
vuld. De buitentemperatuur moet 
dan ook enkele dagen achtereen 
boven de 20 graden zijn. (foto: ge-
meente Velsen)

Basisschool Het Anker wint
Basisschool Het Anker uit Velser-
broek heeft de inzamelwedstrijd 
gewonnen. De leerlingen en de 
leerkrachten hadden het meeste 
plastic afval ingezameld en wer-
den beloond met een ijsje.

Op negen Velsense basisscholen 
werd dit schooljaar extra aandacht 
besteed aan afvalscheiding. Kinde-
ren leerden dat plastic verpakkin-
gen maar ook drankpakjes kunnen 
worden hergebruikt. Dat scheelt 
veel energie en nieuwe grondstof-
fen.

De andere scholen die meede-
den waren: De Rozenbeek (Velser-
broek), De Klipper (IJmuiden), De 
Bosbeekschool (Santpoort-Noord), 
Het Kompas (IJmuiden), Jan Cam-
pertschool (Driehuis), De Boeka-
nier (IJmuiden) en De Parnassia 
(Santpoort-Noord). Op de scho-
len waren voor dit project tijdelijk 
containers geplaatst. Kinderen do-
neerden hun eigen afval, maar wa-
ren ook de buurt in gegaan om plas-
tic afval te verzamelen.

Hergebruik
Het was een geslaagd project. Veel 
leerlingen en hun ouders verbaas-

den zich over wat er tegenwoor-
dig tot plastic afval gerekend kan 
worden. Maar ook dat dit afval zo 
goed hergebruikt kan worden. Nog 
steeds komen veel herbruikba-
re materialen terecht in het rest-
afval. En dat is zonde. Door afval 
goed te scheiden blijven waarde-
volle grondsto� en behouden, waar 
nieuwe producten van kunnen wor-
den gemaakt. Kijk voor meer infor-
matie op www.indegoeiebak.nl. (fo-
to: gemeente Velsen)

Evenementen in Velsen
De zomer is aangebroken en er is weer veel te doen in Velsen. Zoals:

Tot en met 24 juli  Zomerfestival, Kennemerlaan IJmuiden  
30 juli tm 6 augustus  Dorpsfeest Santpoort
13 augustus   Dance Valley, Spaarnwoude
20 augustus   Dutch Valley, Spaarnwoude 
21 augustus   LatinVillage Festival, Spaarnwoude 

Maar er zijn nog veel meer activiteiten! Voor jong en oud. Kijk voor meer 
informatie  www.vvvijmuidenaanzee.nl.

Voorkom inbraak!
De zomerperiode is een fi jne tijd 
waarin veel mensen op vakantie 
zijn of dagje uit. Maar ook de tijd 
waarin veel inbrekers toeslaan, 
omdat ze weten dat bewoners 
van huis zijn of omdat ze een 
raam open zien staan. Voorkom 
inbraak en volg deze tips op!

Op vakantie? Licht de buren in
Vertel uw vertrouwde buren over 
uw vakantieplannen. Zij kunnen 
op uw woning letten en helpen de-
ze een bewoonde indruk te geven. 
Door de post weg te halen, de plant-
jes water te geven, de auto af en toe 
eens op de oprit te zetten en een 
lampje aan te doen. 

Dagje weg? Deur op slot!
Ramen en deuren staan vaker open 
met het mooie weer. Een inslui-
per kan dan zonder in te breken uw 
woning binnenkomen en er binnen 
enkele minuten met uw spullen 
vandoor zijn. Doe uw deuren en ra-
men op slot; ook al gaat u maar heel 

even naar de buren, boodschappen 
doen of even naar boven om bij-
voorbeeld de was op te hangen. Leg 
geen kostbare spullen in het zicht.

Bel 112 bij verdachte situaties
Vertel uw buren dat ze bij een ver-
dachte situatie (bijvoorbeeld ge-
luiden vanuit uw woning terwijl u 
er niet bent) direct de politie moe-
ten bellen via telefoonnummer 
112, het nummer voor spoed. Snel 
alarm slaan, vergroot de pakkans 
van de inbrekers.

