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IJmuiden - Sinterklaas lever-
de dinsdag twee splinternieuwe 
bussen af bij OIG/IHD. Hij ver-
telde erbij dat de bussen niet 
echt een Sinterklaascadeau zijn: 
,,Het is een cadeau ván de Vel-
senaren aan de Velsenaren. Om-
dat iedereen zo trouw onze con-
tainers vult met zakken vol tex-
tiel kan OIG/IHD nu weer twee 
15 jaar oude bussen vervangen.’’
De twee extra lange bussen bie-
den plaats aan acht personen 
of zes rolstoelen. Bedrijf Flex-i-
trans   heeft de bussen op hy-
permoderne wijze omgebouwd 

naar rolstoelbus met een inge-
nieus systeem van klapstoelen 
en in de vloer verzinkbare ver-
grendeling om de rolstoelen vast 
te zetten, zodat ouderen er niet 
over kunnen vallen. Alle zeven 
busjes van OIG/IHD worden bij-
na dagelijks gebruikt. De twee 
oude bussen hadden dan ook 
meer dan 300.000 km op de teller 
staan.  OIG/IHD heeft onlangs 
de tarieven verlaagd, van 4 naar 
2 euro voor een retourrit in Vel-
sen. Zorg-instellingen in Velsen 
krijgen per kwartaal twee bus-
sen met 150 km gratis vervoer. 

,,In deze tijd rijden we veel naar 
kerstshows. Daarnaast vervoeren 
we natuurlijk mensen naar onze 
eigen activiteiten, het handwer-
keen de soos. Op dinsdagavond 
zetten we alle bussen in voor het 
zwemmen voor gehandicapten. 
Daar komen tegenwoordig zo’n 
95 voornamelijk verstandelijk ge-
handicapten naar toe. Dat is voor 
ons het zout in de pap, als je ziet 
wat daar wordt genoten van de 
zwemlessen, het sporten en spe-
len. We hebben nu 108 vrijwilli-
gers, waaronder 35 chauffeurs.’’ 
(Karin Dekkers)

Nieuwe bussen

Loket vijf dagen open
Velsen - Sinds deze week is de 
dienstverlening van het Onderne-
mersloket Velsen flink uitgebreid. 
De openingstijden zijn gelijkge-
steld aan die van het gemeente-
huis, waardoor ondernemers vrij-
wel de hele week met vragen te-
recht kunnen. In de oude situatie 
was het Ondernemersloket drie 
dagen per week geopend. Nu is 
dat vijf dagen.
,,Het eerste contact verloopt via 
het Klant Contact Centrum’’, legt 
Astrid Rietveld uit. Zij is de vas-
te medewerker van het Onderne-
mersloket. ,,Op momenten dat ik 
aanwezig ben, dan proberen mijn 
collega’s de ondernemer direct 
met mij in contact te brengen. Als 
ik er niet ben, dan wijzen ze op 
de informatie op de website of zij 
doen de intake zodat ik het ant-
woord klaar heb als ik terugbel.’’ 
De uitbreiding van de openingstij-
den is een grote stap voorwaarts 
in het verbeteren van de klantbe-
diening, vindt Rietveld. ,,Onderne-

mers met plannen willen het liefst 
zo snel mogelijk antwoord op hun 
vraag. Daarom is het belangrijk 
dat zij nu vrijwel de hele week bij 
de gemeente terecht kunnen.’’
Het Ondernemersloket werd in 
2008 geopend. Het is de voor-
deur voor ondernemers: zij kun-
nen er terecht voor algemene in-
formatie over wetgeving, beleid 
en procedures. Rietveld: ,,De rol 
van het Ondernemersloket is fa-
ciliterend. Bij een concreet ver-
zoek verzorgen wij de begeleiding 
naar de daarvoor bestemde pro-
cedure. Soms past iets niet in het 
bestemmingsplan. We kijken dan 
samen naar wat er mogelijk is en 
welke procedures daarvoor door-
lopen moeten worden. Het stre-
ven is om te komen tot een inge-
graal antwoord waar een ondene-
mer echt iets mee kan.’’ Rietveld 
helpt jaarlijks ongeveer 250 on-
dernemers op weg.
Het Klant Contact Centrum van 
de gemeente kreeg deze zomer 

hoge rapportcijfers: een 8,3 voor 
de dienstverlening aan de ba-
lie en een 8,5 voor de service aan 
de telefoon. Mooie cijfers die As-
trid ook hoopt te halen als zij over 
een half jaar een enquête houdt 
onder de ondernemers waarmee 
zij contact heeft gehad. Het On-
dernemersloket is bereikbaar via  
ondernemersloket@velsen.nl, 
0255-567200 of www.velsen.nl.

Beverwijk 
Schittert!
In het weekend van 
7, 8 en 9 december

Beverwijk 
Schittert!
In het weekend van 
7, 8 en 9 december

Rabobank Velsen en
Omstreken organiseert 
op 10 december een
gratis Workshop
Rabo Internetbankieren.

Zie artikel elders in deze uitgave.

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen
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WMO Loket verdwijnt
Velsen - Wie voor een WMO-
aanvraag komt kan zich vanaf 1 
januari 2013 melden bij het Klant 
Contact Centrum (KCC), het cen-
trale punt in het stadhuis waar 
men voor alle vragen terecht kan. 
Dat kan persoonlijk, telefonisch, 
per e-mail of per brief. De WMO-
consulent zal daarna contact op-
nemen met de cliënt. In veel ge-
vallen zal een afspraak bij de cli-
ent thuis worden gemaakt zodat 
rustig de aanvraag kan worden 
besproken. Uitgangspunt is dat 
de gehele situatie van de cliënt 
kan worden doorgelicht, want 
mogelijk is er meer nodig dan het 

aangevraagde. Het is ook moge-
lijk dat er door de WMO-consu-
lent een andere oplossing wordt 
aangedragen dan verwacht. Wie 
een traplift aanvraagt is mis-
schien meer geholpen met een 
aanleunwoning en ondersteu-
nende zorg. Het is de bedoeling 
dat de WMO-consulent naar het 
volledige plaatje kijkt om tot een 
goed oordeel te kunnen komen. 
Ook is het bij het eerste contact 
met het KCC mogelijk dat men, 
afhankelijk van de vraag, naar 
een andere organisatie dan naar 
de WMO-consulent wordt door-
verwezen. (Karin Dekkers)
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In optocht naar de kerstboom
Zaterdag Lichtjesfeest
IJmuiden - In aanloop naar 
kerstmis wordt zaterdag 8 de-
cember het Lichtjesfeest in 
IJmuiden gehouden. Vanaf het 
Velserhof gaan kinderen en vol-
wassenen met lampions of an-
dere verlichting in optocht naar 
Plein 1945, waar een feestelijk 
en muzikaal programma zal wor-
den gehouden.
De optocht begint om 17.00 uur. 
Vanaf 16.45 is het verzamelen bij 
Velserhof. Bij Mara Home Deco-
rations aan Plein 1945 of DNM 
aan de Lange Nieuwstraat zijn 
zo lang de voorraad strekt gra-
tis lampions verkrijgbaar. Maar 
veel leuker is het natuurlijk om 
zelf iets creatiefs te doen met 

verlichting, zoals vorig jaar al te 
zien was. 
Om 17.30 uur begint het pro-
gramma van het Lichtjesfeest, 
ook dit jaar gepresenteerd door 
Mark Moreels. Velsens talent 
Madeleine de Ruijter en haar 
jonge vrienden zullen optreden. 
Er zullen uiteraard veel mooie 
kerstliedjes worden gezongen. 
En vorig jaar werd er zelfs bij ge-
danst. Er zijn warme hapjes en 
drankjes verkrijgbaar. Om onge-
veer 18.15 uur is het einde van 
het programma. Dan zal bur-
gemeester Weerwind de licht-
jes van de kerstboom doen ont-
steken. Het Lichtjesfeest is nu al 
een mooie traditie in IJmuiden.

Stappenplan beleggen
Ik krijg wel eens de vraag of het 
niet beter is om aandelen te ko-
pen dan om te sparen. Een te-
rechte vraag, want door de da-
lende rente levert uw spaar-
geld steeds minder op. De ren-
te op vrij opneembare spaarre-
keningen ligt rond de 2%. En er 
zijn aandelen waarop je makke-
lijk 4% dividendrendement kunt 
maken. Zo keert Koninklijke 
Olie dit jaar per aandeel 1,28 di-
vidend uit. Op de huidige koers 
van 25,62 betekent dit een divi-
dendrendement van 5%. Maar 
is het dan ook verstandig om 
uw spaargeld om te wisselen 
voor aandelen? U weet natuur-
lijk heel goed dat u met beleg-
gen een bepaald risico neemt. 
Op de vraag of beleggen een 
verstandige oplossing is, kan 
geen eenduidig antwoord wor-
den gegeven. Ieders persoon-
lijke financiële situatie is uniek, 
ook die van u. Wel zijn er enke-
le algemene richtlijnen te ge-
ven. Deze vormen een stappen-
plan waarmee u het antwoord 
kunt vinden op de vraag of be-
leggen een verstandige oplos-
sing voor u is. De eerste stap 
houdt in dat u een voldoen-
de groot bufferkapitaal vaststelt 
voor onvoorziene uitgaven. Het 
zou immers vervelend zijn dat u 
aandelen moet verkopen als de 
wasmachine moet worden ver-
vangen. Als tweede stap bekijkt 
u in hoeverre uw hypotheek 
wordt afgelost naar een pensi-
oenacceptabele situatie. Mo-
gelijk wilt u hiervoor een deel 
van uw vermogen gebruiken. 
Als derde stap beoordeelt u of 

uw pensioeninkomen voldoen-
de is en of dit vanuit uw vermo-
gen moet worden aangevuld. 
Tenslotte berekent u het te re-
serveren vermogen dat u in de 
eerste drie stappen heeft vast-
gesteld. Wat overblijft is uw vrije 
vermogen. Dit bedrag kunt u ra-
tioneel gezien beleggen. Res-
teert de vraag: ben ik emotio-
neel bereid om een bepaald ri-
sico te nemen? Op deze vraag 
kunt u alleen zelf het antwoord 
geven. Ik nodig u graag uit om 
het stappenplan samen met uw 
accountmanager Private Bank-
ing door te lopen.
U kunt de afdeling Private Ban-
king van Rabobank Velsen en 
Omstreken bereiken via tele-
foonnummer 023-5133500 of 
via privatebanking@velsen.ra-
bobank.nl. 

