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Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen
ZATERDAG 18 NOVEMBER
AANVANG 14.30 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

Stormvogels

tegen

FC VVC

(‘Meer op zaterdag’)

mooi interview met Sint en
Pieten.
Zaterdag 2 december van
14.00 tot 16.00 uur is er in
Santpoort-Noord Pietengym
in het gehele winkelgebied.
Er lopen pieten door het dorp
die de gratis deelnamekaarten uitdelen. Hierop zie je
waar je de verschillende onderdelen van de gym kunt
vinden. Meedoen is gratis.
Als alle onderdelen gedaan
zijn krijgen de pietjes hun officiële Pietendiploma.
De intocht en de activiteiten
in deze pepernotenperiode
in Santpoort-Noord worden
mogelijk gemaakt door de
winkeliers- en ondernemersvereniging Puur Santpoort,
het Sint comité en heel veel
enthousiaste vrijwilligers.
Santpoort-Zuid - Zaterdag 18 november komt Sinterklaas met de trein aan op
het station van SantpoortZuid. Vanaf 13.15 uur staat
de Pietenband met veel livemuziek bij het station op het
grasveldje. Alle kinderen uit
Santpoort-Zuid zijn welkom
om mee te zingen en dansen. Samen met Sinterklaas
gaat het in optocht naar ‘t

Brederode Huys, waar vanaf
14.00 uur een gezellig feestje
is voor kinderen vanaf 6 jaar.
Er is een verkleedverkiezing
en je mag Sinterklaas een
mooie tekening geven. Sint
heeft voor alle kinderen een
verrassing. Een donatie in de
bus in ‘t Brederode Huys voor
dit Sintfeest is heel welkom.
Velserbroek - Zaterdag 25
november komt Sinterklaas
naar Velserbroek. Dat betekent groot feest bij Rinus Otte in het Polderhuis. Er komt
een ballonnenartiest en er
is een pannenkoekenfestijn. Het feest is van 13.30
tot 15.30 uur. U kunt kinderen van 4 tot 8 jaar aanmelden via sinterklaas@dorpsverenigingvelserbroek.nl. De
toegang is gratis.

Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

DEZE WEEK IN DE KRANT

Zorgt een Candida infectie
ervoor dat u niet kunt
afslanken?

Klokkenhuis leegverkoop
van onze showroom

20% - 70%
korting

Wij zijn geopend van
donderdag t/m zaterdag
10.00-16.30 uur.
Donkere Spaarne 26
Haarlem, Tel. 06-22408307
www.klokkenhuis.com

GEVRAAGD

Santpoort-Noord - Tot en
met 5 december is het Code Pepernoot in SantpoortNoord. Het spel begint met
het ophalen van de kleuren doe-plaat bij Intertoys de
Ballon. Doe ook mee aan het
Pepernoten letterspel. Zoek
in de winkels naar letters. Zodra je een letter hebt gevonden krijg je als beloning een
handje pepernoten. Als je alle letters hebt kun je thuis de
puzzel op de kleur-en-doeplaat maken. De kleurplaat
kan ingekleurd apart worden ingeleverd. Dat kan tot
23 november bij Intertoys de
Ballon. Sinterklaas maakt tijdens de intocht in SantpoortNoord op zaterdag 25 november de winnaars bekend.
De intocht in SantpoortNoord wordt natuurlijk een
fantastisch feest voor de kinderen. De toegang is gratis.
Vanaf 14.00 uur wordt verzameld op de hoek Middenduinerweg/ Enschedélaan.
De muzikale optocht gaat om
14.30 uur vanaf het Landje
van Scholz naar het Broekbergenplein. Daar verwelkomen spreekstalmeester Theo
Koster en DJ Bas het gezelschap muzikaal en met een

Deze advertentie is aangeboden door:

Wij zijn met spoed op
zoek naar een serieuze

Ook 50+
van harte
welkom

BEZORGER/STER
in

Velserbroek
IN DECEMBER NIEUWJAARSKAARTJES

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN:
0251-674433 EN VRAAG NAAR MARTIN
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

2

16 november 2017

COLOFON

TUI Santpoort
ch IJ muiden
is
p
y
T
organiseert Australië/
Nieuw-Zeeland-avond

Door Erik Baalbergen

Verschijnt donderdag

EDITIE 8: VElsErbroEk, DrIEhuIs,
VElsEn-z., sanTpoorT-z. En
sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag

EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplaGE hoFGEEsT: 15.250
oplaGE juTTEr: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

Santpoort-Noord - Op
maandag 27 november gaat
TUI Santpoort ’down under’!
In samenwerking met reisspecialist QAS Holidays worden op het TUI reisbureau
de hoogtepunten en reismogelijkheden van Australië en
Nieuw-Zeeland belicht.
Natuurlijk komen de bekende highlights van Australië voorbij, zoals Ayers Rock,
Sydney en het Great Barrier Reef, en het prachtige natuurschoon van Nieuw-Zeeland. Wie kent het niet uit de
filmreeks Lord of the Rings?
De oorspronkelijke bewoners, de Aboriginals en de
Maori’s, zijn natuurlijk ook
het noemen waard.
De avond is geheel kosteloos en vindt plaats in het TUI
reisbureau, Hoofdstraat 179
in Santpoort-Noord en begint

om 19.30 uur. Bel naar 0235382524 om u aan te melden
voor deze informatieavond.
Er zijn echter nog meer acties
bij TUI in Santpoort-Noord.
Op zaterdag 18 november organiseert het reisbureau het
stedenspel, waarbij er leuke prijzen te winnen zijn. En
boekt u tussen zaterdag 18
en donderdag 30 november
een stedentrip bij TUI? Dan
ontvangt u bij uw boeking
een gratis goodiebag!
Bovendien kunt u al weer
volop boeken voor de zomer
van 2018! Er zijn allerhande vroegboekvoordelen van
toepassing, zoals gratis omboeken, laagsteprijsgarantie, kortingen tot wel 100 euro per persoon, en een nietaanbetalen-regeling. Wilt u
zeker zijn van uw plek in de
zon? Boek dan nu bij TUI!

Laat deze winter het
schilderwerk binnen doen
Heemskerk - De winter staat
weer voor de deur en dan is
het weer tijd om de binnenboel een frisse schilderbeurt
te laten geven. En goed uitgevoerd schilderwerk hoeft
per definitie niet duur te zijn.
Hans v.d. Berg is een gediplomeerd schilder met al meer
dan 33 jaar ervarin,g waarvan
18 jaar als zelfstandige.
,,Iedereen kan bij mij terecht
voor zowel binnen- als buitenschilderwerk,
wanden,
plafonds sauzen en behangen met alle soorten behang”,
vertelt Hans. ,,U kunt ook bij
mij terecht voor water- of
roetschade. Vraag nog voor
10 december een offerte aan
en u ontvangt als cadeau een
1/5 staatslot XL bij de offerte. Wie de offerte accepteert
en voor 20 december onder-

tekend retour stuurt, ontvangt een slagerscadeaubon
van 25,00 euro voor een slager naar eigen keuze of een
cadeaubon van 25,00 euro
voor een nagelstyliste. Ik kom
zelf bij u langs voor een vrijblijvende en duidelijke offerte
op maat en voer het werk ook
zelf uit, dus er zijn geen verrassingen achteraf.”
Hans v.d. Berg werkt uitsluitend met professionele materialen en volgens alle geldende richtlijnen. Bel vrijblijvend voor een offerte of
meer informatie naar 0251248 030/06-22228516 of mail
naar hvdbschilderwerken@
outlook.com. Het is natuurlijk
ook mogelijk alvast een offerte aan te vragen voor het buitenschilderwerk voor komend
jaar. (foto: aangeleverd)

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens
beeld vast. Soms naar aanleiding van de actualiteit of
een evenement, soms gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden doorgaans te bieden heeft of bijzondere gebeurtenissen die
plaatsvinden. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden. Deze week aandacht voor het
voormalige hoofdstation van
IJmuiden.
In 1867 wordt de spoorlijn
Haarlem-Uitgeest in gebruik
genomen door de Hollandsche
IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM), een voorloper van
de NS. Ten westen van Velsen, bij het huidige Pontplein,
kruist de spoorlijn het in 1876
geopende Noordzeekanaal via
een spoorbrug. De eerste jaren
van haar bestaan moet IJmuiden het nog zonder treinverbinding doen. Maar na enkele jaren wordt aan de zuidkant van
het kanaal een aftakking naar
IJmuiden aangelegd. In 1883
wordt deze ‘IJmuider Spoorlijn’
in gebruik genomen. Het eindpunt ligt bij de sluizen. In hetzelfde jaar wordt het eerste
treinstation van IJmuiden geopend. Dit station ligt aan de
Kanaalstraat, dicht bij de aanlegsteiger van de Alkmaar Packet. De hoop is dat grote passagiersschepen bij IJmuiden zullen aanleggen en dat de passagiers per trein verder reizen.
Helaas varen de meeste schepen door naar Amsterdam, zodat het aantal passagiers beneden verwachting blijft. Intussen
wordt wel steeds meer vis per
spoor afgevoerd.
Na de opening van de vissershaven in 1896 moet de vis een

langere weg afleggen naar het
station. Men wil de spoorlijn eigenlijk doortrekken naar de
vissershaven, maar de HIJSM
kiest voor het verleggen van de
spoorlijn: ten oosten van IJmuiden buigt het spoor af in zuidelijke richting. In hetzelfde jaar
begint de verlegging en start de
bouw van een nieuw station. Dit
station is ontworpen door de
hoofdarchitect van de HIJSM,
Dirk Margadant, ontwerper
van onder meer het station van
Haarlem. IJmuidenaren kennen
hem ook als naamgever van de
Margadantstraat. In 1899 rijdt
de eerste trein het nieuwe stationsemplacement binnen. In
1909 wordt een goederenloods
aangebouwd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakt het Station IJmuiden door bombardementen zwaar beschadigd. Na
de bevrijding wordt het herbouwd, maar krijgt daarbij een
soberder uiterlijk.
Na de laatste passagiersrit en
het opheffen van het personenvervoer naar IJmuiden in 1983
verliest het station haar functie. Tot in 1994 rijdt de vistrein
nog over de IJmuider Spoorlijn.
Het station kent nog diverse tijdelijke gebruikers maar raakt
verwaarloosd en wordt in 1995
gesloopt. Tussen 1996 en 1999
rijdt De Kennemerland Express
van Lovers Rail nog over de lijn,
met een eenvoudig perron van
steigers en planken als eindstation. In 1999 wordt de IJmuider Spoorlijn definitief opgeheven. Op de plek van het voormalige Station IJmuiden staat
nu een pand met onder andere een grandcafé. De laatste
stationschef van Station IJmuiden, Kruiten, is naamgever van
het grandcafé en de naastgelegen Kruitenstraat. De foto van
dia toont het station rond 1990.

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Drie locaties
voor
statushouders

Geels opent Urban
Sofa premium store
IJmuiden – Paul Geels en Soraya Hoogeveen, eigenaren
van Geels Meubelen brengen
hun Urban Sofa-collectie terug
naar de Willemsbeekweg 66 in
IJmuiden. Het resultaat mag er
zijn. Niet alleen de gehele collectie Urban Sofa staat in zijn
showroom maar ook een totaal nieuwe collectie industriële woontrends.
Bent u toe aan een nieuw bankstel? Urban Sofa levert banken van Europese topkwaliteit rechtstreeks van de fabriek.
Dankzij een uniek logistiek systeem heeft Paul Geels de tussenhandel uitgeschakeld. Uw
nieuwe bank is daardoor tot
wel 50 procent voordeliger. De
vele modellen zijn leverbaar in
diverse opstellingen en u kiest
zelf uit een uitgebreide stofcollectie van 120 meubelstoffen en
18 lederkleuren.
In de woontrends van de laatste
jaren ziet Paul Geels een sterke
opkomst van industriële meubelen. Bent u op zoek naar in-

dustriële meubelen of verlichting voor uw woning of zaak?
De mooiste exemplaren vindt
u bij Geels Meubelen. Industriele meubelen zijn gemaakt van
robuuste materialen, zoals metaal. Ze zijn niet in oorsprong
ontworpen met het idee dat
ze mooi moeten zijn, maar met
het praktisch nut in gedachten. Maar dat maakt ze natuurlijk niet minder mooi of minder
geschikt voor het gebruik in uw
interieur. Kortom, te veel om op
te noemen bij Geels Meubelen.
Komt u gerust vrijblijvend kijken
in de showroom op de Willemsbeekweg in IJmuiden.
Geels Meubelen aan de Lange Nieuwstraat ondergaat momenteel een grootse metamorfose. Geels wil zich voornamelijk richten op sfeer. Ook dan
kunt u gewoon langs komen
voor wooninspiratie: Paul Geels
meldt met een knipoog: ,,Tijdens de verkoop gaat de verbouwing gewoon door.’’ (foto:
aangeleverd)

Humanitas IJmond zoekt
hulp voor Maatjes GGZ
IJmond - Maatjes GGZ richt
zich op mensen die een psychische kwetsbaarheid met een
min of meer chronisch karakter
hebben. In Nederland hebben
ongeveer 215.000 last van een
dergelijke aandoening. Mensen die tot deze groep behoren ondervinden nog al eens
problemen op sociaal en maatschappelijk terrein. Eenzaamheid en sociaal isolement komen dan ook veel voor. Toch
streeft de overheid ernaar deze
mensen zelfstandig te laten leven met behulp van hulp thuis.
Isolement is niet nodig. Het gaat
erom dat mensen met een psychische aandoening de regie
over het eigen leven herstellen
als ze dat tijdelijk zijn kwijt geraakt. In de maatjes GGZ activiteit wordt een deelnemer gekoppeld aan een vrijwilliger. De
vrijwilliger bezoekt de deelne-

mer eens per week of twee weken. Samen ondernemen zij activiteiten die de deelnemer uit
zijn isolement haalt. Bij de start
van het traject formuleert de
deelnemer een aantal doelstellingen. Het traject is tijdelijk en
duurt in principe een jaar. Humanitas wil graag samenwerken met de instellingen die zich
op deze doelgroep richten, zodat mensen met een psychische
kwetsbaarheid weer in staat gesteld worden de regie over het
eigen leven te herstellen.
Mocht u potentiële deelnemers of vrijwilligers kennen
dan stellen zij het zeer op prijs
als u ze met Humanitas in contact brengt. Ook geven zij graag
meer informatie over de activiteit. Meer weten? Bel coördinator Henk Mathijssen, 0613319018 of mail henkmathijssen@planet.nl.

