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Overvallen in eigen huis
Velsen-Zuid - In de nacht van
maandag op dinsdag hebben
onbekenden een woningoverval gepleegd aan de Tolsduinerlaan in Velsen-Zuid. Niemand raakte gewond.
De overvallers bedreigden het
aanwezige echtpaar en dwongen hen onder bedreiging van
een wapen hun bezittingen af te
geven. Daarna zijn de overvallers in onbekende richting vertrokken. Het is nog niet bekend

wat er precies is buitgemaakt.
De politie heeft na de melding
direct gezocht naar de overvallers. Hierbij is een speurhond en
een helikopter ingezet. De afdeling Forensisch Onderzoek heeft
sporenonderzoek verricht en het
overvallenteam is direct een onderzoek gestart.
De politie is op zoek naar getuigen van de woningoverval. Iedereen die in de omgeving van
de Tolsduinerlaan tussen 04.00
uur en 05.45 uur iets verdachts
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heeft gezien, wordt verzocht zich
te melden bij het Overvallenteam, telefoon 0900-8844. Anoniem melden kan via 0800-7000.
Het Overvallenteam van politie
Noord-Holland houdt zich bezig
met het oplossen van overvallen die in deze provincie plaatsvinden. Overvallen hebben een
grote en bedreigende impact op
slachtoffers en vaak ook op getuigen. Daarom is politie en justitie er alles aan gelegen om de
daders op te sporen.

sinterklaas
weekend:

schoenzetten en pieten aanwezig
www.groenrijkvelserbroek.nl

Rabobank Velsen
en Omstreken kijkt
uit naar nieuwe
Coöperatieaanvragen.
Zie het artikel verderop in deze uitgave.

Stormachtige zondag
IJmuiden - Tijdens de najaarsstorm die zondag over
de kustregio trok, zijn windstoten gemeten tot 110 kilometer per uur. Wie op het
strand een frisse neus ging
halen, deed er goed aan zijn
gezicht te bedekken. Er viel
bijna niet tegen de wind in te
lopen.
De storm heeft in IJmuiden op
verschillende plaatsen schade veroorzaakt. In de Linnaeusstraat kwam rond 09.00 uur de
dakbedekking van een woning
naar beneden. Daarbij raakte
niemand gewond. De brandweer
heeft met de hoogwerker enkele
losse delen vast gespijkerd en de
afgewaaide dakbedekking opgevouwen. Op het Van Poptaplantsoen dreigde een steiger om te
vallen. De brandweer heeft de
steiger uit elkaar gehaald. Bij de
nieuwbouw op de Keetberglaan
zijn steigerplanken naar beneden gewaaid. Het was voor de

brandweer niet te doen om naar
boven te klimmen. Daarom is in
overleg met de politie de straat
afgezet met hekken. Bewoners
van het Snippenbos konden via
een fietspad hun wijkje bereiken.
Op het Zeewijkplein viel een
glasplaat van 14 hoog naar beneden. Deze kwam op een ge-

parkeerde auto terecht. De glasplaat kwam van de kopse kant
van een balkon. Beneden aan de
flat werd de wind flink aangejaagd. Voor een brandweerman
reden om enkele bewoonsters
een arm te geven op weg naar
de ingang. (foto: Marja de Groot
en Ko van Leeuwen)

Iedere week
in deze krant:

zie onze advertentie

Informatie
van de gemeente
Velsen

zondag 2 december
aanvang 14.00 uur
Sportpark zeewijk:

Stormvogels

tegen

FC Blauw Wit A.

Deze advertentie is aangeboden door:

Zicht Risico- en Verzekeringsadviseurs
Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV

Kennemerlaan
IN KERSTSFEER VANAF PAGINA 12
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Knappe knippiet bij
Cosmo Hairstyling

Rabobank Velsen en Omstreken

Coöperatiefonds kijkt
uit naar aanvragen
Regio - Met het Coöperatiefonds stimuleert Rabobank Velsen en Omstreken maatschappelijke activiteiten in de regio.
Het geld uit dit fonds komt ten
goede aan lokale maatschappelijke initiatieven. Zo vloeit een
deel van de winst terug en werken zij samen met u aan een betere maatschappij.
Een afvaardiging van de Ledenraad, de Commissie van Aanbeveling, beoordeelt ieder kwartaal de binnengekomen verzoeken. Aanvragen hiervoor dienen
uiterlijk 14 dagen voor de vergadering binnen te zijn. De eerstvolgende vergadering staat gepland op 19 december.
Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage zijn gericht op de verbetering van het

economische, sociale en culturele leven in het werkgebied.
Twee voorbeelden van recent
goedgekeurde aanvragen:•
Basisschool de Beekvliet kreeg
nieuwe boeken om de bibliotheek uit te breiden en het plezier in lezen bij kinderen te stimuleren
Het Pieter Vermeulen Museum
ontving een bijdrage voor nieuwe apparatuur voor de filmruimte van het museum. Hiermee
kunnen zowel kinderen als volwassenen op een aantrekkelijke manier kennis maken met de
collectie van het museum.
Kent of heeft u een project dat
een bijdrage uit het Coöperatiefonds verdient? Bekijk dan de
voorwaarden op www.rabobank.
nl/velsen en stuur een aanvraag.

IJmuiden - Zaterdag 1 december van 9.00 tot 17.00 uur kan iedereen zich bij Cosmo Hairstyling aan het Marktplein in IJmuiden laten knippen door een
knappe knippiet.
Sinterklaas heeft heel wat pieten, allemaal met hun eigen talenten of karakter. Naast de muziekpiet, coole piet, cadeautjespiet, knutselpiet, kookpiet en alle andere pieten zijn dit jaar ook
weer knippieten met Sinterklaas
meegekomen. Het is al een leuke traditie geworden dat Sinterklaas één van die knippieten
elk jaar een dagje uitleent aan
Cosmo Hairstyling in IJmuiden.
Op die dag wordt het altijd een

beetje een dolle boel bij Cosmo.
Maar zoals altijd kan men uiteraard wel rekenen op een vakkundig geknipt en behandeld
kapsel!
Alle kids of papa’s en mama’s
die hun haren extra hard hebben laten groeien zijn van harte
welkom. En deze pieten kunnen
veel meer dan alleen maar zwarte pieten en pepernotenkapsels
knippen. In Spanje volgen de
knippieten dezelfde workshops
en cursussen als de medewerksters van Cosmo Hairstyling.
Wil je ook geknipt worden door
de knippiet? Bel dan voor een
afspraak (0255-510554) of kom
langs op het Marktplein!

Beeldig Driehuis
Driehuis - Het fotoboekje ‘Beeldig Driehuis’ is voor slechts 10
euro te koop. Daarin leest u niet
alleen over de geschiedenis van
dit Velsense dorp, ook kunt u een
wandeling maken aan de hand
van beeldend materiaal. Oude
ansichtkaarten staan naast foto’s uit 2012. Samen vormen zij
een wandeling vanaf Schoonenberg via villa Kriemhilda, café

Middeloo, begraafplaats en crematorium Westerveld, het Ichthus Lyceum, de ‘gabel’ Beeckestijn en diverse andere plekken tot
aan het IJspaleis en weer terug
naar Schoonenberg. Het boekje
is verkrijgbaar bij Speciaalzaak
Maaike Tromp in Driehuis en bij
Intertoys De Ballon in SantpoortNoord en vormt een prachtig decembercadeau.

Actie voor Serious Request

Charmaine en Alissa
pakken het groots aan
Efteling-kleurwedstrijd
IJmuiden - De redactie van deze krant was enkele weken bedolven onder de prachtigste
kleurplaten van de Efteling actie.
De Klein Duimpje laarzen spraken de creatievelingen kennelijk aan. Er werd gekleurd, geschilderd en geplakt met glitters
en herfstblaadjes en zo ontstonden heel wat bijzondere kunstwerken. Het was dan ook weer
moeilijk bepalen wie de Efteling
prijzen gewonnen had. Op de fo-

to staan drie prijswinnaars, vanaf links: Cristy Kelderman, 8 jaar,
uit IJmuiden; Lynn Fransens, 5
jaar, uit IJmuiden en Brenda vd.
Boogaard, 10 jaar, uit IJmuiden.
Ook Jente de Gilde, 4 jaar, uit
Velserbroek, won een prijs, maar
zij staat niet op de foto. Per prijswinnaar werden vier entreekaarten voor musical De Sprookjesboom in de Efteling uitgedeeld.
De musical is tot en met 24 februari te zien.

Velsen - Op het Vellesan College is heel wat losgebarsten nu iedereen meedoet aan de actie voor
Serious Request van Radio 538.
Wie het meeste geld ophaalt mag
20 december met de bus mee
naar het Glazen Huis in Enschedé.
Vriendinnen Charmain Willemse (13) en Alissa van der Zwan
(12) gaan het heel groots aanpakken. Nadat Charmain twee
uur lang in de buurt had rondgelopen om statiegeldflessen te vragen en 1,85 euro had opgehaald,
bedacht ze iets anders. Vrijdagavond is de voetbalwedstrijd tussen Telstar Dames en Ajax Dames

en dan zal het Tata Steel Stadion goed vol zitten. Charmaine en
Alissa mogen (met toestemming
van Telstar) die dag gaan collecteren voor Serious Request. En
ook bij de thuiswedstrijd Telstar
- De Graafschap op 7 december
mogen zijn de dames present met
hun zelfgemaakte collectebussen.
Wie het goede doel van Serious
Request, het terugdringen van
babysterfte op de hele wereld,
een warm hart toedraagt mag dat
tijdens het voetballen laten blijken
door de actie van deze twee slimme meiden te honoreren met een
gulle gift.
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Dinsdag
4 december

Stadsschouwburg
Velsen:
Mozart’s komische opera ‘Cosí
Fan Tutte’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Being Flynn’.
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
5 december

Donderdag
29 november

Patronaat,
www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Lower Dens en
Each Other. 20.30 uur. Toegang
15,-. Grote zaal: De Dijk. 21.00
uur. Toegang 25,-. Kleine zaal:
LOS! 24.00 uur. Café: Haarlemse
Popscenen: The Crying Whales.
22.30 uur. Toegang gratis.

Vrijdag

30 november
Pieter Vermeulen Museum:
Wip Wollewap voor kinderen
vanaf 3 jaar. Van 13.00 tot 17.00
uur. Zie ook www.pieter-vermeulen-museum.nl
Sinterklaasbingo bij Ver. Santpoorts Belang, Bloemendaalsestraatweg 201 Santpoort-Zuid.
Aanvang 14.00 uur.
Avondwandeling met de boswachter Ever-Jan Woudsma
naar het gat, wat op natuurlijke
wijze is ontstaan, in de duinen
bij Wijk aan Zee. Vertrek parkeerplaats duiningang Meeuwenweg om 16.00 uur. Aanmelden noodzakelijk via www.pwn.
nl/eropuit
Telstar Vrouwen-Ajax. Aanvang 20.00 uur.
Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord: Douce France
met José van Waveren en Pieter Grimbergen. Aanvang 20.00
uur. Toegang gratis, bijdrage in
de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Orkater - Kofferband speelt ‘De Ongelukkige
Dag’. Aanvang 20.30 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 IJmuiden: Maybe Winehouse
(tribute to Amy Winehouse.
Aanvang 21.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: De Koffers. 21.30
uur. Toegang 15,-. Café: Minor
Operation Bookings: El Camaro, Loud Squirt, Tabascos. 20.30
uur. Toegang gratis. Grote zaal:
Spektrum XL. 23.00-04.00 uur.
Toegang 12,- vanaf 16 jaar.

Zaterdag
1 december

Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 IJmuiden: Filmdiner met ‘Les
Femmes du 6ème étage’. Aanvang 19.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Mighty Society, Mighty Society10 + Mightyfinalremix. Aanvang 20.00 en
21.30 uur.
Santa Claus is coming to

town in Café ‘t Centrum, Kennemerlaan IJmuiden. Aanvang
20.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
‘De Bonbonfabriek’. Aanvang
20.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Roots of Heaven.
20.30 uur. Café: Hundred Waters, The Luyas. 21.00 uur. Grote
zaal: Club Colombo. 23.00-04.00
uur. Toegang vanaf 16 jaar.
Kleine zaal: 80’s verantwoord.
23.00-04.00 uur. Toegang vanaf 21 jaar.

Zondag
2 december

De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal: Dr. Sabine Lichtenstein houdt een lezing met als
thema ‘Hergebruik van muziek’.
Aanvang 10.30 uur.
Sinterklaasloop bij AV Suomi
op sportpark Groeneveen Santpoort-Noord. Aanvang 10.45
uur jeugdloop. Om 11.00 uur de
trimlopen.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum:
Wip Wollewap voor kinderen
vanaf 3 jaar. Van 13.00 tot 17.00
uur. Zie ook www.pieter-vermeulen-museum.nl
ZoMiPo in Dorpshuis Het Terras in Santpoort-Noord. Aanvang 14.00 uur.
Verhaallezing door Carmen de
Haan ‘21 december, de dag dat
alles anders wordt’. St. Raphaelkerkje, Popellaan 1 Bloemendaal. 14.00 tot 16.00 uur.
Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord: Angela Stevenson op cello. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage in
de onkosten wenselijk.
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 IJmuiden: Flamenco Nuevo
2 - D e beste flamencodanser.
Aanvang 15.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Foyerconcert Arthur Edeling. Aanvang 17.30 uur.
Film ‘Love is all you Need’. Aanvang 20.30 uur.
Gezamenlijke adventszangdienst in de Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 250 IJmuiden. Aanvang 19.00 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Café: Club Funday. 15.00 uur.
Toegang gratis incl. eten.

