Nieuws-weekblad
voor Velserbroek,
Velsen-Zuid,
Driehuis,
Santpoort-Noord,
Santpoort-Zuid.
www.hofgeest.nl
info@jutter.nl

Zeeweg 189-191

1971 HB IJmuiden

Tel: 0255-533900

Santpoorter Stijn de
Ligt (11) schrijft boek
Santpoort-Noord - Pas 11
jaar oud en dan al je eerste boek uitgeven. Dat bewerkstelligde Stijn de Ligt uit
Santpoort-Noord. Zijn eerste boek ‘De wraak van Gladimir’ ligt op de plank bij Bredero Boeken. Inmiddels is hij
al druk met zijn tweede boek.
‘De wraak van Gladimir’ is een
spannend en ook grappig boek
voor kinderen vanaf een jaar of
tien. Hoofdpersoon is Michael,
een stoere jongen die nergens
bang voor lijkt. Hij komt vaak te
laat op school, fietst graag in zijn
eentje door het bos en vindt daar
een raar wezentje dat hij thuis
op zijn kamer verbergt. Sinds dat
moment gebeuren er vreemde
dingen. In het bos regent het dode vogels en overal worden ramen ingegooid. Niemand snapt
wat er aan de hand is. Samen
met zijn vriend Willem gaat Michael op onderzoek uit. Nadat ze
aan de dood ontsnappen, ontdekt Michael dat de wereld in
groot gevaar is. Kan hij de mensen redden?
Stijn de Ligt is de schrijver van
‘De wraak van Gladimir’. Hij zit
op de Parnassiaschool en is de
jongste auteur van Boekscoutyo.nl. Al sinds groep zes wilde hij
een boek schrijven. Begin groep
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Groen-SALE

Groenrijk Santpoort

Biezenweg 70 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl
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Welke woonwens u ook
heeft.

Aktieverkoop
tot 50% korting !!

geldig t/m zaterdag 22 augustus

Welke woonZoekwens
je een
u ook
baan in de zorg??
heeft.

Voor zowel de thuiszorg als voor
verpleeg- en verzorgingshuizen in

Haarlem en Velsen
zijn wij op zoek naar:

Zie advertentie elders in deze krant.

helpenden
Zie advertentie elders in deze krant
verzorgenden 3 (IG)
www.flexicura.nl

Het is tijd voor u.

zeven begon hij echt. Hij schreef
overal: op school, thuis en in de
camper. Na ruim een half jaar
was het boek eindelijk af. Zijn
moeder tikte het uit op de computer, zijn vriend Wiebe Heetvelt
maakte er leuke illustraties bij en
Boekscout-yo.nl maakte er een
mooi boekje van. Stijn gaat er
niet door naast zijn schoenen lopen. ,,Ik weet best dat zo’n uitgeverij gewoon geld wil verdienen.”
Hoewel hij het druk heeft met
school, computeren, honkbal en
scouting, is Stijn toch al aan zijn
tweede boek begonnen. ,,Het
gaat nu veel gemakkelijker,” zegt

hij. ,,Van R.L. Stine, de beste griezelboekenschrijver voor kinderen van de wereld, heb ik geleerd
dat het belangrijk is dat je van te
voren je personages goed omschrijft. Bij ‘De wraak van Gladimir’ ontdekte ik al schrijvend dat
Michael ook een vriend moest
hebben om het verhaal spannend en grappig te maken. En
natuurlijk ook een schurk. Bijna
elk spannend verhaal heeft wel
een schurk nodig.”
‘De Wraak van Gladimir’ kost
11,95 euro en is onder meer te
koop bij Bredero Boeken. ISBN:
978-90-8834-954-6.

Tegen boom
Velsen-Zuid - Een 48-jarige automobilist uit Zandvoort knalde vorige week woensdag omstreeks 13.00 uur op de Rijksweg tegen een boom. De man
kwam vanaf de Parkweg en verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. Hij
is door ambulancepersoneel ter
controle vervoerd naar een ziekenhuis, maar mocht dit na controle weer verlaten.

Brand in restaurant
Velsen-Zuid - Bij restaurant Graan voor Visch heeft dinsdagmiddag een korte tijd brand gewoed. De brand was in de keuken uitgebroken en was al voor aankomst van de brandweer door personeelsleden geblust. Doordat enkele medewerkers rook binnen hadden gekregen, zijn er twee ambulances ter plaatse gekomen. Een
woordvoerder van het restaurant meldde dat de schade aan de keuken beperkt is gebleven. (foto: Michel van Bergen)

Opbrengst
loten voor KiKa

Santpoort-Noord - Marcel en
Jalina Winands deden mee aan
het ringsteken als Ot en Sien op
de bokkenkar. Daarna verkochten ze namens stukadoorsbedrijf Winands uit Velserbroek loten voor de jubilerende harddraverij. Een deel van de opbrengst
was voor KiKa. Het totale bedrag
hiervoor was 700 euro.

Welke woonwens u ook
www.restaurantDeUitkijk.nl
023 – 525 11 62
heeft.
Op ’t Kopje van Bloemendaal
Zie advertentie elders in deze krant.
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Uw huis onze zorg...
Kijk op www.planbuilding.nl

Geen bijstand
Welke
woonvoor
jongeren

wens u ook
heeft.

(023) 5 100 300

(023) 5 100 300
Het is tijd voor u.
www.flexicura.nl

Velsen - Per 1 oktober 2009
kunnen jongeren tot 27 jaar geen
bijstanduitkering meer aanvragen. Dan wordt de ‘wet investeren in jongeren’ van kracht. Jongeren moeten werken, leren of
beide
combineren.
gemeenZie advertentie
elders De
in deze
krant.
te kan ze een werk-leeraanbod
doen. Pas als dit niet voldoende inkomsten biedt, kan er een
Het is tijd
voor u.verstrekt
aanvullende
uitkering
worden. De randvoorwaarden
voor deze wet moeten nog vastgesteld worden en dit vergt tijd.
Deze besluitvorming zal in december worden afgerond, maar
de wet wordt wel al per 1 oktober van kracht.
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in deze krant:

Welke woon-

Informatie
wens u ook
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heeft.
gemeente
Velsen
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www.villa-westend.nl
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen
(ten Zuiden van het Noordzeekanaal)
is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u bellen met:
0900-8212230 of 020-5709595.
Voor onze lezers in Velsen-Noord
geldt: het Rode Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in IJmuiden en
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek,
Driehuis, Santpoort-Zuid,
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid.
Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
aanleveren teKst:
Dinsdag voor 17.00 uur
redactie@jutter.nl

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur:

verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
directie:
Frits Raadsheer
06-53951836
BladManager:
Veroni Pereboom
06-30695175
chef redactie:
Friso Huizinga
06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
advertentieverKoop:
Therese Imming
06-13509314
Gerda Ritskes 06-45708874
Tinka van Leeuwen
06-11215143
Uitgave van:
Kennemerland Pers BV
drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl
verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Overname/kopiëren van advertenties
en/of teksten uit deze uitgave is
niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Winnaars Tour de France
Prijzenfestival bekend
IJmuiden – De oplossing van de
puzzel in het Tour de France Prijzenfestival luidde: ‘Bergetappe’.
Er kwamen heel veel goede inzendingen binnen, waaruit drie
prijswinnaars geloot werden. De
derde prijs was voor mevrouw P.
van der Berg uit Velserbroek. Zij
ontving uit handen van Franca
van Winkel, directievoorzitter van
Rabobank Velsen en Omstreken,
een origineel wielershirt, zoals
de renners van de Rabobankploeg dat ook droegen tijdens
de Tour de France. De tweede
prijs was voor mevrouw C. van
Wijk-Wanmaker uit IJmuiden. Zij
kreeg van Richard Blesgraaf van
Slijterij en Wijnhuis Zeewijck een

fles champagne Drappier overhandigd. En niet zomaar een fles,
maar een Magnumfles ter waarde van 65 euro. De hoofdprijs
tenslotte was voor Karin de Ruiter uit IJmuiden. Zij was de gelukkige winnares van een stoere
ATB-fiets, een Raleigh Raven ter
waarde van 339 euro, beschikbaar gesteld door Donker Rijwiel en Scooterpalace. Een blije
Karin nam van Arie-Jan Donker
de fiets in ontvangst. ,,Ik heb nu
een oude rammelkast, waarmee
ik ook mijn vierjarige tweeling
vervoer’’, vertelt Karin. ,,Met deze mooie fiets ga ik straks heerlijk in mijn eentje een fietstochtje maken.’’

Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen
sterven, 24 uur. Tel.: 06-51174089.
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in
het Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de
Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00
uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag
van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en SantpoortNoord: Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot
22.00 uur, za. van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00
uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst:
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek,
tel. 023-5201212.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten
deze tijden op afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Dierenambulance:
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen:
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) E-mail: ikg@
rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond:
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en
aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00
uur terecht op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen
kunt u melden via: 0255-567575,
e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning
door vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie telefonisch bereikbaar via 0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-West en Ouderenzorg. Bel voor
spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie,
ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00
uur via 0251-276400. Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsenn.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Open avond en dag bij
Taleninstituut Iber Lengua

Schilderen bij
strandbieb

Regio - Iber Lengua Taal en Cultuur BV opent haar deuren aan
Zaanenstraat 18 in Haarlem op
27 augustus van 19.00 tot 21.00
uur en op 29 augustus van 13.00
tot 16.30 uur. Beide dagen staan
in het teken van ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’.
Elk jaar selecteert het Haarlemse instituut een goed doel om, in
het kader van maatschappelijke
betrokkenheid, ondersteuning te
bieden bij het goede werk dat zij
verricht. In het verleden werd het
leger des Heils voorgegaan door
onder andere War Child en Sibusiso. In het kader van deze maatschappelijke betrokkenheid introduceerde het instituut is in
2002 een non-profittak met de
naam ‘Nederlands in de Praktijk’.
Het doel van deze tak is het begeleiden van en integratie van,
met name zwakkere, cursisten in
de Nederlandse cultuur met als
uiteindelijk doel het vinden van
werk en een eigen plek in de Nederlandse samenleving.
Vlak om de hoek bij Iber Lengua
worden op donderdag 27 augustus buurtactiviteiten georganiseerd ter ere van de opening van
de nieuwe locatie van het buurten steunpunt De Hoek van het
Leger des Heils, dat nu Bij Bosshardt zal heten, in de voetsporen van ‘de majoor’. Onze samenleving is gecompliceerd. Veel
mensen kunnen maar met moeite meekomen. Veel mensen kunnen zich zelfs nauwelijks staan-

IJmuiden aan Zee - Zaterdag
22 augustus is bij de strandbibliotheek op het IJmuiderstrand
een schilderactiviteit voor kinderen vanaf 6 jaar, van 14.00 tot
16.00 uur. De strandbibliotheek
staat op het IJmuiderstrand voor
strandpaviljoen Noordzee. Laat
je zaterdag inspireren door de
zee, het zand en de schelpen en
maak je mooiste schilderij bij de
strandbibliotheek in IJmuiden.
Door zelf je kleurtjes te mengen en misschien een schelpje op je verfdoek te doen kan je
helemaal los gaan op het schildersdoek. Aan het eind van de
dag mag je je eigen creatie mee
naar huis nemen en ophangen
zodat je altijd zal terug denken
aan die mooie dag op het strand.
Kijk ook op www.bibliotheekvelsen.nl.

de houden. En de groep mensen
die dringend hulp nodig heeft
wordt steeds groter. Het Leger
kan dit werk vooral doen dankzij giften van de Nederlandse bevolking en de inzet van vrijwilligers. Iber Lengua schenkt daarom voor elk inschrijfformulier dat
zij tijdens deze open dagen ontvangt een bijdrage van 15 euro
aan het Leger des Heils.
Tijdens beide dagen kan men
deelnemen aan gratis proeflessen in verschillende talen, op de
donderdagavond om 20.00 uur
en op de zaterdag om 15.00 uur.
Men kan dan ook terecht voor informatie over alle cursussen, zoals commercieel gerichte avondopleidingen (voordien georganiseerd door de Kamer van Koophandel), conversatiecursussen
en intensieve spoedopleidingen,
in 15 verschillende talen. Voor de
commerciële groepen praktijkgericht met aandacht voor zakelijke cultuurverschillen en met
internationaal erkende diploma’s. De cursussen voor particulieren zijn gericht op situaties uit
het dagelijks leven en de vakantie en de lessen worden voornamelijk gevuld met conversatie.
Er zijn cursussen voor verschillende niveaus en alle cursussen worden verzorgd door ervaren (near)native docenten. Voor
een gratis proefles kan men zich
tot woensdag 26 augustus 12.00
uur aanmelden via 023-5389849
of manine@iberlengua.nl.

Vrijwilligers gezocht voor
SamenLoop voor Hoop
Driehuis - SamenLoop voor
Hoop Velsen zoekt vrijwilligers
(organisatoren) die zich willen
inzetten voor dit 24 uur durende inzamelingsevenement van
KWF Kankerbestrijding. Hiervoor
wordt een informatieavond georganiseerd op 26 augustus van
20.00 uur tot 21.30 uur bij Hockeyclub Strawberries in Driehuis.
SamenLoop voor Hoop is een
wandelevenement waar teams
24 uur lopen in de strijd tegen
kanker. Het is geen wedstrijd
en meer dan een sponsorloop.
SamenLoop voor Hoop steekt
(ex)kankerpatiënten een hart
onder de riem. Tijdens dit lokale evenement dat volledig georganiseerd wordt door vrijwilligers, vieren de deelnemers het
leven en worden overledenen
herdacht. Iedereen kan deelnemen aan vele activiteiten en genieten van amusement. Teamleden die niet aan het lopen zijn,
kunnen uitrusten, eten, of slapen
in tenten. Hoogtepunten van SamenLoop voor Hoop zijn de openingsceremonie met survivors,
kaarsenceremonie en de slotronde.
Eén op de drie mensen wordt

geconfronteerd met de diagnose
kanker. SamenLoop voor Hoop
is een mooie gelegenheid om
(ex)kankerpatiënten te steunen,
degenen die eraan overleden
zijn te gedenken en om geld in
te zamelen voor wetenschappelijk kankeronderzoek. Door mee
te doen met SamenLoop voor
Hoop strijd je mee tegen kanker
én beleef je een leuk en hartverwarmend weekend. SamenLoop voor Hoop Velsen/Driehuis
komt er niet zonder vrijwilligers.
Meld u nu aan als commissielid
(lid van de organisatie) Velsen/
Driehuis en help mee met het
organiseren van een SamenLoop
voor Hoop. U kunt bellen op 0651639245 of mailen naar RNoorlander@kwfkankerbestrijding.nl.
Uiteraard bent u ook van harte
welkom om vrijblijvend te komen
luisteren wat een SamenLoop
voor Hoop voor u en de gemeenschap kan betekenen.
Kijk voor meer informatie op
www.samenloopvoorhoop.nl of
kom op woensdag 26 augustus van 20.00 uur tot 21.30 uur
naar de informatieavond bij Hockeyclub Strawberries, Sportpark
Schoonenberg, Waterloolaan 1
in Driehuis

Win kaarten voor HISWA te water

Delta Lloyd zorgt voor
mooi watersportjaar
IJmuiden - Van dinsdag 1 tot
en met zondag 6 september
is er weer HISWA in IJmuiden. Op deze HISWA te water wil Delta Lloyd, als partner van het evenement, de
bezoekers graag laten zien
en laten meemaken wat Delta Lloyd voor de watersportliefhebbers wil betekenen.
Want Delta Lloyd maakt van
2009 een bijzonder watersportjaar. Zo heeft Delta Lloyd dit jaar
een langdurige voortzetting van
de samenwerking met het Watersportverbond aangekondigd.
Hierdoor is de verzekeraar in elk
geval tot 2012 als partner verbonden aan het Watersportverbond en de Delta Lloyd Kernploeg. Hopelijk draagt deze ondersteuning bij aan een goede
prestatie van de Nederlandse
topzeilers tijdens de Olympische
Spelen van 2012 in Londen.
Daarnaast werd ook een aantal
andere vierjarige sponsorcontracten aangekondigd: met de
jonge talenten uit de Optimist
Club Nederland, de jubilerende
Delta Lloyd Regatta en met de
ambitieuze offshore zeilers in de
Delta Lloyd North Sea Regatta.
Bovendien zal Delta Lloyd naast
deze nieuwe contracten de ‘Hiswa te Water’ en de ‘Delta Lloyd
Open Nederlandse Kampioenschappen Olympische klassen’
de komende jaren blijven sponsoren.
De Volvo Ocean Race is de
Mount Everest van het zeilen;
zonder twijfel de zwaarste zeilwedstrijd ter wereld. In negen
maanden tijd leggen de deelnemende boten 37.000 zeemijlen af
en trotseren daarbij de gevaarlijkste zeeën. De race vergt fysiek en psychisch het uiterste
van de bemanning. Bij sommige etappes (‘legs’) varen de zeilers meer dan dertig dagen achter elkaar en komen ze nauwelijks aan slapen en eten toe.
Met maar enkele vierkante meters leefruimte zijn ze op elkaar
aangewezen; alleen met (h)echt
teamwork bereiken ze de finish.
Een grote uitdaging, waarmee

sponsor Delta Lloyd de Nederlandse zeilsport wil stimuleren.
Team Delta Lloyd heeft inmiddels laten zien waarin een klein
land groot kan zijn. De spectaculaire boot is tijdens de Hiswa te Water in de haven van
IJmuiden te bewonderen. Op de
stand maakt u zelfs kans om op
de Delta Lloyd mee te varen.
Met al deze inzet wil Delta Lloyd
laten zien waar haar sponsortoewijding ligt: bij de watersport. Zij is niet voor niets de
marktleider op het gebied van
pleziervaartuigenverzekeringen.
De verzekeraar weet wat zeilers bezielt, wat hun vragen zijn
en hoe zij daarvoor de beste oplossing kan bieden. Want Delta Lloyd wil lange termijn zekerheid bieden.
Voor elke boot heeft zij een goede verzekering. Of het nu gaat
om een exclusief superjacht in
Monaco of een Optimist in Uitgeest. Dit alles met een zeer uitgebreide dekking en vlotte en
deskundige schadeafwikkeling.
Aan de leden van het Watersportverbond wordt nu zelfs een
aantrekkelijke korting aangeboden op al hun verzekeringen. Zo
wordt een totaaloplossing geboden waarmee men met een gerust hart kan genieten van huis,
haard en schip.
Voor meer informatie over de
sponsoractiviteiten en pleziervaartuigen verzekeringen van
Delta Lloyd kan men terecht
bij de assurantieadviseur of op
www.deltalloyd.nl/watersport of
www.deltalloyd/particulier. Hier
kan men ook zelf een verzekering afsluiten.
Speciaal voor lezers van deze
krant worden toegangskaarten
voor het evenement beschikbaar gesteld door Delta Lloyd.
Door het beantwoorden van de
vraag hoe hun boot heet die
mee doet aan de Ocean Race,
kan men twee toegangskaarten,
à 18,50 euro winnen. Stuur de
oplossing voor 25 augustus naar
info@jutter.nl en vermeld duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer in de mail. Winnaars
krijgen telefonisch bericht.

