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Santpoort-Noord – Vanaf juni 1979 was ‘tante’ Eef Limmen het gezicht van Speeltuin
Santpoort. En de vaste speeltuinbezoekers hebben het gemerkt: vanaf 4 juni van dit jaar
is zij niet meer zeven middagen per week op haar vaste
stekkie, de speeltuin, te vinden.
Eef nam de moeilijke beslissing te stoppen als beheerder
van de speeltuin, die al die jaren haar lust en haar leven was.
Op zaterdag 6 oktober kunnen
al haar fans afscheid van haar
nemen, natuurlijk in de speeltuin aan de Valckenhoeflaan 2
in Santpoort-Noord, van 16.00
tot 19.00 uur.
In 1979 dreigde de speeltuin
bijna te sluiten. Opa Huijbens,
de oppasser in de speeltuin,
moest om privé redenen stoppen. Verder was het bestuur
niet compleet en mankeerde
het aan vrijwilligers voor het
zo noodzakelijke onderhoud.
Opa Huijbens vroeg Dirk Limmen de taak als oppasser over
te nemen. Dirk zat in het bestuur en was vrijwilliger. Hij
kluste graag, maar op kinderen
passen? Dat hield hij niet lang
vol. Maar zijn vrouw Eef, die regelmatig met de kinderen in de
speeltuin kwam vond het wel
wat. En Eef bleek geknipt voor
haar taak. Het plezier en de veiligheid van de spelende kinderen in de speeltuin stonden bij

haar altijd voorop. Daarnaast
bleek zij ook nog eens een ster
in het organiseren en verzinnen van fantastische activiteiten, stimuleerde zij de vrijwilligers en wist zij tijdens de periode van haar beheer de speeltuin tot een hoger plan te tillen.
Verouderde toestellen verdwenen en er kwamen door de jaren heen steeds meer nieuwe
toestellen voor terug, die veiliger waren en beter pasten bij
de moderne tijd. Dat ging niet
vanzelf. Eef zorgde voor de
noodzakelijke fondsen en overlegde met de gemeente en andere instanties. Eef zorgde ook
voor vele fantastische tradities
in de speeltuin, zoals met Pasen
het eieren zoeken met het gou-

den ei. En elke zomer een Speliade, waarbij de vrijwilligers fantastische bouwsels maakten
die pasten bij het speelse thema. Er waren verkleedpartijen,
een springkussen en veel gekke en leuke spellen. Zo zorgde zij samen met de enthousiaste vrijwilligers voor vele onvergetelijke jeugdherinneringen van generaties kinderen.
Voor de kinderen was tante Eef
wel eens streng, als zij vond dat
de kinderen te gevaarlijk bezig
waren. Maar bij alle valpartijen
en ruzies was tante Eef ook degene die zorgde voor een pleister, een beker limonade en een
vreedzame oplossing. Speeltuin
Santpoort wás tante Eef.
Maar tijden veranderen en ook
de speeltuin. Tante Eef heeft
daarom dit voorjaar besloten te stoppen met haar werk
als beheerder. Met pijn in het
hart, dat wel. Eef is geen type om achter de geraniums te
gaan zitten. Zij is nog druk als
voorzitter van Postzegelvereniging IJmuiden en de NoordHollandse bond van filatelisten.
Bovendien heeft zij zitting in het
wijkplatform. En ook is zij nog
druk bezig archieven te doorzoeken voor haar boek over de
historie van de post in deze regio. We zullen haar dus nog op
veel plaatsen tegenkomen. Gelukkig wel! Tot ziens, Eef. (Karin Dekkers)
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Rabobank
Sponsorfietstocht, zondag
23 september
Zie interview elders in deze uitgave.
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Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden
tel.: 0255 - 515 726

IJmuiden - Ruim 400 Britse militairen, opvarenden van het oorlogsschip HMS Ocean, mochten een lang weekeinde uitwaaien in Amsterdam. De bemanning heeft afgelopen maanden
voor de beveiliging van de Olympische Spelen en de Paralympics
in Londen gezorgd. HMS Ocean lag gedurende die periode in
de Thames, dicht bij het centrum
van de spelen. Het schip is uitgerust met helikopterdekken waar
Apache
gevechtshelikopters
kunnen landen. Op die manier
kon snel worden ingesprongen
bij calamiteiten. De militairen
waren van donderdag tot maandag met speciaal verlof in Amsterdam. Maandag ging het bijzondere schip weer zeewaarts.
Het schip trok langs en Noordzeekanaal veel bekijks. (foto:
Reinder Weidijk)

ZATERDAG 13 OKTOBER
THALIA THEATER IJMUIDEN
TICKETS EN INFO:
WWW.IN2DISCO.NL

VVD grootste
velsen - Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen heeft de VVD
ook in Velsen de meeste stemmen
gekregen: 28.83%. De PvdA werd
tweede met 26%, gevolgd door de
PVV (12,8%), de SP (8,6%), D66
(7,4%) en het CDA (5,8%). Er werden 37.804 stemmen uitgebracht,
waarvan 58 blanco en 57 ongeldig. De opkomst bleef iets achter
ten opzichte van 2010: 73,9% tegen 76% twee jaar geleden.
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Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

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

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

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

let op:

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

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl

Driehuis op bezoek
bij buurman Telstar
Velsen-Zuid - Het zat al een
tijdje in de pen, maar door
omstandigheden was het er
tot nu toe niet van gekomen,
vertelt Michiel van der Velden, bestuurslid van de Stichting Dorpsfeest Driehuis. Maar
woensdagmiddag was het dan
toch zover dat kinderen uit de
groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen De Toermelijn en de
Jan Campert uit Driehuis voetballes kregen van de spelers
van Telstar.
De aanleiding voor deze clinic
is eigenlijk tweeledig. Enerzijds
stond het Dorpsfeest in Driehuis dit jaar in het teken van
sport en anderzijds wilde Telstar op sportgebied dit seizoen
graag een keer gastheer spelen voor naaste buur Driehuis.
Vandaar dat het thema sport
van het Dorpsfeest de dankbare kapstok is geweest om
de schooljeugd uit te nodigen
in het Tata Steel Stadion, in lijn
met het algemene thema van
Telstar: ‘Thuis bij Telstar’. Maar
voor deze ene keer zal dit thema
nu aangepast worden in: ‘Driehuis bij Telstar’.
Ruim veertig jongetjes en meisjes maakten van deze unieke gelegenheid gebruik om

op het hoofdveld van het Tata
Steel Stadion voetballes te krijgen van de selectiespelers en
de technische staf van Telstar.
Er werden diverse balspelletjes gedaan, maar er moest ook
met de bal gedribbeld worden
om pionnen en ook werd er getraind op het nemen van penalty’s. Na afloop kregen de deelnemertjes een mooi diploma en
twee toegangskaartjes voor de
wedstrijd Telstar–FC Emmen
van afgelopen maandag.
Maar ook aan de oudere inwoners van Driehuis was gedacht
want er waren die avond tevens
twintig VIP-stoelen in het stadion gereserveerd voor bewoners
van Huis ter Hagen die werden
vervoerd door Jan de Wit Autocars. Ook konden alle inwoners van Driehuis gebruik maken van de mogelijkheid om de
wedstrijd tegen gereduceerd
tarief bij te wonen en de jongste telgen van de voetbalvereniging RKVV Velsen en hockeyclub Strawberries uit Driehuis mochten als spelersescorte voor de beide ploegen fungeren. Al met al een geslaagd initiatief voor een nadere kennismaking, op sportief gebied, van
deze buurgemeenten.

Café IJmuiden aan Zee
stopt op boulevard
IJmuiden aan Zee - Vrij plotseling werd dinsdag bekend gemaakt dat Café IJmuiden aan
Zee aan de Kennemerboulevard
gaat stoppen. Woensdag (gisteren) was de laatste keer dat zij
open waren.
Ondernemer Barend van de Ree
laat weten dat de economische
crisis oorzaak van deze beslissing is. ,,De Hiswa is weggevallen, Feestweek IJmuiden ging dit
jaar niet door. Dat zijn allemaal
evenementen waarmee je doorgaans goed kunt verdienen. Als
dat wegvalt, zien de verdiensten
er ineens heel anders uit. Het is
een wrang idee, een zure appel waar we allemaal doorheen

moeten bijten, maar het is niet
anders.’’
Het personeel van IJmuiden aan
Zee kreeg daarom zijn ontslag.
Van der Ree is inmiddels een
nieuw restaurant in Haarlem begonnen, Restaurant Barend aan
de Lange Veerstraat in het centrum. ,,Ik ben gestopt voordat de
schulden zich gingen opstapelen. De huurbaas van het pand
gaat nu een andere ondernemer zoeken die het aandurft. Het
is erg jammer, want we zaten op
een prachtige locatie en waren
tien jaar lang toch een belangrijke trekpleister op de boulevard. Zeker ook door onze sliptongetjes.’’

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

Voor spoedeisende gevallen: ma. t/m vrij. van 18.00 tot 19.00 uur, za.
van 09.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 15.00 tot 17.00 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
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:

Gracht

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

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

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

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulierenbrigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans,
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in volwassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Mediamasterdag op Landgoed Duin & Kruidberg. Zie
ook www.mediamasterdag.nl.

Dinsdag 25 september
Stadsschouwburg Velsen:
‘Out of Africa’. Aanvang 20.15
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: ‘De Rouille et
D’os’. Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 20 september
Voetspecialist bij Leemans
Schoenen, Lange Nieuwstraat
469 IJmuiden. Graag van tevoren maken via 0255-511117.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: ‘De Rouille et
D’os’. Aanvang 20.30 uur. Om
20.30 uur speelt Kathenka
Woudenberg ‘Narciss’ op de
repetitiezolder (niet rolstoel
toegankelijk).
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Kleine zaal: LOS! 24.00 uur.
Toegang 5,-, studenten gratis, vanaf 18 jaar. Café: Klerkx
& The Secret. 21.00 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 21 september
Opening expositie ‘Verborgen Gezichten’, unieke expositie over de IJmuidense haven
in Felison Terminal, Sluisplein
IJmuiden. Dagelijks geopend
tussen 12.00 en 17.00 uur. Toegang gratis. Expositie duurt tot
en met 27 september.
Tentoonstelling ‘Wip Wollenwap’ in het Pieter Vermeulen
Museum. Voor kinderen van 3
tot 8 jaar. Open van 13.00 tot
17.00 uur.
Stadswandeling, n.a.v. de
tentoonstelling ‘Geen cent te
makken’. Aanvang 14.00 uur bij
Historisch Museum Haarlem,
Groot Heiligland 47 Haarlem.
Aanmelden noodzakelijk tussen 09.00-10.00 en 18.00-19.30
uur via 06-16410803 of gildewandelingen@gmail.com.
Biljartcompetitie bij BV Velsen, Wüstelaan in SantpoortZuid. Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis.
Duo Dyade in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-N.
Aanvang 20.00 uur. Toegang
gratis, bijdrage in de onkosten
wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Eric Koller ‘Fire
in the Hole!’ Aanvang 20.30
uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Jack’s Friday: Revenge of the
Rock ‘n Roll Mosters! 20.00
uur. Toegang 18,-. Café: Marco
Z, Kiss the anus of a black cat.
21.00 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 22 september
Burendag. Zie ook www.burendag.nl.
Spectaculaire hanenkraaiwedstrijd en knuffelhoek bij
GroenRijk Velserbroek. Aanvang 12.00 uur. Rond 13.00 uur
zal de prijsuitreiking zijn.

Zee- en Haven Museum
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Eric Koller ‘Fire
in the Hole!’ Aanvang 20.30
uur.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Doe Maar. Concert is uitverkocht. 80’s Verantwoord.
23.00 tot 14.00 uur. Toegang
12,50 vanaf 18 jaar. Harde Pappies: Neulon. 20.30 uur. Toegang 10,-. Café: Gallon Drunk,
Chains of love, E.T. Explore me
en dj’s. 21.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 23 september
Open dag bij manege Hippisch Centrum Velsen, Driehuizerkerkweg 13 in VelsenZuid. Zie ook www.hippischcentrumvelsen.nl.
Rabobank
Sponsorfietstocht. Start vanaf LTC de Heerenduinen en TV Spaarndam
tussen 10.00 en 12.00 uur.
Waar men start moet ook gefinisht worden. Zie ook www.rabobank.nl/velsen.
Lezing door dr. Aviva Boissevain in De Kapel, Potgieterweg
4 Bloemendaal. Thema: ‘De
Divina Commedia van Dante Alighieri (1265-1321)’. Aanvang 10.30 uur.
Zee- en Haven Museum
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Tentoonstelling ‘Wip Wollenwap’ in het Pieter Vermeulen
Museum. Voor kinderen van 3
tot 8 jaar. Open van 13.00 tot
17.00 uur.
Kerkdienst door ds. B. van
Veen m.m.v. Sharon Kips en
gilbert Thera. Thema: ‘Leven
en laten leven?’ Dienst vindt
plaats in Petrakerk, Spaarnestraat 8 IJmuiden.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: ‘De Rouille et
D’os’. Aanvang 20.30 uur. Om
17.30 uur foyerconcert met Sixty Pound. Toegang gratis.
‘De Bezetting Speelt klein’
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-N. Aanvang
15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: The Gathering 1992 The
11th Hour. 20.30 uur. Toegang
16,50. Café: Popquiz: dj’s Hitmeister & Roots Controller.
14.30 uur. Toegang gratis.

Maandag 24 september
Postzegelavond Santpoort in
Het Terras, Santpoortse Dreef
in Santpoort-Noord. Aanvang
19.00 uur. Toegang is gratis.

Woensdag 26 september
Zee- en Haven Museum
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Wandeling rond de Grote
Markt met aansluitend de beklimming an de toren van de
Grote of St. Bavo Kerk. Aanvang 13.30 uur. Info of reserveren via 06-16410803 tussen 09.00 en 10.00 en 18.00 tot
19.30 uur of via gildewandelingen@gmail.com
Tentoonstelling ‘Wip Wollenwap’ in het Pieter Vermeulen
Museum. Voor kinderen van 3
tot 8 jaar. Open van 13.00 tot
17.00 uur.
Voorronde Telstar Streeleague, Wieringeraak in Velserbroek. Aanvang 17.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Percossa. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257: Youp van ‘t Hek ‘Wigwam’
(try-out). Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 27 september
Netwerkavond in Om’s Kamer, Café Middeloo, Driehuizerkerkweg in Driehuis. Aanvang 20.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Jackie’.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
MOSS. 20.30 uur. Toegang 15,. LOS! Aanvang 24.00 uur. Toegang 5,-, gratis voor studenten,
vanaf 18 jaar. Café: The Mullet Monster Mafia en Tellison.
20.30 uur. Toegang gratis.s

‘Jackie’ op het
witte doek van
Witte Theater
IJmuiden - Donderdag 27 september en dinsdag 2 oktober om
20.30 uur draait het Witte Theater aan de Kanaalstraat 257
de film ‘Jackie’. Hoewel Sofie en
Daan een tweeling zijn, kunnen
de zussen nauwelijks meer van
elkaar verschillen; Sofie een ascetische workaholic, Daan getrouwd en burgerlijk. Wanneer ze
een telefoontje krijgen uit de VS
met de mededeling dat hun biologische moeder Jackie er slecht
aan toe is, reizen ze af naar New
Mexico. Daar blijkt moeder in
een armoedige trailer te wonen, met een geladen pistool als
metgezel. Al reizend door stoffig
Amerika weet ze de levens van
de tweeling danig op hun kop te
zetten. Met onder andere Carice en Jelka van Houten en Holly Hunter. Toegang 7,50 en 5,50
euro.