Maandag
3 december

Postzegel(ruil)beurs bij Postzegelvereniging IJmuiden in één
van de zalen van de Adelbertuskerk, sparrenstraat IJmuiden.
Aanvang 19.45 uur.

Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Ruilbeurs voor legpuzzels bij
wijksteunpunt Zeewijk in IJmuiden. Tussen 14.00 en 15.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Being Flynn’.
Aanvang 20.30 uur.

Donderdag
6 december

Parkinsoncafé in ontmoetingsruimte van parochiekerk, Moeder van de Verlosser, Prof. Eijkmanlaan 48 Haarlem. Thema:
‘Parkinson en Vakantie’. Van
14.00 tot 17.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Bejubeld theaterduo Droog
Brood met ‘Dat Wordt Oorlog’.
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Simon’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Harde Pappies:
Kraantje Pappie. 20.30 uur. Vanaf 24.00 uur LOS! Toegang vanaf 18 jaar. Café: Night Beats en
Acid Baby Jesus. 21.00 uur. Toegang gratis.

Teamuitje The Smugglers
Velserbroek – Vorig weekeinde hoefden de rugbyers van
The Smugglers geen wedstrijd
te spelen. Voor de verandering
was er een teamuitje gepland.
Het begon in de middag met
een mooi potje paintball, in Wormerveer (zie foto). Daarna ging
het naar Santpoort-Noord, café de Halve Maan, waar kroegbaas Dirk Tromp hen had uitgenodigd voor zijn zelfgemaakte chili con carne, een heerlijke
traktatie. Tijdens het eten werd
er ook genoten van een potje
rugby op tv, namelijk de wedstrijd Wales tegen Nieuw-Zeeland (10-33). Met een lekker

biertje erbij werd dit een geweldig avondje en dit alles omdat
rugbyclub The Smugglers vorig
seizoen de vijfde plek behaalde in de competitie, een enorme prestatie.
Naast deze dagbesteding kregen de rugbyers nog een mooie
verrassing. Het nieuwe wedstrijdshirt werd door het bestuur gepresenteerd. Op het
shirt de namen van de nieuwe
sponsoren, maar daarover binnenkort meer. Kortom, het was
een geweldige dag, waar iedereen van genoten heeft en waar
nog zeker over nagepraat zal
worden.

Kerstconcert Vitaal
Velsen-Zuid - Op 16 december
verzorgt Vitaal weer een prachtig
kerstconcert. Dit keer een combinatie van (oud) Hollandse en
Engelse kerstliederen.
Dit concert wordt uitgevoerd in
de Engelmunduskerk. Het koor
staat onder leiding van Thom ten
Harkel en wordt begeleid door
pianiste Jacqueline van Ratingen.
Verder verlenen hun medewer-

king: soliste Monique Böhm, fluitiste Monique van der Heide en
Max Hoebe slagwerk.
Aanvang concert is 14.00 uur, de
kerk is vanaf 13.30 uur open.
De toegang is gratis, doch bij
het verlaten van de kerk zouden
zij heel blij zijn met uw blijk van
waardering.
Meer informatie: mevrouw L.
Raaijman, telefoon 06-51879445
of raaijmanl@quicknet.nl.

‘Beying Flynn’ op het
doek bij Witte Theater
Judotoernooi
om ervaring
op te doen
Velserbroek - Afgelopen zondag hielden de Velsense judoclubs Dschen Dui en Oyama hun
gezamenlijke vaantjes-judotoernooi in Velserbroek. Zo’n 50 judoka’s tussen de 5 en 16 jaar
gingen met elkaar de strijd aan
om wedstrijdervaring op te doen.
In een ongedwongen sfeer konden zij tegenover elkaar judowedstrijden vechten. Voor de allerkleinsten waren het hun eerste wedstrijdjes. Alle Japanse commando’s werden bij deze groep door de scheidsrechters gevolgd door de Nederlandse vertaling.

IJmuiden - Dinsdag 4 en
woensdag 5 december, 20.30
uur, draait het Witte Theater, Kanaalstraat 257 de film ‘Beying
Flynn’.
Nick Flynn is een jonge schrijver. Zijn moeder is jong gestorven en zijn vader Jonathan heeft
hij al in geen achttien jaar meer
gezien. Desondanks heeft Nick
zijn leven behoorlijk op de rit. Alles verandert wanneer zijn vader
onverwacht hulp vraagt bij zijn
zoon. Nick is bereid Jonathan te
helpen, maar zo onverwacht als

hij in Nicks leven is gekomen, zo
snel laat hij niets meer van zich
horen. Nick gaat verder met zijn
leven en gaat bij de daklozenopvang werken. Dan staat Jonathan weer voor zijn neus, op zoek
naar een bed. Nick staat voor de
zware beslissing of hij zijn vader
toe moet laten in zijn leven.
Gebaseerd op de autobiografische roman ‘Another Bullshit
Night in Suck City’ van Nick
Flynn.
Met onder andere Robert de Niro en Julianne Moore.

2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘beying flynn’ op 4 en 5 december 2012 om 20.30 uur. bon is geldig voor 2 personen
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Geen compensatie
voor woonwagenbewoners
Velsen-Zuid – Vanuit het woonwagencentrum Oude Pontweg
zijn zeven schadeclaims gekomen die te maken hebben met
de herinrichting van het kamp.
De gemeente Velsen heeft de
claims voorgelegd aan een onafhankelijke schadeadviescommissie. Die heeft geoordeeld
dat in geen van de zeven gevallen daadwerkelijk sprake was
van persoonlijke geleden schade. Wethouder te Beest vertelde dat het in deze gevallen ging
om schade aan tuinafzettingen
en grond die toebehoorde aan
de gemeente en niet aan particulieren. Daarom wordt in geen
van deze gevallen schade uitgekeerd.

Aangehouden
voor
vernieling
IJmuiden - De politie hield zaterdagavond omstreeks 20.00
uur een Engels stel aan voor
openbare dronkenschap en vernieling. De agenten kregen een
melding van een dronken stel
in de omgeving van de Kanaalstraat.
Getuigen hadden gezien hoe de
vrouw, duidelijk onder invloed
van alcohol, een koffer op een
geparkeerde auto had gegooid.
Hierdoor raakte de auto beschadigd. De man kon niet meer op
zijn benen staan door zijn alcoholgebruik. Het tweetal, een
33-jarige man uit Newcastle en
een 40-jarige vrouw uit Gillingham, zijn aangehouden en ingesloten voor verhoor.

Gemeentebelastingen
alleen met
inflatie omhoog

De Mel

Velsen – Wethouder Vennik beheert de portemonnee van de
gemeente Velsen. Ondanks de
crisis ziet hij kans de gemeentelijke belastingen op vrijwel hetzelfde peil te houden. Alleen een
kleine inflatiecorrectie zorgt voor
iets verhoging van de meeste
heffingen. Hondenbezitters kunnen zich zelfs verheugen op een
kleine verlaging van de hondenbelasting.

De lBruei
bo

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

Vrijwilligers planten
4500 bollen in Bosbeek

Bijna platgedrukt bij
Sint in Velserbroek
Velserbroek - Wat een drukte
zaterdagmiddag bij de intocht
van Sinterklaas in Velserbroek.
Vanaf het moment van aankomst per dubbeldekker tot en
met zijn vertrek bleven de kinderen maar komen om Sint de
hand te schudden, tekeningen
te overhandigen of te vertellen
wat bovenaan hun verlanglijstje staat. Gelukkig neemt Sinterklaas in Velserbroek daar altijd
alle tijd voor.
Er was een vol programma opgesteld door Dorpsvereniging
Velserbroek, met leuke optredens en veel spelletjes voor de
kinderen. Maar het was drin-

gen, vooral bij het podium midden in het winkelcentrum.
Alle kinderen willen Sinterklaas
natuurlijk graag zien. En papa’s
en mama’s willen de kleintjes
liever niet uit het oog verliezen
en ook nog mooie foto’s maken
om op Facebook te zetten.
Daarom was het voor uw verslaggever een hele toer om een
mooie foto te maken.
De foto is daarom ook een
beetje scheef. Drie maatjes
kleiner kwam de fotograaf terug uit de drukte in Velserbroek.
Maar het was wel een mooi
feest. (Karin Dekkers)

Noodfonds Velsenaren
volgend jaar van start
Velsen - Voor Velsenaren in
acute financiële nood komt er
volgend jaar een noodfonds.
Het fonds is bedoeld om geld
en goederen te verstrekken
aan inwoners van Velsen die
het aan de belangrijkste levensbenodigdheden ontbreekt.
Het zal gaan om een eenmalige gift of een lening tot een
maximum bedrag maar niet om
schuldenaflossing. Wel moet
eerst onderzocht worden of er
aanspraak gemaakt kan worden op bestaande voorzieningen zoals bijzondere bijstand
of de zorgverzekering.
Hulpverlenende instanties zoals de Voedselbank en maatschappelijk werk onderschrijven de noodzaak van dit fonds
en juichen de komst ervan toe.
De gevolgen van de kredietcrisis zijn inmiddels zichtbaar
in onze Nederlandse samenleving. De werkloosheid stijgt.
Het aantal schulden neemt toe.
Er zijn nieuwe maatregelen
aangekondigd of al van kracht
waardoor onder meer de zorgkosten stijgen. Al deze ontwikkelingen raken een brede
groep mensen in onze samenleving, in het bijzonder mensen
die in een kwetsbare financiële positie leven. Bovendien blij-

ken er ondanks allerlei financiele regelingen toch veel mensen tussen wal en schip te vallen of zij hebben een probleem
waar geen oplossing voor bestaat. Vaak zijn ook kinderen
daar de dupe van.
Het fonds wil met 50.000 euro van start gaan. Een bedrag
van 10.000 euro is al toegezegd
door verschillende donateurs.
Voor de overige 40.000 euro
doen zij een beroep op particulieren, fondsen, kerken en het
bedrijfsleven zodat ze in april
2013 kunnen beginnen met
hulpverlening.
Zie www.noodfondsvelsen.nl of
volg ze op Twitter en Facebook.

Santpoort-Zuid - Op vrijdag 16
november is een groepje mensen op de heuvel boven het
Chalet aan de Wüstelaan druk
bezig met spades en harken. En
even later op Spaarnberg achter het gebouw bij het water zijn
ze weer druk in de weer met
scheppen en harken. 4500 bolletjes planten lijkt veel, maar vele handen maken licht werk en
met de adviezen en ondersteuning van de mensen van de afdeling Groenvoorziening van
de gemeente is de klus in een
uur of wat gepiept. En nu is het
wachten op het voorjaar, als iedereen hopelijk het resultaat
kan zien van deze arbeid.
Er is gekozen voor de aanplant
van stinzenplanten, zoals blauwe wilde hyacint, boerencrocus
en sneeuwroem. Al eeuwen geleden zijn deze vroege lenteboden vanwege hun kleur en aantrekkelijkheid aangeplant op
de vele buitenplaatsen in deze omgeving. Zij voelden zich
hier thuis en tot voor kort bloeiden ze ook in Santpoort uitbundig op heel veel plaatsen in par-

ken, bermen en bosachtige particuliere tuinen. Stichting Santpoort heeft deze plantmiddag
voorbereid en gesponsord in het
kader van het Themajaar van de
Historische Buitenplaatsen met
de bedoeling iets van de oude
plantenrijkdom terug te brengen. Wilt u meer weten over deze blije bloeiers? Zie www.stichtingsantpoort.nl.