Vrije verkoop
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Maandag 24 augustus om 10.00 uur start de Stadsschouwburg Velsen de vrije
kaartverkoop voor het nieuwe
seizoen. Theaterliefhebbers kunnen zich dan weer met hun vragen en bestellingen rechtstreeks
telefonisch tot de schouwburgkassa wenden (0255-515789) of
langskomen aan de theaterbalie
(Groeneweg 71).
De kassa is vanaf maandag aanstaande geopend op werkdagen van 10.00 tot 15.00 uur en
op voorstellingsdagen vanaf één
uur voor aanvang. Natuurlijk
blijft het ook mogelijk te reserveren via de website www.stadsschouwburgvelsen.nl.
Er kunnen nog volop kaarten besteld worden voor toppers als
Frans Bauer, Tineke Schouten,
Ronald Goedemondt, Lebbis, de
Ashton Brothers, Anne-Wil Blankers en Paul van Vliet (‘Liefdesbrieven’).
Maar ook voor onvergetelijke musicals als ‘Hairspray’, ‘All
Shook Up - Love Me Tender’,
‘Dorus’ en ‘Ja Zuster, Nee Zuster’ en prachtige kindervoorstellingen als ‘Disney Sing-aLong’, ‘Hoe overleef ik mijn eerste zoen?’ en ‘Kabouter Plop en
het circus’. Voor een aantal uitverkochte voorstellingen, kunnen bezoekers zich vanaf maandag 24 augustus om 10.00 uur
telefonisch (0255-515789) aanmelden voor de wachtlijst.
Belangstellenden die nog graag
een theatergids willen ontvangen, kunnen deze gratis opvragen via 0255-515789 of afhalen
bij de Stadsschouwburg Velsen
(Groeneweg 71 in IJmuiden).
Het complete aanbod (met videofragmenten om alvast in de
stemming te komen) is ook online op www.stadsschouwburgvelsen.nl te raadplegen.
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Strandbieb
gaat sluiten

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010
‘Wat moet jij nou in de politiek?’, krijg ik vaak te horen. Nu,
als zelfstandige ondernemer en
met 26 jaar management ervaring in het maritieme bedrijfsleven is het misschien inderdaad niet echt logisch om voor
het Raadslidmaatschap te gaan.
Er gaat heel veel tijd met name in de avonduren in zitten,
heel veel stukken lezen en achtergrond informatie verzamelen,
soms ellenlange vergaderingen
en dan nog niet tot een besluit
komen. Eigenlijk niets voor mij
dacht ik ook. Wat voor onderwerp we ook gaan bespreken, ik
wil de materie beheersen, weten wat er speelt, mogelijke alternatieven wegen, voor en nadelen horen, mijn eigen achterban raadplegen en dan een besluit nemen.
Echter, zo werkt het jammer genoeg niet altijd in de politiek. In
onze tweemans fractie van Democraten66Velsen kunnen we
dan wel een besluit hebben genomen maar het is pas echt een
besluit van de Raad als de helft
plus 1 er ook voor is.
En dan begint de politiek pas,
hoe krijg je een meerderheid?
Vaak lukt het alleen om een
meerderheid te krijgen als je iets
van je oorspronkelijke standpunt inlevert. Maar dat moet je
ook weer uitleggen aan je eigen
achterban. Immers je ging toch
weg met een ander standpunt?
Dus veel overleggen, veel praten
maar óók, zorgen dat je inhoudelijk je zaakjes kent.
Uiteindelijk moet je toch gericht
zijn op het nemen van besluiten, duidelijk zijn naar de burgers van Velsen wat je wel of
niet wilt. Vanuit je eigen kracht,
kennis en kunde proberen om

onze mooie gemeente leefbaar
te houden.
Wil je dat jouw ideeën sneller
aangenomen worden door de
anderen dan moet je als partij
groter worden, met meer raadsleden in de Raad komen. Maar
dan moeten de kiezers wel weten waar je voor staat. Dat kan
door te zorgen dat je steeds in
de publiciteit komt te staan. Veel
vragen stellen, statements maken, weglopen uit de Raad, altijd overal nadrukkelijk aanwezig zijn, je focus verleggen naar
korte termijn problemen die nu
‘hot’ zijn in de samenleving etc.
Dat past alleen niet bij mij, ik
ben niet iemand van de korte sprint maar meer van de halve marathon. Goed voorbereiden, dossier kennis opbouwen,
plannen, inhoudelijk aan de slag
gaan om daarna voor een langere periode kwaliteit te leveren.
Proberen door kundige inbreng
aan iedereen duidelijk te maken
waar ik voor sta.
Ondertussen staat oprukkend
Haven Amsterdam en de gevolgen daarvan voor de regio wel
op de kaart, verkeersveiligheid
rond scholen wordt door vele instanties nu opgepakt, velen weten dat het volbouwen
van onze laatste groenstroken
niet het antwoord is op de bevolkingskrimp in onze gemeente etc. Daar doe ik het dan ook
voor, om langzaam maar zeker
te zien dat ik invloed kan hebben en veranderingen te weeg
kan brengen, maar dan wel samen met anderen en straks hopelijk ook met meer Democraten66velsen raadsleden.
Arjen Uytendaal, Democraten66Velsen

Warme huiselijkheid
in Hotel de Paddestoel
Oisterwijk - Een vakantie in
het driesterrenhotel De Paddestoel betekent een warme ontvangst, comfortabele kamers,
een uitstekende Hollandse keuken, volop recreatiemogelijkheden, geslaagde fiets- en wandeltochten en leuke uitstapjes
in de nabije omgeving. Dit hotel
is ook uitstekend geschikt voor
mensen die gebruikmaken van
een rolator of rolstoel.
Het is goed toeven in dit gezellige hotel waar serviceverlening vanzelfsprekend is. Gasten worden in Hotel De Paddestoel met de bekende Brabantse hartelijkheid en gastvrijheid
ontvangen.
De huiselijke inrichting van
het hotel en de groene omgeving zorgen ervoor dat men helemaal tot rust kan komen. En
wie er op uit wil trekken kan terecht in de prachtige omgeving
van het hotel. Oisterwijk wordt
niet voor niets ‘Parel van Bra-

bant’ genoemd, met haar eeuwenoude dorpskern en zijn lindeboom, de karakteristieke gevelhuisjes, vriendelijke mensen
en gezellige terrasjes en winkeltjes.
Zwemmen, kanoën, vissen, golfen maar ook de vele wandelen fietsroutes zorgen voor een
sportief cachet. De gemeente is
al heel lang een begrip voor actieve rustzoekers die nog stilte, ongerepte natuur en cultuur
weten te waarderen.
Dromerige vennen, wandelen
over de heide, fietsen door de
bossen, maar ook gezellig winkelen, lekker eten; het is gewoon volop genieten in Oisterwijk. Of men nu voor een lang
of een kort verblijf naar Oisterwijk komt; men zal zich er volkomen thuis voelen.
Bel voor meer informatie over
Hotel De Paddestoel met 0135282555 of mail naar info@hoteldepaddestoel.nl.

Schots/Nederlands
bedrijf in IJmondhaven
IJmuiden - De Schotse ASCO Group Limited en de Nederlandse Maritime Service Centre IJmond hebben gezamenlijk de onderneming ASCO Holland opgericht. Deze organisatie
wordt de nieuwe toeleveringsbasis voor de gas- en oliewinning
op het Nederlandse continentaal
plat. Vanuit de vestigingsplaats
in de IJmondhaven, het nieuwe
havendeel in IJmuiden, zullen
ook maritiem logistieke diensten
worden aangeboden.
ASCO Holland zal zich vooral
richten op serviceverlening aan
gevestigde, Nederlandse offshore bedrijven door een centraal punt voor de verscheping
van allerlei offshore stuk- en
bulkgoederen te bieden. ASCO
en MSCIJ vullen elkaars ervaringen aan en gezamenlijk maken
zij optimaal gebruik van de lokale dienstverlening en de goede
infrastructuur in deze regio.
Walter Robertson, ASCO European managing director: ,,ASCO opereert over de hele wereld vanuit meer bases dan welke andere operator dan ook. Dit
samenwerkingsverband
versterkt ons Europese netwerk van
strategisch goed gelegen toeleveringspunten en is in staat offshoreactiviteiten in alle sectoren op de Noordzee te ondersteunen.” Robertson spreekt met

veel waardering over de relatie
die tussen de havens van IJmuiden en Great Yarmouth is opgebouwd, hij noemt die met Zeehaven IJmuiden N.V. in het bijzonder. MSCIJ is een consortium
van serviceverlenende bedrijven in IJmuiden. In ASCO Holland wordt de lokale kennis van
die bedrijven gecombineerd met
ASCO’s expertise in dienstverlening aan de offshore. Frans Baud,
MSCIJ managing director: ,,Mijn
partners in MSCIJ en ik zijn zeer
verheugd dat wij deze stap met
ASCO hebben kunnen maken.
We zijn ervan overtuigd, dat deze nieuwe joint-venture een versterking zal zijn voor de spelers
in de offshore industrie.” De eerste klant, een nieuwe operator
op het Nederlands plat, is inmiddels binnen bij ASCO. Het is uiteraard de bedoeling én de verwachting dat de zaken snel worden uitgebreid met zowel nieuwe als bestaande operators. Billy Allan, ASCO Group chief executive: ,,De haven van IJmuiden
heeft uitstekende faciliteiten,
flinke opslagmogelijkheden en
kaderuimte. De haven biedt zodoende op z’n minst vergelijkbare, zeer waarschijnlijk zelfs betere distributietijden aan de Nederlandse offshore supply keten
en aan de vele olie- en gasindustriën in de nabije omgeving.”

