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Honderden autobezitters gedupeerd

Grote brand in Appelaar
Regio - In de Haarlemse bin-
nenstad heeft dinsdag urenlang 
brand gewoed in de vier jaar ou-
de parkeergarage Appelaar. De 
brand was ontstaan op verdie-
ping -2. Door de rookontwikke-
ling en hoge temperaturen duur-
de het uren voordat de brand-
weer kon beginnen met blus-
sen. In de Appelaar stonden naar 
schatting 275 auto’s. De eigena-
ren zijn opgevangen in café’s en 
hotels. Gedupeerde autobezitters 
kunnen bellen met de gemeen-
te Haarlem: 023-5115566. In ver-
band met de brand werden ho-
tels, theaters en restaurants ont-
ruimd. Niemand raakte gewond. 
(foto: Michel van Bergen)

Velserbroek - Goede lokale 
initiatieven worden door ver-
zekeraar Univé beloond met 
‘een steuntje in de rug’. Het 
sympathieke project met de-
ze naam geeft aan drie klein-
schalige ideeën in de regio 
een geldbedrag waarmee de-
ze ideeën ondersteunt kun-
nen worden.

Vorige week kreeg basisschool 
De Beekvliet in Velserbroek een 
bedrag van duizend euro van 
de verzekeraar waarmee het 
schoolplein groener gemaakt 
kan worden. Omdat de school 

het belangrijk vindt dat leerlin-
gen uit het nogal volgebouw-
de Velserbroek kunnen spe-
len in een natuurlijke omgeving, 
heeft zij het plan opgevat om het 
schoolplein van meer planten en 
bloemen te voorzien of bijvoor-
beeld een insectenhotel. 
De school oogstte al eerder suc-
ces met het boerderijschool-
project en kreeg nu de steun 
van Univé om het plan voor het 
schoolplein waar te kunnen ma-
ken. Een als wesp uitgedoste 
ouder, op zoek naar een plekje 
in het groen om te kunnen wo-
nen, nam samen met leerkracht 

en initiatiefneemster Christa Ter-
beek de cheque in ontvangst en 
opende het insectenhotel. De 
leerlingen van de groepen 1 tot 
en met 3 werden vervolgens ook 
nog eens verrast met zo’n 150 
knuffelbeesten die door de kin-
deren met veel gejuich in ont-
vangst werden genomen. 
Nadat de school eerder deze 
week ook al de complimenten 
van de Onderwijsinspectie kreeg 
voor de goede resultaten van 
het onderwijs, was de gulle gift 
van Univé een tweede cadeautje. 
Daarmee kon de herfstvakantie 
niet beter beginnen!
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Expositie in Hofstede
Velserbroek - Tot maandag 6 
december is in het wijksteun-
punt De Hofstede, Aletta Ja-
cobstraat 227, een expositie van 
Margreet Milatz te bewonderen. 
Bij deze expositie zijn prachtige 
aquarellen en Chinese schilderij-
en te bezichtigen. 
Margreet is een echte fijnschil-
deres, haar onderwerpen zijn 
bloemen, landschappen en vo-
gels. Chinese schilderijen zijn 
vol symboliek met een verborgen 
boodschap en worden als ge-
schenk gegeven bij een huwelijk 
en andere grote evenementen 
in het leven. Vogels samen met 

bloemen betekent bijvoorbeeld 
de vreugde van de lente. 
Margreet schildert op de maan-
dagmorgen in De Hofstede, on-
der begeleiding van Cor van Eg-
mond, en thuis in haar huis-
kameratelier. Zij beschilderd 
ook eieren van duivenei tot 
struisvogelei,hierbij komt haar 
fijnschilderkunst goed van pas.
De expositie is zeker een be-
zoekje waard. 
De openingstijden zijn van 
maandag tot en met vrijdag van 
9.30 tot 16.30 uur en zondag van 
11.30 tot 13.30 uur.  De toegang 
is gratis. 

Felison Brass en Soli 
geven samen concert
Driehuis - 5 Jaar geleden al-
weer dat het Harmonieorkest 
Soli en Felison Brass gezamen-
lijk optraden in een concert voor 
Galle . Een gezamenlijk con-
cert was al eerder in de pen vo-
rig jaar, maar beide verenigin-
gen hadden het te druk met hun 
respectievelijk 100-jarig bestaan 
(Soli) en het 50-jarig bestaan 
(Felison Brass). Nu alles in een 
iets rustiger vaarwater is geko-
men, zullen deze twee grote Vel-
sense muziekverenigingen sa-
men een concert verzorgen. 
Op 7 november geven de brass-
band Felison Brass uit Velsen-
Noord en het harmonieorkest 
Soli uit Santpoort een gezamen-
lijk concert in de Sint Engelmun-
duskerk aan de Driehuizerkerk-
weg 111. Aanvang 14.00 uur, de 
deuren zijn geopend om 13.30 
uur.
Voor Soli is dit concert het eer-
ste uit en serie concerten ter 
voorbereiding van het concours 
in november 2011, waaraan het 
harmonieorkest zal deelnemen. 
Onder leiding van dirigent Vin-
cent van den Bijlaard zullen 
daarom gespeeld worden: Shep-
herd’s Hey van Percy Grainger, 
Third Suite van Alfred Reed en 
een deel uit Danceries van Ken-
neth Hesketh, drie mooie stuk-
ken muziek met als gezamenlijk 
thema dans. Daarnaast speelt de 
harmonie het bekendere  Cara-
van van Duke Ellington en Fid-

dler on the roof.  
Meer informatie: 0255-530406 of 
www.soli.nl.
Brassband Felison Brass telt 32 
leden, en is de enige brassband 
uit de gemeente Velsen. Zoals 
het een brassband betaamd, is 
deze enkel en alleen uit koper-
blaasinstrumenten samenge-
steld. Dit anders als een harmo-
nie orkest (Soli) die een veel gro-
tere diversiteit aan instrumenten 
heeft (onder andere hout instru-
menten, saxofoons en meer) De 
sound van een brassband heeft 
dan ook een heel andere klank-
kleur. Felison Brass staat onder 
leiding van Alexander Zwaan, die 
onder andere een grote inspira-
tor is voor de band en de vereni-
ging. Felison Brass treedt 15 tot 
20 keer per jaar op op concour-
sen, evenementen en zelf ge-
organiseerde dubbelconcerten 
met brassbands of met ande-
re HaFaBra verenigingen uit de 
omgeving. 
Verder komt de brassband elk 
jaar uit op het hoogst haalba-
re podium in Nederland Het Ne-
derlands Brassband Kampioen-
schap (NBK) zo ook dit jaar op 
3 december in Groningen. Het 
nieuw geschreven NBK stuk 
‘Rembrandt’ zal ook zeker ten 
gehore worden gebracht. 
Het concert is geheel gratis. Wel 
zal er na afloop een collecte wor-
den gehouden ter bestrijding 
van de gemaakte kosten. 

Schaakclub Santpoort 
knikkert KC uit Beker
Velserbroek - Het was afge-
lopen vrijdag een heet avond-
je in het Polderhuis. Santpoort 
moest de eerste ronde direct te-
gen één van de favorieten Ken-
nemer Combinatie, zij spelen 2e 
klas KNSB.
Het beste wat KC had kwam zo’n 
beetje binnen lopen Yorik ten 
Hagen 2287, Daan in het Veld 
2207, Pieter Roggeveen 2160 
en Lennart Dek 2230, bij Sant-
poort lopen er tegenwoordig ook 
geen kleine jongens meer rond 
IM Piet Peelen 2382, Ilias van 
der Lende 2181, Peter de Roode 
2175 en Martijn de Roode 2044. 
Piet bood als eerste remise aan 
en als Piet remise aanbied kan 
je dat eigenlijk ook niet weige-
ren 0,5-0,5. Ilias maakte van zijn 
tegenstander Daan een figurant, 
met een mooie combinatie won 
Ilas een paard tegen twee pi-
onnen, dit bleek voldoende om 
hem keurig mat te zetten. Profi-
ciat! 1,5-0,5. 
Peter legde zijn tegenstander 
Pieter zijn wil op en had zowel 
ruimte als tijd voordeel, lang-
zaam met kleine zetjes wist Pie-

ter zich hier uit te ontworste-
len, het voordeel was inmiddels 
verdwenen en het remise aan-
bod werd aangenomen 2-1. Alle 
ogen waren nu gericht op Mar-
tijn die in Lennart een oude be-
kende trof, het bleef tot het eind 
toe een lastige stelling die uit-
eindelijk uitgevluggert werd, 
Lennart bleek hier iets behen-
diger in 2-2. Nu moest er ge-
vluggert worden, een fantastisch 
schouwspel volgde Peter had 
als eerste zijn tegenstander op 
de knieeen 1-0, daarna volgde 
al snel Martijn die de Dame van 
Lennart met een paardvork van 
het bord sloeg 2-0, ook Ilias was 
ongenaaktbaar en liet Daan on-
nieuw in het stof bijten 3-0, hier-
op besloot Piet maar remise aan 
te bieden 3,5-0,5.
Een fantastische prestatie die 
smaakt naar meer, gefelici-
teerd! Bij het WK voor meisjes 
tot 10 jaar in Griekenland doet 
Cherl Looyer van SC Santpoort 
het goed en heeft na vier par-
tijen een 50 procent score, voor 
meer informatie www.schaak-
clubsantpoort.nl.

Het gaat om de tijdelijke locatie 
Bosbeekschool en Dorpshuis Het 
Terras. Sinds eind 2006 Het Ter-
ras is afgebrand wacht Santpoort 
Noord met smart op de herbouw. 
Maar dat kan nog jaren duren 
zegt de gemeente, waarom ei-
genlijk? Dat snapt toch niemand?
Gelukkig kon gedurende een 
aantal jaren de oude IJmond 
MTS gebruikt worden als tijdelij-
ke huisvesting, maar die gaat nu 
tegen de vlakte omdat de eige-
naar daar nieuwbouw wil gaan 
uitvoeren. Begin 2010 werd aan 
de gebruikers van Het Terras nog 
gemeld dat de tijdelijke huisves-
ting aan de Bickerlaan zou ko-
men te staan. Dan opeens valt 
uit de lucht het voorstel om een  
nieuwe tijdelijke huisvesting ten 
noorden van de Hagelingerweg 
bij de J.M. van Nassaulaan de 
vestigen. Dat zou nu de enig mo-
gelijke locatie zijn?
Voor de Parnassiaschool heb-
ben er enkele jaren noodloka-
len gestaan op het grasveld bij 

de Bickerslaan. Dat zou nu toch 
ook weer mogelijk kunnen zijn, 
want het mag toch niet zo zijn 
dat  vanwege het ‘groenbeleids-
plan’ deze plek als tijdelijke ves-
tiging onmogelijk is geworden? 
Het grasveld bij de Bickerslaan 
is een simpel stuk gras, waarvan 
elk gemeenteraadslid, dat in bezit 
is van gezond verstand, toch als 
tijdelijke plaats voor noodloka-
len kan toestaan? Immers na af-
loop van de drie jaar  die het nog 
moet duren door het getreuzel 
van de gemeente, kan het gras 
gewoon weer ingezaaid worden. 
Of gaat het ‘groenbeleidsplan’ en 
dus het gras voor de kinderen?
College en raad van de gemeen-
te Velsen, wees praktisch en re-
delijk en kies voor de al eerder 
als noodlocatie gebruikte plek 
bij de Bickerslaan, die tenminste 
veilig te bereiken is voor de kin-
deren van de Bosbeekschool en 
hun ouders. 

Nico Spanjaard, Santpoort-Noord

Ingezonden brief

Charaban Trio
in ‘t Mosterd-
zaadje
Santpoort-Noord - Vrijdag 29 
oktober om 20.00 uur zal pianist 
Bernd Brackman de meest ge-
liefde stukken van Schubert ver-
tolken. In dit concert voert hij o.a. 
Moments Musiceaux en de So-
nate in c-klein. De Moments Mu-
siceaux zijn prachtige samenge-
balde miniaturen. Een eeuwige 
stroom van vriendelijkheid. You-
ri Egerov speelde deze stukken 
op het laatste concert voor zijn 
dood in 1987 en sindsdien speelt 
Bernd deze muziek altijd met 
hem in herinnering. De meeste 
van deze heel beroemde stukjes 
werden geschreven in de laatste 
levensjaren van Schubert. Mu-
ziek met veel glimlach en wee-
moed. Op zondag 31 oktober om 
15.00 uur zal het Charaban Trio 
drie stukken uit het ijzeren re-
pertoire voor piano, cello en kla-
rinet in ’t Mosterdzaadje uitvoe-
ren.Dit professionele trio bestaat 
uit Mark Snitselaar- klarinet, Ma-
riëtte Gort- cello en Kathelijn 
van de Loo- piano. Op het pro-
gramma: Glinka, Beethoven en 
Brahms. ’t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29, telefoon 023-5378625. 
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk. Zie ook www.mosterdzaad-
je.nl 

Regio - Politiemensen zagen 
vorige week vrijdag omstreeks 
23.00 uur op de Schipholweg 
een motor rijden zonder ach-
terlicht. Toen zij hem een stop-
teken gaven, ging de bestuur-
der er vandoor. Hij kwam uitein-
delijk op de kruising van de Bel-
gielaan met de Frankrijklaan ten 
val. De 21-jarige man uit Velser-
broek bleek op een gestolen mo-
tor te rijden. Hij is aangehouden 
en overgebracht naar een poli-
tiebureau waar hij is ingesloten 
voor verhoor.

Velserbroeker 
aangehouden
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Cigale en Oud 
Goud in Engel-
munduskerk
Velsen-Zuid - Vocaal Dubbel-
kwartet Cigale is geen vreem-
de in het Velsense. Een groep 
met een rijk  verleden, gedre-
ven zangers en zangeressen 
en een muzikaal leider die de 
prachtige klankkleur weet te ga-
randeren. In 1981 werd Ciga-
le in de gemeente Velsen opge-
richt. Sindsdien zijn er de nodi-
ge wisselingen geweest maar 
het is altijd een groep met een 
eigen aard gebleven, bestaan-
de uit acht mensen die een uit-
daging zien in samen mooie mu-
ziek brengen. Het repertoire van 
de groep is breed. Originele en 
ontroerende nummers worden 
afgewisseld met up-tempo, op-
zwepende songs. Variërend van 
wereldmuziek tot popsongs, van 
traditionals tot Nederlandsta-
lig. Soms begeleid, maar voor-
al a capella. De groep bestaat 
uit sopranen: Rosalie Meulen-
kamp en Margriet van Kaam, al-
ten: Belinda Maagd en Marjolijn 
Houwing, tenoren: Ed de Bruin 
en Kees Giesbergen  en bas: Ar-
jan Odijk. De muzikale leiding is 
in handen van Han Bruinenberg. 
Kennemer Harmoniekapel Oud 
Goud heeft liefde voor de mu-
ziek en plezier in het samen mu-
siceren is wat de leden bij elkaar 
brengt. De gemiddelde leeftijd is  
ruim geschat boven de 66 jaar, 
maar daar is bij een optreden 
niets van te merken,een vlotte 
paso doble gaat ze net zo mak-
kelijk af (nou makkelijk) als een 
gedragen klassiek stuk, zij hou-
den de vereniging jong. In to-
taal zit hier ongeveer 2300 jaar 
op het podium.De leden komen 
uit diverse plaatsen, van Cal-
landsoog tot Lisse en Aalsmeer.
Enthousiast word er eens in de 
veertien dagen geoefend door 
de 40 leden onder leiding van de 
zeer ervaren dirigent Wim Kleijn 
die bekent staat om de ontspan-
nen en gezellige sfeer welke hij 
creëert. Er worden concerten 
gegeven tijdens festivals en met 
de kerstdagen in enkele verzor-
gingshuizen. Deze twee vereni-
gingen aangesloten bij de Cultu-
rele Stichting Velergemeenschap 
geven hun gratis koffieconcert 
op 31 oktober in de Engelmun-
duskerk. Aanvang 12.30 uur. 

Grote najaars/winter- 
en speelgoedbeurs 
Velserbroek – De Hoeksteen 
aan de Weid 24, houdt op vrij-
dagavond 5 november weer haar 
bekende grote kinderkleding- en 
speelgoedbeurs. Op deze avond 
wordt er goede tweedehands 
najaars/winterkinderkleding 
aangeboden vanaf de maat 104 
en speelgoed voor alle leeftij-
den. Iedereen is tussen 19.00 en 
20.30 uur van harte welkom. Het 
moet dan ook heel raar lopen als 
er niet iets aardigs voor u te vin-
den is! Voor meer informatie, of 
voor het verkrijgen van een ver-
koopnummer, kunt u contact op-
nemen met 023-5378688 of mail 
naar or@cbdehoeksteen.nl.

Artsen leren huiselijk 
geweld herkennen
Regio - In het project ‘9 minuten 
educatief praktijkbezoek huisart-
sen Kennemerland’ krijgen huis-
artsen in deze regio op educatie-
ve wijze informatie over het signa-
leren, bespreekbaar maken, mel-
den en handelen in situaties waar 
kindermishandeling of huiselijk 
geweld wordt vermoed. De huis-
artsen worden dit najaar in hun 
eigen praktijk bezocht door ge-
specialiseerde consulenten.
Samen met het Advies- en Meld-
punt Kindermishandeling (AMK/
BJZNH) en ZorgOndersteuning 
Noord-Holland (ZONH) organi-
seert het Steunpunt Huiselijk Ge-
weld Kennemerland het project 
rond de kennisoverdracht over 
huiselijk geweld. De Huisartsen-
verenigingen en Huisartsenpos-
ten ondersteunen dit initiatief.
De samenwerkende gemeen-
ten in de veiligheidsregio Kenne-
merland, te weten: Haarlem, Bloe-
mendaal, Beverwijk, Haarlemmer-
liede & Spaarnwoude, Haarlem-
mermeer, Heemskerk, Heemste-
de, Uitgeest, Velsen en Zandvoort 
maken het project mogelijk. Hui-
selijk geweld is niet acceptabel. 
Daarom willen de gemeenten dit 
bestrijden met een integrale, regi-
onale en systeemgerichte aanpak.

Met het kennisoverdrachtproject 
wordt geïnvesteerd in de signa-
lering van huiselijk geweld door 
huisartsen in hun rol als verwijzer. 
Verwijzers zijn mensen die huise-
lijk geweld herkennen en hulp-
verleners inschakelen. Verwijzers 
zijn vooral te vinden in beroeps-
groepen die direct contact heb-
ben met volwassenen en kinde-
ren. In deze contacten kunnen zij 
signalen opvangen die erop wij-
zen dat er sprake is van geweld 
binnen een gezin. Hoe beter de 
vroegsignalering van huiselijk ge-
weld door verwijzers, hoe sneller 
hulpverlening in gang gezet kan 
worden en hoe effectiever de hulp 
kan zijn. Zowel voor plegers, als 
slachtoffers als kinderen. Ieder-
een, pleger, slachtoffer én getui-
ge, die te maken krijgt met hui-
selijk geweld kan terecht bij het 
Steunpunt Huiselijk Geweld Ken-
nemerland. Het Steunpunt is 24 
uur per dag te bereiken op tele-
foonnummer 023-547 29 99 of via 
www.huiselijkgeweldkennemer-
land.nl. Bij situaties van huiselijk 
geweld die levensbedreigend zijn 
en waar onmiddellijk ingegrepen 
moet worden, belt u direct het 
alarmnummer 112.

Sponsorspringwedstrijd 
levert 1000 euro op
Velsen-Zuid - Op 17 oktober 
heeft VarioHippiQue manege 
de Groene Heuvel een sponsor-
springwedstrijd georganiseerd 
om geld in te zamelen voor stich-
ting ’t Olde Manegepeerd.
Bij deze stichting worden ou-
de manegepaarden opgevan-
gen, die niet meer geschikt zijn 
om mee te lopen in de manege. 
VarioHippiQue wil voorkomen 
dat oude manegepaarden naar 
de slacht gaan en organiseert 
daarom ieder jaar een sponsor-
springwedstrijd. Inmiddels ge-
nieten al meerdere oude mane-
gepaarden daar van hun pensi-
oen. 
Iedere deelnemer aan de spon-
sorspringwedstrijd kreeg een 
sponsorlijst en kon zich laten 
sponsoren door familie, vrien-
den, ouders enz. Op 17 oktober 
kregen ze 2 minuten de tijd om 
zoveel mogelijk punten te sprin-
gen. Iedere hindernis was goed 
voor een bepaald aantal pun-

ten. De hoogste hindernis lever-
de de meeste punten op. De vele 
prijzen werden gesponsord door 
Epplejeck uit Heemskerk en Pro-
minent uit Velserbroek. Spaan-
derman Diervoeders uit Velser-
broek had voor alle deelnemers 
een zakje paardensnoepjes ge-
maakt. 
Uiteindelijk is er voor ruim 1000 
euro bij elkaar gesprongen. Een 
hele knappe prestatie, want de 
gemiddelde leeftijd van de deel-
nemers lag rond de 11 jaar!
Nicole Hoogduin had het mees-
te sponsorgeld binnengehaald, 
maar liefst 165 euro. Zij mag het 
totale sponsorgeld in de kerstva-
kantie overhandigen aan stich-
ting ’t Olde Manegepeerd, want 
inmiddels is het traditie om ie-
dere jaar een bezoek te bren-
gen aan het paardenbejaarden-
huis, zodat de ruitertjes met ei-
gen ogen kunnen zien hun favo-
riete manegepaarden genieten 
van hun oude dag.