Bloemen voor vrijwilligers

Speel-o-theek Tomani
bestaat 25 jaar
IJmuiden - Veel tellen dat is
wat de vrijwilligers van Speelo-theek Tomani met engelengeduld doen. Er wordt van alles geteld na het uitlenen van speelgoed, van poppetjes in een busje tot onderdelen van technisch
Lego.
Speel-o-theek Tomani, gehuisvest in De Spil, bestaat dit jaar
25 jaar. Dat jubileum werd zaterdagochtend gevierd met een
feestelijke open dag, die werd
geopend door wethouder Annet Baerveldt. Zij kwam niet alleen voor de opening, maar ook
om drie vrijwilligers die al vanaf het begin betrokken zijn bij
de speel-o-theek in de bloemetjes te zetten. Helaas was voorzitter Riet van der Plas door ziekte afwezig, maar secretaris Coen
Tol en An Groeneveld lieten zich
huldigen. Zij kregen van de nieuwe intermediair van De Spil,
Yvonne Roozekrans, bovendien
een prachtig speldje.
,,Spelen is belangrijk voor kinderen,’’ zo zei wethouder Baerveldt.
,,Kinderen ontwikkelen zich door

te spelen met anderen, door
spelletjes te doen en creatief bezig te zijn. Als gemeente kunnen
wij daar niet zo veel mee doen.
Daarom zijn wij ook zo blij dat
vrijwilligers een speel-o-theek
runnen.’’ De speel-o-theek krijgt
daarom ook subsidie van de gemeente Velsen.
Speel-o-theek Tomani is al 25
jaar gevestigd in De Spil. Jaarlijks wordt geïnvesteerd in nieuw
speelgoed. Er is speelgoed voor
kinderen van de babyleeftijd tot
aan volwassenheid. En ook opa’s
en oma’s zullen genieten van de
spelletjes die hier te leen zijn. Tomani is elke zaterdagochtend
open van 10.00 tot 12.00 uur.
Speelgoed wordt voor een periode van drie weken uitgeleend.
Soms is een kind na drie weken
al uitgespeeld met iets nieuws,
soms is speelgoed zo leuk dat
het ook nog op het verlanglijstje komt te staan. Ouders kunnen op een wenslijstje aangeven
welk speelgoed zij graag in de
speel-o-theek terug zien. (Karin
Dekkers)

Film ‘De rouille et D’os’
in het Witte Theater
IJmuiden - Donderdag 20, om
20,30 uur, zondag 23, om 14.30
uur en dinsdag 25 september,
om 20.30 uur wordt de film ‘De
rouille et D’os’ gedraaid in het
Witte Theater, Kanaalstraat 257.
Ali is 25 jaar, heeft geen geld,
maar wel een vijfjarig zoontje waar hij voor moet zorgen.
Hij trekt in bij zijn zus en neemt
baantjes aan als nachtwaker en
portier. In een nachtclub ontmoet hij Stéphanie. Zij is orka-

trainster in het lokale waterpark.
Nadat een show met orka’s uitdraait op een drama voor Stéphanie brengt een telefoontje de
twee bij elkaar.
Tussen hen ontstaat een speciale
relatie, sensueel en met bijzondere spelregels. Wanneer aan
Ali wordt voorgesteld om deel
te nemen aan clandestiene gevechten om geld te verdienen,
besluit Stéphanie om hem hierin te steunen.

2,- KORTING

tegen inlevering van deze bon voor ‘DE ROUILLE ET D’OS’ op 20,
23 (om 14.30 uur) en 25 september 2012 om 20.30 uur.
Bon is geldig voor 2 personen
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Ontwerpbegroting 2013

Happy
Homework

Gemeente Velsen
trekt broekriem aan
Velsen – Burgemeester en wethouders van Velsen zijn er in geslaagd een kloppende begroting
voor 2013 samen te stellen. Geen
gemakkelijke opgave in de huidige tijden van crisis, stagnerende woningbouw, sterke vergrijzing en bezuinigingen door de
overheid. Toch is het college er
in geslaagd het hoofd te bieden
aan deze uitdagingen. Met haar
Visie op Velsen 2025 en het collegeprogramma Vertrouwen in
de Kracht van Velsen heeft het
college het zich niet gemakkelijk gemaakt. En inderdaad: een
aantal organisaties krijgt te maken met vermindering van subsidies, maar voor de burgers geldt
slechts een trendmatige verhoging van lasten. En bezuinigen
doet de gemeente Velsen ook
door zelf de broekriem aan te
halen door met minder ambtenaren te werken en te letten op de
uitgaven. Budgetten blijven beperkt door geen inflatiecorrectie toe te passen, dat scheelt 2,5
procent op het totaal.
Met Gemeente nieuwe stijl wil
de gemeente meer (papierwerk)
digitaliseren en meer faciliteren
in plaats van zelf organiseren.
Actief burgerschap is hierbij een
belangrijk instrument.
Belangrijke speerpunten zijn
duurzaamheid en economie.
Door innovatieve bedrijven naar
Velsen te trekken en tegelijkertijd te werken aan verduurzamen van productieprocessen,

richt Velsen zich op een duurzame toekomst.
De woningopgave van de provincie resulteert in Velsen in verstedelijking van IJmuiden en
behoud van groen in de overige dorpskernen. Woningen met
zorg worden gezien als oplossing voor de ouderen die zo lang
mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Met wooncorporaties zijn afspraken gemaakt over
prestaties.
Partnership is ook zo’n belangrijke peiler om effectief met middelen te kunnen omgaan. Samenwerken kan op vele gebieden succesvol zijn, er zijn al veel
regionale ontwikkelingen met
andere IJmondgemeenten, maar
ook op microniveau met burgers
zal veel gaan gebeuren. Denk
daarbij aan participatie en Welzijn nieuwe stijl, waarbij de cliënten worden aangezet zelf initiatieven te nemen, eventueel met
wat hulp.
Onder het kopje strategisch werken verstaat de gemeente: een
organisatie met visie die slagvaardig inspeelt op ontwikkelingen en kansen, die samen met
bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijk organisaties en andere overheden kennis kan ontwikkelen.
De gemeente Velsen heeft inmiddels een algemene reserve van 22,5 miljoen opgebouwd
voor onvoorziene uitgaven. (Karin Dekkers)

Bootcamp voor de
jeugd bij ABC Kops
IJmuiden - Bootcamp voor kinderen is een buitentraining om
de conditie en het doorzettingsvermogen te vergroten. ABC
Kops start met een nieuwe serie
Bootcamp voor de jeugd. Op een
speelse manier wordt gewerkt
aan discipline en samenwerking.
Alle oefeningen zijn gericht op
het (buiten)spelen van een kind
waarbij ze: trekken, duwen, rennen, klimmen, tillen en springen.
Je sport lekker buiten in een
groep, waarbij je in eigen tempo en intensiteit mee kunt bewegen.
Gwen Kops zal deze Bootcamp
Training gaan geven. Zij is een
CIOS’er met als specialisatie Ju-

do en Fitness A en B. Vanaf oktober geeft Gwen elke vrijdag
om 16.00 uur Bootcamp Training voor kids. Zij start vanaf de
sportschool ABC Kops aan de
Betelgeuzestraat en gaat vanaf
hier de duinen in met de kinderen om vervolgens allerlei oefeningen en spellen te doen.
Weer of geen weer, Bootcamp
Training gaat altijd door. Trek oude sportkleding aan, de kans is
groot dat deelnemers vies worden. Zorg wel voor goede sportschoenen.
Lijkt Bootcamp je leuk? Doe een
gratis proefles mee. Graag van
te voren even bellen met 0613685827.

tikt door de keeper van FC Emmen. Naarmate wedstrijd vorderde zette de ploeg uit Emmen meer druk naar voren wat
resulteerde tot twee mogelijkheden, maar keeper Cor Varkevisser hield zijn team op de
been met enkele noodzakelijke reddingen. Telstar had, overigens net als FC Emmen, zichtbaar moeite met het creëren
van kansen. Spits Murphy was
kansloos tegen zijn twee bewakers en ook buitenspelers Resida en Jergé Hoefdraad kwamen er nauwelijks aan te pas.
De grootste mogelijkheid voor
de thuisploeg kwam nota bene van verdediger en aanvoerder Jerold Promes, door in blessuretijd uit een corner rakelings
langs de tweede paal te koppen. Uiteindelijk krijgen Telstar en FC Emmen met deze
puntendeling waar zij recht op
hebben. Beide ploegen hebben
te weinig inzet getoond voor
een overwinning. Dit gelijkspel
brengt Telstar op een puntentotaal van acht en tevens achtste positie op de ranglijst. (Jordi Loogman)

Voorlichting
babbeltruc
IJmuiden - Wat is een babbeltruc? En hoe voorkom je dat
mensen met een babbeltruc je
huis binnen komen er er vandoor gaan met je portemonnee?
En wat doe je als je toch slachtoffer wordt van een babbeltruc?
Tijdens het themafeest Veiligheid, zaterdag 22 september bij
Buurtcentrum de Dwarsligger,
houdt wijkagent Jerry Ramdayal een voorlichtingsbijeenkomst
over de beruchte babbeltruc.
Deze bijeenkomst is van 13.30
tot 15.30 uur, speciaal voor senioren in Zee- en Duinwijk. De
toegang is gratis. Aanmelden is
niet nodig.

Raadsplein
weer live op
Seaport TV

Telstar speelt gelijk
tegen FC Emmen
Velsen-Zuid - Met het interlandvoetbal en de perikelen
rondom het Nederlands elftal weer achter de rug kon Telstar maandagavond haar sterke
competitiestart een vervolg geven tegen het laaggeklasseerde
FC Emmen.
Het publiek zag de weinige
kansen in het TATA Steel Stadion niet omgetoverd zien worden tot een doelpunt, waardoor
de wedstrijd eindigde zoals deze met 0-0 begon.
Trainer Marcel Keizer heeft met
een achtste stek op de ranglijst
geen reden tot klagen en laat
dan ook dezelfde ploeg starten als in de afgelopen twee
wedstrijden. In de openingsfase was het voor beide ploegen
aftasten, maar na ruim tien minuten nam Telstar het initiatief
in handen met enkele dreigende acties. Leandro Resida ging
zijn directe tegenstander gemakkelijk voorbij en zijn voorzet ging rakelings voorlangs
ploeggenoot Rhys Murphy. Direct hierna werd een uitstekend schot van Resida na een
korte corner uit de kruising ge-

Velsen-Zuid - Happy Homework biedt in Velsen-Zuid en
in Castricum structurele ondersteuning aan leerlingen van het
basis- of voortgezet onderwijs.
Dat wordt gedaan met ervaren begeleiders en een gediplomeerd orthopedagoog. Ook kinderen met ADHD, ADD dyslexie,
dyscalculie, Asperger etcetera
zijn welkom voor de huiswerkbegeleiding. Voor informatie of
het maken van een afspraak: 06
- 511 96 835 (Ruben Bos) of 06
- 319 33 608 (Rene Schotvanger). Zie www.happyhomework.
nl of mail naar info@happyhomework.nl.

Sixty Pound in
het Witte Theater
IJmuiden - De jonge en nu al
uiterst succesvolle band Sixty
Pound heeft in zijn korte bestaan
al een gedegen podium reputatie op haar naam staan. De band
die uit vier zeer gedreven en enthousiaste muzikanten bestaat
hebben allen hun roots in de
IJmond. In 2011 werd er nog op
een zolderkamer gerepeteerd,
daarna gejamd en de klik was er,
Sixty Pound was geboren.
Het eerste optreden was een bedrijfsfeest wat goed in de smaak
viel, getuige het aantal boekingen dat volgde, onder andere in

Kruiten, Witte Theater, Sonnevanck. Het repertoire werd uitgebreid met nummers van anderen die de band geheel op zijn
Sixty Pounds brengt, binnenkort
aangevuld met eigen werk.
Sixty Pound bestaat uit: Rick
Schippers, Rouzy Portier, Erwin
Hendriks en Stephan Jurriens.
Het motto van Sixty Pound luidt
is: Toegang gratis show, onbetaalbaar.
Het stage café vindt plaats op
zondag 23 september om 17.30
uur, Witte Theater, Kanaalstraat
257. De toegang is gratis.

Velsen - Donderdag 20 september om 19.20 uur is er na
een drukke politieke zomer weer
Raadsplein TV op Seaport TV.
Rechtstreeks vanaf het Stadhuis Velsen brengt Seaport TV
zoals vanouds de raadsvergadering, maar ook voorbeschouwingen op het nieuwe politieke seizoen. Zo zal er natuurlijk worden gesproken over de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamerverkiezingen en de gevolgen daarvan voor de gemeenteraad. De live-uitzending bestaat
verder uit een rechtstreeks verslag van de sessies die worden
gehouden in de raadszaal, met
aansluitend de raadsvergadering
met besluitvorming over onder
andere het referendumverzoek
over de HOV-busverbinding met
Haarlem. Ook zal tijdens de uitzending duidelijk worden waar
de gemeenteraad gaat vergaderen tijdens de verbouwing van
het stadhuis. Seaport TV zendt
Raadsplein TV rechtstreeks uit
vanaf 19.20 uur. De samenvatting is vanaf zaterdagavond 22
september tot en met donderdag
27 september te zien op de vaste
tijden: 11.00, 17.00 en 21.00 uur.
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Gehandicaptenberaad 2010/2011

Alarmerende
toename
vliegtuiglawaai

Visie op beleid voor
gehandicapten en zieken
Velsen - Gehandicapten Beraad
Velsen (GBV) krijgt de afgelopen
jaren steeds meer telefoontjes
op de flexplek. Bezoeken aan
het Inloopspreekuur zijn zodanig afgenomen dat de medewerkers niet meer aanwezig zijn. Baliemedewerkers verwijzen direct
door naar GBV.
Gehandicapten Beraad Velsen
is een onafhankelijke organisatie die zich richt op het gehandicaptenbeleid in de gemeente.
Toch krijgen zij regelmatig vragen over voorzieningen die zijn
afgewezen, wat eigenlijk niet de
bedoeling is.
Doordat het GBV nauw betrokken is bij het Loket Wonen, Welzijn en Zorg worden ingewikkelde vragen van de doelgroep
goed besproken, wat voor andere organisaties heel verhelderend is.
Het GBV heeft in 2010 en 2011
niet stil gezeten. Zo is er gewerkt
aan Stop de Stapeling, om er de
aandacht op te vestigen dat gehandicapten en chronisch zieken wel erg benadeeld wor-

den door bezuingingen. Ook is
er een groot onderzoek gedaan
naar toe- en uitgankelijkheid,
niet alleen van openbare gebouwen, maar ook bij de mensen thuis. Het GBV heeft ook een
grote functie bij de WMO-raad
in Velsen. Er wordt nu gewerkt
aan professionalisering van de
WMO-raad.
Het GBV heeft een nieuwe website, een lokale site met een landelijke uitstraling.
Een van de belangrijkste relaties
van het GBV is die met de medewerkers van het stadhuis. Er is
een goede samenwerking. Onderwerpen van gesprek waren
en zijn ondermeer: cliëntenparticipatie, flankerende gelden, het
Loket Velsen en het WMO Loket,
parkeerbeleid en uitstallingenbeleid. Een van de voorbeelden
van de goede samenwerking: bij
de aanleg van het Stadspark bij
het Gijzenveltplantsoen bleek
een gedeelte niet toegankelijk te
zijn voor mensen met een beperking. Eén telefoontje later werd
de fout meteen hersteld.

Het College van B&W van Velsen heeft de actiegroepen, die
te hoop lopen tegen de HOV laten weten, dat ze de gemeenteraad voorstelt om het inleidende
verzoek aan de gemeenteraad
van Velsen af te wijzen. Omdat dat verzoek niet in overeenstemming zou zijn met de eisen
van de referendumverordening.
Tegelijkertijd doet het College
van B&W van Velsen een voorstel aan de gemeenteraad om
de referendumverordening zo te
wijzigen, dat een referendum inderdaad niet mogelijk is.
Ik noem dat een staaltje van onbehoorlijk bestuur. Dat komt
neer op het wijzigen van de
spelregels tijdens een voetbalwedstrijd. Ik vind dat niet alleen onsportief van het College van B&W van Velsen, maar
het zal ze ook niet helpen. Het
inleidende verzoek is namelijk ingediend voordat er zelfs
maar sprake was van het wijzigen van de referendumverordening. Daar trapt geen enkele bestuursrechter in. In de referendumverordening leest men
luid en duidelijk, dat die zowel betrekking heeft op nieuwe besluiten van de gemeenteraad ‘als op genomen besluiten’.
De aanleg van de HOV busbaan
is zo’n genomen besluit, hoewel
de gemeenteraad van Velsen
eerder tegen de aanleg van een
vrije busbaan voor de Zuidtangent had gestemd. Er is sprake
van een nieuw etiket, opgeplakt
op een eerder verworpen plan.

Van een nieuwe inspraakronde
is nauwelijks sprake geweest.
Dat kon ook niet, want alleen
het tracé was bekend gesteld
en er waren nog geen gegevens
over de deeltrajecten, laat staan
milieurapportages en dergelijke. Door het tracé in stukken te
knippen en deeltrajecten afzonderlijk in de inspraak te brengen
ontbreekt nog steeds een totaaloverzicht van het plan en de
gevolgen daarvan voor de omwonenden. Die gevolgen worden nu – vier jaar later - stukje
voor stukje bekend. Vier jaar na
dato is nog onbekend, wat de
gevolgen van het plan zijn voor
de omwonenden en de winkeliers in het gebied tussen het Tiberiusplein (politiebureau) en
de aansluiting op de inmiddels
uitgevoerde renovatie van de
Strandweg. De kosten zijn intussen van 40 miljoen gestegen
tot 70 miljoen en het eind is nog
lang niet in zicht. Die kosten komen weliswaar voor het grootste
deel voor rekening van de provincie, maar dat neemt niet weg,
dat dergelijke uitgaven maatschappelijk onverantwoord zijn.
De veel geprezen tijdwinst is eigenlijk al verdampt. Het zou de
gemeenteraad sieren om terug
te komen op het onvolwaardige
besluit uit 2008 en zelf een referendum uit te schrijven, waarin
de burgers zich kunnen uitspreken over de wenselijkheid van
de HOV busbaan.
A.P. van der Aar, Velsen-Zuid

DKV Jeugdwedstrijden
IJmuiden - Afgelopen zaterdag 15 september speelde de
E2 tegen KIOS E3. DKV was erg
sterk in de aanval en had veel
kansen. In de tweede helft lukte het DKV pas om te scoren.
Sien scoorde twee maal en Ben
drie maal waardoor DKV met
5-0 won.
De E1 heeft een fantastische
wedstrijd gespeeld tegen THOR
E2. Met maar liefst 20-0 werd
deze tegenstander verslagen.
Wat een knappe prestatie.
De D2 speelde een goede wedstrijd tegen Aurora D1. De trainster Nicole was erg tevreden
over het spel. Helaas werd er
met 1-0 verloren. Volgende keer
wordt er gewonnen van Aurora,
zegt Nicole.
DKV B2 speelde tegen ZKC B2.
Voor onze B2 was dit de eerste wedstrijd in de aspiranten B.