Rabobank jeugddagen
bij LTC Hofgeest
Velsen - Vandaag starten op
tennispark LTC Hofgeest weer de
Rabobank jeugddagen. Alle kinderen van LTC Hofgeest mochten zich hiervoor opgeven. )ok
dit jaar zijn er weer heel veel kinderen die zich voor deze dagen
hebben ingeschreven. Uiteindelijk zal op zondag blijken wie
zich clubkampioen mag noemen. Naast het tennissen heeft
de jeugdcommissie ook weer
leuke activiteiten bedacht. Het
thema van deze jeugddagen is:
‘een rondje om de wereld’. Vrijdagavond zal er een landenspel
worden gespeeld met verschillende teams en spannende spel-

letjes. Zaterdag gaan we de hele dag ons best doen op de tennisbaan. In de avond spelen we
eerst de bekende bingo met hele mooie prijzen. De DJ van vorig jaar is weer van de partij. Met
heel veel rook, licht en laserstralen. Zondag is dan de finaledag.
Altijd spannend voor de kinderen die nog in het toernooi zitten.
Maar ook voor de overige kinderen altijd leuk om te komen aanmoedigen. Bovendien zijn er een
aantal leuke activiteiten waaronder schminken en zelf een schilderij maken. Kortom, dit weekend moet je echt bij LTC Hofgeest zijn!

IJmuiden aan Zee - De Strandbibliotheek van IJmuiden sluit op
zondag 23 augustus haar deuren
alweer. Mede dankzij het mooie
weer was het ook dit jaar een
succes. Alle activiteiten zijn goed
bezocht en er zijn weer veel boeken, tijdschriften en strips geleend. Bibliotheek Velsen wil
heel graag paviljoen Noordzee
bedanken voor alle hulp die ze
ook dit jaar hebben geboden
aan de strandbibliotheek. Bibliotheek Velsen verzoekt iedereen die een boek heeft geleend
en deze nog in zijn of haar bezit
heeft deze voor 22 augustus terug te brengen naar de strandbibliotheek, de centrale bibliotheek of de bibliotheek in Velserbroek. Volgend jaar hoopt Bibliotheek Velsen wederom de deuren van de strandbibliotheek te
openen. Bibliotheek Velsen gaat
dan ook hard op zoek om de financiën rond te krijgen. Mocht
je een leuk idee hebben dan zijn
die altijd welkom. Wie weet tot
volgend jaar. Kijk ook op www.
bibliotheekvelsen.nl.

Loterij
straatvoetbal

Santpoort-Noord – Op de volgende nummers van de loterij van het straatvoetbaltoernooi
tijdens Dorpsfeest Santpoort
zijn prijzen gevallen: geel 578,
geel 75, geel 510, geel 613, geel
649, geel 565, geel 63, geel 564,
geel 7, geel 230, geel 49, geel
618, geel 192, geel 277, geel 144,
oranje 280, oranje 146, oranje 204, oranje 237, oranje 211,
oranje 188, oranje 295, oranje
177, oranje 266, oranje 189, oranje 179 en oranje 148. De prijzen
kunnen worden afgehaald aan
de Tulpenstraat 19 in Santpoort.

VTV IJmond
bestaat 50 jaar

Santpoort-Noord – Volkstuinvereniging VTV IJmond bestaat
50 jaar en dat dit weekeinde gevierd. Zaterdag is het feest voor
leden en genodigden. Zondag is
iedereen van harte welkom aan
het Groenelaantje. Op de parkeerplaats staat een grote feesttent waarin allerlei leuke activiteiten plaatsvinden. Van 13.00
tot 15.00 uur is er een voorstelling speciaal voor de kinderen,
verzorgd door goochelaar Frank
Neeling. Van 15.00 tot 17.00 uur
verzorgt DJ Bas van Geldrop de
muziek en treedt zanger Jill op.
Van 17.00 tot 18.00 uur is er als
afsluiting een grote verloting,
waarbij mooie prijzen te winnen
zijn, zoals een reischeque van
750 euro. De hele middag, van
12.00 tot 18.00 uur, zal er vanaf
de parkeerplaats van GroenRijk
een paardentram rijden. Mensen
kunnen daar hun auto parkeren
en dan worden ze gratis vervoerd
naar het volkstuinencomplex.
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Acties de Koe

Open huis ATV De
Hofgeest druk bezocht
Santpoort-Noord - De Amateurtuinders Vereniging De Hofgeest aan het Spekkenwegje 2 in
Santpoort-Noord hield het afgelopen weekend open huis onder
het motto ‘Tuinieren toen en nu’.
Het was een drukte van belang
op het prachtig gelegen tuincomplex waar familie, vrienden en veel belangstellenden
een kijkje kwamen nemen. Op
het centrale, zogenaamde Hofgeestplein, was gelegenheid
om de tentoonstelling van door
de leden gekweekte tuinproducten te bewonderen. Hoewel
een professionele jury de inzendingen inmiddels al had beoordeeld, konden ook de bezoekers
middels een stembiljet aangeven welke inzending de hoogste
publiekswaardering in de wacht
zou gaan slepen. Verder waren
er op het sfeervolle plein diverse
kramen waar, ter versterking van
de inwendige mens, kon worden
genoten van gebakken vis, gerookte makreel, zalm en natuurlijk broodjes met haring.

Maar ook andere activiteiten waren te zien: glas in lood ramen
met demonstratie, broodbakken en speurtochten voor kinderen, papier maken met spannende opdrachten voor kinderen en een schilderskraam waar
uitleg werd gegeven over acryl, aquarel- en fijnschilderen. De
tuinvereniging De Hofgeest is
officieel opgericht op 23 november 1989 en bestaat nu dus 20
jaar. De vereniging heeft ruim
130 tuinen/leden en momenteel
staan er nog 25 mensen op de
wachtlijst om op termijn in aanmerking te komen voor een tuin.
De grond huurt men van de gemeente en het complex wordt
door de leden zelf onderhouden.
Dat houdt in dat de leden tenminste zes keer per jaar op zaterdagmorgen diverse werkzaamheden moeten worden gedaan zoals wieden, schoffelen,
snoeien, bestraten enzovoort.
Meer informatie is ook te vinden
op www.atvdehofgeest.nl. (Joop
Waijenberg)

Ingezonden brief
Acrobatiek op de fiets
Velserbroek - Ik zie ze regelmatig rijden op hun fiets door
het winkelcentrum. Behendig
ontwijken ze voetgangers en andere obstakels. Ware kunstenaars! En het zijn echt niet alleen de jongeren. Ik zie zelfs
meer volwassenen allerlei caperiolen uithalen. Toch gaat het
niet altijd goed. Laatst reed een
van de fietsers bijna een kind
aan.
Zijn moeder kon het jochie nog
net wegtrekken. De fietser reed
niet hard, maar bij zo’n klein
kind komt het toch hard aan.
Een van de omstanders sprak
de fietser aan. ‘Je mag hier niet
fietsen, hoor’, klonk duidelijk
verstaanbaar. De fietser keek

met een glimlach om en fietste
gewoon verder.
Het gebied rond het winkelcentrum is een trottoir. Daar mag
je niet fietsen, hebben we allemaal geleerd. Tevens staan er
nog borden dat het een voetgangersgebied betreft en er
staan hekken. Wat moet je nog
meer doen?
Wat vinden we hier als bewoners van Velserbroek van?
Graag zou ik hier een paar reacties op krijgen. Geen klaagzang,
maar creatieve oplossingen. Ook
zou ik eens graag de kant van
de fietsers willen horen.
Naam en adres bekend bij de
redactie

Velserbroek - Acties zijn het bewijs dat de Koe weer terug is van
vakantie en open gaat voor iedereen van twaalf jaar en ouder. Wat
houden die acties dan eigenlijk
in? Op straat kom je de ambulante werkers Ad en Alexander
tegen, die hebben flyers bij zich.
Hierop staan de acties in de Koe.
Knip dat onderdeel van de flyer uit en kom langs bij de activiteiten. Per week is er een andere actie aanbieding. De Koe is
open vanaf maandag 24 augustus. De diverse aanbiedingen zijn
te besteden bij de verschillende
activiteiten. Uiteraard de inloopavonden, ADHD café, tienerdisco en afterskoel. Mocht je niet
zo’n flyer krijgen dan kun je ook
dit artikel uitknippen en inleveren bij de Koe. (alleen tijdens de
activiteiten) www.jcdekoe.nl.

Kledingbeurs
Velserbroek - Woensdag 16
september houdt OBS De Molenweid, Sluisweid 9 in Velserbroek van 19.30 tot 21.00 uur
een najaars- winterkleding- en
speelgoedbeurs. Mocht men interessen hebben om kleding en/
of speelgoed in te brengen dan
kan men contact opnemen met
Debbie de Goeij, telefoon 0235379419, Annemarie Boelens,
telefoon 06-36549815 of via kledingbeursmolenweid@gmail.
com.