Nieuw verkooppunt 
Unicef in Velserbroek
Velserbroek - Unicef’s web-
shop staat vol leuke, betaalbare 
cadeaus. Vanaf september staat 
er een nieuwe collectie online: 
www.unicef.nl. Alles wordt ex-
clusief voor Unicef gemaakt, dik-
wijls met de hand. De collectie is 
ook duurzaam. Het meest bijzon-
der aan de collectie is het feit alle 
winst gebruikt wordt om het leven 
van veel kinderen ingrijpend te 
verbeteren. Kennemerland telt 40 
vrijwilligers die voorlichting ge-
ven over het werk van Unicef en 
de collectie verkopen. Zaterdag 

27 november, 4 en 11 december 
staan zij onder andere bij Albert 
Heijn in IJmuiden en op de kerst-
markt in Santpoort-Noord. De 
verkoop vindt ook thuis plaats bij 
enkele vrijwilligers, onder andere 
bij mevrouw de Rijke-Dijkstra, te-
lefoon 0255-510677, mevrouw van 
de Wouw, telefoon 023-5381179 
en mevrouw Brinkman-Sanders, 
telefoon 0255-516037. Bovendien 
is er een nieuw verkoopadres: 
mevrouw C. Knoop, Zwanebloem-
plantsoen 66 in Velserbroek tele-
foon06-23722615.

Nieuwe voorzitter 
Vrienden van Beeckestijn
Velsen. - Rob van den Brink uit 
Velsen-Zuid is met ingang van 
1 november de nieuwe voorzit-
ter van de Stichting Vrienden van 
Beeckestijn. Hij volgt John Velt-
man op, die het -nu de buiten-
plaats met de overdacht aan Na-
tuurmonumenten in veilige han-
den lijkt- een mooi moment vindt 
om er een punt achter te zetten. 
John Veltman heeft bijna tien 
jaar deel uitgemaakt van het be-
stuur, waarvan sinds april 2003 
als voorzitter. 
Rob van den Brink werkt tegen-
woordig als zelfstandig interim 
manager, hij is daarnaast bewo-
nersvertegenwoordiger namens 
de gemeente Velsen in het Co-
mité Regionaal Overleg Schiphol 
(CROS), ondersteunend lid van 
de VVD-fractie in de gemeente-
raad en voorzitter van de stich-
ting Het Dorp Velsen.
De Stichting Vrienden van Beec-
kestijn zet zich al jaren actief in 
voor het behoud, een duurzaam 
beheer en de publieke toegan-
kelijkheid van de buitenplaats 
in Velsen-Zuid. De stichting was 
een van de initiatiefnemers bij 

de totstandkoming van het po-
dium voor tuin- en landschaps-
cultuur, dat nu op Beeckestijn 
wordt gevestigd. De Vrienden 
waren ook nauw betrokken bij 
de overdracht aan Natuurmonu-
menten en de Vereniging Hen-
drick de Keyser. Met de transac-
tie blijven huis en tuinen als een-
heid bestaan. 
De Stichting Vrienden van Beec-
kestijn wordt gesteund door 
ruim vijfhonderd donateurs. 
Een van de taken die het be-
stuur voor zichzelf ziet wegge-
legd, is het werven van vrijwilli-
gers die voor uiteenlopende ac-
tiviteiten op de buitenplaats wor-
den ingezet; voor evenementen, 
bij het onderhoud van de histo-
rische tuinen en in het museum. 
De komende tijd is het vooral be-
langrijk dat scherp wordt toege-
zien op het naleven van afspra-
ken die met de nieuwe eigena-
ren zijn gemaakt, zoals de vast-
gelegde intenties om de tui-
nen verder te restaureren en het 
hoofdgebouw een nieuwe mu-
seale functie te geven. Zie ook 
www.vriendenvanbeeckestijn.nl.
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Bijzondere fiets in 
Rabotop-competitie
Velsen-Zuid - Zondag was het 
MTB-parcours in Spaarnwou-
de wederom het decor voor een 
ronde van de Noord-Hollandse 
Rabotop-competitie voor moun-
tainbikers en veldrijders. De-
ze cyclus is een stimulans voor 
mountainbikers en veldrijders in 
het ‘vlakke’ Noord-Holland. In-
middels zijn er een aantal ren-
ners vanuit deze competitie 
reeds doorgestoten naar Natio-
naal topniveau zoals Thijs Zuur-
bier, en de gebroeders Dekker 
uit Andijk. Door de vele regen 
van afgelopen week werd on-
der zeer zware omstandigheden 
de belangrijkste regiowedstrijd 
voor mountainbikers verreden. 
Door het dreigende weer waren 
er ook duidelijk minder deelne-
mers op afgekomen. Bij de jeugd 
t/m 10 jaar werd heel snel ge-
start en moest onze Santpoortse 
held Bram Veerman de mannen 
toch laten gaan, maar strandde 
na een inhaalslag op een keu-
rige 7e plaats.De winnaar in de 
jongste categorie was Enkhuizer 
Stanley Beerepoot, die alle vier 
de wedstrijden van dit jaar reeds 
zegevierend over de streep is ge-
gaan. Bij de andere jeugdcate-
gorieën waren het  Menno Don 
en Thomas Bos die de hoogste 
trede van het podium konden 
beklimmen.
De dames waren een verhaal 
apart, de wedstrijd werd gedo-
mineerd door moeder en doch-
ter Betsema die de boottocht 
vanaf Texel getrotseerd hadden 
om in alle vroegte aan de start 
te verschijnen in Spaarnwoude. 
Dochter Denise, wist haar moe-

der Simone na 50 minuten over 
de heuvels van Spaarnwoude 
toch naar een tweede plaats te 
verwijzen. Het parcours voor zo-
wel moeder als dochter is De Ra-
botopwedstrijd in Spaarnwou-
de is een goede graadmeter voor 
moeder en dochter om te meten 
hoe het met de vorm gesteld is, 
op hun eigen Texel vind op 5 de-
cember ook een Rabotop wed-
strijd plaats, het parcours daar 
kent ook een behoorlijk geacci-
denteerd terrein, de derde po-
diumplek was er voor Cindy de 
Vries. 
Bij de Topklasse was Tino Haak-
man de beste ‘moddervreter’ en 
ging na een stuurfoutje in de 
eerste ronde souverein op de 
overwinning af, tweede werd 
good old Ed Scholte uit Den Hel-
der die menig strandrace op zijn 
naam heeft geschreven voor 
Niels Dekker uit Andijk. 
Bij Funklasse gebeurde iets heel 
bijzonders; Na een rustige start 
werkte de Santpoorter Frank 
Visser zich met bovennatuurlij-
ke kracht door het veld, om in 
de tweede ronde de leiding in 
de wedstrijd over te nemen. Het 
krachtverschil was zo groot dat 
deelnemers en  publiek begon-
nen de twijfelen aan de bijzon-
dere fiets waar Visser mee reed. 
Het bleek inderdaad om een 
elektrisch ondersteunde moun-
tainbike te gaan. De jury beslis-
te dat Visser alleen buiten me-
dedinging mee mocht doen, wel 
een goede test natuurlijk voor 
deze bijzonder fiets. De overwin-
ning was er voor Mark Stavenui-
ter uit Andijk.

Sterrenbeelden zoeken
Velsen-Zuid - Informatieboer-
derij Zorgvrij in Spaarnwoude 
doet op 30 oktober mee aan de 
nacht van de nacht. Nederland 
kent maar weinig echt donkere 
plekken. De natuur en de mens 
kunnen ontregelt raken door het 
teveel aan licht. Tijdens de Nacht 
van de Nacht kunnen mensen 
genieten van de donkere nacht. 
In heel het land doven honder-
den kerken, kantoren, bruggen, 
torens, gemeentehuizen en mo-
numenten de verlichting. Op 
Zorgvrij kunnen kinderen tussen 

de 4 en 8 jaar genieten van de 
duisternis. In het bos nabij Zorg-
vrij is tussen 19.30 en 21.00 uur 
een sterrenbeeldentocht. Kinde-
ren gaan onder begeleiding een 
wandeling maken door het met 
lantaarns verlichte bos. De tocht 
duurt ongeveer 50 minuten en 
na afloop is er warme chocola-
demelk op het terras.  Het bij-
gelegen pannenkoekenrestau-
rant Onder de Platanen heeft de-
ze avond een leuke aanbieding. 
Meer informatie: www.onderde-
platanen.nl of 023-5396059.

Voorlichtingsavond
bij OCK het Spalier
Santpoort-Noord - Binnen de 
regio Kennemerland wacht een 
aantal kinderen op een plek in 
een pleeggezin. De Voorziening 
voor Pleegzorg van OCK het 
Spalier organiseert daarom op 
maandag 8 november 2010 een 
voorlichtingsavond in Santpoort 
voor geïnteresseerden. 
Pleeggezinnen bieden een thuis 
aan kinderen of jongeren die 
voor korte of langere tijd niet 
thuis kunnen wonen of af en toe 
behoefte hebben aan opvang. 
De opvangperiode kan varië-
ren van bijvoorbeeld een of twee 
weekeinden per maand tot en-
kele jaren of zelfs tot volwas-
senheid van het pleegkind. Door 
een thuisbasis te bieden waar 
kinderen op warmte en een ei-
gen plek kunnen rekenen, kunt 
u hen helpen de draad van hun 
leven weer op te pakken.
Een zinvolle uitdaging dus, 
waarbij u een kind toekomst 
geeft!
Om meer te kunnen vertellen 
over pleegzorg organiseert de 

Voorziening voor Pleegzorg op 
maandag 8 november een voor-
lichtingsavond in Santpoort-
Noord van 20.00 tot 22.15 uur. 
Tijdens deze informatiebijeen-
komst komt onder andere aan 
de orde wat de achtergron-
den van pleegkinderen zijn, wat 
het betekent een pleegkind op 
te vangen, welke vormen van 
pleegzorg er zijn en hoe men 
pleegouder kunt worden. Daar-
naast zal er een ervaren pleeg-
ouder aanwezig zijn om te ver-
tellen wat pleegzorg in de prak-
tijk betekent. Geïnteresseerden 
in het pleegouderschap kunnen 
met al hun vragen op deze bij-
eenkomst terecht. 
Aanmelden kan via Voorzie-
ning voor Pleegzorg, telefoon-
nummer 023-5202500. Men ont-
vangt dan een uitnodiging en 
een routebeschrijving. Men kan 
hier ook eerst een Pleegzorgma-
gazine met daarin meer infor-
matie aanvragen. Zie ook www.
ockhetspalier.nl en www.pleeg-
zorg.nl. 

VSV schakelt
Volendam uit
Velserbroek - Na de overvloe-
dige regenval van zaterdagavond 
en zondagochtend zagen de vel-
den er bij VSV niet goed uit. Op 
de meeste velden meer water 
dan gras en slechts het hoofd-
veld lag er enigszins bespeelbaar 
bij. Maar ook hier waren talloze 
plekken waar het water omhoog 
kwam. Veel prikwerk zorgde er 
uiteindelijk voor dat de scheids-
rechter besloot om de wedstrijd 
met een half uur vertraging te la-
ten beginnen. VSV  oogde gretig 
en al na één minuut was er een 
prachtige combinatie te bewon-
deren maar helaas was er sprake 
van buitenspel zodat dit niets op-
leverde. Er ontspon zich een re-
delijke wedstrijd waarbij beide 
ploegen de intentie hadden om te 
voetballen en zodoende waren er 
praktisch geen overtredingen. Vo-
lendam kwam na twintig minuten 
op 0-1 nadat de lange spits iets te 
veel vrijheid kreeg en dit resoluut 
afstrafte. Al snel was de stand 
weer gelijk. Bob Schol scoorde 
op fraaie wijze de gelijkmaker na 
aangeven van de gedreven spe-
lende Metgod. Hierna kregen zo-
wel VSV als Volendam nog een 
aantal mogelijkheden maar er 
werd niet meer gescoord. Na de 
pauze was VSV de betere ploeg 
en Volendam moest zich beper-
ken tot het verdedigen van het 
gelijkspel. Het overwicht van VSV 
werd steeds groter en Denzel Me-
ijer maakte de 2-1. Dit leek de be-
slissing maar al snel was het weer 
2-2. Een simpele loopactie ver-
raste de VSV defensie en de ge-
lijkmaker was een feit. VSV pak-
te de draad weer op en Roel Pit-
stra maakte na goed doorgaan de 
3-2.Pitstra kreeg er na deze tref-
fer duidelijk zin in en liep keer op 
keer door de Volendamse verde-
diging. Helaas werden zijn voor-
zetten niet afgerond en met na-
me de kans die Bob Schol kreeg 
leek niet te missen maar de rea-
liteit bleek anders. Tenslotte wist 
Ramsy Villan zijn eerste officiële 
doelpunt te maken door op aan-
geven van Pitstra de 4-2 binnen 
te schieten. Dit was tevens de ge-
nadeklap voor Volendam. Volgen-
de week eerst VSV 2–Vitesse ’22 
en daarna VSV–KFC. Hopelijk valt 
er niet te veel regen want anders 
ziet het er somber uit.

Santpoort-Noord - Sinds en-
kele weken is het achtiende Piet 
Schoone Biljarttoernooi van start 
gegaan. Het toernooi wordt al ja-
ren georganiseerd door biljart-
club Het Terras. Op dit moment is 
het toernooi precies halverwege. 
De stand na vier wedstrijden is 
als volgt: Visserhuis 331 punten, 
Moerberg 325 punten, Terras A 
323 punten, Watervliet 322 pun-
ten, Watertoren 315 punten, Hof-
stede 313 punten, Terras B 305 
punten en Ter Hagen 300 punten. 

Piet Schoone 
biljarttoernooi

Vakantie op Zorgvrij
Velsen-Zuid - Tijdens de herfst-
vakantie hebben tientallen kin-
deren op recreatieboerderij 
Zorgvrij hard gewerkt om een 
mooie paddenspiegel te ma-
ken. De hele vakantie worden in 
Spaarnwoude leuke activiteiten 

georganiseerd voor met name 
kinderen. Op de foto onder zijn 
de meubelen te zien die tijdens 
de workshop ‘Neem Plaats’ door 
de deelnemers van resthout zijn 
gemaakt. Zie ook www.spaarn-
woude.nl.
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning 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, Vel-
serbroek 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: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Kring Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 
0255-514204.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid: 
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,  
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
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 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Schenking Garagebedrijf van Elswijk
Kerbert Dierentehuis 
blij met nieuw voertuig
IJmuiden – In de eerste week 
van oktober werd ’s nachts de 
bus van het Kerbert Dierente-
huis gestolen. De medewerkers 
waren zeer gedupeerd, want het 
voertuig kan niet gemist worden. 
Hij wordt onder andere gebruikt 
om zieke dieren naar de dieren-
arts te vervoeren. Ook waren zij 
lichtelijk verbijsterd: wie steelt er 
nu iets van een organisatie die 
goed werk verricht en hoofd-
zakelijk draait op vrijwilligers? 
De media werd benaderd en er 
werd een oproep gedaan in het 
SBS6 programma Hart van Ne-
derland. Dit leverde een bruik-
bare tip op: de bus zou in Bever-
wijk gezien zijn. Daar werd het 
voertuig inderdaad teruggevon-
den, helaas onherstelbaar be-
schadigd. Ondertussen zag Wi-
anda van Elswijk in Hazerswou-
de het nieuws van de gestolen 
bus op de televisie. ,,Het maakte 
me boos en verdrietig. Ik vroeg 
me af, waar de normen en waar-
den gebleven zijn. De dieren zijn 
de dupe’’, vertelt Wianda, zelf 
een groot dierenliefhebber. Het 
liet haar niet meer los, ze ging 
er die avond mee naar bed en 
ze stond er de volgende och-
tend weer mee op. Toen bedacht 
ze, dat het misschien mogelijk 
was om namens het Garagebe-
drijf van Elswijk Auto’s, dat Wi-
anda samen met man Ton runt, 
een nieuwe wagen te schenken. 
Dat was snel bekeken en er ging 
een telefoontje met de heuglijke 

mededeling naar IJmuiden. Vo-
rige week woensdag kwamen 
Wianda en Ton met een opleg-
ger voorrijden: ,,De auto mocht 
niet vies worden, ik wilde hem 
schoon afleveren.’’ De zilvergrij-
ze Opel Combo, een bestelauto 
met een diepe laadruimte, werd 
uitgebreid bewonderd. De me-
dewerkers van het Kerbert Die-
rentehuis zijn er ontzettend blij 
mee. ,,Het is verdrietig dat men-
sen niet met hun handen van de 
spullen van een ander af kunnen 
blijven. Maar het is fijn om mee 
te maken dat er ook nog men-
sen zijn die het hart op de goe-
de plek hebben’’ zegt Jan Spigt, 
voorzitter van het dierentehuis. 
,,Over een jaar kom ik de au-
to weer ophalen’’, zegt Ton van 
Elswijk. 
Na verbaasde blikken lacht hij: 
,,Voor een onderhoudsbeurt.’’ 
Dierenverzorgers Mariëtte, Pa-
tricia en Cosima zullen vaak als 
chauffeur fungeren en mogen 
daarom de sleutels van Wian-
da in ontvangst nemen. Samen 
met een TomTom, die ze ook nog 
cadeau krijgen. Er is een grote 
bos bloemen voor Wianda en er 
is koffie met gebak. ,,Ik zou zo 
graag een proefrit willen ma-
ken’’, zegt Patricia. Dan bedenkt 
ze: ,,Ik moet vanmiddag een 
poes bij de dierenarts ophalen, 
dus ik mag straks in de nieuwe 
wagen rijden.’’ 
Ze begint helemaal te stralen bij 
dat vooruitzicht. (Carla Zwart)

Pinnen in Driehuis
Driehuis - Op 20 september 
werd de geldautomaat in Drie-
huis van Rabobank Velsen en 
Omstreken gekraakt. Sindsdien 
is de geldautomaat buiten ge-
bruik. In samenspraak met de 
ledenraad en op verzoek van di-
verse klanten en vertegenwoor-
digers van bewoners van Drie-
huis, heeft de Rabobank beslo-
ten de automaat te vervangen. 
Hierbij is een zorgvuldige afwe-
ging gemaakt van het klantbe-
lang en de risico’s. Aangezien 
de geldautomaat een belang-
rijke rol vervult in Driehuis, is 

besloten de wens van de klant 
voorop te stellen.
Gezien de levertijd van het ap-
paraat en aanvullende bouw-
kundige voorzieningen wordt 
plaatsing verwacht in januari 
2011. Rabobank wil er tenslot-
te alles aan doen om haar klan-
ten straks weer veilig gebruik te 
laten maken van de geldauto-
maat.
In de tussenliggende periode, 
zijn de adviseurs van de bank 
telefonisch bereikbaar via 023-
5133500 om klanten te informe-
ren over alternatieven.
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Het Kunstencentrum & illu-
streer een sprookje in Bibli-
otheek Velserbroek. Van 13.30 
tot 15.30 uur. Voor kinderen 
vanaf 8 jaar. Kaarten gratis af 
te halen bij de balie van de bi-
bliotheek Velserbroek.
Sterrenbeeldentocht voor 
kinderen tussen de 4 en 8 jaar 
in het bos nabij Zorgvrij. Van 
19.30 tot 21.00 uur. Kosten 5,-.
Stadsschouwburg Velsen: 
Oudejaarsshow Arie Koomen. 
Aanvang 20.15 uur.
Gratis  concert Talitha Nawijn 
& Band bij Baptisten Gemeente 
IJmuiden, Eemstraat 28-30 in 
IJmuiden. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘De Voortzetting’. 
20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Ozric Tenta-
cles. 20.30 uur. Toegang 18,-
. Kleine zaal: Makebelieve en 
Kensington. 20.00 uur. Toegang 
10,-. Café: Popronde: Handso-
me Poets. 20.30 uur. Toegang 
gratis. Dommelsch zaal: Har-
lem Nights: Pavo Solo. 23.00-
05.00 uur. Toegang 20,- vanaf 
18 jaar.

Zondag 31 oktober
Voedselactie Dorcas Hulp 
Nederland bij Dekamarkt en 
Vomar Velserbroek en Vomar, 
Albert Heijn in IJmuiden. Van 
10.00 tot 16.00 uur. Tot en met 
6 november.
Jeugddienst in de Nieuwe 
Kerk, Kanaalstraat IJmuiden. 
Aanvnag 10.00 uur.
Lezing over Religie zonder 
God door ds. Menno Rougoor 
in De Kapel, Potgieterweg 4 in 
Bloemendaal. Aanvang 10.30 
uur. Toegang gratis.
Rondrit met de stoomtrein 
over het staalbedrijfsterrein. 
Vertrektijd 10.45 uur.
Koffieconcert Velser Gemeen-
schap. Fidelishof om 12.00 uur. 
Zie ook www.develsergemeen-
schap.nl.
Charaban Trio in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Ierse Folkmuziek vanaf 15.00 
uur in Café Terras Fort Zuid in 
Spaarndam. Fortenvaartocht 
om 12.30 en 14.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Première Verdi’s meesterwerk 
‘Rigoletto’. Aanvang 16.00 uur.
Jamsessie in Zeewegbar, 
Zeeweg IJmuiden, aanvang 
16.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Try-sessie You 
can make it, if you try. 17.00 uur. 
Toegang gratis.
Jazzpianist Michiel Borstlap 
in het Thalia Theater, Brees-
aapstraat 52 IJmuiden. Aan-
vang 20.30 uur.