Roelof Reemeijer, Account-
manager Private Banking 
Rabobank Velsen en Omstreken

Gerfred naar Careworx
Velsen - SportFysiotherapeut 
Gerfred Greveling verruilt na bij-
na 20 jaar het Wijkgezondheid-
centrum Velserbroek voor Care-
worX. Dit sport- en orthopedisch 
beweeg- en zorgcentrum is ge-
vestigd in het Tata Steel Stadi-
on in Velsen Zuid. Samen met 
fysiotherapeut Arjan Haringa en 
fysio-manueeltherapeut Herald 
Beck vormt Gerfred Greveling 
het management van CareworX.
Greveling is in 1993 samen met 
een collega een fysiotherapie-
praktijk gestart in het WijkGe-
zondheidsCentrum op de Weid 
in de Velserbroek. Een half jaar 
later werd de praktijk uitgebreid 
met nieuwe collega’s in het toen 
gloednieuwe onderkomen in 
de Hofstede. Het WijkGezond-
heidsCentrum zal gewoon wor-
den voortgezet door de vroege-
re collega’s van Gerfred Greve-
ling aldaar.
Naast zijn werkzaamheden in de 
reguliere fysiotherapie (vooral 
orthopedische patienten) heeft 
Greveling in de loop der jaren 
(top)sporters uit verschillende 
sporten begeleid. Hij was een 
lange periode fysiotherapeut van 
de KNSB en de eerste commer-
ciële schaatsploeg Sanex met 

Rintje Ritsma en daarvoor een 
van de bondsfysiotherapeuten 
van de KNVB. 
Gerfred Greveling is nog immer 
nauw betrokken bij (top-)spor-
ters. Veel regionale sporters vin-
den nog altijd de weg naar hem. 
Voor alle patiënten geldt dat hij 
de genezing waar mogelijk zoekt 
in actieve inzet van de gebles-
seerde; de patiënt moet zijn ei-
gen herstel bevorderen. Het gaat 
er niet om wat iemand niet kan, 
maar eerder wat iemand (nog) 
wel kan met zijn of haar bles-
sure. Om het maximale uit de 
behandeling te kunnen halen, 
zoekt Greveling veel samenwer-
king met huisartsen en specia-
listen. Hij gelooft in een multidis-
ciplinaire aanpak. 
Gerfred Greveling heeft altijd 
met heel veel plezier gewerkt 
in het WijkGezondheidCentrum 
te Velserbroek met zijn patiën-
ten en collega`s. Hij kijkt terug 
op een mooie periode met veel 
veranderingen in een groeien-
de wijk. Veel patiënten passeer-
den zijn behandeltafel en oefen-
ruimte en vanaf deze plaats wil 
hij ook alle patiënten heel har-
telijk bedanken voor het in hem 
gestelde vertrouwen.

IJmuiden - Op donderdag 29 november kwamen de leerlingen 
van de onderbouw van het Vellesan College op sportieve wijze in 
actie om geld in te zamelen voor Serious Request. De leerlingen 
van het tweede leerjaar hadden de schaatsen ondergebonden en 
ieder rondje op de ijsbaan leverde geld op. Zij hebben de afgelo-
pen weken flink hun best gedaan om zoveel mogelijk sponsoren 
te vinden. Het weer zat mee en er werd flink geschaatst voor het 
terugdringen van babysterfte. 
De leerlingen van klas 1 zijn de bowlingbaan op gegaan. Ook zij 
hebben sponsors gezocht om voor iedere strike en spare geld in te 
zamelen voor Serious Request. Ruim een uur lang werd er serieus 
gebowld. Er waren veel spares en strikes op de scorebladen terug 
te lezen en er is een flink bedrag opgehaald. Naast het sportie-
ve inzamelen van geld werd er ook een hapje gegeten en gedanst 
door alle leerlingen van de onderbouw. Het Vellesan College orga-
niseert de komende weken nog vele acties voor Serious Request.

Vellesan in actie op 
ijsbaan en bowlingbaan 
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Donderdag 
6 december

Elke middag in december: 
knutselen in Zorgvrij in Spaarn-
woude, van 13.30 tot 15.30 uur, 
2 euro per kind.
Militaire oefening in havenge-
bied.
Stadsschouwburg Velsen: 
Bejubeld theaterduo Droog 
Brood met ‘Dat Wordt Oorlog’. 
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Simon’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.
nl: Kleine zaal: Harde Pappies: 
Kraantje Pappie. 20.30 uur. Van-
af 24.00 uur LOS! Toegang van-
af 18 jaar. Café: Night Beats en 
Acid Baby Jesus. 21.00 uur. Toe-
gang gratis.

Vrijdag 
7 december

Militaire oefening in havenge-
bied.
Dag van de Vrijwilliger
Wip Wollewap, tentoonstelling 
in Pieter Vermeulen Museum 
Driehuis. Van 13.00 tot 17.00 uur. 
Beverwijk schittert, kerstsfeer 
aan de Breestraat, vanaf 17.00 
uur.
St Radboud, Middenduiner-
weg 74 in Santpoort-Zuid: 
kerstboomverkoop van 18.30 tot 
21.00 uur.
SC Telstart-De Graafschap. 
Aanvang 20.00 uur.
Hoorns Byzantijns Mannen-
koor in de Dorpskerk, Burg. 
Enschedelaan 67 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. En-
tree 12 euro.
Trio Dasha Beltiukova, Ruth 
Willemse en Vital Stahievitch 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Rob Acda Award tweede voor-
ronde, aanvang 20.00 uur. En-
tree 6 euro. Café: Nielson & 
Band, 21.00 uur, gratis toegang. 
Café Funky Harlem, vanaf 23.00 
uur, gratis.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘De Jantjes’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Simon’. Aan-
vang 20.30 uur.

Zaterdag 
8 december

Militaire oefening in havenge-
bied.

Rommelmarkt in de Dwars-
ligger, Planetenweg, IJmuiden. 
Vanaf 9 uur. 
Hyacintenverkoop van Soli, 
huis aan huis in Velsen.
Beverwijk schittert, kerstsfeer 
aan de Breestraat, met Schitter-
luches & menu’s in de horeca.
St Radboud, Middenduiner-
weg 74 in Santpoort-Zuid: 
kerstboomverkoop van 10.00 tot 
17.00 uur.
Unicef verkoop bij AH IJmui-
den. Info 0255-531379.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur.
Lichtjesfeest in IJmuiden. Start 
rond 16.45 uur vanaf Velserhof, 
circa 17.00 uur vertrek richting 
Plein 1945. Einde programma 
rond 18.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Heavy in Haarlem met Saxon 
(UK) en Crime of Passion (UK). 
Entree 28 euro. Aanvang 20.00 
uur. 90’s Now, vanaf 23.00 uur, 
12 euro, 18+. 
Kleine zaal: Memphis Maniacs, 
aanvang 20.30 uur, 15 euro. Ca-
fé Reggae Movement, aanvang 
21.00 uur, gratis. 
Stadsschouwburg Velsen: 
‘De Jantjes’. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Simon’. Aan-
vang 20.30 uur.
Thalia Theater: Dutch Floyd 
The Dark Side of the Moon om 
20.30 uur, entree 15 euro. 
Zeewegbar, Zeeweg, IJmuiden: 
optreden band Stout, aanvang 
21.00 uur. 

Zondag
9 december

St Radboud, Middenduiner-
weg 74 in Santpoort-Zuid: 
kerstboomverkoop van 10.00 tot 
17.00 uur.
Schoppen Dubbel klaverjas-
toernooi, vanaf 10.30 uur in 
Woonzorgcentrum Velserduin, 
Scheldestraat 101, IJmuiden. 
Opgeven via 0255-520332. En-
tree 8 euro per koppel.
Lezing door Annemike van 
der Meiden in De Kapel, Pot-
gieterweg 4 Bloemendaal. The-
ma: ‘Pilgrim’s progress updated’. 
Aanvang 10.30 uur.
Kerstmarkt van 12.00 tot 18.00 
uur. Op de dorpskerk van het 
Burg. Weertsplantsoen via de 
winkelgalerij en de Hoofdstraat 
tot op het plein aan het eind van 
de Hoofdstraat.
Beverwijk schittert, kerstsfeer 
aan de Breestraat, vanaf 12.00 
uur met Sunday Fair Winter Edi-
tion, vanaf 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur.

Wip Wollewap, tentoonstelling 
in Pieter Vermeulen Museum 
Driehuis. Van 13.00 tot 17.00 uur. 
Stadsschouwburg Velsen: 
‘De Jantjes’. Aanvang 14.00 uur.
Jamsessie Gypsy Jam Jazz 
Alert in de Brulboei, Kanaal-
straat, IJmuiden. Van 14.00 tot 
18.00 uur.
Concert zanggroep Voices in 
de Laurentiuskerk, Fidelishof 
IJmuiden. Aanvang 15.00 uur.
Sirius Saxophone Quartet 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk.
Christmas Carols met En-
gelmunduskoor in Engelmun-
duskerk Velsen-Zuid, aanvang 
16.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Van Lent Band 
tijdens foyerconcert. Aanvang 
17.30 uur. 
Amsterdam Klezmer Band in 
het Thalia Theater, Breesaap-
straat 52 IJmuiden. Aanvang 
20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl: 
Sonic Boom Six (UK), aanvang 
20.30 uur, 10 euro. Adam Ant & 
The Good, The Mad and The Lo-
vely Posse (UK), 20.30 uur, 25 
euro. 

Maandag 
10 december

Workshop Internetbankieren 
met Rabobank in Bibliotheek 
Velsen, Dudokplein, IJmuiden. 
Aanmelden via www.rabobank.
nl/velsen of 023-5133500.
Postzegelveiling in Het Ter-
ras, Stationsgebouw, Santpoort-
se Dreef, Santpoort-Noord. Van-
af 19.00 uur.
Lady’s Night bij Jacky Hart 
Mode, Kennemerlaan 96 IJmui-
den. De avond staat in het teken 
van styling en trends. Aanvang 
19.30 uur. Toegang gratis.