Aanrijding in
Wijkertunnel
Velsen - In de westbuis van de
Wijkertunnel ontstond vorige
week woensdag omstreeks 22.00
uur door nog onbekende oorzaak
een eenzijdige aanrijding. De 42jarige automobilist uit Groet verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en
kwam, na tegen beide zijden van
de tunnel te zijn gebotst, op de
zijkant terecht. De auto vatte als
gevolg van de aanrijding vlam,
de man en zijn passagier, een
47-jarige inwoner van Alkmaar
konden op eigen gelegenheid de
auto verlaten. De brandweer had
de brand snel onder controle. De
beide mannen zijn ter controle
naar een ziekenhuis in de omgeving vervoerd. De tunnelbuis is
korte tijd afgesloten geweest.

De Koe zoekt
barvrijwilliger

Velserbroek - Jongerencentrum
de Koe zoekt met spoed barmedewerkers voor Afterskoel. op
dinsdag, woensdag en donderdag van 15.00 tot 17.00 uur is de
Koe open voor jongeren. De taak
van de barmedewerker is naast
het zetten en schenken van thee,
de verkoop van frisdrank en
snoep. Naast de barmedewerker
is er ook altijd een jongerenwerker aanwezig. Leeftijd maakt niet
uit, wel graag ouder dan 15 jaar.
Bel 023 5491817 of kom gewoon
even langs.

Visser wint 10.000 euro
Santpoort - De in Santpoort getogen Ron Visser heeft de eerste prijs gewonnen van de jubileumloterij van de Harddraverij Vereniging Santpoort & Omstreken. Deze loterij werd ter gelegeheid van de 250ste Kortebaan Draverij uitgeschreven. Op
woensdag 12 augustus ontving
hij de cheque uit handen van secretaris Aart Aarts. De 29-jarige
Ron Visser is opgegroeid aan de
Kieftendellaan in Santpoort. Tijdens zijn jeugd deed hij mee aan
de diverse evenementen van het
Dorpsfeest, zoals het straatvoetbal en het ringsteken. Op 20-jarige leeftijd verhuisde hij naar
de Amsterdamse Pijp alwaar hij
nu nog steeds woont (single) en
werkt. Ieder jaar keert hij terug
naar het Dorpsfeest Santpoort
om samen met zijn vrienden een
gezellige reünie te houden en
zijn ouders te bezoeken. Standaard daarbij is een bezoek aan
de Kortebaan Draverij. Het toeval
wil dat hij het winnende lot juist

tijdens de 250ste Kortebaan heeft
gekocht van lotenverkoper Wessel van Delst. De hoofdprijs bestaat uit een geldprijs ter hoogte
van 10.000 euro, mede mogelijk
gemaakt door Honda AutoMaarschalk uit Velserbroek. Na de officiële overhandiging belde Visser direct met hoofdsponsor Ad
Maarschalk om hem te bedanken. Wat Ron Visser met de geldprijs gaat doen weet hij nog niet.
Ron: ,,Het zijn dure maanden geweest. Bovendien woon ik nu in
een huurwoning en heb plannen
om een huis te kopen. Dan is dit
natuurlijk een fantastische opsteker!”
Er zijn in totaal twintig prijzen te
verdelen. Nog niet alle winnaars
hebben zich gemeld. Op www.
dorpsfeest-santpoort.nl
staan
alle uitslagen vermeldt. De opbrengst van de loterij komt ten
goede aan de de extra feestelijkheden die rondom het jubileum
worden gevierd. (foto Theo Koster).

Zomervoetbal groot succes
Santpoort-Zuid - Het Zomervoetbal van Terrasvogels is een
groot succes geweest. Ruim 250
kinderen hebben de afgelopen
weken meegedaan. De voetbalclub organiseerde de hele zomer
op zaterdag activiteiten om kinderen lekker te laten voetballen.
Jongens van 4 tot 14 jaar speelden mee. Het Zomervoetbal is dit
jaar zo’n succes dat kinderen uit
de gehele gemeente Velsen naar
Santpoort kwamen.
Zaterdag begint het voetbalseizoen weer. Terrasvogels houdt
dan vanaf 10 uur open huis op

sportcomplex De Elta in Santpoort-Zuid, met onder andere een klein toernooi. Iedereen
kan bij Terrasvogels komen mee
voetballen: van 4 tot 14 jaar.
Kinderen van 4 tot 6 jaar hebben
elke zaterdagmorgen hun eigen
training. Ook spelen zij ‘wedstrijdjes’ tegen elkaar. De andere kinderen trainen een tot twee
keer per week en spelen op zaterdag de wedstrijden. Terrasvogels hoopt de successen van
vorig jaar weer te herhalen: de
D1, E2 en F2 hopen ook nu weer
kampioen te worden.
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Gemengde reacties op
brief ‘klokkenluiders’
IJmuiden - Vorige week dook
er een anonieme brief op van
een groep die zich ‘de klokkenluiders’ noemt. Volgens deze
brief zouden een aantal ambtenaren in het stadhuis een waar
schrikbewind voeren. Zij zouden
het voor het zeggen hebben en
een soort van schaduwkabinet
vormen. Het College van Burgemeester en wethouders nam
scherp afstand van deze anonieme beschuldigingen. Het College betreurt het dat de gemeente
als werkgever en een aantal van
haar ambtenaren op deze manier
in diskrediet wordt gebracht. Zolang er geen harde bewijzen van
enige misstanden zijn, spreekt
het College het vertrouwen uit in
alle medewerkers.
Ook werd bij de anonieme brief
een kopie gevoegd van een vertrouwelijk schrijven aan een personeelslid dat vorig jaar afscheid
heeft genomen. Het College acht
dit onaanvaardbaar en laat onderzoeken of hier sprake is van
een strafrechtelijk vergrijp.
De oppositiepartijen ChristenUnie, SP, LGV en Velsen Lokaal noemden deze reactie in
een verklaring verbijsterend. Zij
stellen diep geraakt te zijn door
de inhoud van de brief en noemen die schokkend. Ze zijn van
mening dat er zo snel mogelijk
openheid van zaken moet komen.
GroenLinks vindt dat deze partijen hun best doen om de zaak
nog ernstiger te maken dan die
Geen krant gehad?
al is, als de beschuldigingen terecht zijn. Ook GroenLinks maakt
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zich zorgen over de inhoud van
de brief, maar stelt: ,,De plek
waar deze brief besproken moet
worden is het presidium (overleg van de fractievoorzitters met
de burgemeester als voorzitter)
op 18 augustus. Daarom ontbreekt GroenLinks bij de olie op
het vuur smijtende verklaring die
de andere oppositiepartijen vanuit het achterkamertjesoverleg
hebben uitgegeven.’’
Ook de VVD, CDA, D66Velsen,
GroenLinks, Lijst Quist en de
PvdA vinden in een verklaring
de reactie van de oppositiepartijen niet getuigen van zorgvuldigheid. In de anonieme brief
wordt de indruk gewekt dat het
College onvoldoende bestuurlijke invloed uitoefent, zij herkennen zich als partijen niet in dat
beeld. Zij vinden dat het College
er in de afgelopen jaren in is geslaagd door gerichte acties het
functioneren van de ambtelijke
organisatie te verbeteren en zij
gaan er van uit dat op die ingeslagen weg wordt voort gegaan.
De brief wordt dus tijdens het
presidium besproken, verder
kan men er niets mee. Tenzij
de schrijvers zich bekend willen
maken en hun beschuldigingen
hard kunnen maken, want deze
worden nergens door argumenten of bewijzen onderbouwd.
Wel zal het College het al geplande Medewerkerstevredenheidsonderzoek naar voren schuiven.
Als daaruit blijkt dat verbeteringen noodzakelijk zijn, dan zal ze
niet aarzelen deze aan te brengen. (Carla Zwart)
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Bas Muijs met 925XL
on tour bij Juwelier Ris
IJmuiden - Juwelier Ris heeft
weer eens een fantastische actie. Vrijdag 28 augustus tussen
13.00 en 15.00 uur is Bas Muijs
in de winkel aan het Marktplein
in IJmuiden. Bezoekers kunnen
dan met hem op de foto of een
handtekening krijgen. Maar nog
belangrijker: iedere klant krijgt
bij Juwelier Ris, tot en met 27 augustus een kanskaart waaruit op
28 augustus door Bas Muijs een
winnaar wordt getrokken. De
winnaar wint een fantastische
zilveren armband van 925XL ter
waarde van 450 euro.
Bastiaan Daniel Muijs, geboren
in Den Haag op 14 oktober 1976,
is een Nederlands acteur, vooral
bekend van zijn rol in Goede Tijden, Slechte Tijden die hij zeven
seizoenen speelde, is nu ook het
gezicht van 925XL. De zilveren
armbanden van het merk 925XL
zijn hoogwaardig en handge-

maakt. 925XL versterkt en verrijkt het imago van de drager. De
naam 925XL staat voor de code die wereldwijd gebruikt wordt
voor zilver: 925.
‘XL your image’ verwijst naar de
stoere uitstraling van de robuuste armbanden. En doordat alle
armbanden handgemaakt zijn,
zijn ze stuk voor stuk uniek. Ook
uniek aan deze stoere armbanden is het slot. Het slot is zonder
verhitting geklonken, waardoor
de kracht van de stalen veer in
het slot niet verloren gaat. Een
topproduct met een gegarandeerde hoogwaardige kwaliteit.
925XL voegt niet alleen wat toe
aan de outfit van de drager, het
maakt het helemaal af.
Juwelier Ris is er dan ook trots
op om dit merk samen met Bas
Muijs te kunnen laten zien en
ontvangt u graag in de winkel.
Zie ook www.risjuwelier.nl.