Dinsdag 2 november
 

Stadsschouwburg Velsen: 
Grote hits in ‘A tribute to Cliff 
Richard’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 

257 IJmuiden: Aniek Boon & 
Hendrik Aerts Cie/Abahac. ‘hij 
die nog van geen einde wist’. 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag 3 november

Allerzielen Velsen Verlicht-
avond op begraafplaats de 
Biezen in Santpoort-Noord. 
Vergadering Wijkplatform 
Velsen-Noord in Dienstencen-
trum Watervliet, Doelmanstraat 
34. Aanvang 19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Havana Rakatan’: duizeling-
wekkend dansspektakel uit 
Cuba. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Vincere’. 
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag 4 november

Parinkson café in La Place 
Dreefzicht, Fonteinlaan 1. Van 
14.00 tot 17.00 uur. Info: 023-
5338658.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘The Best of Momix’ acrobati-
sche danssensatie mixt dans 
en topstport. Aanvang 20.15 
uur.
Klaverjassen voor de gehan-
dicaptensport bij Full Speed, 
Tolsduinerlaan in Velsen-Zuid. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Erik van Muis-
winkel met  Vara Oudejaars-
show 2010. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: Bløf en Pa-
trick le Duc. 20.30 uur. Toegang 
27,50. Kleine zaal: Customs, Wi-
low en Pioneers of Love. 20.30 
uur. Toegang 12,-. 24.00-04.00 
uur LOS!. Toegang 5,- vanaf 
18 jaar. Studenten gratis. Ca-
fé: Cancel your Weekend. 22.30 
uur. Toegang gratis.

Donderdag 28 oktober

Film ‘We Feed the World’ in 
het Kruispunt, Zonbastion 3 in 
Velserbroek. Aanvang 19.30 
uur.
Klaverjassen voor de gehan-
dicaptensport bij Full Speed, 
Tolsduinerlaan in Velsen-Zuid. 
Aanvang 20.15 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Koreaanse slagwerksensatie 
‘Drum Cat’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Vincere’. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Dommelsch zaal: John Mayall. 
21.00 uur. Toegang 25,-.  Klei-
ne zaal: Melt Banana. 20.30 
uur. Toegang 10,-. Kleine zaal: 
LOS! 24.00-04.00 uur. Toegang 
5,- vanaf 18 jaar. Studenten 
gratis. Caf´´: AfterShow Melt-
Banana: The Pleasure Princi-
ple. 22.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 29 oktober
NPZK: Ontmoet de schaaps-
kudde. Van 13.00 tot 16.00 uur 
op het strand van het Wed bij 
het Koevlak. 
Skate-event op skatebaan 
‘t Asfalt (Zwanenbloemplant-
soen) in Velserbroek. Van 
13.00 tot 17.00 uur.
Bolderbazaar, Bloemstraat 
124 IJmuiden. Vanaf 13.30 uur.
Najaarsconcert Chr. Man-
nenkoor in de Petrakerk, Mer-
wedestraat 6 IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Schubertiade in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Druid’: de sensationele Ierse 
tenoren van Riverdance. 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Ponyclub, geen 
Trojaanse vrouwen’. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Dommelsch zaal: Miss 
Montreal. 20.30 uur. Toe-
gang 13,-. Café: The Arkanes. 
23.00 uur. Toegang gratis. Klei-
ne zaal: Onderstroom: Egbert, 
MarkBoon & Iso d’Or, Tino 
Schuijt & Wub. 23.00-04.00 
uur. Toegang 9,- vanaf 18 jaar.

Zaterdag 30 oktober
Solidariteitsmarkt, Een-
hoornstraat 4 Ijmuiden.
Bolderbazaar, Bloemstraat 
124 IJmuiden. Vanaf 11.00 uur.

Velsen - Bibliotheek Velsen 
heeft voor haar leden een ca-
deautje. Van 22 oktober tot 19 
november kunnen zij op vertoon 
van de ledenpas een gratis boek 
ophalen. Voor de vijfde editie van 
Nederland Leest is gekozen voor 
‘De grote zaal’ van Jacoba van 
Velde. De grote zaal was in de 
jaren ‘50 een bestseller en ver-
scheen in 13 verschillende ta-
len. Het boek heeft verschillende 
thema’s, zo wordt de eenzaam-
heid van de mens behandeld en 
de dood. Het verhaal is gesitu-
eerd in een verpleegtehuis, waar 
een oude vrouw haar laatste da-
gen slijt. Het boek is ondanks de 
zware thematiek met humor ge-
schreven en brengt een bood-
schap van begrip en verzoening. 
Nederland Leest is een landelij-
ke campagne gebaseerd op het 
project One Book One City uit 
Amerika. Iedereen leest hetzelf-
de boek en kan daar met elkaar 
over praten.

Cadeautje voor 
leden van de 
bibliotheek

Groot Kerstevenement 
bij Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid - In en rond-
om de Ruïne van Brederode aan 
de Velserenderlaan zal van 9 de-
cember tot en met 20 december 
aanstaande voor het eerst een 
groot kerstevenement worden 
georganiseerd, het zogenaamde 
‘Kerstland Brederode’ en dat al-
les in ‘Anton Pieck’ sfeer.
Gedurende deze 12 dagen is er 
een veelheid aan activiteiten te 
zien en te beleven. Op het naast 
de Ruïne gelegen evenementen-
terrein komen, rond een circa 14 
meter hoge kerstboom, ruim 60 
kerstshops te staan in pagode 
tenten met een breed en com-
pleet assortiment aan kerstde-
coraties, woonaccessoires, kle-
ding, sieraden, kerstcadeaus 
en nog veel meer. Ook is er een 
beautyplein vol geuren en ver-
zorgingsartikelen. Daarnaast 
zullen er kerst workshops, cu-
linaire proeverijen, een kerst-
modeshow, kookdemonstraties, 
kerstlezingen en allerlei voor-
stellingen worden georgani-
seerd. Zo zal er elke dag van een 
gevarieerd programma kunnen 
worden genoten van sfeervol-
le optredens van koren en tal-
loze bekende artiesten. Voor de 
kinderen is er een speciaal kin-
derprogramma vol kerstenter-
tainment waaronder een 40 me-
ter hoog reuzenrad, een authen-
tieke draaimolen, een nostal-
gische hooiberg en een leven-

de kerststal. Ook kunnen kin-
deren een rondrit maken met 
de arrenslee, bestuurd door de 
Kerstman en ze kunnen kijken 
naar een prachtig poppenspel. 
In de Ruïne, die tijdens deze pe-
riode in zijn geheel zal worden 
uitgelicht, worden tenten op-
gesteld met transparante da-
ken zodat ook van hieruit van dit 
lichtspel kan worden genoten. 
In deze tenten zullen de lezin-
gen, met onder andere Wieteke 
van Dort, plaatsvinden. Ook zijn 
hier onder meer een kaarsen-
makerij, een ouderwetse bar-
bier en een tin gieterij te vinden, 
wordt er middeleeuws gekookt 
en kan er wijn worden geproefd. 
Volgens de initiatiefnemers Dolf 
Langelaan en Mirelle Hermans 
hoeven mensen nu niet meer 
uren te reizen naar een kerst-
markt in Aken of Keulen, maar 
biedt Kerstland Brederode al-
les wat een liefhebber van een 
dergelijke markt verwacht. Ver-
der kan nog vermeld worden dat 
het evenement rolstoelvriende-
lijk is, dat er naast het evene-
mententerrein parkeerruimte is 
voor ettelijke honderden auto’s 
en dat de entreebadge ad 7,50 
euro onbeperkt geldig is gedu-
rende de openingsperiode. Voor 
kinderen tot 12 jaar bedraagt de 
toegangsprijs 2,50 euro. Zie ook 
www.mirakels.eu. (Joop Waijen-
berg)

Vencire in Witte Theater
IJmuiden - Donderdag 28 ok-
tober en woensdag 3 november, 
20.30 uur, draait het Witte Thea-
ter aan de Kanaalstraat 257 de 
film ‘Vencire’.
Het leven van Mussolini her-
bergt een geheim: een onge-
wenste vrouw en een zoon, die 
weggemoffeld werden en uitein-
delijk onder verdachte omstan-
digheden om het leven kwamen. 
Benito Mussolini is een gedre-

ven socialist die zegt het volk 
te willen leiden naar een betere 
toekomst. De mooie Ida Dalser 
gelooft in zijn ideeën. De twee 
worden geliefden en krijgen al 
snel een zoon. Tijdens de Eer-
ste Wereldoorlog  verliezen zij 
elkaar uit het oog. Als Ida Mus-
solini na de oorlog terugziet, is 
hij de leider van de fascistische 
beweging geworden en met een 
ander getrouwd. 

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘Vencire’ op 28 oktober en
3 november 2010 om 20.30 uur. Bon is geldig voor 2 personen
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Diederik van Vleuten 
schittert met Oom Jan
Velsen – Bij de première ‘Daar 
werd wat groots verricht’ van 
Diederik van Vleuten, woensdag 
20 oktober in Stadsschouwburg 
Velsen, kon het publiek genie-
ten van de meesterlijke vertellin-
gen over oudoom Jan. Van Vleu-
ten bracht een solo over een stuk 
eigen familiegeschiedenis, dat 
meteen ook een belangrijk deel 
van onze vaderlandse geschie-
denis is. Vooral het deel over 
de belevenissen van oom Jan in 
Nederlands-Indië was bijzon-
der boeiend en bij tijden ontroe-
rend, hoewel Van Vleuten tijdens 
dit familie-onderonsje de zaal op 
een aantal momenten ook tot 
flink lachen bracht.
Van Vleuten begint vrij ingetogen 
met de introductie van zijn oud-
oom, van wie hij enkele jaren te-
rug de memoires kreeg. Aan de 
hand van die memoires schetst 
hij vervolgens een beeldend ver-
haal dat steeds meer vaart en in-
houd krijgt. Daarbij doorkruist 
hij een aantal belangrijke perio-
des die hij verlevendigt met leu-
ke anecdotes, eigen herinnerin-
gen, typetjes, foto’s en prachti-
ge liedjes.
Dacht het publiek in het begin 
nog ‘Wat moeten wij met oom 
Jan’? Allengs verstevigt Van 

Vleuten de grip op de zaal en 
kon men in de pauze nauwelijks 
wachten op het vervolg van de 
belevenissen van Jan en Aukje 
van Vleuten in Nederlands-Indië. 
En het is waar wat oom Jan in 
zijn memoires neerschreef: ‘Het 
is niet dat ik zo belangrijk ben, 
maar het gaat om de tijd waar-
in ik leefde.’ Voor de herinnerin-
gen van Indiëgangers die na de 
tweede wereldoorlog terugkwa-
men naar Nederland was nooit 
veel aandacht. En bijna nooit 
meer horen we in het echt de 
verhalen van mensen die naar In-
dië trokken voor het avontuur of 
een zelfgekozen missie. En hoe 
was voor de daar geboren kinde-
ren om eerst op te groeien in een 
warm land en op jonge leeftijd te 
worden gedeponeerd in het kou-
de Nederland om niet te ‘verindi-
schen’, terwijl je ouders ver weg 
zijn? Hoe beleefden mannen en 
vrouwen de kampen in Indië en 
hoe was het om terug te komen? 
Komt er ooit een einde aan het 
heimwee naar Nederlands Indië?
Diederik van Vleuten vertelt zo 
levendig dat het voelt alsof je er 
bij was. Het is geschiedenisles 
in natura. Ik wilde dat ik vroeger 
zo’n geschiedenisleraar had ge-
had. (Karin Dekkers)

Uw idee op de agenda 
van de raad? Het kan!
Velsen - In de gemeenteraads-
vergadering van donderdag 21 
oktober is de verordening Burger-
participatie herzien. Geen nieuwe 
regeling, wel een verbetering van 
de procedure. Iedereen die in Vel-
sen woont en 14 jaar of ouder is, 
kan een burgerinitiatief indienen. 
Heeft u plannen of ideeën waar-
van u vindt dat de gemeen-
te Velsen er wat mee zou moe-
ten? Via het zogenaamd burge-
rinitiatief kunt u dit soort onder-
werpen, plannen of voorstellen 
op de agenda van de gemeente-
raad plaatsen. Het kan gaan om 
kwesties die uw buurt, straat of 
wijk betreffen, maar ook de hele 
stad. Heeft u een goed idee voor 
Velsen zoals nieuwe vormen van 
dienstverlening, bijzondere ont-
moetingsplekken voor ouderen 
of een jongerenplatform? Met het 

burgerinitiatief legt u uw voor-
stel voor aan de gemeenteraad. 
Voordat u aan de slag gaat met 
het opstellen van het voorstel, is 
het raadzaam contact op te ne-
men met de raadsgriffier, telefoon 
0255 567502. Zij kan u adviseren 
over de procedure en u begelei-
den bij de behandeling van uw 
burgerinitiatief. 
Als het voorstel voldoet aan al-
le voorwaarden, dan komt het op 
de agenda van de eerstvolgen-
de Carrousel. U kunt het voor-
stel tijdens een sessie mondeling 
toelichten. Daarna besluiten de 
raadsleden of het voorstel in aan-
merking komt voor een raadsver-
gadering. Tijdens de raadsverga-
dering zal worden besloten of het 
initiatief wel of niet wordt uitge-
voerd. Zie ook www.velsen.nl > 
gemeenteraad.

Griezelen in zwembad
IJmuiden – Vrijdagavond liepen 
er heksen met kromme neuzen, 
duivels met flikkerende horen-
tjes, skeletten, gorilla’s en nog 
veel meer enge figuren rond in 
zwembad De Heerenduinen. 
Groene en blauwe lampen zorg-
den voor een mysterieus licht, 
aan het plafond hingen spoken 
en vleermuizen. Het was weer 
griezelen geblazen tijden de Hal-
loweenparty, die voor de vierde 
maal gehouden werd.
Nog voordat het zwembad open 
is, staat er al een hele rij kinde-
ren buiten te wachten. Er zijn 
zelfs dranghekken geplaatst. 
,,Gaat dat wel goed?’’, vraagt een 
ouder zich hardop af, als even 
later de kinderen staan te drin-
gen om naar binnen te mogen. 
,,Naast het vaste personeel zijn 
er veertig vrijwilligers aanwe-
zig, er is voldoende toezicht’’, stel 
manager Cor Speelman, voor de-
ze gelegenheid verkleed als Dra-
cula, gerust. Er waren maar liefst 
650 kinderen in het zwembad, 
het maximale aantal. Een he-
le klus om dat in goede banen 
te leiden, maar een goede voor-
bereiding is al het halve werk. 
Daarom werd het organisatieco-
mité, bestaande uit Martijn, Le-
ontine en Carla, door Speelman 

in het zonnetje gezet als dank 
voor hun inzet. 
Een engerd met een doodskop 
jaagt de kinderen de stuipen op 
het lijf, het gegil is niet van de 
lucht. Twee donkere figuren met 
zwartomrande ogen staan roer-
loos stil en staren de kinderen 
dreigend aan. Als er eentje een 
stap naar voren doet, vlucht een 
groep meiden gillend weg. ,,Jul-
lie zijn gewoon bange kippe-
tjes’’, roept Maeve (11), die stoer 
blijft staan. Kelly (11), Sanne (13) 
en Sophie (12) hebben het naar 
hun zin. ,,Het is gezellig en an-
ders dan anders, het is eng don-
ker. We hebben geen tijd om te 
zwemmen, we willen eerst al die 
griezels bekijken’’, zegt Sanne. 
,,We kunnen ook heel hard gil-
len’’, zegt ze en demonstreert dat 
direct, gevolgd door haar vrien-
dinnen. Als er een jongen na-
dert, zegt Sanne: ,,Hij hoeft zich 
niet te verkleden, hij is van zich-
zelf al een engerd.’’ De meiden 
proesten het uit.
Als mooist verklede kinderen 
werden Lis Engelman, Lilian van 
der Hove, Robby Binnenpot en 
Pien Lippes uitgekozen. Als prijs 
kregen zij, heel toepasselijk, een 
boek dat over een heks ging. 
(Carla Zwart)

Osteopathie behandelt de 
oorzaak van de klachten
Driehuis - Rugklachten, migrai-
ne, darmproblemen of andere li-
chamelijke klachten waar u mee 
moet leren leven? Klachten waar 
u al jaren last van heeft en er lijkt 
toch niets aan te doen? Dan is 
osteopathie iets voor u.
Osteopathie is erop gericht 
weefsels van het lichaam in be-
weging te brengen en te hou-
den. Hierdoor kan het herstel-
lend vermogen  van het lichaam 
optimaal plaatsvinden en zullen 
klachten verminderen. Het is een 
manuele behandelvorm, wat in-
houdt dat er uitsluitend met de 
handen gewerkt wordt en er dus 
geen medicijnen of apparatuur 
aan te pas komt. Osteopathie 
grijpt aan op de oorzaak van de 
klachten en niet op de sympto-
men zoals pijn, stijfheid of bewe-
gingsbeperking.Dit houdt in dat 
het totale lichaam onderzocht en 
waar nodig behandelt wordt en 
niet alleen het gedeelte waar de 
klachten zich uiten. 
U mag na drie behandelin-
gen verandering van de klach-
ten verwachten, waardoor resul-
taat snel merkbaar is. Een oste-
opatisch consult duurt circa drie 
kwartier tot een uur. Tijdens dit 
consult zullen uw medische ach-
tergrond, uw huidige klachten en 
de behandeling met u besproken 

worden. Hierna volgt de behan-
deling.
De osteopathie praktijk is geves-
tigd in driehuis aan de schaep-
manlaan 10. De osteopaten zijn 

Arjen Germans en Robert Dek-
ker. Voor meer informatie of een 
afspraak kunt u terecht op www.
osteopathiedriehuis.nl of bellen 
met 0255-533224. 

Parkinson café
Regio - De Parkinson Vereni-
ging organiseert iedere eerste 
donderdag van de maand het 
Parkinson café, voor mensen 
met de Ziekte van Parkinson en 
betrokkenen. U bent donderdag 
4 november van 14.00 tot 17.00 
uur welkom in La Place Dreef-
zicht, Fonteinlaan 1. Er zijn men-
sen van de Parkinson Vereniging 
aanwezig voor het beantwoor-
den van uw vragen en er is de 
mogelijkheid om onder het ge-
not van een drankje te spreken 
met deelgenoten. Meer weten? 
Bel 023-5338658.

Velsen-Zuid - Het belooft 
een ouderwets gezellige feest-
avond te worden op zaterdag 
6 november, tijdens de spe-
ciale 2Generations in Graan 
voor Visch. Uit de ticketver-
koop blijkt dat de zogenoem-
de classic-editie in ieder ge-
val druk bezocht gaat worden. 
Verwacht wordt dat deze exclu-
sieve editie in de loop van de 
week zal uitverkopen, ook van-
wege het feit dat er minder tic-
kets beschikbaar zijn dan bij de 
feesten in Velsen van vorig jaar.  
Wees er dus snel bij! Zie ook 
www.2Generations.nl,

Run op tickets 
2Generations
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IJmuiden - In het Seaport FM 
programma ‘Muziek Uit Zee’ 
wordt de geschiedenis van de 
zeezenders belicht uit de peri-
ode 1958 t/m 1990. Ook komen 
de diverse radio-evenemen-
ten, die destijds tussen de pie-
ren van IJmuiden hebben plaats-
gevonden, aan bod. Erik Beek-
man neemt u mee naar vervlo-
gen tijden. In februari dit jaar is 
oud-Veronica directeur Bull Ver-
wey op 100-jarige leeftijd over-
leden. Verwey stond samen met 
z’n broers Jaap en Dirk aan de 
wieg van het radiostation dat 
nu al ruim 50 jaar bestaat. Erik 
sprak Oom Bull enkele jaren ge-
leden over zijn bewogen leven. 
Verder is de in 2006 overleden 
Krijn Torringa te beluisteren met 
Teenager Muziek Express van-
af de Willem Beukels zn. Zie ook 
www.seaportplaza.nl.