De tegenstander was ouder en
groter en daarom werd er verloren met 1-4. Jaron maakte het
enige DKV doelpunt.
De B1 speelde tegen ZKC
B1. Ondanks de goede start
van DKV; een voorsprong van
3-0, konden niet alle puntenin IJmuiden worden gehouden,
want ZKC kwam sterk terug.
DKV verzuimde te scoren, dus
de eindstand was 4-4. Bjarne
en Matthé waren de doelpuntenmakers.
DKV organiseert altijd veel leuke activiteiten voor de jeugd. Zo
was er voor de D-pupillen een
bosspel en konden de B-aspiranten met een spelavond mee
doen. Het was weer een grote
opkomst. Ook lid worden van
deze gezellige vereniging? Kijk
op www.dkv-ijmuiden.nl voor
meer informatie. Vanaf 3 jaar!

Walradar bij kanaal
in gebruik genomen
Velsen - Het Centraal Nautisch
Beheer Noordzeekanaalgebied
heeft het nieuwe systeem van
walradar in gebruik genomen.
Dit systeem helpt de scheepvaart vlot en veilig over het
Noordzeekanaal van IJmuiden
naar Amsterdam te varen. Met
een compleet pakket van informatie- en communicatiemiddelen is nu continue een actueel
verkeersbeeld van de scheepvaart beschikbaar. Het nieuwe
walradarsysteem is in opdracht
van Rijkswaterstaat in samenwerking met Haven Amsterdam aangelegd.
Walradar draagt, samen met
het marifoonverkeer, de cameraondersteuning en de automatische identificatie van schepen (AIS), bij aan vlot en veilig scheepvaartverkeer naar de
havens van Amsterdam, Beverwijk, Velsen/IJmuiden en
Zaandam. Zodoende kan het
scheepvaartverkeer 24 uur per
dag, 7 dagen per week, vlot en
veilig worden afgewikkeld. Mede door de sterke groei van de
haven is het scheepvaartverkeer flink toegenomen. Een radarsysteem is een vereiste om

in de toekomst goede verkeersbegeleiding van schepen te
kunnen blijven garanderen.
Het nieuwe walradarsysteem
bestrijkt het gebied tussen de
Oranjesluizen bij Schellingwoude tot en met zo’n 40 kilometer buiten de kust van IJmuiden.
Het gebied beslaat de IJ-geul
vanaf 40 km uit de kust tot en
met het Buiten-IJ, de toegang
tot het Amsterdam-Rijnkanaal,
inclusief de zeehavens van Amsterdam, Tata Steel, Velsen, Beverwijk en Zaanstad, het Noordzeesluizencomplex bij IJmuiden, het Noordzeekanaal met
de zijkanalen, het IJ in Amsterdam, de mondingen van de havenbekkens en het Oranjesluizencomplex. De beide verkeersposten van het Haven Operatie
Centrum in IJmuiden en Schellingwoude in Amsterdam, zijn
met elkaar verbonden door een
nieuw glasvezelnetwerk.
Met de ingebruikname van walradar is een veranderde indeling van de marifoonblokgebieden van kracht geworden.
Daarover is de scheepvaart
vooraf geïnformeerd. Zie ook
www.portofamsterdam.nl

Velsen - Ondanks een daling
met 11% van het aantal starts
van de Polderbaan hebben de
vier Velsense meetposten over
2011 een toename van de geluidsbelasting van vliegtuigen
geregistreerd ten opzichte van
2010. De gemeten waarden liggen onveranderd hoger dan wat
de gemeente acceptabel vindt.
Bovendien zijn de vooruitzichten ongunstig, gezien het plan
om het aantal starts vanaf de
Polderbaan sterk te verhogen
en tegelijk de maxima voor lokale geluidsbelasting definitief te schrappen. Platform Velsen Overlast Schiphol laat weten dat het gebruiksjaar 2011
een ongewoon jaar was door de
bijzondere meteorologische omstandigheden met veel zuidelijke wind. Dat leidde tot minder starts vanaf de Polderbaan
(52.000), die in onze gemeente
voor de meeste overlast zorgen.
Opmerkelijk is dat dit de verminderde starts niet heeft geleid tot
daling van de geluidsbelasting
in Velsen, met uitzondering van
Driehuis waar wél een geringe
daling werd geregistreerd. Het
aantal dagen met ernstige geluidshinder is in de gehele gemeente met 8% gestegen ten
opzicht van 2010. De geluidsbelasting op de meetpunten in Velsen-Noord, Velsen-Zuid en Velserbroek zijn al jaren lang hoger
dan de gemeente volgens zijn
Strategische Nota Schiphol acceptabel vindt. Verder was 2011
het eerste jaar van het experiment met een Nieuw Normen en
Handhaving Stelsel (NNHS). In
dat nieuwe stelsel is groei voorzien naar jaarlijks 85.000 starts
vanaf de Polder-baan. De geluidsbelasting zal dus flink gaan
toenemen, terwijl het rijk daarover niet meer gaat rapporteren. Het is dus essentieel dat de
gemeente zijn eigen meetposten handhaaft! Het eerste experimenteerjaar met het NNHS
heeft verder laten zien dat met
dit stelsel een verkeerde keus
gemaakt wordt. Door niet uit te
gaan van de lokale bescherming
van omwonenden maar van de
weersomstandigheden, wordt
de resulterende geluidsbelasting net zo onvoorspelbaar als
het weer zelf. Dat kan meevallen,
maar ook tegenvallen. En zonder
de huidige grenzen aan de lokale geluidbelasting zijn omwonenden ‘vogelvrij’. Voor Velsen is
het dus zaak om met alle kracht
het nieuwe stelsel te bestrijden,
wil de gemeente niet afglijden
naar een tweederangs woonomgeving. Bovendien komen anders ook de bouwplannen in gevaar voor het gebied tussen Velserbroek en de A9 (plan Grote
Buitendijk) vanwege de geluidsbelasting van het vliegverkeer.
www.milieudienst-ijmond.nl/inwoners/vliegverkeer/meetpunten/luistervink
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Creatief
met techniek
Het Terras - Een cursus creatieve cursus voor jongens en
meisjes (mechanica/elektronica). Bouw je eigen speelgoed
en leer solderen.
Thema 1:mechanische speelgoed en kerstster. De cursus
start op woensdag 3 oktober
bij voldoende deelname. Tijd:
14.00 tot 15.00 uur. De kosten
zijn 20 euro voor 5 lessen exclusief 10 euro materiaal. Leeftijd: voor kinderen van 10-11
jaar, groep 7/8. Locatie: Het
Terras, Santpoort-Noord. Opgeven: www.welzijnvelsen.nl
Meer weten? Bel 0255-548524
(cursusburo SWV).

De Koe is
weer open
De Koe - Wij zijn elke doordeweekse middag open van 15.00
t/m 17.00 uur.
Ook zijn wij elke maandagavond en woensdagavond
open van 19.30 t/m 22.00 uur.
Verder zijn wij alle Champions league avonden open van
19.30 t/m 22.30 uur.
Elke laatste vrijdag van de
maand is er de Friday-Late dan zijn wij open van 21.30
t/m 01.00 uur. De DJ-wokshop
is inmiddels ook weer begonnen! Heb jij leuke ideeën loop
dan binnen en vraag aan een
van jongerenwerkers om jou te
helpen! Meer weten? Bel 0235491817.

‘IJmuiden
wat vertel
je me nou’
De Brulboei - Op donderdag
27 september start het IJmuiden-wat-seizoen in Buurthuis
de Brulboei met de film HDSM
Absalon. Het Deense marineschip is bezig met het beschermen van de koopvaardij, tegen
piraterij uit de landen rond de
golf van Aden.
U ziet beelden van een actie
tegen de piraten, die hun slag
proberen te slaan. Na de pauze
wordt de avond vervolgd met
een film over de visserij gemaakt in 1990. Beelden over de
visserij en het bedrijf van Bertus Bakker. Kaarten à 2,50 euro
zijn die avond aan de zaal verkrijgbaar. De eerste film start
om 20.00 uur. Meer weten? Bel
0255-510652.

Wijkthemafeest
Zee- en Duinwijk
IJmuiden - Zaterdag 22 september staat Zee- en Duinwijk
in het zonnetje. Op die zaterdag vindt in en bij Buurtcentrum
de Dwarsligger een Wijkthemafeest plaats. Thema: veiligheid
in de wijk. Het wijkfeest begint
om 13.00 uur en eindigt op 18.00
uur. Wat kunt u op deze dag verwachten? In samenwerking met
o.a. de politie, brandweer, Woningbedrijf Velsen, Verkeerschool Post, Telstar Street League
en fietshandel de Bike Guru worden er allerlei spectaculaire demonstraties gegeven. Tevens
zijn er informatiestands aanwezig. Aan de kinderen is natuurlijk ook gedacht. Er zullen diverse informatiestands aanwezig
zijn. Het buurtcentrum profileert
zich natuurlijk ook. We zijn met
een stand aanwezig waar u zich
kunt laten inschrijven, kunt laten informeren over vrijwilligerswerk of over onze cursussen. In
de Bellatrixstraat worden bloembakken gemaakt en wordt er vis
gebakken en zijn er hapjes te
koop. Dit in het kader van de burendag. Ook bij de Dwarsligger
zijn er hapjes te koop voor een
klein prijsje. Het programma: Om

13.00 uur: Opening door wethouder Vennik. Om 13.30 uur:
Babbeltruc; voorlichting over oplichting. Van 14.00 tot 16.30 uur:
Demonstraties door de brandweer, de politie (tevens voor
de kinderen), verkeersschool,
fiets verlichtingactie (u kunt tegen kostprijs uw verlichting laten maken). om 16.30 uur: Het
Klapstuk; In samenwerking met

politie, ambulance en brandweer wordt een verkeersslachtoffer uit een auto geknipt). Het
feest wordt muzikaal omlijst door
buurtzanger Harold Cornee.
Deze dag kan niet zonder sponsoren Daarom bedanken we nadrukkelijk het Oranjefonds, de
gemeente Velsen en natuurlijk alle vrijwilligers die deze dag
mogelijk maken.

de Kans is één van de initiatieven van het project Totaal Jezelf, in dit project worden uitkeringsgerechtigden uitgedaagd
om hun kwaliteiten te ontwikkelen voor de wijk. Totaal Jezelf zal
in de komende twee jaar ‘brigadiers’ trainen, welke binnen verschillende projecten worden ingezet, te denken valt aan: een
klussendienst, een zwerfvuilgroep een pc-dienst. Totaal Jezelf is ontwikkeld door Stichting
Welzijn Velsen en wordt financieel mogelijk gemaakt door van
het Oranje Fonds en de VSBbank. Helaas is het huidige bud-

Creatief bezig zijn
De Brulboei - Uw creatieve ideeën in praktijk brengen
kan op verschillende manieren.
Schilderen en kleding maken zijn
daar een goed voorbeeld van. In
Buurthuis de Brulboei zijn nog
enkele plaatsen vrij bij de volgende cursussen: Kleding maken op maandagmorgen van

Het Terras - Kennismaken met
de Franse taal door middel van
diverse spelletjes en oefeningen.
De kinderen leren spelenderwijs Frans. Start dinsdag 2 oktober van 16.00 tot 17.00 uur. De
kosten zijn 41 euro voor 10 lessen exclusief 5 euro materiaal.
De lessen zijn voor kinderen van
10 t/m 12 jaar. Locatie: Het Terras, Santpoort-Noord. Opgeven:
www.welzijnvelsen.nl Meer weten? Bel 0255-548524 (cursusburo SWV)

Spaanse les
voor kinderen
Het Terras - Kinderen leren kennis maken met de Spaanse taal
door middel van diverse spelletjes en oefeningen. De kinderen leren spelenderwijs Spaans.
Start maandag 1 oktober van
16.00 tot 17.00 uur.
De kosten zijn 41 euro voor 10
lessen exclusief 5 euro materiaal.
De lessen zijn voor kinderen van
10 t/m 12 jaar. Locatie: Het Terras, Santpoort-Noord. Opgeven:
www.welzijnvelsen.nl Meer weten? Bel 0255-548524 (cursusburo SWV)

Opening Tweede Kans
Velsen-Noord - De Tweede
Kans biedt een werkervaringsproject voor uitkeringsgerechtigden in de vorm van een tweedehands kleding-, koffie en thee
huisje. Woensdag 26 september
om 12.00 uur zal Tweede Kans,
aan het Stratingplantsoen in Velsen-Noord, officieel en feestelijk geopend worden door de
wijkwethouder Robert te Beest
en de directeur van SWV Allart
van Deventer. De aankleding
wordt verzorgd door Koffie Totaal met broodjes en koffie, een
springkussen en een creatieve
activiteit voor kinderen. Twee-

Frans voor
kinderen

10.00 tot 12.00 uur – 30 lessen
kosten 197 euro, start 24 september. Aquarelleren op maandagavond van 19.15 tot 21.15
uur – 30 lessen kosten 168 euro,
start 24 september.
Ruime blik op kunst, schilderen
met verschillende materialen zoals acrylverf, op woensdagavond

get nog niet voldoende voor de
volledige uitvoering, daarom zullen in de komende periode bedrijven en samenwerkingspartners worden gevraagd om zogenaamde ‘vouchers’ te kopen.
Hiermee steunen bedrijven het
project en geven zij uitkeringsgerechtigden een kans om weer
werkervaring op te doen.
Voor deze steun ontvangen zij
een mozaïekwerk, gemaakt door
de medewerkers van het project.
Meer weten over Tweede Kans
en/of Totaal Jezelf: anskeet@
welzijnvelsen.nl of judithderuyter@welzijnvelsen.nl
van 20.00 tot 22.00 uur – 30 lessen kosten 168 euro, start 26
september. Schilderen met olieverf op woensdagavond van
19.30 tot 22.00 uur – 30 lessen
kosten 168,00 euro, start 26 september.
Bij alle lessen werkt u op eigen
niveau, of u beginner of gevorderd bent maakt niet uit. Alle docenten zijn zeer ervaren om u
goed te begeleiden. Meer weten? Bel 0255-510652

Oriëntaals
dansen
De Dwarsligger - Op donderdag 27 september start de nieuwe Buikdanscursus in de Dwarsligger. De gevorderde groep
danst van 20.15 tot 21.30 uur. Bij
voldoende aanmeldingen start
er ook een beginnersgroep van
19.00 tot 20.00 uur. De cursus
is voor vrouwen vanaf 18 jaar.
De kosten zijn 42 euro voor 12
lessen. Meer weten? Bel 0255512725.

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

Netwerkavond
in Oma’s kamer
Driehuis - Donderdag 27 september houdt Ondernemersvereniging DRHS een netwerkavond in Oma’s kamer, café Middeloo te Driehuis. De avond begint om 20.30 uur en belooft ook
deze keer veel herkenning, inspiratie en goede voornemens. Ondernemers uit Driehuis en omgeving die deze avond graag
willen bijwonen zijn van harte uitgenodigd. Na de traditionele
programmaonderdelen
Speeddating en Vraag- en Aanbod volgt een interactieve sessie over planning & strategie.
Wat komt er allemaal kijken bij
het waarmaken van je dromen?
Waar loop je als ondernemer tegenaan? En bestaat er zoiets
als een succesformule? ‘Herenvest’ ondernemer Jaap Woudenberg uit Driehuis verzorgt de inleiding. Daarna wordt in groepjes op specifieke onderdelen
van het strategische planningsmodel ingezoomd. Tijdens deze
avond kunnen ondernemers zich
inschrijven voor de workshop
‘Identiteit - waar staan we voor
- waar gaan we voor’ op 6 november door Edith van Beek van
In Vorm. Zie ook www.ondernemend3huis.nl.

McDonald’s
wil 18 meter
hoge mast
Santpoort-Noord – Fastfoodrestaurant McDonald’s heeft een
aanvraag ingediend om een reclamemast van 18 meter hoog
te plaatsen op eigen grond, aan
de zijde van de N208. Zo’n hoge mast is echter in strijd met
het bestemmingsplan. Daarom
moet een omgevingsvergunning
worden aangevraagd. De mast
kan er echter alleen komen als
er geen geldige bezwaren komen tegen de bouw. Daarom ligt
in het stadhuis nu de aanvraag
gedurende zes weken ter inzage voor iedereen die hier belang
in stelt. Gedurende deze periode
kan men een bezwaar of zienswijze indienen.

