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Dorpsfeest in volle gang • Dagelijks duizenden mensen op de been

Iedereen feest mee in Santpoort
Santpoort - Dorpsfeest 
Santpoort is in volle gang. 
Tot en met zaterdagavond 
worden in Santpoort-
Noord en Santpoort-Zuid 
ruim veertig activiteiten 
georganiseerd, uiteenlo-
pend van steenwerpen tot 
de kortebaandraverij. Bij 
de organisatie zijn meer 
dan 350 vrijwilligers be-
trokken.

Eén van de hoogtepunten 
tot nu toe was de spontane 
deelname van burgemees-
ter Frank Dales en wethouder 

Arjen Verkaik aan de step-
penrace. Zij liepen maandag-
avond samen met harddra-
verijvoorzitter Bas Kuntz en 
ambtenaar Ton Joosten een 
nat pak op in de Hoofdstraat. 
Het waterspektakel werd ga-
deslagen door honderden 
enthousiaste toeschouwers, 
die de burgemeester luid 
aanmoedigden.
Het tweede grote hoogte-
punt volgt donderdagmiddag, 
als het oostelijke deel van de 
Hoofdstraat weer wordt inge-
richt als harddraversparcours. 
Er verschijnen 22 paarden 

aan de start van de 258ste 
kortebaan van Santpoort. Het 
eerste startschot valt rond 
13.30 uur.
Tijdens de openingsborrel op 
het kermisterrein vertelde Bas 
Kuntz dat de sponsorinkom-
sten van de Harddraverij Ver-
eniging Santpoort en Omstre-
ken dit jaar met 10 procent 
zijn gestegen. Het dorpsfeest 
wordt ondersteund door ruim 
200 ondernemers, die er sa-
men met de kermisexploitan-
ten, de gemeente Velsen en 
de leden voor zorgen dat het 
evenement georganiseerd 

kan worden. Met de gemeen-
te Velsen en de politie zijn 
goede afspraken gemaakt 
over de aanpak van potenti-
ele onruststokers. Twee daar-
van moesten voorafgaand 
aan het dorpsfeest een brief 
komen ophalen bij de bur-
gemeester. ,,Ik heb ze verteld 
dat het dorpsfeest wordt ge-
organiseerd door 350 vrijwilli-
gers. Als zij dat verstoren, zijn 
ze van mij”, aldus Dales. (fo-
to boven: Friso Huizinga, fo-
to’s onder: Dorpsfeest Sant-
poort/Joost Wouters en Aad 
de Gier)
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Erik Baalbergen legt weke-
lijks een typisch IJmuidens 
beeld vast. Soms naar aan-
leiding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie ta-
ferelen die IJmuiden door-
gaans te bieden heeft of bij-
zondere gebeurtenissen die 
plaatsvinden. Achter elke 
foto schuilen wetenswaar-
digheden over IJmuiden. 
Deze week aandacht voor 
het Thalia Theater.

Opnieuw staat een markant 
IJmuider gebouw in de ver-
koop: het Thalia Theater, rots 
in de branding van westelijk 
Oud-IJmuiden. John en Mo-
nique van Waveren kochten 
het pand 21 jaar geleden van 
de gemeente en knapten het 
grondig op. Sinds 1996 heeft 
het theater veel gasten mo-
gen ontvangen voor optredens, 
filmvoorstellingen, feesten en 
bijeenkomsten. Veel haast is er 
niet met de verkoop; een bord-
je ‘Te koop’ ontbreekt. 
De eigenaren, die ook Ho-
tel Augusta runnen, willen het 
rustiger aan gaan doen en zoe-
ken een enthousiaste opvolger, 
die het theater als gelegen-
heid voor ‘horeca met cultuur’ 
voortzet.
Thalia is gebouwd als Oud-Ka-
tholieke kerk. Met het ontwik-
kelen van de visserij vestigen 
vissers uit andere vissersplaat-
sen zich met hun gezinnen in 
het jonge IJmuiden. Hieronder 
zijn veel Oud-Katholieken uit 
Egmond en Den Helder. Spoe-
dig ontstaan plannen voor de 
bouw van een eigen kerk in 
IJmuiden. Totdat deze beschik-
baar is, worden vanaf 1888 
kerkdiensten gehouden in een 

gehuurd lokaal in het Hotel 
Willem Barendsz. In datzelfde 
jaar wordt een stuk grond ge-
kocht aan de Breesaapstraat. 
De bouw van de kerk start 
een jaar later. De kerk wordt 
in 1890 in gebruikt genomen 
en is gewijd aan Engelmun-
dus, een van de eerste evan-
geliepredikers in onze contrei-
en. Bij de inwijding telt de ge-
meente al 175 zielen en groeit 
snel. Tien jaar later, in 1901 telt 
zij 650 leden en is de kerk te 
klein. Men besluit daarom tot 
nieuwbouw. In 1907 wordt de 
grotere Engelmunduskerk aan 
de Koningin Wilhelminakade 
ingewijd.
De kerk aan de Breesaapstraat 
wordt verkocht, onder de voor-
waarde dat de kerk voorlo-
pig geen uitgaansgelegen-
heid wordt. De eerste jaren zijn 
er een mandenmakerij en een 
nettenboeterij in gevestigd. 
In 1919 wordt de voormali-
ge kerk verbouwd en voor-
zien van een Art Deco uiterlijk. 
Eind april 1920 wordt het on-
der de naam ‘Thalia Theater’ 
als schouwburg, bioscoop en 
concertzaal in gebruik geno-
men. Thalia overleeft de sloop-
woede en bombardementen 
van de Tweede Wereldoorlog.
Tot in 1969 is Thalia als bios-
coop gebruikt. Daarna is het 
onder andere als opslagruim-
te gebruikt door de dienst Be-
scherming Bevolking. In de ja-
ren negentig wordt het ver-
waarloosde Thalia gered van 
de sloop. Het echtpaar Van 
Waveren koopt het pand en 
verbouwt het tot een waardig 
theater. We hopen dat zij nu, 
na ruim 20 jaar, de opvolger 
vinden en dat Thalia haar allu-
re behoudt!

IJmuiden - Zaterdag 5 au-
gustus wordt van 9.00 tot 
16.00 uur weer een rommel-
markt gehouden op het Ken-
nemerplein (tegenover de 
Vomar). 
Er zijn weer kramen de vol 
liggen met van alles en nog 

wat. Wie ook zijn overtollige 
spullen wil verkopen kan een 
kraam huren. Bel voor meer 
informatie of reserveringen 
voor een kraam naar 0255-
533233 of 06-10475023. De 
volgende markt is op 12 au-
gustus.

Rommelmarkt op
het Kennemerplein

Alsnog rondje varen
IJmuiden - Door een miscommunicatie mocht Stephan 
Schaap uit IJmuiden tijdens het Havenfestival niet met zijn 
aangepaste fiets de kade op. Erg vervelend, want hij wilde 
heel graag een rondvaart maken. Vorige week heeft de orga-
nisatie het met hem goedgemaakt. Met dank aan CVV  Vlet-
terlieden kon Stephan, die een fysieke beperking heeft, als-
nog een prachtige vaartocht maken. Zijn reactie laat zich ra-
den: hij vond het geweldig!

Ladies Afternoon en 
pubquiz op het strand
IJmuiden - Paviljoen Noord-
zee organiseert op zondag 13 
augustus een Ladies After-
noon. Dit is een leuke mid-
dag speciaal voor de dames 
met onder andere lingerie, 
bad- en nachtkleding, kin-
dermode, pedicure, nagelsty-
liste en visagie. De toegang is 
gratis. Aanvang 14.00 uur.
Op 18 augustus is er om 

20.00 uur een zomeravond 
pubquiz waarbij leuke prijzen 
te winnen zijn. 
Tijdens de quiz worden de 
deelnemers getrakteerd op 
lekkere hapjes. Inschrij-
ven per team van maximaal 
4 personen kost 4 euro per 
persoon. Aanmelden kan via 
post@paviljoennoordzee.nl 
of 0255-514004.
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3 AUGUSTUS
Dorpsfeest Santpoort. Zie 
voor programma de editie van 
27 juli of kijk op www.jutter.nl
Buitenplaats Beeckestijn 
gesloten in verband met uit-
vaart in het hoofdhuis. 
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 
tot 17.00 uur. 3 Speurtoch-
ten voor kinderen van kleuter 
tot puber. ‘95 jaar Wijsmuller 
Durf en Innovatie’ tot 20 au-
gustus.
Pieter Vermeulen Museum 
tentoonstelling Poepgoed/ 
Scheid Goed. Open van 13.00 
tot 17.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn 
Kindervertelmiddag voor 4-8 
jaar. Van 14.00 tot 16.00 uur. 
Kosten 6 euro per kind. Kan 
ook als verjaardagspartijtje 
info 06-26038252.