Boek over verzetsheld
Lodo van Hamel
Santpoort-Noord - Onlangs
is de tweede druk verschenen
van het boek ‘Lodo, voor God,
Nederland en Oranje’, geschreven door de Santpoortse historicus Han Korting. Het boek
beschrijft het zeer korte leven
van de oorlogs- en verzetsheld
Lodo van Hamel in de Tweede Wereldoorlog, postuum benoemd tot ridder in de Militaire
Willemsorde, de hoogste Nederlandse onderscheiding.
Voor zijn biografie is vooral gebruik gemaakt van documenten uit het Nationaal Archief en
het NIOD. Lodo van Hamel was
in de Meidagen van 1940 op
het Forteiland in IJmuiden; in
zijn dagboek beschrijft hij uitgebreid de stemming van militairen en burgers toen Nederland door de Duitsers werd
overvallen en ook het ongeloof bij de capitulatie. Hij geeft
ook een beeld van de vernielingen die door de Engelsen in
de haven werden aangebracht
en de problemen rond de talloze vooral joodse vluchtelingen
die nog geprobeerd hebben via
IJmuiden naar Engeland weg
te komen. Zelf vertrekt hij op
het laatste moment op de door
de Marine gevorderde trawler
’Claesje’ naar Engeland. Daar
moet hij op de marinewerf van
Portsmouth wachten op de afbouw van zijn schip, de onderzeeboot ‘O23’, die uit Nederland was ontsnapt. Hij stelt zich
beschikbaar om intussen met
zijn marinesloep mee te helpen
bij de evacuatie van het enor-

me Engels-Franse leger vanuit het zwaar gebombardeerde
Duinkerken. Ook deze episode
heeft hij in zijn dagboek uitvoerig beschreven.
Zijn dappere gedrag was voor
de Nederlandse regering in
Londen aanleiding hem te vragen als eerste geheim agent in
Nederland om daar een radionetwerk op te bouwen. Nadat
deze missie zou hij per watervliegtuig vanaf het Tjeukemeer
vertrekken.
Dit mislukte drama is vooral
bekend geworden uit de film
‘Soldaat van Oranje’, want het
verhaal van Lodo van Hamel is
door Paul Verhoeven voor zijn
film gebruikt.
Het boek is te verkrijgen bij de
boekhandel of via www.afuk.nl.
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Miljoen voor
kade Grote
Hout

Kwakkelweer
Compleet winterweer wordt
het waarschijnlijk (nog) niet
voordat Sinterklaas zijn verjaardag viert op 6 december,
maar we gaan wel overschakelen naar een kwakkelscenario.
Officieel houdt dat in dat het
gedurende de nachten tot wat
lichte vorst komt en dat de
temperatuur overdag weer oploopt tot enkele graden boven
het vriespunt. Vrijdag wordt
het landelijk bijvoorbeeld een
graad of 4 tot 5. De IJmond en
Kennemerland komen dan nog
uit op 6 tot 7 graden.
De bovenlucht gaat allengs
verkillen in het tweede gedeelte van de week en dat komt
door een koudedepressie die
zich tot boven het Europese continent gaat uitstrekken.
Wij geraken vervolgens aan de
noordwestkant van dit laag en
de wind kiest daardoor voor
een noordelijke variant.
Echt koud wordt het niet in onze omgeving de komende zeven dagen en dat komt vanwege luchtaanvoer over het nog
relatief milde temperatuur van
het Noordzeewater, rond de 10
graden momenteel. Als de van
origine koude lucht enige honderden kilometers over dat water strijkt loopt de temperatuur
van de lucht alleen maar op.

Het weer wordt de komende
dagen gekenmerkt door veel
bewolking met daaruit af en
toe wat lichte regen of een bui
en de zon laat zich weinig of
niet zien.
Tegen het weekend kan een
bui ook een winters tintje krijgen in de vorm van wat stofhagel en heel misschien al een
verdwaalde vlok natte sneeuw
indien de bovenlucht op 1500
meter hoogte voldoende is afgekoeld.
De kans op wat nachtvorst
neemt toe vanaf vrijdag, dus
misschien dat sommige lezers
de autoruiten een keer moeten ontdoen van een laagje ijs.
Vooral als de auto op een wat
meer open plaats staat geparkeerd is de kans op een laagje
ijs op de ruiten groter.
Nog een interessant feitje tenslotte. Uw trouwe weerman zit
deze week exact 35 jaar in het
weer en begon anno december
1977 met het optekenen van
de diverse weergegevens. Iets
dat hij in wezen nu nog doet.
De maandprognose december
is er trouwens op 29 en 30 november via 0900-1234554.
De IJmondiale weerman
Meer via de weerprimeurlijn
0900-1234554

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

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

Gemeente maakt zelf
bestemmingsplan sluis
IJmuiden – De gemeente Velsen heeft in goed overleg bedongen dat zij zelf het bestemmingsplan voor de grote zeesluis maken. Wethouder Verkaik
liet weten dat de gemeente hier
sterk aan hecht, zodat zij het bestemmingsplan functioneel kunnen uitvoeren en er ook aan de
inwoners van Velsen wordt gedacht. De zorg om de milieu-effecten weegt heel zwaar bij het
college van B&W. Daarom wil
de gemeente een onderzoek laten doen naar de milieu-ruimte
die er is om maatregelen te nemen om milieu-overlast te minimaliseren. Meer schepen zou
kunnen betekenen meer luchtverontreiniging. Wat kun je er
aan doen om dit te voorkomen?
Wethouder Westerman vertelde
dat er bijvoorbeeld maatregelen
kunnen worden genomen om
zeer vervuilende schepen te weren. Een andere mogelijkheid is
het bieden van walstroom, waardoor schepen die aan de kade
liggen hun motoren niet hoe-

ven te gebruiken om energie aan
boord te krijgen. Om dit soort zaken tijdig te regelen is het goed
om dit nu al te bespreken en rekening te houden met de extra
kosten hiervoor.
Een andere belangrijke voorwaarde voor de komst van de
nieuwe zeesluis is het noordzuid verkeer over de sluizen.
,,Ook als er schepen worden gesluisd moet het verkeer door
kunnen, zoals wij dat gewend
zijn in IJmuiden’’, zei wethouder
Verkaik. De wethouder liet tevens weten dat zij een voorkeur
hebben voor een sluis van 70
meter breed in plaats van 65 meter, maar alleen als dat niet duurder wordt.
De provincie Noord-Holland
gaat de startnotitie maken, de
gemeente Velsen heeft als reactie alvast bovenstaande aanpassingen doorgegeven. Uiteraard
zullen alle plannen niet zonder inbreng van burgers kunnen
worden vastgesteld. (Karin Dekkers)

Ko van Leeuwen maakt
virtuele rondleidingen
Regio - Het bekende Google
Street View wordt uitgebreid met
virtuele rondleidingen in winkels
en horeca en dergelijke. Fotograaf Ko van Leeuwen maakt de
foto’s en virtuele rondleidingen
voor Google in de IJmond.
Volgens Ko van Leeuwen zijn de
voordelen legio: ,,Klanten kunnen
24 uur per dag een zaak virtueel
bezoeken en een indruk krijgen
van het aanbod. Het is een interactieve bezigheid die veel klanten
heden ten dage aanspreekt. Bovendien is het een goede en betaalbare mogelijkheid om ook de
digitale klanten te bereiken, die
werkt voor zowel lokale als verder weg wonende klanten. Paviljoen Noordzee op het IJmuider
Strand had als eerste klant een
duidelijk doel voor ogen: ,,Duitsers komen vaak naar stranden
met een blauwe vlag. Door alvast het paviljoen van binnen te
laten zien versterk je de belangstelling.” Er wordt een koppeling
gemaakt met Google Maps en
Google Street View die ook in de
Google zoekresultaten getoond
wordt. En in nieuwe ontwikkelin-

gen loopt het automatisch mee.
Als uitvalsbasis krijgt elk bedrijf
een pagina bij Google+ Lokaal,
het groeiende sociale medianetwerk van Google, waar alle informatie bij elkaar staat. Deze pagina kan men via een wachtwoord
zelf actueel houden. Op die manier kunnen zelfs bedrijven zonder eigen website mee doen.
Ook worden een aantal losse foto’s gemaakt welke men vrijelijk
kan gebruiken voor andere doeleinden. De kosten voor de fotoreportage zijn éénmalig, te voldoen
aan IJmondPano.nl. Er zijn geen
jaarlijkse kosten. Wie in de periode van 1 tot en met 24 december
een opdracht geeft voor Google
bedrijfsfoto’s kan er op rekenen
dat Ko van Leeuwen 10% van het
bedrag beschikbaar stelt aan Serious Request. Naast de Google
bedrijfsfoto’s kan Ko van Leeuwen ook andere panorama’s en
bedrijfsfoto’s verzorgen. Zie hiervoor de website www.ijmondpano.nl. Ko van Leeuwen is bereikbaar via e-mail info@ijmondpano.nl of via telefoonnummer
0255-517227.

Sunday Fair Winter Edition

Beverwijk schittert
Regio - Winkelstad Beverwijk
organiseert een schitterend decemberfeest en iedereen is van
harte uitgenodigd. In de winkels
en horeca wordt het een glanzend feest van licht in de donkere dagen voor Kerstmis. Beverwijk laat zich van haar beste kant zien met een glinsterende etalagewedstrijd in meer dan
100 etalages.
De feestelijke onthulling vindt
plaats op vrijdag 7 december om
17.00 uur. Het publiek is de belangrijkste jury, want zij bepaalt
de winnaar van de Publieksprijs. Door de enquête in te vullen maakt men kans op een gigantisch kerstpakket. Dan begint het feest in de winkels, met
hapjes en drankjes tijdens de extra koopavond, daarna is iedereen welkom in de cafés en bars
voor de schitterende after par-

ty. Op zaterdag 8 december gaat
het sfeervolle decemberfeest en
de wedstrijd verder in de winkels
en in de restaurants serveert
men ‘schittermenu’s’.
Op de koopzondag 9 december
staat de Sunday Fair Winter Edition op de Breestraat. Vele versierde kraampjes en het mooiste
wint een prijs, dat wordt een lust
voor het oog. En … gratis parkeren! Beverwijk Schittert heeft
ook aandacht voor een goed
doel; Local Request. Dit alles
wordt mede mogelijk gemaakt
door: Beverwijk Winkelstad, Clusius College Alkmaar, Paardekoper, Kennemer Lichtdruk, Aan
Tafel! Monique, Helene by Barbara, Dorien Teeuwisse, Amy van
Zundert en HDC Media. www.
beverwijkwinkelstad.nl en www.
facebook.com/beverwijkwinkelstad.

Velsen-Noord – Gedeputeerde
Staten van de provincie NoordHolland heeft de gemeente Velsen een extra subsidie van een
miljoen euro toegezegd voor het
vernieuwen van de kade van
het terrein Grote Hout. Het college van B&W van de gemeente is verheugd over dit goede
nieuws, na alle inspanningen
die zij hebben gedaan. Het gaat
om een aanvullende subsidie. Er
zijn echter wel twee voorwaarden verbonden aan de daadwerkelijke ontvangst van dit geld.
De eerste is dat de zogenaamde Toppergelden van de overheid worden ontvangen, nu de
provincie deze taken overneemt.
Ten tweede moet er een bedrijfsplan komen dat gedragen wordt
door alle partijen. De bedoeling
is de kade in erfpacht uit te geven aan een beheerder, zodat
schepen hier kunnen aanmeren.
Een ander deel van deze NAMkade, het droge deel, zal vanuit
een ander project worden bebouwd. Op dit moment wordt
nog gewerkt aan de afronding
van de voorstellen van de natte
kade. Men verwacht in december een besluit te nemen.

IJmuidenaar
betrokken bij
schietpartij
Regio - Een rechercheteam van
25 politiemensen is sinds vrijdagmiddag volop bezig met het
onderzoek naar de toedracht
van de schietpartij op de Nieuwemeerdijk in Badhoevedorp.
Inmiddels lijkt het erop dat een
en ander zich heeft afgespeeld
in het criminele milieu. Ook is
de identiteit van de betrokkenen
vast komen te staan. Het overleden slachtoffer is een 41-jarige Amsterdammer, de twee gewonden zijn een 51-jarige Haarlemmer en een 33-jarige IJmuidenaar. De beide mannen zijn
niet levensgevaarlijk gewond geraakt. Van de daders ontbreekt
momenteel nog elk spoor. De
politie is ook nog steeds op zoek
naar de vluchtauto. Getuigen die
de politie nog niet hebben gesproken en iets hebben gezien
of gehoord wat mogelijk met dit
incident te maken heeft, worden
vriendelijk verzocht alsnog contact op te nemen via 0900-8844.