Naast deze tips blijft het natuur-
lijk van belang om te zorgen voor 
goedgekeurd hang- en sluitwerk 
op ramen en deuren. Een goedge-
keurd slot voldoet aan de eisen van 
het Politiekeurmerk Veilig Wo-
nen (PKVW) en herkent u aan het 
SKG-logo, 1, 2 of 3 sterren en het 
® teken. Vraag hierover advies aan 
een PKVW-bedrijf  www.politie-
keurmerk.nl/bewoners/pkvw_be-
drijf. 
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Nog enkele plekken over voor subsidie woningisolatie
Energiebesparing, meer comfort 
en besparing op uw kosten – er 
zijn redenen genoeg om uw wo-
ning klaar te maken voor de toe-
komst. Gaat u of heeft u uw wo-
ning voorzien van isolatie? Omge-
vingsdienst IJmond heeft nog een 
paar subsidieplekken beschikbaar.

Aanvragen
Bij diverse gemeenten is er nog plek 
voor aanvragen. Zo is er in de ge-
meente Velsen nog plek voor 37 aan-
vragen, in Beverwijk voor 73 aanvra-
gen, in Heemskerk voor 38 aanvra-
gen, en in de gemeente Uitgeest is 
nog plek voor 29 aanvragen.

Bundelen met buren
Er zijn ook nog mogelijkheden voor 
mensen die al eerder een aanvraag 
hebben ingediend, maar niet in aan-
merking kwamen omdat hun inves-
tering lager was dan de ondergrens 

van € 1.500,-. Bundel uw aanvraag 
met die van uw buren of kennissen 
in de gemeente om de ondergrens te 
halen en alsnog van deze subsidie te 
profi teren.

Terugwerkende kracht
Heeft u uw woning al geïsoleerd, en 
was dit na 1 januari 2014? Dan komt 
u in aanmerking voor subsidie met 
terugwerkende kracht. Maar wees er 
snel bij, want ook de ruimte voor de-
ze aanvragen is beperkt.

Verduurzamen
Wanneer woningeigenaren kiezen 
voor het verduurzamen van hun wo-
ning vraagt dit veelal om investering. 
Om die reden stelden diverse ge-
meenten subsidie beschikbaar voor 
dak-, vloer- en gevelisolatie en voor 
isolatieglas. Daar vallen dus ook Vel-
sen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest 
en Bloemendaal onder, met onder-

steuning van de provincie. 

Voor meer informatie, voorwaarden 
en indienen van aanvragen kunt u te-

recht op www.wijwonenwijzer.nl en 
voor meer informatie over maatre-
gelen kunt u terecht op www.duur-
zaambouwloket.nl.

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor 
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te 

maken hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze 
website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 
0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten 
over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum 
van het stadhuis kunt u een formulier 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 
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van 
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen 
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De 
bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het 
elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van 
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 9 ju-
li 2016 tot en met 15 juli  2016 de 
volgende 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
Pruimenboomplein 76, plaatsen 
wegschui� are balkonbeglazing 
(15/07/2016) 14056-2016;
Steentijm 37, plaatsen dakkapel 
(12/07/2016) 13776-2016;
Pleiadenplantsoen ong., oprich-

ten 28 appartementen (12/07/2016) 
13819-2016;
Lange Nieuwstraat ong., oprich-
ten 30 woningen en bedrijfsruimte 
(13/07/2016) 13896-2016;
Trompstraat 47, plaatsen dakop-
bouw (13/07/2016) 13909-2016;
Pleiadenplantsoen ong., kappen 5 bo-
men (13/07/2016) 13913-2016;
Lange Nieuwstraat ong., oprichten 
78 woningen (13/07/2016) 13885-
2016;
Platanenstraat 40, plaatsen dakop-
bouw (11/07/2016) 13709-2016.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Valckenhoefl aan 15, uitbouw keu-
ken over bestaand balkon op eerste 
woonlaag (13/07/2016) 13933-2016;
Kerkweg 14, vergroten woning met 
uitbouw achterzijde (12/07/2016) 
13790-2016.

Velsen-Zuid
Heuvelweg 6, houden evenement 
Strong Viking Brother Edition op 
15 en 16 oktober 2016 (14/07/2016) 
14013-2016;
Oosteinderweg 38, plaatsen dakka-
pel (12/07/2016) 13743-2016.