Velsen - Op drie locaties
in Velsen worden tijdelijke voorzieningen voor statushouders aangepast. Het
gaat dan om het kinderdagverblijf aan de Dobbiuslaan in Santpoort-Noord,
een school aan de Platbodem in Velserbroek en
de Venusstraat in IJmuiden. De omgevingsvergunningen zijn inmiddels verleend. Er zijn wel bezwaren
ingediend, maar het college van Velsen heeft geoordeeld dat deze geen aanleiding geven om te kiezen
voor andere locaties. De
drie locaties worden daarom verkocht en overgedragen aan Velison Wonen die
gaat zorgen voor de nodige
verbouwingen of aanpassingen om statushouders
hier tijdelijk te laten wonen. Men verwacht dat de
drie locaties in het voorjaar
van 2018 gereed zijn voor
bewoning. Velsen heeft
een aangepaste taakstelling voor de eerste helft van
2018 voor statushouders
gekregen van 51 personen.
Aanvankelijk was dit aantal 24, vanwege nareizigers
(gezinnen) is dit aantal bijgesteld. Voor de tweede
helft van 2018 ligt er een
taakstelling van 31 personen. Het gaat om tijdelijke
verblijfsunits voor vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben gekregen, en
hun gezinnen. Er is een actieplan integratie statushouders om de instroom te
versnellen. Er wordt gelijktijdig gewerkt aan huisvesting, taalverwerving, opleiding en werk. Er wordt nu
hard gewerkt aan aansluiting met verschillende partners. Er is al een profielscan ontwikkeld om statushouders waar mogelijk direct aan werk te helpen,
dit is afhankelijk van opleiding, werkervaring en taalniveau. Voor wie werk nog
niet mogelijk is is er een
integraal
activeringsprogramma om statushouders
versneld voor te bereiden
op werk en mee te laten
doen in de samenleving. Er
wordt een sociaal netwerk
opgebouwd en tegelijkertijd leren zij de Nederlandse taal en maken zij kennis
met activiteiten in Velsen.
Vluchtelingenwerk Velsen
doet de maatschappelijke
begeleiding van statushouders. Hiervoor sluit de gemeente in 2018 een nieuw
contract af.

Smakelijke Sint Maarten
bij Dijkman Kaas
Santpoort-Noord - Tientallen kinderen hebben aan de
facebookoproep van Gerda Dijkman gehoor gegeven.
Dijkman Kaas in Santpoort
trakteerde de makers van de
drie mooiste lampionnen, en
hun familie, op een compleet
verzorgde Zwitserse kaasfondue!
Natuurlijk was de keuze reuze moeilijk. Gerda Dijkman
die voor haar kaasboercar-

rière 10 jaar werkzaam was
als juf in het basisonderwijs,
heeft alle lampionnen zorgvuldig gejureerd op originaliteit en presentatie. Uiteindelijk bleven er vier winnaars over: Romijn, Feiko,
Bente en Pep. Zij hadden dit
jaar de mooiste lampionnen
van Santpoort en wonnen de
kaasfondue. Gefeliciteerd en
eet smakelijk! (foto: aangeleverd)

Sinterklaasjournaal op
Facebook Sintijmuiden
Velsen - Ook dit jaar komen
Sinterklaas en alle pieten op 18
november naar IJmuiden, althans alle pieten. Het is de laatste paar dagen nogal stil geweest in het Kasteel van Sinterklaas. En het lijkt wel of de
hoofdpiet iets kwijt is, hij loopt
namelijk al een aantal dagen
zoekend rond.
Hoofdpiet zegt dat er niets aan
de hand is en dat Sinterklaas en
de kinderen zich geen zorgen
hoeven te maken, ,,Het wordt
weer een groot feest in IJmuiden’’, aldus de hoofdpiet.
We gaan er maar vanuit dat het

inderdaad een groot feest wordt
in IJmuiden en dat alle pieten
op 18 november gewoon met
Sinterklaas meekomen. Het
zou ook wel heel gek zijn als alle pieten bijvoorbeeld zomaar
op vakantie zijn gegaan. Op de
facebookpagina van Sintijmuiden kun je het Sinterklaasjournaal van IJmuiden volgen om
op de hoogte te blijven van het
laatste nieuws. Sinterklaas heeft
er veel zin in. Jullie komen toch
ook? Tot zaterdag 18 november
om 12.00 uur op de loswalkade
in IJmuiden. Zie voor het programma: www.sintijmuiden.nl.
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De Jonge Stem levert topprestatie
Velsen - De zestiger jaren
musical How to Succeed
in Business van De Jonge
Stem, vrijdag en zaterdag
in Stadsschouwburg Velsen, was een kapitale voorstelling. Wat is er door het
nieuwe artistieke team geinvesteerd in kwaliteit en
energie. De frisse musical
oogde levendig, klonk geweldig en had ook nog een
boodschap: het gaat niet
om het geld maar om medemenselijkheid.

IJmuiden - MijnKerstmarkt.
nl en Stichting Welzijn Velsen
slaan de handen ineen om
100 eenzame ouderen een
onvergetelijke kerst te bezorgen. Zij worden uitgenodigd
voor een gezellige middag in
de Felison Christmas Terminal
en gaan allemaal naar huis
met een kerstcadeau.
,,Wij vinden dat niemand alleen kerst zou moeten vieren’’, zegt Just Ritskes van
MijnKerstmarkt.nl. ,,Helaas
zijn er ook in onze regio veel
mensen die dit toch te wachten staat. Daarom nodigen
wij een grote groep ouderen uit voor onze kerstmarkt.
Met een hapje, drankje, gezellig samenzijn en een leuk
cadeau willen we ook deze
mensen het kerstgevoel meegeven. Het voelt goed om als
organisatie op deze manier
iets terug te doen voor de regio.’’
De eenzame ouderen worden
in nauw overleg met Stichting
Welzijn Velsen geselecteerd

en uitgenodigd. Daarnaast
zijn er nog 25 losse plaatsen
beschikbaar voor de gezellige
middag in de Felison Christmas Terminal. Kent u een
65-plusser die wel een steuntje in de rug kan gebruiken?
Stuur dan voor 1 december
een mail met motivatie naar
info@mijnkerstmarkt.nl.
MijnKerstmarkt.nl is een
uniek concept waarbij werknemers van regionale bedrijven hun eigen kerstpakket
bij elkaar kunnen shoppen in
combinatie met een kerstborrel of feest met live-entertainment. Het evenement wordt
van 14 tot en met 22 december voor de tweede keer gehouden in de Felison Christmas Terminal aan de Monnickendamkade in IJmuiden. In
2015 vond MijnKerstmarkt.nl
voor het eerst plaats in Velserbroek. Het is een initiatief
van Levensgenieters en GraphicSign, twee bedrijven die
nauw verbonden zijn aan de
IJmond-regio. (foto: Ed Geels)

Sinterklaas logeert
in de Stadsschouwburg
Velsen - Goed nieuws voor
alle kinderen! Sinterklaas
heeft besloten om direct na
zijn aankomst in IJmuiden te
blijven logeren, zodat hij op
zondagmiddag 19 november (15.00 uur) in de Stadsschouwburg Velsen kan zijn.
Helemaal uitgerust van de
reis zet hij samen met zijn
Pieten het theater aan de
Groeneweg 71 weer op stelten met de enige echte Grote Velsense Sinterklaasshow!
Naast Sinterklaas en de Pieten zullen ook de kinderen
van DanceWorks Velsen het
podium betreden om te stra-

len in de vrolijkste familievoorstelling van november!
Tijdens de voorstelling mogen
we voor één keer een kijkje
nemen op de Pietenschool.
Alle pieten hebben deze zomer hard geoefend om de
verschillende
pietenactiviteiten onder de knie te krijgen. Dan ontvangen ze een
brief van Sinterklaas. Hij zal
langs komen om te beoordelen welk talent iedere piet bezit. Dit is hét moment waar alle pieten op hebben gewacht;
hun kunsten vertonen aan
Sinterklaas. Zie ook www.
stadsschowburgvelsen.nl.

Het verhaal draait om glazenwasser Finch (de sympathieke Max Behrendt) die op een
andere manier op de ladder
wil stijgen. Daarvoor heeft hij
een handig boekje: ‘Hoe word
ik slapend rijk’. Op een slimme
manier schoffelt hij zich binnen bij WWSF, een wereldwijde schoffelfirma. Hij is zo druk
met carrière maken dat hij totaal geen oog heeft voor de
oogverblindende en lieve Rosemary (theaterbeest Betsy
Teske) die als een blok voor
hem valt. Finch wordt flink
dwars gezeten door het neefje
van de baas die ook hogerop
wil. Deze glibberige en doortrapte Bud Frump (een glansrol van Bram Kroon) verzint elke keer weer gemene plannetjes. Toch weet Finch zich
via allerlei handigheidjes geliefd te maken bij directeur
WWSF Mr. Biggley (Joram de
Boer), wiens hobby’s roeien en
breien zijn. En daardoor komt
Finch uiteindelijk in de hoog-

ste regionen van de pr terecht.
Dat blijkt wat te hoog gegrepen. En de val is dan ook diep,
mede dankzij Bud Frump.
De redding is nabij want bestuursvoorzitter Wanda Womper (Madé Couwenberg)
neemt het op voor Finch. Bud
wordt op hilarische wijze afgevoerd. En ook tussen Finch en
Rosemary komt het goed. Het
wispelturige liefje Hedy van directeur Mr. Biggley (wat een
mooie stem van Nadesh Hendriks) gaat er vandoor met de
bestuursvoorzitter. Maar wat
maakt het ook allemaal uit,
want het gaat om de medemenselijkheid.
Hoedje af voor alle spelers.
Door de jaren heen zie en hoor
je de ontwikkeling van deze talentvolle jonge mensen. De samenzang was bijzonder goed.
En dankzij de goede choreografie was er veel diversiteit
en had iedereen zijn eigen inbreng. Het toneel en de zaal

werden benut, goed gedaan.
Het Rex orkest van Sjoerd Jansen speelde geweldig. Aandachtspuntje: de zang van de
solisten werd regelmatig overstemd door de muziek. Dikke duim voor de vrijwilligers
die de kleding en de decors
hebben gemaakt. Ook daar is
heel wat talent. Op de foto het
feestje waar iedereen in (naar
men dacht) een unieke designjapon kwam. De Mondriaanjaponnen en alle andere zestiger jaren kleding zijn geweldig. Worden ze geveild? De
heren zagen er mooi uit in pak.
Ook de sponsors mogen een
duimpje want zij hebben ook
goed geïnvesteerd in De Jonge Stem. Het publiek had twee
geweldige avonden. Na deze
64ste voorstelling van De Jonge Stem wordt alweer halsreikend uitgekeken naar de 65ste
in 2018. Zie www.dejongestem.nl. (tekst: Karin Dekkers/
foto: De Jonge Stem)

Bosch Sport heeft alles
voor de schaatsers
Santpoort-Noord - ,,Laat die
winter maar komen’’, zegt Lars
Bosch van Bosch Sport Velsen
aan Hoofdstraat 182. Ze worden wel de mannen en vrouwen van de lange adem genoemd, de marathonschaatsers. Aanstaande zaterdag is
het weer zo ver en wordt het
Haarlemse ijs geprepareerd
voor de vijfde KNSB Marathon. En niet alleen het ijs,
maar ook de schaatsen en de
hele outfit, moeten van topkwaliteit zijn om optimaal aan
de start te staan. Bij Bosch
Sport Velsen in Santpoort weten ze al meer dan 30 jaar
wat daar voor nodig is. Was
er vroeger alleen sprake van
scheenbeschermers van snijvast materiaal, tegenwoordig
zijn helmen, handschoenen,
nekbescherming en enkelkousen verplicht. “Allemaal heel
terecht”, vindt Lars Bosch, zelf

fanatiek schaatser. “De snelheden zijn enorm en we staan
tenslotte op een paar heel
scherpe messen”.
Wel zet hij vraagtekens bij de
verplichting voor de jongste
jeugd. ,,Ze rijden 4 rondjes en
moeten voor 70 euro materi-

aal aanschaffen. Het moet ook
wel een beetje betaalbaar blijven”. Of ze alle schaatsen kunnen slijpen? ,,Zeker, noren,
kunst- en hockeyschaatsen en
natuurlijk ook de zogenaamde Zweedse schaatsen. Kom
maar op met die winter.”
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▲
16 NOVEMBER

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend
in Bibliotheek Velserbroek.
Van 10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Anamorfose’. Geopend donderdag tot
en met zondag van 11.00 tot
16.00 uur. Toegang 4 euro.
Aanvang 20.30 uur.

17 NOVEMBER

Opening jaarlijkse tentoonstelling van Amateur
teken- en schildervereniging Terpen Tijn in Huis ter
Hagen, Lod. van Deyssellaan 254 Driehuis. Aanvang
11.00 uur. De tentoonstelling is tot 17 februari te zien
tussen 09.00 en 18.00 uur.
Willem Vissers signeert
zijn boek ‘Samuel’ bij Bruna
in Velserbroek. Van 11.30
tot 13.30 uur.
Aankomst
Sinterklaas
in IJmuiden. Het voorprogramma begint om 12.00
uur aan de Loswalkade. Zie
ook www.sintijmuiden.nl.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden open van
13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘IJmuiden Weerspiegeld’.
Expositie ‘Vissersschepen’
door Jan de Reus. 3 Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.

(foto: aangeleverd)
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin vol
Geheimen’. Voor iedereen
vanaf 3 jaar. Open van 13.00
tot 17.00 uur.
Tweestemmig door de
Tijd in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis. Bijdrage in
de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg
Velsen: Frédérique Spigt. Aanvang 20.15 uur.
Plug In met nieuwe stuk
‘Fernando’ in de theaterzaal
van het Technisch College
Velsen. Aanvang 20.30 uur.

18 NOVEMBER

Rommelmarkt in De Brulboei, Kanaalstraat 166
IJmuiden. Van 09.30 tot ongeveer 15.00 uur.
Velsen Lokaal bij winkelcentrum
Santpoort-Zuid.
Van 10.00 tot 11.00 uur.

Sinterklaas bezoekt Santpoorts Belang. Vanaf 13.15
uur staat de Pietenband op
het grasveldje bij het station Sinterklaas op te wacht.
Daarna in optocht naar ‘t
Brederode Huys om daar
om 14.00 uur een gezellig
feestje te vieren.
Stadsschouwburg
Velsen: De Partizanen. Aanvang 20.15 uur.

ke h. Enge.munduskerk in
IJmuiden. Aanvang 10.00 Optreden Full Count in
uur.
Café Bartje, Hoofdstraat 150
Santpoort-Noord. Aanvang
Zee- en Havenmuse- 20.00 uur.
um IJmuiden open van
13.00 tot 17.00 uur. Expositie ‘IJmuiden Weerspiegeld’.
Expositie ‘Vissersschepen’
door Jan de Reus. 3 Speurtochten voor kinderen van
kleuter tot puber.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin vol
Geheimen’. Voor iedereen
vanaf 3 jaar. Open van 13.00
tot 17.00 uur.
Knutselactiviteit Schoenpakketje maken op Informatieboerderij
Zorgvrij,
Genieweg Velsen-Zuid. Van
13.30 tot 16.00 uur. Kosten
2,- per kind. Sinterklaas logeert ook met zijn paard op
Zorgvrij. Bezoeken tijdens
de openingstijden van de
boerderij. Het kan zijn dat
Sinterklaas met zijn paard
niet aanwezig is, hij is dan
op werkbezoek.

shop knutselen, 13.30-15.30
uur. Kosten 1,50 bovenop de
entreeprijs.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Kindervertelmiddag
voor 4-8 jaar. Van 14.00 tot
16.00 uur. Kosten 6 euro
per kind. Kan ook als verjaardagspartijtje Opgeven
kan via carla–schut@hotmail.nl of 06-26038252. Dit
kan tot dinsdag ervoor tot
17.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Cultureel Centrum de Cir- Groot Castricums Dictee
kel: in het filmhuis draait de om 19.30 uur in de foyer van
film ‘Maudie’ om 20.00 uur. Geesterhage.
Aanmelden
bij de bibliotheek.