4 AUGUSTUS
Dorpsfeest Santpoort. Zie 
voor programma de editie van 
27 juli of kijk op www.jutter.nl
Buitenplaats Beeckes-
tijn tentoonstelling Dubbel-
portret, werk van Emo Ver-
kerk en Ricarda Vaitiekunas. 
Open van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro. Kinderver-
telmiddag voor 4-8 jaar. Van 
14.00 tot 16.00 uur. Kosten 
6 euro per kind. Kan ook als 
verjaardagspartijtje info 06-
26038252.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 
tot 17.00 uur. 3 Speurtoch-
ten voor kinderen van kleuter 
tot puber. ‘95 jaar Wijsmuller 
Durf en Innovatie’ tot 20 au-
gustus.
Pieter Vermeulen Museum 
tentoonstelling Poepgoed/
Scheid Goed. Open van 13.00 
tot 17.00 uur.

Orgelconcert m.m.v. Ro-
nald van der Veen om 12.00 
en 13.00 uur in de Grote Kerk 
Alkmaar. Foto: Jan Zwart. 
Gratis toegang.

Open huis Reddingsbrigade 
in Egmond aan Zee. Op de-
ze avond kan ook de vuurto-
ren bezocht worden. Meer in-
formatie: www.reddingsbri-
gade.info.

5 AUGUSTUS
Dorpsfeest Santpoort. Zie 
voor programma de editie van 
27 juli of kijk op www.jutter.nl
Rommelmarkt op het Ken-
nemerplein in IJmuiden. Van 
9.00 tot 16.00 uur.
Buitenplaats Beeckes-
tijn tentoonstelling Dubbel-
portret, werk van Emo Ver-
kerk en Ricarda Vaitiekunas. 
Open van 11.00 tot 16.00 uur. 
Toegang 4 euro. Kinderver-
telmiddag voor 4-8 jaar. Van 
14.00 tot 16.00 uur. Kosten 
6 euro per kind. Kan ook als 
verjaardagspartijtje info 06-
26038252.
Spaarndamse Kunstmarkt 
van 11.00 tot 17.00 uur. Markt-
muziek van 11.30 tot 16.30 
uur.Driekwartiersconcert be-
gint om 14.00 uur. 
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 
tot 17.00 uur. 3 Speurtoch-
ten voor kinderen van kleuter 
tot puber. ‘95 jaar Wijsmuller 
Durf en Innovatie’ tot 20 au-
gustus. 
Pieter Vermeulen Museum 
tentoonstelling Poepgoed/ 
Scheid Goed. Open van 13.00 
tot 17.00 uur.

Expositie. Kunstenaarscol-
lectief CAKtwo houdt elke za-
terdag en zondag open huis 
met wisselende exposities in 
het atelier Voorheen Blinc-
kers op het strandplateau in 
Bakkum van 13.00 tot 18.00 

uur.

6 AUGUSTUS
Publieksdag Forteiland 
IJmuiden. Overtocht wordt 
verzorgd door m.s. Koningin 
Emma vanaf de Kop van de 
Haven. Vertrektijden: 10.45, 
12.45 en 15.10 uur. Retour-
vaart om 13.00, 15.15 of 17.15 
uur. Toegangskaarten voor 
overtocht en rondleiding kos-
ten 12,50 euro p.p. Bestellen 
via www.ijmuidenserondvaart.
nl of 0255-511676. Ook aan 
boord kunnen kaarten wor-
den gekocht.
Buitenplaats Beeckes-
tijn tentoonstelling Dubbel-
portret, werk van Emo Ver-
kerk en Ricarda Vaitieku-
nas. Open van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang 4 euro. Kinder-
vertelmiddag voor 4-8 jaar. 
Van 14.00 tot 16.00 uur. Kos-
ten 6 euro per kind. Kan ook 
als verjaardagspartijtje in-
fo 06-26038252. Maandelijk-
se rondleiding door huis en 
tuinen. Aanvang 14.00 uur. 
Aanmelden via info@buiten-
plaatsbeeckestijn.nl
Bunker Museum IJmuiden 
is geopend voor publiek van 
11.00 tot 16.00 uur aan de 
Badweg 38 in IJmuiden, te-
genover camping de Duin-
doorn.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 
tot 17.00 uur. 3 Speurtoch-
ten voor kinderen van kleuter 
tot puber. ‘95 jaar Wijsmuller 
Durf en Innovatie’ tot 20 au-
gustus.
Pieter Vermeulen Museum 
tentoonstelling Poepgoed/ 
Scheid Goed. Open van 13.00 
tot 17.00 uur. Workshop knut-
selen. 13.30 tot 15.30 uur. 
Kosten 1,50 bovenop de en-
treeprijs.

(foto: Peter Neijenhoff)
Speciale rondleiding op 
het Beeldenpark Een Zee van 
Staal in Wijk aan Zee. Start 
14.00 uur vanaf entree park 
hoek Bosweg/Reyndersweg.
Muziekoptreden Spaar-
ne Jazz Kwartet in kerkje De 
Stompe Toren in Spaarnwou-
de. Aanvang 14.00 uur. Toe-
gang gratis.
Optreden Mainville Music 
Company in De Oude Keuken 
in Bakkum met blues, rock en 
hedendaagse muziek. Aan-

▲

vang 15.00 uur.

7 AUGUSTUS
Concert. Daniil Danilenko, 
piano. Werken van Ljapoenov 
en Glazoenov, Irene Kok, cello 
en Lidewij Faber, cello. Wer-
ken van Bach, Offenbach en 
Boccherini. Aanvang 20.30 
uur in de Ruïnekerk in Ber-
gen. Kaarten via www.tihms.
com.
Stadswandeling Alkmaar. 
Op maandag en vrijdag om 
13.00 uur onder begeleiding 
van een gids. Tot en met sep-
tember. Aanmelden info@
vvvalkmaar.nl of telefonisch 
072-5114284.

8 AUGUSTUS
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam van Santpoort, 
Driehuis en Velsen-Zuid, in 
Het Terras, Dinkgrevelaan 17, 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 
tot 17.00 uur. 3 Speurtoch-
ten voor kinderen van kleuter 
tot puber. ‘95 jaar Wijsmuller 
Durf en Innovatie’ tot 20 au-
gustus.
Pieter Vermeulen Museum 
tentoonstelling Poepgoed/ 
Scheid Goed. Open van 13.00 
tot 17.00 uur.
Rondje Bavo met torenbe-
klimming in Haarlem. Start 
13.30 uur vanaf de Groet 
MArkt bij standbeeld Laurens 
Jansz Coster. Kosten 12,- p.p. 
incl. kopje koffe of thee in de 
eeuwenoude Brouwerskapel. 
Aanmelden via 06-16410803 
op werkdagen van 09.00 tot 
10.00 en van 18.00 tot 19.30 
uur. of via gildewandelin-
gen@gmail.com.
Buitenplaats Beeckestijn
Kindervertelmiddag voor 
4-8 jaar. Van 14.00 tot 16.00 
uur. Kosten 6 euro per kind. 
Kan ook als verjaardagspar-
tijtje Opgeven kan via car-
la–schut@hotmail.nl of 06-
26038252. Dit kan tot de dag 
ervoor tot 17.00 uur. Nieuw: 
de gehele (school-) zomerva-
kantie van dinsdag tot en met 
zondag.

Lindegrachtconcert. Klas-
sieke muziek in Alkmaar. Het 
concert worden uitgevoerd 
op het ponton naast de ter-
rasboot van Grand Café Het 
Gulden Vlies, hoek Linde-
gracht/Koorstraat. Optreden 

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

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

van Nora Fischer, Amster-
dams Klarinet Kwartet. Aan-
vang 20.30 uur, gratis toe-
gang.

9 AUGUSTUS
Extra Publieksdag Fortei-
land IJmuiden. Er is één over-
tocht, vertrek 12.45 uur vanaf 
Kop van de Haven IJmuiden 
met de ‘Koningin Emma’. Re-
tourvaart vanaf het eiland is 
om 15.15 uur. Toegangskaar-
ten voor overtocht en rondlei-
ding à 12,50 p.p. bestellen via 
www.ijmuidenserondvaart.nl 
of 0255-511676.
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 
tot 17.00 uur. 3 Speurtoch-
ten voor kinderen van kleuter 
tot puber. ‘95 jaar Wijsmuller 
Durf en Innovatie’ tot 20 au-
gustus.
Pieter Vermeulen Museum 
tentoonstelling Poepgoed/ 
Scheid Goed. Open van 13.00 
tot 17.00 uur. Poppenkast-
voorstelling ‘Poep en Troep’ 
voor kinderen vanaf 3 jaar.
Buitenplaats Beeckestijn 
kindervertelmiddag voor 4-8 
jaar. Van 14.00 tot 16.00 uur. 
Kosten 6 euro per kind. Kan 
ook als verjaardagspartijtje 
info 06-26038252.