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 132, plaatsen dakka-
pel (14/07/2016) 13959-2016;
Wüstelaan 19, kappen boom 
(12/07/2016) 13733-2016;
Wüstelaan 19, kappen boom 
(11/07/2016) 13584-2016.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Hagedisstraat 1, veranderen over-
kapping (14/07/2016) 13959-2016;
Eendrachtsstraat 30, plaatsen 
smoorspoel met bijbehorend gebouw 
(14/07/2016) 14018-2016.
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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 aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Jan Pieterszoon Coenstraat 89, 
plaatsen dakopbouw (14/07/2016) 
9241-2016;
Cruiseboulevard 10, wijzigen ge-
bruik Felison Terminal voor openba-
re niet-reguliere publieksevenemen-
ten (14/07/2016) 6837-2016.

Velsen-Noord
Kraandrijverstraat ong., oprichten 
bedrijfsgebouw (12/07/2016) 7787-
2016.

Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 3, oprichten woning, 
slopen bestaande woning en kappen 
2 bomen (19/07/2016) 8473-2016.

Aanvragen (vervolg)

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 

Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Kievitlaan 2, plaatsen erker (voorge-
vel) (15/07/2016) 11057-2016.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 71, plaatsen 

AED-kast aan zijgevel (13/07/2016) 
11194-2016.

Santpoort-Noord
St. Martinstraat 14 en 16, wijzigen 
gedeelte sportcentrum en bedrijfs-
woning in 2 woningen (18/07/2016) 
4971-2016.

Santpoort-Zuid 
Van Dalenlaan 132, plaatsen dakka-
pel (15/07/2016) 13954-2016.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mede

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
2e Curiosa en brocante Fair op land-
goed Beeckestijn op 24 juli van 9.00 
tot 16.30 uur. Locatie: tuin van Land-
goed Beeckestijn Rijksweg 130 te 
Velsen Zuid (18/07/2016) 9231-
2016;
Dutch Valley Festival 2016 Spaarn-
woude 20 augustus 2016 van 13.00 
tot 23.00 uur. Locatie Recreatie-
schap Spaarnwoude te velsen-Zuid 
(18/07/2016) 1508-2016;
Dance Valley Festival 2016 Spaarn-
woude 13 augustus 2016 van 13.00 
tot 23.00 uur. Locatie Recreatie-
schap Spaarnwoude te velsen-Zuid 
(18/07/2016) 1510-2016;
Latin Village Festival 21 augustus 
2016 van 13.00 tot 23.00 uur. Locatie: 
recreatieschap Spaarnwoude te vel-
sen-Zuid (18/07/2016) 6099-2016.

Regionale detailhandelsvisie IJmond vastgesteld
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat de raad 
van Velsen in zijn vergadering van 

29 juni 2016 heeft besloten de Re-
gionale Detailhandelsvisie IJmond 
vast te stellen. Deze visie is ook in 

de gemeenteraden van Beverwijk en 
Heemskerk vastgesteld. De Regiona-
le Detailhandelsvisie IJmond treedt 

een dag na publicatie in werking en 
daarmee vervalt het eerder vigeren-
de detailhandelbeleid. 

Kapmeldingen
Op onderstaande adressen wordt 
de komende periode gekapt. Het 
gaat om:

Betsy Perkstraat, 4 esdoorns te-
genover de nummers 7, 9, 17 en 21 
(staan op het gazon), i.v.m. teveel 
schaduw en te grote boomkroon 
naar de huizen toe.
Lemsteraak, 2 essen tegenover de 

nummers 1 en 6. Beide essen zijn te 
kwetsbaar voor harde wind of storm. 
Ze hebben beide een uitgebroken 
kroontop en zijn hierdoor gevaarlijk 
voor de omgeving geworden.

Groot Hoe� lad, 2 sierkersen (Pru-
nus) achter nr. 24 (Zwanebloem-
plantsoen), wegens overlast van tak-
ken boven de tuinen.

Leeghwaterweg, 2 populieren te-
genover fi rma Harsveld nr. 3. Beide 
bomen zijn gevaarlijk bij harde wind 
of storm; er breken regelmatig tak-
ken uit.