Fietscontroles
Regio - De politie heeft deze week in de donkere uren op
meerdere locaties gecontroleerd op deugdelijke fietsverlichting, onder meer in het centrum
van IJmuiden, In totaal werden
in Kennemerland enkele tientallen boetes uitgedeeld.
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Kennemerlaan
hobbywinkel Velsen

Zoekt u een leuk kado voor Kerst of Sint ?
Wedden dat u dat bij Cigo Havana House vindt?
Een tijdschrift, spannend boek of Oudejaarslot,
Een schoenkado of decemberkraslot.
Ook voor al uw (kerst)wenskaarten,
postzegels of pakket
kunt u altijd bij Cigo Havana House terecht.
Wij zien u graag bij ons langs komen,
Want weet wel, Cigo da’s mooi meegenomen.
Aanbieding van de maand:

Op alle Zippo aanstekers
nu 10% korting
Cigo Havana House | Kennemerlaan 49
1972EH IJmuiden | Tel: 0255-534432

HVH Installatietechniek
Kennemerlaan 52-54,
1972 EP IJmuiden
Tel. 0255-541010,
Fax 0255-541020
info@hvh.nu

www.hvh.nu

wenst iedereen
fijne feestdagen
en een
hobbyrijk 2013.
er is weer volop wol.
Vergeet uw stempelkaart niet.
V.a. E5,- krijgt u een stempel.
Ook geldig voor de aanbiedingen.
Onze openingstijden zijn:
Maandag gesloten
Di t/m za van 10.00-17.00 uur
kennemerlaan 35, 1972 eg ijmuiden
tel. 0255-525193
hobbywinkelvelsen@live.nl

Maak kans op vrijkaarten voor de voorstelling op donderdag 27 december

Sensationele kerst met Circus Herman Renz
Velsen - Een explosie aan overweldigende circusacts! Circus Herman Renz brengt met
de nieuwe, zinderende show
‘Sensations’ een topproductie naar haar Haarlem. Nooit
eerder waren in één show zo
veel bekroonde acts in of boven een circuspiste te bewonderen. Dit wordt een kerst om
nooit te vergeten! Circus Herman Renz staat van 21 december tot en met 6 januari aan
de Veerplas in Haarlem (bij de
IKEA).
Al bij binnenkomst in de prachtige theatertent wordt het publiek
ondergedompeld in een pure circussfeer met kroonluchters, rood
fluweel en de geur van zand en
zaagsel. Speciaal voor de kerstperiode zorgen rijk versierde kerstbomen, duizenden extra lampjes,
meters kerstgroen en een levensgrote kerstbeeldengroep voor de
juiste kerststemming. Wanneer
het circusorkest inzet en de piste gevuld wordt met het licht van
de spotlights, komen de sensaties
tot leven.

Het Duo Axt brengt een origineel
jongleernummer. Zittend op een
éénwieler vliegen keulen en ringen rakelings langs elkaar door
de lucht, om daarna weer keurig opgevangen te worden. Minstens zo verrassend is de act van
het Duo Lumei uit Italië. Met hun
omkleednummer laten ze zien
dat het razendsnel verwisselen
van kleding ware circuskunst is.
The Skating Jasters hebben van
hun act ook kunst gemaakt. Razendsnel draait dit Italiaanse rolschaatsduo op een tafel rond, terwijl ze een aantal moeilijke trics
uitvoeren.
Michel Jarz brengt een unieke paardenvrijheid. Wanneer zes
witte Arabische hengsten uit de
rook opdoemen ontstaat er een
onvervalst circusbeeld. Kleiner,
maar minstens zo bijzonder zijn
de dieren van Andrejs Fjodorovs.
De duivenfluisteraar - die eerder
te zien was op het circusfestival
van Monte Carlo - laat zien hoe
verrassend eigentijds een act met
duiven kan zijn. Uniek dit jaar is
het gemengde roofdierennummer
van Tom Dieck Jr. Witte leeuwen,

tijgers en ligers (een kruising tussen leeuw en tijger) betreden de
piste en zijn het stralende middelpunt. In een groot zijden doek laat
Susan Jasters u genieten van een
romantisch tissuenummer, terwijl
Costin Pity juist zorgt voor een
uitbundige lach! De komiek laat
zien dat je op een trampoline een
ware slapstickact kunt opvoeren.
Voor de gulle lach zorgen uiteraard ook de welbekende clowns
Milko & Frenky, die dit jaar als rode draad in de voorstelling verweven zijn.
Elizabeth Axt laat met haar handstandequilibre zien dat ze over
een absolute lichaamsbeheersing
beschikt en de absolute thriller tijdens Sensations is het Colombiaanse gezelschap van Carlos Camadi. Zij zorgen voor waaghalzerij op grote hoogte. Op een strakke draad 10 meter boven de piste beheersen zij de kunst van het
koorddansen en met het ‘rad des
doods’ zorgen ze voor een spectaculaire afsluiter van de show. In
en op de grote metalen constructie draaien de heren salto’s, maken ze imponerende sprongen en

tarten ze de zwaartekracht. Tijdens de ‘grande finale’ komen alle artiesten nog eenmaal de piste in, om het publiek te bedanken voor hun komst. Sensations is
een circusshow voor jong én oud!
Zie ook www.hermanrenz.nl.
Deze krant geeft in samenwerking met Circus Herman Renz 50 x 2 stalleskaarten weg voor de voorstelling

van donderdag 27 december om 16.30 uur. Het enige dat u hoeft te doen is voor
15 december een e-mail sturen naar info@jutter.nl met
als onderwerp ‘Circus Herman Renz’. De winnaars krijgen uiterlijk 19 december bericht per mail. Over de uitslag
kan niet worden gecorrespondeerd.
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Schaakclub Santpoort 2
wint van Kijk Uit 1

EXTRA
KOOPZONDAGEN
EN -AVONDEN!!!
Donderdagavond 29 november
Van 18.00 uur tot 20.00 uur
Vrijdagavond 30 november
Van 18.00 uur tot 20.00 uur
Zondag 2 december
Van 12.00 uur tot 16.00 uur

koopavond_zondag.indd 1

10-11-12 15:03

Ondernemerscafé in
Oma’s Kamer

Sinterklaasfeest Driehuis:
lekker kneuterig
Driehuis - Het zonnetje komt
net door op het moment dat burgemeester Weerwind Sinterklaas
de hand schudt voor de Engelmunduskerk. Met een Engelse dubbeldekker kwam Sinterklaas met de pietenband in Driehuis aan. Pauline Beskers ontving Sinterklaas in de kerk, waar
allerlei optredens plaats vonden
door en voor kinderen uit Driehuis. Na afloop konden de kinderen gelukspietjes knutselen in
de parochiezaal.
De samenwerking met Jacqueline Staats van de Dorps-

vereniging Velserbroek en Karen Bouwhuis van Stichting
Dorpsraad Driehuis vond voor
de tweede keer plaats. Het was
het laatste projectje binnen de
Dorpsraad, aldus Karen Bouwhuis. Na zes jaar hoopt zij op
donderdag 29 november (in Café
Middeloo te Driehuis) het stokje te kunnen overgeven aan een
nieuw bestuurslid. Maar ze zegt:
bij hoge nood, mogen ze me altijd bellen, want het organiseren
van zo’n ‘kneuterig’ evenementje
voor kinderen in je eigen dorp is
gewoon leuk om te doen.

Driehuis - Op 13 december a.s.
om 20.30 uur is er weer het Ondernemerscafé in Driehuis. Een
avond speciaal voor ondernemers uit Driehuis en Velsen-Zuid.
De insteek van de avond is kennis
delen, andere ondernemers (beter) leren kennen en van gedachten wisselen. Op deze avond staat
ondermeer het thema ‘Meer winst
met social media’ op de agenda.
Hiervoor is een gastspreker uitgenodigd die de laatste kennis en
‘tips & tricks’ over social media zal
toelichten. Het Ondernemerscafé
is een initiatief van Ondernemersvereniging Driehuis en inmiddels
een begrip sinds de eerste avond
in 2010. Een nieuw team van drie
ondernemers neemt de organisatie van het Ondernemerscafé het
komende jaar voor haar rekening:
Marcia Hoogeland (HighlandConsult), Mario Hartgers (Paypertik) en Joost Kok (Vandaag).
Het nieuwe team past de formule van het Ondernemerscafé gedeeltelijk aan. De lokatie blijft onveranderd: Oma’s Kamer van Café
Middeloo. De avond is interactief,
informatief, sprankelend en biedt
voldoende kansen om uw zakelijk netwerk te versterken en mogelijke samenwerkingen te laten
ontstaan. Zie ook www.ondernemend3huis.nl.

IJmuiden - Een sensatie in
IJmuiden, Santpoort 2 uit Velserbroek wint van het eerste van
Kijk Uit uit IJmuiden. Een aantal
jaren geleden speelde Kijk Uit 1
landelijk KNSB en Santpoort 1
wisselde Promotieklasse en eerste en tweede klasse af. Anno
2012 zijn de rollen omgedraaid.
Het eerste van Santpoort speelt
nu landelijk tweede klas KNSB
en staat met vier overwinnningen op rij fier bovenaan. Afgelopen zaterdag moesten ze in Rotterdam aantreden tegen Charlois Europoort 3. Dat team werd
met 6,5-1,5 verpletterd: Bas Haver, Peter de Roode, Ilias van
der Lende, Wim Eveleens, Xander Schouwerwou en Daan Haver zorgden voor de overwinningen, Patrick van Lommer speelde
als enige remise.
Het tweede van Santpoort speelt
net als Kijk Uit 1 Promotieklasse en stond tot afgelopen zaterdag aan kop. Een snelle overwinning van Dave Looijer (foto)
op Sinclair Koelemij (1967). Jan
Burggraaf had opvallend weinig
moeite met Arent van Nieukerken, dat was al snel 0-2. Rob de
Roode werd als enige op een nul
getrakteerd door André Kunst.
Sjoerd Haver speelde remise
tegen Sebastiaan van Westerop. Nathalie van der Lende aan
bord 1 moest tegen mevrouw
Otten ook genoegen nemen
met remise. Brian Mollenkamp
moest tegen Ingmar Visser, de
zoon van Andries. En teamleider Hans Kors speelde tegen Pe-

ter van Nieuwkerken ook remise, de 4 punten waren al binnen,
minimaal een gelijkspel 3-4. Stefan Fokkink is op zijn best als alle ogen op hem gericht zijn, hij
schoof zijn tegenstander Guido van Leen na een mooi kwaliteitsoffer van het bord, 3-5. Wie
had dat een aantal jaren geleden
kunnen denken!
Het derde van Santpoort won afgelopen vrijdag van KC Chesscool 3 in Haarlem met een zevenklapper: Richard Dietvors,
Wim Gravemaker, Ger Kemper,
Gerard Swier, Cheryl Looijer en
Wim Dijkman wonnen allen hun
partij. Martijn de Roode en Gijsbert de Bock speelden remise.
Eindstand 1-7, Santpoort 3 staat
nu samen met Spaarne 1 bovenaan. Voor meer informatie www.
schaakclubsantpoort.nl.

José van Waveren
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Op vrijdag
30 november om 20.00 uur houden chansonnière José van Waveren en pianist Pieter Grimbergen hun programma ‘Douce France!’ ten doop in ’t Mosterdzaadje. ‘Douce France’ is de
titel van een chanson van Charles Trenet.
Op zondag 2 december om 15.00
uur treedt de uit Schotland af-

komstige celliste Angela Stevenson op in ’t Mosterdzaadje. Op
haar programma staan Sigtenhorst Meyer, Bus, Kirchner, Escher en Hindemith.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
telefoon 023-5378625. Vanaf een
half uur voor aanvang is de zaal
open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie
ook www.mosterdzaadje.nl.
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Lichtjesfeest IJmuiden

College gaat
op Facebook
IJmuiden – Burgemeester
Weerwind en de wethouders
gaan graag in discussie over
IJmuiden op de Facebookpagina
‘Je bent een IJmuidenaar als..’ Op
deze lokale pagina’s is een discussie gaande over de ‘sloop van
IJmuiden’. Burgemeester Franc
Weerwind liet vorige week weten dat het college van B&W
graag de discussie aangaat. ,,Of
het nu op Facebook of Twitter is,
we praten graag mee. Maar het
moet wel op een ordelijke wijze gaan. Iedereen mag zijn mening geven, dus wij als gemeente doen graag mee.’’

Bestuurskracht
Velsen – De provincie NoordHolland vraagt in het concept
Beleidskader ‘Bestuurskrachtige regio’s in Noord-Holland’ of
de provinciale ideeën aansluiten bij de praktijk. De gemeente Velsen heeft samen met Uitgeest en Heemskerk een reactie opgesteld, waarbij zij verwijzen naar het Kansenonderzoek
over de IJmondiale samenwerking. Daaruit blijkt hoe bestuurskrachtig de regio kan zijn bij ondersteuning van de provinciale
aanpak.

Nieuwe regels
rond bomen
kappen
Velsen – De gemeente Velsen wil het kappen van bomen
deels vrijgeven. Dat geldt echter niet voor de hele gemeente. Er worden gebieden aangewezen waar wel een kapvergunning moet worden aangevraagd.
Het gaat dan om wijken met een
groen karakter of monumentale
en waardevolle bomen. De concept beleidsnotitie is nu in het
stadhuis in te zien. Belanghebbenden kunnen reageren op dit
voorgenomen besluit.