20 NOVEMBER

Inloop Place2Be van 14.15
tot 17.00 uur voor jeugd van
8 t/m 15 jaar. Sporten, gamen, tafeltennis, tafelvoetbal, knutselen of gewoon
lekker chillen in Place2Be,
Wilgenhoflaan 2c (ingang
rechterkant buurthuis). Entree is gratis.

23 NOVEMBER

Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend
in Bibliotheek Velserbroek.
Van 10.30 tot 12.00 uur.

H u u rd e r s o r g a n i s a t i e s
houden thema-avond over
betaalbaarheid en duurzaamheid in het Rabobank
Plug In met nieuwe stuk De muntenclub houdt haar IJmond Stadion. Aanvang
‘Fernando’ in de theaterzaal clubavond in Het Terras, 19.30 uur.
van het Technisch College Dingrevelaan. Vanaf 19.00
Velsen. Aanvang 14.30 uur. uur is de zaal open. Toegang
gratis.
Stadsschouwburg
Velsen: Grote Zinterklaasshow!
Aanvang 15.00 uur.

21 NOVEMBER

Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.

Foto: Anne van Zantwijk
Bijeenkomst FNV IJmond Kennemer Theater: Riin het Zee- en Havenmuse- chard van Hooijdonk (speum, Havenkade 55 IJmui- cial) om 20.15 uur.
den. Aanvang 19.30 uur.
Lezing ‘Per postkoets en
trekschuit’ bij Vereniging
Santpoorts Belang in ‘t Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 SantpoortZuid. Van 20.00 tot 22.00 uur

Dansavond in De Stek, Heiweg 2 Velsen-Noord. Aanvang 20.00 uur, zaal open
19.30 uur.
(foto: aangeleverd)
Viool en piano in ‘t MosPlug In met nieuwe stuk terdzaadje, Kerkweg 29
‘Fernando’ in de theaterzaal Santpoort-Noord. Aanvang
van het Technisch College 15.00 uur. Toegang gra- 22 NOVEMBER
Velsen. Aanvang 14.30 uur tis. Bijdrage in de onkosten OIG tweedehandswinkel
en 20.30 uur.
wenselijk.
open aan Industriestraat,
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
Engelmunduskerk Oud- 06-26038252.
Velsen: Historicus Numan
verteld over de archeologi- Zee- en Havenmuse19 NOVEMBER
sche vondsten die in de vo- um IJmuiden open van
rige eeuw in en rond de En- 13.00 tot 17.00 uur. Exposigelmunduskerk zijn gedaan. tie ‘IJmuiden Weerspiegeld’.
Van 15.00 tot 16.00 uur.
Expositie ‘Vissersschepen’
door Jan de Reus. 3 SpeurMeezingdag
met
het tochten voor kinderen van
Naaldkoor uit Santpoort- kleuter tot puber.
Noord en Sound of Life uit
Uitgeest in Het Lichthuis/ Pieter Vermeulen Muse(foto: aangeleverd)
St. Jozefkapel, Vergierde- um: Tentoonstelling ‘Tuin
Het Byzantijns Mannen- weg 456 Haarlem. Van 15.00 vol Geheimen’. Voor iederkoor tijdens de echaristie- tot uiterlijke 16.30 uur. En- een vanaf 3 jaar. Open van
viering in de oud-katholie- tree 3,-.
13.00 tot 17.00 uur. Work-

Foto: Studio Oostrum
Kennemer Theater: René van Meurs (cabaret) om
20.30 uur.

Aanmelden
gratis nieuwsbrief via
nieuws@rtvseaport.nl
rtvseaport.nl/agenda
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Minder geluid
bij het spoor

Het Odensehuis: dé
plek voor mensen met
geheugenproblemen
IJmuiden - Twee mensen
zijn aan het schaken. In een
andere kamer wordt muziek
gemaakt. Aan tafel wordt gelachen om een grap. En in
een fauteuil in de hoek leest
iemand een magazine. Als je
het Odensehuis in IJmuiden
binnenloopt valt op hoe relaxt de sfeer is.
In de plaats Odense in Denemarken werd het eerste
inloophuis in deze vorm opgericht. Net als zij biedt men
mogelijkheden voor mensen
in verschillende fases van
hun leven. Het is een plek
waar mensen met beginnende geheugenproblemen
of dementie en hun naasten
ongedwongen samen kunnen komen. Gewoon, voor de
gezelligheid. Maar ook voor
steun en advies.

Het doel is om mensen zo
lang mogelijk deel te laten
nemen aan een sociaal maatschappelijk leven. Dagelijks
organiseren ze verschillende
activiteiten waarbij bewegen,
muziek, kunst en voeding
centraal staan. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij
is dat we kijken naar wat iemand zelf wil en kan.
Het Odensehuis is geopend
van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 15.30 uur.
Neem voor de mogelijkheden
en/of meer informatie contact op via 0255-749100 of
odensehuis@dezorgspecialist.nl.
Lijkt het je leuk als vrijwilliger in het Odensehuis aan de
slag te gaan? Neem contact
op voor de mogelijkheden.
(foto: aangeleverd)

Velsen - Het ministerie van
Infrastructuur & Milieu is samen met ProRail bezig met
plannen voor geluidssanering van het spoor. De gemeente Velsen heeft nu het
concept Stedenbouwkundige
Visie MJPG Spoor vrijgegeven voor bewonersparticipatie. Het ministerie wil geluid
van het spoor terugdringen
tot 65 decibel. Uiterlijk 2020
moet ProRail plannen indienen bij het ministerie. Het ministerie beslist welke plannen
eerst worden uitgevoerd. Gemeenten met hoofdspoorwegen zijn door ProRail aangeschreven om een reactie op
de voorgestelde sanering te
geven via een Stedenbouwkundige Visie. De visie is nu
in te zien bij de gemeente
Velsen.

Weinig verschil
verkeersgeluid
Velsen - In het kader van
omgevingslawaai en milieubeheer zijn geluidsbelastingkaarten opgesteld voor
2016. Deze kaarten geven
inzicht in de geluidsbelasting van zowel weg-, rail-,
als luchtverkeer- en industrielawaai. Op basis van
de kaarten kan een actieplan worden opgesteld om
het lawaai te verminderen.
Dat kan bijvoorbeeld stil asfalt zijn. De kaarten worden
elke vijf jaar geactualiseerd.
Uit de kaarten blijkt dat in
2016 geen grote verschillen
zijn ten opzichte van 2012.
De kaarten worden na meting aan de gevel vastgesteld door het college van
B&W.

Gratis dierenfoto bij Van
Roijen Dierenspecials

Snelfietsroutes

Santpoort-Noord - Dins- of www.vanroijendierenspedagmiddag 21 november cials.nl.
komt van 13.00 tot 18.00 uur
de dierenfotograaf bij Van
Roijen Dierenspecials aan
Hoofdstraat 158. Dit is de ideale gelegenheid om een echte mooie foto van uw hond of
kat te laten maken.
Uw huisdier mag ook samen
met uw kind op de foto. Per
klant ontvangt men een gratis zwart-wit foto van 10 bij
15 centimeter. Er zijn kleurenfoto’s of andere leuke cadeau-ideeën bij te bestellen,
zoals een sleutelhanger of
een bord met ‘Hier waak ik’
met de uitgekozen foto.
Voor informatie: 023-5390926

Regio - De IJmondgemeenten willen het fietsgebruik stimuleren door een
betere fietsinfrastructuur
en belangrijke routes in te
richten als snelfietsroutes.
Afgelopen jaar heeft een
onderzoek
plaatsgevonden naar routes die kansrijk
zijn. Ook zijn knelpunten
geïnventariseerd. De colleges van Velsen, Beverwijk
en Heemskerk gaan hier
samen mee aan de slag.
Ook Uitgeest is betrokken
bij de uitvoering. Het gaat
vooral om verbeteringen in
Heemskerk en Beverwijk op
de route tussen Uitgeest en
Haarlem-Noord.

Al 50 jaar trouw aan
zeewaardig goed doel
IJmuiden - Op zaterdag 11
november, de 193e verjaardag van de KNRM, hebben de
vrijwilligers van de Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij de mensen geëerd die
met hun vrijwillige bijdragen al
60 of 50 jaar het reddingwerk
financieel mogelijk maken.
Deze Redders aan de wal werden in 1957 of 1967 donateur
van de KNRM en zijn dat altijd
gebleven. Ze werden donateur
in het jaar dat reddingboot Javazee in dienst werd gesteld bij
reddingstation Breskens. Sinds
de vijftiger jaren nam het aantal hulpverleningen aan watersporters jaarlijks toe. In 1957
kwamen scheepsstrandingen
nog geregeld voor. Zoals de
stranding van de Achilles bij
Westkapelle. De opvarenden
werden met het wippertoestel
gered.
Het hoogtepunt van het bezoek was de vaartocht met de
reddingboot. Ondanks de hoge
leeftijd en soms broze gezondheid van vele trouwe donateurs, koos bijna iedereen ervoor om mee te gaan. Het was

een feest om na terugkomst de
glunderende gezichten en grijze natte koppen te zien! Tijdens de bezoeken komen de
gesprekken op de reddingstations op gang en blijkt iedereen een persoonlijke reden te
hebben om hun verbondenheid met water te bezegelen
met een donateurschap van de
KNRM.
Velen hebben gevaren op de
koopvaardij of bij de marine,
maar ook het bezit van een
plezierjacht, een indrukwekkende redding in de omgeving
of een varend familielid kunnen de reden zijn geweest om
het zeewaardige goede doel te
steunen.
IJmuiden is één van de 45 reddingstations van de Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij. Pas bij het graven van
het Noordzeekanaal na 1865,
kwam deze plaats in aanmerking voor het stationeren van
een reddingboot. Voor die tijd
deden de roeireddingboten
in Wijk aan Zee en Zandvoort
het reddingwerk. (foto: Richard
van der Hammen)

Referendumverzoek
kan ook digitaal

Velsen - De gemeente Velsen
heeft op verzoek van de gemeenteraad de mogelijkheid
gecreëerd om ook digitaal een
referendumverzoek te doen.
De ingangsdatum is direct na
publikcatie. De nieuwe Referendumverordening 2017 vervangt de oude van 2013.
Op deze manier kunnen mensen met behulp van DigiD
hun handtekening zetten onder een referendumverzoek.
Dit kon zowel gemakkelijk als
betrouwbaar worden gerealiseerd. Dit was al een wettelijke mogelijkheid. Een risico
van de digitale weg is wel dat
een DigiD altijd kan worden
overgedragen aan een der-

de, die misschien niet kiesgerechtigd is. De gemeente zal
ook bij zo’n digitaal document
de ondersteuningsverklaring
via DigiD moeten controleren.
Bij toekomstige referendumverzoeken zal moeten worden gekozen voor een digitale of een conventionele ondersteuningsverklaring, dit vanwege de manier van handmatig controleren. Het grote voordeel van een digitale handtekeningen is dat mensen er niet
meer voor de deur uit hoeven.
In het regeerakkoord wordt
nieuwe wetgeving over het
referendum
aangekondigd.
Daarom houdt het college van
Velsen de vinger aan de pols.
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Wooncomplex Velserhooft
bestaat 50 jaar

Santpoort-Noord - Aan de
Wulverderlaan 65 in Santpoort-Noord is het wooncomplex Velserhooft gevestigd. ,,Ruim 50 jaar geleden is
in de oprichtingsstatuten vastgelegd dat het doel is om bejaarden en alleenstaanden te
huisvesten’’, vertelt Paulien
van Bodegraven, secretaris
van het bestuur van de Stichting Velserhooft.
Jaap Lübach, voorzitter van
het bestuur, vervolgt: ,,De
hoogbouw, waarmee in eerste instantie gestart is, bestaat
onder andere uit 96 appartementen van circa 50 m2 en diverse ruimten op de begane
grond, waarin ook het Inloophuis Kennemerland is gevestigd. Voor gezinnen met kinderen zijn de woningen niet
geschikt. Naderhand zijn er

aan de stationszijde van het
wooncomplex nog 25 laagbouw appartementen gerealiseerd die, gebouwd naar moderne inzichten ruim van opzet zijn.’’ Steeds heeft van het
complex een ruime recreatiezaal deel uitgemaakt waarvan
druk gebruik wordt gemaakt.
Camerabewaking en een beheerder zorgen voor een beschutte woonomgeving.
,,Belangstellenden voor één
van onze appartementen kunnen zich bij onze stichting
aanmelden en worden dan op
een wachtlijst geplaatst’’, licht
Paulien toe. ,,De stichting hanteert geen specifieke toelatingsnorm of indicatie. Iedereen ongeacht achtergrond of
geloof is steeds bij ons welkom. Een (toekomstige) bewoner huurt dus van de stich-

ting zijn of haar appartement,
maar wij verlenen geen zorg.
Thuiszorg of andere gewenste
ondersteuning moet dus door
de bewoner zelf geregeld worden.’’
Recentelijk zijn de hoogbouwappartementen zowel van binnen als ook aan de buitenzijde gehopgeknapt, 124 zonnepanelen voorzien in de eigen elektriciteit behoefte van
een belangrijk deel van de gemeenschappelijke ruimtes. In
het laagbouwgedeelte is een
mooie recreatiezaal aanwezig
die door de week voor allerlei
recreatieve activiteiten wordt
gebruikt. In het weekend staat
deze zaal ter beschikking van
de bewoners die er bijvoorbeeld hun verjaardagsfeestje
kunnen vieren. ,,De kale huurprijs voor de appartementen in
de hoogbouw bedraagt circa
514 euro en voor de wat nieuwere en grotere appartementen in de nieuwbouw circa 676
euro. Omdat niet alle appartementen precies hetzelfde zijn
kan dit bedrag een paar euro verschillen. Een dedrag van
maximaal 75 euro komt hier
nog bij aan servicekosten.’’
Belangstellenden voor één
van deze appartementen kunnen zich aanmelden via info@velserhooft.nl, maar bellen naar 023-5376801 kan natuurlijk ook. (foto: Joop Waijenberg)

KNHS-dressuurwedstrijd
en discorijden
Velsen-Zuid - Afgelopen
zaterdag was het feest op de
manege! De ruime binnenbaan was versierd met discobollen- en lampen en er was
vrolijke muziek: pension- en
manegeruiters konden met
hun paarden een uurtje Disco rijden!
Op zondag was het weer tijd
voor het serieuze werk en
konden de ruiters meedoen
aan de KNHS dressuurcompetitie. Er waren weer veel
inschrijvingen en er werden
mooie proeven gereden: bijna iedereen haalde de felbegeerde winstpunt en sommige combinaties haalden er
zelfs twee in één proef!
Na elke rubriek werd de uitslag bekend gemaakt. In

de rubriek B5 werd Maartje
Metten eerste op Wanted,
tweede werd Evelyn Beintema op Fifty Shades of Grey.
De rubriek F6 werd eveneens
gewonnen door Maartje en
Rose Tijms werd tweede op
Wonder. In zowel de de rubriek L1-9 als L1-10 ging de
eerste prijs naar Mara Visser
op Hidalgo (zie foto), tweede
in beide rubrieken werd Patricia Smids op Zara. De L213 en 14 werd gewonnen
door Vera Vermeer op No
Mercy. Ella Euwema won op
Di Saronno de rubriek M2-17
en 18 en de hoogste rubriek
van de dag, de M2-21 en 22
werd gewonnen door Dana
Mengerink op Amazing. (foto: Anja Vogel)

Engelmundus en meer
presenteert cultuur
Velsen-Zuid - In de wintermaanden worden in de Engelmunduskerk in Oud-Velsen op een aantal zondagmiddagen diverse evenementen gehouden steeds van
15.00 tot 16.00 uur, met na afloop gelegenheid elkaar te
ontmoeten. Zo willen de organisatoren bezoekers laten
genieten van een bijzonder
moment in deze mooie, eeuwenoude kerk.
Zondag 19 november vertelt
historicus André Numan over
de archeologische vondsten
die in de vorige eeuw in en
rond de Engelmunduskerk
zijn gedaan. Zijn Willem van
Brederode en Hillegonda van
Voorne in de Engelmunduskerk begraven? Er zijn onder
meer resten gevonden van
een kapel met enkele stenen grafkisten. In de presentatie zullen de resultaten van
dit archeologisch onderzoek
uitvoerig besproken worden.
Hoe werden de overledenen
in al die jaren in en rond de
kerk begraven? En waarom is
Engelmunduskerk nu juist op
deze plek is gebouwd?
André Numan was van 1972
tot 2014 werkzaam als hoofd
archeologische velddienst en

conservator bij het Amsterdams Archeologisch Centrum van de Universiteit van
Amsterdam. Hij is bovendien
al 43 jaar lid van de Archeologische Werkgroep Haarlem.
Voor deze voorstelling heeft
Engelmundus en meer… samen met de Kennemer LoopFiets een unieke aanbieding.
Op vertoon van uw kaartje krijgt u op zondag 19 november 5 euro korting op de
huur van een loopfiets. Wat
is er mooier om een cultuurhistorische route door de gemeente te loopfietsen en dan
te eindigen bij de Engelmunduskerk voor de lezing van
André Numan?
Kerk open vanaf 14.30 uur
welkom in de kerk. De lezing
begint om 15.00 uur. Kosten
10,00 euro per persoon, inclusief een drankje. Kaarten bestellen bij voorkeur via
de website www.engelmunduskerkoudvelsen.nl. Of 0618921501. Zie ook de website voor meer informatie.
Voor informatie over de loopfietsroute kunt u terecht bij:
www.kennemerloopfiets.nl.
Kennemer LoopFiets, Kennemerlaan 167, 1972EM IJmuiden, 0255-577747.