Winkeldieven
aangehouden
Regio - Vier personen zijn
maandagavond in Vijfhuizen
aangehouden op verdenking van
winkeldiefstal. Het viertal had
eerder op de avond diverse goederen weggenomen uit een supermarkt aan de Melis Stokelaan
in Uitgeest. Met behulp van getuigen en camerabeelden werd
duidelijk dat de verdachten in
een auto stapten die in Vijfhuizen geregistreerd stond. Het betrof twee mannen van 30 en 35
jaar en twee vrouwen van 22 en
44 jaar uit Vijfhuizen en VelsenNoord.

Klasgenoten Stolberg na
37 jaar weer bij elkaar
Santpoort-Noord - Zaterdag
vond er een unieke reünie plaats
van de zesde klas van de Juliana van Stolbergschool uit 1975 in
Santpoort Noord. De reünie vond
plaats in eetlokaal Het Palet van
Jeannita, een van de oud-leerlingen. Van de 41 leerlingen hadden er 32 geld noch moeite gespaard om deze heugelijke gebeurtenis bij te wonen. Uit alle windstreken van Nederland
en zelfs uit Sint Maarten, ZuidAfrika, Engeland, Zwitserland en
Frankrijk waren oud-leerlingen
naar Santpoort-Noord gekomen.
Met een lach en een traan werden 37 jaar dierbare herinneringen opgehaald. ,,We zijn nu bijna 50 maar we waren weer even
12’’, zei Corry Goldschmeding,
die speciaal uit Zuid-Afrika was
overgekomen. De reünie werd

nog extra opgeluisterd door de
aanwezigheid van Govert Teygeler (voormalig directeur/schoolhoofd) en Gerrit Medema, een
van de zeer geliefde ‘meesters’
van deze klas.
Na de hernieuwde kennismaking werd het oude, gerenoveerde, schoolgebouw bezocht,
toenmalige kinderliederen gezongen onder gitaar begeleding
van ‘meester’ Gerrit. Na het maken van een klassenfoto werd
weer verder bijgepraat. Iedereen was het er over eens: de reunie was meer dan geslaagd en
voor herhaling vatbaar, natuurlijk
weer in Santpoort-Noord, waar
op zaterdag voor deze groep een
nieuw stukje nostalgie werd geboren. Speciale dank aan het
organiserend comité Hanneke,
Sieverte, Marty en Wouter.

Hoogste punt Zeewaarts
IJmuiden - Vrijdag 16 september bereikte de eerste toren van
het project Zeewaarts van Woningbedrijf Velsen het hoogste
punt. Waar eerst de twaalf hoog
Keetbergflat stond, verrijzen nu
drie woontorens met in totaal
103 appartementen.
De bouw is in februari 2012 gestart met het slaan van de damwanden aan de duinkant. De
werkzaamheden lopen voorspoedig. In de in aanbouw zijnde
torens realiseren ze 68 huurappartementen. In de derde toren
komen 35 koopappartementen.
De bouw van deze toren start in

oktober 2012.
De oplevering van de twee huurtorens is gepland in september
2013. Woningbedrijf Velsen verhuurt de 68 appartementen via
WoneninVelsen. Zodra meer bekend is over de verhuurcampagne kunt u dit vinden op www.wbvelsen.nl.
HSB Ontwikkeling start in oktober 2012 met de bouw van de
derde toren. Op dit moment is
cica 70% van de appartementen verkocht. Heeft u interesse,
kijkt u dan op www.woneninzeewaarts.nl voor nadere informatie
over de verkoopprijzen.

IJmuiden - Donderdag 27
september bezoekt een voetspecialist Leemans Schoenen
aan de Lange Nieuwstraat 469.
De hele dag zal deze specialist
mensen met voetklachten te
woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk gemaakt en uitleg gegeven over de werking van de Vibrionveer, een nieuwe Zweedse uitvoering. Deze vervangt de
klassieke steunzool, die vaak
hard en statisch is.
De Vibrionveer heeft een verende werking en activeert de
spieren en de bloedsomloop.
Gebruikers lopen elastisch verend en op natuurlijke wijze,
dit voorkomt vermoeidheid en
pijnlijke voeten.
Mensen met voetklachten en
daaruit voortvloeiende rug-

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

Dieuwertje Blok leest
voor uit Wereldgroeten
IJmuiden - Zaterdag 13 oktober om 15.30 uur vindt de boekpresentatie plaats van het debuut van de Haarlemse schrijfster en illustrator Kim Aukema.
Locatie is Centrale Bibliotheek,
Dudokplein in IJmuiden.
Aukema is een 26-jarige grafisch ontwerpster en heeft met
veel liefde voor reizen en schilderen het prentenboek ‘Wereldgroeten’ gemaakt. Bij de
boekpresentatie zal het boek
overhandigd worden aan Dieuwertje Blok (bekend van het
Sinterklaasjournaal)
waarna zij uit het boek zal voorlezen voor de aanwezige kinderen. Ook kunnen kinderen het
boek winnen door hun favoriete groet na te doen en als foto
in te zenden.
Aukema: ,,Tijdens het reizen
realiseerde ik me dat je in ieder land als eerste de gangbare groeten leert. Dit gebeurt
overal anders en zo kwam ik op
het idee om kinderen via deze
begroetingen op een leuke en
speelse manier kennis te laten
maken met verschillende culturen. In India doen ze bijvoorbeeld de handpalmen tegen
elkaar en maken ze een lichte buiging. In Nieuw-Zeeland
drukken ze de neuzen tegen
elkaar en in Tibet steekt men
de tong uit. We wonen in een
multicultureel land en dit is een
leuke, speelse manier om kinderen te laten zien dat iedereen
anders is. Dat maakt de wereld
juist zo mooi!’
Het boek is uitgegeven bij C. de
Vries-Brouwers en is verkrijgbaar bij verschillende (internet)
boekhandels in zowel Nederland als België.
Naast Dieuwertje Blok is ook
de Multicultikunstenares Fiona Excentrica aanwezig. Zij zal

de creativiteit van de kinderen
aanboren en leert hen op artistieke wijze het Wereldgroetenlied.
Kinderen die hun eigen groet
zo origineel mogelijk op de foto zetten maken kans op een
exemplaar van het boek ‘Wereldgroeten’. Kies dus een lievelingsgroet uit, bedenk er een
leuke achtergrond en passende outfit bij en stuur de foto
vóór 6 oktober naar kim@oogvoorstijl.nl. Dieuwertje Blok zal
samen met kunstenares Fiona
Excentrica de drie origineelste
en meest creatieve inzendingen bekend maken.
Aan het einde van de boekpresentatie is de expositie te bezichtigen van alle schilderijen
die Aukema heeft gemaakt en
gebruikt voor haar boek ‘Wereldgroeten’. Ook zal er op het
einde een boekverkoop en signeersessie zijn onder het genot van een werelds hapje en
drankje. (foto: Anouk de Kleermaeker, studio 309).
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‘Muziekonderwijs in
pittige columns’

‘t Mosterdzaadje

Grootsheid van twee
Harpen en klarinet
Santpoort0-Noord - De harpistes Colet Nierop en Marije Vijselaar vormen samen het sprankelende DuoDyade. Op vrijdag 21
september om 20.00 uur verzorgen zij een concert in ’t Mosterdzaadje. In het programma “Quatre-vingt quatorze cordes” laten ze alle facetten van de harp
horen met muziek van Bach tot
Granados en van robuuste Keltische volksmuziek tot sierlijk
Frans Impressionisme.
In ’t Mosterdzaadje staat op zondag 23 september om 15.00 uur
de klarinet centraal. Klarinettiste

Moniek Schippers zal met de violiste Caroline Wagner en de pianiste Mirsa Adami een concert
verzorgen met werken van Poulenc, Milhaud, Bax en Khachaturian.
Deze professionele musici maken deel uit van kamermuziekensemble ‘De Bezetting Speelt’. ’t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29, telefoon 023-5378625. Vanaf een
half uur voor aanvang is de zaal
open.
Toegang vrij, een bijdrage in
de onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl.

Kunstmanifestatie in
Dorpskerk Santpoort
Santpoort-Noord - Vorige
week vrijdag en zaterdag bood
de Stichting Cultuur in de Dorpskerk een podium aan voor vrije
tijd kunstenaars, waardoor deze de gelegenheid kregen hun
kunst tentoon te stellen.
Nadat wethouder Westerman op
een ludieke wijze in woord en
beeld de tentoonstelling had geopend in aanwezigheid van de
kunstenaars en bezoekers werd
onder het genot van een drankje de tentoonstelling bezocht. In
zijn verhaal zei Westerman onder andere dat het niveau van de

werken hoog was; van daar ook
zijn inspiratie om de tentoonstelling met kwast en verf te openen.
De kerk was compleet gevuld
met doeken, keramiek beeldhouwwerken van speksteen en
er heerste een geweldige sfeer.
Zo’n 350 man hebben deze dagen het werk van 26 vrije tijd
kunstenaars kunnen zien. Het
publiek was enorm enthousiast
en er werd nu al de vraag gesteld of de Stichting Cultuur in
de Dorpskerk het volgende jaar
weer een dergelijke tentoonstelling gaat organiseren.

Santpoort-Noord - Een boek
met verhalen over onderwijs en
muziekonderwijs, niet alleen geschreven door muziekdocenten,
maar juist voor iedereen die te
maken heeft met het voortgezet
onderwijs en belangstelling heeft
voor muziek. Veel aandacht voor
het gedrag van docenten en leerlingen in de klas, over machtsverhoudingen en ordeproblemen.
Over tips voor goed onderwijs en
wat men moet doen om het leven
lang voor de klas vol te houden.
Job ter Steege uit SantpoortNoord staat bij het verschijnen
van dit boek 43 jaar voor de klas.
Hij gaf les aan alle soorten van
voortgezet onderwijs. Daarnaast
was hij 30 jaar stagebegeleider
aan het Conservatorium van Amsterdam en zag tientallen scholen vanbinnen. In 48 korte verhalen beschrijft Job ter Steege muzikale en onderwijskundige kwesties met veel humor en
grappige anecdotes. Zodoende
wordt de lezer op een onderhoudende wijze geïnformeerd. ‘Muziekonderwijs in pittige columns’
wordt uitgegeven bij Free Musketeers ISBN 978-90-484-25143 en bedraagt 17,95 euro.

Start biljartcompetitie
BV Velsen
Santpoort-Zuid - De zomer
is voorbij en de sportcompetities gaan weer van start. Op
vrijdagavond, 21 september,
speelt het Nationale Kaderteam van de Biljartvereniging
Velsen haar eerste thuiswedstrijd aan de Wüste-laan. Aanvang 19.30 uur. De tegenstander is het sterke team uit Almere. Het Velsenteam bestaat
uit de volgende biljarters: André Peereboom, een internationale speler. Zijn partijlengte is
260 caramboles in het moeilijke neo-kader 57/2. Na hem
volgt Rob Overdijk met 160 caramboles kader 38/2. Voorts de
IJmuidenaar Ad Ketels en Peter
Oskam, beiden 120 caramboles 38/2. Het belooft een zeer
spannende en vooral ook leerzame biljartavond te worden.
De toegang is gratis. Aangetekend wordt dat er bij de vereniging nog plaats is voor enkele kandidaat-leden, zowel kader als libre spelers. Ook voor
beginners is er beperkt plaats.
Voor informatie hierover kunt
u bellen met Frans Kunst, telefoon 0255-513315. Als bijzonderheid wordt nog vermeldt dat
op zondag 7 oktober om 11.00
uur een bekerwedstrijd bij de
Biljarvereniging Velsen wordt
gespeeld tegen De Korenmolen uit Eerbeek, met een vrouw
als ‘kopman’. Er wordt die dag
op drie biljarts gespeeld.

Noord-Hollandse Kampioenschappen

B-Pupillen van Suomi
behalen tweede plaats
Santpoort-Noord - Bij de
Noord-Hollandse
Kampioenschappen in Castricum hebben
de B-pupillen van Suomi een
prachtige tweede plaats behaald.
Zaterdag 15 september was
het dan zover, 400 atleten kwamen deze dag in actie. De beste acht teams die zich hadden
geplaatst via de drie competitie wedstrijden, plus jongens
en meisjes individueel gingen
strijden om de titels. De wedstrijd begon met de 4 x 40 meter
estafette. Eerste loper was Tony
Ulehake die het stokje overgaf
aan Mike van Sleeuwen, derde loper Brent Schavemaker
gaf over aan Milan ten Hacken
die als slotloper de finish over
kwam in een tijd van 25.78 seconden, dit was ook de snelste tijd van het team wat ze ooit
hebben gelopen. Daarna kwa-

men nog de onderdelen: kogelstoten, verspringen en 40 meter
sprint. Het totaal van deze onderdelen wordt opgeteld voor
het eindklassement. 1e Hera
Heerhugowaard, 5796 punten;
2e Suomi Santpoort, 5714 punten, puntenrecord van dit team.
3e Kav Holland Haarlem, 5584
punten.
Individuelen uitslagen Suomi
atleten zijn: Jongens B pupil, 5e
Brent Schavemaker, 1403 punten; 14e Mike van Sleeuwen,
1292 punten; 15e Milan ten
Hacken, 1279 punten; 30e Tony
Ulehake, 1101 punten; 32e Tom
Bloemers, 1018 punten.
Meisjes B pupil: 8e Livia Rosenthal, 1294 punten. Meisjes A1 pupil; 5e Yvonne van der
Eeckhout, 1273 punten. Meisje
A2 pupil: Helaas was Anna Roelofs geblesseerd uitgevallen tijdens het hoogspringen.

Suomi jongens C
eerste van Nederland
Santpoort-Noord - Zaterdag
15 september hebben de jongens C-ploeg van AV Suomi de
eerste plaats van Nederland bemachtigd tijdens de landelijke competitie finale atletiek. Op
de baan van AV Lycurgus streden de beste twaalf ploegen van
Nederland om de finale plek. Het
sterke team van AV Suomi pakte de eerste prijs door op negen
onderdelen de beste prestaties
neer te zetten.
De dag begon uitstekend met
de estafette, het paradepaardje van de ploeg. David Rosdorff,
Mike Melchers, Jochem Dobber
en Jelle Venema behaalden een
clubrecord en scoorden met de
estafetteploeg de twee na snelste tijd van Nederland in 45.76
seconde. Daarna volgde een
aantal persoonlijke records, zoals de 44,54 meter speer van Timo Korsen en de 31,32 meter kogel van Bart Groeneveld.
Aan het einde van de dag, met
nog alleen de sprint te gaan,

stond Suomi op een zevende
plek, met maar een paar punten verschil tussen de koplopers.
De eindstrijd was zeer spannend,
maar doorslaggevend. Tijdens
het laatste onderdeel de sprint,
zetten Venema en Melchers allebei een goede tijd weer, waarmee alle tegenstander werden
verslagen. Een eerste plaats voor
de Jongens C van Suomi werd
hiermee een feit.
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Konijnen en vossen
in Pieter Vermeulen
Driehuis - Het was zondag een
gezellige drukte bij het tijdelijke
onderkomen van het Pieter Vermeulen Museum aan de Driehuizerkerkweg. Daar vond, onder aanwezigheid van veel kinderen met hun ouders, wethouder van cultuur Wim Westerman
en diverse belangstellenden, de
feestelijke opening plaats van
de nieuwe tentoonstelling ‘De
avonturen van Wip Wollewap’.
Konijnen en vossen vormen het
hoofdthema van deze tentoonstelling, die overigens al eens
eerder op bezoek was in de oude locatie van het museum aan
het Moerbergplantsoen.
De opening van deze doe- en
ontdektentoonstelling voor kinderen van 3 tot en met 8 jaar
begon met het spannende verhaal van Wip Wollewap die, hoewel gewond aan zijn pootje, nog
maar net weet te ontsnappen
aan de vos. Vervolgens konden
de kinderen in een echte duinsfeer, met prachtige diorama’s,
spelen en fantaseren, voelen en

onderzoeken hoe de vos en het
duinkonijn leven. Maar ook moderne technieken worden in het
museum toegepast want middels een grote televisie, met aanraakscherm, kunnen de kinderen zelf allerlei relevante zaken
oproepen en films en foto’s van
de dieren bekijken.
Het Pieter Vermeulen Museum,
dat dit jaar zijn 60ste verjaardag
viert, is een van de weinige plekken waar de kinderen een echte opgezette vos mogen aaien,
maar naast de vos zijn er ook vele andere bos- en duindieren die
van heel dichtbij kunnen worden
bewonderd. Dankzij de vele uren
die de vrijwilligers hebben besteed aan de opbouw en de inrichting is er nu een tentoonstelling te bewonderen die niet alleen voor kinderen, maar ook
voor de ouders zeer zeker een
bezoek waard is.
De tentoonstelling ‘De avonturen
van Wip Wollewap’ is tot en met
24 februari 2013 in het museum
te bewonderen.