Dansstudio Michelle
heeft al 200 leerlingen
Velsen - Sinds deze maand telt
Dansstudio Michelle 200 leerlingen! De Dansstudio is binnen 1 jaar uitgegroeid tot een
bruisende dansschool in Velserbroek. De Dansstudio heeft een
ruim aanbod in verschillende
dansstijlen. Zo wordt op maandag les gegeven in showmusical
en jazz, op dinsdag in tapdans,
op woensdag in peuter-, kleuter- en kinderdans en hip-hop,
en op donderdag in klassiek ballet en moderne dans. Daarnaast
heeft de dansstudio ook twee
dansklassen, waar leerlingen die
wellicht later verder willen in de
dans- en theaterwereld binnen
de dansstudio drie uur les kunnen volgen. De nieuwe audities
voor de dansklas worden in april

Openingsknaller Tango

Watertappunten
Velsen – De fractie van GroenLinks Velsen wil graag dat de
gemeente een aantal openbare watertappunten aanlegt, waar
mensen hun eigen flesjes water
kunnen vullen. Dit uit milieu-besparend oogpunt en het tegengaan van de groeiende (plastic)
afvalberg. De gemeente staat
hier positief tegenover maar
vindt niet dat zij hiervoor financieel initiatief zouden moeten nemen. Nu heeft PWN de gemeente onlangs benaderd over hetzelfde punt. De gemeente Velsen
is nu in gesprek met PWN over
de voorwaarden ten aanzien van
eigendom en beheer van openbare watertappunten en zal de
uitslag hiervan later laten weten.

weer georganiseerd. ,,Volgend
dansseizoen willen we naast alle dansvormen ook zanglessen
en dramalessen aan gaan bieden, zodat de dansstudio leerlingen de kans biedt om ook in alle theaterfacetten les te kunnen
krijgen. Maar eerst werken we
nog naar onze twee eindvoorstellingen in de Stadsschouwburg Velsen toe op zaterdag 8 juni 2013. Dit jaar gaat onze eindvoorstelling ‘Mind your step’ heten en werken we aan het thema
‘De wereld’,” vertelt eigenaresse
Michelle Gerlofsma.
Nieuwsgierig geworden? De
kaartverkoop voor de twee eindvoorstellingen start pas in februari 2013. Zie ook www.dansstudiomichelle.nl.

IJmuiden – De automobilisten
uit IJmuiden en omgeving zijn erg
gelukkig met het tweede Tango
tankstation aan de Heerenduinweg. De nieuwe Tango viert haar
opening tot en met zondag 2 december met een openingsknaller.
Na vele bouwwerkzaamheden
aan het onbemande tankstation is het bouwlint van de tweede
Tango in IJmuiden aan de Heerenduinweg doorgeknipt. Behalve dat de prijsvechter haar eerste tanker bij de nieuwe aanwinst
met een gratis tankbeurt beloon-

de, kunnen alle tankers profiteren
van hoge kortingen.
Tango IJmuiden Heerenduinweg
geeft tijdens de officiële openingsknaller maar liefst 15 cent
korting* op benzine en 12 cent
korting* op diesel. De klanten
profiteren niet alleen bij de nieuwe aanwinst van Tango IJmuiden
van deze hoge kortingen, maar
tevens bij de bestaande locatie
aan de Betelgeuzestaat 16.
Tango, oprichter van het marktsegment ‘onbemand tanken’ in
Nederland, heeft sinds de opening van haar eerste onbemande
tankstation in 2000 in Nijmegen
succesvol gewerkt aan het opstarten van een landelijk netwerk.
Omdat Tango tankstations onbemand zijn en daardoor bespaard
kan worden op personeelskosten, kan Tango kwaliteitsbrandstof in Nederland aanbieden tegen gunstige prijzen. De korting
is direct verwerkt in de brandstofprijs die voor iedere automobilist
geldt. Er zijn op dit moment 147
Tango tankstations. Tango streeft
ernaar om door te blijven groeien
om iedereen goedkoper te kunnen laten tanken. Zie ook www.
tango.nl.
*Op basis van de Tango brandstofadviesprijzen. Deze korting vervangt de huidige korting.

IJmuiden - Na het grote succes
en opkomst van vorig jaar, houdt
Winkeliersvereniging Stadscentrum IJmuiden dit jaar voor de
tweede maal het Lichtjesfeestin
IJmuiden en wel op zaterdag 8
december. Het Lichtjesfeest zal
in het teken staan van de kerstgedachte.
Het feest begint rond 16.45 uur
met het verzamelen van de kinderen vanaf Velserhof. De lampionnentocht vertrekt om circa 17.00 uur richting Plein 1945
onder begeleiding van gezellige kerstmuziek. Misschien hebben de kinderen nog een lampion van St. Maarten of willen ze
zelf nog een hele mooie knutselen. Kinderen die geen lampion meer hebben, kunnen er gratis een ophalen bij Mara Home
Decorations op Plein 1945 of
bij DNM aan de Lange Nieuwstraat, zolang de voorraad strekt.
Aan het publiek wordt gevraagd

zichzelf ook gezellig in het licht
te zetten. Vorig jaar waren er ook
al bijzondere lichtjescreaties. De
Winkeliersvereniging hoopt natuurlijk op een grote opkomst
van de kinderen en hun ouders.
Omstreeks 17.30 uur begint thet
officiële programma op Plein
1945. Het Velsense jonge talent Madeleine Ruijter gaat deze avond samen met een aantal muziekvrienden mooie kerstnummers ten gehore brengen.
En mocht het nu echt enorm
koud zijn die avond, dan is er
wat lekkers om warm te blijven.
Uiteindelijk zal burgemeester
Franc Weerwind het sein geven
om de verlichting van de mooie
grote kerstboom aan te steken.
Einde programma omstreeks
18.15 uur.
De presentatie van deze unieke lichtjes avond zal in handen
zijn van Mark Moreels. Zie ook
www.stadscentrumijmuiden.nl.

Oneens met kort geding
Velsen-Noord – Viva Zorggroep tekent spoed-appèl aan
tegen de uitslag van het kort geding dat op 13 november diende tegen de vier IJmondgemeenten. Viva spande dit kort geding
aan vanwege vermeende onzorgvuldigheden bij de aanbestedingsprocedure voor Hulp
bij het Huishouden en de vaststelling van de basistarieven
voor deze zorgsector. De rechter
heeft op 13 november alle vorderingen van Viva Zorggroep af-

gewezen. Het oordeel luidde dat
de gemeenten de aanbesteding
rechtmatig hebben verricht, dat
gold ook voor de vaststelling van
de basistarieven. Het spoed-appèl dat door Viva is aangevraagd
dient op 7 december.
Viva zal dezelfde argumenten opnieuw aanvoeren. De gemeente Velsen laat intussen weten dat het spoed-appèl geen invloed zal hebben op de voortgang van de nieuwe aanbestedingsprocedure.

Feestelijke heropening
Arke Santpoort-Noord
Santpoort-Noord - Woensdagavond 21 november was de
feestelijke heropening van Arke
in Santpoort-Noord. Na een verbouwing van een kleine vier weken is de reiswinkel in een compleet nieuw jasje gestoken. De
winkel is lichter geworden en
grondig veranderd qua indeling.
De opening is verricht door een
gezagvoerder en purser van ArkeFly. In de nieuwe winkel willen de medewerkers bezoe-

kers graag adviseren over de
vele reismogelijkheden en vakantiebestemmingen. Er is een
ruim aanbod aan reisorganisaties waardoor de dames van
Santpoort-Noord een gedegen
advies op maat kunnen geven.
Doordat het huismerk Arke ook
een eigen luchvaartmaatschappij heeft kunnen zij vaak een
aantrekkelijk aanbod bieden.
De koffie staat klaar aan Hoofdstraat 179 in Santpoort-Noord.
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Nieuws van Stichting Welzijn Velsen
PEUTERSPEELZALEN • BUURTCENTRA • JONGERENWERK • SOCIALE ACTIVERING •
VRIJWILLIGERSWERK • BEWONERSONDERSTEUNING • BUURTBEMIDDELING

Rommelmarkt
De Dwarsligger

Spelletjesavond Vkafé

De Dwarsligger - Zaterdag 8
december wordt er bij Buurtcentrum de Dwarsligger weer
een rommelmarkt gehouden. U
bent vanaf 9 uur van harte welkom.
Wilt u een tafeltje reserveren, dan verzoeken we u vanaf
maandag 3 december te bellen
met Gerda Broek, 0255-522782.
Meer weten? Bel 0255-512725.

De Driehoek - Donderdag 29
november om 19.00 uur wordt de
eerste spelletjesavond van het
VKafé georganiseerd in Dorpshuis de Driehoek in Driehuis.
VKafé is een project van Stichting Welzijn Velsen om vriendschap te bevorderen. Mensen
in de leeftijd van 30 tot en met
60 jaar, die in hun vrije tijd graag
met anderen activiteiten willen
ondernemen, zijn van harte welkom bij het VKafé. Deelname
aan de spelletjesavond is gratis, consumpties zijn voor eigen
rekening. Deelnemen aan activiteiten van het VKafé is tegen
kostprijs en activiteiten worden
georganiseerd door de deelnemers. Voor deelname is inschrijving wel vereist, dit is kosteloos
en kan via de website: www.vkafe.nl. Op de website krijgt eenieder ook een beeld van de activiteiten van VKafé, zoals de wandeltochten, vrijdagavondborrel
en uitstapjes.

De techneuten
De Brulboei - Buurthuis de
Brulboei start voor kinderen
vanaf 8 jaar een nieuwe club:
De techneuten. Elke vier weken wordt met een ander onderdeel gewerkt zoals glas graveren, hout branden, schilderen,
solderen, diverse apparaten vakkundig demonteren, timmeren,
mozaïeken enzovoort. Lijkt het
je leuk, schrijf je gauw in, er zijn
nog maar een paar plaatsjes vrij.
De club is op woensdagmiddag
van 14.00 tot 15.30 uur en kost
55 euro voor 30 lessen. Meer
weten? Bel 0255-510652.

Fietscursus bij
De Dwarsligger
De Dwarsligger - Dinsdag 22
januari tussen 12.00 en 13.00 uur
is de start van een nieuwe fietscursus. Deze cursus omvat 12
lessen. De zijn 27,50 euro. Tijdens
de duur van de cursus krijgen de
cursisten de beschikking over
een leenfiets. Inschrijfformulieren kunt u ophalen en invullen
bij de Dwarsligger. Alleen bij voldoende deelname gaat de cursus
van start. Meer weten? Bel 0255512725.

Kerstworkshop
in De Mel
De Mel – Decembertip: dinsdagavond 11 december van
19.30 tot 21.30 uur is De Mel
(in De Schulpen) open voor de
kerstworkshop bloemschikken.
Onder leiding van ervaren docente Rie van der Berg maken
de deelnemers een prachtig en
origineel kerststuk.
Deelnemen aan deze gezellige kerstworkshop kan voor 15
euro, inclusief materiaal. Inschrijven kan tijdens kantooruren, waarbij de kosten dienen
te worden voldaan.
Meer weten? Bel Buurtcentrum
de Mel 0251-210050.

Vrijwilligers voor vrijwilligers
Het servicecentrum vrijwilligerswerk Velsen is van vele markten
thuis en vertegenwoordigt, als
werkeenheid van Stichting Welzijn Velsen, de vrijwilligers die
binnen de Velsense samenleving
actief zijn. Het servicecentrum
biedt organisaties de mogelijkheid om vacatures aan te melden waardoor er een database
ontstaat waarop alle vacatures
zichtbaar zijn en potentiële vrijwilligers een ruime keuze hebben uit de diverse mogelijkheden die er zijn op het gebied van
vrijwilligerswerk. De consulenten van het servicecentrum zijn
zelf ook vrijwilligers en bemiddelen vervolgens tussen mensen
die vrijwilligerswerk willen doen
en organisaties die vrijwilligers
zoeken. Vrijwilligster Marja Heeremans, sinds een half jaar actief, is een warm pleitbezorgster
voor het uiterst nuttige werk en
benadrukt hoe divers de mogelijkheden zijn.

Marja: ,,Ja, dat klopt, we geven
een ieder persoonlijke aandacht
en houden rekening met individuele wensen van zowel instellingen als vrijwilligers. Vooral van
de kant van de instellingen blijkt
een sterk toenemende vraag
naar vrijwilligers die een stukje persoonlijke aandacht willen
geven aan individuele bewoners
door bijvoorbeeld een wandeling
met ze te maken of samen boodschappen te gaan doen. Door
het afleggen van bezoeken bij
onze aanvragers leren wij de organisaties kennen waardoor het
gemakkelijker is om maatwerk
te leveren. Voorbeelden? Musea, het culturele werk, scholen,
verpleeghuizen, de buurthuizen
en de lokale radio en tv omroep
weten ons al een aantal jaren te
vinden en maken ons aanbod
aan vrijwilligerswerk heel divers
en leuk. Helaas weten nog niet
alle inwoners van Velsen dat wij
bestaan en dat vrijwilligerswerk

een zinvolle besteding van je tijd,
uitbreiding van je sociale contacten en mogelijk zelfs je kansen op de arbeidsmarkt kunnen
vergroten. We zoeken naar gemotiveerde, enthousiaste mensen die redelijk zelfstandig aan
de slag kunnen. Wij vinden het
heel belangrijk dat onze vrijwilligers zich gewaardeerd voelen binnen de organisaties waar
zij zich voor inzetten en energie
krijgen van het waardevolle werk
wat zij doen.”
Marja sluit af: ,,Mocht uw interesse gewekt zijn om vrijwilligerswerk te gaan verrichten,
kom dan bij ons langs. U kunt bij
ons terecht van maandag tot en
met donderdag tussen 10.00 en
13.00 uur. Onze ingang is naast
de voormalige Rabobank, recht
tegenover het stadhuis bij de
bushalte. U kunt ons bellen (tel:
0255-548547) tijdens kantooruren) of ook naar ons mailen (info@vrijwilligerswerkvelsen.nl).”