Forumavond
Telstar groot
succes

Rolling Stones-covers
Regio - Na een succesvol optreden op de Botermarkt, aan
de vooravond van Koninginnedag, staat de Rolling Stones Coverband Crackin Up nu weer in
Haarlem. Dit keer maar liefst drie
avonden lang, in Café Brinkmann
aan de Grote Markt.
Crackin Up, iets meer dan één
jaar bij elkaar in een nieuwe bezetting, zal vooral het ‘oude’ repertoire van The Rolling Stones
ten gehore brengen. Als gastmuzikant is Bart van Ballengooijen
gevraagd. Deze Haarlemse saxofonist heeft zijn sporen al lang

en breed in de muziekscène verdiend. Zo speelde hij onder andere bij de New City Bluesband,
The Morning After Band, The
Blazing Aces en diverse andere
jazz- en bluesformaties.
De band bestaat verder uit:
Aart van Heusden; zang en gitaar, Eerko Mooijbroek, gitaar en
zang, Peter Bekker, gitaar, Cees
Ebbinge, basgitaar en Michel
Dubelaar op drums.
Crackin Up speelt op 20, 21 en
22 augustus in Café Brinkmann.
Aanvang 22.30 uur. De toegang
is gratis.

Informatie van de

GroenRijk adviseur
Biezenweg 70 Santpoort 023-5376190
Santpoort-Noord - Siergrassen
zijn fantastisch mooi en ze zijn
dankzij een aantal tuinarchitecten aan een ware zegetocht in de
tuinen begonnen. Het heeft alles te maken met een hunkering
naar meer natuurlijke, onderhoudsarme tuinen. Siergrassen
zijn het mooist in een prairieachtige tuin, waar de wind doorheen
golft en al die honderden, bloeiende, kleurrijke planten heen en
weer wiegt. Dat kan met Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’.
Pennisetum is een fors grassengeslacht met tientallen soorten die onder andere uit Japan
en de Himalaya, Australië en
Oost-Afrika stammen. Het echte,
meerjarige lampenpoetsersgras
(ook wel borstelveergras; Pennisetum alopecuroides) stamt uit
Japan, Korea en de Filippijnen.
De naam lampenpoetsersgras is
ontstaan doordat de zacht borstelige bloeipluimen vroeger in
Oost-Azië werden gebruikt om
de glazen kappen van de olielampen mee schoon te poetsen.
De echte soort vormt grote, bolle pollen met sierlijk overhangende, bronsgroene bladeren.
De plant wordt ongeveer 90 cm
hoog. ‘Hameln’ blijft iets kleiner,
maximaal 70 cm hoog. Maar veel
mensen vinden hem nog mooier,
omdat de vele bloeipluimen, die
wel wat op fijne, borstelige fles-

senragers lijken, niet geelbruin
zijn maar roodbruin. Ze verschijnen vanaf juli tot en met september, vroeger dan bij de andere soort. Als daar de herfstzon
doorheen schijnt, vlammen ze in
dat lage licht op. Een adembenemend gezicht. Lampenpoetsersgrassen houden van open plekken in de volle, warme zon. Hun
wortels beschermen ze zelf wel
tegen uitdroging door de bladeren die er overheen hangen. Bovendien wordt regenwater door
diezelfde bladeren voor een deel
naar het hart van iedere plant en
zodoende naar de wortels geleid.
Water geven is niet zo gauw nodig, deze grassen verdragen aardig wat droogte. De grond moet
wel
goed doorlatend en redelijk
voedselrijk zijn. Geef in het vroege voorjaar, nadat je het oude blad hebt weggeknipt, een
goede organische basisbemesting met bijv. compost, gedroogde koemest of wat beendermeel.
‘Hameln’ is een prachtige solitair, maar als je in groepen plant,
plant er dan vijf per vierkante
meter.
Het lampenpoetsersgras ‘Hameln’ gaat schitterend samen
met borderplanten zoals sierdistels, Liriope, Miscanthus, Stipa,
Verbena bonariensis, Echinacea
en Agastache.

IJmuiden - De leiding bij Telstar heeft vorige week woensdagavond transparantie getoond
richting supporters. Op de forum avond gaf de club in meerdere opzichten openheid van zaken. Pieter de Waard (algemeen
directeur), Steef Hammerstein
(commerciële zaken), Edward
Metgod (trainer), Marcel Bout
(technisch manager) en Madelon Wientjes (stadionmanager)
maakten deel uit van het panel.
Supporters konden vragen insturen. Lon Weijers, bestuurslid van
de supportersvereniging, maakte
een lijstje met de meest gestelde vragen en stelde die aan het
panel. De avond begon met een
rondleiding door de nieuwe tribune. Zo’n honderd supporters
waren op de avond aanwezig.
Een van hen vroeg aan Pieter de
Waard waarom er geen supportershome in de nieuwe tribune
is opgenomen. ,,Een ruimte voor
fysiotherapie heeft de voorkeur
gekregen. Dat levert vier keer
meer geld op dan een supportershome”, verklaarde de algemeen directeur. Het is dus duidelijk dat Telstar elke euro goed
kan gebruiken. Dankzij de overeenkomst met AZ heeft Telstar
de begroting na jaren weer omhoog kunnen brengen. Doordat
AZ enkele functies in VelsenZuid voor de rekening neemt bespaart Telstar geld. Marcel Bout
legde dit op de forumavond aan
de supporters uit: “Telstar hoeft
bijvoorbeeld ook geen geld uit
te geven aan scouts, die zijn
er niet meer. In plaats daarvan
doen trainers scoutingwerk en
maakt Telstar gebruikt van het
scoutingnetwerk van AZ.” Goed
om te horen was de trotse Steef
Hammerstein. ,,We doen er alles
aan om sfeerverhogende artikelen in de IJmond aan de man te
brengen. Telstar leeft weer.” Aan
de massale opkomst tijdens het
eerste duel in het TATA Steel Stadion was te merken dat de belangstelling voor Telstar is toegenomen. Dankzij de terugkerende
forumavond blijven de supporters op de hoogte van de zaken
rondom Telstar. (Finn van Leeuwen)

Slechtziend
een spel doen

IJmuiden - Welke mogelijkheden aangepaste spelmaterialen
bieden, kunnen slechtziende en
blinde mensen zelf ervaren op
10 september van 10.00 tot 11.30
uur bij wijksteunpunt Zeewijk.
Visio organiseert in samenwerking met Speel-o-theek MamaMia uit Velserbroek een spelbijeenkomst. Mensen met een visuele beperking, jong en oud,
hun partners, ouders, kinderen
of begeleiders: iedereen is welkom. Aanmelden is wel gewenst.
Dit kan bij Gerard Schol via telefoonnummer 0255-520650.
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Scholen zijn weer begonnen
De scholen gaan weer beginnen. Vanaf maandag 17 augustus de basisscholen, een week later gevolgd door
de scholen voor voortgezet onderwijs.
Met de start van de basisscholen zijn
ook de campagneborden “De scholen
zijn weer begonnen” in Velsen weer
geplaatst.
Achter deze tekst schuilt een vraag
aan automobilisten en andere weggebruikers: houdt rekening met kinderen die weer naar de basisschool of
het voortgezet onderwijs gaan.
Na de vakantie moet iedereen natuurlijk
weer een beetje wennen aan het drukke
verkeer. Kinderen zijn nog vol van de vakantie en het begin van een nieuw schooljaar. Veel kinderen lopen of fietsen een
nieuwe route naar een nieuwe school. U
moet waarschijnlijk ook weer wennen aan
schoolgaande kinderen in het verkeer.
Met de campagne ‘De scholen zijn weer
begonnen’ wil Veilig Verkeer Nederland u
hierop attent maken. Want hoe meer rekening we houden met elkaar, hoe beter het
is voor de verkeersveiligheid!
Met de campagne “De scholen zijn weer
begonnen” wordt automobilisten gevraagd rekening te houden met kinderen
in het basis- en voortgezet onderwijs die
weer naar school gaan. Maar hoe gedragen kinderen zich eigenlijk in het verkeer?
En wat kunt u doen als u in de auto zit?
Hierbij enige uitleg en tips:
Kinderen zijn in ontwikkeling. Jonge kinderen kunnen veel dingen nog niet, bijvoorbeeld uit hun ooghoeken kijken, of
geluiden lokaliseren. Ze spelen een groot
deel van de tijd en handelen impulsief.
Daardoor doen ze soms onverwachte dingen. Ook hebben ze een langere reactietijd dan volwassenen en kunnen niet
meteen alles toepassen wat ze geleerd
hebben.
Wat kunnen kinderen in het verkeer?
• Kinderen gaan fietsen vanaf hun vijfde jaar. In het begin slingeren ze daarbij erg, vooral als ze achteromkijken of
langzaam fietsen.
• Vanaf hun zesde jaar kennen kinderen
de functie van een trottoir, een zebrapad en een verkeerslicht (rood is stoppen, groen is veilig).
• Tot hun achtste of negende jaar kunnen
kinderen gevaren niet zien aankomen.
• Tussen hun tiende en veertiende jaar onderschatten vooral jongens de snelheid.
Daardoor kunnen ze plotseling, vlak voor
naderende voertuigen, oversteken.
• Vanaf hun tiende jaar kennen kinderen
de meest basale verkeersregels en –borden.
• Kinderen zijn klein en kunnen niet over
een auto, een struik of een kliko heen
kijken. Ze missen het overzicht dat volwassen wel hebben.
Dat betekent dat kinderen
• soms onverwacht oversteken, bijvoorbeeld als ze een vriendje aan de overkant zien.
• niet altijd voorrang verlenen als dat ei-