Prinsjesdag
op de Rozenbeek
Velserbroek - Basisschool De
Rozenbeek kreeg op de derde
dinsdag van september hoog
bezoek. De directeur in de rol
van de koningin kwam de troonrede voor de Rozenbeek voorlezen.
De speelzaal was omgetoverd
tot de Ridderzaal en een echte troon stond te wachten op de
koningin.
De leerkrachten en een groot
deel van de kinderen waren in
hun beste kleren, de dames natuurlijk met hoed, op school verschenen. Ze luisterden aandachtig naar de troonrede van
de koningin die de plannen voor
het komende schooljaar aan de
kinderen vertelde.
Daarna werden in de klassen
de plannen toegelicht en werd
er natuurlijk ook nog even naar
de echte koningin gekeken. Een
derde dinsdag in september die
niet snel vergeten zal worden op
de Rozenbeek.

Velserbroek - Santpoort 1
droogde afgelopen zaterdag
in het Polderhuis het eerste
van Bergen op Zoom met maar
liefst 7-1 af! De eerste klap is
een daalder waard en geeft gelijk weer wat de aspiraties zijn
van Santpoort dit seizoen, Ilias van der Lende en Wim Laurens Gravemaker wonnen op de
borden 2 en 3 vrij snel hun partij. Peter de Roode aan bord 1
leek veel beter te staan maar dat
bleek bedrog hier werd het remise. De broers Bas en Daan Haver die verleden jaar nog moesten wennen, wonnen nu beiden
overtuigend hun partij. Wim Eveleens taktisch op bord 8 rekende verder dan zijn tegenstander
en won keurig en nieuwkomer
Patrick van Lommel had zijn tegenstander overspeeld, maakte
een fout, maar wist toch keurig
het visje op het droge te krijgen.
Piet Peelen kreeg zijn tegenstander niet op de knieën en moest
genoegen nemen met remise
7-1! Het tweede is na het kampioenschap van afgelopen seizoen gepromoveerd naar de Promotieklasse en speelde daarom
gelijk met het eerste in de grote
zaal van het Polderhuis, wat een
zeer gezellige drukte op leverde.
Helaas was HWP 2 te sterk voor
Santpoort hoewel het aantal teamelo’s 1834 om 1909 nog meeviel viel de stand in tegenovergesteld richting uit 1-7. Alleen Rob
de Roode en Sjoerd Haver (foto) wisten een halfje te bemachtigen. Zie ook www.schaakclubsantpoort.nl.

Postzegelavond
Santpoort
Santpoort-Noord - Op maandag 24 september organiseert
Postzegelvereniging Santpoort
een gezellige clubavond in Het
Terras in het Stationsgebouw
aan de Santpoortse Dreef. Vanaf circa 19.00 uur is de zaal
open, de toegang is gratis en er
is voldoende parkeergelegenheid. Deze avond is er zoals gebruikelijk een veiling met een
gevarieerd aanbod. Er is voldoende gelegenheid om de kavels te bekijken. Mocht u meer
willen weten over de Santpoortse Postzegelvereniging,
neem dan contact op via telefoonnummer 023-5382274 (na
18.00 uur).

Rijbewijs
ingenomen
Regio - Een 34-jarige automobilist uit Haarlem is maandagavond zijn rijbewijs kwijtgeraakt.
Hij reed 156 kilometer per uur
over de A22 ter hoogte van Beverwijk waar een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur
geldt.

Romantische vertelling
op Landgoed Beeckestijn
Velsen-Zuid - Beeckestijn komt
op de zaterdagen in oktober met
een nieuw publieksarrangement,
waarbij een bezoek aan het monumentale huis & de lommerrijke stijltuinen wordt gecombineerd met het bijwonen van
een optreden van de professionele verhalenvertelster Nancy
Wiltink. Ze heeft een voorstelling gemaakt over de liefdesperikelen van de jonge Catharine,
die als dochter van Jacob Boreel
jzn. in de 18e eeuw zomers op de
buitenplaats in Velsen-Zuid verbleef.
Nancy Wiltink uit Amsterdam
baseerde haar vertelling op het
boek Een Liefde in Kennemerland uit de jaren dertig van Marie
van Zeggelen, dat destijds ongekend populair was. Wie kent niet
de verhalen van Jane Austen.
Dit zou je een Nederlandse variant op het genre kunnen noemen. Vol romantiek en onvervuld
verlangen. Een universeel verhaal over de gevoelens van een
rijk meisje voor haar charmante
gouverneur.

Bij haar optreden laat Nancy
Wiltink zich begeleiden door de
musicus Jan van der Schaaf uit
Castricum die op een melodica
speelt. De vertelling zelf duurt
ongeveer een half uur en wordt
afgewisseld met enkele Franse liedjes. In juni werd de voorstelling voor de eerste keer opgevoerd voor een evenement van
oneindignoordholland.nl, het internetplatform voor de geschiedenis van Noord-Holland. Vanwege het succes wordt het nu
vier keer herhaald.
Bij het arrangement - dat elke zaterdagmiddag in oktober
wordt georganiseerd - horen
een rondleiding in & om het huis
door een gids, een kopje koffie
of thee, een bezoek aan de vaste
tentoonstelling over de invloed
van mensen op het landschap
en het bijwonen van de vertelling. De aanvang is 14.00 uur,
einde ongeveer 16.00 uur.
Het arrangement kost 15 euro
per persoon. Reserveren kan via
beeckestijn@quicknet.nl of telefonisch via 0255 522 877.

Week van de Opvoeding
Regio - Van 1 tot 7 oktober staat
Nederland voor de tweede keer
in het teken van de Week van de
Opvoeding. Ook de regio IJmond
doet dit jaar mee aan deze landelijke Week van de Opvoeding.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) IJmond biedt leuke, interessante, informatieve bijeenkomsten, koffie & opvoedtips bij
een aantal basisscholen, lezingen en workshops Positief Opvoeden in de hele regio. Het CJG
IJmond organiseert dit samen
met de partners die werken met
ouders, opvoeders, kinderen en
jongeren.
Tijdens deze week gaan de
wethouders Jeugd van de vier
IJmondgemeenten bij een aantal CJG partners een sticker
met daarop het CJG partnerlogo plakken.
Het thema van de Week van de
opvoeding is ‘Luister ’s naar me’.
Het complete programma-overzicht is te vinden op de websi-

te www.cjgijmond.nl en op www.
weekvandeopvoeding.nl
Het CJG IJmond is een samenwerkingsverband van organisaties binnen de jeugdgezondheidszorg, jeugdhulpverlening,
maatschappelijk werk, welzijn,
onderwijs en gemeenten. Deze organisaties bieden informatie, advies en begeleiding of hulp
aan jeugdigen en gezinnen.
Het CJG IJmond is er voor alle (aanstaande) ouders, opvoeders en jeugdigen. Hier krijgen
zij antwoord op vragen, informatie en advies over opgroeien en
opvoeden van kinderen.
Het CJG IJmond is bereikbaar
via telefoonnummer 088-995 83
55 en via de vijf inlooppunten in
de regio. De adressen en openingstijden vindt u op de website www.cjgijmond.nl. U kunt het
CJG IJmond ook volgen op Twitter @CJGIJmond en op Facebook www.facebook.com/CJGIJmond.
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Weersverbetering
in het weekend
Weerkundige rekenmodellen
hebben momenteel nog veel
moeite met het al dan niet absorberen van voormalige orkanen in hun modellerie. Gaat
een extra-tropische cycloon
Nadine nabij de Azoren op de
Atlantische Oceaan ons weer
in positieve, of negatieve zin
beïnvloeden, of blijft de exorkaan op veilige afstand en
werpt deze juist een warmbloedig hogedrukgebied op
boven Midden-Europa?
In dit laatste scenario (excycloon blijft op gepaste afstand) kan het nazomerweer gereanimeerd worden
bij zwoele zuidelijke winden,
maar waarschijnlijk gebeurt
dat deze week nog niet.
Voorlopig is het uiterst koel
tot zaterdag als de bovenlucht geïnjecteerd blijft worden met een portie koude van
hoge breedten. In combinatie met het nog relatief warme Noordzeewater ontwikkelen zich dan enkele flinke buien met kans op onweer.
Maximaal wordt het veelal niet veel warmer dan 15-16
graden in de IJmond en Kennemerland.

Mocht het tijdens de nachten
langer uitklaren kan het kwik
in de kleine uurtjes teruggaan
naar 6-7 graden.
Uiteraard waait de wind
steeds tussen (zuid)west en
noordwest en is af en toe
(vrij) krachtig.
Na vrijdag komt een hogedrukgebied via het westen
naderbij en die ontwikkeling
kan juist tijdens het aanstaande weekend even wat beter weer geven. Met wat meer
zon kan het kwik overdag wat
winst maken, terwijl het in de
nacht juist een graad kouder
wordt.
De buienactiviteit lijkt in ieder
geval tijdelijk onderdrukt te
worden rond zaterdag. Zondag ligt een volgende storing -met in de loop van de
dag (met wat geluk pas in de
avond) mogelijk toenemende
neerslagkansen- trouwens al
wel weer op de loer.
Extra weerinfo eventueel
via www.weerprimeur.nl.
en via de weerprimeurlijn
0900-1234554.
de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

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

Uitslag Jubileumloterij
IJVV Stormvogels
IJmuiden - De afgelopen
week heeft notaris Edwin Mascini de trekking verricht van de
grote jubileumloterij van IJVV
Stormvogels. Deze loterij is gehouden ter ere van het 100-jarig bestaan van deze oer IJmuidense voetbalvereniging. De
loterij is weer één van de vele
hoogtepunten die de Jubileumcommissie en het Bestuur van
Stormvogels dit seizoen aan elkaar rijgen.
Heeft u de hoofdprijs Nissan 1.2 Micra Visia Pack gewonnen of één van de andere
mooie prijzen neem dan contact op met Nico Stoker van
IJVV Stormvogels op nummer
06-28551987 of via voorzitter@
stormvogels.nl
Auto Nissan 1.2 Micra Visia Pack op nummer 19602;
scooter Sym Allo 50/125 nummer 20329; herenfiets Gazelle 22512; damesfiets Gazelle 20755. Cadeaubon E.P. Tol
200 euro op nummers 22987,

22605, 20359, 19892, 21930,
21382, 19986, 22483, 22059,
19648. Cadeaubon Janny van
Roon van 100 euro voor nummers 22121, 22444, 21592,
19340, 19172, 22284, 19392,
19331, 19149, 20923.
Cadeaubon Dekamarkt van
50 euro voor nummers 21180,
23072, 19416, 20744, 22767,
21192, 21138, 21702, 20144,
23142.
Prijs een minuut gratis winkelen bij DekaMarkt voor nummers 20128, 20698, 20951. Cadeaubon Drankenier van 50
euro voor nummers: 20595,
21930, 20469, 19921, 21242,
20462, 22984, 21172, 21471 en
20767. Diner aan Zee voor twee
bij Restaurant IJmond op nummer 19880. Een week vakantiewoning Ertsgebergte op nummer 19763.
De uitslagen staan ook op
www.stormvogels.nl of op de
facebook pagina Stormvogels
100 jaar.

Ziekenhuis
zoekt nieuwe
vrijwilligers

Doorrijder na ongeval
Driehuis - Een 81-jarige vrouw
uit Driehuis is maandagmiddag
gewond geraakt nadat zij werd
aangereden door een 71-jarige automobilist. De vrouw zat
in een rolstoel en werd voortgeduwd door haar dochter. Bij de
voetgangersoversteekplaats bij
de kruising Vondellaan/Da Costastraat kwam de automobilist
aangereden en botste tegen de

overstekende rolstoel. De man
reed vervolgens door in de richting van Santpoort. Kort daarna
werd hij in Zwaanshoek aangehouden. Zijn rijbewijs is ingenomen. De rolstoel viel bij de aanrijding om waardoor de vrouw
op de grond belandde. Zij is met
een gebroken heup naar het ziekenhuis overgebracht. (foto:
Reinder Weidijk)

Opvang daklozen
doelmatiger
Velsen – De regionale opvang
van dak- en thuislozen in Kennemerland is doelmatiger geworden, is een van de conclusies uit de Evaluatie Regionaal
Kompas 2008 tot 2011. Haarlem
is hierin de centrumgemeente
die hiervoor middelen van het
rijk ontvangt. De opvangcapaciteit voor daklozen is uitgebreid
en meer gedifferentieerd naar
doelgroepen. Er is nu een centrale intake gerealiseerd, genaamd Brede Centrale Toegang,
die vrijwel alle thuis- en daklozen in beeld heeft gebracht.
Ook wordt de OGGZ-groep,
mensen die ontslagen worden
uit een jsutitiële inrichting, beter gevolgd. Schuldhulpverlening blijft echter voor de OGGZgroep problematisch. In het algemeen worden problemen eerder gesignaleerd door de Noodteams in Midden-Kennemerland. En dankzij afspraken met
wooncorporaties worden huisuitzettingen vaker voorkomen.
Minder succesvol is de ambitie om voor alle dak- en thuislozen binnen drie maanden een
plan van dagopvang en activering te realiseren. Dit wordt mede veroorzaakt door bezuinigingen op het rijksbudget. Daarom
wordt zoveel mogelijk gezocht
naar alternatieve mogelijkheden via AWBZ-begeleiding.
In 2013 wordt deze zorg in fasen overgedragen aan gemeenten. Hoewel het aantal daklozen in deze periode niet is gedaald, is de overlast door daklozen wel minder geworden, zo
wijst de evaluatie uit. Daklozen
worden verwezen naar nachtopvang in Haarlem. Sommige
daklozen willen echter geen ge-

bruik maken van deze opvang.
Knelpunten die de gemeenten
nog willen oplossen zijn: matige uitstroom naar reguliere woningen, waardoor opvang verstopt raakt; voor eenoudergezinnen, meestal (tiener)moeders
met kinderen is in de regio geen
adequate opvang; er wordt nog
gezocht naar een plek waar ‘onaangepaste’ mensen, bijvoorbeeld verslaafden met psychiatrische problemen die zich niet
willen ‘voegen’ naar normen,
kunnen wonen; permanente opvang voor drugsverslaafden die
niet willen of kunnen afkicken.
Ook wil men ruimte maken voor
het traject Housing First, waarbij
verslaafden meteen woonruimte krijgen, in tweede instantie
wordt pas gekeken naar de verslaving en begeleiding. Dit traject blijkt elders zeer succesvol. Een nieuwe zorg is de opvang van zwerfjongeren, omdat er weinig beleid is voor deze groep. Opvangmogelijkheden zijn er inmiddels via Spaarnezicht, maar de financiiering
hiervoor moet nog nader geregeld worden. Omdat gemeenten
straks verantwoordelijk worden
voor de opvang, en de gemeente Castricum uit het samenwerkingsverband Kennemerland wil
overstappen naar Alkmaar, zijn
er financiële zorgen. Gemeenten betalen nu nauwelijks mee
aan de opvang van daklozen,
maar dat moet in de toekomst
anders worden. Daarbij wordt
van cliënten in een aantal gevallen een eigen bijdrage gevraagd. Een andere zorg is dat
door de recessie steeds vaker
mensen dakloos worden. (Karin
Dekkers)

Regio - In het Kennemer Gasthuis locatie Noord worden veel
bezoekers in de hal opgevangen door vrijwilligers. Door omstandigheden zijn er momenteel
te weinig vrijwilligers om bezoekers met vragen te begeleiden.
Deze vrijwilligers fungeren als
gastvrouw of gastheer en staan
in de hal om patiënten te ontvangen, ze wegwijs te maken
in het ziekenhuis, taxi’s te bellen en bezoekers naar afdelingen voor kort verblijf of dagverpleging te brengen. Vrijwilligers
worden gevraagd een of twee
dagdelen per week te komen
helpen. Het gaat om dagdelen
van een ochtend of een middag, van 8.30 tot 12.30 uur of
van 12.30 tot 16.00 uur. Belangstellenden kunnen zich opgeven
via het mailadres: vrijwilligers@
kg.nl ter attentie van Aileen
Crowl. Of zij kunnen zich opgeven via de Unie Voor Vrijwilligers
in Haarlem, 023-5261629.