Lezing bij Vereniging
Santpoorts Belang
Santpoort-Zuid - Op dinsdag 21 november geeft Wim
van Hooff de lezing ‘Per postkoets en trekschuit’. In twee
uur en een kwartier met de
trekschuit van Haarlem naar
Amsterdam. En dan moest je
nog wel even overstappen in
Halfweg. Nu doet de trein van
Haarlem naar Amsterdam er
15 minuten over. Maar ooit
werd die ruim twee uur als supersnel ervaren. Sinds jaar en
dag is de mens onderweg. In

deze lezing beperken we ons
tot de periode 1500 – 1900 en
tot het gebied van Kennemerland. Centraal staan daarbij de
trekvaarten welke tussen Amsterdam, Haarlem en Leiden
werden aangelegd. De lezing
duurt van 20.00 tot 22.00 uur.
De entree bedraagt 6 euro.
Het adres is: ’t Brederode
Huys, Bloemendaalsestraatweg 201. Kaarten zijn los verkrijgbaar aan de zaal of via
www.santpoortsbelang.nl
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Lekker eten in
De Hofstede
IJmuiden - Afgelopen weekend heeft Lars Bottelier deelgenomen aan de Open Belgische Kampioenschappen
op de korte baan in Gent. De
IJmuidenaar deed mee aan
de 100m, 200m, 400m en de
1500m vrije slag.
Het toernooi begon met de
100m vrije slag en de 400m
vrije slag. Op de 100m vrije
slag werd Bottelier 53ste in
54.78 en op de 400m vrije
slag werd hij 14de in 4:01.89.
De tweede dag stonden de
200m vrije slag en de 1500m
vrije slag op het programma.
Bottelier werd hier respectievelijk 25ste en 7de. Op laatstgenoemde afstand wist Bot-

telier ook zijn persoonlijk record te verbeteren met 8 seconden naar 15:45.50.
,,Het is erg fijn dat ik in deze fase van de training een
persoonlijk record zwem op
mijn afstand. Ik was ook op
de 400m een stuk sneller dan
twee weken geleden bij de
Amsterdam Swim Cup. We
zijn momenteel druk bezig
met de opbouw en de trainingen hebben voorrang ten
opzichte van de wedstrijden.
Het echte piekmoment ligt bij
de ONK in Hoofddorp in december, daar hoop ik weer
wat secondes van mijn tijd af
te snoepen.’’

Stormvogels houdt
ledenvergadering
IJmuiden - Op 28 november houdt IJVV Stormvogels
haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het clubhuis. De vergadering begint
om 19.30 uur.
Op de agenda staan 13 actiepunten, waaronder de benoeming van de bestuursleden.
De digitale kopie van het fi-

nanciële jaarverslag 20162017, de begroting 2017-2018
en een kopie van de notulen van de vorige algemene
vergadering kunnen worden
opgevraagd via secretaris@
stormvogels.nl vanaf drie dagen voor de vergadering. Papieren versies van bovengenoemde documenten zijn op
de vergadering beschikbaar.

Monsterzege
voor Waterloo G2
Driehuis - Zaterdagochtend 11 november begon om
11 uur de wedstrijd bergen
G1G tegen Waterloo G2. Al
die cijfertjes 11 betekenen
de start van carnaval in het
zuiden van het land. Maar
voor Waterloo G2 werd het
ook feest.
Het team van Yvonne van
Leeuwen en Jacqueline
Maks stond er helemaal
klaar voor. Bergen was echter iets sneller en scoorde
vrij snel het eerste punt.
De dappere spelers van
Waterloo lieten dat niet op
zich zitten. Lorenzo Kessens scoorde de gelijkmaker en daarna was Water-

loo niet meer te stoppen.
Brian Elzinga scoorde 1-2
en daarna ook de 1-3. Brian
Maas maakte de 1-4. Dylan
Schiphorst tekende voor de
1-5. Marvin Maas ging er
over heen met de 1-6. Dylan
Schiphorst wist opnieuw het
doel te vinden: 1-7. Job van
der Maten kwam er achteraan met 1-8. Sean Burgstra
wist nu ook het doel te vinden en scoorde zowel het
negende als tiende doelpunt. Marvin Maas maakte
de wedstrijd af met 1-11. Dat
bewijst wel dat 11 echt het
carnavalsnummer was.
Waterloo G2 kon met een
zeer goed gevoel huiswaarts.

Doe mee met de mail & winactie op
www.lijfengezondheid.nl/mailenwin

Titel-aspiraties in ijskast
IJmuiden - Na de onverwachte zege op koploper SNA mocht Damclub
IJmuiden (DCIJ) in de hofstad aantreden tegen het
nog puntloze Den Haag. Een
tweede zege op rij zou DCIJ
uit de gevarenzone helpen.
Hoewel Jacqueline Schouten
vroeg een combinatie tegen
kreeg, leek het aanvankelijk
geen zware middag te worden. Cees van Duijvenbode kwam eerder dan toegestaan remise overeen en had
achteraf spijt. Wim Winter
voerde in zijn geliefde speltype de druk op en verraste zijn tegenstander met een
dodelijke combinatie. Kopman Kees Pippel kwam ditmaal niet verder dan remise. Een tegenvaller was de
nederlaag van Albert Roelofs, die in een mooi ogende
stand fouten in de afwerking
maakte. Jesse Bos bracht
DCIJ na een fraaie aanvalspartij met een mooie eindspelfinesse weer aan de leiding.
Conall Sleutel, Stijn Tuijtel
en Martin van Dijk speelden hetzelfde speltype.

Sleutel was hier succesvol mee en strafte de partie
Bonnard van zijn tegenstander af. Tuijtel (rechts op foto) leek ook te gaan winnen,
maar faalde in de afwerking
tegen jeugd-WK-ganger Hageman. Van Dijk nam tegen
de Haagse kopman te veel
risico en wist de problemen
in de opening niet te boven
te komen. Na een degelijke remise van Cees van der
Vlis wist Jacqueline Schouten vervolgens ondanks
een schijf achterstand het
zwaarbevochten winnende
elfde punt binnen te slepen.
Hierdoor staat DCIJ voorlopig in de middenmoot van
de hoofdklasse B.
Intussen leed de IJmuiden/Zaanstreek Combinatie een kostbare 11-9 nederlaag tegen Den Haag/Hofstaddammers. Met name
de onverwachte nederlaag
van topscorer Max Doornbosch kwam hard aan. Hierdoor moet het goed gestarte combinatieteam pas op de
plaats maken in de strijd om
de titel in de tweede klasse
C. (foto: aangeleverd)

Velserbroek - In wijkcentrum De Hofstede kunnen
senioren verschillende dagen
per week lekker komen eten.
Op maandag en woensdag
wordt nu nog een zogenaamde driegangen diepvriesmenu verzorgd. Dat gebeurt
tussen 11.45 en 13.30 uur.
Maar in De Hofstede wordt
flink aan de weg getimmerd
om de keuken beter te gebruiken. Daarom wordt vanaf maandag 27 november elke maandag door twee koks
een verse maaltijd gekookt.
U bent welkom vanaf 11.45
uur. Elke vrijdag is er open
tafel, van 12.15 tot 14.00 uur.
In het nieuwe jaar kunt u ook
op dinsdag vanaf 16.45 tot
19.00 uur aanschuiven voor
een verse maaltijd. De kosten voor de menu’s bedragen 7,50 euro en u wordt verzocht zich in alle gevallen van
te voren aan te melden.

Velsen Lokaal in
Santpoort-Zuid
Santpoort-Zuid - Velsen
Lokaal trekt om de week door
de gemeente voor het ophalen van wensen, klachten en
ideeën. Zaterdag 18 november is de lokale partij van
10.00 tot 11.00 te vinden bij
het winkelcentrum van Santpoort-Zuid. Voorzitter Bart Tijl
over de straatactie: ,,Spreek
ons aan over wat je vindt van
jouw wijk en wat er aan verbeterd kan worden. Als je tevreden bent, horen we dat
ook graag! Velsen Lokaal wil
samen met jou zorgen voor
een veilige wijk waar het
goed is om te wonen.”

D66 praat met inwoners IJmuiden
IJmuiden - Zaterdag 11
november ging D66Velsen weer eens ‘In gesprek
met’ inwoners. Aangezien
D66Velsen nog schrijft aan
het verkiezingsprogramma,
was het ook een doel om
ideeën uit de samenleving
op te halen voor het verkiezingsprogramma. Deze
keer is gekozen om in gesprek te gaan met inwoners van IJmuiden.
Op de drukke Lange
Nieuwstraat kwamen veel
positieve reacties. Het gaat
best goed in Velsen! Zo gaven opvallend veel mensen aan dat ze erg blij zijn
met de opgeknapte Lange
Nieuwstraat. Ook vinden
mensen de Facebookactie over sport in de buiten-

ruimte erg leuk en was regelmatig te horen dat mensen het prettig wonen vinden in IJmuiden. Verbeterpunten waren er natuurlijk ook. Een aantal mensen
vroeg aandacht voor jongeren, die weinig te doen
zouden hebben. Suggesties werden gegeven, bijvoorbeeld om meer in
buurtcentra te organiseren of meer sport aan te
bieden. Ook zouden mensen in IJmuiden graag wat
meer bomen zien en meer
groen. De marktlocatie was
een onderwerp dat vaak terug kwam, waarbij de een
de locatie wil verbeteren en
de andere juist op zoek wil
naar een andere locatie.
IJmuiden is een dorp met

verschillende wijken en
waar de een erg enthousiast is over het gemeenschapsgevoel, geeft de ander juist aan dat ze graag
meer
gemeenschapsgevoel zou moetenzijn. Verder
vinden sommige mensen
dat er bij de inrichting van
straten meer rekening gehouden moet worden met
de ouderen.
De vele goede en inspirerende ideeën, neemtD66Velsen mee bij het schrijven van het verkiezingsprogramma voor de volgende periode. Als u ook met
D66Velsen in gesprek wilt,
houd dan deze krant in de
gaten over waar zij de volgende keer staan, of mail
via info@D66Velsen.nl.
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IJmuiden wat
vertel je me nou

Doppen voor knikkertegels
De Stek - Alle kinderen in Velsen-Noord zijn druk met het
sparen van plastic doppen.
De doppen worden verzameld
voor het project “Knikkertijd”.
Als er 1500 doppen zijn gespaard krijgen de kinderen
een prachtige knikkertegel op

het schoolplein of in de wijk.
Na de herfstvakantie is de actie van start gegaan en binnen
een mum van tijd werd Wijkcentrum de Stek overspoeld
met doppen. Woensdag 8 november is de eerste tegel onder toeziend oog van vele kin-

Kerstinkopen doen
WonenPlus - Voor mensen die
gezellig samen kerstinkopen willen
doen organiseert WonenPlus, voor
haar abonnees, woensdag 13 december een gezellige winkelmiddag naar Tuincentrum Osdorp. U
wordt opgehaald van huis tussen
12.00 en 13.00 uur en u bent rond
17.00 uur weer thuis. Kosten 7 euro p.p. U kunt zich aanmelden voor
dit uitstapje tot en met woensdag

6 december. Na aanmelding wordt
er een week van te voren nog even
telefonisch contact met u opgenomen om de deelname te bevestigen. Bij afmelding, in de week voor
6 december, zijn wij genoodzaakt
om de 7 euro toch in rekening te
brengen. U kunt zich aanmelden
bij WonenPlus. Maandag t/m donderdag van 10.00 tot 14.30 uur, tel:
0255-518888.

Denkers op dinsdag
Het Terras - Met ingang van
dinsdag 28 november willen we
met een nieuwe inloopactiviteit
van start gaan in Dorpshuis het
Terras. Op deze middag staan de
speelborden van 14.00 tot 16.00
uur klaar voor iedereen die van
een spelletje schaak of dammen houdt. Buurtbewoners kunnen tegen elkaar spelen maar wij
proberen ook begeleiders te vin-

den voor de mensen die geen
vaste tegenspeler hebben om
het tegenop te nemen. Heeft u
interesse en wilt u een keer sfeer
proeven, kom dan langs. Kosten
zijn 2 euro per middag incl. kopje
koffie/thee. U mag ook uw eigen
schaak- of dambord meenemen
(met stenen). Locatie: Dorpshuis
het Terras in Santpoort Noord,
tel: 023-3031228.

De Brulboei - Op donderdag 30
november ziet u in uw buurthuis,
De Brulboei, The North Sea Giant, een film over dit schip dat
gebouwd is om fabrieken op zee
te monteren.
Een indrukwekkende klus. Na de

pauze The Story of the Kodima,
een berging door Svitzer/Wijsmuller. De eerste film begint om
20.00 uur. Kaarten à 3 euro zijn
verkrijgbaar aan de balie en aan
de zaal. Meer weten? Bel 0255510652.

Wij hebben 5 fietsen en kunnen
hiermee anderstalige vrouwen
die willen leren fietsen helpen.
We hebben één heel groot probleem. We kunnen geen fietsvrijwilligers vinden. Kunt u ons hier-

bij helpen of heeft u een vriendin
die ons zou willen helpen dan
komen we graag met u in contact via Buurtcentrum de Spil.
Tel: 0255-510186 of nurcanarslan@welzijnvelsen.nl

deren geplaatst door Meneer
Duin. Met de doppenactie leren de kinderen dat het inzamelen van plastic afval loont,
dat er van afvalmateriaal weer
dingen gemaakt kunnen worden. Meer weten? Wijkcentrum
de Stek, 0251-226445.