Bull Verwey in 
Muziek Uit Zee

IJmuiden - Als u rond moet ko-
men van een laag inkomen, heeft 
u misschien wel recht op bepaal-
de voorzieningen of regelingen 
die uw financiële situatie ver-
beteren. De Formulierenbriga-
de Velsen biedt uitkomst bij het 
invullen van formulieren en kijkt 
samen met u naar de regelin-
gen en voorzieningen waar men 
recht op heeft. De Formulieren-
brigade ondersteunt mensen die 
op of rond het minimum leven bij 
het invullen van formulieren. De 
Formulierenbrigade Velsen geeft 
informatie over deze regelingen 
en voorzieningen en helpt bij de 
aanvraag. De Formulierenbriga-
de Velsen is er voor alle inwoners 
van Velsen die van een minimum 
inkomen leven en moeite hebben 
met het invullen van formulieren. 
Om een afspraak te maken met 
de Formulierenbrigade Velsen te 
maken, belt u met telefoonnum-
mer 0255-533885. Dit telefoon-
nummer is bereikbaar op maan-
dag t/m vrijdag van 09.00-17.00. 
U kunt ook een afspraak via de 
e-mail maken. Stuur dan een e-
mail naar formulierenbrigadevel-
sen@madi-mk.nl. De medewer-
kers van de Formulierenbrigade 
Velsen komen, indien nodig, ook 
op afspraak bij u thuis!  

Formulieren-
brigade Velsen

Bezuinigingen betekenen 
afbraak WMO-beleid
Gehandicaptenberaad Velsen 
(GBV) en de samenwerkende 
ouderenbonden in Velsen slaan 
de handen ineen tegen de af-
braak van de WMO. Deze brief 
heeft de steun van de WMO 
raad  Velsen en de deelnemers 
van Loket Velsen voor Wonen, 
Welzijn en Zorg
In het coalitie-akkoord 2010, ge-
titeld ‘Vertrouwen in de kracht 
van Velsen’ wordt aangegeven 
dat gekeken wordt naar bezuini-
gingen die op korte termijn ge-
realiseerd kunnen worden, en 
die ‘zo min mogelijk de positie 
aantasten van diegenen die af-
hankelijk zijn van ondersteuning 
door de gemeentelijke overheid’.
In de bijlage wordt, in tegen-
spraak met het voorgaande, het 
versoberen van het WMO beleid 
en WMO verstrekkingen als één 
van de bezuinigingmogelijkhe-
den aangegeven.
In haar conceptbegroting 2011-
2014 stelt het college een aantal 
bezuinigingen voor. Bezuinigin-
gen die naar ons oordeel niet zo 
weinig, maar zoveel als mogelijk 
de positie aantasten van diege-
nen die afhankelijk zijn van on-
dersteuning door de gemeente-
lijke overheid. Op geen enkele 
beleidsterrein wordt zoveel be-
zuinigd als op de WMO. Dit be-
tekent afbraak van een WMO 
beleid dat de afgelopen jaren 
met zorg is opgebouwd. Op dit 
beleid wordt 700.000 euro be-
zuinigd. Dit is bijna 25% van de 
totale bezuinigingsoperatie. 
De WMO is een participatiewet, 
bedoeld om mensen met een 
beperking deel te kunnen laten 
nemen aan de samenleving als 
elke andere burger. Hier is spra-

ke van een zorgplicht door de 
gemeente in goede en in slech-
te tijden. Daar waar ouderen en 
mensen met een handicap er als 
gevolg van het landelijk beleid 
vaak al in inkomen op achteruit-
gaan, komt onze gemeente met 
een eigen bijdrage voor indivi-
duele verstrekkingen. Dit is een 
klap in het gezicht van mensen 
die, zonder daarom gevraagd te 
hebben, afhankelijk zijn van ex-
tra voorzieningen om een nor-
maal leven te leiden. Dit mag 
niet gebeuren.
Wij vragen het college dringend 
deze ondoordachte voornemens 
te heroverwegen. Alle politie-
ke partijen hebben voor de ver-
kiezingen in hun plannen opge-
nomen dat zij op zouden komen 
voor gehandicapten en oude-
ren met een beperking. Wij vra-
gen de leden van de raad met 
klem deze volstrekt onaccepta-
bele bezuinigingsmaatregelen af 
te wijzen. 
Natuurlijk zijn wij als GBV en 
Samenwerkende Ouderenbon-
den bereid mee te denken over 
mogelijkheden tot besparingen 
op het WMO terrein. Wij stellen 
u daarom voor om samen met 
de WMO raad Velsen de ver-
schillende mogelijkheden te on-
derzoeken. Wij zijn echter op 
geen enkele wijze bereid de be-
langen van onze doelgroepen 
ten onder te laten gaan in een 
weinig doordachte en wat een-
zijdig gerichte bezuinigingdrift 
van ons gemeentebestuur.

Wim Polman, Gehandicapten 
Beraad Velsen
Sijp Nanne, Lokaal Samenwer-
kende Bonden Ouderen

Ingezonden brief

Nacht van de Nacht
Geen hand voor
ogen zien in Velsen?
Velsen - Dit jaar wordt op 30 
oktober voor de zesde keer de 
Nacht van de Nacht georgani-
seerd. In deze nacht wordt in 
heel Nederland op verschillen-
de manieren aandacht gevraagd 
voor lichtvervuiling en duister-
nis. In 2009 deden bij de vijfde 
Nacht van de Nacht al ruim 120 
gemeenten mee door ondermeer 
de openbare verlichting te doven.
In Velsen is sinds 2007 een werk-
groep actief die de Nacht van de 
Nacht ook hier beleefbaar wil 
maken. Deze werkgroep bestaat 
uit Natuurmonumenten (eenheid 
Noord-Holland Midden), het Pie-
ter Vermeulen Museum en Groen 
Links Velsen ondersteund door 
de Milieufederatie Noord-Hol-
land. Nederland wordt steeds 
lichter en steeds meer mensen en 
dieren hebben daar last van. Veel 
van die verlichting is helemaal 
niet nodig. Waarom moet een re-
clamemast de hele nacht bran-
den? Is het werkelijk noodzake-
lijk dat de plaatselijke kerk zo fel 
wordt verlicht? Donkere nach-
ten zijn belangrijk voor het wel-
zijn van mens en natuur. 
De werkgroep Nacht van de 
Nacht wil hier de Velzenaren 
graag op attent maken.
De werkgroep werkt sinds 2007 
met een drieledig project voor 
de Nacht van de Nacht in Velsen. 
Een deel over lichtvervuiling, een 
deel met excursies en een educa-
tief gedeelte in de vorm van een 
lessenserie voor schoolgroepen. 
Sinds de werkgroep startte met 
het onder de aandacht brengen 
van de Nacht van de Nacht zijn er 
binnen de gemeente al succes-
sen geboekt op het gebied van 
verlichting;  Zo is de gemeen-
te Velsen gestart met een project 
voor energiezuinige straatverlich-
ting en is de door het Pieter Ver-
meulen Museum ontwikkelde 
lessenserie landelijk ingezet. 
Dit jaar heeft de werkgroep Nacht 
van de Nacht Velsen als doel de 
nadruk te leggen op beleving van 
licht en donker door de inwoners 
van Velsen. Dit om bewustwor-
ding te vergroten en mensen te 
stimuleren na te denken over wat 
zij zelf kunnen  betekenen in het 
kader van lichtvervuiling. Er zijn 
verschillende activiteiten: Ieder-
een kan meedoen aan de Ster-
rentelling. Hoe minder verlichting 
er is, hoe meer sterren er te zien 
zijn. Op www.nachtvandenacht.nl 

staan tips, instructies en een in-
vulformulier voor de resultaten. 
De Sterrentelling wordt landelijk 
gedaan en na afloop kan Velsen 
vergeleken worden met andere 
gemeenten in Nederland. 
Door het Pieter Vermeulen Muse-
um en Natuurmonumenten wor-
den excursies gegeven tijdens de 
Nacht van de Nacht waarbij de 
schoonheid van de nacht beleefd 
wordt. Er is een lessenserie voor 
schoolgroepen 7 en 8 welke lan-
delijk beschikbaar is.
Tijdens deze Nacht van de Nacht 
vragen wij de inwoners van Vel-
sen goed om zich heen te kij-
ken. Zien zij donker tijdens de-
ze nacht? Zien zij verlichting in 
hun omgeving die eigenlijk ge-
doofd zou kunnen worden? Wan-
neer wij deze lichten zouden do-
ven,  wordt niet alleen ener-
gie bespaard maar wordt ook de 
lichthinder voor mens en dier be-
streden. Velsen zou in dit opzicht 
een voorbeeld gemeente kunnen 
worden die ook daadwerkelijk 
stappen onderneemt om de licht-
vervuiling te bestrijden.
Onder leiding van gidsen die het 
gebied goed kennen gaan groep-
jes deelnemers op zoek naar 
donkere en lichte plekken in het 
Nationaal Park. Hierbij wordt de 
link gelegd naar de nog steeds 
lichter wordende nachten en zal 
er gediscussieerd worden over 
nut en noodzaak en voor- en na-
delen van verlichting.
Normaliter is het Nationaal Park 
na zonsondergang niet toegan-
kelijk. Voor deze excursie wordt 
een uitzondering gemaakt. Tij-
dens de excursie in het Natio-
naal Park bestaat kans dat deel-
nemers (nacht)dieren zoals vleer-
muizen, uilen, reeën en damher-
ten tegen komen. Meer info en 
aanmelden via www.npzk.nl
Vanuit het Pieter Vermeu-
len Museum zal de Nachtwa-
ker een groepje kinderen van-
af 5 jaar en hun ouders meene-
men om met hem de nacht te be-
leven. De Nachtwaker weet al-
les van het donker en de nacht-
dieren en helpt je de schoon-
heid van de nacht te ervaren. Op-
geven kan via info@pieter-ver-
meulen-museum.nl of via 0255-
536726. De tocht start om 18.45 
uur in het Pieter Vermeulen Mu-
seum en duurt tot ongeveer 20.15 
uur. Meer info op www.pieter-
vermeulen-museum.nl.

Theaterconcert ‘t Staende 
Tuygh in Schouwburg
Velsen - Het oudste shantykoor 
van IJmuiden werd speciaal voor 
Sail 1995 opgericht en viert dus 
dit jaar haar 15-jarig jubileum, 
Het 30-koppige koor (naar ei-
gen zeggen een mix van zee- én 
landrotten) bezingt nog steeds 
met een breed repertoire van 
Engelse, Ierse, Duitse, Schotse 
en nederlandstalige shanty’s het 
zware zeemansleven van weleer. 
Deze seasongs krijgen bij het 
‘Tuygh’ een opzwepend en mee-
slepend tweede leven. Alleszins 
de moeite waard om dus zo`n 
optreden bij te wonen! 
Tijdens dit speciale schouwburg-
concert op zaterdag 6 november 
om 20.15 uur zullen twee gast-
koren acte de présence geven: 
Gospelkoor Get Together Again 
uit Driehuis brengt deze avond 
een mix van traditionele, jazzy en 

Afrikaanse gospels ten gehore 
terwijl Smartlappenkoor Doloro-
sa uit Beverwijk de zaal op stel-
ten zal gaan zetten met hun uit-
bundige repertoire van bekende 
meezingers! 
Een speciale tint aan deze avond 
wordt gegeven doordat deze 
drie koren op geheel eigen wij-
ze een nummer van een beken-
de IJmuidenaar zal gaan vertol-
ken, namelijk Cornelis Vreeswijk! 
Klassiekers als ‘Misschien wordt 
het morgen beter’, ‘De nozem en 
de non’ en ‘Ik heb je mijn liefste 
genoemd in een lied’ zullen deze 
avond een speciaal tintje geven.
Kaarten voor dit optreden zijn te 
verkrijgen aan de kassa van de 
Stadsschouwburg  ( 0255 515789 
of via www.stadsschouwburg-
velsen.nl) De toegang bedraagt 
12,50 euro.

Stoomtrein rijdt weer
Velsen-Noord – Zondag 31 okto-
ber rijdt de stoomtrein weer over 
het Corus terrein. Vertrek om 10.45 
uur vanaf het Velserbosch station. 
(Hoofdkantoor Dudokhuis). Kaart-
verkoop aldaar vanaf 9.30 uur, vol-
wassenen betalen vijf euro, kinde-
ren tot 12 jaar drie euro. Reserve-
ren tijdens kantooruren via 0251-

490352 of 06-12129068, kaart-
jes voor 10.00 uur ophalen bij het 
loket. Om veiligheidsredenen is 
identiteitsbewijs verplicht. Terug-
komst is om 12.15 uur. Vanaf 11.00 
uur is het Hoogoven Bedrijfsmu-
seum geopend. Bij voldoende ani-
mo is er om 13.00 uur nog een rit. 
Meer info: www.csy.nl
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Regio - Nicky’s Place organi-
seert op zaterdag 6 en zondag 
7 november een spirituele beurs 
met op zaterdag vier gratis lezin-
gen. De beurs wordt gehouden 
in het ouderensteunpunt aan de 
van Oosten de Bruynstraat 60, 
hoek Westergracht achter de 
Bavo Basiliek in Haarlem. Er zijn 
nieuwe disciplines en natuurlijk 
de vaste onderdelen uit de spiri-
tuele wereld. Een kwaliteitsteam 
aan medewerkers met onder 
andere mediums, tarotleggers, 
een babyfluisteraar een Engelen 
coach en een Sjamaan. De me-
diums en paragnosten die aan-
wezig zijn hebben allen jarenlan-
ge ervaring in het werken met 
de spirituele wereld. Ook deze 
keer is een aparte zaal voor re-
lax- en ontspanningsbehande-
lingen. Laat je eens magnetise-
ren of onderga een kruiden mas-
sage. Maar ook Reiki, stoelmas-
sage, voetreflexologie en rug le-
zen zijn aanwezig. En dit keer de 
gehele Aloé Vera collectie pro-
ducten. Vanuit de creatieve hoek 
kun je terecht bij spiritueel be-
schilderd aardewerk, bijenwas-
tekeningen, de prachtige ste-
nencollectie. Daarnaast is er 
handlijnkunde, numerologie, au-
ra lezen en iriscopie mogelijk. De 
beurs is open van 12.00 tot 18.00 
uur. Toegang voor een dag 5 eu-
ro, twee dagen 8 euro. Consul-
ten maximaal 10 euro. Parkeren 
op zaterdag 1,50 per uur, gratis 
op zondag. Zie ook www.nickys-
place.nl of bel 06-41041509.

Spirituele 
beurs

Twee maanden Multimate
IJmuiden - Het is alweer zo’n 
twee maanden geleden dat de 
Big Boss veranderde in Multi-
mate. De bouwmarkt werd totaal 
verbouwd en het resultaat mag 
er zijn. Een mooie frisse winkel, 
met ruime paden en optimale 
verlichting. Het is zodanig inge-
deeld, dat de klanten de gewens-
te producten moeiteloos kunnen 
vinden. Bedrijfsleider Ben Schaf-
stall: ,,Na twaalf jaar Big Boss 
wisten de vele vaste klanten na-
tuurlijk blind hun spulletjes te 
vinden. Het was even wennen. 
Maar nu merk je dat de klanten 
bijzonder tevreden zijn met de 
nieuwe opzet. En als ze het tóch 
niet kunnen vinden is dat geen 
probleem, onze verkoopmede-
werkers staan altijd klaar staan 
om te helpen. Hun behulpzaam-
heid en vakkennis is nog hetzelf-
de als voorheen.’’
Het assortiment artikelen is be-
hoorlijk uitgebreid. Er worden 
nu ook sleutels en naambord-
jes gemaakt en er is een semi-
professionele verhuurafdeling. 
Hier kan de klant terecht voor 
een behangafstomer, trilplaat, 
aanhangwagen, parketschuur-
machine of noem maar op. Ook 
nieuw: een professionele klus-

sendienst, met uitsluitend vak-
mensen. Wanneer de gekochte 
spullen geplaatst of gemonteerd 
moeten worden, krijgt de klant in 
de winkel meteen te horen hoe-
veel dat gaat kosten. Denk aan 
het afhangen van een deur, het 
plaatsen van een badmeubel, 
het leggen van een vloer of het 
plaatsen van een luxe schuif-
deurkast. Multimate staat garant 
voor de kwaliteit van het afgele-
verde werk.
De nieuwe bouwmarkt heeft 
de meest uitgebreide deuren-
show van de hele omgeving. 
Met mooie merken zoals Austria, 
Skantrae, Maestro, Signo en 
Cando. Desgewenst op maat ge-
maakt, ook is er een uitgebreid 
assortiment deurbeslag. Tevens 
is er keuze uit vier merken luxe 
schuifdeuren, mét of zonder kas-
tinterieur: Garobe, Stanley,DSH 
en traditionele paneeldeuren.
Het gekochte hout wordt nog 
steeds gratis op maat gezaagd 
en de bezorging in de gemeen-
te Velsen is ook gratis.
Voortaan is Multimate op za-
terdag tot 18.00 uur open, een 
uur later dus. Van maandag tot 
en met vrijdag is de bouwmarkt 
open van 9.00 uur tot 21.00 uur.

Kwaliteit en duurzaamheid bij Top Led Lampen

IJmuiden – Sinds kort is aan de 
Wijk aan Zeeërweg 55a de zaak 
Top LED Lampen gevestigd. Eige-
naar Erik Roose weet alles van de 
led verlichting af. Een bevlogen 
man: als hij er over gaat vertellen, 
raakt hij niet uitgepraat. Hij wil de 
mensen graag informeren en hel-
pen met een deskundig en eerlijk 
advies.

Led lampen zijn de verlichting van 
de toekomst. In 2012 is de huidige 
gloeilamp niet meer verkrijgbaar. 
Maar nu al is het beter te kiezen 
voor een led lamp dan voor een 
gewone gloeilamp, er zijn veel 
voordelen. De gloeilamp slurpt 
energie. Hij verbruikt 100% ener-
gie, slechts 10% daarvan wordt 
omgezet in licht. De overige 90% 

wordt omgezet in warmte. De 
gloeilamp gaat 1000 branduren 
mee, een led lamp heeft er 50.000 
en die wordt nagenoeg niet warm. 
Hij is zuinig: tegenover een gloei-
lamp van 25 watt staat een led 
lamp van slechts 1,60 watt. De 
led lamp is ook beter voor het mi-
lieu. En daar moeten we zuinig op 
zijn met z’n allen. Mensen denken 
dat de led lamp een wit, koel licht 
uitstraalt. ,,Dat is achterhaald’’, 
zegt Erik Roose. ,,Led lampen ge-
ven een mooi, warm licht en is in 
de meeste gevallen dimbaar. El-
ke lamp is te vervangen door een 
led lamp: van kaarslampje tot ko-
gellamp, van halogeen spotjes tot 
aan een tl buis.’’ Erik wijst om zich 
heen in de zaak, waar heel veel 
lampen branden: ,,Wat denk je 
dat me dit per dag kost aan licht? 
Slechts 20 cent! Het is echt veel 
goedkoper. De aanschaf is wat 
duurder, maar een led lamp gaat 
zichzelf terug verdienen op het 
moment dat je hem in de fitting 
draait.’’ Bij Top LED Lampen zijn 

alleen kwalitatief hoogstaande 
producten verkrijgbaar van top-
merken. Niet alleen voor particu-
lieren, maar ook voor bijvoorbeeld 
winkels, kantoren en restaurants.
Binnenkort start Roose met een 
nieuwe dienst: hij gaat ’s avonds 
op huisbezoek. ,,Bijvoorbeeld 
bij tweeverdieners, die overdag 
geen tijd hebben. Ik heb koffers 
vol met led verlichting. Mensen 
zien dan direct het effect, ze kun-
nen ter plekke kijken welk licht ze 
het best bevalt en welke lamp ze 
mooi vinden’’, vertelt hij.
In de winkel zijn ook leuke en ori-
ginele cadeaus verkrijgbaar. Zo-
als een terra cotta pot of lan-
taarn met solar en sensor: ze la-
den zichzelf op en gaan van-
zelf aan. Een nuttig en milieube-
wust cadeau, leuk voor de de-
cembermaand. Top LED Lam-
pen is telefonisch bereikbaar via 
06-26986127, openingstijden: van 
dinsdag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur.

Café de Halve Maan 
introduceert eigen bier
Santpoort-Noord – Café de Hal-
ve Maan heeft een eigen bier. 
Zondag werd dit onder grote be-
langstelling gelanceerd en werd 
de naam bekend gemaakt: de 
Maaniak. Erik Bartels bedacht de-
ze naam, hij kreeg hiervoor een 
strippenkaart, goed voor 20 bier-
tjes. Het is alleen niet te hopen 
dat hij die op één avond tot zich 
neemt: met 6,5 procent alcohol is 
het een behoorlijk straf biertje.
Martin Opdam en Christiaan De-
ijker zijn twee jonge Velsense on-
dernemers, die het concept ei-
genbiermerk.nl bedachten. Dirk 
Tromp en Martine Schubert, uit-
baters van de Halve Maan, waren 
enthousiast over het idee om een 
eigen bier te hebben. Deze zomer 
werd met een aantal vaste gas-
ten een proeverij gehouden, die 
bestond uit een aantal bestaan-
de bieren. De lekkerste werd uit-
gekozen, een Belgische brouwerij 
maakte daar enkele proefbuiltjes 
van. Ook daar werd weer de lek-
kerste van uitgezocht en zo ont-
stond het eigen biertje de Maa-
niak.