genlijk zou moeten.
• in hun spel plotseling de weg op kunnen rennen.
• soms achter een obstakel op kunnen
duiken.
• op de fiets onverwachts kunnen uitwijken of af kunnen slaan zonder richting
aan te geven.
Hoe kunt u rekening houden met kinderen?
• Nader kruispunten langzaam; dan heeft
u tijd om op onverwachte situaties te reageren.
• Haal kinderen in met een veilige afstand
en snelheid.
• Wees voorbereid op onverwachte acties
van kinderen: kijk nog een keer extra als
u in de buurt van de school of van een
schoolroute bent.
• Breng zelf uw kinderen met de fiets of lopend naar school.
• Op uw hoede zijn en uw snelheid aanpassen, vooral in de omgeving van scholen, zorgt voor een grotere veiligheid van
kinderen in het verkeer.
Wat kunt u als ouder(s) doen?
U kunt uw kind voorbereiden op de risico’s
die het loopt op weg van en naar school.
Samen kunt u de belangrijkste verkeersregels doornemen en de route van en
naar school verkennen. Als uw kind oud
genoeg is om te fietsen, dan kunt u samen naar school gaan fietsen. Uiteindelijk
is uw zoon of dochter oud genoeg om het
alleen te doen.
Goede reflectie op de kleding is naast
fietsverlichting belangrijk om gezien te
worden. Denk daaraan ook bij de aanschaf van winterkleding.
Breng uw kinderen niet of zo min mogelijk
met de auto naar school. U brengt met de
auto andere kinderen in gevaar, omdat de
drukte en chaos rondom school en op de
schoolroute door autogebruik toeneemt.
Wanneer u ver van de school woont, parkeer dan de auto niet in de straat van de
school, maar een stukje van de school
vandaan. U kunt samen het laatste stuk
lopen.
Wil je veilig van en naar school? Dan
heeft Veilig Verkeer Nederland voor
jou ook een aantal tips:
• Ga ruim op tijd van huis. Dan hoef je je
niet te haasten en kun je beter opletten.
• Neem je bagage veilig mee, onder stevige snelbinders, in een fietstas of in
een rugzak. Hang nooit een tas aan het
stuur.
• Sla je linksaf met de fiets? Kijk altijd
eerst achterom.
• Ga nooit vlak voor een auto langs.
• Rood licht betekent stoppen!
• Doe geen mp3-speler op, dan hoor je
niks.
• Fiets je in de groep? Stoei niet en let op
elkaar.
• Houd op een drukke weg allebei je handen stevig aan het stuur.
• Ga nooit naast een vrachtwagen fietsen.
Blijf er liever op ruime afstand achter.
Dat is veel veiliger.

Felicitatie Man of the Match
De eerste thuiswedstrijd van Telstar tegen FC Oss werd op vrijdag 14 augustus gespeeld. De gemeente Velsen was die avond wedstrijd- en balsponsor en mocht daarom
de Man of the Match verkiezen en zij benoemden de nummer 7 Furdjel Narsingh.
Wethouders Annette Baerveldt en Karel Ockeloen overhandigden hem bloemen en
champagne als felicitatie. (foto: Pieter Hoogeveen)

Aanleg Westelijke Randweg

Dit weekeinde nachtelijk
werk aan Velsertraverse
Provincie Noord-Holland werkt op
dit moment aan de Velsertraverse in
Velsen-Noord. De werkzaamheden
worden uitgevoerd ten behoeve van
de aanleg van de nieuwe Westelijke
Randweg Beverwijk (N197).
De provincie legt nieuw asfalt, verplaatst
de spoorwegovergang en past enkele kruisingen aan. Het werk vindt plaats
in het gebied vanaf de Velsertraverse tot
aan het spoor van de Wenckebachstraat.
Er zijn verschillende nachten en weekenden waarin er in dit gebied wordt gewerkt. Mensen die in de buurt van de Velsertraverse wonen, kunnen hier geluidsoverlast van ondervinden.

Nachtwerk van vrijdag 21 augustus
20.00 uur tot maandag 24 augustus
6.00 uur
In dit weekend is de Velsertraverse in zijn
geheel afgesloten voor verkeer. Het werkgebied van de aannemer en daarmee ook
de verkeerssituatie wordt gewijzigd.
Andere nachtelijke werkzaamheden
Ook in oktober en december 2009 wordt
een weekend in de nacht doorgewerkt.
U wordt hiervan tezijnertijd op de hoogte gebracht.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de (nachtelijke)
werkzaamheden aan de Westelijke Randweg Beverwijk? Kijk dan op de website
noord-holland.nl/projecten/N197 of neem
contact op via N197@noord-holland.nl of
bel met 0251-278 440.
Abonneren op e-mailservice
Via een e-mailservice houdt de provincie
geïnteresseerden op de hoogte van actuele berichten over de aanleg van de N197.
U kunt zich hiervoor aanmelden door een
e-mail te sturen naar:
N197@noord-holland.nl, met in het onderwerp ‘aanmelding e-mailservice’.
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Meedoen kan tot 24 augustus

Aanmelddatum
enquête verlengd

Prijs voor Hang Around
Jongeren en bewoners uit Velserbroek kregen uit handen van wethouder Baerveldt
(bovenste rij, tweede van links) een prijs uitgereikt als dank voor hun inzet tijdens
de landelijke Hang Around-wedstrijd. Velserbroek heeft met de activiteitendag ‘Samen staan we sterk’, die op 9 mei jl. aan de Westbroekplas georganiseerd werd, twee
Awards in de wacht gesleept. Eén voor de grootste activiteit en één voor de beste samenwerking. Als dank voor hun inzet mogen de jongeren en buurtbewoners een activiteitenmiddag op het strand beleven. (foto: Ko van Leeuwen)

Start in september

Inzameling plastic afval
ReinUnie start in september in de gemeente Velsen met het gescheiden
inzamelen van plastic verpakkingsafval. Op verschillende plaatsen in de
gemeente komen verzamelcontainers te staan.
Alle inwoners in de gemeente ontvangen
in de week van 24 augustus 2009 (week
35) een informatiepakket. Dit pakket bevat informatie over: wat er precies wordt
verstaan onder plastic verpakkingsafval,
hoe dit afval kan worden aangeboden en
waar de verzamelcontainers staan. Het
informatiepakket sluit aan bij de landelijke ‘Plastic Heroes’ campagne.
Waarom gescheiden inzameling
Door het plastic verpakkingsafval gescheiden in te zamelen, kan het worden gerecycled in plaats van verbrand.
Het is dus beter voor het milieu, omdat
er minder CO2 wordt uitgestoten. Bovendien kunnen er allerlei leuke producten
worden gemaakt van plastic. Denk aan
fleece-truien, tennisballen en vloerbedekking. Iedere gemeente is vanaf 1 januari 2010 verplicht om het plastic verpakkingsafval gescheiden in te zamelen.
Zo makkelijk mogelijk
Om voldoende opbrengst voor het milieu
te behalen is het noodzakelijk om zo veel
mogelijk plastic verpakkingsafval in te
zamelen. Daar is de hulp van de inwoners
bij nodig. Zij zijn het die het plastic afval

daadwerkelijk gaan scheiden en moeten brengen naar een verzamelcontainer.
Daarom wordt het u zo makkelijk mogelijk gemaakt. Iedere inwoner kan het
plastic verpakkingsafval verzamelen in
een eigen plastic tas of -zak. Vervolgens
kunt u, wanneer het u uitkomt, het plasticverpakkingsafval brengen naar één
van de verzamelcontainers in de buurt.
Meer informatie
De gebruikte plastic tas of- zak mag
mee in de verzamelcontainer. Ook
kunt u het plastic verpakkingsafval brengen naar het afvalbrengstation. Meer informatie is te vinden op
www.reinunie.nl

Om meer inwoners van Velsen de gelegenheid te geven om deel te nemen aan de Velsense internetenquête over burgerparticipatie, is de aanmelding verlengd tot maandag 24 augustus 2009.

menspraak’ met bewoners, instellingen en organisaties aan de hand van de
praktijk te bespreken. De uitkomsten van
deze enquête worden 30 september om
19.30 uur besproken in een openbare bijeenkomst in het stadhuis van Velsen.

In het concept beleidskader Inspraak en
Samenspraak zijn uitgangspunten en discussiepunten beschreven over burgerparticipatie. Voordat de gemeenteraad
hier een besluit over neemt, heeft iedereen de mogelijkheid deze uitgangspunten te leren kennen en er op te reageren door middel van een digitale enquete (DigiQ).

Dit traject wordt begeleid door het bureau De Beuk organisatieadvies, dat veel
ervaring heeft met burgerparticipatie in
de praktijk en de evaluatie daarvan. Aanmelden voor de digitale enquête kan dus
nog door vóór 24 augustus een e-mail te
sturen aan: info@beuk.nl onder vermelding van DigiQ Velsen.

De enquête maakt deel uit van een langer lopend traject om ‘Inspraak en sa-

De nota Inspraak en Samenspraak
(met bijlagen) is terug te vinden op de
www.velsen.nl bij Beleidsdossiers.