Basiscursus
fotografie
De Brulboei - in Buurthuis de
Brulboei komt een cursus fotografie. Het doel is om mensen die een digitale camera bezitten, en nog niet goed weten
hoe er mee om te gaan, op weg
te helpen. Het bezit van spiegelreflex camera is geen vereiste. Ook met een pocket-, consumenten- of systeemcamera
ben je welkom. De cursus is niet
voor bezitters van een smartphone en voor de gevorderde vrijetijdsfotograaf. De cursus fotografie bevat in totaal 8 theorielessen, 1 workshop buiten en 1
workshop binnen (macro/dichtbij en portret). Daarnaast 2 lessen waarin de workshops klassikaal wordt besproken. In totaal
dus 12 lessen. De cursus is op
donderdagavond van 19.30 tot
22.00 uur. Kosten 95 euro. Start
23 november. Meer weten? Bel
0255-510652.

Taal Actief - Taal Actief Velsen biedt ondersteuning aan bewoners van de gemeente Velsen die moeite
hebben met lezen en schrijven. De ondersteuning is één op één. Dat wil zeggen dat u gekoppeld wordt
aan een vrijwilliger/ster. De lessen kunnen bij u thuis of in een van onze buurtcentra plaatsvinden. Wilt
u meer informatie? Bel dan met Nurcan Arslan op 0255-510186 of stuur een e-mail: nurcanarslan@welzijnvelsen.nl

VACATURE TOP 5 november
Muzikant voor achtergrond muziek Alzheimer Trefpunt
vac.nr: 1624
De muzikant maakt live achtergrondmuziek tijdens inloop,
pauze en nazit van het Alzheimer Trefpunt, 5x per jaar.
Vrijwilliger voor Taalactief Velsen vac.nr: 1622
Samen met twee collega vrijwilligers geeft u les, in de Spil,
aan anderstaligen die met alfabetisering bezig zijn.
Tuinhobbyist voor Stichting de Waerden
vac.nr: 1617
Onze clienten kunnen niet goed tuinieren. Tuinhulp zou ontzettend fijn zijn. Wil je ons helpen? Graag.
Begeleider van educatief programma’s bij Pieter Vermeulen Museum
vac.nr:1615
Begeleiden van workshops en activiteiten. assistentie bij het
voorbereiden van educatieve programma’s.
Keukenprinses in het Lunchteam van het Terras
vac.nr: 1579
Ter versterking van ons team zoeken wij iemand die het leuk
vindt om in de keuken de handen uit de mouwen te steken.
Voor meer vacatures en informatie kunt u maandag en dinsdag van 12.30 tot 15.00 uur, en woensdag en donderdag van
9.30 tot 12.30 uur, terecht bij:
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen
Plein 1945 nr. 10 (Welzijnsplein)
1971 GA IJmuiden
Tel: 0255-548547
Mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs

Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
Telefoonnummer: 0255 548548
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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Corporaties
pakken overlast
samen aan

Experiment met meer
bewegen bij RKGV
Velsen - Vrijdagavond vond
in het clubhuis van TSV de
jaarvergadering van gymnastiekvereniging rkgv Velsen
plaats. Het bestuur blijft zich
bij de afsluiting van het 85ste
jubileumjaar zorgen maken
over het bewegingsniveau
van de gemiddelde Velsenaar.
Het motto van de vereniging:
‘Meer Velsenaren bewegen’
blijft actueel.
Velen zijn na het voortgezet
onderwijs verder gaan studeren of werken. Het werk
dat zij doen is vaak achter de
computer. Zij zijn al jaren niet
meer gewend enkele uurtjes
‘bewegend’ bezig te zijn. Even
het accent leggen op: lenigheid, soepelheid, evenwicht,
coördinatie, spierkracht, uithoudingsvermogen en fitheid. Of gewoon even lekker
gezellig samen bewegen.
Politieke bezuinigingen op
bewegingsonderwijs
laten
pas na jaren hun effecten
zien: gewichtstoename; afname van de algemene lichamelijke conditie en coördinatie. In augustus 2017 luidde

de Nationale Gezondheidsraad de noodklok: “De minister van VWS moet stimuleren dat mensen minder stilzitten.” Gymnastiekvereniging
rkgv Velsen neemt graag deze handschoen op en gaat
een bewegingsuur aanbieden, met lekker gezellig, samen bewegen met aandacht
voor bovengenoemde accenten. En… ‘fysiek huiswerk’ af
te spreken in paren of kleinere groepen. Dit wordt dan geevalueerd. De leidinggevende begeleidt, stelt schema’s
op; doet testjes en metingen
en stimuleert het bewegen
als regelmatige gezonde ‘gewoonte’.
Zo gauw zich meer dan 12
gegadigden aanmelden voor
een dergelijk experimenteel
bewegingsuur, gaat het bestuur van de vereniging met
de gemeente in gesprek, om
dit uur te kunnen opstarten.
Belangstellenden
kunnen
zich bij de gymvereniging
aanmelden via info@rkgvvelsen.nl of 06-30974608. (foto: aangeleverd)

Op vrijdag 10 november
17.50 uur fietste ik van Santpoort naar Driehuis. Bij het
oprijden van de rotonde Hagelingerweg/Santpoortse
Dreef kreeg ik voorrang van
de auto die links van mij op
de rotonde reed.
Ik had mijn hand uitgestoken
en mijn verlichting was aan.
De automobilist die rechts
van mij stond te wachten komend vanuit de Velserbroek
besloot dat hij toch nog wel
even voor mij langs kon.
Daardoor moest ik flink remmen en kwam hard ten val,

knalde met mijn gezicht op
het asfalt en brak mijn voortand af. Automobilist reed
door, niets meer van gezien.
Het leek op een donkerblauwe VW Passat of iets dergelijk.
Wie heeft dit zien gebeuren,
heeft gezien wat voor auto
het was of kan mij helpen de
bestuurder op te sporen? Of
aan de bestuurder: het was
vast niet met opzet, maar
toch zou ik graag met u in
contact komen.
Ria Rijken, 06-53442134

www.
www.

.nl
.nl

Velsen - Woningcorporaties
Brederode Wonen, Woningbedrijf Velsen en Velison Wonen kiezen voor een gezamenlijke aanpak van woonoverlast. Met een eenduidige werkwijze verwachten
de corporaties woonoverlast
beter tegen te kunnen gaan.
Waar mensen dicht bij elkaar
wonen, wordt helaas regelmatig
hinder van buren ondervonden.
Woonoverlast is een hardnekkig
en veelvoorkomend probleem
dat grote gevolgen kan hebben. De woningcorporaties krijgen veel klachten binnen over
woongedrag. Omdat de aard
van de klachten over het algemeen hetzelfde is, lag een gezamenlijke aanpak voor de hand.
In hun benadering van woonoverlast onderscheiden de corporaties drie categorieën: burenruzie, last en overlast. Bij een
burenruzie, is er geen duidelijke
veroorzaker aan te wijzen, maar
hebben buren last van elkaar.
Huurders die in een burenruzie
verwikkeld zijn, worden daarom
geadviseerd om Buurtbemiddeling in te schakelen. Bij last gaat
het om incidenten, zoals een
eenmalig luidruchtig feestje,
een blaffende hond of het voeren van vogels. Dat kan als hinderlijk worden ervaren, maar is
onderling op te lossen. Lukt het
toch niet om met de buren een
oplossing te vinden, dan adviseren de corporaties ook hier om
buurtbemiddeling in te schakelen. Voor de woningcorporatie is in deze situaties - last en
burenruzie - geen rol weggelegd. Onder overlast wordt een
heftigere vorm van hinder verstaan die bovendien structureel is. Het kan gaan om extreme geluidsoverlast, psychische
problematiek of vervuiling van
de woning of tuin. Dit type overlast wordt na een melding door
de woningcorporatie in behandeling genomen. Uitgangspunt
is altijd dat de melder eerst zelf
heeft geprobeerd het conflict op
te lossen. Na beoordeling van
de klacht kan de woningcorporatie tot actie overgaan door de
veroorzaker aan te spreken op
het ongewenste gedrag, te bemiddelen of in het uiterste geval juridische stappen te ondernemen. De corporaties hebben
per overlastsituatie afgesproken welke aanpak wordt ingezet om - binnen de mogelijkheden van de corporatie - zo adequaat mogelijk in te grijpen bij
overlastsituaties. Hiervoor wordt
ook de samenwerking met de
politie, hulpverleningsinstantie en Buurtbemiddeling Velsen
gezocht.

PvdA bezoekt Velsen-Zuid
Velsen-Zuid - Zaterdagochtend 11.00 uur: goed
ingepakt tegen de kou en
voorzien van prachtige rode rozen trekt een groepje
enthousiaste PvdA-ers Velsen Zuid in.
Doel van de ochtend is om,
in het kader van ‘PvdA de
wijk in’ informatie bij de inwoners op te halen hoe zij
hun wijk ervaren. De PvdA
haalt de pluspunten van de
wijk en zeker ook de minpunten op. Met deze minpunten gaan ze aan de
slag om te kijken of daar
een oplossing voor gevonden kan worden. Ze realiseren zich dat dat niet voor
alles kan gelden. Daar
waar ze invloed hebben op
lokaal niveau zullen ze deze invloed ook zeker gebruiken.
Het algemene beeld dat
is opgedaan is dat de inwoners tevreden zijn met
hun woonomgeving. ‘Een
mooie, rustige buurt waar
we al met veel plezier jaren wonen’, is een veel gehoorde uitspraak. Op de

vraag wat er in al die jaren
is veranderd, komt vooral naar voren dat de buurt
wel vergrijst. Tegelijkertijd
zien bewoners ook weer
jonge gezinnen in de wijk
komen. En dat de voorzieningen aan het verdwijnen zijn: een buurtwinkel zou meer dan welkom
zijn. Maar ook een ruimte
om verenigingen de ruimte te geven om toegankelijke en betaalbare activiteiten aan te bieden is een
wens. ‘Een denksportcentrum zou daar een mooi
voorbeeld voor zijn’, aldus
een bewoner.
Andere punten die de inwoners inbrachten waren:
gebruik van de wijk als
sluiproute om een stukje
file van 100 meter te ontlopen en een flat die regelmatig last van inbraken heeft. PvdA Velsen
gaat bekijken of en hoe ze
hier iets aan kunnen doen.
Bewoners worden op de
hoogte gehouden van het
verloop hiervan. (foto: aangeleverd)

Sinterklaas op Zorgvrij
Velsen-Zuid - Vanaf zondag
19 november logeert Sinterklaas weer met zijn paard op
Zorgvrij. Het is hem vorig jaar
zo goed bevallen, dat hij dit
jaar weer graag komt logeren.
Kinderen kunnen dagelijks
komen kijken naar de speciale slaapplek van Sinterklaas,
in een omgebouwde werkkeet in de potstal. Maar het
kan voorkomen dat Sinterklaas en zijn paard op werkbezoek zijn en later terugkomen.
Kinderen kunnen op Zorgvrij
een schoenpakketje maken
voor het paard van Sinterklaas. Deze activiteit is vanaf 18 november tot en met 4

december van 13.00 tot 16.00
uur en kost 2 euro per kind.
Zondag 26 november en zondag 3 december speelt Theater Poppekus de voorstelling ‘Sint en de pakjes uit
zee’. Geschikt voor kinderen
van 4 tot 8 jaar, en iedereen
die van Sinterklaas houdt. De
voorstellingen zijn om 11.30
en 14.00 uur en duren ongeveer 35 minuten. Reserveren
via info@theaterpoppekus.nl.
Kosten 6 euro per kind en 3
euro per begeleider.
Informatieboerderij
Zorgvrij is open van woensdag tot
en met zondag van 11.00 tot
17.00 uur. Zie ook www.informatieboerderijzorgvrij.nl.
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Samen werken aan
betere luchtkwaliteit
Velsen - Op verzoek van de
gemeenteraden in de IJmond
is er nu een actieprogramma
Luchtkwaliteit waarin is opgenomen wat er daadwerkelijk
wordt gedaan om de luchtkwaliteit in de IJmond te verbeteren. Het doel is om in
2021 een schonere lucht te
hebben dan in 2016. Het programma is gericht op lokale
bronnen.
Het gaat dan voornamelijk over
verkeer en industrie. Door de
samenwerking tussen Omgevingsdiensten IJmond (ODIJ)
en
Noordzeekanaalgebied
(OD NZKG) te intensiveren wil
men meer zicht krijgen op toezicht, klachten en toepassing
van Best Beschikbare Technieken bij bedrijven. Gebleken
is dat de adviezen van Omgevingsdiensten vaak niet werden overgenomen. Daarom is
men in 2017 al begonnen met
gesprekken met stakeholders.
Samen wil men komen tot een
wettelijk adviseur met grotere bevoegdheden. Ook is men
bezig met het inzichtelijk krijgen van alle uitstoot van Tata
Steel, met als prioriteit de zzs
(zeer zorgwekkende stoffen).
Deze moeten worden voorkomen of beperkt. Bestaande

vergunningen moeten worden
aangepast als er betere technieken zijn waarbij minder uitstoot mogelijk is. Ook wordt
gekeken naar alle vormen van
transport en waar die te verbeteren zijn.
In de integrale aanpak krijgt
luchtkwaliteit nu een plek in
‘gezonde leefomgeving’. Dit
wordt sowieso onderdeel van
de nieuwe Omgevingswet.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen
wordt de gezondheid meegnomen als afwegingskader.
Het gaat dan echter nog wel
om pilots om te komen tot het
beste leefomgevingsadvies. In
Beverwijk en Heemskerk heeft
men twee projecten aangemeld als mogelijk proeftuinproject voor ‘Aan de slag met
de Omgevingswet’.
Er wordt naar creatieve oplossingen voor gezondheidswinst
gezocht. Het gaat dan om Bewust omgaan met Houtstook
(open haarden en houtkachels) en een onderzoeksproject academische werkplaats
Milieu en Gezondheid waarbij
gemeentelijke gegeven worden gebruikt voor lokaal beleid. Het stimuleren van fietsgebruik en openbaar vervoer
is ook onderdeel van de visie.