Dinsdag
11 december

Alzheimer Café in ontmoe-
tingscentrum De Zeestroom 
Zeewijkplein 262 IJmuiden. Van 
13.30 tot 15.30 uur.  Thema: ‘De-
mentie en verkeer’.
Alzheimer Café in service-
flat San Souci, Sans Souci 113 
Castricum. Van 19.00 tot 21.00 
uur. Thema: ‘Herinneringen aan 
Kerst’.
Kerstworkshop bloemschik-
ken van de Mel (in de Schul-
pen). Van 19.30 tot 21.30 uur, 
15 euro incl. materiaal. Opgeven 
via 0255-512725.
Lezing Jazz met Elan in ‘t Bre-
derode Huys met muziekgroep 
Elan. Van 20.00 tot 22.00 uur. 
Entree 6 euro. www.santpoorts-
belang.nl.
Stadsschouwburg Velsen: 
Maria Goos ‘Cloaca’. Aanvang 
20.15 uur.

Woensdag
12 december

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur.

Wip Wollewap, tentoonstelling 
in Pieter Vermeulen Museum 
Driehuis. Van 13.00 tot 17.00 uur. 
Koor Delta Singers treedt op 
in Breezicht, om 14.30 uur.
EHBO-cursus voor paarden bij 
Manege Hippisch Centrum Vel-
sen, Driehuizerkerkweg 13 Vel-
sen-Zuid.Van 19.45 tot 22.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Simon’. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: Café: Cer-
tified Fools, 20.30 uur, gratis.

Donderdag 
13 december

Fair Trade Markt in school Par-
nassia, Wulververlaan 3, Sant-
poort-Noord, van 18.30 tot 20.00 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Toneelgroep 
Dorst speelt ‘Coco Chanel Revi-
sited’. Aanvang 20.30 uur.
Ondernemerscafé in Oma’s 
Kamer van Café Middeloo, Drie-
huizerkerkweg Driehuis. Aan-
vang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronnaat.nl. Ed Struijlaart, 20.30 
uur, 10 euro. DJ Paulie & Co, 
18+. 00.00 uur, 5 euro, gratis 
voor studenten. Café: Number 
NIne en Yorick van Norden (The 
Hype), 21.00 uur, gratis.

Regio - De politie heeft ook de 
afgelopen dagen toezicht ge-
houden in winkel- en woonge-
bieden tijdens de donkere uren. 
Dit heet het ‘Donkere Dagen Of-
fensief’. Omdat er verhoudings-
gewijs meer inbraken en over-
vallen worden gepleegd in de 
donkere winkelmaanden, sur-
veilleert de politie extra in de 
winkel- en woongebieden, zowel 
opvallend als onopvallend.

Meer controles 
donkere dagen

IJmuiden - De politie ging za-
terdag rond 03.40 uur naar de 
Kennemerlaan, waar twee man-
nen gewond waren geraakt na-
dat zij vermoedelijk met de 
bromfiets waren gevallen. Bei-
de mannen, een 17–jarige en 
een 19–jarige IJmuidenaar, ble-
ken onder invloed van alcohol. 
Wie er op de bromfiets gere-
den had, werd niet duidelijk om-
dat beide IJmuidenaren hierover 
hun mond hielden. De IJmuide-
naren werden door het ambu-
lancepersoneel onderzocht aan 
onder andere gezichtletsel. De 
politie heeft proces–verbaal op-
gemaakt.

Gewond
na valpartij

Regio - Ruim 120 ondernemers 
hebben de handen ineen gesla-
gen om het centrum van Bever-
wijk om te toveren tot een wa-
re lichtjesstad in de donkere da-
gen voor Kerstmis. De feestelij-
ke onthulling is op vrijdag 7 de-
cember om 17.00 uur. Dan begint 
het feest in de winkels, tijdens de 
Sparkling Shopping Night. Om 
21.00 uur is men van harte wel-
kom in de cafés en bars voor de 
schitterende after party’s!
Op zaterdag 8 december gaat de 
het stralende feest verder in de 
winkels. In de horeca serveert 
men Schitter-lunches & menu’s. 
Op de koopzondag 9 december 
staat De Sunday Fair Winter Edi-
tion op de Breestraat. De mooi-
ste kraam wint een prijs. En op 
zondag gratis parkeren!
Tijdens Beverwijk Schittert wordt 
er een etalagewedstrijd gehou-
den waarbij het publiek het be-

langrijkste jurylid is. Door de en-
quête in te vullen maakt men  
kans op een gigantisch kerst-
pakket. Hiervoor is er een unieke 
samenwerking ontstaan tussen 
de ondernemers en de leerlingen 
van het Clusius College Alkmaar, 
(opleiding in- en outdoor sty-
ling). Gastheer Beverwijk Win-
kelstad houdt een collecte voor 
Local Request. Op zaterdag 22 
december worden de winnaars 
van de etalagewedstrijd en het 
kerstpakket bekend gemaakt via 
www.facebook.com/beverwijk-
verwent en www.facebook.com/
beverwijkwinkelstad. Dit evene-
ment wordt mogelijk gemaakt 
door Stichting Beverwijk Winkel-
stad, Clusius College Alkmaar, 
Paardekoper verpakking, Ken-
nemer Lichtdruk, Het Kennemer 
Theater, Aan Tafel!, Helene by 
Barbara, Dorien Teeuwisse, Amy 
van Zundert en HDC Media.

‘Beverwijk Schittert’
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D66 steunt Velsens 
antidiscriminatiebeleid
Velsen - De Velsense gemeente-
raad heeft op 22 november met 
de nota antidiscriminatiebeleid 
2012 ingestemd. Deze antidis-
criminatiewet is tot stand geko-
men op initiatief van Marc Hille-
brink nu van D66 Velsen, die hier 
in 2010 een motie voor indiende.
In artikel 1 van de Nederlandse 
Grondwet ligt de basis van gelijke 
behandeling. Discriminatie we-
gens godsdienst, levensbeschou-
wing, politieke gezindheid, ras, 
geslacht of op welke grond dan 
ook is niet toegestaan.
Uit cijfers van de antidiscrimina-
tiewetvoorziening blijkt de voor-
naamste vorm van discriminatie 
te zijn die op grond van ras. Op 
de tweede plaats komt discrimi-
natie op grond van leeftijd.
Het tegengaan en bestrijden van 
discriminatie heeft als doel: parti-
cipatie van en gelijke kansen voor 
iedereen. Het tegengaan van dis-
criminatie vraagt daarom ook een 
integrale aanpak gericht op di-
verse partijen zoals sportver-
enigingen, welzijnsorganisaties, 
de cultuursector of horecabran-
che, maar ook het bedrijfsleven. 
Samenwerking is bij de bestrij-
ding van discriminatie belangrijk. 

Het is daarom niet voor niets dat 
de gemeente vanuit de Wet ge-
meentelijke antidiscriminatiewet-
voorzieningen (2009) de lokale 
coördinatie over de samenwer-
king voert. Daarbij is gemeen-
te verplicht tot een antidiscrimi-
natiewetvoorziening voor de bur-
gers van Velsen en heeft daar-
voor haar aansluiting bij Bureau 
Discriminatievoorzieningen Ken-
nemerland (BDK) gecontinueerd. 
Het BDK heeft daarbij als kern-
taak klachtbehandeling en regi-
stratie/monitoring.
De fractie van D66Velsen is ver-
heugd met de totstandkoming 
van de kadernota lokaal discri-
minatiebeleid gemeente Velsen 
2012. De nota geeft op een over-
zichtelijke manier de maatregelen 
en activiteiten weer om discrimi-
natie te verminderen. D66Velsen 
vraagt bij de uitvoering van de 
nota speciale aandacht voor het 
vergroten van een preventief ge-
richt voorlichtingsaanbod binnen 
het Velsense voortgezet onder-
wijs en het verbeteren van regi-
stratie/ doorverwijzing van klach-
ten. Beide aandachtspunten zijn 
volgens D66 ons een ‘must’ voor 
een juist antidiscriminatiebeleid.

Expositie Thé Tjong-
Khing en Mino Wortel
Velsen-Zuid - Van zaterdag 15 
december tot en met 13 janu-
ari is bij Parterre een tentoon-
stelling te zien van de tekenin-
gen van Thé Tjong-Khing en 
de objecten van Mino Wortel. 
De opening van deze exposi-
tie vindt plaats op zaterdag 
15 december om 17.00 uur bij 
Parterre, Torenstraat 7 in het 
dorp oud Velsen.

Thé Tjong-Khing werd geboren te 
Purworedjo (Indonesië). Hij kwam 
in 1956 naar Nederland en begon 
als tekenaar bij Toonder Studio’s. 
Naast zijn werk aan de Olivier B. 
Bommelstrip tekende hij ande-
re strips, zoals Arman & Ilva, Sto-
rende verhalen voor De Vrije Bal-
loen (waarvan hij medeoprichter 
was) en strips voor het weekblad 
Tina. In 1970 werd hij freelance il-
lustrator van kinderboeken, on-
der andere van Miep Diekman, 
Guus Kuijer, Els Pelgrom, Sylvia 
Vanden Heede en Dolf Verroen. 
Zijn tekeningen hebben een gro-
te verbeeldingskracht. Thé won 

drie maal het Gouden Penseel 
en in 2005 de Woutertje Pieter-
se Prijs voor zijn boek ‘Waar is de 
taart?’ een prentenboek zonder 
tekst; het eerste boek dat hij zelf 
schreef en tekende. Hiervoor won 
hij in 2005 ook de Zilveren Pen-
seel. In 2010 won Thé voor zijn 
hele oeuvre van kinderboeken de 
Max Velthuijsprijs.
Mino Wortel (De vrouw van Thé 
Tjong-Khing) weet met haar ke-
ramiek in een heel andere stijl 
dezelfde sfeer te creëeren. Haar 
werk wordt bepaald door haar 
fascinatie voor natuurlijke en ver-
gankelijke materialen. Abstractie, 
het uitbuiten van de structuur van 
het materiaal, sobere kleuren en 
het gebruik van tekens zijn ken-
merkend voor haar werk. Deze 
heel eigen vormentaal is in vrij-
wel alles wat zij maakt terug te 
vinden.
Meer info op www.thetjong-
khing.nl, www.wortelproducties.
nl en www.parterreexposities.nl.  
Open van donderdag tot en met 
zondag van 14.00 tot 17.00 uur

Sinterklaaslammetje
Velsen-Zuid - Vorige week woensdagnacht was er onverwacht 
een blijde gebeurtenis op Boerderij Zorgvrij. Daar werd het eer-
ste lammetje geboren. Boer Klaas kwam ‘s ochtends in het wei-
land en zag het lam bij zijn moeder staan. Ze zijn te zien in de pot-
stal van de boerderij.