,,Ik proef een zoetje en iets spe-
cerijachtig’’, zegt de Santpoortse 
Maurice na een slok. ,,Dit biertje 
is niet seizoensgebonden, je kunt 
hem het hele jaar door drinken.’’ 
Nico uit IJmuiden is van mening: 
,,Een fris biertje met een kruidige 
afdronk. Hij is prima en krijgt van 
mij een 8,5.’’ ,,Ik ben geen bier-
drinkster, maar deze is erg lek-
ker. Hij doet me een beetje aan 
oud bruin denken’’, aldus El-
len uit IJmuiden. ,,Heerlijk. Hij is 
zacht met een iets bittere afdronk, 
precies zoals een biertje hoort te 
zijn’’, zegt Yvonne uit Beverwijk. 
Martin en Christiaan zijn blij dat 
de Maaniak zo goed ontvan-
gen wordt. Ze zijn met meerdere 
kroegbazen uit Noord-Holland in 
onderhandeling. Maar in de Halve 
Maan kwam voor het eerst het ei-
gen bier uit de pomp, dus dat was 
wel spannend. 
Over de naam de Maaniak zegt 
Martin: ,,Ik vind het een gave 
naam, het past bij dit biertje. Een 
pakkende en unieke naam voor 
een uniek biertje, alleen verkrijg-
baar bij de Halve Maan.’’

Jammen in
de Zeewegbar
IJmuiden - Zondag 31 oktober 
is alweer de derde Zeewegbar 
jamsessie van het seizoen 2010-
2011. De regie is in handen van 
Annebel en Rafael, geluid wordt 
verzorgd door Tom Makkes. De 
sessie is vanaf 17.00 uur tot on-
geveer 21.00 uur. Iedereen die 
een instrument bespeelt of kan 
zingen is van harte welkom om 
deel te nemen aan deze muzika-
le ontmoeting. Of je nou begin-
ner bent of ver gevorderd, er is 
altijd wel een plekje op het podi-
um te vinden. Wel op tijd komen, 
want de tijd is beperkt. Over de 
muziekstijl kunnen ze kort zijn: 
alles kan, niets moet. Dit is de 
sessie waar soul en rock hand 
in hand gaan met funk en rap. 
Backline is aanwezig, wel je ei-
gen instrument meenemen.

Santpoort-Noord - Bij Van 
Roijen Dierenspecials aan de 
Hoofdstraat 158 kunnen huis-
dierbezitters op dinsdag 2 no-
vember van 13.00 tot 18.00 uur 
gratis hun hond of kat op de fo-
to laten zetten. Het gaat om een 
zwart-wit foto van 10 bij 15 cen-
timeter. Er zijn diverse extra mo-
gelijkheden.

Gratis foto
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Verbetering van het ondernemersklimaat, versterking van de positie van 
de havens en toerisme en recreatie zijn van groot belang voor het algehele 
welzijn in Velsen. Daarom blijft het gemeentebestuur zich, samen met 
het bedrijfsleven, ook de komende jaren sterk maken om Velsen als 
dynamische en aantrekkelijke haven- en badplaats te pro� leren. Het beleid 
van de afgelopen jaren wordt voortgezet en de ambities van het college 
zijn vertaald in concrete ‘indicatoren’, streefcijfers kunnen uitwijzen of de 
gemeentelijke plannen het beoogde resultaat hebben gehad.

Als wethouder Financiën heb ik mijn eerste ontwerpbegroting aangeboden 
aan de gemeenteraad, die hierover op 4 november 2010 een besluit zal 
nemen. We zijn er als college in geslaagd met deze begroting de gemeente-
� nanciën weer voor meerdere jaren in evenwicht te brengen. 

BEGROTING 2011

We kiezen ervoor de komende tijd 
eerst bestaande plannen en projecten 
te realiseren, voordat wij met nieuwe 
zaken aan de slag gaan. Daarnaast 
hebben we � nanciële ruimte gecreëerd 
voor twee belangrijke speerpunten: 
het voortzetten van de economische 
pro� lering van Velsen na 2012, én een 
extra investering op het gebied van 
Toezicht en Handhaving. Beide zaken 
staan al enige tijd op het wensenlijstje 
van de gemeenteraad.

Ik vond het persoonlijk de grootste 
uitdaging van deze begroting om, met 
de beschikbare middelen, de huidige 
plannen die er voor Velsen liggen waar 
te kunnen maken. Denkt u bijvoorbeeld 
aan het Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer (HOV), het winkelcentrum, 
Oud IJmuiden, Velsen-Noord, de 
herinrichting van de Kromhoutstraat, 
de gymzaal in Santpoort-Zuid en de 
investeringen in sportvelden.
 
Daarnaast waren maatregelen 
onvermijdelijk om � nanciële 

Met het ‘ondernemersloket’, waar 
bedrijven al sinds 2008 terecht kunnen,
en het gebruik van één omgevings-
vergunning, blijft de gemeente invulling 
geven aan klantgerichte dienstverlening.
Daarnaast wil het gemeentebestuur ook 
bijdragen aan verbeterde aansluiting van 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, 
en met name ook tussen het onderwijs 
en het werken in haven en industrie. 
Intensieve samenwerking en overleg 
in lokaal en regionaal verband, o.a. 
in het Noordzeekanaalgebied en de 
Metropoolregio Amsterdam, blijven 
hoog op de agenda staan. Zo hoopt 
het college mede via het Platform 
Arbeidsmarkt Onderwijs IJmond, de 
gestegen werkloosheid onder jongeren 
te helpen terugdringen. 

Ambities waar het gemeentebestuur 
pal voor blijft staan zijn de kustvisie, de 
promotie van (en een facelift voor de 

ontsluiting van) IJmuiden aan Zee, 
het benutten van het recreatieve en
toeristische potentieel van het  
Velsense erfgoed en het stimuleren van 
evenementen om de recreatieve en 
toeristische sector maximaal te helpen 
versterken.

Het gemeentelijk beleid gaat ook niet
voorbij aan de belangen van de detail-
handel. Vernieuwingen in het winkel-
aanbod en verandering van het
consumptiegedrag hebben grote 
effecten voor winkeliers. Velsen werkt 
daarom samen met de provincie en de
andere IJmondgemeenten aan een
regionale detailhandelsnota, met richt-
lijnen voor zgn. perifere detailhandel 
(grootwinkel-aanbod aan de buitenrand 
van gemeenten). Vernieuwing is ook 
nodig om het voorzieningenniveau en 
de concurrentie positie van het winkel-
centrum IJmuiden op peil te houden.

tegenvallers in de begroting op te 
vangen, zoals de lagere inkomsten van 
de algemene uitkering van het Rijk en 
tegenvallers in de CAO-ontwikkelingen. 
Wij vinden de voorgenomen maatre-
gelen verdedigbaar in relatie tot voor-
zieningenniveau dat we in Velsen 
willen bieden. Helaas zijn de komende 
rijksbezuinigingen onmogelijk op te
vangen zonder grondige nieuwe structu-
rele maatregelen. De hele gemeente-
lijke organisatie werkt er hard aan om,
zoals in het coalitieakkoord afgespro-
ken, de begroting sluitend te houden.
 
Inmiddels hebben we als college 
besloten om een ‘Visie op Velsen 2025’ 
te ontwikkelen. Het plan van aanpak 
hiervoor is inmiddels klaar. In deze visie 
benoemen we niet alleen onze ambities 
voor de komende 15 jaar, maar 
vertrouwen ook op de kracht van 
Velsen –bestuur en inwoners samen– 
om deze ambities te realiseren.
 
Ronald Vennik
Wethouder Financiën

Samen sterk 
voor de Velsense economie

De gemeente krijgt van het Rijk geld voor onder meer werkloosheids-
uitkeringen. Er is sprake van een tekort omdat het aantal uitkeringsgerech-
tigden in het eerste halfjaar van 2010 met meer dan 20% is toegenomen. 
Voor de gemeentebegroting betekent dit een forse tegenvaller. Het college 
van burgemeester en wethouders wil zoveel mogelijk mensen aan werk 
helpen die anders van een uitkering afhankelijk zouden blijven (of worden).

Ook het aantal mensen dat is 
aangewezen op andere, meer 
speci� eke uitkeringen zoals oudere 
arbeidsongeschikten (IOAW) en 
zelfstandigen (IOAZ, BBZ), wil het 
college zoveel mogelijk terugdringen 
door hen te helpen bij het vinden van 
een baan. Naast werk en een eigen 
inkomen wil het gemeentebestuur ook 
de maatschappelijke participatie van 
mensen met een uitkering stimuleren, 
om te voorkomen dat zij in een 
isolement raken.

De gemeente Velsen werkt samen 
met het UWV/WERKbedrijf en de 
andere IJmondgemeenten op het 
‘Werkplein IJmond’, met een gerichte 
dienstverlening voor werkzoekenden 
en werkgevers. Hier is ook een 
Jongerenloket, dat de werkloosheid 
onder jongeren tot 27 jaar aanpakt. 
Op basis van de Wet Investeren in 
Jongeren (WIJ) krijgen jongeren een 
werk-leeraanbod van de gemeente, 
waardoor zij niet meer (volledig) van 
een uitkering afhankelijk zijn.

Aan de slag
om mensen (weer) aan werk te helpen

Landelijke trend:
financieel gaat

het minder,
maar Velsen

blijft ambitieus
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Zelfstandig en zelfredzaam zijn en participeren in het maatschappelijk verkeer. Voor ouderen en andere 
kwetsbare burgers is dat niet altijd gemakkelijk. Het gemeentebestuur wil er zoveel mogelijk aan bijdragen 
dat mensen zichzelf kunnen blijven redden. Daarbij is de sociale samenhang in de wijk van belang, en 
moet mantelzorgers en vrijwilligers het werk zo gemakkelijk en aantrekkelijk mogelijk worden gemaakt. 
Maatschappelijke voorzieningen zijn er verder op gericht om te helpen voorkomen dat mensen ziek worden, 
of in �nanciële problemen terechtkomen. Ook adequate inburgering van oudkomers én nieuwkomers in de 
Velsense gemeenschap heeft de prioriteit van het gemeentebestuur. 

Het gemeentebestuur heeft enkele 
jaren geleden het meerjarige beleidsplan 
WMO 2008-2011 opgesteld, en met 
de uitvoering daarvan gaat het college 
consistent verder. Wel vervallen 
enkele vergoedingen, zoals voor een 
verhoogde toiletpot en beugels. 

Goed onderwijs, 
goed onderdak en een goede 
basis voor de jeugd
Goede voorzieningen voor onderwijs, jeugd en educatie. Goed gebruik van 
deze voorzieningen zodat kinderen met de juiste bagage en ontplooiing de 
maatschappij in stromen, en achterstanden kunnen worden voorkomen.  
Dat stelt het college zich, kort samengevat, ten doel met het beleid voor 
Jeugd en Educatie. 

Goede onderwijsgebouwen zijn 
een eerste vereiste. De gemeente 
Velsen werkt aan het terugdringen 
van tijdelijke voorzieningen voor 
onderwijshuisvesting, en het 
optimaliseren van de bestaande 
huisvesting voor het hedendaags 
onderwijs. Het gemeentebestuur 
stimuleert dan ook brede scholen,  
waar functies worden gecombineerd: 
naast onderwijs bijvoorbeeld ook 
welzijn, kinderopvang, cultuur, sport enz. 

Begin 2010 heeft de gemeenteraad 
het Masterplan Huisvesting Onderwijs 

2010-2017 goedgekeurd, waarin de 
onderwijshuisvesting voor de komende 
jaren is uitgestippeld. Adequate 
huisvesting voor de Bosbeekschool, de 
Klipper, het Ichtus en het Felisenum 
hebben daarin prioriteit gekregen, 
evenals de accommodatie voor De 
Zandloper. 
 
Het beleidsterrein Jeugd en Educatie 
ontkomt niet aan bezuinigingen. 
Zo zal het leerlingen vervoer worden 
versoberd en wordt de vervoers-
bijdrage voor het schoolzwemmen 
afgeschaft. Speerpunten in het beleid

zijn onder meer het Centrum voor 
Jeugd en Gezin, dat vanaf 2011 laag- 
drempelige opvoedingsondersteuning 
en preventieve jeugdzorg zal bieden, en 
de nieuwe wet OKE (Ontwikkelkansen 
door Kwaliteit en Educatie).

Deze wet moet jonge kinderen in 
peuter-speelzalen en kindercentra een 
veilige, stimulerende omgeving bieden, 
waar risico’s op taalachterstanden 
vroegtijdig kunnen worden 
gesignaleerd en aangepakt.

Maatschappelijke ondersteuning 
om langer zelfstandig en gezond te blijven 

We houden 
contact

Ook wordt een inkomenstoets 
ingevoerd: bij een inkomen van meer 
dan 1,5x bijstandsniveau kan de eigen 
bijdrage verder oplopen. Tenslotte 
wordt gekeken naar verschillende 
PGB-tarieven (Persoons Gebonden 
Budget), afhankelijk van besteding aan 

hulp via een zorginstelling of particulier. 
In het beleidsplan zijn alle mogelijke 
activiteiten opgenomen die mensen 
in staat kunnen stellen zelfstandig te 
blijven wonen en actief te blijven in de 
samenleving. Naast vrijwilligerswerk 
en mantelzorg zijn ook goede 
informatie en advies, huishoudelijke 
hulp, vervoers-voorzieningen en 
maatregelen op het gebied van sociale 
veiligheid hier onderdeel van. Ondanks 
de bezuiniging- en accepteert het 
college dat sommige voorzieningen op 
dit gebied méér geld gaan kosten, zoals 
de OV-Taxi.

Op dit beleidsterrein houdt de 
gemeente zich met nog tal van andere 
belangrijke preventietaken bezig, 
zoals een goede signalering en het 
toeleiden naar hulpverlening op het 
gebied van geestelijke gezondheidszorg 
en bijvoorbeeld bij huiselijk geweld. 
Ook preventie van overmatigdrugs- 
en alcoholgebruik, voorkoming van 
infectieziekten en epidemieën, de 
algemene jeugdgezondheid tot 19 jaar 
en preventie van schuldhulpverlening 
behoren tot de speerpunten van het 
gemeentelijk beleid op het gebied van 
maatschappelijke zorg.

Onder deze titel heeft de gemeente -
raad een nota vastgesteld over 
burger participatie. Het college wil 
het proces van politieke besluitvor-
ming een nog centralere rol geven 
en de drempel voor een raadplegend 
referendum verlagen. De gemeen-
telijke website is vernieuwd in het 
kader van klantgerichte dienstver-
lening met speciale aandacht voor 
burgerpartici patie en interactieve 
communicatie. 

Een goede dienstverlening, ook 
persoonlijk, is een eerste vereiste 
voor betrokkenheid van de bevolking 
bij het bestuur van de gemeente. De 
wijkgerichte dienstverlening zal samen 
met de partners verder worden ver�jnd 
en verbeterd. Goed gebruik van de 
kennis, kunde en ervaring van de 
wijkplatforms is daarbij van belang. Om 
de tevredenheid van de burger met de 
dienstverlening van de gemeente goed 
te kunnen toetsen zal hiervoor een 
meetinstrument worden ontwikkeld. 
Niet alleen de gemeente zelf, ook het 
rijk stelt eisen aan een klantgerichte 
dienstverlening aan inwoners, bedrijven 
en instellingen. Om aan deze eisen te 
voldoen gaat de gemeente Velsen haar 
dienstverlening organiseren rond de 
verschillende contactkanalen: telefoon, 
post, baliebezoek, e-mail en internet. 
Het Klant Contact Centrum (KCC) 
vormt hiervoor een centrale ingang, 
die onderdeel uitmaakt van de afdeling 
Publiekszaken. De klant is daar altijd aan 
het goede loket, hoeft zijn vraag maar 
één keer te stellen en kan de dienstver-
lening bovendien op de voet volgen.
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Cultuureducatie, -participatie en -historie: 

Velsen blijft inspireren
Op basis van de nota Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012, ‘Velsen inspireert’, met de speerpunten cultuureducatie, 
cultuurparticipatie en cultuurhistorie is 2 jaar geleden een uitvoeringsprogramma opgesteld dat eind 2010 wordt 
geëvalueerd voor een volgende periode. De activiteiten in dit programma kunnen alleen doorgang vinden als de 
kosten binnen bestaande budgetten gedekt kunnen worden. Het college vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk 
mensen actief of passief genieten van kunst- en cultuuruitingen, en dat inwoners zich bewust zijn van de waarde van 
het cultuurhistorisch erfgoed van Velsen.

Voor het speerpunt cultuureducatie, 
dat vooral is gericht op de jeugd, zijn 
verschillende activiteiten gepland zoals 
een kunstmenu voor het primair
onderwijs, ‘rondjes cultuur’ voor het
voortgezet onderwijs en samenwer-
kingsprojecten voor het primair en 
voortgezet onderwijs. Ook onderzoekt 
de gemeente de mogelijkheid tot het 
oprichten van een jeugdcultuurfonds 
Velsen.

Op het gebied van cultuurparticipatie 
wil het gemeentebestuur proberen 
subsidies te verwerven bij rijk en 
provincie voor lokale culturele 
activiteiten. Ook worden mogelijke 

projecten onderzocht in het kader 
van ‘community art’. Daarnaast 
stimuleert de gemeente instellingen 
om ideeën te ontwikkelen voor het 
bereiken van nieuwe doelgroepen.

Op cultuurhistorisch terrein wordt 
gezocht naar mogelijkheden om op 
een moderne manier de historie, kunst, 
monumenten en archeologie van 
Velsen voor het voetlicht te brengen. 
Ook wordt gekeken naar activiteiten 
via het Historisch Informatie Punt 
(TOEN) en ondersteuning van het 
Pieter Vermeulen Museum, het Zee-en 
Havenmuseum en het Bunkermuseum, 
bij projecten gericht op cultuur-

historische bewustwording van met 
name de schooljeugd. Voor het Pieter 
Vermeulen Museum werkt de gemeente 
mee aan nieuwe huisvesting aan de kust. 

De gemeenteraad heeft zich begin
2010 uitgesproken voor verzelfstan-
diging van de bibliotheek Velsen. Het 
college werkt nu aan het realiseren 
van een bestuursvorm voor deze 
zelfstandige organisatie, die past bij de 
hedendaagse maatschappelijke functie 
van de bibliotheek én bij de rol van 
de gemeente als beleidsbepaler en 
opdrachtgever. Behoud van de kwaliteit 
van de bibliotheek is een belangrijke 
doelstelling in dit proces.

De gemeente zou graag zien dat 
meer inwoners van Velsen aan 
sport gaan doen. Op dit moment 
doet 71% van de Velsenaren dit 
al. Een actueel sportaanbod voor 
verschillende takken van sport en 
vormen van bewegen, plus goed 
gewaardeerde sportaccommodaties 
zijn daarbij onmisbaar. In Velsen is 
nu keuze uit minimaal 55 takken van 
sport en circa 80 sportverenigingen. 
Het college baseert zijn beleid 
op de meerjarennota ‘De Kracht 
van Sport 2008-2011’, waarin de 
kaders en doelstellingen voor het 
sport(stimulerings)beleid zijn 
vastgelegd.

De Kracht van Sport staat buiten kijf

De sportaccommodaties zijn en 
blijven een belangrijke pijler voor 
het sportbeleid. De gemeente heeft 
zichzelf een drieledige missie gesteld: 

‘wij geven sport de ruimte, wij houden 
sport bereikbaar en wij investeren 
in hoogwaardige en duurzame 
sportaccommodaties’. In 2011 start de 
planontwikkeling voor een grondige 
renovatie van sportpark Rooswijk in 
Velsen-Noord. Ook voor renovatie
of nieuwbouw van de sporthal Zeewijk 
en nieuwbouw voor de Waterloo-
gymzaal worden plannen ontwikkeld. 

Bezuinigingen zijn niettemin onvermij-
delijk. De sportsubsidies worden 
gehalveerd. Weliswaar wordt dit per 
onderdeel bezien, maar het college gaat
ervan uit dat enige verschraling van 
het aanbod (of de toegankelijkheid) 
van sport onvermijdelijk is. Vooral 
binnensport- en zwemverenigingen 
zijn hier gevoelig voor. Door een 
nieuwe opzet voor de exploitatie 
van sportaccommodaties streeft 

de gemeente ernaar BTW-belaste 
sportdiensten aan verenigingen te gaan 
verlenen. Het zou de gemeente een 
besparing opleveren van ca. 
€ 50.000, die niét ten koste van de 
sportvereniging en gaat. 

Het college blijft de band tussen sport 
en onderwijs stimuleren, onder meer 
via de Brede Scholen. Andere succes-
volle beleidskeuzes worden eveneens 
voortgezet, zoals de JeugdSportPas die 
al voor het derde jaar wordt ingezet. 
Ook houdt de gemeente rekening met 
de kans dat in 2028 de Olympische 
Spelen in Nederland worden gehouden. 
Daarover valt naar verwachting nog 
dit jaar de beslissing. Mocht Nederland 
deze eer ten deel vallen, dan zal Velsen 
ernaar streven kansen te grijpen in 
samenwerking met de Metropool 
Regio Amsterdam.