10 AUGUSTUS
Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in 
Bibliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. 
Ladies Day Open op Golf-
club Spaarnwoude.
Buitenplaats Beeckestijn 
tentoonstelling Dubbelpor-
tret, werk van Emo Verkerk 
en Ricarda Vaitiekunas. Open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 4 euro. 
Zee- en Havenmuseum 
IJmuiden open van 13.00 
tot 17.00 uur. 3 Speurtoch-
ten voor kinderen van kleuter 
tot puber. ‘95 jaar Wijsmuller 
Durf en Innovatie’ tot 20 au-
gustus.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem: Asgeir en Ella. The F.U.’s, 
Yawp en Paranoid State. Zie 
ook www.patronaat.nl
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IJmuiden -  IJsliefhebbers opgelet! Op zaterdag 5 augus-
tus staat er een ijscokar van de Staatsloterij voor de deur van 
Cigo Havana House in de Kennemerlaan. Hier wordt vijf uur 
lang gratis ijs uitgedeeld.

Telstar open dag 
op 12 augustus

Velsen-Zuid - Het is een dag 
waar veel supporters naar 
uitkijken. Vakanties worden 
geannuleerd, mensen mel-
den zich ziek op het werk en 
operaties worden uitgesteld. 
Alles om er maar bij te kun-
nen zijn: de open dag van de 
Witte Leeuwen!
Dit jaar is de open dag ge-
pland op zaterdag 12 augus-
tus. Er wordt om 11.00 uur af-
getrapt. In en rond het Rabo-
bank IJmond Stadion staan 
diverse activiteiten gepland. 
De open dag wordt om 14.30 
uur afgesloten met de oefen-
wedstrijd Telstar-Rijnsburg-
se Boys.
Handtekeningen jagen, ver-

koop van gedragen kleding 
en nieuwe merchandise, een 
horecaplein, demonstratie 
walking football, een panna-
kooi, diverse holes footgolf, 
activiteiten voor kids en een 
heerlijke sfeer. Alles om er 
gezamenlijk een fantastisch 
feest van te maken. 
De gehele open dag, dus ook 
de wedstrijd, is vrij toegan-
kelijk. Bezoekers hebben de 
mogelijkheid om te genie-
ten van een lekker drankje 
en een heerlijk broodje en de 
spelers zijn na de wedstrijd 
beschikbaar om mee op de 
foto te gaan en om handte-
keningen uit te delen. (foto: 
1963-pictures.nl)

IJmuiden - Dinsdagmiddag 
vond op het hoofdkantoor van 
DFDS Seaways IJmuiden, één 
van de grote sponsoren van 
het jaarlijkse wandelevene-
ment Vissenloop, de feestelijke 
uitreiking plaats van een gro-
te prijs, namelijk een 3-daag-
se zeecruise naar Newcastle in 
Engeland.
Sales Manager Maurice Lar-
denoije van DFDS Seaways 
overhandigde deze middag, 
onder het toeziend oog van de 
voorzitter van KWF Kankerbe-
strijding Velsen, Fred van Dam,  
de tickets en de reisbeschei-
den aan de winnaressen Dia-
ne de Vos en Lies de Vos die, 
gezamenlijk met familie, vrien-
den en hun werkgever, het 
hoogste sponsorbedrag bijeen 
hadden gebracht.
Enthousiast vertellen Diana en 
Lies, geboren IJmuidenaren, 
dat ze tijdens hun wandeltocht 
van 20 km op plaatsen waren 
geweest die ze voorheen nog 
nooit bezocht hadden. ,,Samen 
met onze zus Petra de Vos en 

onze nicht Franka Jungbak-
ker hebben we met ons vie-
ren voor de eerste keer van 
ons leven deelgenomen aan 
een wandeltocht en we heb-
ben gelijk maar voor een fl inke 
afstand gekozen. We hadden 
ons niet zo heel goed voorbe-
reid, maar uiteindelijk viel het 
toch wel mee. 
Om tien uur zijn we gestart en 
’s middags rond een uur of vier 
passeerden we de fi nish. De 
cruise gaan we maken met z’n 
vieren, zo rond de Kerst, want 
we willen naar de Kerstmarkt 
in Newcastle”.
En volgend jaar weer mee-
doen? 
,,Natuurlijk!’’ , roepen Diane en 
Lies enthousiast.
Voor de wandelliefhebbers 
die ook graag voor het goede 
doel, namelijk KWF Kanker-
bestrijding, hun steentje willen 
bijdragen: de Vissenloop 2018 
staat gepland voor zondag, 27 
mei, dus die datum kan alvast 
in de agenda worden geno-
teerd.

IJmuiden - Vindt u het leuk 
om op zondagmiddag in Se-
niorencentrum Zeewijk als 
gastvrouw of gastheer de be-
zoekers te ontvangen? Het 
centrum zoekt iemand die el-
ke tweede en derde zondag 
van de maand beschikbaar 
is. Werktijden zijn van 13.00 
tot 16.30 uur. Als gastvrouw/
heer verzorgt u samen met 
een collega de consumpties 
voor de bezoekers. U draagt 
bij aan de gezellige sfeer en 
onderhoudt goede contacten 
met de andere vrijwilligers. U 
kunt goed met geld omgaan 
en bent klantvriendelijk. Inte-
resse? Bel dan 0255-520650 
(mevrouw Noordzij) of mail 
naar  elisabethhoekstra@
welzijnvelsen.nl (mevrouw 
Hoekstra).

Gezocht: 
gastvrouw/heer

Santpoort-Noord - Een 50-ja-
rige man uit Haarlem is maan-
dagavond rond 22.00 uur aan-
gehouden op een evenemen-
tenterrein op de Hoofdstraat. 
De politie kreeg melding dat 
er een man met een bijl achter 
zijn rug over het terrein liep. Hij 
was hier al op aangesproken. 
maar gaf aan dat het zijn wan-
delstok was. Hierop werd de 
politie erbij geroepen. Die hield 
de man aan voor wapenbezit

Man loopt 
met bijl door 

Santpoort

IJmuiden - Een 32-jarige man 
uit IJmuiden is zaterdagmid-
dag gewond geraakt bij een 
steekincident op de A6 bij Al-
mere. Rond 15.05 uur kwam 
de melding dat er een gewon-
de man op de vluchtstrook 
stond op de A6 ter hoogte 
van de Hollandse Brug. Het 
slachtoffer bleek te zijn ge-
stoken. Een traumahelikopter 
landde zodat een trauma-arts 
eerste hulp kon verlenen. De 
man, die aanspreekbaar was, 
is in het ziekenhuis behandeld 
aan zijn verwondingen. Hij 
verkeert niet in levensgevaar. 
De politie denkt dat er een 
verkeersconfl ict vooraf is ge-
gaan aan het incident. De ver-
dachte is in een witte Merce-
des weggereden in de richting 
van Almere. De politie heeft 
een onderzoek ingesteld.

IJmuidenaar 
neergestoken 
op snelweg A6

Driehuis - De contouren 
van de nieuwe rotonde op de 
kruising Waterloolaan/Minis-
ter van Houtenlaan/Zeeweg 
beginnen zichtbaar te wor-
den.
Volgens de gemeentelijk pro-
jectleider lopen de werk-
zaamheden, die afgelopen 
maandag zijn begonnen, vol-
ledig op schema. Waarschijn-
lijk kan er in de loop van vol-
gende week al worden be-
gonnen met asfalteren.
De werkzaamheden aan de 
Waterloolaan en de nieuwe 
rotonde duren tot en met 20 
augustus. Daarna wordt nog 
circa vier weken gewerkt aan 
het weggedeelte tussen de 

busbaan en de kruising Hee-
renduinweg/Zeeweg.
Autoverkeer wordt de ko-
mende weken omgeleid via 
de Stationsweg, Parkweg, 
Rijksweg, N208 en Sant-
poortse Dreef. Fietsers en 
bromfi etsers kunnen wel 
langs het werk rijden.
Verkeer met bestemming 
Driehuis kan vanuit de rich-
ting Velserbeek ook gebruik 
maken het opengestelde 
fi etspad op de Driehuizer-
kerkweg (bij de voetbalvel-
den van VV IJmuiden). Hier 
geldt éénrichtingsverkeer, 
dat wordt gehandhaafd door 
verkeersregelaars. (foto: Friso 
Huizinga)
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Santpoorter presenteert 
revolutionaire zonneauto Nuna9

Santpoort - Het Nuon So-
lar Team heeft deze week 
haar nieuwste zonneauto 
gepresenteerd. De Nuna9 
heeft een nieuwe vorm, een 
kleiner zonnepaneel en ‘a 
touch of Dutch’ op de zij-
kant.