OTK speelt ‘Het geheim
van Beeckestijn’
Velsen - Als Sinterklaas bijna
in het land is, begint het bij de
kinderen van de openbare basisscholen in Velsen te kriebelen. Niet alleen omdat de Sint
zoveel mooie cadeaus en lekkers meebrengt, maar ook omdat het dan al bijna tijd is om
naar de schouwburg te gaan
voor het traditionele Sinterklaastoneel van de Onderwijzers Toneelvereniging Ken-

nemerland. Op woensdag 22,
donderdag 23 en vrijdag 24 november wordt ‘Het geheim van
Beeckestijn’ gespeeld. De juffen en meesters zijn sinds juni
al weer druk aan het repeteren
voor de inmiddels 71ste voorstelling. ,,We spelen dit jaar Het
geheim van Beeckestijn”, vertelt Janna Handgraaf van OTK.
Zie ook www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Captains of
industries in
Muziek in de
Maak

IJRB voldoet aan
nieuwe criteria voor
diplomazwemmen
IJmuiden - De IJmuider Reddingsbrigade (IJRB) heeft de
Licentie Zwem-ABC behaald
en voldoet daarmee aan de
nieuwe kwaliteitscriteria om
zwemles te mogen geven voor
de Nationale Zwemdiploma’s.
Al jaren geeft de vereniging
op vrijdagavond zwemles voor
de nationale ABC-zwemdiploma’s. Het Nationaal Platform
Zwembaden (NPZ-NRZ) controleerde de IJRB op de kwaliteit van de examens.
Met de nieuwe kwaliteitseisen wordt er ook getoetst op
zaken als: is er voldaan aan
wet- en regelgeving, zijn de instructeurs in het bezit van een
Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, zijn de instructeurs voldoende opgeleid,
is er nagedacht over de manier
van lesgeven, hebben ouders
zicht op de vorderingen van de
kinderen tijdens de zwemles,
is er een ongevallenregistratie
en een klachtenprocedure. De
IJRB heeft de Licentie ZwemABC behaald en voldoet daarmee aan deze nieuwe eisen.
De licentie is al in september
behaald, maar is vorige week
officieel overhandigd aan de
vrijwilligers van de Reddings-

brigade. Erik Willems, regioadviseur en auditor van het
NPZ, over de Licentie ZwemABC: ,,Voor ouders is dit een
belangrijke stap. Door te kiezen om je kind te laten afzwemmen voor het ZwemABC kies je heel bewust voor
kwaliteit.”
De IJRB heeft als doel ‘het
voorkomen van de verdrinkingsdood’. Dit doen zij door
mensen op te leiden tot zwemmer, zwemmend redder en actief het strand van IJmuiden te
bewaken. ,,De ABC-diploma’s
zijn de eerste belangrijke stappen in dit proces”, vertelt bestuurslid Dennis Uijtendaal.
,,De basis voor elke zwemmer en redder. Na het ABC
volgt de opleiding tot zwemmend redder en vervolgens
tot Lifeguard om daadwerkelijk aan het werk te gaan op
het strand.”
De IJmuider Reddingsbrigade
geeft elke vrijdagavond zwemles in het zwembad De Heerenduinen. Tussen 18.00 uur
en 19.30 uur starten meerdere
lesuren voor het ABC-zwemmen, voor kinderen vanaf 5
jaar. Later op de avond wordt
er ook nog lesgegeven voor
het zwemmend redden. (foto:
aangeleverd)

Velsen - Sinds drie weken
loopt er een pilot radioprogramma bij RTV Seaport onder de naam Muziek in de
Maak. In dit programma besteedt presentator Theo Koster aandacht aan het ondernemerschap in de regio IJmond
en laat hij succesvolle ondernemers uit de IJmond aan het
woord. Het programma is een
gebalanceerde mix van zakelijk informatief en persoonlijk informeel. Het programma wordt live opgenomen en
uitgezonden op dinsdagen
van 14.00 tot 16.00 uur. Theo
Koster heeft dertig jaar ervaring met kennisdeling en netwerken binnen de Maakindustrie in Nederland. Als adviseur van het RTV Seaport bestuur is hij met een verbeterteam aan de slag om vernieuwing van de omroep door te
voeren en stelt op deze manier
vrijwillig zijn kennis en ervaring
beschikbaar aan de lokale omroep. In de vorige uitzendingen
had Theo Koster diverse ondernemers voor de microfoon.
Machiel van Westerhoven van
Rigo Verffabriek beet het spits
af in het kader van de bijeenkomst van Circulaire Economie die door Jacob Klompien
(directievoorzitter Rabobank
Jmond) werd georganiseerd.
Afgelopen dinsdag was Frans
Baud te gast. Voor de uitzending van 14 november was Cor
Oudendijk te gast. Op 21 november komt Donald Voskuil,
manager regional affairs Tata Steel Europe aan het woord.
Ondernemers uit de IJmond
die over mooie innovaties beschikken, samenwerkingspartners zoeken of via het nieuwe
radioprogramma als gast in de
uitzending willen, kunnen contact opnemen met Theo Koster: info@araneo-magna.nl.

De Hofstede biljart voor het goede doel
Velserbroek - In het wijksteunpunt de Hofstede te Velserbroek
is voor de tweede keer een biljarttoernooi met handicap gehouden waarvan vooraf was
bepaald dat het batig exploitatiesaldo ten goede zou komen
aan een goed doel. Was in 2016
het Inloophuis Kennemerland te
Santpoort Noord de begunstigde, in 2017 is gekozen voor de
Ambulante Zorg & Dagbesteding die door de Stichting BuitenGewoon te Velserbroek aan
dorpsbewoners wordt geboden.

De aangeboden diensten en activiteiten van de Stichting varieren sterk. Zo is er ondermeer
een houthoek, een fietsenwerkplaats en een winkeltje waar
zelfgemaakte en tweedehands
spulletjes verkocht kunnen worden. Ook kan er gekookt en gedineerd worden. Kortom, voor
weinig of geen geld kunnen er
hele leuke dingen worden gerealiseerd. In de afgelopen week
is door een delegatie van de biljartclub waaronder de initiator
van het toernooi (Henk de Bou-

vré) een bezoek gebracht aan
BuitenGewoon om de opbrengst
van het toernooi ter waarde van
750 euro te overhandigen.
De heren Herman Stoop en
Fred Lampers van BuitenGewoon waren blij verrast met deze geste en spraken hun grote waardering uit voor het door
de biljartclub genomen initiatief. Ook hadden zij direct al een
idee waaraan zij het bedrag zouden gaan besteden; namelijk de
aankoop van nieuw gereedschap voor de groep die zich

met houtbewerking bezig houdt.
Tot slot nog: Aan het biljarttoernooi werd door 32 enthousiaste vijf en vijftig plussers deelgenomen. Na een enerverende finale werd Hans van de Meulen
uit IJmmuiden winnaar gevolgd
door Ferry Betjes uit de Hofstede
die als tweede eindigde.
En er gaan alweer gedachten
om volgend jaar opnieuw zo’n
handicaptoernooi te organiseren. Maar het goede doel voor
2018 moet nog worden gekozen. (foto: aangeleverd)
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Volop strijd bij
Schaakclub Kijk Uit
IJmuiden - Afgelopen vrijdag
vond er op de schaakclub in
de bestuurskamers van Stormvogels een waar strijdtoneel
plaats. Al heel vroeg moest
Vincent Zeeman in het stof bijten door Wim Geels, een penning van de loper op dame en
koning werd Vincent fataal.
Michiel van der Valk, dinsdag
nog heel knap gewonnen tijdens de bondswedstrijd tegen HWP, kwam goed weg
tegen Johan van Veldhuijsen,
damewinst werd door Johan
niet gezien en Michiel kon de
punten bijschrijven. Dirk Geels
leek een verrassende winst te
pakken tegen Hallil Gul, blijkbaar had Dirk de strijdbijl
thuisgelaten, en bood remise aan.
Paul Koper ging wat te overmoedig ten strijde tegen Sjef
Rosier, en werd keurig mat
een prachtig resultaat! Daar- gezet door Sjef. Dick Wijker
naast is er een loterij geor- speelde de Siciliaanse draak
ganiseerd die mogelijk werd
gemaakt door vele sponsors
en zijn er lege statiegeldflessen ingezameld. Dit bedrag
overtrof de stoutste verwachtingen van de schoolleiding.
(foto: aangeleverd)

Zefier haalt veel geld op voor KiKa
IJmuiden - Maandagmiddag
13 november heeft basisschool De Zefier een cheque
ter waarde van bijna 5000
euro overhandigd aan Erica
Beentjes van de stichting KiKa. De voorafgaande weken
hebben de leerlingen van de
school veel sponsors gezocht

die hen op de vrijdag voor de
herfstvakantie bij de KiKarun ondersteunden. De kinderen hebben zich het vuur
uit de sloffen gelopen tijdens
de Kikarun. Onvermoeibaar
hebben klein en groot een
half uur lang rondjes gerend
voor het goede doel. En met

voor een 2e keer, ditmaal tegen Andries Visser. Het werd
geen succes, na 14 zetten liep
Dick in een aftrekschaak en de
stukken konden de doos in. Ingmar Visser had met een koningsgambiet zijn paard tegen
2 pionnen geofferd, Piet Hein
de Koning bouwde zijn voorsprong gestaag uit, maar na
3 uur spelen blunderde Piet
Hein zijn dame weg, en kwam
Ingmar kwam met de schrik
vrij.
Gregory van den Ende speelde een gedegen partij, in een
toreneindspel met een pionnetje meer, versloeg hij Jan Jansen. Het duurde even voordat Dick Wolkers ondanks een
stuk meer zijn partij tegen Rene Koens in winst omboog.
Andre Kunst en Colleen Otten
deden het licht uit, na een lange partij werden de lopers van
Colleen te sterk voor het paard
en de loper van Andre.

Watervrienden IJmuiden
reikt 32 diploma’s uit
IJmuiden - Zaterdag 11 november hebben 32 leszwemmers van Watervrienden
IJmuiden afgezwommen voor
hun diploma.
Omdat het Sint Maarten was,
kregen alle geslaagden na
afloop in de kantine - na het
zingen van een Sint Maartenliedje - ook nog op wat lekkers getrakteerd. De juffen
en meesters kregen van een
tevreden ouder een heerlijke taart.
Het lekkers was verdiend,
want tijdens het examen
hebben alle kinderen zich
van hun beste kant laten
zien. Een enkeling was wat
gespannen, maar de meesten konden het afzwemmen
ontspannen afleggen. Het
Gat, wat meestal een van de
spannendste onderdelen van
het examen is, werd door een
aantal A-kinderen zelfs twee
keer gedaan, gewoon omdat
ze het leuk vonden.
Ook de vrijwilligers van WVIJ
kunnen tevreden zijn. Zij zijn
door de gedelegeerde van het
Nationaal Platform Zwembaden (NPZ) beoordeeld op

de gang van zaken tijdens
het afzwemmen. Sonja Mol,
coördinator ZwemABC: ,,De
NPZ controleert de kwaliteit
van ons lesgeven en de goede tot zéér goede beoordeling is een kroon op ons vrijwilligerswerk!’0
A-diploma: Vidar Kossen;
Delano Schildmeijer, Dylan
Heyman, Luca Rijssel, Sihem
Özcan, Djena Rook, Myrthe
Meerkerk, Zeliha Demir, Romaissa Darrari, Kay van Vuuren, Linn Hoek, Coenraad

van de Merwe, Arsen Kazar.
B-diploma: Nick van Zuthem,
Mosap Attom, Isis van Haandel, Damian van den IJssel,
Mia van der Plas, Valentijn ,
de Ruijter, Jason de Waard,
Mick Hink, Rama Abdelraman, Mohammed Ismail. Cdiploma: Jessy van der Vis,
Godwin Thomas, Djesse
Gemmeke, Sara van Langeveld, Soraya Balai, Ridwaan
Libaan. C-certificaat: Aaralin Cornelisse, Daniëlle Dela Koops. (foto: aangeleverd)

Druk en succesvol
dressuurweekend
Velsen-Zuid - Bij Hippisch Centrum Velsen is altijd iets te doen. Op zondag
12 november organiseerden
Hippisch Centrum Velsen
weer een dressuurwedstrijd
FNRS-proeven laag. Deze
officiele, landelijk erkende
dressuurproeven opgesteld
door de FNRS (Federatie van
Nederlandse RuiterSportcentra) zijn geschikt voor beginnende tot en met gevorderde ruiters. In de rubriek F3
t/m F4 werd fraai eerste Kaylee van Erp met de pony Leo.
Naline Eekhoudt behaalde
een mooie 2e plaats. Het witte rozet was voor Nikki van
Rooijen met Penotti en Jesna
Bohoslawec met Dizzy werd
knap vierde. Daarna volgde de rubriek F1 en F2. Het
oranje lint ging naar Kirsten

te Beest met de pony UK.
Caitlin Sparreboom mocht de
tweede prijs mee naar huis
nemen en een mooie derde plaats was er voor Tessa
de Haan met Dazer. Tot slot
mocht Wende Spaas de vierde prijs in ontvangst nemen.
Het was een bijzonder gezellige en succesvolle dag voor
de vele enthousiaste combinaties. Alle amazones en ruiters gefeliciteerd met de behaalde promotiepunten en
veel succes met de komende F-proeven! Zondag 19 november a.s. vinden de A(an)
gepaste
dressuurproeven
plaats voor de jongste ruiters en amazones van Hippisch Centrum Velsen. Komt
u ook een kijkje nemen? Zie
ook www.hippischcentrumvelsen.nl. (foto: aangeleverd)
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Uitreiking vlogwedstrijd
‘Het beste idee voor Velsen’

Begroting 2018 in één oogopslag

Vrijdag 17 november is er om
19.30 uur een feestelijke afsluiting van de vlogwedstrijd ‘Het
beste idee voor Velsen’ in het gemeentehuis van Velsen. De vlogwedstrijd is georganiseerd door
het John van Dijk Fonds. Jongeren tussen de 11 en 22 jaar konden deelnemen aan de wedstrijd
en een vlog maken over hun beste idee voor Velsen.

belangstellenden op om op vrijdag
17 november om 19.30 uur naar de
prijsuitreiking te komen in de raadzaal en Burgerzaal van het gemeentehuis van Velsen. In de raadzaal
worden de genomineerde vlogs gepresenteerd en kunnen de vlogs
mooie prijzen winnen. Aansluitend
kan men napraten in de Burgerzaal
onder het genot van een frisdrankje
en een versnapering.

Het John van Dijk Fonds heeft veel
inzendingen van jongeren uit het
voorgezet onderwijs ontvangen
over zeer veel verschillende onderwerpen die zij belangrijk vinden
voor Velsen. De leden van het John
van Dijk Fonds hebben de zes genomineerden gekozen die een kans
maken om de hoofdprijs van de
vlogwedstrijd “Het beste idee voor
Velsen” in de wacht te slepen.

De lokale zender, RTV Seaport, zal
van deze prijsuitreiking een samenvatting maken. De leerlingen kunnen zichzelf terugzien in de loop
van volgende week op RTV Seaport.
nl en via uitzendinggemist.

Het John van Dijk Fonds roept alle genomineerden, deelnemers en

Het John van Dijk Fonds is door
de gemeenteraad van Velsen ingesteld ter herinnering aan John van
Dijk. John bracht jongeren en politiek dichter bij elkaar. Het Fonds
bestaat uit raadsleden en steunfractieleden.

Wist u dat...

De gemeente Velsen graag
uw mening wil weten?
Medewerkers van de gemeente
Velsen zijn op verschillende manieren op zoek naar de mening
van inwoners.