Veertiende
J. Jansen
Memorial
Wandeltocht
IJmuiden - Zaterdag 29 en zondag 30 september houdt WSV
De Kennemer Jagers weer haar
jaarlijks terugkerende J. Jansen Memorial Wandeltocht. Het
is voor de veertiende maal dat
zij deze tocht organiseren. Er is
weer een prachtig parcours uitgezet door onder meer het Nationaal Park Zuid Kennemerland. Iedereen die van wandelen houdt en ook nog van de natuur wil genieten is van harte
welkom.
De start is vanuit speeltuin De
Veilige Haven, Heerenduinweg
6a. De afstanden en starttijden
zijn voor de 25 kilometer tussen
10.00 en 11.00 uur. Voor de 5,
10 en 15 kilometer is dit tussen
10.00 en 13.00 uur. Het startlokaal is een half uur voor aanvang
geopend. Het is niet toegestaan
honden mee te nemen. Het parcours is niet geschikt voor rolstoelgebruikers.
Het inschrijfgeld bedraagt voor
leden van erkende wandelsportbonden op vertoon van hun pasje met medaille 3,50 euro. Zonder medaille 2 euro. Voor niet-leden is dit: met medaille 4,50 euro, zonder medaille 3 euro. Info:
Lia Boot 0255-510085.
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Nieuwe praktijk voor
muziek en coaching

Olympisch
kitebuggyen
in IJmuiden?
IJmuiden aan Zee – Nederlander John Janssen is onlangs
voor de tweede keer Wereldkampioen Kitebuggyen geworden.
De gemeente Velsen heeft
Janssen gefeliciteerd met dit
resultaat. Janssen is lid van
Buggy Club Holland, die regelmatig wedstrijden op het
strand van IJmuiden houdt. De
gemeente Velsen heeft een zone op het strand vrijgemaakt
zodat deze en andere stranden zeesporten zo veilig mogelijk kunnen plaatsvinden. Kitebuggyen is inmiddels een
Olympische sport geworden.
Buggy Club Holland is erg blij
met de mogelijkheden om aan
IJmuiderslag te kunnen trainen, zowel recreatief als met
de Nederlandse selectie. Het
brede strand en de golfslag
door de twee pieren maken het
strand populair bij sporters. De
gemeente Velsen wil het strand
graag beschikbaar stellen voor
de Olympische Spelen in 2028,
voor het geval Metropoolregio
Amsterdam hiervoor wordt uitgekozen. (Karin Dekkers)

Unieke
expositie over
IJmuidense
haven
IJmuiden - Vrijdag 21 september opent de Felison Terminal haar deuren aan het Sluisplein voor een bijzondere tentoonstelling over de haven van
IJmuiden. Tijdens de expositie ‘Verborgen Gezichten’ tonen drie uiteenlopende kunstenaars hun werken, waarbij
zij geïnspireerd zijn door de vele gezichten van de IJmuidense haven. De kunstwerken lopen uiteen van houtbewerking
tot fotografie en schilderkunst.
De expositie loopt van vrijdag 21 tot en met 27 september en is dagelijks tussen 12.00
en 17.00 uur gratis te bezichtigen. Het kunstenaarstrio bestaat uit de in Siberië geboren
houtbewerker Vladimir Bakun,
fotograaf Geert Broertjes en
schilderes Tessel Braam, dochter van de bekende IJmuidense schrijfster Conny Braam. De
tentoonstelling wordt georganiseerd door KVSA, die als eigenaar van de Felison Terminal
en de Felison Cruise Terminal
al ruim een eeuw maatschappelijk betrokken is bij de IJmuidense haven. De opening zal
in besloten kring worden verricht door cultuurwethouder W.
Westerman en H. van de Vliet,
voorzitter van het Stichtingsbestuur van KVSA. Zie ook www.
kvsa.nl.

Al jaren ben ik bevriend met de
leden van VAT 71, een amateur
theatergezelschap uit het mij zo
geliefde IJmuiden. Vele malen
mocht ik getuigen zijn van hun
shows met erg leuke liedjes en
prachtige kleding. Ik kwam met
hen in contact via Rob en Gwen
van der Werff,die al meer dan 40
jaar lid zijn van VAT 71. Helaas is
mijn lieve vriend Rob op 18 april
overleden ten gevolgen van een
ernstig auto-ongeluk. Een zwarte sluier viel over VAT 71 en de
honderden andere vrienden. Op
de crematie had ik de eer om bij
binnenkomst van de kist te mogen zingen.
IJmuiden slaapt, klonk het door
de aula. Dat was voor mij als
professional een zeer zwaar moment. Twee leden van VAT 71,
Roel en Martine hielden een indrukwekkende toespraak. Alle mooie herinneringen kwamen
naar boven over hun optredens
die ze voornamelijk in Zorgcentra gaven, hun wekelijkse repetities, de inkoop van de stoffen
voor de prachtige kleding die

er werd gemaakt en hoe Rob
vol overgave het licht en geluid
deed. De zwarte sluier is een
kleurrijk theaterdoek geworden
dat gaat vallen voor Vat 71. Men
heeft al een jaar geleden besloten dat het heel mooi is geweest
Aanstaande zondag 23 september verkoopt VAT 71 tussen
12.00 en 16.00 uur hun theaterkleding. Het vindt plaats bij de
IJmuider Harmonie aan de Tolsduinerlaan in Velsen-Zuid (naast
Telstar) en ik heb de eer om
mee te doen aan de verkoop.
Al jaren regisseer, coach en
schrijf ik voor toneel en musicalverenigingen en amateur
zanger(essen). Natuurlijk ga ik
op zondag 23 september tussendoor optreden, uit liefde en
respect voor het amateur theater en raad alle theaterverenigingen aan om iets moois te
kopen. Lees ook de advertentie. Het wordt een heel gezellige middag.
Tot ziens, Astrid Nijgh

Westernjaarmarkt in
Stadscentrum IJmuiden
IJmuiden - Zondag 30 september wordt van 11.00 tot en
met 17.00 uur in IJmuiden een
jaarmarkt gehouden die in het
teken vstaat van Country en
het Wilde Westen. Line-dancing, bull riding, koopzondag
en de jaarmarkt: allemaal tegelijkertijd in het stadscentrum
van IJmuiden. U kunt gerust te
paard komen deze dag, u slaat
er beslist geen gek figuur mee
op deze westernparty van de
winkeliers-vereniging Stadscentrum IJmuiden.
Op het plein is een terras en er
zijn diverse stands met Amerikaans eten en natuurlijk is
er de gehele dag countrymusic, ook live. Er zijn demonstraties countryline dancing
waarbij het publiek gevraagd
wordt mee te dansen. De organisatie zoekt heel veel dansers om mee te doen op het
Plein 1945 om hier een groots

westernspektakel van te maken. Welke club krijgt de Country Award 2012 voor het dansen of een award voor de outfit
of een jeugd award? Bertus de
mechanische stier is ook aanwezig en wie o wie bedwingt
hem tijdens de daverende rodeo-show? Daarnaast is er deze dag natuurlijk een braderie met zeer veel kramen met
een grote diversiteit. Een leuke dag dus om gezellig met het
hele gezin lekker te shoppen
in het centrum van IJmuiden.
De winkels zijn deze dag ook
geopend. Er is een minikermis met leuke attracties zoals
touwtje trek, suikerspin, poffertjes, draaimolen en paardje rijden. Dit USA spektakel heeft
werkelijk alle ingrediënten om
er een gezellige dag van te maken. De organisatie heet dan
ook een ieder welkom op zondag 30 september.

Velsen - Gefascineerd door
wat we altijd bij ons hebben adem, klank, stem en de capaciteit onszelf te observeren en
te veranderen - heeft Magda
Brambach zich gespecialiseerd
op meerdere terreinen.
Zij geeft Zanglessen aan jongeren en volwassenen en benut hierin graag de vele mogelijkheden van de Lichtenberger Methode. Het verrassende hiervan is de ‘zelforganisatie van klank’: niet oefenen om
controle te krijgen, maar deze
juist loslaten om ruimte te geven aan je natuurlijke klank.
Met als resultaat gemak, een
groot bereik, onafhankelijk van
leeftijd, en een warme, volle
zangstem.
Ook werkt zij met kinderen. Het
is feestelijk en verrijkend ze
kennis te laten maken met muziek. Kinderen zingen vanzelf
en maken fantasieliedjes. Helemaal spannend is het je liedjes
ook op een instrument te spelen. Wat kan je stem veel! En
wat heeft die grote piano veel
klanken! Met peuters en kleuters werkt Magda met zang en
spel, en simpele thema’s uit de
Algemene Muzikale Vorming.
Vanaf 5 á 6 jaar kunnen kinderen met Pianolessen beginnen.
Als Coach heeft zij ruime ervaring met soms diepingrijpende
veranderingsprocessen. Heb
je een onafhankelijk klank-

bord nodig, iemand die luistert en een andere invalshoek
aangeeft? Het doel is via een
kort traject het beste uit jezelf
te halen, je innerlijke hulpbronnen en je zelfoplossend vermogen weer te activeren. Magda
geeft ook Adem- en ontspanningstechnieken aan jong en
oud. Zij stimuleert de zelfregulerende kracht van het ademsysteem. Dit geeft ruimte voor
je natuurlijke, ontspanning gevende ademhaling. Zie ook
www.magdabrambach.com.
Bellen of mailen kan ook: 0235394652 of info@magdabrambach.com.

‘Halkade is onveilig
voor voetgangers’
IJmuiden - Johan van Ikelen, fractielid van Velsen Lokaal heeft het college gevraagd
of men weet heeft van de onduidelijke en zeer onveilige verkeerssituaties voor met name
voetgangers aan beide uiteinden van de Halkade in IJmuiden.
Ten oosten van de Halkade -ter
hoogte van de horeca en de
winkels- wordt kris kras geparkeerd. Door het ontbreken
van een voetgangerszone baant
men zich een weg tussen geparkeerde auto’s en -soms hard
rijdend- verkeer van en naar de
rotonde op de Dokweg.
Voetgangers, met name passagiers die wachten voor de veerboot naar Newcastle, kunnen
kiezen om tussen de rijbaan
te lopen, waar tegelijk auto’s
een soort chicane moeten nemen. Maar ook voor het overige verkeer is de versmalde weg
ter hoogte van het voormalige
pand van Schoorl zeer gevaarlijk. Het baart Velsen Lokaal zorgen dat daar niet wordt aangegeven, dat er een dunne rand
is met een niet gemarkeerde
kuil ernaast, welke in het donker bijna niet te onderscheiden
is. Het mag een wonder heten

dat er nog geen gewonden gevallen zijn.
Johan van Ikelen vervolgd dat
ten westen - hoek Ericsonpleinde opstelstroken voor de veerboot gescheiden van de rijbaan
zijn door één witte streep. Passagiers die uit hun auto stappen, lopen direct op de rijbaan. De stewards van de veerdienst worden tegelijkertijd geconfronteerd met auto’s vanaf Sluisplein. Ook dat is een
zeer onveilige situatie te noemen, doordat van beide zijden veel verkeer komt naast de
wachtende auto’s en vrachtwagens.Het is de fractie van Velsen Lokaal bekend, datZeehaven plannen heeft voor een autodek om zo de dagelijkse situatie veiliger te maken. Los daarvan is de opstelstrook met één
witte lijn als afscheiding beslist
niet veilig te noemen vanwege
-soms snel- voorbijgaand verkeer.
Velsen Lokaal vraagt dan ook
aan het college of men bekend
is met de huidige situatie en
zo ja, op welk termijn gewerkt
wordt aan de verkeersveiligheid voor voetgangers en overig verkeer voordat er slachtoffers vallen.

pagina 24

20 september 2012

VZOS start
lessen
boogschieten

Nieuwe wet over
schuldhulpverlening
Velsen – Per 1 juli is een nieuwe wet van kracht gegaan: Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening. Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening. De gemeente
Velsen is nu bezig om een beleidsplan vast te stellen voor deze nieuwe taak. Dat doen zij samen met de andere IJmondgemeenten. Elke gemeente legt
doelstellingen vast, naast regels
voor behandeltijden, preventie en nazorg. In Velsen wil men
nauw gaan samenwerken met
UWV, banken, wooncorporaties
en andere organisaties die kunnen signaleren wanneer er sprake is van hoog oplopende schulden. Daarbij zal uiteraard de privacy van betrokkenen ter sprake komen. Wethouder Arjen Verkaik zegt dat de nieuwe wet het
mogelijk maakt in het belang van
betrokkenen op te treden als er
sprake is van schulden die mogelijk niet meer kunnen worden terugbetaald. De gemeente Velsen wil ook zoveel mogelijk preventief optreden. De wethouder wil afspraken maken met

bijvoorbeeld UWV, banken en
woningcorporaties, die kunnen
signaleren wanneer sprake is
van schulden of kans op schulden, bijvoorbeeld bij plotselinge werkloosheid, een echtscheiding of hypotheekproblemen.
Men zou dan in een vroeg stadium hulp kunnen krijgen voor
budgetbegeleiding. Dat zou uiteraard op vrijwillige basis gebeuren. Deze hulp kan ook worden aangevraagd als men zelf
inziet dat hoge schulden onvermijdelijk lijken. De hulp hierbij
moet laagdrempelig zijn voor iedereen. In geval van hoge schulden die niet worden terugbetaald zal de gemeente optreden
om over te gaan tot schuldhulpverlening. Deze hulp is dan niet
vrijwillig. De nieuwe wet maakt
het wel mogelijk voor betrokkenen om bezwaar aan te tekenen
bij deze gang van zaken.
Organisaties Socius en Sociaal.
nl zullen mensen met schulden
bijstaan. De gemeenteraad moet
zich nog buigen over het eerste beleidsplan schuldhulpverlening. (Karin Dekkers)

Aanpak huiselijk geweld
Regio – Velsen regelt de aanpak huiselijk geweld samen
met negen andere gemeenten
in Kennemerland. Maar bij bewustwording, preventie en signalering spelen de afzonderlijke gemeenten een eigen rol.
De gemeenten hebben samen
een meerjarig beleid vastgesteld. In de nieuwe nota, over
2012, wordt nader ingegaan op
de stand van zaken en toekomstig beleid. De doelstellingen
zijn om de samenwerking te
optimaliseren en ketenaanpak
van huiselijk geweld te verbeteren. Haarlem is de centrumgemeente van Kennemerland.
Twee instellingen krijgen hiervoor subsidie: Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en vrouwenopvang Blijf Groep. Crisisinterventie en casemanagement zijn in 2011 in eerste instantie nog uitgevoerd door
GGD en later overgenomen
door SHG.
De belangrijkste conclusies
van de nota zijn dat de voorgenomen versterking van SHG
zijn geslaagd door gegevensuitwisseling met de politie, en
door professionalisering. Bij
huiselijk geweld worden nu
meer instanties ingeschakeld,
zowel om daders te straffen
als slachtoffers op te vangen.
Zowel partijen als gemeenten hebben afspraken gemaakt
over deze ketensamenwerking.
Ondertussen is ook hard gewerkt aan preventieprojecten,
bewustwording en deskundigheidsbevordering.
De ambitie om meer opvang
voor vrouwen te regelen is nog

maar gedeeltelijk behaald. Het
instrument Huisverbod, dat
door de politie kan worden
opgelegd, kan ook preventief
worden gebruikt. Het voornemen is nu om het Huisverbod
vaker toe te passen, waardoor
opvang voor vrouwen minder
noodzakelijk kan worden. Ook
in geval van kindermishandeling zou het Huisverbod kunnen worden toegepast. Huisverbod eist wel een flinke tijdsinvestering van betrokkenen.
De politie heeft zich daar nu
beter op ingesteld, waardoor al
een stijgende lijn in het aantal
gevallen van Huisverbod is te
zien, sinds de zomer van 2011.
De kosten voor deze extra inzet van de politie worden echter door het Ministerie van Justitie nog niet gehonoreerd.
Toch wil men het aantal vrouwenopvangplaatsen nog uitbreiden. Als tussenoplossing
is nu een Awara noodknop getroffen, waarbij slachtoffers
thuis in noodgevallen direct
contact kunnen krijgen met
hulpverleners. Een van de problemen bij de bestaande vrouwenopvang is dat deze verouderd is en weinig privacy aan
bewoners biedt.
SHG heeft ook aandacht voor
ouderenmishandeling en heeft
daarom drie aandachtsfunctionarissen aangesteld, die zich
bezighouden met voorlichting,
consultatie en advies, maar zij
doen ook crisisinterventie en
casemanagement.
De kosten voor SHG zijn voor
2012 een bedrag van 770.535
euro. (Karin Dekkers)

YogaStyles sponsort
Global Mala Festival
Santpoort-Noord
YogaStyles, het nieuwe yoga- en
meditatie-artikelenmerk van
Uit den Vreemde is sponsor
van het Global Mala Festival in
Amsterdam en organisator van
Global Mala Santpoort.
Global Mala is een wereldwijd evenement waarbij tienduizenden yogi’s over de hele
wereld tegelijkertijd yoga doen
voor het goede doel. Yogadocenten geven deze dag belangeloos les op donatiebasis. Dit
jaar is Global Mala op zaterdag
22 september om 12.00 uur en
er wordt geld ingezameld voor
Plant a Billion Trees.
In Amsterdam wordt op deze
dag op een nu nog geheime
locatie een zogenaamde yoga-flash-mob georganiseerd.
Deelnemers horen een dag
van te voren op welke locatie
ze verwacht worden. U kunt
zich nog opgeven via www.yogaonline.nl. Om 13.00 uur start
het Global Mala Festival met
veel activiteiten in Hotel Krasnapolski. YogaStyles is als sponsor vertegenwoordigd met een
informatie- en verkoopstand.
Tevens heeft YogaStyles haar
EKO-vriendelijke yogamatten
beschikbaar gesteld voor de
deelnemers.