Debat over project Kustwaarts
Op dinsdag 25 augustus is in het
Thalia Theater in IJmuiden een
debat gepland over allerlei aspecten in de driehoek ZandvoortIJmuiden-Amsterdam. De driehoek maakt deel uit van de Metropoolregio Amsterdam.
De inleiding wordt verzorgd door
wethouder Annette Baerveldt (Toerisme en projectwethouder Kustvisie)
en Frans Baud (voorzitter Haven en
Ondernemers Vereniging IJmond).
De avond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). De toegang is
gratis.
Het Architectuurcentrum Amsterdam
(ARCAM) heeft in het kader van het
project “Kustwaarts” via het zomerprogramma veel mensen opmerkzaam gemaakt op het bijzondere van

de driehoek Zandvoort – IJmuiden –
Amsterdam.
ARCAM heeft thans vijf avonden georganiseerd waar gedebatteerd kan
worden over allerlei aspecten van
dit deel van de metropoolregio. Telkens zal het gaan om vragen als: hoe
staat de betreffende gemeente er op
dit moment voor? Wat zijn de ambities voor de toekomst? Hebben de
gemeenten er profijt van dat ze inmiddels officieel deel uitmaken van
de Metropoolregio Amsterdam? Omgekeerd: wat heeft de metropoolregio aan de gemeenten?
De debatten vinden plaats in de
plaatsen Zandvoort, Velsen (IJmuiden), Haarlem, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, en Zaanstad.
Meer informatie is te vinden op:
www.arcam.nl

Informatie over
Mexicaanse Griep
Bij griep hebben mensen vaak last van
plotselinge koorts verkoudheid, keelpijn,
hoesten, hoofdpijn en spierpijn. De griep
wordt veroorzaakt door een griepvirus
dat via de mond of neus het lichaam binnenkomt. Het griepvirus verspreidt zich
via de lucht en wordt overgedragen door
druppeltjes snot, slijm en speeksel. Griep
wordt ook influenza genoemd.
Bedrijven en instellingen bereiden zich
voor op het uitvallen van medewerkers die
griep hebben. Het is van belang om ver-

spreiding van het griepvirus zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door goede hygiënische maatregelen te nemen.
Meer informatie over griep en wat
u
zelf kunt doen om verspreiding
van het griepvirus te voorkomen,
leest u op de websites van Postbus 51
(www.postbus51.nl) of van het RIVM
(www.rivm.nl). Ook is er een centraal informatiepunt voor publieksvragen: 08008051. Voor bedrijven is het informatienummer: 0800-1100.
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Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie
van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en
voor inzage van ter visie gelegde stukken.
Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
Vergunning en Uitvoering (Bouw- en
Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn
van Burgerzaken, tel. (0255) 56 72 00.
Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v.

AFSPRAAK MAKEN MET BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij
Burgemeester en Wethouders terecht om te praten
over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor
kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot
het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00,
e-mail info@velsen.nl.
Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator
mondiale bewustwording, regionale samenwerking,
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie,
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot
burgemeester mr. P.A.G. Cammaert
Voor vragen over:
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid,
Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noordkunt u zich
wenden tot wethouder AnneMieke Korf
- financiën, belastingen, grondzaken, milieu, automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot wethouder
Karel Ockeloen
- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken,
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen,
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken (waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust, omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot wethouder
Arjen Verkaik
- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project Kustvisie,
Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden tot wethouder Annette Baerveldt
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), welzijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein,

woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.
Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
- bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en
ruiterpaden
- straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering
(van de erfgrens t/m het hoofdriool)
ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken, vegen van de straten en ophalen van huisen grofvuil.
Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en
di, do 14.00 - 15.00 uur
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder
Ineke Edzes - Altena
Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid;
Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid

GEDEELTELIJK GOEDGEKEURD
BESTEMMINGSPLAN
‘BEDRIJVENTERREINEN VELSEN-NOORD’
Burgemeester en Wethouders van Velsen maken ter
voldoening aan het bepaalde in artikel 28, lid 6 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit
van 7 juli 2009, verzonden op 7 juli 2009, gedeeltelijk
goedkeuring hebben verleend aan het door de
gemeenteraad van Velsen op 13 november 2008 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen
Velsen-Noord’ met daarbij behorende plankaarten en
voorschriften, met uitzondering van de grens van het
gezoneerde industrieterrein ter plaatse van het westelijk
schiereiland (Velserkom) en de zinsnede zoals genoemd
in artikel 4.1 sub a van de planvoorschriften ‘dit met
uitzondering van inrichtingen als bedoeld in artikel 2.4
van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit Wet
milieubeheer’.
Het plan heeft betrekking op de bedrijventerreinen
rond de woonkern Velsen-Noord. Het plangebied
wordt globaal begrensd door het Noordzeekanaal, het
Corusterrein, de woonkern Velsen-Noord en de
gemeentegrens.
Het besluit van Gedeputeerde Staten alsmede het
gedeeltelijk goedgekeurde bestemmingsplan liggen
met ingang van 21 augustus 2009 gedurende zes
weken ter visie. De desbetreffende stukken zijn op
werkdagen voor eenieder in te zien bij de receptie in
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden van 09.00 tot
16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur en gedurende de gebruikelijke openingstijden bij

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u
terecht bij het WERKbedrijf te Beverwijk van ma t/m
vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, Kennemerhof 1
(hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige
verblijfsvergunning.
WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00
uur en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1,
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing
en urgenties
Brandweer Kennemerland post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)
de centrale bibliotheek te IJmuiden.
Krachtens artikel 56 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening kan tegen het besluit van Gedeputeerde
Staten inzake goedkeuring bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State beroep worden ingesteld
door belanghebbenden die tijdig op grond van artikel
27, lid 1 of 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
bedenkingen bij Gedeputeerde Staten hebben ingediend. Dit recht van beroep komt ook toe aan een
belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs
niet in staat is geweest zich overeenkomstig laatstgenoemde bepaling tot Gedeputeerde Staten te wenden.
Voor zover een besluit van Gedeputeerde Staten strekt
tot onthouding van goedkeuring kan alleen een
belanghebbende in beroep komen.
De termijn voor het indienen van beroep bedraagt zes
weken en vangt aan op de begindatum van de tervisieligging. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het
beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden
aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Ingevolge artikel 28, lid 7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening treedt het besluit van Gedeputeerde
Staten in werking daags na afloop van de hierboven
genoemde beroepstermijn. Indien binnen deze
beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige
voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend,
treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

VERKEERSMAATREGEL
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen
hebben besloten
- een zone met een maximumsnelheid van 30 km/uur
in te stellen tussen het begin van de Wüstelaan (ter
hoogte van huisnummer 7) en het einde van de Van
Dalenlaan (ter hoogte van huisnummer 386) te
Santpoort-Zuid, door middel van het verwijderen van
vier borden A0130zb en A0230ze, zoals bedoeld in
bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

MEDEDELIN

Colofon: Afdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl
Velsen, 19 augustus 2009
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Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

BOUWAANVRAAG LICHT
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-160-2009 Broekbergenlaan 11 te Santpoort-Noord;
het vernieuwen van een garagedeur
BL-161-2009 Marowijnestraat 15 te Santpoort-Noord;
het plaatsen van 2 dakkapellen (voor- en
achtergevel)
BL-162-2009 Kerkenmaaijerskamp 17 te Velserbroek;
het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw (voorzijde)

KAPVERGUNNINGEN

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BUITENPLANS

straat en huisnummer
Sparrenstraat 36

Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-119-2009 Hagelingerweg 223 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woning met een dakopbouw

aantal en soort
1 lariks en
1 dennenboom
Oude Pontweg 189
15 populieren
Reigersbossenlaan ong.
1 abeel
(boom staat achter huisnummer 56 en moet gekapt
worden omdat deze overlast geeft aan muur en bestrating)
Afslag A208-Broekerdreef
25 iepen,
5 esdoorns
(wordt nieuwe aansluiting gemaakt, bomen worden
verplant van oude naar nieuwe situatie)
Briniostraat t.h.v. Lorentzstraat
6 wilgen
(langs sporthal)
Zwaanstraat 37
2 coniferen
Dagtekening van deze kap-/verplantvergunningen
is 18 augustus 2009.
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, 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.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kap-/
verplantvergunningen kunt u contact opnemen met
het meldpunt Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56
75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER
Bureau Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-150-2009 Julianakade 72 te IJmuiden;
het veranderen en vergroten van een
berging
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij het bureau Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes
weken ter inzage van 21 augustus t/m 1 oktober 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

ONTWERP VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens een tijdelijke vrijstelling/ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
BP-145-2009 Minister van Houtenlaan 123 te VelsenZuid; het plaatsen van een steiger op
het dak van de oosttribune (tijdelijk)
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij het bureau Vergunningen en
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes
weken ter inzage van 21 augustus t/m 1 oktober 2009.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen
en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

STARTEN VRIJSTELLING/ONTHEFFING
BINNENPLANS
De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking te verlenen door middel van een vrijstellings-

procedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen
bij het bureau Vergunningen en Uitvoering van 21
augustus t/m 3 september 2009 ter inzage.
BL-131-2009 Feithlaan 8 te Driehuis NH; het veranderen en vergroten van een woning en een
garage
BP-84-2009 Velserkade 1 te Velsen-Noord; het oprichten van opslaghallen voor cellulose
Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken
na deze publicatie worden ingediend bij het bureau
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden).

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-17-2009 Harddraverslaan 50 te Santpoort-Zuid;
het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw
BL-132-2009 Edisonstraat 50 te IJmuiden; het legaliseren van een berging
BL-159-2009 Oude Pontweg 133 te Velsen-Zuid; het
verplaatsen van een berging
BP-91-2009 Julianakade 64 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met
een dakopbouw
BP-92-2009 4e Havenstraat 16 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een garagebox
BP-94-2009 4e Havenstraat 18 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een garagebox
BP-101-2009 Deutzstraat ong. te IJmuiden; het oprichten van 11 bedrijfsunits
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende
6 weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen
heeft bouwvergunning met ontheffing verleend voor:
BP-57-2009 J.T. Cremerlaan 67 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van een
woning met een dakopbouw
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen
een termijn van 6 weken vanaf de dag na verzending
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem.