De studenten van de TU Delft 
verdedigen in oktober met 
Nuna9 de wereldtitel tijdens 
de World Solar Challenge in 
Australië. Jasper Wijkhuizen 
uit Santpoort is een van de 
zestien studenten die de zon-
neauto hebben ontworpen en 
gebouwd.
Het ontwerp van Nuna9 is er 
een die we nog niet eerder in 
de zonneracewereld hebben 
gezien. De grootste verande-
ring op het gebied van aero-
dynamica is dat Nuna9 geen 
overhangende neus meer 
heeft en Nuna9 een com-
pact racemonster geworden 
is. De raceorganisatie van de 
Bridgestone World Solar Chal-
lenge past elke editie de re-
gels aan. Dit jaar mag het zon-
nepaneel slechts nog maar 4 
m2 maximaal zijn in vergelij-
king met de 6 m2 van de vo-
rige race.
Jasper Wijkhuizen is één van 
de mechanici van het team. 
,,Door de regelwijziging van 
de organisatie van de World 
Solar Challenge is Nuna zo-
wel van binnen als van buiten 
dit jaar een stuk kleiner”, aldus 
de Santpoorter. ,,De mechani-
sche onderdelen zijn allemaal 
zo strak mogelijk ontworpen. 
We hebben op veel plekken 
maar één millimeter speling. 
Het was een enorm gave uit-

daging om zo precies te moe-
ten werken.”
De zonneauto is lang geheim 
gehouden voor de concurren-
tie. Teamleider Sander Koot: 
,,Nuna9 is revolutionair. We 
hebben een compleet nieu-
we vorm ten opzichte van on-
ze voorgaande zonneauto’s. 
Deze vorm wilden we zo lang 
mogelijk geheim houden om 
de concurrentie niet wijzer te 
maken dan ze al zijn. De laat-
ste jaren komen de verschil-
lende teams steeds dich-
ter bij elkaar te liggen tijdens 
de race. Ook zien we bij on-
ze concurrenten vaak door-
vertalingen van onze eerde-
re zonneauto’s. En het gaat er 
ons natuurlijk wel om dat we 
ook dit jaar die wereldbeker 
naar binnen weten te slepen.” 
Daarom laten de Delftse stu-
denten ook nog niks van de 
binnenkant van de auto zien. 
,,Je zal ze maar op ideeën 
brengen”, lacht Sander.

Als veelvuldig winnaar en re-
gerend wereldkampioen is het 
Nuon Solar Team de grote fa-
voriet voor de titel in Australië. 
De raceorganisatie daagt 
teams van over de hele we-
reld nu uit om de Nederlan-
ders te verslaan onder het 
motto: ‘Take on the Dutch’. 
Om op symbolische wijze de 
winnaarsmentaliteit te tonen 
heeft het team gekozen om 
leeuwenmanen op hun zon-
neauto te zetten.
Het Nuon Solar Team bestaat 
dit jaar uit zestien technische 
studenten. In oktober verde-
digen zij tijdens de Bridges-
tone World Solar Challenge 
hun wereldtitel met hun zelf-
gebouwde zonneauto Nuna9. 
De Delftse studenten wonnen 
de race tot nu toe zes keer, 
waaronder de laatste editie 
van de race in 2015. Het par-
cours van ruim 3.000 kilome-
ter loopt dwars door Australië, 
van Darwin naar Adelaide.

Hoofdprijs WADO Open-
loterij alsnog uitgereikt

Santpoort-Noord - Aan het 
einde van het WADO Open 
bij tennisvereniging LTC 
Groeneveen vond de loterij-
trekking plaats. De hoofd-
prijs was een sportieve e-
bike van het model Flyer. 
Na bekendmaking van het 
winnende lotnummer 0198 
bleef het oorverdovend stil 
op het terras. Geen van de 
aanwezigen was in het be-
zit van het winnende lot. On-
der het toeziend oog van de 
notaris werd de fi ets in op-
slag genomen bij LTC Groe-
neveen. Volgens de regels 
kon de winnaar zich tot een 
maand na trekking nog mel-
den om de prijs op te halen. 
En toen werd het dus stil. 
Zelfs nadat de club alle deel-
nemers aan het geslaag-
de WADO Open via e-mail 
had aangespoord om hun 
loten nog eens te controle-
ren, bleef een reactie uit. Pas 
zo’n tweeënhalve week na de 

trekking meldde de winnares 
zich. 
Ursula Wilmink liet weten dat 
zij ‘de loten helemaal was 
vergeten’. Ze had ze immers 
gekocht om de club te steu-
nen en niet per se om te win-
nen. Twee loten had ze ge-
kocht. ,,Eén met een wille-
keurig nummer en één met 
een nummer eindigend op 
8, mijn geluksgetal’’, aldus 
Ursula. ,,Dat nummer, 0198, 
had ik wel onthouden en 
zag ik plotseling terug op de 
website! Ik heb meteen con-
tact gezocht en daarna ging 
het heel snel.”
Op woensdagavond 26 juli 
vond de feestelijke uitreiking 
plaats op het center court 
van LTC Groeneveen. Ursula 
ontving uit handen van WA-
DO-toernooileider Rob van 
Veen een mooie bos bloe-
men en natuurlijk de prach-
tige e-bike van Visser Twee-
wielers.

Eerste Telstar Soccer Camp groot succes!
Velsen-Zuid - Het eerste 
Telstar Soccer Camp was 
een groot succes. In drie da-
gen tijd kregen kinderen in 
de leeftijdscategorie 6 tot 
en met 15 jaar de mogelijk-
heid om te trainen in het sta-
dion van Telstar als een ech-
te prof. De kinderen genoten 
zichtbaar van het gevarieer-
de programma dat bestond 
uit een rijk gevuld voetbal-
programma en verschillende 
animatie-activiteiten. Zo wa-
ren er diverse eerste elftal-
spelers waar de jonge deel-
nemers al hun vragen aan 
konden stellen. Bij de oud-
ste groepen geven de spelers 
juist voetbaltips en kregen al-
le deelnemers uiteraard een 
handtekening.

Alle deelnemers ontvangen 
tijdens de driedaagse even-
eens een compleet Telstar 
Soccer Camps-tenue, kans 
op mooie prijzen, een deelne-
mers certifi caat, iedere dag 
een gezonde lunch, tussen-
doortjes en meerdere ma-
len drinken. De kosten voor 
een driedaags Telstar Soccer 
Camp bedragen 135 euro. 
Dinsdag 29, woensdag 30 
en donderdag 31 augustus 
is er overigens wederom een 
Telstar Soccer Camp. Aan-
melden voor de Telstar Soc-
cer Camps kan via www.sc-
telstar.nl/soccercamps. Hier 
vindt u alle informatie en het 
aanmeldformulier. Voor vra-
gen kunt u mailen naar soc-
cercamps@sctelstar.nl.
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Velsen - Strand, zwemmen, 
fietsen en wandelen. Leuke lui-
tjes doen het graag in de zo-
mer. Dan pakken zij ook graag 
een terrasje of genieten van on-
ze picknick. Lekker buiten! Wil 
je dit graag samen doen, maar 
weet je nog niet met wie? Woon 
je in Velsen en ben je 60-plus? 
Meld je dan aan op www.leukel-
uitjes.nl. Leuke luitjes zijn dich-
terbij dan je denkt! Op www.leu-
keluitjes.nl kun je in contact ko-
men met mensen in de buurt 
(60+) die dezelfde hobby’s heb-
ben als jij.  Je bent echt niet de 
enige die graag van het mooie 
weer geniet. En samen is vaak 
toch leuker.  Anderen gingen je 
voor, schreven zich in bij Leu-
ke luitjes en vonden een nieuw 
maatje om op pad te gaan.