Het aantal mensen dat kampt met
gevoelens van onveiligheid in de wijk 
is de laatste jaren licht gestegen tot
22%. Het college vindt dat een 
ongewenste ontwikkeling en een te 
hoog percentage en wil dit omlaag 
brengen. Het ervaren van overlast 
door jongeren is echter iets gedaald, 
en die waarde wil het gemeente-
bestuur vasthouden. Andere zaken 
die een rol spelen zijn onder meer 
huiselijk geweld en horeca-overlast. 

Speerpunten in het beleid zijn 
integrale veiligheid, zoals beschreven 
in de meerjaren Kadernota Integrale 
Veiligheid die de gemeenteraad in 2010 
heeft vastgesteld. De doelstellingen 
hiervan worden de komende jaren 
telkens uitgewerkt in een jaarplan met 
projecten en activiteiten die integraal, 
in samenwerking met andere partijen, 
worden uitgevoerd. Om criminaliteit en 
overlast gericht aan te pakken werkt 
de gemeente samen met politie, justitie 
en hulpverlening in het Veiligheidshuis 
Kennemerland. Het Veiligheidshuis 
richt zich vooral op veelplegers, jeugd, 
daders van huiselijk geweld, nazorg aan 
ex-gedetineerden en het aanpakken van 
overlast gevende personen.

Speci� eke aandacht gaat uit naar het 
ontwikkelen van een gezamenlijke 
ketenaanpak van de ‘pooierboy’-
problematiek. Ook hierbij wordt 
samengewerkt in Kennemerland, en 
overleg gepleegd met scholen en 
welzijnsinstellingen.

Overlastsituaties door jeugd 
en horecabezoekers, maar ook 
bijvoorbeeld door dierenuitwerpselen, 
verkeer rond scholen, illegale bewoning 
of bouwen zonder vergunning 
worden sinds 2010 gericht bestreden 
door middel van bestuurlijke 
handhaving. Door de invoering van 
de Bestuurlijke strafbeschikking en 
betere samenwerking met de politie 
verwacht het college dergelijke ‘kleine 
ergernissen’ beter te kunnen bestrijden.

Een veilige 
omgeving, 
een veilig 
gevoel
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Tevredenheid bij de inwoners over 
hun leefomgeving is vanzelfsprekend 
een primair doel van het gemeente- 
bestuur. Vanuit een gezond heden-
daags besef wil de gemeente verder 
graag bijdragen aan een duurzaam 
gebruik van de openbare ruimte en 
een leefbare en veilige omgeving.
Ook bereikbaarheid en verkeers-
veiligheid zijn daarin belangrijke 
factoren.

In het coalitieakkoord is opgenomen 
dat Velsen ‘�etsstad’ wordt, en nog in 
2010 zal het Fietsbeleidsplan in de 
gemeenteraad besproken kunnen 
worden. Ook het plan van aanpak voor 
een duurzaam veilige schoolomgeving in 
samenwerking met de scholen, en het 
lokaal verkeer- en vervoersplan (LVVP) 
dat in 2011 wordt geactualiseerd, dragen 
bij aan een leefbaar en veilig Velsen. 

Verbetering van de bereikbaarheid en 
doorstroming in Velsen door 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
(HOV) is een stap dichterbij gekomen 
met het beschikbaar stellen van een 
�nanciële bijdrage door de provincie, 
voor de HOV-verbinding IJmuiden-
Haarlem. In 2011 en 2012 zullen de 
voorbereidingen worden getroffen 
en de eerste projecten in gang gezet.
De daadwerkelijke uitvoering wordt 
verwacht in de jaren na 2012. De 
herinrichting van delen van het 
wegennet, en het streven om de 
verkeersintensiteit op de Lange 
Nieuwstraat terug te brengen, hangt 
hiermee nauw samen. 

Ook voor een Primaire Route, een 
route buiten de kernen om voor een 
betere bereikbaarheid van Velsen met 
minder verkeersoverlast en een betere 
doorstroming van het verkeer, kan 
in 2011 een uitvoeringsplan worden 
opgesteld. Voorlopig echter ziet het 
college zich genoodzaakt om het budget 
voor onderhoud van wegen, water 
en groen tijdelijk te verlagen. Voor de 
kwaliteit van water en groen kunnen 
de gevolgen van deze maatregelen tot 
een minimum beperkt blijven. Voor 
de verkeersveiligheid heeft het geen 
consequenties.

Een leefbare, 
bereikbare 
en duurzame 
omgeving 

Goed gebruik van de ruimte, 
gedegen bebouwingsmogelijkheden 
en een woningvoorraad die kan 
voorzien in de (toekomstige) 
woonwensen van de bevolking. Het 
klinkt als een eenvoudige opgave, 
maar ruimtelijk beleid vereist een 
visie op de lange termijn en heeft 
te maken met tal van wetten, regels 
en procedures. De gemeente Velsen 
wordt bovendien gekenmerkt door 
een opeenhoping van woon-, werk-, 
recreatie- en natuurfuncties en een 
verleden met de nodige cultuur-
historische waarde, die in sommige 
gevallen met elkaar op gespannen 
voet staan maar elkaar vaak ook 
geweldig versterken.  

In 2011 komt de besluitvorming 
over diverse belangrijke, 
ingrijpende bestemmingsplannen 
zeer dichtbij: Corus, Zeezicht, De 
Biezen, Zuiderscheg, Leck en de 
Berge, Averijhaven. Ook zal een 
startdocument opgeleverd worden 
over de Zeehaven.

Voor de vernieuwing van het winkel-
centrum IJmuiden heeft de gemeente 
een samenwerkingsovereenkomst met 
projectontwikkelaar Multi Vastgoed. 
De voorbereiding van planontwerpen 
voor bebouwing en openbare ruimte, 
planologische procedures en de 
communicatie met omwonenden en 

Milieubeleid gericht op een
duurzame, gezonde toekomst

Velsen ziet zichzelf, zo staat in het coalitieakkoord, graag als centrum voor 
duurzame energie. De Milieudienst IJmond werkt in opdracht van het 
college aan de Energievisie Gemeente Velsen 2010-2020. Dit heeft alles 
te maken met de beleidsdoelstelling van de gemeente om in 2015 (wat 
huishoudens betreft) een klimaatneutrale gemeente te zijn. Projecten die 
in dit kader onder de loep worden genomen zijn onder meer de Grote 
Buitendijk, de wijkgerichte aanpak energieprestatie particulier woningbezit, 
energieprestatieafspraken met de woningcorporaties, zonnepanelen op 
3.000 woningen en windstroom voor elke Velsenaar. 

Intussen hanteert de gemeente Velsen, 
naast de geldende milieuwetgeving, 
het milieubeleidsplan Velsen 2008-
2012 met de speerpunten duurzame 
ontwikkeling en kwaliteit van de 
leefomgeving. Daarbij zoekt de 
gemeente de kwaliteit vooral rondom 
de woning: waar het dagelijkse leven 
zich afspeelt, waar kinderen opgroeien 
en spelen en mensen in gezonde 
omstandigheden tot rust moeten 
kunnen komen. 

Op grond van het gemeentelijk 
rioleringsplan (GRP) heeft het college 

Ruimtelijke ordening: 
functies die soms strijdig zijn,
maar elkaar ook versterken

andere belanghebbenden betekenen 
voor 2011 een �inke opgave. In Velsen-
Noord wordt de ‘Frisse Wind’, die al op 
tal van plaatsen zichtbaar en merkbaar 
is, in meerdere opzichten ingevuld: 
verdere verbetering van de openbare 
ruimte en de infrastructuur, nieuwe 
woningen, herstructurering van de 
bedrijvenstrook aan de Wijkermeerweg.  
In Oud IJmuiden is de vervanging 
van 146 woningen en het toevoegen 

van 200 woningen in volle gang. Op 
voorstel van de gemeenteraad is ook 
onderzoek gestart naar het realiseren 
van extra parkeervoorzieningen.

Andere ruimtelijke projecten die op 
termijn grote ontwikkelings- en 
bouwactiviteiten zullen meebrengen 
zijn onder meer het bedrijventerrein 
Grote Hout, aanvullende woningbouw 
en verbetering van de woonomgeving 
bij het Stadspark in IJmuiden, de Grote 
Buitendijk/Hofgeest (wonen en werken) 
en de plannen voor IJmuiden aan Zee 
op het gebied van recreatie, toerisme 
en wonen.

de afgelopen jaren veel geïnvesteerd 
in verbetering van het rioolstelsel. 
Door het bouwen van bergbezink-
bassins en toepassing van nieuwe 
technieken is de kans op overstort 
van vuil water bij hevige regenval 
drastisch teruggedrongen. Op basis 
van een nieuw basisrioleringsplan 
zal het technisch functioneren van 
het riool-systeem op korte termijn 
opnieuw worden getoetst aan 
normen van volksgezondheid, ‘droge 
voeten’ en schoon oppervlaktewater. 
Velsen blijft hiermee koploper van de 
gemeenten die onder Rijnland vallen.
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Tien spelers uit Top-30
Sterkste B-groep ooit in 
Tata Steel Chess Tournament
Wijk aan Zee - Het deelne-
mersveld van het 73e Tata Steel 
Chess Tournament telt vijf spe-
lers uit de mondiale top-10. Het 
zijn Magnus Carlsen (1), Viswa-
nathan Anand (3), Levon Aro-
nian (4), Vladimir Kramnik (5) 
en Alexander Grischuk (7). Het  
deelnemersveld in de hoofd-
groep kent vijf debutanten, na-
melijk de 16-jarige Anish Giri uit 
Rijswijk, Erwin l’Ami uit Woerden, 
de regerend Europees kampioen 
Ian Nepomniachtchi (Rusland), 
de Fransman Maxime Vachier-
Lagrave (jeugdwereldkampioen 
in 2009/2010) en de Chinees 
Wang Hao. 
Het veld bestaat uit een mooie 
mix tussen absolute wereldtop, 
jeugdig talent en de vernoem-
de debutanten. Vijf van de veer-
tien spelers zijn 21 jaar of jonger. 
Wereldkampioen Anand (41 in 
januari 2011) is de oudste deel-
nemer.
Met een gemiddelde rating van 
2736 benadert het Tata Steel 
Chess Tournament 2011 qua 
sterkte het jubileumtoernooi uit 
2008 (toen met een gemiddelde 
rating van 2740). 

De grootmeestergroep B van het 
Tata Steel Chess Tournament is 
de sterkste uit de geschiede-
nis in Wijk aan Zee. Volgens de 
organisatie lokt de felbegeer-
de promotieplaats naar de A-
groep steeds meer schakers uit 
de wereldtop naar het toernooi. 
Liefst drie van de veertien spe-
lers hebben een rating van meer 
dan 2700, hetgeen betekent dat 
een speler tot de wereldtop be-
hoort. Met een gemiddelde ra-
ting van 2657 heeft de B-groep 
voor de eerste maal in zijn histo-
rie toernooicategorie 17 gehaald.

De grootmeestergroep C telt 12 
van de 14 namen. De resterende 
twee plaatsen gaan naar de win-
naar van het traditionele Cultural 
Village Tournament (15-24 no-
vember 2010, Wijk aan Zee) en 
de beste Nederlander in hetzelf-
de toernooi. 

Het 73e Tata Steel Chess Tourna-
ment vindt plaats van 14 tot en 
met 30 januari 2011 in sporthal 
De Moriaan in Wijk aan Zee. De 
toegang voor het publiek is gra-
tis.

Feestelijke première 
Verdi’s Rigoletto
Velsen - Beleef op zondag 31 
oktober (16.00 uur) in de Stads-
schouwburg Velsen de première 
van de internationale operapro-
ductie ‘Rigoletto’, met stersolis-
ten Alfio Grasso en Giorgio Cas-
ciarri. Leef mee met de nar Ri-
goletto die zijn prachtige doch-
ter Gilda, een onschuldig meis-
je nog, wil beschermen tegen de 
gevaren van de boze mensenwe-
reld. Tevergeefs. Zij valt voor de 
charmes van Rigoletto’s meester, 
de gewetenloze hertog. De nar 
zint op wraak, maar zijn moord-
plan heeft fatale gevolgen. Tij-
dens de zinderende muzika-
le apotheose, waarvoor Verdi al 
zijn genialiteit in de weegschaal 
legde, is het voor de toeschou-
wer moeilijk de ogen droog te 
houden. Na afloop zal ‘La donne 
e mobile’ nog volop geneuried 
worden in de voor de première 
feestelijk aangeklede foyers.

De regie is in handen van Frank-
Bernd Gottschalk die in Velsen 
eerder prachtig opzien baarde 
met ‘La Traviata’. GPD schreef: 
‘De Duitse regisseur en de Ne-
derlandse decorontwerper Ka-
rel Spanhak zijn met smaak en 
toewijding te werk gegaan. Hun 
enscenering laat zowel de fees-
telijke uitbundigheid als de ge-
concentreerde wanhoop van de 
opera uitkomen.’
De opera wordt in het Italiaans 
gezongen en Nederlands boven-
titeld (lichtkrant bovenin de to-
neelopening met synopsis ope-
ra). 
Van 15.15 tot 15.45 uur kan het 
publiek in de theaterzaal een 
gratis voorbeschouwing bijwo-
nen. De Haarlemse operaken-
ner André Kaart (bekend van Bel 
Canto) vertelt meer over Verdi’s 
meesterwerk ‘Rigoletto’. (foto: 
Konstadin Chernev)

Stichting 
Pequenita viert 
eerste lustrum
IJmuiden - De Velsense Stich-
ting Pequenita heeft haar eer-
ste lustrum gevierd met een 
benefietdiner in Restaurant Le 
Début van de Hogere Hotel-
school in Amsterdam. Studen-
ten hebben daar twee avon-
den een verrassingsmenu ge-
serveerd voor ruim tachtig gas-
ten. De opbrengst van de twee 
avonden is bestemd voor een 
nieuw project van de stich-
ting. Stichting Pequenita werd 
in 2005 opgericht en heeft als 
doelstelling kleinschalige pro-
jecten te ondersteunen, die de 
sociaal economische zelfstan-
digheid en onafhankelijkheid 
van vrouwen in ontwikkelings-
landen bevorderen. In de eer-
ste vijf jaar dat de stichting be-
staat, zijn dertien projecten af-
gerond in Niger, Suriname en 
Zuid-Afrika. Dankzij deze pro-
jecten hebben lokale vrouwen 
zich kunnen ontplooien en werd 
basis gelegd voor verdere eco-
nomische en sociale ontwikke-
ling. Het geld dat met de acti-
viteiten rond dit lustrum wordt 
opgehaald, gaat naar een mi-
crokredietproject van vier vrou-
wengroepen in Tchirozerine bij 
Agadez in Niger. Met dit krediet 
zijn de vrouwen in staat om een 
handeltje op te zetten variërend 
van het verkopen van eigenge-
maakte leren artikelen, houts-
kool, beignets, koekjes, limo-
nade en geitenkaas. De vrou-
wen zijn goed georganiseerd en 
komen wekelijks bij elkaar om 
problemen te bespreken, erva-
ringen uit te wisselen en even-
tueel krediet terug te betalen. 
Ook de opbrengst van de ko-
mende Solidariteitsmarkt in 
het Solidariteitsgebouw aan de 
Eenhoornstraat 4 is ten bate van 
het microkrediet van deze vrou-
wen. De markt wordt daar tra-
ditioneel op de laatste zaterdag 
van de maand (30 oktober) ge-
organiseerd door Stichting Vel-
sen voor de Derde Wereld. Men 
kan daar ook meer te weten ko-
men over de doelstellingen van 
Stichting Pequenita.

Inbraak bij Folkerts 
Design and Printing
IJmuiden - Maandag werd 
aangifte gedaan van inbraak 
bij een bedrijf aan de Kenne-
merlaan 1. Er werden twee gro-
te Sint Nicolaas-posters ont-
vreemd. Men kwam binnen 
zonder braaksporen. Er werden 
meerdere ruimtes doorzocht.
Door de forensische recher-
che is sporenonderzoek ver-
richt, maar van de daders ont-
breekt elk spoor. Wie getuige 

is geweest van deze inbraak of 
op een andere manier informa-
tie heeft over deze zaak wordt 
verzocht contact op te nemen. 
U vindt de beelden van de be-
veiligingscamera’s op www.
uitprinten.nl of www.youtube.
com/watch?v=RNYjuSot8H4. 
Ook zullen de dagelijks beel-
den op Seaport TV te zien zijn. 
Zie ook www.intochtsinter-
klaas.nl.

Jeugd VV IJmuiden 
volop in beweging
Velsen - Het eerste elftal van 
de VV IJmuiden draait op dit 
moment niet al te best. Vo-
rig seizoen stond het team na 
acht wedstrijden fier bovenaan 
en daarna ging het een stuk 
slechter. De club heeft er ver-
trouwen in dat de selectie on-
der leiding van Bert van Duij-
venbode het scenario dit jaar 
om gaat draaien.
Bij de jeugd is de goede lijn 
van vorig jaar doorgezet. De 
jeugdcommissie heeft vorig 
seizoen in overleg met jeugd-
coördinator Hans Nieuwenhuis 
een technisch- en algemeen 
jeugdplan gemaakt waar VV 
IJmuiden de eerste 5 jaar mee 
voort kan. Dit plan wordt op dit 
moment met veel enthousias-
me in uitvoering gebracht. De 
organisatie bij de jeugd komt 
steeds beter te staan en de 
verwachtingen zijn groot met 
de talentvolle jeugd die staat te 
trappelen om door te breken.
De A-junioren onder leiding 
van Ton Guijt hadden een 
stroeve start van het seizoen 
echter de laatste twee wed-
strijden zijn gewonnen waar-
door zij oprukken naar de mid-
denmoot. Afgelopen zaterdag 
wonnen zij knap van SDZ A1 
met 2-1 door 2 doelpunten van 
Jos Vergers. Opmerkelijk en 
van grote klasse was het de-
buut van Tom Hoogendijk als 
rechtsback die zijn directe te-
genstander moeiteloos uit de 

wedstrijd speelde.
Bij de B-junioren loopt een he-
le talentvolle lichting rond. Het 
team staat bovenaan in de 
tweede klasse en menige oe-
fenwedstrijd tegen eerste- en 
hoofdklassers worden gewon-
nen. Ook de lagere B-junio-
ren teams doen het niet slecht. 
De C1 onder leiding van Jef-
frey van de Steen doen het bij-
zonder goed en staan onge-
slagen bovenaan in de twee-
de klasse. De D1 onder leiding 
van Jeroen(de broer van Louis 
van Gaal) doen het ook lekker 
en pakken de nodige punten. 
Ook Frans Zeilmaker met de 
E1 handhaaft zich knap in de 
tweede klasse. 
Bij de jongste jeugd zie je zo-
wel op de woensdag en de za-
terdag het plezier van de trai-
ningen en de wedstrijden af-
spatten. En dat is bij kinde-
ren op deze leeftijd het mooi-
ste wat er is. Ook zijn deze kin-
deren al volop aan het trainen 
om de wedstrijd van het jaar 
te gaan voetballen tegen het 
zwarte pieten elftal van Sin-
terklaas. Deze wedstrijd wordt 
gehouden op 26 november. 
Mocht u nog interesse hebben 
om te gaan voetballen bij VV 
IJmuiden is er nog ruimte om u 
aan te melden. Voor informatie 
kunt u contact opnemen met 
Wybe Jaspers via jeugdcom-
missie.vv.ijmuiden@gmail.com 
of  06-38295573.
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Akrides verliest
in Groningen
IJmuiden - De heren van VBC 
Akrides hebben zaterdag in 
Groningen met 79-63 verloren 
van Groninger Studenten Bas-
ketbal Vereniging De Groene 
Uilen. Akrides keek na de eer-
ste periode van tien minuten 
een achterstand van 21-14 aan. 
Frank Hoogesteger produceerde 
voor de thuisspelende Gronin-
gers acht punten in het eerste 
kwart en Erik Schuur was mid-
dels twee driepunters goed voor 
zes punten. Bij Akrides maakten 
forward Dario Ribeiro de Carval-
ho en center Pasqualis Jansen 
elf van de veertien punten. In de 
beginfase van het tweede kwart 
kwam het team uit Velsen terug 
tot 23-25, maar vervolgens nam 
de Groene Uilen weer afstand 
tot een score van 41-31 bij rust 
door ondermeer twee driepun-
ters van Robert Minderaa. Akri-
des had in kwart twee moeite 
met het controleren van de re-
bound waardoor het minder aan 
aanvallen toekwam dan de te-
genstander.
Na de pauze in het derde kwart 
begon Akrides met een 9-0 run 
om De Groen Uilen te zijn ge-
naderd tot op één punt bij 41-

40 en shooting guard Lennart 
Meijland tekende voor vijf pun-
ten tijdens die run. Maar weder-
om werd deze run beantwoord 
door De Groningers in een fase 
waarin Akrides overigens veel-
vuldig balverlies leed. De Groe-
ne Uilen had na drie gespeel-
de kwarten uiteindelijk een rui-
me voorsprong gegenereerd van 
59-46. In de eerste minuten van 
het vierde en laatste kwart ver-
grootte het de voorsprong zelfs 
naar 69-46 waarmee de wed-
strijd in feite beslist was. De Vel-
senaren deden in de eindfa-
se nog wel iets terug met on-
der andere een dunk van Den-
nis Roos, maar konden een rui-
me nederlaag niet meer voorko-
men in een wedstrijd waarin het 
trouwens elf driepunters moest 
incasseren. Komend weekend 
staat er voor de heren van Vel-
ser Basketbal Club Akrides in 
de Promotiedivisie van de NBB 
een thuiswedstrijd op het pro-
gramma. Akrides speelt zater-
dagavond in de eigen Sporthal 
IJmuiden-Oost tegen promoven-
dus Wildcats uit Nijmegen. De 
wedstrijd begint om 19.00 uur en 
de toegang is gratis. (WB)

Fraaie partij Cees
van der Vlis bij DCIJ
IJmuiden - Dat de topspelers 
harde strijd moeten leveren om 
tot een positief resultaat te ko-
men bleek maar weer eens in de 
afgelopen week. 
Casper Remeijer, de enige prof-
dammer bij DCIJ, moest alle zei-
len bijzetten om een furieus spe-
lende Cees van der Vlis (foto) 
van zich af te houden. Het ge-
vaarlijkste wapen van Van der 
Vlis is de kracht van zijn vermo-
gen tot combineren. 
Remeijer verkreeg enig voordeel 
maar werd in het late midden-
spel volkomen verrast door een 
prachtige slagzet. Van der Vlis 
had echter het geluk niet aan 
zijn zijde want Remeijer wist nog 
net een remise gaatje te vinden.
Jan Apeldoorn had een offday. 
Tegen Cees van der Steen voer-
de hij een combinatie uit die to-
taal niet klopte. Opgeven was 
het enige dat restte. 