Omgaan met
de computer
De Brulboei - In Buurthuis de
Brulboei kunt u in vijf lessen de
workshop ‘Omgaan met de computer’s volgen. Beginners en gevorderden kunnen op woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30
uur leren hoe te mailen, surfen
op het net, internetbankieren,
foto’s op de computer zetten en
wat kun je ermee, enz. De workshop kost 20 euro voor vijf lessen. De eerstvolgende workshop
is voor beginners en start op
woensdag 9 januari 2013. Meer
weten? Bel 0255-510652.

Jamsessie Gypsy Jam
Jazz Alert in De Brulboei
De Brulboei - Tijdens deze
jamsessie in Buurthuis De Brulboei worden alleen typische zigeuner swingjazz en andere gypsystijlen gespeeld. Muzikanten die bekend zijn met de muziek van Django Reinhardt en
zijn Hot Club en France en de
Nederlandse band Rosenberg
Trio mogen eventueel aanschuiven om aan deze jamsessie mee
te doen. Regel is dat als je mee

wilt doen, je zelf je instrument
meeneemt en in ieder geval niet
elektrisch versterkt gaat spelen;
de sessie is geheel en alleen
voor akoestische instrumenten. Er wordt geen pop/rock of
andere muziek gespeeld, alleen gypsy swingjazz muziek
met daarbij onder meer Franse, Spaanse en Slavische invloeden.
Kijkers zijn welkom en kunnen

kennismaken met deze specifieke muziekvorm. Naar verwachting zullen ongeveer 15 tot
25 muzikanten deelnemen aan
de sessie in de grote zaal van
het buurthuis.
Iedereen is van harte welkom
op zondag 9 december van
14.00 tot 18.00 uur. Kom zien
hoe jazzmuzikanten een leuke
jamsessie maken! Meer weten?
Bel 0255-510652.

Colofon
Stichting Welzijn Velsen
Gebouw de Beurs
Plein 1945 nr. 84, 1971 GC IJmuiden
tel.: 0255 548548 • fax: 0255 548549
E-mail: info@welzijnvelsen.nl
Website: www.welzijnvelsen.nl
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4 Men on Rye
in Stage Café

IJmuiden - Begin deze maand
heeft Helga de Beus haar tweede praktijk in IJmuiden geopend.
Helga is al sinds 1998 zelfstandig
ondernemer en heeft een bloeiende pedicurepraktijk in Santpoort. Hier behandelt zij al haar
klanten naar tevredenheid. Haar
nieuwe Pedicuresalon Zilt heeft
een extra voordeel. De praktijk is
op de begane grond, is rolstoel
toegankelijk en voorzien van een
eigen toilet. Daarnaast heeft Zilt
eens in de maand een haal- en
brengservice op zaterdag voor
mensen die slecht ter been zijn
en niet meer met het openbaar
kunnen.
Helga is gespecialiseerd in de
diabetisch en reumatische voetverzorging. Zij volgt hier regelmatig bijscholingcursussen voor,
waardoor haar kennis up to date
blijft. Doordat Helga is aangesloten bij de brancheorganisatie Provoet worden de behandelingen geheel of gedeeltelijk
door de zorgverzekeraars vergoed. Ook beschikt Helga over

een unieke nagelbeugeltechniek
die ervoor zorgt dat ingegroeide
nagels volledig, en pijnloos, behandeld kunnen worden. Vele
cliënten zijn door deze techniek
van deze, vervelende en pijnlijke,
klachten afgeholpen.
Verder onderhoudt zij nauw
contact met huisartsen, podotherapeuten en orthopedische
schoenmakers, dit, zodat er gezamenlijk naar een zo goed mogelijke voetenzorg gestreefd kan
worden. Daardoor kunnen hinderlijke complicaties tijdig herkent en behandeld worden.
Pedicuresalon Zilt heeft voor
haar opening een leuke actie. Na
de pedicurebehandeling krijgt u
gratis een voetmassage van 15
minuten, of kunt u uw teennagels laten lakken.
Kijk voor alle behandelingen op
www.helgadebeus.nl. Ook is de
praktijkruimte van Pedicuresalon Zilt voor zes dagdelen te
huur. Bel voor verdere informatie
met Helga de Beus, telefoon 0640209913. (Koen Minnema)

Win een etentje voor twee

Bos Vraagt! en Bos Kookt
IJmuiden - Iedere drie weken
stelt Hans Bos van Bos Kookt!
een vraag waarmee de lezers van
de Jutter/de Hofgeest een etentje
voor twee personen kunnen winnen in het sfeervolle restaurant
aan de Groeneweg in IJmuiden.
Dit is de vraag van week 48:
Bos verzint met regelmaat een
speciaal menu. Zo serveert hij
op zondag 2 december een
wildmenu. Met kerst heeft hij
een speciaal kerstmenu. De
vraag hierover is: Welke kerstdag is al vol gereserveerd én
wat zit er in het dessert.
Weet jij het juiste antwoord op de
vraag? Stuur dan voor 4 december een mailtje naar hans@boskookt.nl. De winnaar krijgt persoonlijk bericht en kan tot en
met zaterdag 8 december ko-

men eten. Je vindt Bos Kookt!
aan de Groeneweg 80 in IJmuiden (tegenover de Stadsschouwburg Velsen). Zie www.boskookt.
nl, ook voor de menukaart.

Win 12,5 jaar
gratis tanken
bij Tango
IJmuiden - Prijsvechter Tango bestaat 12,5 jaar en viert dit
met veel voordeel. Tijdens de
actie ‘It takes 2 to Tango’ zijn
1.250 prijzen te winnen zoals
tanken voor 12,5 cent per liter
(minder dan 4 euro voor 30 liter) en twee hoofdprijzen van
12,5 jaar lang gratis tanken. Op
de Dwaze Donderdagen geeft
Tango 15 cent korting op benzine en 12 cent op diesel. U vindt
Tango in IJmuiden aan Betelgeuzestraat 16 en Heerenduinweg 1. De acties lopen tot eind
december 2012. Zie ook www.
tango.nl.

LEZERSAANBIEDING

Pedicuresalon Zilt
geopend in IJmuiden

IJmuiden - Zondag 2 december
speelt 4 Men on Rye in het WT
Stage Café. Het eerder geplande
concert van Arthur Edeling wordt
verplaatst. In de zomer van 2011
liep Ad Remme met het plan om
een nieuwe band op te richten.
Ed kreeg bijval van vriend en
muzikant Ron Knotter, die met
Maarten Eysker geen onbekende zijn in muziekland. Maarten
staat niet alleen bekend als snarenvirtuoos, hij staat ook te boek
als gitaarleraar. Tijdens een jamsessie kwam Frank Jut erbij en
was 4 Men on Rye geboren. De
muzikanten hebben hun sporen
verdiend met Blue Man Can en
de Koffers. Het eerste optreden
werd een gedenkwaardige, zonder te repeteren was het beter
dan verwacht. Het semi-acoustische spel en de close harmony werden goed ontvangen door
het publiek, de band weet de
aandacht van het publiek vast te
houden met prachtige nummers
van Robert Palmer, The Byrds en
The Young Rascals. Het optreden begint om 17.30 uur. De toegang is gratis.

Beats for 2013: dansend
het nieuwe jaar in
Velsen-Zuid - De organisator
van het grootste oud en nieuwfeest in de gemeente Velsen, By
Night Events, slaat haar vleugels
uit. Naast het succesvolle Van
Oud Naar Nieuw in Villa Westend wordt tijdens de komende jaarwisseling een house- en
technofeest gehouden in SnowPlanet: Beats for 2013.
,,Vorig jaar hebben wij veel mensen moeten teleurstellen omdat
wij al op 10 december uitverkocht waren’’, vertelt organisator
Ingmar van Maurik. ,,Daardoor
weten wij zeker dat er ruimte is
voor een tweede oud en nieuwfeest, maar dan wel met een
heel ander profiel en afwijkende line-up. Beats for 2013 wordt
een housefeest voor bezoekers
vanaf 18 jaar en zonder dresscode. Wij zijn een samenwerking
aangegaan met In2dance, dat
al eerder een housefeest heeft

georganiseerd in SnowPlanet.’’
Beats for 2013 is een indoorfestival met twee stages waarop tien verschillende house- en
techno-dj’s draaien, waaronder
De Man Zonder Schaduw, Mirella Kroes, Guilliano, Dirtcaps
en de local heroes Bart Stellingwerf en Jefferson le Freak. Bezoekers kunnen gebruik maken van gratis pendelbussen die
de hele nacht heen en weer rijden tussen SnowPlanet en Plein
1945 in IJmuiden en Winkelcentrum Velserbroek.
Tickets voor Beats for 2013 kosten 22,50 euro en zijn verkrijgbaar via www.bynightevents.
com en Facebook, aan de receptie van SnowPlanet en bij alle Primera-winkels.
Het feest duurt van 22.00 tot
05.00 uur. Wacht niet te lang,
want er zijn al meer dan 300
kaarten verkocht!

Rijbewijs ingevorderd
Velsen - Een motoragent in burger zag vorige week donderdag omstreeks 20.30 uur een
automobilist te snel rijden op
de N208 ter hoogte van Santpoort-Noord. Hij verhoogde zijn

snelheid zelfs naar 122 km/uur.
Daarmee overschreed hij de
maximum snelheid met 52 km/
uur. De agent hield de 46-jarige man uit Beverwijk staande en
vorderde zijn rijbewijs in.
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Grondwaterprobleem

5000 euro
voor Inloophuis

Velsen-Zuid – De fractie van
Velsen Lokaal heeft het college gevraagd hoe het staat met
het grondwaterprobleem bij het
woonwagencentrum aan de Oude Pontweg. Omdat zij al langere
tijd hierover niets gehoord hebben willen zij weten of het project
nu is afgesloten en of er nog kosten te verwachten zijn.
Wethouder te Beest laat weten
dat het renovatieproject woonwagencentrum Oude Pontweg officieel in 2011 is afgesloten. Eventuele kosten die nu nog
worden gemaakt vallen onder de
post Onderhoud. Het grondwaterprobleem is door aanleg van
een drainagesysteem wel verminderd maar nog niet opgelost.
Er is sprake van een onverklaarbare plaatselijke hoogwaterstand
waarvoor een oplossing moet

Santpoort-Noord - De 24-uurs
zwemmarathon Zwemmen voor
Leven die op 10 en 11 november in zwembad De Heerenduinen werd gehouden heeft een
prachtig bedrag opgeleverd voor
Inloophuis Kennemerland. Bij de
afsluiting van de marathon werd
een eerste bedrag van 3414 euro genoemd. De sponsorgelden
van een aantal zwemmers waren
daar nog niet bij opgeteld. Deze
week werd bekend dat de teams
totaal 5.000 euro bij elkaar hebben gezwommen Deelnemende teams waren Beestenboel,
OIG/IHD, de Zwemplanken, Watervrienden IJmuiden, Scouting
Radboud, IJmuidense Reddingbrigade, De Natte Badmutsen
en de Spetters. Dit laatste team
heeft zich door de middenstand
uit IJmuiden laten sponsoren
voor bedragen van 1 tot 5 cent
per baan. Dit team heeft maar
liefst 2580 banen gezwommen
en dat leverde bij elkaar 1.100
euro op. In Inloophuis Kennemerland in Santpoort-Noord
kunnen mensen die te maken
hebben (gehad) met kanker elkaar op ongedwongen wijze ontmoeten.

worden gezocht. Er zijn verschillende schadeclaims ingediend
door bewoners, vanwege de hoge grondwaterstand en door verzakking van woonwagens.
Zes bewoners hebben hierover
een rechtszaak aangespannen.
Het college heeft nader uitstel
gekregen tot 3 april 2013 en kiest
voor bemiddeling met de bewoners. Er wordt nu gezocht naar
een schade-expert die voor beide partijen aanvaardbaar is. Uiteraard zoekt de gemeente naar
de oorzaak van de overlast en
wie hiervoor verantwoordelijk is.
Verder is de gemeente Velsen
bezig om te proberen door verkoop en uitgifte van erfpacht het
aantal verhuurde woonwagens te
verkleinen. Tot het zover is houdt
de gemeente het onderhoud en
beheer zelf.