YogaStyles organiseert in samenwerking met Yogacentrum
Santpoort-Noord: Global Mala Santpoort. Yogaliefhebbers
worden dan ook van harte uitgenodigd om deze dag deel te
nemen aan Global Mala Santpoort. U bent van harte welkom in het prachtige yogacentrum aan Hoofdstraat 170 te
Santpoort-Noord.
Het yogacentrum is gelegen
boven de winkel van Uit den
Vreemde. U kunt zich opgeven
in één van de Uit den Vreemde
winkels in Santpoort of Haarlem. Of bel naar Uit den Vreemde: 023 -5390750. Er kunnen
maximaal 15 personen deelnemen. Deelname is gratis, maar
een donatie voor het goede
doel wordt gewaardeerd. Ook
staat het nieuwe seizoen voor
de de deur. U kunt zich vanaf
heden inschrijven voor de yoga- en meditatielessen. Informeer naar de gratis proeflessen.
Bij Yogacentrum Santpoort
kunt u gratis gebruiken maken van het gehele assortiment YogaStyles, yoga- en meditatie artikelen. Hopelijk tot
ziens op zaterdag 22 september om 12.00 uur voor Global
Mala Santpoort.

Geen privé parkeerplaats verloskundige
Santpoort-Noord – Een verloskundige in Santpoort-Noord
die graag een gereserveerde parkeerplek bij haar woonadres wilde, is door de rechtbank in het ongelijk gesteld.
Op 30 augustus heeft rechtbank Haarlem hierover uitspraak gedaan.
De verloskundige wilde graag
een parkeerplaats dicht bij
haar woning, omdat zij regelmatig tijdens oproepdiensten
vanuit haar woning naar een
bevalling wordt geroepen en
dan met haar spullen zo snel
mogelijk op de plaats van bestemming wil zijn. Door de parkeerdruk in haar wijk staat

haar auto soms een stuk verderop. De gemeente Velsen
heeft echter als regel dat alleen een gereserveerde parkeerplaats mag worden opgesteld voor beroepsbeoefenaars
bij hun werk- of praktijkadres.
Volgens de rechter is de motivatie van de gemeente kloppend: het huisadres van een
verloskundige kan in redelijkheid niet worden aangemerkt
als werkadres.
Als de verloskundige in beroep
wil gaan tegen de uitspraak
kan zij dit binnen zes weken
doen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State.

Santpoort-Noord - Deze
week zijn de nieuwe lesgroepen bij VZOS van start gegaan.
De groepen zijn veel groter
dan normaal met dit jaar een
dubbele lesgroep op de maandag en dinsdag met 28 schutters die de handboogsport willen beoefenen.
Dat zo velen de mooie boogschietsport willen uitoefenen
en zich bij de promotie tijdens
de Santpoortse Feestweek
hebben aangemeld, maakt de
vereniging blij en dankbaar
voor de inzet van vele vrijwilligers.
Verder is mede door de prestaties van Rick van der Ven met
zijn vierde plek op de Olympische spelen in Londen boogschieten bekender en populairder geworden. Handboogschietvereniging VZOS (Vooruitgang Zij Ons Streven) is opgericht in 1891 en is een van
de oudste sportverenigingen
van de gemeente Velsen.
VZOS telt op dit moment rond
de 100 leden waarvan er een
tiental nationale en enkele
zelfs internationale bekendheid genieten. Ruim 50 schutters zijn meerdere keren per
week actief op de 14 indoorbanen van 18 en 25 meter,
evenals op de twee buitenbanen tot 90 meter van VZOS.
VZOS schiet al sinds 1891 zijn
weg naar de vooruitgang en is
een bloeiende in Santpoort gevestigde vereniging met jeugd,
volwassenen en veteranen. U
bent van harte welkom ook
eens vanaf 19.30 uur op een
woensdagavond of vrijdagavond of zondag na 10.00 een
kijkje te komen nemen naar de
mooie handboogsport.
De schietbaan is gelegen op
Sportpark Groeneveen op het
Kerkpad 79. Dit is in het verlengde van de Hagelingerweg
vlakbij het tunneltje van Driehuis.
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Raad beslist
over referendum
HOV

GroenRijk Velserbroek

Hanenkraai wedstrijd
en knuffelhoek
Velserbroek - Zaterdag 22
september organiseert GroenRijk Velserbroek, in samenwerking met de Sport Fokker Vereniging Zuid Kennemerland,
een hanenkraai wedstrijd. Hanenkraai wedstrijden zijn in
het Oosten van ons land al jaren een traditie. Nu eindelijk te
zien (en vooral horen) in Velserbroek. Zes hanen strijden om
de beker. Het wordt een geweldig spektakel. De wedstrijd begint om 12.00 uur op de dierenafdeling. Zorg dat je erbij bent,

dit wil je niet missen! Om 12.40
uur is de wedstrijd afgelopen,
de prijsuitreiking zal rond 13.00
uur zijn.
Op de dierenafdeling richten de
leden van de Sport Fokker Vereniging een heuse knuffelhoek
in met konijnen en kuikens. Altijd een succes bij kinderen.
Neem je fototoestel mee! Van
10.00 tot 16.00 uur kan er uitgebreid geknuffeld worden.
Zie ook www.groenrijkvelserbroek.nl of facebook /groenrijkvelserbroek

Rabobank Sponsorfietstocht

Spek sportief de kas
van je vereniging
Velsen – Rabobank heeft een
warm hart voor sport en combineert dat graag met haar coöperatieve gedachtengoed. Rabobank Velsen en Omstreken organiseert daarom op zondag 23
september de eerste Rabobank
Sponsorfietstocht.

Stormvogels 100 jaar
IJmuiden - Zaterdag vond het,
voorlopig, laatste grootse evenement plaats in het kader van het
100 jarig bestaan van Stormvogels. In een werkelijk schitterend
aangeklede tent waren ruim 400
mensen getuige van het jubileumfeest.
Op 1 juni werd gestart met de
jubileum-evenementen. Achtereenvolgend vond op 1 en 2 juni
een zeer druk bezochte receptie
en reünie plaats. Na de jeugddag op 3 juni en een drieluik tegen Telstar en VSV op 19 augustus speelde het eerste elftal van
Stormvogels op 25 augustus tegen de ex-internationals. Afgelopen zaterdag vonden wederom een groot aantal bezoekers
de weg naar Sportpark Zeewijk.
In samenwerking met Exclusevents van Bas Dortmund organiseerde de 100-jarige een grootse feestavond. In een werkelijk
schitterende, hoe kan het ook
anders, blauw-witte tent traden diverse regionale artiesten
op. In een ‘uitverkocht huis’ zetten Miss Behave, Peter de Haas,

100% pretband, Stijl Achterover
en Miss Funky Diva Ezz werkelijk schitterende optredens neer.
Tot 00.30 uur vermaakte het publiek zich opperbest in de tent.
Vanwege de vergunning moest
het feest vanaf dat tijdstip van de
tent naar de kantine verplaatst
worden. Voor de feestvreugde
was dit echter geen belemmering. Het feest ging onder aanvoering van Dj Bas tot in de kleine uurtjes door. Al met al kunnen was er sprake van zeer geslaagde
jubileumactiviteiten.
Een dank is dan ook zeer op z’n
plaats aan de vele vrijwilligers en
sponsoren die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt.
Om het jubileumjaar goed af te
sluiten organiseert Stormvogels eind mei 2013 het open 7
x 7-toernooi dat gecombineerd
wordt met een ‘goud van oudtoernooi’, hierover later meer.
Voor foto’s van de evenementen en verdere informatie kunt
u terecht op onze openbare facebookpagina www.facebook.
com/stormvogels100jaar.

Voorontwerp De Biezen
Santpoort-Noord – Op het
voorontwerp bestemmingsplan
De Biezen zijn vele reacties binnen gekomen. Het plan lag vanaf 25 november 2011 zes weken
ter inzage. Alle reacties zijn bekeken en gewogen. Het bestem-

mingsplan zal op diverse punten worden aangepast. De belangrijkste aanpassingen betreffen tuincentrum Haan, Manege Santpoort, de caravanstalling
aan het Groenelaantje en hoveniersbedrijf Van Schagen.

Verenigingen en stichtingen die
bankieren bij de Rabobank kunnen kunnen met maximaal 20
personen deelnemen om zo maximaal 300 euro voor hun clubkas
te verdienen. Mathijs Smit, directievoorzitter van Rabobank Velsen en Omstreken: “Meedoen
met een fietstocht van circa 30
kilometer langs de mooiste plekken in de omgeving, samen met
clubgenoten, is een mooie manier
om geld voor je club te vergaren.
Onze bank wil met de organisatie
van de sponsorfietstocht haar bijdrage aan het zeer actieve verenigingsleven in deze omgeving leveren”.
De Rabobank wordt bij de organisatie ondersteund door een groot
aantal vrijwilligers, waaronder de
Lawn Tennis Club De Heerenduinen in IJmuiden, Tennis Vereniging Spaarndam en Dorpsvereniging Velserbroek. Op beide tennisclubs wordt gestart en gefinisht. Op de route zelf zijn bij Villa Zomerdijk en Korenmolen de
Zandhaas stempelposten ingericht. Dorpsvereniging Velserbroek begeleidt, met de inzet van
EHBO-ers, verkeersregelaars ene
Scouting Velserbroek, de deelnemers gedurende de dag. Daarnaast ondersteunen zij de organisatie door tasjes voor de deelnemers samen te stellen en de lunches voor de vrijwilligers te regelen. In ruil voor hun inzet ontvangen deze drie organisaties 300
euro.
Voorzitter Co Kroonsberg van
LTC De Heerenduinen is enthousiast over de Sponsorfietstocht.
,,We zitten nu al op het maximale aantal van 1.200 deelnemers.
Voor ons biedt dit evenement
een mooie kans deze mensen
ons sportpark te laten zien. Voor
de start is er gratis koffie of thee
en bij de finish is er frisdrank of
een biertje. Op de dag zelf wordt

een toernooi gehouden, zodat de
mensen een goede kijk krijgen op
ons mooie complex en wat hier
gebeurt. Hopelijk houden we er
nieuwe leden aan over, want die
zijn zeer welkom. Wij hebben al
een sponsorcontract met Rabobank en zien dit als een mooie tegenprestatie.
Marcel Balsing, voorzitter van TV
Spaarndam, stelt natuurlijk ook
graag het complex open voor de
deelnemers. “We kunnen zo op
een leuke en gastvrije manier
mensen ontvangen op onze tennisvereniging. Er is de hele dag
muziek en wij zorgen voor koffie
en thee bij aanvang. En wie wil
kan na de fietstocht gebruik maken van de kleedkamers om zich
te douchen of om te kleden.”
Jacqueline Staats van Dorpsvereniging Velserbroek is ook enthousiast over de actie. ,,Het ontvangen van subsidies en sponsoring wordt steeds meer een uitdaging. Daarom zijn wij blij met deze mogelijkheid weer wat extra te
verdienen. Dorpsvereniging Velserbroek coördineert fietstocht
met hulp van haar vrijwilligers,
van EHBO-ers, Verkeersregelaars,
Scouting Velserbroek en medewerkers van de Rabobank. Wij
zorgen voor de catering, stempelposten en hulp bij het banden
plakken. Wie nog wil helpen, is
van harte welkom, zowel op zaterdag als op zondag, want er moet
ook nog voorbereidend werk gedaan worden. Bel (06) 53 765 275.
Als dank krijgen wij het maximale sponsorbedrag, zonder dat we
hoeven mee te fietsen.’’
Rabobank Velsen en Omstreken
sponsort op deze manier in één
keer op sportieve wijze veel verenigingen en stichtingen. Alle
clubs mogen met maximaal twintig personen meefietsen. Voor elke deelnemer die met alle stempels in zijn stempelboekje de finish haalt betaalt Rabobank 15
euro aan de vereniging uit. De Rabobank Sponsorfietstocht is een
uitgelezen kans om op een gezellige manier geld te verdienen voor
je eigen vereniging. Samen bereik
je meer. Op de foto vanaf links:
Jacqueline Staats, Marcel Balsing
en Co Kroonsberg.

Velsen – Burgemeester Weerwind
betoogde dinsdag bij de wekelijkse persconferentie dat de raad
moet beslissen of er een referendum over het HOV, Hoogwaardig Openbaar Vervoer, moet komen. Met name bewoners van Velsen-Zuid en Driehuis zijn tegen de
trajecten van dit snelle vervoer en
dringen aan op een referendum.
Maar is het nog mogelijk een referendum te houden als de besluiten al genomen zijn? Fractieleiders van politieke partijen hebben 5 september het college van
B&W hierover advies gevraagd. De
burgemeester haalde er de verordening bij die door de gemeenteraad is vastgesteld. ,,Een referendum is alleen mogelijk over een
nog te nemen besluit’’, aldus burgemeester Weerwind. ,,De enige mogelijkheid om een referendum te houden over een al genomen besluit is als het betreffende
besluit is opgeschort.’’ En dat is bij
het HOV niet het geval. Al vinden een aantal bewoners van Velsen het niet kloppen dat de eerdere besluitvorming over delen
van het traject is genomen terwijl
de vele bijzonderheden per traject nog niet bekend waren. Bewoners kunnen daarom nu alleen
nog hun mening geven over de
bijzonderheden per traject en niet
meer over de komst van het HOV.
In ieder geval moet de gemeenteraad donderdag 20 september,
vandaag, beslissen over het referendum. Het college heeft eerder
het inleidend verzoek, de opmaat
naar het referendum, als niet ontvankelijk verklaard vanwege procedurele en inhoudelijke gronden. De burgemeester heeft daarnaast namens het college geadviseerd de artikelen van de verordening waarin wordt gesteld dat een
referendum over een nog te nemen besluit mogelijk is, in duidelijker taal op te stellen, zodat misverstanden in de toekomst worden
voorkomen. (Karin Dekkers)

Borden
evenementen
duurder
Velsen – Bij evenementen of een
circus dat op komst is wordt gebruik gemaakt van aankondigingsborden. De gemeente Velsen gaat hier andere regels voor
maken. Deze borden mogen alleen nog worden geplaatst door
een bedrijf, dat de borden ook zal
maken. Dat betekent hogere kosten voor gebruikers. De gemeente verwacht er in de toekomst wat
meer aan te verdienen. De bedoeling van de maatregel ligt op
het vlak van openbare orde en de
woon- en leefomgeving. Op deze manier zullen de borden op
een veilige manier kunnen worden geplaatst en weer tijdig worden weggehaald. (Karin Dekkers)
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Week van de Opvoeding
Aandacht voor ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren: van maandag 1 oktober tot
en met zondag 7 oktober wordt
voor de tweede keer de landelijke Week van de Opvoeding georganiseerd. Tijdens deze week vinden er in de IJmond (Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest)
activiteiten, workshops, lezingen
en ouderavonden plaats.

te vinden op de website www.cjgijmond.nl en op www.weekvandeopvoeding.nl.
U kunt het CJG IJmond ook volgen
op Twitter @CJGIJmond en op Facebook www.facebook.com/CJGIJmond.

Het thema van de Week van de opvoeding is ‘Luister ’s naar me’. Het
complete programma overzicht is

College: sluitende
ontwerpbegroting 2013
Het college heeft de ontwerpbegroting 2013 vastgesteld en heeft
deze aan de gemeenteraad van Velsen aangeboden. Het is een sluitende begroting waarin de beleidsontwikkelingen voor de komende jaren
staan (zie www.velsen.nl). Het collegeprogramma 2010-2014 ‘Vertrouwen in de kracht van Velsen’ is
hierin leidend, evenals de Visie op
Velsen 2025: ‘Kennisrijk Werken in
Velsen’.

Wijkteams in Velsen
gaan voor aanpak op maat
In Velsen wordt wijkgericht gewerkt als het gaat om een schone, hele, veilige en sociale leefomgeving. Elke wijk kent zijn eigen aandachtsgebieden die vragen om een gepaste aanpak.

Vaak zijn hier meerdere organisaties
bij betrokken zoals politie, woningcorporaties, wijkplatforms, de stichting Welzijn Velsen en de gemeente.
In 2010 zijn voor deze aanpak wijkteams opgezet, een netwerk van personen uit verschillende organisaties
die hun werkzaamheden op elkaar
afstemmen.
Als er iets speelt in uw wijk of als u
ideeën heeft meldt u dit daar waar
u denkt dat dit thuishoort, bij voorbeeld bij de gemeente of de politie.