Jan Maarten Koorn had de heks-
telling als strategie tegen Con-
all Sleutel gekozen. Na een boei-
end gevecht werden de punten 
gedeeld. Cees Pippel heeft de 
hoogste rating bij DCIJ. Dat werd 
nog een aangetoond tegen Jac-
qeline Schouten die er na drie 
uur spelen achter kwam dat ze 
kansloos was. 
Stijn Tuijtel gaf Rick Hartman 
weinig kansen en de superieu-
re techniek van Tuijtel was toe-
reikend voor een afgeteken-
de winst. Leo Binkhorst en Joop 
wind waren lange tijd aan elkaar 
gewaagd. In een weldadig aan-
ziende partij trok Wind aan het 
langste eind.
Koop de Vries had de grootste 
moeite om de jeugdige Berrie 
Bottelier aan de zegekar te bin-
den. Eerst in het vierde uur sloeg 
het lichte voordeel van De Vries 
door en won hij.

Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, dinsdag en don-
derdag restaurant. Tussen 12.00 
en 13.15 uur (aanwezig zijn rond 
11.45 uur) een 3-gangen a la car-
te menu. 6,- p.p. Op woensdag 
en vrijdag om 12.00 uur open ta-
fel. Vrijdag 29 oktober: groente-
soep, gebakken vis met wortelen 
en doperwten, perziken met slag-
room toe. Twee dagen van te vo-
ren opgeven voor 12.00 uur. Kos-
ten 6,-.
Erwtensoep maaltijd elke 3e 
woensdag van de maand. Aan-
vang 12.00 uur. Kosten 1,50 eu-
ro per kom.
Cinema Zeewijk, elke 3e don-
derdagavond van de maand. De 
eerstvolgende keer is donderdag 
18 november. Kosten 2,-incl. kof-
fi e/thee. 
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op alle 
middagen en ook in het weekend. 
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- en 
vrijdagochtend vanaf 10.00 uur. ‘s 
Middags op donderdag-, vrijdag-, 
zaterdag- en zondagmiddag.
Internet- en e-mailcursus, elke 
middag, behalve dinsdag, voor 
senioren. Kosten 15 euro voor 
drie middagen. Enige ervaring 
met de muis gewenst.
Internetsoos elke werkdag tus-
sen 09.00 en 16.00 uur.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant is weer van start ge-
gaan. Elke maandag en woens-
dag kan men van 11.45 tot 13.00 
uur men terecht voor een kopje 
soep, een hoofdmaaltijd en een 
toetje naar keuze. Kosten 6,-.
Open tafel. Vrijdag 5 novembber: 
Indonesische soep nasi met ba-
bi ketjap, vruchten met slagroom 
toe. Opgeven maandag 1 novem-
ber tussen 11.00-12.00 uur. Aan-
vang 12.30 uur. Dinsdag 9 no-
vember: goulashsoep, captains 
dinner en vanillevla met ananas 
en slagroom toe. Opgeven don-
derdag 4 november tussen 11.00-
12.00 uur. Aanvang 17.30 uur. 
Kosten 6,-.
Erwtensoepmaaltijd donderdag 
4 november om 12.00 uur. Kos-
ten 2,50. 
Optreden VAT’71, woensdag 10 

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

november om 19.30 uur. Toegang 
2,-. Kaarten zijn aan het buffet 
verkrijgbaar.
Verkoop najaars dameskle-
ding donderdag 11 november om 
10.00 uur tot circa 15.00 uur.
Film ‘De kunst van het ouder 
worden’. Maandag 22 novem-
ber om 10.00 uur. Toegang gra-
tis. Aanmelden vooraf niet nodig.
Majoor Carla van Essen komt 
vertellen over het werk van het 
Leger des Heils op maandag 1 
november vanaf 20.00 uur. Kos-
ten 2,- (leden), niet-leden 3,-, in-
cl. een kopje koffi e. Info: Wally de 
Vries-Oomst, tel: 023-5384997.
Expositie Margreet Milatz tot en 
met 6 december.
Internetcursus voor senioren op 
de woensdagochtend. Zij kunnen 
weer deelnemers aannemen.
Vrijwilligers voor de open ta-
fel, felicitatiedienst en het buf-
fet gezocht. Info: M. Stam, 023-
5386528.
Bridge op maandag kan weer 
leden gebruiken. Bij interesse 
kan men contact opnemen met 
de beheerder van het wijksteun-
punt. of even binnenlopen op 
maandagmiddag.

Wijksteunpunt Delta, Rijnstraat, 
IJmuiden, 023-8910195.
Inloopspreekuur Ouderenad-
viseurs: maandag- en vrijdag-
ochtend van 10.00 – 12.00 uur,
Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreek-
uur iedere werkdag op afspraak 
(09.00–12.00 uur): tel. 0255-
533885.
Frontoffi ce van Zorgbalans: 
vragen over zorgverlening: tel. 
023-8910550.
Formulieren Brigade: moei-
te met het invullen van gemeen-
telijke formulieren? Hiervoor kan 
men langskomen of bellen met 
tel. 0255-533885.
Klaverjasavond donderdag 11 
november. Inschrijven kan vanaf 
woensdag 13 oktober.

ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Bridgen op dinsdag om 13.30 
uur (koffi edames gevraagd), en 
om 19.30 uur klaverjassen.
Schilderen op donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur. 
Klaverjassen op vrijdag om 
13.30 uur.

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561500.
Cursus ‘Wegwijs op computer 
en internet’. De lessen worden 
gegeven op maandag- en vrij-
dagmorgen van 09.30 tot 11.30 
uur. Aanmelden kan bij de ser-
vicebalie van De Moerberg.

Try-sessie in WT
IJmuiden - Zondag 31 oktober 
om 17.00 uur wordt in het Witte 
Theater een try-sessie You can 
make it if you try georganiseerd.
Het Witte Theater stelt begin-
nende bands (of reeds bestaan-
de bands met nieuw repertoire) 
in de gelegenheid zich aan ‘het 
publiek’ te presenteren. Dus heb 

je het idee dat het de hoogste 
tijd is, dat ‘men’ je / jullie (nieu-
we nummers) leert kennen, dan 
kun je je opgeven. Dit kan via 
sessie-leider Dries Leering, te-
lefoon 0255-533388 of drieslee-
ring@hotmail.com. Houd reke-
ning met een maximale speeltijd 
van ongeveer. Toegang gratis.

Haarlem - De politie heeft drie 
jongens aangehouden van 16, 
17 en 18 jaar in verband met 
een straatroof. Dit gebeurde in 
de nacht van zondag op maan-
dag rond 03.40 uur. Eerder die 
nacht zou het drietal een 18-ja-
rige Haarlemmer beroofd heb-
ben van waardevolle spullen. 
De beroving vond plaats om 
de hoek bij het Patronaat, waar 
het slachtoffer die avond ge-
weest was. Nadat de drie jon-
gens er vandoor waren gegaan, 
deed het slachtoffer zijn verhaal 
bij een agent die hij op straat te-
genkwam. Dankzij een duidelijk 
signalement dat het slachtoffer 
en getuigen konden schetsen, 
heeft de politie de drie jongens 
in de omgeving kunnen aanhou-
den. Eén van de drie verdach-
ten bleek daarnaast op een als 
gestolen geregistreerde scoo-
ter te rijden. De drie zijn over-
gebracht naar een politiebureau 
waar zij zijn ingesloten voor na-
der verhoor. Gezien de leeftijd 
van de verdachten, zijn de ou-
ders in kennis gesteld. De politie 
wil graag in contact komen met 
getuigen of mensen die rond 
het tijdstip van het incident iets 
gezien hebben. Bellen kan via 
0900-8844.

Haarlem - Een 69-jarige Haar-
lemmer werd in de nacht van vo-
rige week woensdag op donder-
dag omstreeks 05.45 uur in de 
Professor van Waalstraat door 
krantenbezorgers betrapt terwijl 
hij kranten wegnam uit de fi ets-
tas van de bezorger. De afgelo-
pen weken kwam het vaker voor, 
dat krantenbezorgers misgre-
pen omdat er een aantal kranten 
misten. Hierop was vanochtend 
vroeg een collega van de kran-
tenbezorgers mee gegaan om te 
zien of ze de krantendief moge-
lijk konden betrappen. De Haar-
lemmer liep vervolgens tegen de 
lamp. Hij is overgedragen aan de 
politie, hij is ingesloten voor ver-
hoor.

Inbraak in café
Haarlem - Onbekende(n) heb-
ben in de nacht van vorige week 
woensdag op donderdag inge-
broken in een café aan het Prin-
ses Beatrixplein. De inbreker(s) 
heeft/hebben zich toegang ver-
schaft tot de zaak via de ach-
terzijde. De buit bedroeg geld 
en drank. Aangezien een fl ink 
deel van de houten achterkant 
van het pand vernield is, hoopt 
de politie dat er mensen zijn die 
iets gehoord of gezien hebben 
wat verband houdt met de in-
braak. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
via 0900-8844.

Verdachten 
aangehouden 
na straatroof

Krantendief 
aangehouden
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Toppers van Sinterklaas
Jochem van Gelder 
ontvangt Sint in Caprera
Regio - Sinterklaas wordt op 
zondag 14 november te paard  
ontvangen in het Openluchtthe-
ater Caprera in Bloemendaal, 
een unieke locatie waar de maan 
letterlijk door de bomen schijnt.
Het publiek kan genieten van 
een wervelend en vooral muzi-
kaal sinterklaasfeest voor het he-
le gezin in een natuurlijk sprook-
jesdecor. Het Bloemendaalse 
bos wordt speciaal belicht om de 
Sint en zijn pieten te ontvangen 
precies één dag nadat de stoom-
boot afmeert in Nederland en de 
Sint net is aangekomen. 
Na succesvolle voorstellingen in 
Haarlem, Beverwijk en Konink-
lijk theater Carré komt Het Sin-
terklaas Theater weer terug in 
Caprera. SiSint organiseerde 
eerder in 2004 en 2007 een muzi-
kale sinterklaasvoorstelling in dit 
openluchttheater en is bijzonder 
trots het publiek nu weer 
te mogen ontvangen. Jo-
chem van Gelder, zelf ook 
een Topper van de Sint, 
presenteert de voorstel-
ling en zingt zijn bekend-
ste sinthits! Waar droomt 
Sinterklaas van om zelf te 
krijgen op pakjesavond? 
Niemand weet wat er op 
zijn eigen verlanglijstje 
staat. Jochem van Gelder 
wil samen met Alexandra 
Alphenaar een mooi ver-
langlijstje samenstellen 
voor Sinterklaas om hem 
aan te bieden tijdens het 
feest in Caprera. Samen 
ontvangen ze een aan-
tal kinderen op het toneel 
die zich hebben opgege-

ven om voor de sint als ‘Topper’ 
te mogen optreden. Staan zij op 
het verlanglijstje van de goed-
heiligman? Alexandra Alphenaar 
zingt zelf ook voor Sint Nicolaas. 
Alexandra werd vooral bekend 
als Ronja uit GTST en musicals 
als The Sound of Music en bin-
nenkort Dokter Dolittle. De enige 
echte Feestpieten Boyband, ook 
wel de Toppers van Sinterklaas 
genoemd, zingen al hun beken-
de sinthits van radio en televi-
sie en zorgen er voor dat het pu-
bliek de nostalgische liedjes mee 
gaat zingen. Dat wordt swingen 
en springen! Na de show deelt 
de Boyband handtekeningen uit 
aan de kinderen. 
Zondag 14 november, aanvang 
13.30 en 16.30 uur. De entree be-
draagt 16 euro. Kaartverkoop en 
informatie via www.sinterklaas-
theater.nl.

Occasions bij Handels-
onderneming IJmond
IJmond - Sinds vijf maanden 
is het autobedrijf Handelson-
derneming IJmond aan de Eg-
mondstraat in bedrijf. Eigenaar 
Ton Schellinger is een tevre-
den man, de zaken gaan goed. 
Het bedrijf heeft diverse occa-
sions, tussen de 1000 en 11.000 
euro. Er staat een pittige kleine 
Smart, een tweezitter met auto-
maat en er staat ook een prach-
tige Mercedes cabrio. Er is echt 
voor elk wat wils. De auto’s wor-
den altijd eerst grondig nage-
keken door de buurman, gara-
gebedrijf Egmond. Schellinger 
werkt samen met diverse andere 
bedrijven en dat gaat heel goed. 
Mensen kunnen ook bij Han-
delsonderneming IJmond te-
recht om hun auto in te ruilen, 
zij krijgen daar een goede prijs 
voor. En als er iets met de auto 
is, die daar gekocht is, dan kun-
nen ze er altijd weer zo terecht. 
,,Ik zeg altijd: als er iets met je 
auto is, kom er dan mee. Overal 

is een oplossing voor. Met eer-
lijkheid en goede service kom je 
het verst’’, aldus Ton. En dat le-
vert tevreden klanten op. Zo was 
er een man, die in korte tijd drie 
keer terug kwam. Eerst kocht hij 
een occasion voor zichzelf. Zijn 
vrouw was aan een andere au-
to toe en die kocht hij er ook. En 
toen zijn dochter een auto no-
dig had, meldde hij zich weer bij 
Handelsonderneming IJmond.
Ton Schellinger heeft iets nieuws 
bedacht: het occasionsplein. El-
ke eerste zondag van de maand 
zet hij het plein voor zijn bedrijf 
vol met occasions. Die worden 
alleen die dag verkocht met kor-
ting, van vijf tot twintig procent. 
Het eerste occasionsplein zal 
zijn op zondag 7 november. De 
koffie staat altijd klaar. Handels-
onderneming IJmond is te vin-
den aan de Egmondstraat 10 en 
is telefonisch bereikbaar via 06-
24199900. Zie ook www.ijmond-
handel.nl.

Met hulp van Rabobank Velsen en Omstreken
VVH Velserbroek bouwt aan toekomst
Velsen - Het Coöperatiefonds 
van Rabobank Velsen en Om-
streken heeft een bijdrage gele-
verd aan de herinrichting van de 
kantine van VVH Velserbroek. 
Het fonds stimuleert maat-
schappelijke activiteiten in haar 
werkgebied. Op deze manier 
werkt de Rabobank samen met 
u aan een betere maatschappij. 
VVH bestaat sinds 16 septem-
ber 1906 en is opgericht door 
zes vrienden. Daarbij was het de 
eerste voetbalvereniging in Vel-
serbroek. Maar door kortslui-
ting in de kantine zag de toe-
komst van deze voetbalclub 
er even niet zo rooskleurig uit. 
Het hele pand was afgebrand, 
maar samen met de leden is er 
gebouwd aan een nieuw club-
huis. Werkelijk iedereen heeft 
de handen uit de mouwen ge-
stoken en daaruit blijkt maar 
weer dat de club hun motto na-
streeft: ‘Met vriendschap komen 
de prestaties’. De kantine is in 

september opgeleverd en ziet er 
prachtig uit.
Edwin Abee, directeur Particu-
lieren Rabobank Velsen en Om-
streken en Johan van Ikelen, 
lid van de Commissie van Aan-
beveling van het Coöperatie-
fonds, hebben samen, namens 
de bank de officiële overhandi-
ging gedaan van een poolbiljart, 
tafelvoetbalspel en een dart-
bord. ,,De aanvraag voor een fi-
nanciële bijdrage was unaniem 
goedgekeurd, omdat deze pri-
ma past binnen de voorwaarden 
die het Coöperatiefonds stelt’’, 
aldus van Ikelen. Abee liet deze 
kans niet voorbij gaan en speel-
de de ballen handig in de poc-
kets. Daarbij werd deze middag 
samen met de voorzitter Paul 
Zeeuw en Wim Boonstra (vice-
voorzitter) de handtekening ge-
zet onder een driejarig sponsor-
contract. De toekomst van VVH 
Velserbroek ziet er weer zonnig 
uit!

Heeft uw vereniging of stich-
ting een project dat in aanmer-
king komt voor het Coöperatie-
fonds? Kijk dan voor het aan-
vraagformulier op www.rabo-
bank.nl/velsen of stuur een e-
mail naar communicatie@vel-

sen.rabobank.nl. Bellen kan na-
tuurlijk ook: 023-5133715. De 
eerstvolgende vergadering van 
de Commissie van Aanbeveling 
is 7 december a.s. De aanvra-
gen moeten uiterlijk 23 novem-
ber a.s. binnen zijn bij de bank.

Maak kans op 
gratis dvd van 
Woezel en Pip
Velsen - De eerste animatieserie 
van Woezel en Pip is vanaf 15 no-
vember verkrijgbaar op dvd. Kin-
deren hebben dan al kunnen ge-
nieten van de geanimeerde serie 
met de allerliefste hondjes van de 
wereld, want ze maken op 25 ok-
tober hun televisiedebuut bij KRO 
Kindertijd. De animatieserie is ge-
baseerd op de zeer populaire kin-
derboeken Woezel en Pip en zijn 
uitgewerkt door een Nederlands 
animatieteam onder leiding van 
Dinand Woesthoff. Op de dvd 
‘Hier zijn Woezel en Pip’ nemen 
de hondjes de kinderen mee op 
de leukste avonturen in de To-
vertuin en ver daarbuiten. De dvd 
bestaat uit herkenbare thema’s 
die dichtbij de kinderen staan. Zo 
komen onderwerpen als vriend-
schap, spelen en delen terug in 
deze vrolijke animatieserie.

De stemmen van Woezel en Pip 
zijn ingesproken door Xavier (11 
jaar) en Elaine (8 jaar). Willeke Al-
berti vertolkt Tante Perenboom, 
Bettina Holwerda is de stem van 
het Zonnetje en Edwin Rutten 
vertolkt De Wijze Varen. Babet-
te van Veen neemt de voor haar 
inmiddels bekende rol van vertel-
ster op zich. Naast boeken, speel-
goed en theatershow van Woe-
zel en Pip kunnen de kinderen nu 
ook genieten van een animatiese-
rie op dvd. Het is bijzonder dat de 
serie is geproduceerd en ontwik-
keld door een geheel Nederlands 
animatieteam, iets wat vrijwel niet 
in Nederland voorkomt. Uitgeve-
rij Just4Kids brengt de dvd ‘Hier 
zijn Woezel en Pip’ uit op de Ne-
derlandse en Belgische markt. De 
uitgeverij, gespecialiseerd in kwa-
litatief hoogwaardige kinderpro-
ducten, heeft in het voorjaar de 
theater dvd van de door Guusje 
Nederhorst gecreëerde hondjes 
uitgegeven. Deze musical ‘Woe-
zel en Pip in de Tovertuin’ is be-
kroond met ANWB Publieksprijs 
voor beste kinder- en familiemu-
sical.

In samenwerking met de Sant-
poortse uitgeverij Just4Kids 
geeft deze krant vijf dvd’s van 
Woezel en Pip weg. Wil jij kans 
maken? Stuur dan voor 5 no-
vember een mail naar info@
jutter.nl met in het onderwerp 
‘Woezel en Pip. Over de uitslag 
wordt niet gecorrespondeerd.
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Geniet van de pracht
van een donkere nacht
Op zaterdag 30 oktober viert Neder-
land de zesde Nacht van de Nacht. 
Gemeenten in de regio IJmond en 
Zuid-Kennemerland staan daar uitge-
breid bij stil door op allerlei plaatsen 
de lichten te doven.

Daarnaast is er een groot scala aan 
nachtactiviteiten voor jong en oud. De 
Nacht van de Nacht is bedoeld om aan-
dacht te vragen voor de schoonheid én de 
functie van de duisternis, die steeds meer 
onder druk staan door de alsmaar toene-
mende verlichting.