Je droom
Weet je het nog? Je was er van
overtuigd. Sinterklaas bestond.
Je zette je schoen en je deed
er wortels in voor het paard. Je
wist zeker dat de pietermannen
soms op de daken bezig waren
om cadeautjes door de schoorsteen te gooien. Je was zenuwachtig en hoopvol tegelijk, toen
de goede Sint eindelijk aankwam. Soms zag je hem van
dichtbij in levende lijve. Je zag
niet dat die schoenen je bekend voorkwamen; je zag niet
dat het met zijn baard niet helemaal snor zat. Je wist het gewoon: daar is Sinterklaas. Het
was jouw wereld. Niets anders kwam binnen dan wat jij
geloofde. En je weet nog van
daarna, toen er een of ander
vriendje of vriendinnetje zo nodig moest vertellen hoe de vork
in de steel zat. Ongewild werd
je wakker geschud uit een
prachtige droom. Wat een teleurstelling en heimelijk verdriet dat niet waar bleek wat
voor jou zo waar was.
Droom en werkelijkheid komen in ons leven op vele manieren voor. Je dacht verliefd te
zijn, maar voor die ander was
het weer anders. Je verwachtte een bevestiging van je vader,
maar je moet het nog krijgen.
Je hoopte op een goede relatie,
maar het werd een teleurstelling. Wat doe je eigenlijk als je
verwachtingen niet uitkomen?
Als je niet krijgt wat je verwacht, ben je geneigd af te
wachten. Je voelt je teleurgesteld, verslagen of gekrenkt
misschien. Je hoopt dat die ander op een dag tot inkeer komt.
Of je hoopt op betere tijden.
Het moet van de andere kant
komen.
Hoe begrijpelijk ook, het is je
valkuil. Je maakt jezelf daarmee
afhankelijk van anderen.
Maar je bent veel meer en kunt
veel meer dan je te laten leiden
door je verwachtingen of te-

leurstellingen. Je kunt bij jezelf
stil staan en je afvragen – hoe
gek het ook klinkt – wat je eigen aandeel was. Was je misschien te goedgelovig? Heb
je teveel toegegeven aan de
verwachtingen van anderen?
Was je te bang om je oprechte bedoelingen te delen? Welke droom heb je eigenlijk, die
je waar wil maken zonder de
goedkeuring van een ander?
De kunst is uiteindelijk om bewust van jezelf initiatief te nemen en - zonder het respect
voor anderen te verliezen trouw te blijven aan jezelf. Daar
is moed voor nodig, wijsheid en
vastberadenheid. Maar de voldoening zal groot zijn. Je hebt
namelijk je diepste innerlijk gevolgd, de basis voor jouw werkelijkheid.
Uit gesprekken met mensen
die door veel teleurstellingen
en tegenslagen heen moesten, bleek dat zij hun uiteindelijke droom niet waren verloren en volhardend bleven zoeken naar mogelijkheden om die
waar te maken. Ik wens het je
ook toe. Verrassingen bestaan.
Soms spat een droom uiteen;
maar soms wordt een droom
echt werkelijkheid.
Piet Bogaart Coaching en
Consultancy | www.bogaart.nl

Kerstmarkt in Santpoort-Noord
Santpoort-Noord - Zondag
9 december vindt in Santpoort
Noord van 12.00 tot 18.00 uur de
jaarlijkse kerstmarkt plaats. Het
evenement vult als vanouds de
hele dorpskern van het Burgemeester Weertsplantsoen via de
winkelgalerij en de Hoofdstraat
tot op het plein aan het eind van
de Hoofdstraat.
Het belooft dit jaar weer een
reuze gezellige dag te worden.
Naast de alom vertegenwoordigde lokale detaillisten, staan
er talloze kramen met leuke, gezellige en lekkere hebbedingen voor de feestdagen. Dit jaar
staan er meer kramen dan ooit.
De hele dag heeft u de mogelijkheid om de Kerstman tegen
het lijf te lopen. Ontmoet ook de
Kerstvrouw met haar overheerlijke zoenen. U heeft er al één voor
20 cent! Voor de kinderen is er
de mogelijkheid om voor slechts
1 euro een rondje te draaien en
zwieren in de zweefmolen.
Tussen 14.00 en 15.00 uur kunnen ze zich laten schminken
naast ‘t Palet.

Gedurende de gehele dag zal er
stemmige kerstmuziek te horen
zijn. Op de twee grote pleinen,
verzorgd door DJ Dennis en de
kerst DJ. met live zang van Dennis Sintenie,
Tussen 13.00 en 15.00 uur op diverse plaatsen optredens van
Streetband De Windmolens,
Op willekeurige locaties op de
markt,Gert van den Heuvel met
zijn handdraaiorgel.
Wanneer u gewoon even lekker
wilt uitrusten na al dat leuks dan
kunt u op meerdere locaties terecht om de inwendige mens te
verwennen met specifieke decemberlekkernijen, een glaasje
warme chocolademelk of heerlijke glühwein. Hiervoor kunt u gezellig neerstrijken op de her en
der geplaatste zitjes.
Mocht koning winter tijdig zijn
intrede doen dan kunt u zelfs
nog een rondje schaatsen op
de schaatsbaan. Wel even je
schaatsen meenemen.
Gezien de beperkte parkeermogelijkheid adviseren zij u dringend om de auto thuis te laten.

Grondexploitatie
of strategisch bezit
Velsen – De gemeente Velsen
heeft een herwaardering gegeven
aan gronden en panden die zij in
bezit hebben om later te ontwikkelen. Dit is nodig omdat de weten regelgeving voor deze ‘strategische gronden’ is aangescherpt.
Vanwege de economische crisis kunnen eigendommen minder waard zijn geworden. Voor de
boekhouding is het van belang om
deze bedragen af te boeken.
Verder zegt de herwaardering ook
iets over de toekomstige plannen van de gebieden. De grondexploitatie De Schouw in VelsenNoord wordt afgeboekt als strategisch vastgoed. Datzelfde geldt
voor winkels- en woonblok Lange Nieuwstraat, waarbij een voorziening voor onderhoud aan het
voormalige V&D complex is ingesteld. De grondexploitatie hoek

Zeeweg/Lange Nieuwstraat wordt
afgesloten met een verschil; in de
nabije toekomst zal hier worden
gebouwd; er wordt een krediet
van 100.000 euro beschikbaar gesteld voor het startdocument. Ook
bij de grondexploitatie Velserduinplein moet een verschil worden afgeboekt, ook hier wil men
in de nabije toekomst gaan bouwen. Dan is er een herwaardering
voor de gronden Seinpostweg van
Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) naar Bouwbrond In
Exploitatie (BIE). Het project Grote Buitendijk in Velserbroek wordt
geclassificeerd naar NIEGG, vanwege het raadsbesluit. De gronden Kalverstraat worden geherwaardeerd van grond- en hulpstoffen naar BIE. De oplettende lezer zal hier veel informatie uit kunnen halen. (Karin Dekkers)

Verkoop
Unicef
Velsen - Ook dit jaar verkopen
vrijwilligers van Unicef Kennemerland kerstkaarten en andere Unicef artikelen. Unicef zorgt er bijvoorbeeld voor dat kinderen in afgelegen gebieden ook medische
zorg krijgen. Per aankoop van 11
euro kan Unicef 50 keer een dosis van het mazelenvaccin verstrekken. De Unicef artikelen zijn
te koop bij AH IJmuiden op vrijdag 30 november, zaterdag 8 december en vrijdag 14 december.
En natuurlijk zondag 9 december
op de Kerstmarkt in SantpoortNoord. Bij twee vrijwilligers thuis
kunt u ook Unicef-artikelen kopen. Bij Irma van de Wouw (0235381179) in Santpoort-Noord en
bij Gerda Hinlopen (0255-531379)
in IJmuiden Zeewijk.

Tweedehandswinkel De
Zonnebloem
IJmuiden - De feestdagen
staan weer voor de deur. Voor
veel mensen zijn dit dure maanden. Bij snuffelwinkel De Zonnebloem aan de Engelmundusstraat 30 kan men terecht voor
mooie spullen voor weinig. Zoals
radios, cd’s, lp’s, verlichting, boeken en veel meer. De winkel is op
werkdagen geopend van 10.00
tot 17.00 uur. De opbrengst van
de verkochte spullen gaat naar
rolstoelgebonden mensen. Meer
informatie: Joop Jongeling, telefoon 06-51511170.
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Geen zebrapad bij
Moerbergplantsoen
Op woensdag 17 oktober gaven
leerlingen van basisschool Het
Kompas aan wethouder verkeer,
Ronald Vennik, een rapport van
Veilig Verkeer Nederland over
de oversteekplaats op het Moerbergplantsoen. Ondanks dat deze weg via een middengeleider in
twee etappes kan worden overgestoken, wordt deze oversteekplaats als onveilig ervaren.

Het college heeft besloten om hier
geen zebrapad aan te leggen. Er zijn
twee criteria om te beoordelen of
het nodig is een uitzondering te maken, namelijk als er veel overstekers
zijn en als er een lange wachttijd is
om over te steken.

Hoewel twee locaties van basisschool Het Kompas dichtbij zijn, is
het aantal overstekende kinderen
hier beperkt en geconcentreerd in
de tijd (halen en brengen). Ook passeren er relatief weinig auto bij deze
oversteekplaats, ook op het drukste
uur van de dag.
Dit betekent dat er zelfs dan een
korte wachttijd is voordat men hier
kan oversteken. Er is dan ook geen
reden om hier een uitzondering te
maken.
De leerlingen van Het Kompas zijn
via een brief van de wethouder over
dit besluit op de hoogte gebracht

Even geen telefoon
Vrijdag 30 november is het gemeentehuis vanaf 16.00 uur telefonisch niet bereikbaar. Dit heeft te
maken met het omschakelen van de

netnummers van de oude naar een
nieuwe telefooncentrale. Naar verwachting zal het omschakelen ongeveer een uur duren.

Feestelijke presentatie
winnaar project Brakland
Wat gaat er met het braakliggend
terrein in Oud-IJmuiden gebeuren? Op woensdag 12 december
wordt dat bekendgemaakt op een
feestelijke presentatie voor genodigden.

Er is een duidelijke winnaar tevoorschijn gekomen uit de stemming
op de ‘top vijf’ van ideeën voor het
braakliggende terrein aan de Frogerstraat/hoek Bik en Arnoldkade
in Oud-IJmuiden. Ruim 70 ingevulde stemkaartjes kwamen terug van
de 330 die zijn verstuurd aan de omwonenden.
Op woensdag 12 december wordt
de winnaar feestelijk gepresenteerd. Wijkwethouder Ronald Vennik opent de bijeenkomst, waarna
de winnaar een toelichting zal geven
op het winnende idee. Naast de omwonenden zijn ook degenen uitgenodigd die de andere vier ideeën heb-

ben ingediend. De gemeente is blij
dat zoveel mensen aan de invulling
van dit terrein hebben meegewerkt.
Nu is het tijd om de plannen uit te
gaan voeren. Als het zover is, volgt
nader bericht.

Oplevering De Voorwaarts
Woensdag 21 november 2012 hebben wethouder Ronald Vennik en Peter van
Ling, directeur AWV Eigen Haard, officieel het woonblok ‘De Voorwaarts’
aan de Visseringstraat in Oud-IJmuiden geopend. De Voorwaarts maakt onderdeel uit van het project ‘Modern wonen op historische grond’ in OudIJmuiden. (foto: Reinder Weidijk)

Militaire oefening
Het Korps Nationale Reserve oefent op 6, 7 en 8 december in
het havengebied van IJmuiden.
Zij oefenen in het kader van hun
taakstelling, bewaken en beveiligen van objecten en gebieden,
op diverse locaties in uw woon- of
werkgebied.

Tijdens de oefening zullen militairen bepaalde bedrijven overnemen
die betrokken zijn bij de oefening.
De eigenaren zijn hierover geïnformeerd. Aansluitend zullen de militairen middels patrouilles te voet

en gemotoriseerd de omgeving gaan
verkennen. Gedurende de oefening
zullen op diverse locaties in het Havengebied situaties worden gesimuleerd. De oefening zal zich voor
een gedeelte afspelen op de openbare weg. Tijdens deze oefening kunt u
gewoon gebruik blijven maken van
de openbare weg.
Het uitgangspunt dat bij de oefening
wordt gehanteerd is dat inwoners en
ondernemers geen hinder zullen ondervinden en dat de bedrijfsvoering
niet zal worden verstoord.

Project Brede School
gaat volgende fase in
De gemeenteraad heeft 22 november 2012 het concept startdocument voor de toekomstige
Brede School in Velsen-Noord
goedgekeurd.

Met het vaststellen van het startdocument wordt gestart met de
ontwerpfase. De komende maan-

den wordt gewerkt aan het voorlopig ontwerp en een voorstel
voor de inrichting van de openbare ruimte rondom de Brede School.
In maart of april 2013 worden omwonende en belanghebbende uitgenodigd voor een toelichting op
de plannen.
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Inwonersavond over
regionale samenwerking
In opdracht van de gemeenteraden van Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen wordt
een kansenonderzoek uitgevoerd
naar regionale samenwerking.

de inwoners van harte uit om deel
te nemen aan een open dialoog over
regionale samenwerking. Verenigingen krijgen een uitnodiging per
brief.

Het onderzoek moet een beeld geven van de opgaven waar de regio
voor staat en op welke wijze het lokaal openbaar bestuur daar door
samen te werken een antwoord op
weet te vinden. Dit om te komen tot
een goede afweging van de belangen
van de vier gemeenten afzonderlijk
en de IJmond als geheel.

De bijeenkomst wordt gehouden
op dinsdagavond 18 december van
19.30 tot 21.30 uur in het Tata Steel
Stadion (Telstar), Minister van
Houtenlaan 123 te Velsen-Zuid.