Leuke luitjes  
genieten van 

de zomer

In de vakantie naar 
boerderij Zorgvrij

Velsen-Zuid - Thuisblijvers of 
iedereen die al op vakantie is 
geweest, kunnen een leuke dag 
beleven op boerderij Zorgvrij. 
Knutselen - Hoeveel stippen 
heeft een lieveheersbeestje? En 
zijn ze altijd rood? De kinderen 
knoppen en plakken de mooi-
ste lieveheersbeestjes en bin-
den ze met een touwtje aan 
een stokje. De zelfgeknutsel-
de raamhanger mag natuur-
lijk mee naar huis. Iedereen 
krijgt bovendien een zoekkaart 
om buiten te speuren naar de-
ze vrolijk gekleurde insecten.  
Leeftijd 5 tot en met 12 jaar. 
Spinnenbos - Spinnen, kriebel- 
en kruipbeestjes zijn helemaal 
niet eng! Dat ontdekken de kin-
deren wel tijdens de speurtocht 
door het Spinnenbos. Groep-
jes van maximaal vijf kinderen 
krijgen bij de balie een rugzak 
met materialen en limonade. De 
kinderen maken opdrachtjes en 
doen spelletjes in het teken van 
spinnen en kleine diertjes. On-
dertussen leren ze alles over 
deze onder- en bovenkruipsels. 
Natuurlijk moeten ze ook zelf 
klimmen en klauteren. Geschikt 
voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
Egelbos - Wat eten egels en 

waar slapen ze? Hoe ziet een 
egelkeutel eruit? Het antwoord 
op deze vragen vinden kleu-
ters in het egelbos, waar speci-
aal voor hen een korte wande-
ling met opdrachten is uitgezet. 
Hierdoor komt de kleine bezoe-
ker alles te weten over het le-
ven van de egel. Boekjes voor 
de speurtocht zijn af te halen bij 
de receptie. Na afloop krijgen 
ze een leuke kleurplaat mee! 
Voor kleuters van 4 tot 7 jaar. 
Theater Poppekus - Op 15 au-
gustus gaat Theater Poppe-
kus op stap met de boswach-
ter. Een grappige en interac-
tieve wandeling door het bos 
bij Zorgvrij. Op 24 en 31 au-
gustus speelt Theater Poppe-
kus de nieuwe voorstelling ‘In 
de dromenschijn’. Daan logeert 
bij zijn opa. Hij mag in een tent-
je slapen, in de tuin naast het 
huis. Dat is best spannend! Ge-
lukkig is het volle maan. Dan 
is het niet zo donker. Hij heeft 
een héle gave droom! Als hij ’s 
morgens wakker wordt is er iets 
heel vreemds aan de hand. Was 
het wel een droom? Voor kin-
deren van 4 tot en met 8 jaar. 
Zie ook www.informatieboer-
derijzorgvrij.nl.

Vertelmiddagen voor 
prinsen en prinsessen
Velsen-Zuid - De hele zomer-
vakantie kunnen kinderen tus-
sen 4 en 8 jaar deelnemen aan 
prinsen en prinsessen vertel-
middagen op Beeckestijn. De-
ze worden gehouden van dins-
dag tot en met zondag van 14.00 
tot 16.00 uur. De kinderen krij-
gen een prachtverhaal en daar-
bij ook een tractatie. Kosten: 

slechts 6 euro per kind. Bij goed 
weer gaan ze ook nog even naar 
buiten. Ouders kunnen de hui-
dige tentoonstelling ‘Dubbel-
portret’ bezoeken. De vertelmid-
dag gaat door bij deelname van 
minimaal vier kinderen. Aanmel-
den tot uiterlijk de dag ervoor tot 
17.00 uur bij carla_schut@hot-
mail.nl of op 06-26038252.

Velsen - De gemeente Velsen 
is door raadslid Teresa Marco 
van D66 Velsen op de vingers 
getikt over de slechte informa-
tie tijdens wegwerkzaamhe-
den. Dat ging met name om-
trent de ontwikkelingen over 
de wegwerkzaamheden rond-
om Stadsschouwburg Vel-
sen. Bewoners werden onver-
wacht geconfronteerd met af-
gezette straten waardoor zij 
niet of met moeite hun woning 
konden bereiken. De werk-
zaamheden werden niet ge-
noemd op de website van de 
gemeente Velsen. Wethouder 
Bal heeft geantwoord dat per 
project wordt gekozen voor 
een bepaalde vorm van infor-
matie, zoals een brief die huis 
aan huis wordt verspreid, een 
bericht in deze krant, op so-
cial media of langs de betref-
fende wegen. Na de evaluatie 
van project Stadsschouwburg 
is de informatie op de websi-
te verbeterd. Via de knop ‘werk 
in uitvoering’ op de gemeen-
telijke website kan men op de 
kaart precies zien waar werk 
aan de weg wordt verricht.

Betere info
op website

Bunker Museum twee 
keer per maand geopend

IJmuiden - Het Bunker Mu-
seum IJmuiden is iedere eer-
ste en derde zondag van de 
maand geopend voor pu-
bliek. Een spannende rou-
te, die deels door overdek-
te loopgraven voert, leidt de 
bezoekers over het museum-
terrein en door de bunkers 
waarin de collectie is ten-
toongesteld. Het museum is 
geopend van 11.00 tot 16.00 
uur. U vindt het Bunker Mu-
seum aan de Badweg 38 in 
IJmuiden, tegenover Cam-

ping de Duindoorn. 
Het is ook mogelijk om een 
bunkerwandeling te boeken. 
Iedere week nemen gidsen 
enthousiaste bezoekers mee 
door het duin, langs en door 
de bunkers. Tijdens de tocht 
worden alle wetenswaardig-
heden van de bunkers en de 
Duitse kustverdediging uit de 
doeken gedaan. Deelname 
kost 7,50 euro per persoon, 
ongeacht leeftijd. Vooraf in-
schrijven via www.Bunker-
Museum.nl is verplicht.

Santpoort-Noord - Op za-
terdag 12 en zondag 13 au-
gustus worden bij Amateur 
Tuinders Vereniging De Hof-
geest weer de open tuinda-
gen gehouden. 
Er zijn vele tuinen te bezich-
tigen en op het hoofdpad 
van het tuincomplex kun-
nen bezoekers genieten van 
een prachtige tentoonstel-
ling van fuchsia’s, verzorgd 
door de Fuchsiavereniging. 
Op het plein vóór de kanti-
ne is een tentoonstelling van 
zelfgekweekte tuinproduc-
ten, verzorgd door de tuin-
leden zelf. Een vakjury deelt 
prijzen uit, maar ook het pu-
bliek mag aanwijzen wie het 
mooiste werkstuk heeft in-
geleverd. U kunt fuchsias-
tekken en bijzondere plan-
ten kopen. Er zijn verse eie-
ren, kazen, zuurwaren, ver-
se groenten en jams. U kunt 

smullen van versgerookte 
zalm en makreel, versgebak-
ken vis, broodjes haring, saté, 
poffertjes en pompoensoep 
van zelfgekweekte pompoe-
nen. Er is een wijnproeverij 
en een rijk gesorteerde boe-
kenkraam, er zijn tiffanypro-
ducten, 3-D kaarten, aqua-
rellen, theepotvogelhuisjes 
en papiercreaties. 
Kinderen kunnen zich laten 
schminken en mogen spe-
len met jonge schaapjes. Er 
is een coffee corner en in 
de kantine staat men voor u 
klaar. Alhoewel er parkeer-
gelegenheid is raadt men aan 
om per fiets te komen.
ATV de Hofgeest bevindt zich 
aan het Spekkenwegje 2 in  
Santpoort-Noord. De open 
tuindagen zijn op zaterdag 12 
augustus van 12.00 tot 18.00 
uur en zondag 13 augustus 
van 11.00 tot 16.30 uur.

Ladies Day Open op 
Golfclub Spaarnwoude
Velsen-Zuid - Met tweehon-
derd deelnemers wordt de La-
dies Day Open op donderdag 
10 augustus een druk bezet 
golfevenement. 
De Ladies Day is één van de 
feestelijke evenementen die 
worden georganiseerd ter ge-
legenheid van het 40-jarig be-
staan van Golfclub Spaarn-
woude. Naast het lopen van 
achttien of negen holes kun-
nen de golfsters aan verschil-
lende activiteiten deelnemen. 
Bovendien worden in een zes-
tal stands demonstraties en 
voorlichting gegeven over al-

lerlei producten, onder andere 
over voeding, verzorging, Ecco 
schoenen en golfreizen. Kort-
om, een zomers dagje golfen 
op de holes van Spaarnwou-
de in combinatie met diverse 
activiteiten.
Dames kunnen zich inschrij-
ven voor achttien of negen 
holes. Niet-leden kunnen zich 
melden via secretariaatgc@
spaarwnoude.nl. De kosten 
bedragen de normale voor-
delige greenfee die Golfbaan 
Spaarnwoude berekent voor 
zowel de achttien als de ne-
gen holes.
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Evenementen in Velsen
Er valt komende weken weer veel te doen, te zien en te beleven in 
Velsen. Sportief, educatief of gewoon leuk. We hebben een paar 
evenementen voor u op een rijtje gezet. 

Zaterdag 29 juli tot en met 5 augustus
Dorpsfeest Santpoort

12,19 en 20 augustus 2017
Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village, Velsen Valley, Velsen-Zuid

Evenementen op 12, 19 en 20 augustus

Dance Valley, Dutch 
Valley en Latin Village
Dit jaar zijn er in augustus op het 
Velsen Valleyterrein in Spaarn-
woude drie muziekfestivals. Op 
zaterdag 12 augustus 2017 is het 
Dance Valley Festival. Een week 
later, zaterdag 19 augustus 2017, 
vindt het Dutch Valley Festival 
plaats. De dag erop, 20 augus-
tus 2017 het evenement: Latin 
Village.