Ze nodigen bijvoorbeeld inwoners
uit voor een gesprek over minder
gemeentelijke regels, beleggen een
cafégesprek over dienstverlening
of ze interviewen inwoners op de
verschillende weekmarkten. Ook
worden inwoners uitgenodigd om
mee te praten over onderwerpen
die hun buurt aangaan, bijvoorbeeld over verkeer in de wijk.
Flitspeiling via Facebook
Sinds kort organiseert de gemeente ook ﬂitspeilingen via Facebook,
een nieuwe vorm om snel meningen en reacties op te halen. Dit is
gedaan bij vragen over een WMOraad, het jongerenbeleid en recent
over sporten in de openbare ruimte. Je vindt de gemeente op Face-

gemvelsen

Verder bouwen aan Velsen

Gemeentebegroting
2018 in één oogopslag
Investeren in de toekomst

Om aan de Strategische agenda 2020 uitvoering te geven wordt in 2018 en verder
extra geïnvesteerd in de volgende initiatieven:

Interessant
IJmuiden, impuls
voor stedelijke
vernieuwing

Upgrade rauwe
loper, verbeteren
routes naar de haven,
het strand en
de zee

Elk jaar maakt de gemeente Velsen een begroting, waarin staat
wat er het komend jaar gaat gebeuren en hoe dat wordt bekostigd. In
deze editie van de Infopagina treft
u de ‘Begroting 2018 in één oogopInnovatiefonds
Bedrijvigheid en
duurzaamheid

Burgerparticipatie,
vergroten samenspel
inwoners-partnersoverheid

slag’ aan. In een paar bladzijden
ziet u waar het geld in 2018 aan zal
worden besteed. Het document én
de hele begroting staan op begroting2018.velsen.nl.
Sociaal-culturele
infrastructuur,
modernisering van
maatschappelijk
vastgoed

Uit het college

Impuls voor
de buitensport:
herstructurering
sportvelden

book onder www.facebook.com/
gemeentevelsen.
Burgerpanel
Verder bestaat in de gemeente al
sinds 2010 een Burgerpanel. Dit
is een groep van ongeveer 2300
inwoners aan wie regelmatig een
lijst met vragen wordt voorgelegd.
De onderwerpen variëren behoorlijk. Van woonvisie tot afvalscheiding en van evenementen tot een
burgemeestersproﬁel. De uitkomsten worden gebruikt bij het maken of aanpassen van beleid. Of bij
de besluitvorming in de gemeenteraad.
Ook je mening geven?
Word dan lid van het Burgerpanel
en stuur een mailtje naar communicatie@velsen.nl. Kijk voor meer
info en alle rapporten op www.velsen.nl/burger/meepraten-in-velsen/burgerpanel.

• De gemeente Velsen biedt mensen
met een laag inkomen (tot 130%
van het minimum inkomen) een
gemeentelijke collectieve zorgverzekering aan via Zilveren Kruis
Achmea. Minima zijn vaak te goedkoop verzekerd. Deze verzekering

kan hen helpen dat zij tijdig de zorg
krijgen die zij nodig hebben en kan
voorkomen dat ze een beroep moeten doen op de bijzondere bijstand.
Meer informatie op www.velsen.nl/
gemeenteraad.
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Cadeautje mantelzorgers
Bent u mantelzorger? Dan ligt er
een cadeautje voor u klaar! Mantelzorg is zorgen voor een naaste.
Dat kan een familielid zijn, maar
ook een buurvrouw of een vriend.

Deze zorg lijkt vanzelfsprekend,
maar gaat verder dan de gebruikelijke hulp die we elkaar geven. Mantelzorg is onmisbaar naast professionele zorg. Voor iemand met een
beperking is het heel waardevol als
een ander even een boodschap kan
doen, wil oppassen, vervoer regelt
naar de dokter of kan helpen bij persoonlijke verzorging. Zorgt u meer
dan vier uur per week en langer dan
drie maanden voor iemand die in de
IJmond woont, zonder dat u daarvoor wordt betaald? Dan willen wij
u graag een aardigheidje geven: een
VVV-cadeaubon van € 25. Voor jongeren tot 24 jaar is dit een Bol.com-

bon. U kunt de cadeaubon nog aanvragen tot en met 31 december 2017
via de website www.velsen.nl/mantelzorgwaardering.
Informatie en advies
Het werk van mantelzorgers is onbetaalbaar. Het is soms ook zwaar
of ingewikkeld te combineren met
school of werk. We willen mantelzorgers daarom graag helpen met informatie, ondersteuning en advies.
Dat kan via de consulenten van Socius Centrum Mantelzorg: www.socius-md.nl of 088-8876900. De consulenten van Socius kunnen informatie geven over praktische zaken
zoals vergoedingen en toeslagen. Ze
weten ook de weg naar ondersteuning als de zorg misschien zwaar
wordt. Want ook al zorg je met liefde voor een ander, soms is een beetje
ondersteuning zeer welkom.

Bijzondere objecten
blijven tot januari verlicht
De week van de industriecultuur (tijdens de herfstvakantie) is weliswaar
achter de rug. Toch blijft een aantal typerende gebouwen/objecten in IJmuiden verlicht. Een bijzonder schouwspel dat zeker de moeite waard is. Zo ook
de winkelluifels bij de Halkade. Deze winkels met hun nostalgische uitstraling staan in de schijnwerpers. Voor de winkeliers en hun publiek geen donkere dagen, maar een sfeervolle novembermaand in een gebied waar het goed
en veilig toeven is. (foto: Reinder Weidijk)

Gezond en lekker eten,
Inloopavond in elke dorpskern
dat is ook Gezond op Weg! Meedenken over verkeer
en parkeren in Velsen
Voor Anne Kaasenbrood zijn gezond
en lekker eten hetzelfde. Haar tips
voor de inwoners
van Zee- en Duinwijk: zelf koken, verse producten gebruiken (geen pakjes en zakjes) en samen boodschappen
doen. Is nog gezelliger ook!

Anne Kaasenbrood,
horecamanager
bij
Resto Van Harte,
zorgt op 20 november voor een gezonde en voedzame maaltijd voor de bezoekers aan
‘Goed op weg in Zee- en Duinwijk’
(ook halal). Gezond eten is belangrijk. Anne: “Gezonde voeding heeft
direct invloed op hoe je je voelt en
functioneert. Voedsel is er om je lichaam energie te geven, om het te
voeden – en niet om het te vullen. Je
bent wat je eet! We eten met zijn allen te veel en te vaak dezelfde dingen: te weinig groente, fruit en vis,
en teveel maaltijden en snacks met
verkeerde verzadigde vetten. Voor
veel mensen is dat dagelijkse kost.”
Zelf koken is beter
Wat kun je daar zelf aan doen? Anne: “Stop met koken uit pakjes en
zakjes. In alle kant-en-klaar mixen

De gemeente Velsen start met
het maken van een nieuw Lokaal
Verkeers- en Vervoerplan (LVVP)
voor de periode 2018 - 2030. Zij
is benieuwd naar uw ervaringen.
Velsen organiseert daarom diverse inloopavonden en vraagt om
reacties via Facebook.

(niet alleen in boemboes) zitten ontzettend veel ingrediënten die je echt
niet nodig hebt. En in ieder pakje
zit suiker. Zelf koken is vaak net zo
makkelijk en snel, en véél lekkerder.
Als je zelf kruiden bij je gerechten
doet, smaakt het zoveel voller.”
Samen boodschappen doen
En hoe kan je je buren helpen om
ook gezonder te eten? Anne: “Ga samen boodschappen doen, of samen
koken en eten. Het kan best lastig
zijn om ineens geen pakjes meer te
gebruiken. Maak samen een boodschappenlijst en zoek de juiste producten in de winkel. Dat is een soort
sport, het is hartstikke gezellig en
maakt het makkelijker om goed te
kiezen.” (foto: RvH)

Ervaringen met betrekking tot bereikbaarheid (voor auto’s, ﬁetsers voetgangers en overige weggebruikers), parkeren, verkeersveiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en openbaar vervoer zijn van
harte welkom. Deze zijn belangrijk
voor het bepalen van de gemeentelijke ambities, die vervolgens worden omgezet naar concrete projecten en acties.

Wij zijn benieuwd naar uw antwoord
op de volgende vragen:
1. Waar is een verkeer- en/of parkeerprobleem?
2.Wat is het verkeer- en/of parkeerprobleem?
3. Voor wie is het een verkeer- en/of
parkeerprobleem?
4.Wie veroorzaakt het verkeer- en/of
parkeerprobleem?
Ook vragen wij u om ‘in de glazen bol
te kijken’: Hoe denkt u dat u zich over
20 jaar verplaatst met in het achterhoofd de toenemende druk op het wegennet? Wellicht een lastige vraag,
maar van groot belang om plannen
voor de toekomst op te stellen.

Inloopavond voor de diverse dorpskernen:
Velsen-Noord
IJmuiden-Noord en IJmuiden-West
IJmuiden-Zuid en Zee- en Duinwijk
Driehuis en Velsen-Zuid
Velserbroek
Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid

21 november
22 november
27 november
29 november
12 december
13 december

Alle inloopavonden zijn van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Burgerzaal gemeentehuis
De Brulboei
Zee- en Havenmuseum
Rabobank IJmond Stadion
Polderhuis
De Wildeman
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Collectieve zorgverzekering voor lage inkomens
Inwoners met een laag inkomen
(tot 130% van het minimumloon) kunnen ook in 2018 via de
gemeente een collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis
Achmea afsluiten. Voorwaarde is wel dat er een aanvullende verzekering wordt afgesloten. De gemeente geeft dan korting op de premie van een van
de aanvullende verzekeringen.

De collectieve zorgverzekering is
speciaal ontwikkeld voor Velsenaren met een laag inkomen en vooral interessant voor mensen met
hoge zorgkosten, bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte. Voorheen was er sprake van korting op
de collectieve basisverzekering
van het Zilveren Kruis. Per 1 januari 2018 vervalt die korting. In
plaats daarvan komt er in 2018 een
korting op de aanvullende verzekering.
Zilveren Kruis biedt drie verschillende aanvullende verzekeringen

aan. Deze hebben een bredere dekking dan een reguliere aanvullende
zorgverzekering. De korting op de
premie bedraagt:
•€ 15 per maand voor de aanvullende
verzekering Optimaal aanvullend 1;
•€ 20 per maand voor de aanvullende
verzekering Optimaal aanvullend 2;
•€ 35 per maand voor de aanvullende
verzekering Optimaal aanvullend 3.
Meer over de inhoud van deze aanvullende verzekeringen kunt u vanaf 17 november a.s. terugvinden op
www.gezondverzekerd.nl.
Aanmelden
Vanaf 1 december 2017 kunt u zich
aanmelden voor deze collectieve
verzekering. Dit kan via www.gezondverzekerd.nl, telefonisch via
140255 of aan de balie van het gemeentehuis. Ontvangt u een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand? Dan krijgt u vanzelf een brief
met meer informatie over deze verzekering in de bus.

Natsnet Kudus Ukubamiceal:

‘Het leven is nu beter dan
vroeger’
Vluchtelingen die in Nederland
mogen blijven (statushouders),
zijn vaak onbekend. Wie zijn deze
mensen? Vandaag het eerste verhaal uit een serie van drie van een
van de nieuwe inwoners van Velsen.

Ik kom uit een land in Afrika. Daar
ben ik getrouwd en kreeg ik twee
kinderen. Maar het gaat niet goed in
mijn land. Het leven is er onzeker en
onveilig. Ik kon niet langer blijven
en moest vluchten. Het deed me veel
verdriet dat ik mijn kinderen moest
achterlaten bij mijn familie.

Buurtcafé Rivierenbuurt
Samen leven in de Rivierenbuurt? Daar zorgen we met elkaar voor!

Wilt u vertellen wat ﬁjn is aan wonen in de Rivierenbuurt? Heeft u
ideeën over hoe het beter kan, zodat bewoners langer in deze buurt
kunnen blijven wonen? Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen in
woningen, veiligheid op straat
of aanpassingen in de openbare
ruimte. Of heeft u ideeën over hoe
buurtbewoners elkaar meer kun-

nen helpen of ontmoeten? Wij zijn
benieuwd naar uw ervaringen.
Praat samen met omwonenden,
mensen van de gemeente en organisaties uit de buurt in het zogeheten buurtcafé. Een bijeenkomst, die op 22 november 2017
wordt gehouden in woonzorgcentrum Velserduin aan de Scheldestraat 101 in IJmuiden. De bijeenkomst begint om 19:00 uur en
eindigt rond 21:30 uur. (foto: gemeente Velsen)

Ik ben toen naar Saoedi Arabië gegaan. Daar werkte ik twee jaar in
de huishouding van een rijke familie. Er was voor mij geen toekomst
daar, want het land neemt geen
vluchtelingen op. Toen ben ik met
iemand meegereisd naar Nederland. We kwamen met het vliegtuig
aan op Schiphol. Ik merkte dat deze man niet goed voor mij was en ik
werd bang. Toen de taxi stopte voor
het hotel, ben ik gevlucht. Het was
bijna donker in de stad, ik wist niet
waar ik was en waar ik heen kon. Ik
heb gerend en vond het station. In de
trein waren een man en een vrouw.
“Please help me!”, vroeg ik.
Zo ben ik in 2012 in Ter Apel gekomen. In 2014 kreeg ik een verblijfsvergunning en ging ik in IJmuiden

wonen. Daarna ben ik snel begonnen
met de inburgering. Ik heb bijna alles
gehaald! Ik wacht alleen nog op de
uitslag van het examen Nederlands
Spreken. Dat is moeilijk, hoor. Ik kan
met anderen praten, maar ik schaam
me soms dat ik het niet béter kan.
Maar als ik kleine zinnen maak, dan
lukt het. Intussen ben ik al begonnen
met het Staatsexamen. De eerste tijd
in Nederland heb ik veel gehuild. Ik
dacht aan wat er is gebeurd, wat ik
heb achtergelaten, aan mijn land
en natuurlijk aan mijn kinderen. In
2010 heb ik ze voor het laatst gezien,
ik weet niet hoe groot ze nu zijn. Ik
voelde me eenzaam.
Nu gaat het beter. Ik doe vrijwilligerswerk in twee verzorgingshuizen.
Ik help in de keuken en breng bewoners naar activiteiten of naar de
kerkdienst. Ik probeer veel te praten
met collega’s en bewoners, want daar
leer ik van.
Wat ik gek vind in Nederland, is het
weer. Soms schijnt de zon, en ineens
regent het. Dat is vervelend als je op
de ﬁets zit. Maar ik ben blij dat ik in
Nederland woon. Het leven is nu beter dan vroeger. Vroeger was ik kapster. Ik hoop dat ik in de toekomst
ook hier als kapster kan werken. Tegen mijn buren, mijn collega’s en
mijn baas wil ik zeggen: dankjewel
voor jullie hulp en jullie respect voor
mij.(foto: Hyder Aljezairi)
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Begroting 2018 in één oogopslag
Verder bouwen aan Velsen

Investeren in de toekomst
Om aan de Strategische agenda 2020 uitvoering te geven wordt in 2018 en verder
extra geïnvesteerd in de volgende initiatieven:

Interessant
IJmuiden, impuls
voor stedelijke
vernieuwing

Innovatiefonds
Bedrijvigheid en
duurzaamheid

Upgrade rauwe
loper, verbeteren
routes naar de haven,
het strand en
de zee

Sociaal-culturele
infrastructuur,
modernisering van
maatschappelijk
vastgoed

Burgerparticipatie,
vergroten samenspel
inwoners-partnersoverheid

Impuls voor
de buitensport:
herstructurering
sportvelden

Waar gaat ons geld naar toe?

€12.453.000
€33.330.000
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De nieuwe programma’s in 2018

€13.361.000
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Ondernemend en duurzaam in Velsen
Vitaal en sociaal in Velsen
Wonen en leven in Velsen
Burger en bestuur
Organisatie en financiën

Ondernemend en
duurzaam in Velsen

Vitaal en sociaal
in Velsen

Wonen en leven
in Velsen

Burger
en bestuur

Organisatie en
financiën

De focus hier is
de ontwikkeling
en uitvoering van
het economisch en
duurzaamheidsbeleid.
Dit beleid heeft
voor nu en in de
toekomst een effect
op de gehele Velsense
samenleving; voor
zowel ondernemers als
inwoners.