Diverse gemeentes doven in de nacht van 
30 op 31 oktober de lichten van gemeen-
tehuizen, kerktorens en openbare gebou-

wen. Tevens roepen zij ondernemers op 
om, waar mogelijk, de lichten te doven. 
Daarmee onderschrijft Velsen net als veel 
andere gemeenten in de regio de doel-
stellingen van de Nacht van de Nacht.

Dat de Nacht van de Nacht meer is dan 
het doven van verlichting, bewijzen de 
acht centra voor natuur- en milieueduca-
tie in de regio. Zij stelden met elkaar een 
zeer divers programma van (kinder)acti-
viteiten en excursies op.  Zo zijn er on-
der andere bijzondere activiteiten in Sant-
poort-Noord (Nachttocht Duin en Kruid-
berg) en Driehuis (Tocht met de nacht-
wachter). Een overzicht van de activitei-
ten in de regio is terug te vinden op www.
milieudienst-ijmond.nl.

Basisscholen Streetwise
De kinderen van de Brederode Dal-
tonschool hebben op vrijdag 22 ok-
tober 2010 mee gedaan aan het pro-
ject Streetwise.

Streetwise is een vorm van verkeersedu-
catie waardoor kinderen op de basis-
school op een aansprekende en prakti-
sche wijze worden getraind in verkeers-
vaardigheden. Hierdoor leren de kinde-
ren beter om te gaan met het huidige 
verkeer.

Streetwise bestaat uit vier onderde-
len, specifiek gericht op de leeftijd van 

de kinderen. Ze leren onder andere vei-
lig over te steken, herkennen van ver-
keersgeluiden,  rekening te houden met 
de remweg van een auto en krijgen trai-
ning in praktische fietsvaardigheid. Maar 
liefst 16 basisscholen in Velsen doen dit 
schooljaar aan deze actie mee. 

Het project wordt in opdracht van de ge-
meente Velsen georganiseerd door de 
ANWB. De provincie Noord-Holland sub-
sidieert het project en daardoor kunnen 
scholen kosteloos meedoen. Kijk voor 
meer informatie op www.anwb.nl. (foto: 
Reinder Weidijk)

Inzaaien depot uitgesteld
Een deel van hondenlosloopterrein 
langs de Hagelingerweg wordt al eni-
ge tijd gebruikt als depot voor bagger. 
Het plan is om dit terrein weer in de ou-
de staat terug te brengen door het ega-
liseren van het gehele terrein en het in-
zaaien van gras. Dit gaat in tegenstel-
ling tot eerder berichten, niet eerder 
dan komend voorjaar gebeuren. De re-

den is dat Velsen verwacht dat het in-
gezaaide gras in deze herfstperiode on-
voldoende zou groeien en er vervolgens 
door najaarsstormen, verstuiving gaat 
plaatsvinden. Het gevolg hiervan is dat 
in het voorjaar van 2011 alsnog inge-
zaaid moet worden om het weggewaai-
de graszaad te vervangen. Dit gebeurt 
nu dus in één keer.

Kunst langs de kust
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubi-
leum van de Kunstlijn is een boek uit-
gegeven met 700 foto’s van kunstwer-
ken, ateliers, kunstlijnhonden, inter-
views, columns etc. Wethouder Wim 
Westerman heeft op donderdag 21 ok-
tober 2010 het eerste jubileumboek in 
ontvangst genomen.

De Kunstlijn begon in 1985 op initiatief 
van enkele enthousiaste kunstenaars in 
Haarlem. Al snel namen ook kunstenaars 
in de omliggende gemeente deel aan de 
Kunstlijn. Ook Velsen hoort in de regionale 
Kunstlijn zeker thuis. De omgeving nodigt 
kunstenaars uit tot creativiteit. De indu-
strie en woningen vlak bij elkaar, zand, zee 
en groen, met daarboven een strakblauwe 
of grijze onweerslucht, maar ook de bak-
ken met vis, visnetten in alle kleuren van 
de regenboog en de vlammen uit de pij-
pen van  Tata Steel zijn stimulerend voor 
de creativiteit van kunstenaars. De ge-
meente Velsen heeft een wezenlijke taak 
om die creativiteit te behouden, te stimu-
leren en te faciliteren – ook in de krappere 
tijden die eraan komen. Wethouder Wes-

terman hoopt dat we dit in onze Visie op 
Velsen 2025 overeind houden.

Tijdens de Kunstlijn van vrijdag 5 tot en 
met zondag 7 november 2010 stellen Vel-
sense kunstenaars op verschillende lo-
caties in Velsen hun atelier open, vinden 
er tentoonstellingen plaats, en zetten ook 
galeries en salons de deuren open. Ook in 
Haarlem en omliggende gemeentes kunt 
u kennis maken met een scala aan kunst-
uitingen.

Het jubileumboek is voor 19,95 euro te 
koop bij o.a. Brederode Boeken in Sant-
poort-Noord en bij het Stadhuis van de 
gemeente Velsen in IJmuiden. Op www.
velsen.nl vindt u een overzicht waar u tij-
dens de Kunstlijn in Velsen verschillen-
de exposities kunt bezichtigen. Op www.
kunstlijnhaarlem.nl vindt u meer informa-
tie over de Kunstlijn in Haarlem en omge-
ving.

Op de foto staan wethouder Westerman 
en mevrouw Breemouer van de Kunstlijn. 
(foto: Reinder Weidijk)

Technische grenscorrectie
De colleges van Velsen en Bever-
wijk hebben 26 oktober 2010 de eer-
ste stap gezet naar twee technische 
grenscorrecties per 1 januari 2012. 

Het gaat daarbij om een grenscorrectie 
in het Stationsgebied voor de kavel van 
het toekomstige kind- en jeugdcentrum 
van Heliomare. Voor de regelgeving over 
de bekostiging van de school en voor een 
eenduidige beheer- en onderhoudssitua-
tie komt de gehele kavel in de gemeente 
Beverwijk te liggen. 

Ter compensatie van deze grenscorrectie 
wordt, eveneens per 1 januari 2012, een 
grenscorrectie doorgevoerd op het terrein 
van Tata Steel. Door deze grenscorrectie 

ontstaat ook op dit terrein een meer lo-
gische gemeentegrens. Met de college-
besluiten van Velsen en Beverwijk is een 
eerste stap gezet in het kader van de wet 
algemene regels herindeling (arhi). Na 
de collegebesluiten wordt aan beide ge-
meenteraden een gelijkluidend voorstel 
voorgelegd. Als beide raden instemmen, 
wordt het voorstel vervolgens acht weken 
ter inzage gelegd en wordt het ter ken-
nisname gebracht van Gedeputeerde Sta-
ten. Na deze termijn leggen Velsen en Be-
verwijk de definitieve voorstellen aan de 
gemeenteraden voor. Als laatste stap vol-
gens de procedure van de wet arhi neemt 
Gedeputeerde Staten een besluit, waarna 
per 1 januari 2012 beide grenscorrecties 
formeel een feit kunnen zijn.
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De raad heeft in zijn vergadering van 21 oktober 2010 
een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

- Verbonden partijen
- Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 

Kennemerland
- Begroting 2011 Centraal Nautisch Beheer 

Noordzeekanaalgebied .
- Begroting 2011 Gemeenschappelijke regeling ‘de 

Meergroep’
- Herziening Verordening Burgerinitiatief Velsen

De besluitenlijsten zijn in te zien op de website 
www.velsen.nl

ONHERROEPELIJK BESTEMMINGSPLAN 
‘BEDRIJVENTERREINEN VELSEN-NOORD’

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken ter 
voldoening aan het bepaalde in artikel 31 van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening bekend, dat het bestemmings-
plan ‘Bedrijventerreinen Velsen-Noord’ onherroepelijk 
is geworden, met uitzondering van het deel van het 
bestemmingsplan dat op 7 juli 2009 door Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland van goedkeuring werd ont-
houden.

Het plan heeft betrekking op de bedrijventerreinen rond 
de woonkern Velsen-Noord. Het plangebied wordt globaal 
begrensd door het Noordzeekanaal, het Corusterrein, 
de woonkern Velsen-Noord en de gemeentegrens.

De Raad van State heeft op 4 augustus 2010 uitspraak 
gedaan en alle bezwaren tegen het plan ongegrond 
verklaard. Het plan is hiermee onherroepelijk geworden. 
 
Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de balie van 
Bouwtoezicht, Dudokplein 1, op werkdagen van 09.00 
tot 12.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 
20.00 uur. 
Aangezien het plan onherroepelijk is bestaat geen 
mogelijkheid tot het indienen van een reactie.

RAADSPLEIN 4 NOVEMBER 2010

Donderdag 4 november 2009 vanaf 18.00 uur vergadert 
de gemeenteraad in het Raadsplein over de begroting 
2011. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Raadsvergadering is als volgt:

Raadzaal

18.00 - 19.00 uur Algemene en specifieke beschou-
wingen, incl. toelichting op moties 
en amendementen 

19.00 - 19.15 uur Korte schorsing
19.15 - 20.15 uur Reactie 6 portefeuillehouders
20.15 - 21.30 uur Discussie tussen fracties 
21.30 - 21.45 uur Schorsing
21.45 - 22.00 uur Korte reactie college
22.00 - 22.10 uur Slotverklaring fracties (intrekken/

wijzigen moties/amendementen)
22.10 uur Besluitvorming over amendementen, 

voorstel en moties m.b.t. de begroting 
2011

 Sluiting

Er kan eventueel schriftelijk een reactie worden gegeven. 
Indien deze tijdig is ingeleverd - dat kan via e-mail: 
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de verga-
dering naar de raadsleden doorgestuurd. 

De begroting ligt ter inzage bij de receptie van het stad-
huis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te 
IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan de 
Maanbastion.

De raadsvergadering wordt live uitgezonden op de 
lokale zender Seaport TV. 

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de Burgemeester 
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aan-
gekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch 
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, 
telefoon (0255) 56 72 00, e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-

bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke taken, 
algemene zaken, communicatie, personeel en organisatie, 
burgerzaken, informatiebeleid en automatisering, 
facilitaire zaken, Geo-informatie, publiekszaken kunt 
u zich wenden tot burgemeester Franc Weerwind.

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie 

vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u 
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik

- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare 
werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich wenden 
tot wethouder Ronald Vennik

- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wenden 
tot wethouder Robert te Beest

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), milieu, 
groen- en landschapsbeleid, coördinatie mondiale 
bewustwording, kunst en cultuur, monumenten-
beleid, dierenwelzijn en project: Blekersduin kunt u 
zich wenden tot wethouder Wim Westerman

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis

Adres

Stadhuis Velsen

Dudokplein 1

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60

E-mail info@velsen.nl, Internet www.velsen.nl

Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant Contact 

Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdag-

avond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen en voor inzage 

van ter visie gelegde stukken.

Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond 

van 18.00 - 20.00 uur is het bouwloket geopend.

Vrije inloop: Voor het inzien van tekeningen uit het archief, 

lopende aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 

Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: Voor inhoudelijke vragen over het 

bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan 

gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken met één 

van de vakspecialisten, tel. (0255) 56 72 00.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, bouw-

vergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet u een 

afspraak maken met één van de vakspecialisten.

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.

Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 

afspraak maken. U kunt elke werkdag van 09.00 - 16.00 uur 

bellen met het Klant Contact Centrum, tel. (0255) 56 72 00. 

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door de 

bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige bemiddelaars 

onderzoeken met u en uw buren of redelijke afspraken voor 

een oplossing gemaakt kunnen worden.

Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 

Telefoon (0255) 54 85 20

E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 56 74 36 (alle werkdagen m.u.v. woensdag van 

09.00 tot 14.00 uur)

E-mail ondernemersloket@velsen.nl

Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer terecht voor 

(algemene) informatie over wetgeving, beleid en procedures. 

Meldingen Openbare Ruimte

Tel. (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 uur; 

bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)

E-mail meldpuntbor@velsen.nl.

Dit meldpunt is voor het doorgeven van gebreken aan:

bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiterpaden, 

straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de erfgrens 

t/m het hoofdriool).

ReinUnie

Telefoon (0255) 56 61 66 

Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken, 

vegen van de straten en ophalen van huis- en grofvuil.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00

Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en Vrijwilligerswerk: 

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 

bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):

ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

 

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van een 

uitkering voor het levensonderhoud kunt u terecht bij het 

Werkplein te Beverwijk van ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 

Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 

1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.

Neem bij uw bezoek een officieel document mee met daarop 

uw burgerservicenummer en een geldig paspoort, een geldige 

identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 56 72 00

Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.

Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 

dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Het loket is er voor:

-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten en 

hulp bij het huishouden)

-  Informatie over schuldhulpverlening

-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en 

urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in de 

Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel Brandweer 

Kennemerland.

Telefoon (0255) 53 23 24

E-mail adm.brandweer@velsen.nl

E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid
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VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten:

- één parkeerplaats op het parkeerterrein van de voor-
malige Scheveningen-radio aan te wijzen als gehan-
dicaptenparkeerplaats, door middel van het plaatsen 
van bord E6 zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.  

Mogelijkheid van bezwaar
Door belanghebbenden kan tegen het bovenstaande 
besluit ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 
een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is 
bekendgemaakt, schriftelijk bezwaar worden gemaakt.
Het bezwaar dient te worden gericht aan:
Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

PUBLICATIE BESLISSINGEN INGEVOLGE 
ARTIKEL 48 EN 83 WET GBA

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat na uit-
voerig onderzoek is gebleken dat onderstaande personen 
niet meer woonachtig zijn, op het adres waar zij in de 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 
de gemeente Velsen staan ingeschreven. Hun persoons-
lijst zal daarom worden opgeschort met als reden: verblijf-
plaats onbekend. Dit betekent dat zij daardoor formeel 
niet meer in Nederland woonachtig zullen zijn.
Het betreft de volgende personen:

Aarab, A. geb.  05-06-1961
Ali, M.Y. geb.  12-11-1956
Antonaki, N. Geb.  21-03-1980
Asenov, S.P. geb.  17-04-1964
Asenova, S.Z. geb.  26-12-1965
Buutkamp, K. geb.  27-10-1958
Deylen, L.A. geb.  25-02-1988
Engelgeer, D. geb.  24-04-1985
Grieken van, P.G.M. geb.  09-12-1962
Haaijer, R. geb.  04-08-1988
Herzberg, M.J. geb.  06-04-1984
Jones, K. geb.  02-10-1980
Khider, M. geb.  28-07-1973
Knol, M. geb.  01-08-1958
Krul, J.P. geb.  31-03-1970
Krzepicki, M.K. geb.  15-11-1981
Luhulima, J.L. geb.  02-12-1968
Makris, O. geb.  19-06-1977
Medhat Onsy Helal Khalifa geb.  29-11-1971
Milovanova, L.V. geb.  11-02-1959
Njuba, J.W.S. geb.  08-03-1976
Paschali, S. geb.  15-05-1955
Tump, A.L. geb.  27-04-1966
Tzoulianos, M. geb.  24-01-1977

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienst-
verlening, afdeling Burgerzaken, tel. (0255) 56 73 40.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van Burgemeester en Wethouders.

BEKENDMAKING 

Bij de Veiligheidsregio Kennemerland i.o. is op 1 oktober 
2010 het Algemeen Mandaatbesluit 2010 van kracht 

geworden. Het mandaatbesluit is op 5 juli 2010 vast-
gesteld door het Algemeen Bestuur, het Dagelijks 
Bestuur en de voorzitter.

Mocht u het mandaatbesluit willen inzien, stuur dan 
een e-mail naar brievenbus@vrk.nl. 

ONTWERPONTHEFFING VAN HET 
BESTEMMINGSPLAN 

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Burgemeester en 
Wethouders van Velsen hebben het voornemen hier-
aan medewerking te verlenen door middel van een 
ontheffing van het bestemmingsplan. Ondergenoemde 
stukken liggen bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering ter inzage.

De onderstaande ontwerpbouwvergunning en ontwerp-
ontheffing (binnenplans) ligt gedurende twee weken 
ter inzage: van 29 oktober t/m 11 november 2010
BP-123-2010 Kennemerboulevard 354 te IJmuiden; 

het plaatsen van een dakterras met over-
kapping

BP-150-2010 Overbildtweg 30 te Santpoort-Noord; 
het oprichten van een berging

BP-156-2010 Spaarndammerweg 3A te Velsen-Zuid; 
het veranderen van een agrarisch bedrijf 
tot paardenpension

BP-200-2010 Dreefplantsoen 14 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw

De onderstaande ontwerpbouwvergunning en ontwerp-
ontheffing (buitenplans) ligt gedurende zes weken ter 
inzage: van 29 oktober t/m 9 december 2010 
B1-6-2010 Wüstelaan 74 te Santpoort-Zuid; het 

oprichten van een loods voor agrarisch 
gebruik

BP-154-2010 Ver Loren van Themaatlaan ong. te 
Velsen-Zuid; het plaatsen van 22 tijdelijke 
units (school)

BP-198-2010 Johan Maurits van Nassaulaan ong. 
te Santpoort-Noord; het plaatsen van 
tijdelijke units (school)

BP-199-2010 Johan Maurits van Nassaulaan ong. 
te Santpoort-Noord; het plaatsen van 
tijdelijke units (buurthuis)

Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
de termijn van inzageweken worden ingediend of kenbaar 
gemaakt bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres 
Dudokplein 1 te IJmuiden. Uw zienswijzen dient voor-
zien te zijn van uw naam en adres, de datum, het 
besluit waarop de zienswijzen betrekking heeft en de 
redenen van uw zienswijzen.

BESLUITEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het onderstaande besluit gedurende 
6 weken na de dag van verzending van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via DigiD). Het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft de vol-
gende besluiten genomen:

BOUWVERGUNNING

B2-4-2010  Prins Hendrikstraat ong. te IJmuiden; het 
oprichten van 23 woningen en 9 apparte-
menten (blok 8A)

BL-185-2010  Edisonstraat 29 te IJmuiden; het plaatsen 
van een dakkapel (zijkant)

BL-198-2010  Smidt van Gelderstraat 37 te Velsen-

Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw

BL-199-2010  Smidt van Gelderstraat 39 te Velsen-
Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw 

BL-208-2010  Middeloolaan 3 te Driehuis; het plaatsen 
van een dakkapel (voorgevel)

BL-215-2010  Koningin Wilhelminakade 189 te 
IJmuiden; het veranderen en vergroten 
van een woning met een uitbouw

BL-226-2010  Grote Buitendijk 58,Gerstland 31, 28, 32, 
Haverland 10, Floraronde 307, 
Langemaad 24, 32, R. Vosstraat 12, 
C. Wichmannstraat 18, 21, 26, Groot 
Hoefblad 22, 23, 26 te Velserbroek; het 
plaatsen van een dakkapel (achterzijde) 
bij 15 woningen 

BP-47-2010  Frogerstraat ong. te IJmuiden; het 
oprichten van 22 eengezinswoningen en 
8 appartementen (blok 7)

BP-165-2010  Burgemeester Weertsplantsoen 108 te 
Santpoort-Noord; het veranderen en ver-
groten van een fysiotherapiepraktijk

BP-176-2010  Oosteinderweg 7 te Velsen-Zuid; het ver-
anderen en vergroten van de 1e en 2e 
verdieping van een woning

BP-193-2010  Wolff en Dekenlaan 1 te Driehuis NH; 
het plaatsen van 2 noodlokalen met 
sanitairruimte

BP-197-2010  Hoflaan 1 te Velsen-Noord; het plaatsen 
van een systeemcontainer met opvang-
bak

BP-201-2010  Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; 
het plaatsen van cabins (5C-02)

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 18 tot en met 
25 oktober 2010 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvangen. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

i10.006763  Verbrande Vlak 4 te IJmuiden 
plaatsen van een dakkapel aan voorzijde 
woning (18/10/2010)

i10.006764  Tuindersstraat 114 te IJmuiden 
plaatsen van een dakkapel aan voorzijde 
woning (18/10/2010)

i10.006813  De Ruyterstraat 42 te IJmuiden:
oprichten van een aanbouw aan woning 
(19/10/2010)

i10.006857  Rijksweg 404 te Santpoort-Noord
oprichten van een aanbouw aan woning 
(20/10/2010)

i10.006821  Linnaeusstraat 66 te IJmuiden
plaatsen van een dakkapel aan achterzijde 
woning (20/10/2010)

i10.006865  Bloemendaalsestraatweg 10 te 
Santpoort-Zuid
kappen van een meidoorn (22/10/2010)

i10.006909  Bickerlaan 14 te Santpoort-Noord
kappen van een es (22/10/2010)

i10.006910  Van den Vondellaan 20 te Driehuis
plaatsen dakramen op woning 
(22/10/2010)

i10.006911 Rijnstraat 181 te IJmuiden
legaliseren van een terrasoverkapping 
(22/10/2010)

i10. 006937 Kruidbergerweg 56 te.Santpoort-Noord
oprichten van een schuur (25/10/2010)

i10.006938 Celsiusstraat 56 te IJmuiden
kappen een boom (25/10/2010)

i10.006939 Molenveltlaan 6 te Santpoort-Noord
oprichten van een tuinhuisje 
(25/10/2010)