Veiligheid en verkeer
De fi ets-en wandeltunnel (Taci-
tustunneltje), die onder de snel-
weg A9-A22 loopt en de Oost-
laan in Velserbroek met de Oos-
terbroekerweg in recreatiegebied 
Spaarnwoude verbindt, is tijdens 
de drie evenementen gesloten. Net 
als voorgaande jaren blijft de Am-
sterdamseweg open en zijn de wo-
ningen, bedrijven en woonboten 
in Spaarnwoude bereikbaar. Het 
verkeer wordt in goede banen ge-
leid door Tra�  c Support Events. 
Dit bedrijf heeft veel ervaring met 
dit soort werkzaamheden. Om de 
parkeerdruk in Velserbroek zo-
veel mogelijk te beperken zet Vel-
sen daar gemeentelijke toezicht-
houders in.

Legitimatieplicht
Voor de drie evenementen zijn op 
dit gebied diverse maatregelen ge-
tro� en. Bij bepaalde punten waar 
men Spaarnwoude met de au-
to binnenkomt, kan om legitima-
tie worden gevraagd. Dit geldt al-
leen voor mensen, die in het gebied 
wonen, werken of bedrijven bezoe-
ken. 

Verplichte (brom)fi etsenstalling
Vorig jaar kwamen veel bezoekers 
op de (brom)fi ets. Daarom worden 
er dit jaar twee grote (brom)fi etsen-
stallingen ingericht, waar verplicht 
gebruik van moet worden gemaakt. 
(Brom)fi etsen die buiten de fi etsen-
stalling worden neergezet worden 
verwijderd.

Geluidstesten
Op donderdag 10 augustus 2017 van 
16.00 tot 18.00 uur en vrijdag 11 au-
gustus tot maximaal 15.00 uur is de 
geluidstest voor Dance Valley. Op 
donderdag 17 augustus van 16.00 tot 
18.00 uur en vrijdag 18 augustus tot 
maximaal 15.00 uur is de geluids-
test voor Dutch Valley en Latin Vil-
lage. Deze tests kunnen enige over-
last geven. 

Overlast
De gemeente realiseert zich dat de 
evenementen altijd overlast voor in-
woners veroorzaken. Zij vraagt daar 
begrip voor. De festivals zijn goede 
reclame voor Velsen, terwijl het voor 
de duizenden bezoekers onvergete-
lijke evenementen zijn. 

Meer informatie
Via www.dancevalley.com en www.
dutchvalleyfestival.com en www.
spaarnwoude.nl en www.latinvilla-
ge.nl  kunt u alle berichtgeving na-
lezen.Wie na het raadplegen van de 
websites nog vragen heeft of aanvul-
lende informatie wil, kan bellen met 
het speciale telefoonnummer 020-
4936050 van de organisatie, of een 
e-mail sturen naar info@udc.nl.

Naturalisatie
Naturalisatie is een manier om Ne-
derlander worden. Kan dat zomaar 
en hoe gaat dat in zijn werk? Dat 
zijn veel gehoorde vragen op social 
media. De gemeente wil u daar in 
grote lijnen graag antwoord op ge-
ven.

Wie?
Buitenlandse mensen, die al geruime 
tijd in Nederland wonen en ingebur-
gerd zijn, kunnen door middel van na-
turalisatie het Nederlanderschap ver-
krijgen. Een belangrijke voorwaar-
de is, dat de persoon minimaal 5 jaar 
in Nederland woonachtig is met een 
geldige verblijfstitel. De procedure 
om het Nederlanderschap te verkrij-
gen duurt ongeveer 1 jaar. Voordat een 
aanvraag wordt ingediend, dient de 
betrokkene een inburgeringsdiploma 
of een gelijkwaardig(of hoger) Neder-
lands diploma te overleggen.

Procedure
Medewerkers van de afdeling Burger-
zaken kunnen helpen bij de aanvraag. 
Zodra de aanvraag is ingediend, stuurt 
de gemeente deze door naar de Immi-
gratie-en Naturalisatiedienst. De IND 
controleert de aanvraag en gaat een 
onderzoek instellen naar het verblijf 

en gedrag van betrokkene. De IND 
heeft hier maximaal 1 jaar voor. Als er 
meer tijd nodig is voor onderzoek, kan 
deze termijn verlengd worden.

Koninklijk Besluit
Als alles akkoord is, gaat er een voor-
stel naar de Koning. Deze tekent het 
zogenaamde Koninklijk Besluit (KB) 
en verstuurt deze naar de gemeente. 
Velsen nodigt op haar beurt de nieuwe 
burgers uit voor de zogeheten natura-
lisatieceremonie. Pas als betrokkene 
op de ceremonie is geweest en de be-
lofte of eed heeft afgelegd ( in het Ne-
derlands) dan is hij/zij Nederlander. 
De eerstvolgende ceremonie is don-
derdag 24 augustus. Nieuwe Neder-
landse Velsenaren worden dan door 
de burgemeester met bloemen en een 
toespraak welkom geheten. 

Kosten
De kosten zijn a� ankelijk van de ver-
blijfstatus en zijn voor kinderen €126 
en voor volwassenen €636 of €855. 
Deze kosten moeten de mensen zelf 
voldoen. De leges worden landelijk 
vastgesteld en worden ieder jaar iets 
hoger. Kijk meer informatie: www.vel-
sen.nl/producten/nederlander-wor-
den.

Wegwerkzaamheden
Maandag 28 augustus a.s. begint 
aannemer Hussaarts BV met de 
verbreding van de bocht van de 
Orionweg en de Scheiberglaan in 
IJmuiden. Het verkeer kan daar-
door elkaar makkelijker passeren. 
Als alles volgens plan verloopt, 
zijn de werkzaamheden zondag 3 
september a.s. klaar.

Bereikbaarheid
Al het verkeer wordt omgeleid. Waar 
dat nodig en mogelijk is, worden 

loopschotten of rijplaten neergelegd 
om bedrijven en woningen te voet 
bereikbaar te houden.

Parkeren
Wilt u gedurende de werkzaamhe-
den uw auto buiten het werkterrein 
parkeren? 

Nadere informatie
Nadere informatie kunt u vinden op 
www.velsen.nl onder ‘werk in uit-
voering’.



Infopagina

3 augustus 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over 
de gemeente Velsen. Hier vindt 
u meer informatie over vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbe-
middeling, bureau discrimina-
tiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken 
en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u 
een vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft 
hiervoor geen netnummer te draai-
en. Uiteraard kunt u ook gewoon 
langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. . 

Het KCC is geopend op maandag 
tot en met vrijdag van 08.00 tot 
17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of 
vragen die daarmee te maken heb-
ben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 
14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op 
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt natuur-

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum voor een afspraak. 

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

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

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 22 
juli 2017 tot en met 28 juli 2017 
de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Herculesstraat 6B, wijzigen gevel 
garage (23/07/2017) 19642-2017
Jacob van Heemskerkstraat 25, 
verbouwen woning (26/07/2017) 
19999-2017
Pleiadenplantsoen 63, gebruiks-
vergunning brandveilig gebruik 
(21/07/2017) 20224-2017
Industriestraat 70, uitbreiding 
hoofdgebouw (28/07/2017) 20409-
2017

Velserbroek
Hofgeesterweg 43, plaatsen erker 
(27/07/2017) 20210-2017

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, plaatsen rioolput 
(26/07/2017) 19998-2017
Gildenlaan 68, legaliseren diver-
se werkzaamheden (26/07/2017) 
20115-2017
Heirweg 2, splitsing lokaal 
(28/07/2017) 20401-2017

Velsen-Zuid 
Laaglandersluisweg ong., plaatsen 
telecommast (24/07/2017) 19739-
2017
Amsterdamseweg 12, vervan-
gen CNG-installatie (25/07/2017) 
19941-2017

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 170, plaatsen er-
fafscheiding (25/07/2017) 19942-

2017  
Roos en Beeklaan 69, plaatsen dak-
kapel (26/07/2017) 20118-2017
Hagelingerweg 16, plaatsen dakop-
bouw (26/07/2017) 20116-2017

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 43, vervangen ser-
re (22/07/2017) 19605-2017
Wüstelaan 63, plaatsen erfafschei-
ding (26/07/2017) 20034-2017

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 arti-

kel 3.9 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht de termijn 
waarbinnen zij op de volgende aan-
vragen dienen te beslissen, verlengd 
met zes weken:

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, wijzigingen (hoofd-
zakelijk gevels, interieur, veranda’s) 
ten opzichte van verleende vergun-
ning (31/07/2017) 10970-2017

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedélaan 63, 
splitsen woning naar twee wonin-
gen (27/07/2017) 17055-2017

Velserbroek
Fregat 75, plaatsen schuur 
(26/07/2017) 18475-2017.