Telstar-De Graafschap
De laatste thuiswedstrijd voor de 
winterstop is een hele belangrij-
ke. Na een aantal weken waar-
in we te weinig punten wisten te 
behalen hebben we tegen Veen-
dam en in Den Bosch 4 punten 
weten te behalen. Afgelopen vrij-
dag hoopte wij de reeks een goed 
vervolg te kunnen geven, maar 
helaas kwamen wij zonder pun-
ten terug in Velsen-Zuid.
Ondanks de nederlaag moet ik 
onze ploeg een groot compliment 
maken. Nadat we eerder in Den 
Bosch lieten zien goed te kunnen 
voetballen, lieten we ook in Leeu-
warden zien dat we voetballend 
erg goed voor de dag kunnen ko-
men. Ons positiespel was  goed 
verzorgd en we kunnen goed 
mee tegen een team  als Cam-
buur , die altijd meedoen om de 
bovenste plaatsen. Nu wordt het 
belangrijk dat we dit ook gaan 
omzetten in resultaat, want we 
stonden met de rust onnodig met 
2-0 achter.
In de 2e helft hebben we het 
goed opgepakt . Direct grepen 
wij het initiatief en maakte wij 
jacht op de aansluitingstreffer. Na 
de 2-1 van Isoufi lijken wij recht 
te hebben op meer dan de ach-
terstand. Helaas krijgen we een 
kwartier voor tijd een onbegrijpe-
lijke  penalty tegen. Helaas kun-
nen wij in een dergelijke situa-
tie niets anders doen dan de be-
slissing te accepteren en weer op 
jacht te gaan naar twee doelpun-
ten. De ploeg gaf niet op en bleef 
tot de laatste seconde knokken.  
De 3-2, wat overigens een pri-

ma doelpunt was, is dan het logi-
sche gevolg. In een slotfase waar-
in je alles of niets speelt moet het 
dan een beetje meezitten. Helaas 
kwamen we niet verder dan de 
3-2. Naderhand kregen we veel 
complimenten, maar ik had liever 
de punten gehad.
De wedstrijd tegen De Graaf-
schap is de laatste thuiswed-
strijd van de eerste seizoens-
helft. Wij zullen uitgaan van ei-
gen kracht en willen het goede 
spel een goed vervolg geven. Ui-
teraard met respect voor tegen-
stander De Graafschap die afge-
lopen week een mooie overwin-
ning bij Volendam hebben be-
haald.  Ik hoop nog één maal dit 
kalenderjaar op uw steun te mo-
gen rekenen. Nog één keer sa-
men strijden voor drie punten om 
op deze manier de laatste twee 
uitwedstrijden (Sparta en Hel-
mond Sport) met vertrouwen te-
gemoet te gaan.

Marcel Keizer, trainer Telstar

Velserbroek - Deze kerstva-
kantie is er geen expositie in de 
boerderij van Jan Makkes. De 
kleurrijke schilder is inmiddels 
overleden, maar zijn vrouw El-
lie exposeert nog elk jaar veel 
van zijn werken in de muse-
umboerderij aan de Hofgees-
terweg. Deze dagen wordt er 
hard gewerkt aan een verbou-
wing van de museumboerderij, 
daarom is het niet mogelijk om 
bezoekers te ontvangen. Ellie 
Makkes laat echter weten dat 
de traditionele expositie rond 
Pasen en Pinksteren in 2013 
wel weer te bezoeken zal zijn.

Geen expositie 
bij Jan Makkes

Santpoort-Zuid – Velsen Lo-
kaal heeft onlangs namens be-
woners van Santpoort-Zuid vra-
gen aan het college van de ge-
meente Velsen gesteld over de 
afronding van de bodemsane-
ring rond het Hokatexterrein. Er 
was toegezegd dat jaarlijks zou 
worden geëvalueerd, dat is ech-
ter niet gebeurd. Wethouder 
Westerman laat weten dat de 
provincie Noord-Holland voor dit 
gebied de eindverantwoordelijke 
is voor de bodemsanering.
Bewoners van de omgeving van 
het Hokatexterrein, bij de Lit-
slaan, hebben vochtproblemen 
in hun omgeving gehad. Bo-
demzorg heeft bewoners laten 
weten dat er saneringswerk-
zaamheden gaan plaatsvinden 
op het kruispunt Litslaan/Bloe-
mendaalsestraatweg. Het gaat 
om grondwatersanering. Betrok-
ken bewoners zijn op de hoog-
te gesteld van de situatie. Van-
af juni 2012 is Bodemzorg hier-
op aanspreekbaar, daarvoor was 
Reef Intra BV de saneringsplich-
tige. Bewoners maken zich zor-
gen over de toegankelijkheid 
van hulpdiensten richting de Lit-
slaan als het kruispunt wordt af-
gesloten. Bodemzorg moet tijdig 
een verkeersplan bij de gemeen-
te indienen over de werkzaam-
heden en de gevolgen voor het 
verkeer. Zij hebben echter nu al 
laten weten dat de Litslaan niet 
helemaal zal worden afgeslo-
ten en dat al het bestemmings-
verkeer en hulpdiensten de wo-
ningen zullen kunnen bereiken. 
(Karin Dekkers)

Bodemsanering 
voor provincie

IJmuiden - De politie heeft za-
terdagavond een 44-jarige IJmui-
denaar aangehouden op de Pla-
netenweg nadat hij zich agres-
sief had gedragen. De man bleek 
tijdens een conflict meerde-
re bedreigingen te uiten en had 
zijn hand stukgeslagen tegen 
een glazen ruit. Hij werd aan-
gehouden en overgebracht naar 
het politiebureau. De man bleek 
agressief en werd ingesloten.

Agressieve man

Een innerlijke reis
Expositie van Christien 
van Koningsveld
Santpoort-Noord - Sinds 7 de-
cember hangen in ’t Mosterd-
zaadje de nieuwe schilderijen 
van Christien van Koningsveld. 
Over haar werk schrijft ze: ,,Sinds  
de laatste keer dat ik in ‘t Mos-
terdzaadje exposeerde ben ik 
nieuwe wegen ingeslagen, rich-
ting abstract. Waar ik eerst vanuit 
schetsen te werk ging, is er ge-
leidelijk aan een andere werkwij-
ze ontstaan, zowel in kleur als in 
zwart wit. Het is een zoeken naar 
compositie en kleur en soms  ko-
men de mensen terug. De voor-
stellingen die je dan maakt, ver-
bazen jezelf. Je weet niet wat je 

maakt, maar je moet wel zolang 
door totdat alles klopt. Je komt in 
een compleet nieuwe wereld en 
het hele creatieve proces voelt 
aan als het maken van een inner-
lijke reis. Als je dan soms weer fi-
guratief bezig bent, bijvoorbeeld 
bij het maken van een portret, 
kijk je daar anders naar”. 

De expositie is te bezichtigen 
voor en na afloop van de con-
certen. Zie hiervoor de agenda 
en berichten in deze krant. Loca-
tie ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord, 0235378625. 
www.mosterdzaadje.nl.
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Veel onzekerheid over 
Ruïne van Brederode
Santpoort-Zuid – GroenLinks 
Velsen heeft aan het college van 
de gemeente vragen gesteld 
over de Ruïne van Brederode. Er 
is veel onduidelijkheid over wie 
nu verantwoordelijk is voor dit 
monument. 
Wethouder Westerman heeft ge-
antwoord dat de Ruïne eigen-
dom is van het Rijksvastgoed- 
en ontwikkelingsbedrijf (RVOB). 
Het beheer geschiedt tot 1 janu-
ari 2013 door Kastelenstichting 
Holland en Zeeland, die hier-
voor een subsidie ontvangt van 
de provincie Zuid-Holland. De-
ze subsidie wordt per 1 januari 
2013 stopgezet. De door de Kas-
telenstichting aangestelde be-
heerders zijn per 1 november 
van dit jaar weg gegaan, vanwe-
ge de stopzetting van de subsi-
die. Het groot onderhoud van de 
Ruïne wordt uitgevoerd door de 

Rijksgebouwendienst. De ge-
meente Velsen heeft geen rol bij 
genoemde zaken. De gemeen-
te heeft nog geen officieel be-
richt ontvangen over een even-
tuele verkoop van de Ruïne en 
wacht dat af. Monumenten die 
worden afgestoten kunnen mo-
gelijk worden beheerd door een 
stichting. De gemeente is niet 
van plan de Ruïne zelf te kopen. 
De wethouder meldt wel dat 
een aantal particuliere initiatief-
nemers zich al hebben gemeld. 
Hoewel de gemeente zelf geen 
rol zal spelen in de verdere ont-
wikkelingen rond de Ruïne laten 
zij weten dat de Ruïne open zou 
moeten blijven als monument en 
cultuurhistorisch punt. Er is een 
groeiende belangstelling van on-
dernemers en stichtingen voor 
de toekomst van de Ruïne. (Ka-
rin Dekkers)

Regio - Sinds 1979 is Azalea hoveniersbedrijf en kwekerij aan 
de Bloemendaalseweg 185a in Overveen een begrip in de re-
gio. De gebroeders Ton (links) en Leo Captein hebben van hun 
hobby hun werk gemaakt en doen dit nog steeds met veel en-
thousiasme.
Samen met een team van trouwe medewerkers wordt bij particu-
lieren en bedrijven de tuin onderhouden. Ook kan een tuin vol-
ledig aangelegd of veranderd worden. Hieraan vooraf gaat al-
tijd een oriënterend gesprek, waarbij veel aandacht is voor de 
persoonlijke leefomstandigheden, de wensen qua beplanting 
en verharding, de lichtval en de aanwezige beplanting die men 
wenst te behouden. De eigen kwekerij is daarbij een handig 
hulpmiddel. De gebroeders Captein ontvangen belangstellenden 
graag. Ook kan men op zijn gemak rondwandelen en het assor-
timent bekijken. De medewerkers vertellen graag over de ve-
le soorten hagen, vaste planten, bomen en heesters, coniferen, 
fruitbomen en –struiken.
De inrit van de kwekerij is aan de Bloemendaalseweg, naast villa 
Buytentwist, tegenover het gemeentehuis van Bloemendaal. Het 
is even zoeken, maar dan staat u ook een verrassing te wachten: 
op het meest landelijke plekje in Overveen kunt u met alle vra-
gen en wensen op tuingebied terecht. In de mooie, nostalgische 
schuur kan men eveneens genieten van een kop warme koffie of 
thee en op zaterdag is er een verrassing voor de kinderen.
Ter gelegenheid van de feestelijke opening is er in de gehele 
maand december een mooie aanbieding. Op zaterdag 8 decem-
ber is er ook nog korting op de kerstbomen. Zie hiervoor de ad-
vertentie.