Deze gaan hier dan mee aan de slag.
Als er echter onderlinge afstemming
nodig is, worden zaken in het wijkteam besproken en gezamenlijk aangepakt. Zo wordt er een betere kwaliteit geleverd door gebruik te maken
van elkaars kennis en expertise.
Om een goed beeld te krijgen van wat
speciale aandacht vraagt in de wijk
wordt informatie gehaald uit bijvoorbeeld de leefbaarheidsmonitor,
enquêtes en meldingen en klachten
die binnenkomen bij de verschillende organisaties en vanuit bewonersorganisaties.
De samenstelling van de wijkteams
verschilt per wijk. Meer informatie
op www. Velsen.nl/degemeente/wijken. (foto: Reinder Weidijk)

In de begroting wordt aan de raad
voorgesteld om de lokale lasten dit
jaar slechts trendmatig te laten stijgen. De budgettaire druk is echter
groot en met name in het gemeentehuis wordt de spreekwoordelijke broekriem flink aangehaald. Ook
daarbuiten moet men zich instellen op minder stijging van budgetten
en subsidies. Tegelijk blijft onze aandacht en zorg voor onze kwetsbare inwoners onveranderd groot.

De financiële positie van Velsen is voldoende en de gemeente kan nog steeds
een stootje hebben. De begroting is
sluitend en er hoeft geen beroep te
worden gedaan op de algemene reserve. Daarnaast laat de meerjarenbegroting een overschot zien.
Het nieuwe kabinet zal, in wat voor
samenstelling dan ook, keuzes maken.
Dat is lastig, maar hoeft op zich geen
probleem te zijn als dat gepaard gaat
met duidelijkheid voor de komende jaren. Dat helpt de gemeente om als raad
en college een stevige koers uit te zetten met een helder financieel kader.
Raad en college staan voor de uitdaging om samen de crisis te lijf te gaan.
De raad beslist op 8 november 2012
over de voorgestelde begroting.
De begrotingsspecial verschijnt op
donderdag 15 november 2012 in de
Jutter/de Hofgeest. (foto: Reinder
Weidijk)

Evenementen nu aanmelden
Elk jaar zijn er tientallen evenementen in de gemeente Velsen en
in de regio Kennemerland.

Voor goede coördinatie en voldoende inzet van de hulpdiensten (ambulances, brandweer en politie) wil de
gemeente daar op tijd een overzicht
van hebben: een evenementenkalender. Evenementen die in 2013 gaan
plaatsvinden moeten vóór 15 oktober worden aangemeld.

Op www.velsen.nl onder Velsen
Actueel staat hoe u dat kunt doen;
daar is ook het aanmeldingsformulier te downloaden. Dit kunt
u mailen naar evenementen@
velsen.nl.
Wie geen internet heeft kan het
formulier opvragen bij het Klant
Contact Centrum van de gemeente
Velsen via telefoonnummer 0255567200.
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Wegwerkzaamheden
Vanaf maandag 24 september
wordt in Velsen-Zuid aan de weg
gewerkt. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het herinrichten van de weg en het aanleggen van parkeerplaatsen. De
werkzaamheden duren tot eind
mei 2013.

Tijdens de werkzaamheden wordt
het verkeer omgeleid en moeten de
auto’s buiten het werkterrein worden geparkeerd. Voor voetgangers worden loopschotten of rijpla-

ten neergelegd. De bewoners worden verzocht het huisvuil buiten het
werkterrein te zetten. Bewoners die
dat niet zelf kunnen, kunnen de hulp
inroepen van het personeel van de
aannemer.
De gemeente streeft ernaar de overlast van de werkzaamheden zoveel
mogelijk te beperken.
Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente Velsen via
0255-567200.

Invulling braakliggend terrein

Ideeën over Oud-IJmuiden?

Velsen wint energieprijs
De gemeente Velsen heeft woensdag 12 september een prijs gewonnen: de Award voor Duurzame
Energieproductie. Gedeputeerde
Bond van de provincie Noord-Holland reikte de wisseltrofee uit aan
wethouder Westerman van Velsen.

Er waren drie Awards te vergeven:
de Ambitie Award, de Award Energiebesparing en de Award Duurzame Energieproductie. De laatste,
Award Duurzame Energieproductie,
werd aan Velsen uitgereikt. De duurzame energie wordt met name gepro-

duceerd door 60 windturbines van 2
MegaWatt op zee.
Noord-Hollandse gemeenten, marktpartijen en de Provincie Noord-Holland werken al enige jaren met ondersteuning van het Servicepunt Duurzame Energie aan een duurzaam gebouwde omgeving. Om deze inzet en
samenwerking ook na 2012 voort te
zetten, waren nieuwe bestuurlijke afspraken nodig. Op 12 september 2012
werden deze nieuwe afspraken bekrachtigd. Dat was ook het moment
van de prijsuitreiking.

Referendum HOV Velsen
Vanavond (donderdag 20 september) bespreekt de gemeenteraad
het verzoek van een aantal belangenorganisaties om een referendum te starten. Via dit referendum
willen deze organisaties een besluit van de gemeenteraad uit 2008
over het tracé van het Hoogwaardig
Openbaar Vervoer (HOV) Velsen
ongedaan maken en ook alle toekomstige besluiten die de gemeenteraad hierover nog moet nemen.

college heeft daarop geadviseerd dat
het volgens de vastgestelde regels voor
een referendum (referendumverordening) niet mogelijk is om een al genomen besluit terug te draaien. De gemeente Velsen kent alleen een raadplegend en geen correctief referendum. Wel erkent het college dat de
tekst van de referendumverordening
niet altijd even duidelijk is. Geadviseerd wordt dan ook om deze tekst te
verbeteren.

Het is in Velsen de eerste keer dat een
zogenaamd ‘inleidend verzoek’ voor
een referendum is ingediend. De gemeenteraad heeft hierover advies gevraagd aan het college van B&W. Het

Het college geeft geen mening over het
wel of niet doorgaan van het referendum. Dit is iets waar de gemeenteraad
over gaat en donderdagavond een besluit over neemt.

Fruitbomen om van te snoepen, een stadsstrand of een horecaplein – hoe wordt het braakliggende terrein in Oud-IJmuiden
tijdelijk ingevuld? Tot 1 oktober
kunnen Velsenaren ideeën indienen, op Facebook of aan de balie
van het stadhuis.

Wat willen de inwoners van Velsen,
en dan vooral de bewoners van OudIJmuiden, doen met een braakliggend terrein voor de deur? Dat wil de
gemeente Velsen graag weten.
Het rechthoekige grasveld ligt tussen de Frogerstraat, Prins Hendrik-

straat, Visseringstraat en de Bik- en
Arnoldkade. Het geplande woonblok
komt er voorlopig niet. De gemeente wil graag weten of er dan tijdelijk
iets anders mee moet gebeuren.
Alle Velsenaren mogen ideeën aanleveren; de inwoners van OudIJmuiden hebben een belangrijke
stem in de keuze. De gemeente stelt
5.000 euro beschikbaar voor realisatie en hoopt dit jaar nog een eerste
idee te kunnen uitvoeren. De ideeën
kunnen tot 1 oktober worden ingediend. Ga eens kijken op www.facebook.com/OudIJmuiden. (foto: Gemeente Velsen)

Nieuwe speelveldjes
Carolinastraat geopend
Een veld met kunstgras en doeltjes, en een natuurlijke speelplek
voor kleinere kinderen – woensdag 12 september heeft wethouder Vennik samen met een speler van Telstar de speelveldjes geopend. Er kan nu in de Carolinastraat / hoek Bloemstraat in OudIJmuiden volop gespeeld worden.

Voor de kinderen waren die middag
allerlei activiteiten georganiseerd
van schminken, springen op een
luchtkussen, een boot knutselen tot
meedoen aan een voetbaltoernooi.
De opening werd georganiseerd
door de woningcorporaties AWV Eigen Haard en Woningbedrijf Velsen,
Stichting Welzijn Velsen en de Gemeente Velsen. (foto: Ko van Leeuwen)
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Bekendmakingen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier
vindt u meer informatie over vergunningen,
burgerzaken, buurtbemiddeling, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog
veel meer.

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 8 tot en met 14 september 2012 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning
op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
hebben ontvangen. De datum
van ontvangst is tussen haakjes vermeld. Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op
een bouwactiviteit, kunnen deze
worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen.
Voor meer informatie over welstand: 0255-567424.

w12.000414 Hoofdstraat 224A
Santpoort-Noord, wijzigen voorgevel (10/09/2012), w12.000413
Lits-laan
4
Santpoort-Zuid,
kappen
boom
(10/09/2012),
w12.000412 Rijksweg 494 Santpoort-Noord, uitbreiden kap,
plaatsen dakkapel (voor- en achtergevel), vergroten erker en het
op 2 plaatsen doorbreken constructieve wand (10/09/2012),

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

Besluiten
w12.000411 Tarweland 12 en 14
Velserbroek, oprichten 2 garage’s
(10/09/2012), w12.000410 Wijkeroogstraat 32 t/m 102 VelsenNoord, het renoveren van 36 woningen (10/09/2012), w12.000409
Brederoodseweg 55 en 57
Santpoort-Zuid, plaatsen dubbele dakopbouw (10/09/2012),
w12.000408 Hagelingerweg 245
Santpoort-Noord, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(10/09/2012),
w12.000407
Middenhavenstraat e.o. IJmuiden, rioleringswerkzaamheden/bemaling
(10/09/2012), w12.000415 Betelgeuzestraat 8 IJmuiden, dichtzetten inpandig balkon (11/09/2012),
w12.000416 Dijkzichtlaan 7
Santpoort-Noord, vervangen en
vergroten dakkapel (12/09/2012),
w12.000419 Brederoodseweg 55
Santpoort-Zuid, kappen 4 eiken
en kandelaberen overige bomen
(14/09/2012), w12.000418 Snelliusstraat 21 IJmuiden, vervangen en verwijderen van kozijnen
(14/09/2012), w12.000417 Rijksweg 494 Santpoort-Noord, kappen boom (14/09/2012).

Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het(de)onderstaande besluit(en) gedurende zes
weken na de dag van verzending
van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het
bestuursorgaan dat het besluit
heeft genomen (college van Burgemeester en wethouders van
Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD).In spoedeisende gevallen
kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift
is ingediend. Burgemeester en
wethouders van Velsen hebben
de volgende besluiten genomen
(de datum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben de volgende
omgevingsvergunningen
verleend:
w12.000302
Duinvlietstraat
25 Velsen-Noord, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(17/09/2012),
w12.000359 Marie Jungiusstraat
17 Velserbroek, plaatsen dakkapel
(achtergevel)(17/09/2012),
w12.000363 Sieraadstraat ong.
IJmuiden (t.o. nr. 8), kappen boom
(17/09/2012), w12.000364 Burg.
Rambonetlaan
ong.
IJmuiden (t.o. nr 23), kappen boom
(17/09/2012), w12.000372 Willemsbeekweg 1 IJmuiden, plaatsen garagedeur (17/09/2012),
w12.000378
Joke
Smitkade
108 Velserbroek, kappen boom

(14/09/2012), w12.000381 Waterloolaan 5 Driehuis, kappen 3 bomen (14/09/2012), w12.000382
Middenduinerweg 64 Santpoort-Zuid, kappen 2 bomen
(14/09/2012), w12.000384 Vinkenbaan
19
Santpoort-Zuid,
kappen 2 bomen (14/09/2012),
w12.000385
Planetenweg
ong IJmuiden, kappen 70 bomen (17/09/2012), w12.000391
Velserduinweg 14 IJmuiden,
kappen populier (17/09/2012),
w12.000392 Middenduinerweg
72 Santpoort-Zuid, kappen 2 bomen (17/09/2012), w12.000393
Kruidbergerweg 55 SantpoortNoord, kappen boom (17/09/2012),
w12.000397 Brederoodseweg 81
Santpoort-Zuid, kappen 5 bomen
(17/09/2012).
Evenementen
De burgemeester heeft op grond
van artikel 2:17 APV de volgende vergunning verleend voor
het organiseren van een evenement: i12.008630 Bellatrixstraat te
IJmuiden, Wijkthemafeest bij de
Dwarsligger op 22 september 2012
(13/09/2012)
Collecteren
Burgemeesters en Wethouders van
Velsen hebben op basis van art 5:13
APV een vergunning verleend voor
inzameling van geld of goederen:
i12.008822in de Gemeente Velsen,
van 15 t/m 20 oktober 2012 voor
Pink Ribbon (07/09/2012)
Drank en Horeca
Aangezien onderstaand besluit niet
eerder kenbaar is gemaakt, volgt
hier bij de volgende kennisgeving.
Burgemeester en Wethouders hebben op grond van artikel 3 Dranken Horecawet de volgende vergunning verleend: i12.006393 De Ruyterstraat 150 te IJmuiden, uitoefenen van een horecabedrijf Bar
Kismet (17 juli 2012)
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Raadsplein 27 september: carrousel en raadsvergadering
Donderdag 27 september 2012 vanaf 19.30 uur vergadert de gemeenteraad weer in het Raadsplein. De ingang voor de vergadering is aan
het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:
Raadzaal
Punt 1
Onderwerp
19.30-21.00
Verklaring geen bedenkingen omgevingsvergunning project Roos en Beeklaan
Commissieruimte 1
Punt 2
Onderwerp
19.30-21.00
Kadernotitie Woonvisie Velsen
Commissieruimte 2
Punt 3
Onderwerp
19.30-21.00
Verklaring geen bedenkingen project Wijkerstraatweg
178-180 te Velsen-Noord
Raadzaal
Punt 4
Onderwerp
21.30-23.00
Vrijstelling ex artikel 19, lid 1 WRO voor oprichten 4 woningen en 6 parkeerplaatsen, Kweekerslaan, Santpoort-Noord

Commissieruimte 1
Punt 5
Onderwerp
21.30-23.00
Initiatiefvoorstel GroenLinks – railverbinding IJmuiden-Halfweg
Commissieruimte 2
Punt 6
Onderwerp
21.30-23.00
Presentatie stresstest
Inspreken tijdens de carrousel:
Over de sessies 2, 3, en 4 kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u
zich tot uiterlijk woensdag 26 september 16.00 uur aanmelden bij de Griffie,
tel. 0255 567502 of via email: griffier@velsen.nl
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: griffier@velsen.nl - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief met een greep uit het raadsplein ligt
ter inzage bij de receptie van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de
website www.velsen.nl

Ontwerpbestemmingsplan Uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen zijn voornemens de gemeenteraad voor te stellen een
nieuw bestemmingsplan vast te
stellen voor het gebied De Biezen.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘De
Biezen’ heeft betrekking op het gebied tussen Driehuis, SantpoortNoord en de Velserbroek. Het plangebied wordt in het oosten begrensd
door de Rijksweg en de N208, in het
zuiden door de Santpoortse Dreef,
en in het westen en noorden door
de spoorbaan Haarlem-Beverwijk.
Het bestemmingsplan voorziet in de
vervanging van (delen van) verschillende oudere bestemmingsplannen
die aan actualisering toe zijn en in
enkele ontwikkelingen (wijzigingsbevoegdheden ten behoeve van de
uitbreiding van tuincentrum Haan
en ten behoeve van verplaatsing van
het bouwvlak van hoveniersbedrijf
Van Schagen en uitbreiding van
paardencentrum De Biezen). Het
bestemmingsplan beoogt een eigentijdse planologische regeling te geven voor het plangebied.
Krachtens artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en afdeling
3.4, artikel 3.12 van de Algemene
wet bestuursrecht, ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘De Biezen’ voor

een ieder met ingang van 21 september 2012 gedurende zes weken ter
inzage.
Het ontwerpbestemmingsplan en
daarop betrekking hebbende onderzoeken/rapportages zijn in te
zien bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De
receptie is van maandag tot en met
vrijdag geopend van 09.00 uur tot
16.00 uur en op donderdagavond
van 18.00 uur tot 20.00 uur. Eveneens is een exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan in te zien bij
de centrale bibliotheek, Dudokplein
te IJmuiden. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen
op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het
identificatienummer van het plan
is NL.IMRO.0453.BP1400DEBIEZEN1-O001.
Gedurende de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage
ligt, kan een ieder zijn of haar zienswijzen omtrent het ontwerp kenbaar maken. Indien u dit schriftelijk
doet kunt u de zienswijzen richten
aan de gemeenteraad van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.
Voor mondelinge zienswijzen kunt
u een afspraak maken met de heer P.
Blom (telefoon 0255-567200).
IJmuiden, 20 september 2012

Uitgebreide voorbereidingsprocedure – ter inzage ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen.

Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor:
w11.000758 Vlietweg 16 SantpoortNoord – plaatsen van een aanduidingsmast McDonald’s.
De aanvraag wordt voorbereid met
de uitgebreide procedure en met toepassing van de buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3° Wabo. De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van

21 september 2012 gedurende zes
weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de website velsen.nl via het menu bekendmakingen/downloads ontwerpomgevingsvergunning.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze
mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen zowel de ontwerpomgevingsvergunning als de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Zienswijzen moeten worden
gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen,
werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden).
Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.