Een van de onderdelen van het kansenonderzoek is een dialoogsessie
met inwoners en verenigingen. Burgemeester en wethouders van Velsen nodigen hierbij belangstellen-

Burgemeester Franc Weerwind zal
de avond openen. De uitvoering van
het onderzoek en van de dialoogsessie met de inwoners is in handen van
bureau Twijnstra Gudde. Graag vóór
10 december uw komst aanmelden
per e-mail aan communicatie@velsen.nl onder vermelding ‘Inwonersavond regionale samenwerking’.

Tekeningen en impressies
van nieuwe publiekshal
Van maandag 3 december tot
woensdag 19 december kunt u in
de publiekshal van stadhuis een
goede indruk krijgen hoe de vernieuwde publiekshal eruit gaat
zien. In de hal kunt u behalve tekeningen en impressies ook een
deel van het nieuwe meubilair
bewonderen.

De vernieuwing van de publiekshal
van de gemeente Velsen zal eind januari beginnen en is in september
2013 klaar. Sinds dinsdag 6 november is de aanbestedingsprocedure
gestart.
Half december zal het werk gegund
worden. Daarna volgt nog een be-

zwaartermijn van 15 dagen.
De ingang voor publiek is tijdens de
eerste bouwfase aan de achterkant
van Dudokplein1 in de hoek van het
parkeerterrein.
In de tweede fase worden in het
achterste deel werkruimten ingericht voor medewerkers. De nieuwe publieksbalies worden na afronding van de eerste fase in gebruik genomen. Dat zal ongeveer in
mei 2013 zijn.
Meer informatie over de verbouwing is te vinden op www.velsen.nl
en komt in de infopagina.

Werkzaamheden Duinhof
De toegangsweg op begraafplaats Duinhof in IJmuiden wordt voorzien van
nieuw asfalt. Op maandag 3 december wordt gestart met de voorbereiding
van de werkzaamheden, de begraafplaats is dan beperkt bereikbaar. Dinsdag 4 december gaan ze asfalteren en is de begraafplaats niet bereikbaar. De
werkzaamheden zijn weersafhankelijk. (foto: Begraafplaats Duinhof )

Ondernemersloket
nog beter bereikbaar
Vanaf 1 december is het Ondernemersloket telefonisch bereikbaar op de gewone openingstijden van de gemeente: maandag tot en met vrijdag van 9.0016.00 uur en donderdagavond
van 18.00 tot 20.00 uur.

Tot nu toe was het Ondernemersloket dagelijks slechts van 9.00
tot 14.00 uur open. Ondernemers
bellen voortaan naar het Klantencontactcentrum (KCC) van de gemeente via 14 0255. Medewerkers

van het KCC kunnen eenvoudige
vragen direct beantwoorden.
Is er meer tijd nodig om antwoord
te geven, dan zetten medewerkers uw vraag uit via het klantencontactformulier dat u ook op de
website vindt. Astrid Rietveld van
het Ondernemersloket zoekt vervolgens uw vraag uit en belt u terug met het antwoord bij de hand.
Na een half jaar evalueren we deze
uitbreiding van de dienstverlening
graag met u.

Werkzaamheden aan de weg in Velserbroek
Vanaf maandag 3 december
wordt in Velserbroek aan de weg
gewerkt. De werkzaamheden
bestaan uit het hertegelen van
het trottoir in Roggeland, Gerstland en Haverland oneven zijde
tussen de Hogemaad en Langemaad

De trottoirs worden voorzien van

nieuwe donkergrijze tegels. De
werkzaamheden zullen ongeveer
zes weken gaan duren.
Tijdens de werkzaamheden moeten de auto’s buiten het werkterrein worden geparkeerd. De bewoners worden verzocht het huisvuil
buiten het werkterrein te zetten.
Bewoners die dat niet zelf kunnen,

kunnen de hulp inroepen van het
personeel van de aannemer.
De gemeente streeft ernaar de
overlast van de werkzaamheden
zoveel mogelijk te beperken.
Voor meer informatie neemt contact op met de gemeente Velsen via
140255.
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Bekendmakingen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier
vindt u meer informatie over vergunningen,
burgerzaken, buurtbemiddeling, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog
veel meer.

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

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

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

Aanvragen
Huis te Wissenlaan 17, kappen 2 bomen (19/11/2012) w12.000540.

kerstraatweg 230, kappen boom
(22/11/2012) w12.000546.

Driehuis: Geen mededelingen

Santpoort-Zuid: Geen mededelingen

Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend
dat zij in de periode van 17 november tot en met 23 november 2012
de volgende aanvragen om omgevingsvergunning op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen.
De datum van ontvangst is tussen
haakjes vermeld.

de zuidpier (20/11/2012) w12.000541;
Iepenstraat 38, kappen 2 bomen
(21/11/2012) w12.000542;
Sluisplein 23 (rijksmonument), verbouwen van opslagruimte tot woning (23/11/2012) w12.000548; Industriestraat 18, wijzigen gevel
(23/11/2012) w12.000547.
Velsen-Zuid: Geen mededelingen

Velserbroek: Linie 24, 25 en 26,
kappen 35 bomen (22/11/2012)
w12.000545; De Zeiler 138, plaatsen uitbouw (zijgevel) (23/11/2012)
w12.000549.

IJmuiden: Zeehavenweg ongenummerd, plaatsen betonnen trap aan
noordzijde en stalen trap aan zuidzij-

Santpoort-Noord: St. Eustatiusstraat 8, vergroten verdieping en gevelwijziging (23/11/2012) w12.000551;

Velsen-Noord:
Rooswijkerlaan
4, herinrichten sportpark Rooswijk (21/11/2012) w12.000543; Wij-

Verleende omgevingsvergunningen
- reguliere procedure

(21/11/2012) w12.000435.

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.

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

IJmuiden: Doorneberglaan 196240 en Zeewijkplein 31-33, vervangen balkonhekken, privacyschermen en galerijhekken (26/11/2012)
w12.000450; Van Leeuwenstraat
ong., kappen boom (19/11/2012)
w12.000448; Dolfijnstr. 27 t/m 65,
Watermanstr. 1 t/m 13 6 t/m 28,
Eenhoornstr. 14 t/m 52, Saturnusstr. 35 t/m 69, renoveren 118 woningen (23/11/2012) w12.000375;
Santpoort-Noord: Dijkzichtlaan
5, vergroten en vervangen dakkapel (23/11/2012) w12.000403; Dijkzichtlaan 7, vervangen en vergroten
dakkapel (23/11/2012) w12.000416;
Hoofdstraat 154, veranderen en
vergroten woning naar winkel
met bovenwoning (26/11/2012)
w12.000443; Hageveldlaan 4, plaatsen erker (23/11/2012) w12.000444;
Duin-en Kruidbergerweg 60, kappen beuk (26/11/2012) w12.000449.
Santpoort-Zuid: Kopslaan ong,
kappen 6 bomen (19/11/2012)
w12.000529. Velserbroek: Lange
Sloot 17, oprichten garage/berging

Velsen-Zuid: Krommeland 77,
vergroten garage (22/11/2012)
w12.000441; Meervlietstraat 74,
vergroten garage (21/11/2012)
w12.000442.
Velsen-Noord:
Rooswijkerlaan
2, kappen 24 bomen (19/11/2012)
w12.000520.
Driehuis: Geen mededelingen
Film- en foto opnamen
Het college van Burgemeesters en
Wethouders heeft een vergunning
op grond van art 2.12 APV verleend
voor het maken van film en/of foto opnamen: Velsen-Zuid, Torenstraat Oud Velsen e.o. op 29 november 2012 tussen 08.00 uur tot en
met 18.30 uur, verleend 21 november 2012, u12.010368
Inzameling
Het college van Burgemeesters
en Wethouders heeft een vergunning op grond van art. 5.13 apv verleend voor het houden van een inzameling: Velserbroek, Winkelcentrum, op 22 december 2012 kerst-

zang en inzameling voor sociale
doelen, verleend 21 november 2012,
u12.010447
Verkoop vuurwerk
Het college van Burgemeesters en
Wethouders heeft een vergunning
op grond van art.2:56 verleend voor
de verkoop van consumentenvuurwerk: Velserbroek, Mandemakerstraat 15, verkoopdagen 28, 29 en
31 december, verleend op 21 november 2012, u12.010545, Rijksweg
289, verkoopdagen 28, 29 en 31 december, verleend op 26 november
2012, u12.010364, IJmuiden, Lange
Nieuwstraat 775, verkoopdagen 28,
29 en 31 december, verleend op 21
november 2012, u12.010365
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Besluiten (vervolg)
Verleende omgevingsvergunningen
– uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de onderstaande omgevingsvergunning verleend (de datum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld): SantpoortNoord, President Steynstraat 15,
tijdelijk in gebruik nemen woning
als kantoorruimte (27/11/2012)
w12.000380
De omgevingsvergunning President
Steynstraat 15 en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang
van 30 november 2012 gedurende
zes weken ter inzage bij de werkeenheid Vergunningen, gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Tevens is het besluit in te zien www.
velsen.nl via het menu bekendmakingen/downloads omgevingsvergunning.

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpomgevingsvergunning en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij dat daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken met ingang van de
dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Haarlem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld.
U kunt ook digitaal het beroep- en
verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

WMO-verordening
De gemeenteraad heeft op 22 november jl. de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013 vastgesteld.
De verordening gaat in per 1 januari 2013 en sluit aan bij de nieuwe werkwijze van de Wmo (Wet
maatschappelijke
ondersteuning). Over deze nieuwe werkwijze heeft u de afgelopen weken al
een en ander kunnen lezen in deze infopagina.

De Wmo is onder andere bedoeld
voor mensen met (lichamelijke of
verstandelijke) beperkingen of psychische problemen en mantelzorgers die niet goed kunnen meedoen
in de samenleving. Deze doelgroep
heeft soms bijvoorbeeld ondersteuning nodig bij het voeren van het

huishouden of het zich verplaatsen
in de woning en daarbuiten. De gemeente gaat met deze burgers in gesprek over welke problemen zij hebben en over welk resultaat zij willen
bereiken.
Om dat gesprek goed te kunnen voeren en om uit te kunnen gaan van het
resultaat, is deze nieuwe verordening vastgesteld. Een verordening
is een juridisch document dat de gemeente en haar burgers helpt om de
Wmo goed uit te voeren en te bepalen in welke situaties welke ondersteuning van de gemeente mag worden verwacht.
De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen
2013 is te vinden op de website www.
velsen.nl.

Schuldhulpverlening
De gemeenteraad heeft op 22
november jl. het Beleidsplan integrale schuldhulpverlening vastgesteld. Dit beleidsplan geldt
voor de periode 2012 tot en met
2015. In het beleidsplan staat
aangegeven hoe de gemeente
de komende jaren de schuldhulpverlening gaat uitvoeren. Het beleidsplan is tot stand gekomen in
samenwerking met de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest.

• Veel samenwerking met maatschappelijk werk, woningcorporaties en schuldhulpverleningsinstanties;
• Aandacht voor de persoonlijke
omstandigheden - maatwerk;
• Aandacht voor nieuwe doelgroepen zoals mensen met hoge hypotheeklasten in combinatie met
een scheiding of baanverlies;
• Uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid en eigen inzet van de
schuldenaar.

Het beleidsplan heeft onder andere
zijn oorsprong in de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
Deze wet is op 1 juli 2012 in werking getreden. De wet is bedoeld om
mensen meer rechtszekerheid te
geven wanneer zij de schuldhulpverlening in gaan. Dat betekent dat
zij bijvoorbeeld in bezwaar kunnen
gaan wanneer zij het niet eens zijn
met een besluit van de gemeente.

Bovendien is er in Velsen veel aandacht voor het voorkomen van
schulden (preventie). De gemeente heeft als doel om het aantal mensen dat schuldhulpverlening nodig heeft, zoveel mogelijk te beperken. Bij preventie kan gedacht worden aan het geven van voorlichting
op scholen en bij bedrijven en het
tijdig signaleren van schulden door
het UWV Werkbedrijf.

De speerpunten uit het beleidsplan
zijn:

Het beleidsplan schuldhulpverlening is te vinden op de website van
de gemeente Velsen: www.velsen.nl.

Antidiscriminatiebeleid
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken met
inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 22 november 2012
heeft besloten tot vaststelling van
de Nota lokaal antidiscriminatiebeleid gemeente Velsen 2012.

De nota bevat ondermeer een matrix
met maatregelen die de gemeente op
dit terrein wil treffen en hieraan gekoppeld een planning van de uitvoering.

Inwerkingtreding
Dit beleid treedt in werking op de
dag na officiële bekendmaking ervan, dus op 30 november 2012.
Ter inzage
De beleidsnota ligt gedurende twaalf
weken ter inzage bij de receptie van
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden en nadien bij de afdeling Algemene Zaken. De beleidsnota wordt
ook gepubliceerd op de gemeentelijke website www.velsen.nl.