Duinfietspad blijft
nog deels afgesloten
Regio - Er is goed nieuws en 
minder goed nieuws als je door 
Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land wilt fietsen en wandelen. 
De fietsverbinding tussen Duin 
en Kruidberg en de Kennemer-
duinen is weer open. De rest van 
het fietspad, van die kruising 
(‘De Doorbraak’) tot strandop-
gang Duin en Kruidberg, blijft 
echter tot in januari dicht. Wan-
delaars kunnen strandopgang 
Duin en Kruidberg via de Ko-
ningsweg bereiken. Fietsers 
kunnen bij strandopgang Par-
nassia terecht.
Er is vanaf de kruising De Door-
braak tot de strandopgang Duin 
en Kruidberg nieuwe wegverhar-
ding aangebracht. Door de lage 
temperaturen droogt het beton 
slechts langzaam en kan pas na 
de kerstdagen de laatste afwer-
king gedaan worden. Tot die tijd 

is het niet veilig om het open te 
stellen voor fietsers. Wandelaars 
kunnen over circa twee weken 
wel weer gebruik maken van het 
smalle wandelpaadje dat gro-
tendeels langs het fietspad loopt 
(de blauwe route).
De fietsroutes door het Nationaal 
Park van IJmuiden naar Sant-
poort en van IJmuiden/Sant-
poort naar Bloemendaal zijn ge-
woon open. Fietsen naar Parnas-
sia kan nu alleen via het Vogel-
meer, omdat ook bij strandop-
gang Kattendel gewerkt wordt.
De werkzaamheden horen bij 
het project Noordwest Natuur-
kern, wat onderdeel is van het 
grote duinherstelproject Dutch 
Dune Revival. Dit wordt gefinan-
cierd door Europa (LIFE+), pro-
vincie Noord-Holland, PWN en 
Natuurmonumenten. (foto: Jo-
wien van der Vegte)

DFDS Seaways zoekt 
grootste Newcastle-fan
IJmuiden - DFDS Seaways 
start een zoektocht naar de 
grootste Nederlandse fan van 
Newcastle United. De cruisefer-
rymaatschappij geeft de groot-
ste liefhebber van deze Engelse 
voetbalclub de kans om samen 
met zijn beste voetbalmaat dé 
stadsderby van noordoost En-
geland bij te wonen, Newcast-
le-Sunderland, op 13 april 2013 
in Newcastle.
Tot en met woensdag 19 de-
cember kunnen de voetbalfa-
naten van ons land laten we-
ten waarom zij vinden dat juist 
zij de grootste Newcastle Uni-
ted fan zijn. Dit kan door naar 
het blog van DFDS Seaways te 
gaan. Hier kunnen zij motivatie, 
inclusief foto of video achterla-
ten of toesturen. De voetbaljury, 
bestaande uit marketing ma-
nager, voetbalfan en –blogger 
Celest Jansen van DFDS Se-
aways en Jerri Murtagh, mar-
keting manager bij Newcast-
le United zullen vervolgens de 
top drie kandidaten selecteren. 

In de vervolgfase zal een laatste 
stemronde bepalen wie uitein-
delijk uitgeroepen wordt tot de 
grootste Newcastle United fan 
van Nederland.
Maar voor niets gaat de zon op. 
Gedurende de reis zal het duo 
verslag doen van hun reiser-
varingen via het DFDS-blog. 
Van de overtocht tot en met de 
voetbalwedstrijd en hun erva-
ringen in de voetbalstad New-
castle. Hiervoor krijgen zij ui-
teraard een foto- en videoca-
mera mee.
Als echte VIP’s maken de win-
naars de overtocht in een luxe 
hut naar Newcastle waar zij ver-
blijven in het Hilton hotel. Uiter-
aard zijn de beste plaatsen ge-
regeld om de derby van noord-
oost Engeland te aanschouwen. 
Na afloop liggen er gesigneer-
de voetbalshirts klaar. De voet-
balvrienden vertrekken op vrij-
dag 12 april naar Newcastle 
en zetten op maandag 15 april 
weer voet op Nederlandse bo-
dem. Zie ook www.dfds.nl.

Sinds 1979 in Overveen
Familiebedrijf Azalea 
feestelijk heropend

Velserbroek - Na een mel-
ding van een woninginbraak, 
waarbij een van de verdachten 
door omstanders werd vastge-
houden, is de politie zaterdag 
rond 19.00 uur naar de Zwa-
nenbloembocht gegaan. Hier 
bleek een 32-jarige, afkomstig 
uit het buitenland, even daar-
voor te hebben ingebroken in 
een woning, vermoedelijk met 
meerder daders. Omstanders 
hielden de man tegen en droe-
gen hem over aan de politie. Hij 
werd aangehouden en ingeslo-
ten. Na de melding is de politie 
onder andere met een hond en 
meerdere eenheden gaan zoe-
ken naar overige daders. Deze 
werden helaas niet meer aan-
getroffen. De politie heeft een 
onderzoek ingesteld.

Inbreker 
aangehouden

IJmuiden - De politie hield vo-
rige week vrijdagmorgen weer 
een snelheidscontrole op de 
Heerenduinweg. Tussen 09.15 
uur en 10.45 uur werden in to-
taal 49 snelheidsovertreders 
betrapt. 485 Bestuurders reden 
voorbij de controlelocatie. De 
hoogste snelheid was 80 km/
uur terwijl 50 km/uur is toege-
staan. De betrokken bestuur-
ders krijgen binnenkort hun 
boete thuisgestuurd.

Weer controle 
in IJmuiden

IJmuiden - Een fietsster uit 
Driehuis raakte vorige week 
vrijdag rond 17.20 uur gewond 
na een aanrijding op de Hee-
renduinweg. De fietsster kwam 
vanuit de Zeeweg en stak ver-
moedelijk zonder te kijken over, 
waarna een aanrijding ontstond 
met de auto die vanuit Driehuis 
over de Heerenduinweg reed. De 
fietsster rolde tijdens de aanrij-
ding op de motorkap en kwam 
op de middenberm terecht. Am-
bulancepersoneel heeft de fiets-
ster meegenomen naar het zie-
kenhuis voor behandeling.

Aanrijding

Regio - Een 20-jarige Haarlem-
mer is zaterdagavond rond 20.25 
uur gewond geraakt bij een een-
zijdig verkeersongeval op de A9. 
De man was na een inhaalactie 
tegen een geleiderail gereden. 
Omstanders waren al bezig met 
het verlenen van eerste hulp toen 
de politie ter plaatse kwam. De 
Haarlemmer werd door de brand-
weer uit zijn voertuig geknipt en 
is naar het ziekenhuis gebracht 
voor medische behandeling.

Haarlemmer 
gewond bij 

ongeval op A9
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Velserbroek - ‘Wat is het mooi 
en wat zit het lekker”, verzucht-
ten de leerlingen toen ze plaats-
namen op hun nieuwe stoel. De 
oohs en aahs waren niet van de 
lucht toen vrijdag twee vracht-
wagens het nieuwste van het 
nieuwste op het gebied van 
schoolmeubilair kwamen bren-
gen bij De Beekvliet. 
De bovenbouwgroepen kre-
gen heel bijzonder hoog meubi-
lair dat speciaal voor de school 
op maat is gemaakt. Dit type ta-
fels en stoelen, waarbij alle leer-
lingen op dezelfde werkhoogte 
gebracht worden, is enkele ja-
ren geleden in Scandinavië ont-
wikkeld en staat nu als eerste in 
onze omgeving op De Beekvliet. 
Voor de leerlingen was het al-
lemaal best een beetje span-
nend. Eerder dit jaar hadden ze 
al enkele proefexemplaren mo-
gen uitproberen en dat beviel 
de leerlingen ontzettend goed. 
Maar dat nu de hele klas aan de-
ze bijzondere tafeltjes zit is toch 

wel een belevenis.
Het onderwijs op De Beekvliet 
zal er ook wel bij varen, zo is de 
verwachting. Het beeld in de klas 
is nu veel rustiger omdat ieder-
een op dezelfde hoogte zit. Ver-
der zijn de stoelen ergonomisch 
gevormd en stimuleren ze een 
juiste zithouding waarmee ze 
beter voor de rug van de leerling 
zijn. Door de hogere tafelbladen 
kan de leerkracht gemakkelijker 
de leerlingen helpen. 
Het werken in verschillende 
groepjes, en daarmee het wer-
ken op eigen niveau, gaat snel-
ler en efficiënter wanneer leer-
lingen van elkaars tafels gebruik 
kunnen maken. Iets wat met al-
le verschillende maten regulier 
meubilair veel lastiger te realise-
ren was.
Apetrots zaten de kinderen aan 
hun mooie tafeltjes. Als over een 
tijdje de andere groepen ook 
voorzien zijn van dit moderne 
meubilair is de school weer he-
lemaal klaar voor de toekomst.

Santpoort-Noord - Maandag 
10 december houdt Postzegel-
vereniging Santpoort een ge-
zellige clubavond met een gro-
te veiling in Het Terras in het 
Stationsgebouw aan de Sant-
poortse Dreef, Santpoort-Noord. 
Vanaf circa 19.00 uur is de zaal 
open.  De toegang is gratis en 
er is voldoende parkeergelegen-
heid. Deze avond worden er cir-
ca 160 kavels geveild, met re-
delijke prijzen en een zeer ge-
varieerd aanbod. Meer weten? 
Bel 023-5382274, na 18.00 uur. 
Voor een veilinglijst, mail naar: 
hein60@hotmail.nl. Ook niet-le-
den zijn van harte welkom.  

Postzegels 
ruilen 

Santpoort-Zuid - Wie Hanne-
ke Aalbers kent, weet dat zij al-
tijd gewapend is met haar came-
ra. Eind jaren 50 kreeg zij haar 
eerste toestel, een Agfa-clackje. 
Daarmee maakte zij haar eerste 
fotootjes, van de Dom in Utrecht 
en de grachten. In de jaren 70 
werd het fotograferen steeds se-
rieuzer en schafte zij een een-
voudige spiegelreflexcamera van 
Canon aan. Haar reizen naar In-
dia, Indonesië en in Europa heb-
ben karaktervolle foto’s opgele-
verd. Zij is vooral geboeid door 
mensen. Maar ook dieren foto-
grafeert ze graag. De overgang 
van analoog naar digitaal was 
een grote stap. Van fotoshop-
pen houdt ze niet. Haar wer-
ken zijn te zien van 10 decem-
ber tot 6 januari in ’t Brederode 
Huys, Bloemendaalsestraatseg 
201, Santpoort-Zuid, www.sant-
poortsbelang.nl. Bezichtigings-
tijden: maan- -en dinsdag van 
13.30-15.30 uur en op afspraak 
via 023-5381999.