Aanvragen

Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (zoals college van Bur-
gemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-

sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 

er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure

IJmuiden
Rijnstraat 73, samenvoegen bene-
den- en bovenwoning (27/07/2017) 
11085-2017
Zeeweg 5rd, verbouwen boven-
woning tot twee appartementen 
en plaatsen twee nieuwe kozijnen 

(31/07/2017) 14711-2017

Driehuis
Schaepmanlaan 3, plaatsen dakop-
bouw (28/07/2017) 14945-2017 

Velsen-Zuid
Torenstraat 3, legaliseren berging 
en gebruik aansluitende terrein 
voor tuin en erven (28/07/2017) 
14775-2017

Velserbroek
Klipper 69, vergroten woning 
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Besluit hogere waarde Wet geluidhinder
De directeur van Omgevings-
dienst IJmond maakt, namens het 
dagelijks bestuur van Omgevings-
dienst IJmond, bekend dat in ver-
band met de bestemmingsplan 
KPN Locatie te IJmuiden een be-
sluit is genomen voor het vaststel-
len van een hogere waarde voor 
de geluidbelasting in het kader 
van de Wet geluidhinder.

Tegen het ontwerpbesluit hoge-
re waarde Wet geluidhinder zijn 
geen zienswijzen ingediend. Het be-
sluit is gewijzigd vastgesteld in ver-
band met een kleine aanpassing van 
het plan. Dit leidt plaatselijk tot een 
kleine afname van de geluidsbelas-
ting. Ten opzichte van het ontwerp-
besluit zijn de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

• Voor de westgevel van de noordelij-
ke toren wordt een geluidsbelasting 
vanwege de Lange Nieuwstraat van 
57 i.p.v. 58 dB vastgesteld;

• Voor de oostgevel van de noordelij-
ke toren wordt een geluidsbelasting 
vanwege de Lange Nieuwstraat van 
55 i.p.v. 56 dB vastgesteld;

• Voor de oostgevel van de begane 
grond appartementen aan de oost-
zijde wordt een geluidsbelasting 
vanwege de Lange Nieuwstraat van 
50 i.p.v. 51 dB vastgesteld

Burgemeester en Wethouders van 
Velsen hebben ten behoeve van de 
bestemmingsplan KPN locatie te 
IJmuiden een verzoek om vaststel-
ling van een hogere waarde voor de 
geluidbelasting  ingediend bij Om-
gevingsdienst IJmond. De hogere 

waarde voor de geluidbelasting heeft 
betrekking op wegverkeerslawaai en 
industrielawaai. 

De bevoegdheid van het college van 
Velsen tot vaststelling van hogere 
waarden voor de geluidbelasting in 
het kader van de Wet geluidhinder 
is gedelegeerd aan het algemeen be-
stuur van Omgevingsdienst IJmond.
De directeur van Omgevingsdienst 
IJmond, gemandateerd bevoegd na-
mens genoemd algemeen bestuur, 
heeft de hogere waarden voor de ge-
luidbelasting vastgesteld.
 
De beroepstermijn tegen het be-
sluit vangt aan met ingang van de 
dag waarop beroep kan worden in-
gesteld tegen de bestemmingsplan 
KPN Locatie te IJmuiden. Het be-

sluit, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt met ingang van 4 
augustus 2017 gedurende zes weken, 
samen met de bestemmingsplan 
KPN locatie IJmuiden, ter inzage bij 
de receptie van het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. 
Tevens kunt u het besluit inzien bij 
Omgevingsdienst IJmond, Stations-
plein 48b te Beverwijk, op werkda-
gen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Binnen de bovenstaande termijn 
kunnen belanghebbenden beroep 
indienen bij de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van Sta-
te, Postbus 20019, 2500 EA, Den 
Haag, onder vermelding van “Be-
sluit hogere waarden Wet geluidhin-
der bestemmingsplan KPN locatie te 
IJmuiden”.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan KPN locatie
Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat de gemeen-
teraad van Velsen in zijn ver-
gadering van 20 juli 2017 het 
bestem�mingsplan “KPN locatie” 
(idn: NL.IMRO.0453.BP0706KPN-
LOCATIE1-R001) gewijzigd heeft 
vastgesteld. Het ontwerpbestem-
mingsplan “KPN locatie” heeft 
hieraan vooraf�gaand vanaf vrij-
dag 17 maart 2017, gedurende zes 
weken voor een ieder ter inzage 
gelegen. Binnen deze termijn zijn 
twee zienswijzen inge�diend.

Aanleiding
Het bestemmingsplan ‘KPN locatie’ 
is uitgevoerd conform eerdere be-
sluitvorming van het college en ge-
meenteraad. Met het bestemmings-
plan KPN locatie wordt voorzien 
in de ontwikkeling van een super-
markt en 57 woningen verdeeld over 
2 woontorens met de daarbij beho-
rende parkeerplaatsen.

Korte zakelijke inhoud wat de 
raad heeft gedaan met de ziens-
wijzen
Er zijn 2 zienswijzen ontvangen. De 
eerste was ingediend door een om-
wonende die aangaf bezwaar te heb-
ben tegen de ontwikkeling vanwege 
de toename van geluid en de overlast 

daarvan. Mede vanwege deze ziens-
wijze is nader geluidsonderzoek ge-
daan. De resultaten van dit onder-
zoek gaven geen aanleiding het plan 
gewijzigd vast te stellen. De tweede 
zienswijze was van een supermarkt-
keten die de vestiging van een nieu-
we supermarkt als bedreiging voor 
zijn bedrijfsvoering ziet. Ook de-
ze zienswijze heeft geen aanleiding 
gegeven het bestemmingsplan ge-
wijzigd vast te stellen. De wijzigin-
gen tussen het ontwerp en de vast-
stelling betre� en uitsluitend het 2 
meter naar het zuiden, haaks op de 
Lange Nieuwstraat verplaatsen van 
de bestemming “Gemengd” met al-
le bijbehorende vlakken en aandui-
dingen.

Ligging plangebied
Het plangebied wordt omsloten 
aan de noordzijde door de Lange 
Nieuwstraat, aan de oostzijde door 
de Spaarnestraat, aan de zuidzijde 
door de Petrakerk en aan de westzij-
de door de Merwedestraat.

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 en artikel 6.14 
(let op: 6.14 alleen bij exploitatie-
plan) van de Wet ruimtelijke orde-
ning, ligt het (gewijzigd) vastgestel-
de bestemmingsplan/wijzigingsplan 

“KPN locatie” voor een ieder met in-
gang van 4 augustus 2017 gedurende 
zes weken /totdat de beroepstermijn 
is verstreken ter inzage in het Ge-
meentehuis, Dudokplein 1, IJmui-
den en de Centrale bibliotheek, Du-
dokplein 16, IJmuiden. Digitaal 
raadpleegbaar op www.ruimtelijke-
plannen.nl.

Beroep
Op dit besluit is afdeling 2 van 
Hoofdstuk 1 van de Crisis- en her-
stelwet van toepassing. Dit houdt 
onder andere in dat bij een beroep 
tegen het raadsbesluit:
1. de beroepsgronden in het beroep-

schrift worden opgenomen;
2. het beroep niet-ontvankelijk 

wordt verklaard, indien binnen de 
beroepstermijn geen gronden zijn 
ingediend, en

3. deze na afl oop van de beroepster-
mijn niet meer kunnen worden 
aangevuld.

Belanghebbenden die tijdig ziens-
wijzen bij de gemeenteraad ken-
baar hebben gemaakt en belangheb-
benden die kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest tijdig een zienswijze bij de ge-
meenteraad kenbaar te maken, kun-
nen beroep indienen. Met ingang 

van de dag nadat het besluit ter in-
zage is gelegd, kan daartegen binnen 
zes weken beroep 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 gri¤  erecht 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 werking 
daags na afl oop van de genoemde be-
roepstermijn. Het instellen van be-
roep schorst de werking van het be-
sluit niet. Belanghebbenden die be-
roep hebben ingesteld kunnen ver-
zoeken om een voorlopige voorzie-
ning. Indien binnen de termijn naast 
het beroepschrift een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend 
bij de Voorzitter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van 
State, treedt het besluit niet in wer-
king voordat op het verzoek is be-
slist.
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Schoolpad/P.J. Troelstraweg
Burgemeester en wethouders 
hebben op 25 juli 2017 besloten 
om de naam Schoolpad vast te 
stellen voor de weg tussen de P.J. 
Troelstraweg en de Lorentzstraat 
in IJmuiden en de naam P.J. Troel-
straweg door te trekken tot aan 
het Plein 1945 in IJmuiden.

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

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

Nadere informatie
De besluiten met bijbehorende kaar-
ten kunt u inzien bij de afdeling In-
formatiemanagement van de ge-
meente Velsen, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. U kunt hiervoor een af-
spraak maken bij het KCC, of via te-
lefoonnummer 0255 567352.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehan-
dicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:

Dolfi jnstraat 53, 1973 ZH  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 
een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, 

schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie 
met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen  bij het 
college van burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.