Dit deel van de
begroting richt
zich op het brede
sociaal domein: de
ontwikkeling en
ondersteuning van
de inwoners, evenals
voor zowel het
verstrekken van
zorg als preventie.
Sportstimulering is een
logische aanvulling.

Belangrijk deel van de
begroting gaat over
de directe woon- en
leefomgeving van de
inwoners van Velsen;
de inrichting van de
openbare ruimte en het
bieden van culturele
voorzieningen. De
taken van de nieuwe
Omgevingswet vallen
grotendeels onder dit
programma.

Het besturen van de
gemeente door raad
en college inclusief
de bestuurlijke
samenwerkingen (zoals
IJmond samenwerking)
maakt deel uit van
deze begroting.
Als ook de
gemeentelijke taken
op het gebied van
veiligheid (lokaal
en regionaal) en
persoonsgegevens
(persoonsbewijzen,
naturalisatie, trouwen)

Dit zijn de algemene,
ondersteunende taken
zoals:
- de algemene en
niet geoormerkte
inkomsten en
belastingen.
- De overhead en
treasuryfunctie;
- De exploitatie van
vastgoed, als
eigenaar;
- en de ontwikkeling
van de grondexploitaties.

Belangrijke aandachtsgebieden in 2018
Kinderen in gezinnen met een laag inkomen
Velsen wil voorkomen dat kinderen met
een achterstand aan hun leven beginnen.
Dit vindt vaak plaats bij gezinnen met
een laag inkomen. Extra aandacht voor
de stimulering van de ontwikkeling van
deze kinderen en nog te ontwikkelen
voorzieningen kunnen een achterstand
voorkomen. Bij het ontwikkelen van
nieuwe voorzieningen wordt een
kindpanel betrokken.

Extra impuls cultuureducatie in het onderwijs
Kunst en cultuur zijn belangrijk voor kinderen. Ze dragen bij
aan zelfvertrouwen, taalontwikkeling, observatievermogen en
ontwikkeling van de zintuigen en de hersenen. Cultuureducatie is
daarom een belangrijk speerpunt van het cultuurbeleid van Velsen en
de cultuurcoaches spelen daar een belangrijke rol in. Zij laten de jeugd
via de scholen kennis maken met allerlei kunst- en cultuurvormen,
zodat meer kinderen iets met kunst gaan doen, lid worden van een
amateurkunstvereniging of lessen gaan volgen.

Aansluiten bij Participatiefonds Duurzaamheid
Velsen wil de innovatieve- en
circulaire economie stimuleren:
waardevolle producten en
grondstoffen worden niet
weggegooid maar zo veel
mogelijk opnieuw gebruikt.
De gemeente neemt deel
aan het Participatiefonds
duurzaamheid van de provincie.
Uit dit fonds kunnen bedrijven
geld lenen om projecten op te
starten, om dit later aan het
fonds terug te betalen.

Techport; techniek komt meer
in de belangstelling
In de begroting is geld uitgetrokken voor
Techport. De regio IJmond wil bekend
zijn als krachtige techniekregio. Velsen
werkt daarom samen met partners aan
de ambities van Techport: genoeg goed
gekwalificeerd technisch geschoolde
vakkrachten en innovatiekracht bij het
gevestigde bedrijfsleven. Het onderwijs
en bedrijfsleven hebben daarin een
belangrijke rol. Een van de projecten is
Technolab waarin kinderen enthousiast
worden gemaakt voor techniek. Een
ander project is JIT maintenance:
innovatief gebruik maken van slimme
technologieën voor het voorspellen van
onderhoud. Voor een proefopstelling is
een Europese subsidie gevraagd.
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Dienstverlening:
serviceteams onderhoud
openbare ruimte
Om onze dienstverlening aan
de inwoners nog beter aan te
laten sluiten op het gewenste
kwaliteitsniveau worden één of
meer serviceteams gestart, naast
de al bestaande
onderhoudsteams.

Entree IJmuiden wordt mooi
In 2018 wordt het entreegebied van IJmuiden verbeterd: het gebied
tussen het Pontplein en Plein 45. De reconstructie van het Pontplein en
de toegang vanaf het Pontplein de gemeente in worden gestart evenals de
verbetering van de inrichting van De Noostraat (inclusief voorbereiding
van de renovatie van de woningen aan de zuidkant van De Noostraat).
Als laatste kunnen genoemd worden de lampen die op het gemeentehuis
gaan schijnen. Verder IJmuiden in zijn er plannen voor invulling van
verschillende plekken in IJmuiden, zoals Havenkwartier en KPN locatie.

Een serviceteam kan snel en
adequaat meldingen/vragen
van inwoners beantwoorden
en waar nodig lichte
werkzaamheden uit (laten) voeren

Nieuwe agenda sportaccommodaties
Sport draagt bij aan een gezonde en vitale samenleving en is
belangrijk voor onze inwoners. Goede sport-accommodaties zijn
hierbij onmisbaar. In 2018 gaan we de sport nog meer verbinden
met onder andere zorg, welzijn en onderwijs.
Om de sport de komende jaren een impuls te geven, stellen we
een nieuwe agenda sportaccommodaties op. In deze agenda
staan speerpunten voor gerichte investeringen in blijvend
veilige, functionele en duurzame sportvoorzieningen. Zo gaan
wij bijvoorbeeld investeren in de sportparken Zeewijk en
Schoonenberg.

In 2018 verkiezingen
voor nieuwe raad

Woonlasten in 2018
Woonlasten in 2018

Uitbreiding digitale
dienstverlening
De dienstverlening van de gemeente wordt
beter, sneller en slimmer. Het digitale loket
van Velsen wordt in 2018 verder uitgebreid.
(Bruids)Paren kunnen hun voorgenomen
huwelijk digitaal doen (‘in ondertrouw
gaan’). Hiervoor hoeft de inwoner niet
meer naar het gemeentehuis te komen.
De gemeente is aangesloten op de
berichtenbox van ‘mijn overheid’,
www.mijnoverheid.nl.
Inwoners die aangesloten zijn op deze
box krijgen van Velsen de aanslagen langs
deze weg. Verdere uitbreidingen: digitaal
bericht over verlopen reisdocumenten en
de afhandeling van bezwaren.
De gemeenteraad van Velsen wil de
betrokkenheid van burgers en bedrijfsleven
bij de lokale democratie vergroten.

Sociaal domein
Sociaal
domein
De gemeente
zal via een innovatiebudget investeren in een
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Grondexploitaties en
vastgoed verkoop
€4.736.000
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Overige inkomsten
€15.348.000

Afvalstoffenheffing en
rioolrecht
€15.660.000
Lokale heffingen
€18.637.000

Uitkeringsverstrekkingen
€19.217.000

Algemene uitkering
€91.411.000
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Innovatie
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Financiële kengetallen
3,5

2

Deze indicator geeft aan in welke mate
de onderkende financiële risico’s de
gemeente zelf kan opvangen met het
zogenaamde weerstandsvermogen.
De weerstandscapaciteit bestaat uit:
algemene reserves, stille reserves,
de post onvoorzien en de onbenutte
belastingcapaciteit.
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Weerstandsvermogen is ruim voldoende

2,9

3
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Begroting 2017 Begroting 2018

De risico’s gedeeld door de
weerstandscapaciteit komt uit op 1,8.
Deze is gedaald. Dat is vooral het
gevolg van het besluit bij de
Perspectiefnota 2017 om € 7,5 mln uit
de Algemene reserve te oormerken
voor ‘Investeringen in de Visie op
Velsen’.

Financiële positie is gezond

Uit de financiële kengetallen in de
paragraaf weerstandsvermogen is te
lezen dat de financiële positie van de
gemeente Velsen goed is. Hieronder zijn de
kengetallen opgenomen met een duiding

voor het lezen. Een enkel getal zegt niets,
de samenhang geeft het beeld. In de tabel
hieronder is de ontwikkeling van het eigen
vermogen opgenomen. Het eigen vermogen
is onderverdeeld naar soort reserve.
Rekening
2016

1A
1B

Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen

Begroting
2017

Begroting
2018

97,89

117,38

112,77

93,33

112,95

110,31

2.

Solvabiliteitsratio

22,00

17,67

17,35
17,35

3.

Kengetal grondexploitatie

12,93

4,14

2,71

2,13

(0,16)

0,65

4.

Structurele exploitatieruimte

5.

Belastingcapaciteit: Woonlasten
meerpersoonshuishouden

107,47

104,70

103,40

€ 70.000
€ 60.000
€ 50.000

(Bedragen x € 1.000)

Niet van iedere gebruikte foto weten wij de maker/eigenaar.
Mocht u een foto (her-)kennen als de uwe, of u weet wie die foto heeft gemaakt, laat ons het alstublieft weten via: mediateam@velsen.nl

Foto’s: Eric van Leuven en Frank Muller.
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475

6165
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Jaarstukken
2014

-€ 10.000

Bestemmingsreserve

35534

32422

Jaarstukken
2015

Jaarstukken
2016

Toevoeging resultaat

32620

36839

-2011
Begroting 2017 Begroting 2018

Algemene reserve

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
€ 70.000
€ 60.000

IJmondcommissie 21 november 2017

de IJmond waarin belang, kansen en uitdagingen worden benoemd en verkend.
De relatie met andere beleidsvelden, bijvoorbeeld participatie, welzijn, zorg,
toerisme en recreatie wordt hierbij nadrukkelijk gelegd. In deze visie staat de
inspiratie, creativiteit en kracht van het culturele veld centraal.Naast de be18011
7560
18752
€ 40.000
spreking in de475IJmondcommissie heeft er op 6 november ook een bijeenkomst
Wat doet de IJmondcommissie?
3395
7435
De gemeenteraadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen bespreken de voor de stakeholders plaatsgevonden. De input wordt meegenomen tijdens de
raadsvoorstellen over regionale
onderwerpen in de IJmondcommissie. Daar- bespreking van dit agendapunt.
€ 30.000
6165
na nemen de raadsleden in de drie afzonderlijke
raadsvergaderingen over deze raadsvoorstellen een besluit. U bent van harte welkom de vergadering van Besluitvorming raadsvergadering 9 oktober 2018
€ 20.000
36839
de IJmondcommissie bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen
op35534
de publie- 32620
Jeroen Bakker
is toegelaten als raadslid voor de VVD en Kitty Wolfs heeft de
32422
ke tribune van de raadzaal in Heemskerk. 24828
belofte afgelegd als nieuw steunfractielid van Velsen Lokaal.
(Bedragen x € 1.000)

Locatie: gemeentehuis Heemskerk,
Maerten van Heemskerckplein 1, 1964
€ 50.000
19757
17033
EZ Heemskerk. Aanvang 19.30 uur

€ 10.000

Inspreken
De begroting 2018 is donderdag unaniem door de gemeenteraad aangenomen.
Aanmelden kan tot op de dag van€ 0de vergadering tot 12.00 uur bij de griﬃe: Het ingediende amendement over diversiteit van Beryl Dreyer en twee moties
-2011
0255 567502 of via de mail: griﬃe@regioijmond.nl
vermelding
van onder-Begroting
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en wachttijd en de omgekeerde toets in het Sociaal Domein
Jaarstukken met
Jaarstukken
Jaarstukken
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werp, naam, e-mailadres en telefoonnummer.
neemt dan nog
contact van de SP en een motie over Buitenschaakplekken van Groen Links haalden
-€ 10.000
met u op.
het niet. Alleen een (aangepaste) motie van Groen Links en LGV over het sneller doorvoeren van energiezuinige straatverlichting kreeg de meerderheid van
Agenda IJmondcommissie
stemmen.
Bestemmingsreserve
Toevoeging resultaat
Algemene reserve
Regionale cultuurvisie
De regionale cultuurvisie geeft richting aan het gezamenlijke beleid van de De Belastingverordeningen 2018 gemeente Velsen zijn vastgesteld.
IJmondgemeenten in de komende periode. Met elkaar willen de gemeenten
verkennen hoe ze kunst, cultuur en erfgoed in de regio kunnen versterken door De raadsvergadering is terug te zien op www.velsen.nl/gemeenteraad door te
samenwerking en verbinding. Het resultaat is een regionale cultuurvisie voor klikken op de raadskalender en de raadsvergadering van 9 oktober.

Kapmelding
Een eik aan de Driehuizerkerkweg in Driehuis (ter hoogte van de camping) vanwege geringe vitaliteit.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét
startpunt voor al uw vragen over
de gemeente Velsen. Hier vindt u
meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare
ruimte, sociale zaken en nog veel
meer.

in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag
van 08.00 uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of
vragen die daarmee te maken hebben,
kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

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

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

werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum
van het gemeentehuis is een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014 alle
vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch
gemeenteblad. Daarnaast wordt er ook
gepubliceerd op de Infopagina van de
gemeente in de huis-aan-huisbladen
De Jutter en De Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op
www.velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te vinden
op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 4
november 2017 tot en met 10 november 2017 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 74, plaatsen dakkkapel (10/11/2017) 295202017.

IJmuiden
Wijk aan Zeeërweg 56, plaatsen dakopbouw (07/11/2017) 29134-2017;
Rembrandtlaan 47,oprichten garage
(07/11/2017) 29169-2017;
Waalstraat 107, plaatsen deurluifel
(08/11/2017) 29305-2017;
Lange Vlak 74, plaatsen afdak
(10/11/2017) 29525-2017.

Velserbroek
Lieskamp 7, plaatsen uitbouw
(06/11/2017) 29088-2017;
Schoener 6,oprichten schuur, plaatsen overkapping, kappen 4 bomen
(05/11/2017) 28979-2017.

Santpoort-Noord
Overbildtweg 46, plaatsen terrasoverkapping (07/11/2017) 292182017;
Kerkweg 23, plaatsen dakopbouw
(09/11/2017) 29359-2017.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen
dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
IJmuiden
Zeeweg 319, oprichten
(08/11/2017) 22253-2017;

woning

Kanaalstraat 31 RD, verbouwen bovenwoning in twee appartementen
(10/11/2017) 25703-2017.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Herculesstraat 6B,, verbouwen
garage,
plaatsen
overkapping
(10/11/2017) 28348-2017.
Velsen-Noord
Gildenlaan 56, wijzigen erfafscheiding (07/11/2017) 25556-2017.
Santpoort-Noord
Broekbergenlaan 3, realiseren 2 parkeerplaatsen (10/11/2017) 177692017.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met in-

loggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
Havenkade 55, vervangen kozijnen
en beplating toren (08/11/2017)
25423-2017;
Peperkers 13, plaatsen balkonbeglazing (09/11/2017) 23930-2017;
Boerhaavestraat 6, wijzigen voorgevel,
plaatsen
erfafscheiding
(10/11/2017) 25273-2017.

Santpoort-Noord
Molenstraat 9, plaatsen zonnepanelen( 07/11/2017) 24247-2017.

Velsen-Zuid
Tolsduinerlaan 1, vervangen en verplaatsen hek (07/11/2017) 264882017; (Gemeentelijk monument)
Oude Pontweg ong., plaatsen
hekwerk,
aanleggen
tegelpad
(08/11/2017) 24385-2017.

Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17

Santpoort-Zuid
Van den Bergh van Eysingaplantsoen 1-42. 25-48 en 49-72, vervangen balkonhekken (09/11/2017)
26833-2017.

IJmuiden
Sinterklaasintocht op 18 november 2017 van 12.00 uur tot 17.00 uur
(08/11/2017) 23072-2017.