Bosweg, 1 beuk. Beuk is dood / mag 
gelijk gerooid worden i.v.m. veilig-
heid fi etsers

Duin en Kruidbergerweg, 1 beuk. 
Beuk is dood/mag gelijk gerooid 
worden i.v.m. veiligheid fi etsers

Van Lenneplaan voor nr. 68, 1 berk. 
Heeft last van wilgenhoutrups.
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Voorbereidingsbesluit woongebruik
Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat de gemeenteraad van Velsen in zijn ver-
gadering van 29 juni 2016 een voorberei-
dingsbesluit ‘Woongebruik IJmuiden-Oost 
en Santpoort-Noord’ (idn: NL.IMRO.0453.VB-
0001WOONGEBRUIK2-R001) heeft genomen. 
Het besluit treedt daags na publicatie in wer-
king.

Aanleiding
Dit besluit ziet er op dat het verboden is een wo-
ning anders te gebruiken dan bewoning door één 
huishouden. Wettelijk is bepaald dat tegen het 
voorbereidingsbesluit geen bezwaar en beroep 
kan worden ingesteld.

Ligging gebied voorbereidingsbesluit
Zie a� eelding

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 ligt het voorbereidingsbe-
sluit ‘Woongebruik IJmuiden-Oost en Santpoort-
Noord’ voor een ieder met ingang van nu geduren-
de zes weken ter inzage: 
- Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. 
- Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
- Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplan-
nen.nl. 

Beroep
Wettelijk is bepaald dat tegen het voorbereidings-
besluit geen bezwaar en beroep kan worden inge-
steld.

Publicatie beslissingen ingevolge wet BRP
Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat na uitvoerig 
onderzoek is gebleken dat on-
derstaande personen niet meer 
woonachtig zijn, op het adres 
waar zij in de basisregistratie per-
sonen van de gemeente Velsen 
staan ingeschreven.

Hun persoonslijst zal daarom wor-
den opgeschort met als reden: ver-
blijfplaats onbekend. Dit betekent 
dat zij daardoor formeel niet meer 
in Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:

Akua,S. geb.19-11-1962 
Kemper,R.M. geb.13-07-1989
Bijl, I.W. geb.12-08-1963 
Kenjar,E. geb.15-05-1967
Broere,S. geb.16-05-1989 
Korteschiel,R.H. geb.08-03-1967
Caffio,S. geb.22-06-1991 
Kuypers,T.G.M. geb.16-02-1947
Deelen,S. geb.10-02-1989 
Maia Azevedo Sousa,N.M.
 geb.10-01-1964
Eerenberg,R. geb.06-08-1967 

Milczarski,K.M. geb.16-06-1976
Fouta,M. geb.27-10-1984 
Moretti Lastra,M. geb.27-12-1986
Gouw,S.I. geb.05-10-1971 
Nieuwland,D. geb.11-05-1990
Hoogendijk,M. geb.11-04-1968 
Plijter,W.E.E. geb.01-11-1991
Kazyaka,M. geb.08-07-1973 
Wijbrands,P. geb.08-07-1957

Voor informatie kunt u terecht bij 
Publiekszaken, werkeenheid Bur-
gerzaken, tel. (0255) 567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend-
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders.

Beleidsregels 
BELEIDSREGELS MIDDELEN EN 
VERANTWOORDE GIFTEN PAR-
TICIPATIEWET 2016 GEMEENTE 
VELSEN

Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Velsen 
besluit vast te stellen de Beleidsre-

gels Middelen en Verantwoorde gif-
ten Participatiewet 2016 gemeente 
Velsen.

BELEIDSREGELS BOETEOPLEG-
GING PARTICIPATIEWET, IOAW 
EN IOAZ 2016 GEMEENTE VEL-
SEN

Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Vel-
sen besluit vast te stellen de Beleids-
regels boeteoplegging Participatie-
wet, IOAW en IOAZ 2016 gemeente 
Velsen.
 

Voor de complete tekst van beide 
beleidsregels verwijzen wij u graag 
naar het Elektronisch Gemeente-
blad van de gemeente Velsen, week 
29, van 21 juli 2016, dat op 21 juli op 
de website van Velsen wordt gepu-
bliceerd.
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