December-
expositie

Santpoort-Noord - Op 8 de-
cember, van 9.30 tot 16.00 
gaan de leden van muziek-
vereniging Soli huis aan huis 
bij de bewoners van de ge-
meente Velsen langs met hy-
acinten om die te verkopen 
ten behoeve van hun vereni-
ging. Muziekvereniging So-
li heeft ruim 200 leden. Soli 
verzorgt de samenzang in de 
kerstnacht op het Broekber-
gerplein in Santpoort en geeft 
een concert op tweede kerst-
dag in het Soli-muziekcen-
trum, een voorjaarsconcert in 
maart en een concert bij de 
Luchte in Driehuis in juni. De 
hyacinten, roze, blauw en wit,  
kosten 2,50 per bakje. De op-
brengst van deze hyacinten-
aktie wordt besteed aan in-
strumenten, bladmuziek, en 
het onderhoud van het ver-
enigingsgebouw.

Hyacinten-
actie Soli

Collecte Nationaal MS 
Fonds groot succes
Velserbroek - De collecte voor 
het Nationaal MS Fonds in Velser-
broek is zeer succesvol verlopen. 
Met ruim 20 enthousiaste col-
lectanten werd 3.436 euro opge-
haald. Dit is een recordopbrengst. 
Het opgehaalde collectegeld zal 
worden besteed aan onderzoek 

naar MS, begeleiding, behandel-
mogelijkheden en trainingen. Op 
deze wijze kunnen wij samen met 
onderzoekers en behandelaars 
mensen met MS nu en morgen 
helpen en samen vechten voor 
een MS vrije toekomst. Zie ook 
www.nationaalmsfonds.nl.

Bijzonder meubilair
op De Beekvliet

Jan Heeremans erelid
Driehuis - Tijdens een bijzon-
dere repetitie heeft de Kenne-
mer Harmonie Kapel voor Ou-
deren ‘Oud Goud’ woensdag 28 
november Jan Heeremans be-
noemd tot erelid van de vereni-
ging. Van medio 1991 tot sep-
tember van dit jaar heeft Jan 
Heeremans de functie van voor-
zitter van de kapel met verve ver-
vuld. Zijn opvolger, Ben Mole-
naar, overhandigde de afgetre-
den voorzitter de bij de benoe-
ming horende oorkonde.
Heeremans trad in 1991 toe tot 
de kapel. Voorzittter Jan van Dijk 
stelde kort daarop Jan Heere-
mans voor als zijn opvolger. De-
ze had de nodige bestuurserva-
ring bij Soli opgedaan, waar hij 
zeven jaar secretaris en 25 jaar 
voorzitter was. Jan speelt sinds 
zijn zevende of achtste jaar, en 
nog steeds, klarinet. Gevraagd 
naar de hoogte- en dieptepun-
ten bij Oud Goud meldt Jan dat 
het dieptepunt een jaar of vijf, 
zes geleden was. Toen telde de 
club nog maar 18 leden. Inmid-
dels zijn dat een kleine 40, van 
wie een niet onaanzienlijk deel 
geworven is door Jan Heere-
mans.
Hoogtepunten waren de deelna-
mes aan concoursen en festivals 

in Leiden, Ede en Mijdrecht.
Jan Heeremans laat als voor-
zitter een gezonde vereniging 
achter. Wel is hij een beetje be-
vreesd voor de toekomst. Omdat 
de pensioenleeftijd steeds ho-
ger komt te liggen, zal het wer-
ven van nieuwe leden steeds 
moeilijker worden. Want ook al 
is het ‘niet meer deelnemen aan 
het arbeidsproces’ geen strikte 
voorwaarde meer om lid te wor-
den van Oud Goud, het overdag 
repeteren maakt het niet mak-
kelijk om deze hobby en werk te 
combineren

Santpoort-Zuid - De jongens 
van de RA159 St. Radboud  gaan 
zaterdag 8 december om 9 uur 
met z’n allen de straat op om zelf-
gemaakte kerststukjes te verko-
pen. Al jaren is men actief bezig 
met acties om geld in te zamelen 
voor hun groep. Heeft u de ver-
kopers aan de deur gemist? Geen 
nood, gewoon even bellen met 
06-10443148, er komt altijd wel 
een verkoper in de buurt. 
Daarnaast houden de sherpa’s 
van St. Radboud een kerstbo-
menverkoop. Dit jaar verkopen de 
meiden nordmannen en de Servi-
sche spar. De kerstbomen varië-
ren in maat en prijs. Er is bij de 
dames al een spar vanaf 15 euro 
te koop. De opbrengst  wordt ge-
bruikt, net als voorgaande jaren, 

voor de avontuurlijke expeditie 
van de sherpa’s. De verkoop van-
af Middenduinerweg 74 in Sant-
poort-Zuid is op vrijdag 7 decem-
ber van 18.30 tot 21.00 uur, zater-
dag 8 en zondag 9 december van 
10.00 tot 17.00 uur. Ook op vrijdag 
14 december van 18.30 tot 21.00 
uur, zaterdag 15 en zondag 16 de-
cember van 10.00 tot 17.00 uur. De 
laatste kans om deze prachtige 
bomen aan te schaffen is op vrij-
dag 21 december op vrijdag  van 
18.30 tot 21.00 uur en zaterdag 
22 december van 10.00 tot 17.00 
uur. Als extra service kan er ook 
een boom thuis worden gebracht, 
hiervoor vragen de sherpa’s een 
kleine vergoeding. Voor meer in-
formatie kunt u bellen naar 06-
44144852 of 06-83201172.

Kerstbomenverkoop 
en kerststukjes 
St. Radboud



In ‘t Mosterdzaadje
Wit-Russische muziek 
en Sirius Saxophone
Santpoort-Noord - Vrijdag 7 
december om 20.00 uur zijn mez-
zosopraan Ruth Willemse, fluitis-
te Dasha Beltiukova en pianist 
Vital Stahievitch te gast in ’t Mos-
terdzaadje. Dit concert wordt in 
Minsk uitgevoerd, en staat in het 
teken van kennismaking tussen 
Wit-Russische en Nederlandse 
muziek. Uitgevoerd wordt werk 
van Escher, Brandt Buys, Belti-
ukov, Abeliovich en Liebermann. 
Op zondag 9 december om, 15.00 
uur is iedere muziekliefhebber in 
’t Mosterdzaadje verzekerd van 
een mooi en interessant concert. 
Daarvoor staat het Sirius Saxop-
hone Quartet garant. De leden 
van dit befaamde kwartet zijn: 

Kim Hoogvliet (sopraan saxo-
foon), Bert Haan (altsaxofoon), 
Gert Verrydt ( tenorsaxofoon) en 
Boris Jansen (bariton saxofoon). 
Het wordt een reis door de mu-
ziekgeschiedenis. Composities 
van Sweelinck en Mozart wor-
den afgewisseld met werken 
van Micháns, Glazunow, Piazzol-
la.   Het Sirius Saxophone Quartet  
weet in één concert veel verschil-
lende genres te verwerken.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord 023-5378625
Vanaf een half uur voor aanvang 
is de zaal open. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten wense-
lijk. Zie ook www.mosterdzaad-
je.nl

Velserbroek – De plannen voor 
het nieuwe deel van bedrijven-
terrein Velserbroek bij de Kleer-
makerstraat naderen hun vol-
tooiing. Er wordt wat extra groen 
gerealiseerd waardoor de nieu-
we Gamma verder van de pan-
den aan de Kleermakerstraat 
komt. Ook wordt aandacht be-
steed aan de aankleding van het 
terrein zodat het beter aansluit 
bij de bestaande bebouwing. Er 
komt een wand bij de Rijksweg 
die een groene invulling en een 
gevarieerde rooilijn krijgt. 

Het bestemmingsplan moet voor 
alle veranderingen worden aan-
gepast. Op het nieuwe terrein is 
ruimte voor panden met horeca 
(restaurants), kantoren en een 
speelautomatenhal. De panden 
moeten een representatief uiter-
lijk krijgen en samenhang heb-
ben met de twee bestaande kan-
toorgebouwen ten zuiden van 
het gebied.

Bouwplannen 
Velserbroek

Cursussen 
Santpoorts 

Belang
Santpoort-Zuid - In de maan-
den januari en februari starten 
weer een aantal nieuwe cursu-
sen bij  vereniging Santpoorts 
Belang. Voor al deze cursussen 
kunt u zich nog inschrijven, het 
liefst via de website, maar met 
een gewoon inschrijfformulier 
kan het ook nog steeds. Bij eni-
ge cursussen zijn nog maar en-
kele plaatsen beschikbaar. 

Bewegen: op woensdagmorgen 
9 januari start de eerste van de 
20 lessen Fifty-Fit: voor fitte en 
niet zo fitte 50-plussers. 

Creatief: op dinsdag 22 januari 
is de eerste van drie lessen ‘Vo-
gels van papier-maché’ onder 
leiding van de heer Matsumoto 
en in februari begint een begin-
ners- en een gevorderdencur-
sus Wolwerk onder de bezielen-
de leiding van Ineke Poort. 

Hobby en vrije tijd: op maan-
dagavond 7 januari start de ver-
volgcursus Bridge en op woens-
dag 16 januari is de eerste les 
van de cursus Goochelen. Kunst 
en cultuur: woensdagmiddag 9 
januari start de nieuwe cursus 
‘ABC van de speelfilm’ en van-
af donderdag 10 januari vertelt 
Freek van Schie u over het ont-
staan van staten en naties in 
Europa. Op dinsdag 15 janua-
ri vervolgt Wim Kooij zijn span-
nende verhaal over de Jazz. 
Adres: ’t Brederode Huys, Bloe-
mendaalsestraatweg 201, Sant-
poort-Zuid. Voor meer informa-
tie zie www.santpoortsbelang.
nl.