Kapmelding
De linde aan de Langemaad in Velserbroek tegenover huisnr. 5 is dood en 
wordt gekapt. Verder worden er aan de Hierweg in Velsen-Noord acht es-
sen gekapt. De boomwortels drukken het trottoir omhoog. Bovendien verke-
ren enkele in een slechte staat. Dat geldt ook voor de kastanje aan de Zeeweg 

(huisnr. 14-24), twee lijsterbessen aan de Roemerstraat in IJmuiden (10 en 
12) en de prunus aan de Kruidbergerweg 18 en de Lijsterbes aan de  Marowij-
nestraat 1 in Santpoort.

3 augustus 20177

Tentoonstelling met martelwerk-
tuigen op Ruïne van Brederode

Santpoort-Zuid - Met het 
plaatsen van het laatste mar-
telwerktuig heeft wethou-
der Robert te Beest de nieu-
we tentoonstelling op de Ru-
ine van Brederode compleet 
gemaakt.
Na een woord van dank aan 
de vrijwilligers voor hun hulp 
bij het realiseren van de ten-
toonstelling volgde voor de 
tweede maal een stevig ap-
plaus, ditmaal voor de voor-

zitter van Stichting Knights 
of Camelot, een re-enact-
mentgroep die het steekspel 
te paard ten tonele brengt in 
Den Lage Landen. Dankzij 
hen heeft de Ruïne van Bre-
derode een heuse verzame-
ling van unieke martelwerk-
tuigen in bruikleen.
Naadloos wist wethouder te 
Beest het verleden met het 
heden te verbinden in zijn 
pakkende en boeiende toe-

spraak. Hij riep de aanwezi-
gen op te beseffen dat het 
martelen anno 2017 in ve-
le landen ter wereld nog een 
dagelijkse bezigheid is.
De bijzondere tentoonstel-
ling in het eerste rijksmonu-
ment van Nederland is te zien 
op woensdag en vrijdag van 
12.00 tot 17.00 uur en op za-
terdag en zondag van 10.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.
ruinevanbrederode.nl.

Publieksdag Forteiland
IJmuiden -  Op zondag 6 au-
gustus is het Fort IJmuiden 
weer geopend voor bezoekers. 
Onder begeleiding van deskun-
dige gidsen kunnen zij een in-
teressante, boeiende en leer-
zame wandeling maken in en 
rond het grote pantserfort. 
Fort IJmuiden is het grootste 
fort uit de zogeheten Stelling 
van Amsterdam. In 1996 is de 
Stelling op de Werelderfgoed-
lijst van de UNESCO geplaat-
sten daarna is men begonnen 
met de restauratie. In 2000 is 
het fort voorzien van verlich-
ting en werd het mogelijk om 
het Fort IJmuiden te bezoeken. 
Het prachtige, half ondergrond-
se fort met een uitgebreid gan-
genstelsel, meer dan 40 kamers 
en een indrukwekkende koe-
pelzaal is een belangrijke toe-
ristische bezienswaardigheid in 
de IJmond geworden. De over-
tocht naar het Forteiland wordt 
verzorgd door het m.s. Koningin 
Emma vanaf de Kop van de Ha-
ven. De vertrektijden zijn 10.45, 
12.45 en 15.10 uur. Retourvaart 
naar keuze om 13.00, 15.15 of  
17.15 uur. Na de rondleiding is 
het mogelijk om op eigen hout-

je binnen of  buiten nog wat 
rond te dwalen of op het bui-
tenterras te genieten van een 
hapje en een drankje. Er kan 
niet worden gepind. Minderva-
liden moeten er rekening mee 
houden dat het fort niet overal 
makkelijk begaanbaar is. Toe-
gangskaarten voor overtocht 
en rondleiding kosten 12,50 eu-
ro per persoon. Kaarten kunnen 
vooraf worden besteld via inter-
net www.ijmuidenserondvaart.
nl of telefonisch: 0255-511676. 
Ook aan boord van de Koningin 
Emma kunnen kaarten worden 
gekocht. (foto: Wil van Rixel)
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Burgemeester en wethouders 
hebben op 25 juli 2017 besloten 
om de naam Schoolpad vast te 
stellen voor de weg tussen de P.J. 
Troelstraweg en de Lorentzstraat 
in IJmuiden en de naam P.J. Troel-
straweg door te trekken tot aan 
het Plein 1945 in IJmuiden.

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

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

Nadere informatie
De besluiten met bijbehorende kaar-
ten kunt u inzien bij de afdeling In-
formatiemanagement van de ge-
meente Velsen, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. U kunt hiervoor een af-
spraak maken bij het KCC, of via te-
lefoonnummer 0255 567352.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehan-
dicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:

Dolfi jnstraat 53, 1973 ZH  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 
een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, 

schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie 
met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen  bij het 
college van burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.

Kapmelding
De linde aan de Langemaad in Velserbroek tegenover huisnr. 5 is dood en 
wordt gekapt. Verder worden er aan de Hierweg in Velsen-Noord acht es-
sen gekapt. De boomwortels drukken het trottoir omhoog. Bovendien verke-
ren enkele in een slechte staat. Dat geldt ook voor de kastanje aan de Zeeweg 

(huisnr. 14-24), twee lijsterbessen aan de Roemerstraat in IJmuiden (10 en 
12) en de prunus aan de Kruidbergerweg 18 en de Lijsterbes aan de  Marowij-
nestraat 1 in Santpoort.
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Tentoonstelling met martelwerk-
tuigen op Ruïne van Brederode

Santpoort-Zuid - Met het 
plaatsen van het laatste mar-
telwerktuig heeft wethou-
der Robert te Beest de nieu-
we tentoonstelling op de Ru-
ine van Brederode compleet 
gemaakt.
Na een woord van dank aan 
de vrijwilligers voor hun hulp 
bij het realiseren van de ten-
toonstelling volgde voor de 
tweede maal een stevig ap-
plaus, ditmaal voor de voor-

zitter van Stichting Knights 
of Camelot, een re-enact-
mentgroep die het steekspel 
te paard ten tonele brengt in 
Den Lage Landen. Dankzij 
hen heeft de Ruïne van Bre-
derode een heuse verzame-
ling van unieke martelwerk-
tuigen in bruikleen.
Naadloos wist wethouder te 
Beest het verleden met het 
heden te verbinden in zijn 
pakkende en boeiende toe-

spraak. Hij riep de aanwezi-
gen op te beseffen dat het 
martelen anno 2017 in ve-
le landen ter wereld nog een 
dagelijkse bezigheid is.
De bijzondere tentoonstel-
ling in het eerste rijksmonu-
ment van Nederland is te zien 
op woensdag en vrijdag van 
12.00 tot 17.00 uur en op za-
terdag en zondag van 10.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.
ruinevanbrederode.nl.

Publieksdag Forteiland
IJmuiden -  Op zondag 6 au-
gustus is het Fort IJmuiden 
weer geopend voor bezoekers. 
Onder begeleiding van deskun-
dige gidsen kunnen zij een in-
teressante, boeiende en leer-
zame wandeling maken in en 
rond het grote pantserfort. 
Fort IJmuiden is het grootste 
fort uit de zogeheten Stelling 
van Amsterdam. In 1996 is de 
Stelling op de Werelderfgoed-
lijst van de UNESCO geplaat-
sten daarna is men begonnen 
met de restauratie. In 2000 is 
het fort voorzien van verlich-
ting en werd het mogelijk om 
het Fort IJmuiden te bezoeken. 
Het prachtige, half ondergrond-
se fort met een uitgebreid gan-
genstelsel, meer dan 40 kamers 
en een indrukwekkende koe-
pelzaal is een belangrijke toe-
ristische bezienswaardigheid in 
de IJmond geworden. De over-
tocht naar het Forteiland wordt 
verzorgd door het m.s. Koningin 
Emma vanaf de Kop van de Ha-
ven. De vertrektijden zijn 10.45, 
12.45 en 15.10 uur. Retourvaart 
naar keuze om 13.00, 15.15 of  
17.15 uur. Na de rondleiding is 
het mogelijk om op eigen hout-

je binnen of  buiten nog wat 
rond te dwalen of op het bui-
tenterras te genieten van een 
hapje en een drankje. Er kan 
niet worden gepind. Minderva-
liden moeten er rekening mee 
houden dat het fort niet overal 
makkelijk begaanbaar is. Toe-
gangskaarten voor overtocht 
en rondleiding kosten 12,50 eu-
ro per persoon. Kaarten kunnen 
vooraf worden besteld via inter-
net www.ijmuidenserondvaart.
nl of telefonisch: 0255-511676. 
Ook aan boord van de Koningin 
Emma kunnen kaarten worden 
gekocht. (foto: Wil van Rixel)
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