De Roode/de Roode 
Schartkampioen 2012
Velserbroek - Zaterdag 1 de-
cember was het zevende Schart-
toernooi van Schaakclub Sant-
poort in het Polderhuis. De titel-
houders en drievoudig kampioe-
nen de Roode & de Roode waren 
weer van de partij terwijl de drie-
voudig kampioen Xander Schou-
werwou ontbrak. Bij scharten 
worden er telkens twee schaak-
wedstrijden van 5 minuten ge-
speeld en daarna wordt er ge-
dart. Het duo Dijkman & Kors was 
met schaken niet best maar on-
verslaanbaar met darten, zij hoef-
den alleen voor Swier & Swier het 
hoofd te buigen.
In de laatste ronde wachtte de 
confrontatie voor de titel tussen 
Kors & Kemper en de Roode & 
de Roode. Eerstgenoemden had-
den slechts een half bordpunt 
voorsprong. Waar het met scha-
ken 2-2 werd, bleken de Roo-
de & de Roode de sterkste met 
darten. Hierdoor werden zij op-
nieuw kampioen en zijn zij nu re-
cordhouder met vier overwinnin-
gen. Wellicht dat Schouwerwou 
zich de volgende keer geroepen 
voelt om zijn record terug te pak-
ken? Van der Lende & Van der 

Star wisten door een sterke eind-
sprint nog de dere plaats te beha-
len. De topscoordersprijzen voor 
het schaken gingen naar Martijn 
de Roode met 10 uit 10 (!) op bord 
1 en Navarone van der Star met 9 
uit 10 op bord 2. 
Santpoort 4 haalde een knap 
gelijkspel tegen het eerste van 
Hoofddorp: Douwe van Rees en 
Ronald Hoekstra wonnen hun 
partij. Wim Dijkman, Ozden Tu-
na, Rob Buschman en Nico Schu-
macher speelden remise, 4-4. Zie 
ook www.schaakclubsantpoort.nl.

Fair Trade Markt op 
de Parnassiaschool
Santpoort-Noord - Donderdag 
13 december van 18.30 tot 20.00 
uur houden de kinderen van 
groepen 7 en 8 een Fair Trade 
markt op de Parnassia, Wulver-
derlaan 3 in Santpoort-Noord. 
Op deze school zijn de kinderen 
enthousiast bezig met onderne-
men. In de drie klassen hebben 
ze bedrijfjes opgericht en via een 
marktonderzoek besloten welke 
Fair Trade producten het popu-
lairst waren en daarom het best 
ingekocht konden worden.
Momenteel zijn alle ‘werkne-
mers’ hard aan het werk als 
hoofd Marketing, hoofd Ver-
koop enzovoorts om een goe-
de reclamecampagne op te zet-
ten, de producten aantrekke-
lijk in te pakken en er moet na-

tuurlijk berekend worden wat de 
omzet gaat worden. Daar heb-
ben ze een behoorlijke klus aan. 
Samenwerken, concurreren, ma-
nagement, winst/verlies, omzet, 
investeren, daar weten de kin-
deren straks alles van. Anne Zui-
derduin en Irma Warns hebben 
samen een wervende tekst ge-
heel op rijm gemaakt.
 De opbrengst gaat naar drie ver-
schillende goede doelen,  groep 
7 heeft Amref Flying Doctors ge-
kozen. Groep 7/8 en 8 zijn nog 
bezig zich goed te oriënteren op 
Kika en War Child en nemen de-
ze week de beslissing welke het 
moet worden. Dankzij het en-
thousiasme van Wereldwinkel 
Beverwijk werd de Fair Trade 
Markt mogelijk.

Smugglers opent tweede 
seizoenshelft met winst
Velserbroek - De laatste maand 
van het jaar is aangebroken, maar 
dat wil niet zeggen de laatste 
maand van het rugbyseizoen. In-
tegendeel, voor het rugbyseizoen 
staat in december meestal het 
begin van de tweede seizoens-
helft op het programma. De eerste 
wedstrijd werd thuis overtuigend 
gewonnen van AAC. De tweede 
wedstrijd stond afgelopen zondag 
gepland. Het was guur, het was 
koud, het was nat, het was vol-
gens Engelse termen “A good day 
for a rugby match”. Dat was ook te 
merken. AAC begon scherper aan 
de wedstrijd dan de the Smugg-
lers. Om die reden drukte zij de 
eerste punten van de wedstrijd. 
The Smugglers begonnen daar-
na beter te spelen, de line-outs 
en mauls waren het sterkste punt 
deze wedstrijd dit resulteerden in 
twee goed uitgespeelde trys ach-

ter elkaar. De tweede helft van de 
wedstrijd ging daarna gelijk op. Er 
werd door beide teams gescoord. 
Een zwaar bevochten try van Cap-
tain Maarten Kuijl was het resul-
taat. Helaas voor outside centre 
Vincent van Heusden werd zijn 
try afgekeurd vanwege het moei-
lijk bespeelbare veld en gladde 
bal. Resultaat 5 meter scrum. De 
Smugglers zetten alle krachten bij 
elkaar en drukten AAC over de 
lijn. Een mooie Walk over try zorg-
de voor de laatste 5 punten. Dit 
als een van de  laatste wapenfei-
ten van een harde maar sportie-
ve wedstrijd, die niet geheel zon-
der slachtoffers is verlopen, won-
nen The Smugglers met  29-24. 
Hiermee blijven The Smugglers 
op jacht naar de tweede plek in 
de competitie. Aanstaande zon-
dag speelt the Smugglers thuis 
tegen Alkmaar.

The dark side of the moon
Dutch Floyd in Thalia
IJmuiden - Wereldwijd werden 
er miljoenen exemplaren ver-
kocht. Het album stond 14 jaar 
onafgebroken in de Amerikaan-
se Billboard top 200; een onge-
evenaard record. Dutch Floyd zal 
op zaterdag 9 februari voor lief-
hebbers van Pink Floyd 
The Dark Side of the Moon laten 
schitteren in Thalia.De 6-koppi-
ge formatie Dutch Floyd klinkt 
als Pink Floyd gedaan zou heb-
ben, zouden ze nu nog bestaan. 
Het is allemaal aanwezig: de ra-
deloos klinkende stem van Ro-
ger Waters, het kalmerende ge-
luid van David Gilmour, de rij-
ke gitaarklanken en fantasti-
sche geluidseffecten. Niets is 
deze band te gek. Zelfs een 
echt Hammond toonwielorgel 
gaat mee het podium op om de 

exacte sound te evenenaren! 
Niet voor niets is Dutch Floyd 
op dit moment een van beste 
Pink Floyd tributebands die er 
bestaan. The Dark Side Of The 
Moon is een verhaallijn die als 
een rode draad door de num-
mers heenloopt. Ondersteund 
door uitgesponnen instrumenta-
le stukken en dramatische visu-
ele effecten, maken het evene-
ment tot een fantastische erva-
ring voor publiek bij live uitvoe-
ring van dit meesterwerk. Naast 
de nummers van The Dark Side 
of The Moon worden tijdens de 
tweede set een selectie van de 
beste Pink Floyd nummers ge-
speeld. Staconcert met beperkte 
zitplaatsen op balkons. Aanvang: 
20.30 uur. Tickets kosten 15 eu-
ro. Zie ook www.thaliatheater.nl.
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Ambachtelijke visrokerij 
Smeding met kerstactie

IJmuiden - Aan de Rondweg 
34 in IJmuiden is al sinds 1966 
de ambachtelijke visrokerij Gebr. 
Smeding gevestigd. 
Geert Smeding beheert samen 
met broer Wiebe en oom Piet het 
bedrijf, bijgestaan door diver-
se familieleden. De vers gerook-
te visproducten vinden dagelijks 
hun weg naar de groothandel, 
winkels en markten in heel Ne-
derland. In de rokerij wordt am-
bachtelijk met de hand gerookt 
en dat is een bijna uitgestorven 
traditie in Nederland. Het met de 
hand roken zorgt voor een bete-
re controle over het proces wat 
uiteindelijk resulteert in een ho-
gere kwaliteit van de gerook-
te vissoorten. ,,En KWALITEIT 
wordt bij ons met hoofdletters 
geschreven’’, benadrukt Geert.
Naast de rokerij was er ook al 
enige jaren een winkeltje in het 
pand gevestigd, maar dat werd 
al snel te klein. Daarom werd de 
winkel in 2010 vergroot en werd 
tevens het assortiment uitge-
breid. ,,We hebben nu bijvoor-
beeld ook gebakken vis in ons 

assortiment, maar ook belegde 
broodjes, kibbeling, paling, zou-
te en zure haring, lekkerbekjes 
en patat’’, vertelt Geert. En voor 
de komende feestdagen wordt 
het assortiment nog verder uit-
gebreid met het zogenaamde 
‘Smeding’s - doe het zelf - zalm-
saladepakket’.
En Geert licht toe: ,,Onze voor-
malige buurman, zalmrokerij Cor 
Broek, is inmiddels met zijn be-
drijf gestopt maar hij had elk 
jaar een dergelijk pakket met de 
feestdagen. En die traditie zetten 
wij nu voort, wat hij overigens 
erg leuk vindt. In dit pakket zit-
ten de beste ambachtelijke pro-
ducten om thuis je eigen feest-
schotel samen te stellen. Voor de 
speciale prijs van 45 euro krijg 
je 1 kilo zalmsalade, 250 gram 
vers gepelde Hollandse garna-
len, 200 gram gerookte zalm, 100 
gram krabsalade, 200 gram ge-
rookte palingfilet, 100 gram Vo-
lendammersalade en 1 gerookte 
makreel.’’ Het zalmsaladepakket 
kan telefonisch, 0255-511574, of 
in de winkel worden besteld. 

Zorgen om gedwongen 
ontslagen bij HVC
Velsen – Onafhankelijk raadslid 
Beryl Dreijer maakt zich ernstige 
zorgen over het voormalige Rein-
Unie-personeel, dat nu in dienst 
is van afvalbedrijf HVC. ReinUnie 
was het voormalig gezamenlijke 
afvalbedrijf van de gemeenten 
Velsen, Beverwijk en Heemskerk. 
Het bedrijf is in 2007 overgeno-
men door HVC, dat een over-
heids-NV is.
HVC wil, vermoedt Dreijer, de in 
2007 gemaakte afspraken over 
het ReinUnie personeel eenzij-
dig veranderen. Bij de vuilnis-
ophalers van HVC-vestiging Vel-
sen-Zuid, dreigen nu stipheids-
acties. Dreijer heeft schriftelij-
ke vragen gesteld aan het colle-
ge van B en W van Velsen. Zij wil 
bijvoorbeeld weten wat B en W 
van Velsen ervan vinden dat HVC 
een verliesgevend bedrijf in Pur-

merend voor 58 miljoen euro wil 
overnemen terwijl HVC tegelij-
kertijd personeel wil ontslaan en/
of onder druk zet om – in hun na-
deel – afstand te doen van eer-
der overeengekomen afspraken. 
Verder wil Dreijer weten wat B 
en W er van vinden dat de di-
recteur van HVC per jaar 270.000 
euro plus een bedrijfsauto krijgt, 
terwijl er bij het nutsbedrijf on-
dertussen personeel moet ver-
trekken of al dan niet gedwon-
gen wordt overgeplaatst. Dreijer 
hoopt dat raadsleden van andere 
gemeenten soortgelijke vragen 
aan hun college van B&W willen 
stellen: ,,Bij de voorbereiding van 
de vragen bleek mij dat in de ge-
meente Den Helder ook gedwon-
gen ontslagen dreigen. Ik vraag 
me af wat er nog meer speelt bij 
alle deelnemende gemeenten.”

Gratis workshop
Rabo Internetbankieren

IJmuiden - Rabobank Velsen en 
Omstreken organiseert het hele 
jaar door gratis workshops inter-
netbankieren bij Bibliotheek Vel-
sen in IJmuiden. Onder begelei-
ding van Rabobank adviseurs 
leert u hoe makkelijk het is om 
uw bankzaken via het internet te 
regelen.
Met behulp van de workshop 
kunt u voortaan thuis, achter uw 
eigen computer, op elk gewenst 
moment uw bankzaken regelen. 
Zo kunt u altijd uw actuele saldo 
en de meest recente bij- en af-
schrijvingen bekijken alsook uw 
rekeningen betalen. De work-
shop begint met een introductie 
over het internetbankieren waar-
na de adviseurs u stap voor stap 
laten zien hoe u bijvoorbeeld in-
logt of geld overmaakt. Vervol-
gens gaat u zelf aan de slag. Na 
afloop krijgt u de handleiding 
mee zodat u er thuis verder mee 
kunt werken. 
De workshop is bedoeld voor ie-
dereen die wil leren bankieren 
via het internet. Om volop van 
de ochtend te profiteren, is enige 
computerervaring wel een vereis-
te. De workshop duurt ongeveer 
twee uur en wordt gegeven door 
de ervaren adviseurs André Cas-
tricum en Albert Mol. Zij helpen 
u graag op weg met internetban-
kieren en u heeft voldoende gele-
genheid om uw vragen te stellen. 

De laatste workshop van dit jaar 
vindt plaats op maandag 10 de-
cember van 09.30 tot 11.30 uur 
bij Bibliotheek Velsen, Dudok-
plein 16 in IJmuiden. U kunt zich 
aanmelden via www.rabobank.
nl/velsen of door te bellen met 
Rabobank Velsen en Omstreken, 
telefoon 023-5133500.
De planning voor volgend jaar 
is nog niet bekend. Wanneer 
u wilt deelnemen in 2013, dan 
kunt u zich wel alvast aan-
melden. Zodra de nieuwe da-
ta voor de workshops bekend 
zijn, neemt de bank contact met 
u op.

‘Niet alleen maar crisis’
Velsen – In de Economische 
Agenda 2012-2014 van de ge-
meente Velsen is het niet alleen 
maar kommer en kwel. Er zijn ze-
ook positieve ontwikkelingen. In 
de staalindustrie en bouw vallen 
de hardste klappen. In de visserij 
is de toestand wisselend. Maar 
in de offshore en de cruisevaart 
zijn positieve ontwikkelingen.
IJmuiden als werk- en service-
haven voor de offshore (met 
name voor windmolenparken) 
heeft een gevestigde naam. De 
ferry- en cruisevaart via IJmui-
den ontwikkelt zich, daarvoor is 
in IJmuiden een goede basis ge-
legd. Beide bieden kansen voor 
werkgelegenheid. De IJmond 
moet zich daarom vooral richten 
op technisch onderwijs. De crui-
sevaart biedt kansen voor (dag)
toerisme van passagiers. De ge-
meente wil zich profileren als dy-
namische haven en daarnaast 
als avontuurlijke en attractieve 
kustplaats met gevarieerde eve-
nementen. 
De IJmond onderscheidt zich 
economisch op drie clusters: 
staal en metaal, visserij en off-
shore. Die vormen het funda-
ment voor de visie Velsen 2025. 
Het college dringt er bij de Me-
tropoolregio op aan ook de high 
tech als topsector in de IJmond 
te zien, vanwege bedrijven als 
Tata Steel en Airborne Oil & Gas.  
In de sector vis draait IJmuiden 

op vele vlakken goed mee. Verse 
vis, internationale zeevisgroot-
handel, kweekvis, diepgevro-
ren vis, export naar vele landen. 
In een krimpende markt staat 
IJmuiden zijn mannetje. Innova-
tie in deze cluster is echter be-
langrijk om de positie nog te ver-
sterken. Daarbij zou ook een toe-
ristische factor kunnen worden 
toegevoegd door (meer) viseve-
nementen en eventueel een vis-
markt. Kennis en innovatie is in 
al deze sectoren geboden, waar-
bij duurzaamheid niet uit het oog 
wordt verloren. Op initiatief van 
de gemeente kwam het samen 
met ondernemers al tot een ken-
nistafel en open gesprekken. De 
gemeente speelt een belangrijke 
rol voor bedrijven als onderne-
mersloket en het bijeen brengen 
van partijen. Een andere belang-
rijke ontwikkeling is de komst 
van de nieuwe zeesluis en de ge-
zamenlijke visie op de toekomst 
van het Noordzeekanaalgebied, 
waar de balans tussen bedrijvig-
heid, transport, wonen en recre-
atie nauw luistert. Momenteel lo-
pen nog diverse projecten, waar-
uit blijkt dat men in de IJmond 
niet stilstaat, vooral op het ge-
bied van havens en kade Grote 
Hout. De bereikbaarheid van de 
havens en bedrijfsterreinen blijft 
een aandachtspunt waar al veel 
is gebeurd en gaande is. (Karin 
Dekkers)

Velsen - Vorige week stond 
abusievelijk in deze krant ver-
meld dat de gemeente het be-
stemmingsplan voor de nieu-
we grote zeesluis gaat maken. 
Voor de planologische proce-
dures zijn twee notities van be-
lang: Provinciale Staten heeft de 
notitie Reikwijdte en Detailni-
veau vastgesteld en vrijgegeven 
voor zienswijzen. Tegelijkertijd is 
de startnotitie voor het provinci-
aal inpassingsplan (PIP) vastge-
steld. Beide documenten zijn on-
losmakelijk met elkaar verbon-
den. De gemeente Velsen kan 
wel een reactie op de startnoti-
tie geven. De gemeente vraagt 
om verduidelijking en participa-
tie van bewoners, bedrijven en 
de gemeente zelf in het proces 
van de plannen voor de zeesluis. 
Ook wil de gemeente dat in de 
plannen rekening wordt gehou-
den met extra kosten voor mi-
lieumaatregelen.

Provincie 
maakt start-

notitie zeesluis

IJmuiden - Prijsvechter Tan-
go stunt iedere donderdag met 
kortingsacties bij Tango IJmui-
den. In de maanden december 
2012 en januari 2013 ontvangt 
u bij Tango IJmuiden op basis 
van de adviesprijs 15 cent kor-
ting op Euro95 en 12 cent kor-
ting op diesel. Wie iedere don-
derdag tankt, bespaart dus al-
gauw een leuk bedrag. De Tango 
tankstations zijn te vinden aan 
de Betelgeuzestraat 16 en Hee-
renduinweg 1.

Reuze korting 
bij Tango

Velsen – In de regio en de ge-
meente gaat een flinke som geld 
naar het OAB, Onderwijsach-
terstandbeleid. Zo gaat er meer 
dan een half miljoen euro naar 
peuterspeelzalen voor speciale 
doelgroeppeuters met een (taal)
achterstand. Voor het Opstap-
project voor moeders en peu-
ters reserveert Stichting Wel-
zijn Velsen ruim 70.000 euro. 
Skon kinderopvang krijgt ruim 
11.000 euro voor scholing van 
leidsters voor Voor- en Vroeg-
schoolse Educatie bij achter-
standen. Ruim 60.000 euro gaat 
naar Samen Naar School voor 
schakelactiviteiten in groepen 1 
en 2 van vier basisscholen. Dan 
wordt nog 20.000 euro betaald 
voor internationale taalklassen 
in Heemskerk en Haarlem voor 
Velsense kinderen. De gemeen-
te Velsen ontvangt van de over-
heid een specifieke uitkering 
voor het Onderwijsachterstand-
beleid.

Onderwijs-
achterstand
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Alzheimer Café
IJmuiden - Dinsdag 11 december 
is er een Alzheimer Café in IJmui-
den. Het onderwerp is ‘Dementie 
en verkeer’.
Wat is er nodig om je veilig in het 
verkeer te bewegen en wie beoor-
deelt of deelname aan het verkeer 
nog veilig is? De rijschoolhou-
der van revalidatiecentrum He-
liomare zal uitleggen hoe en wie 
dat beoordeelt en welke regels er 
gelden voor mensen met geheu-
genproblemen. Daarnaast is er 
een ergotherapeut, die zal vertel-
len over de vervoersmogelijkhe-
den die er zijn, als auto rijden niet 
meer lukt.
Wilt u meer weten over dit onder-
werp? Kom naar het het Alzhei-
mer Café in Ontmoetingscentrum 
Zeestroom, Zeewijkplein 262 in 
IJmuiden. Zeestroom is een initai-

tief van Zorgbalans, waar mensen 
met geheugenproblemen en hun 
mantelzorgers samenkomen voor 
dagbesteding, ondersteuning, ad-
vies en informatie. De ontvangst 
is vanaf 13.30 uur, het program-
ma start om 14.00 uur en duurt 
tot15.30 uur. Iedereen is welkom: 
mensen met geheugenproble-
men, partners, kinderen, vrienden, 
buren. Wie er nog nooit eerder is 
geweest, moet beslist komen ken-
nismaken. De toegang én het eer-
ste kopje koffie zijn gratis. Aan-
melding vooraf is niet nodig.
De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van mensen 
die uit eigen ervaring spreken. 
Bij elk café worden deze geïnter-
viewd door onze vaste gespreks-
leider. Na dit gesprek is er gele-
genheid om vragen te stellen.

Vrijdag mogelijk 
overlast door sneeuw
Maandagochtend gaf Ko-
ning Winter zijn eerste visite-
kaartje af. Delen van Kenne-
merland en de IJmond kleur-
den heel even wit. Al met al 
was het amper een halve cen-
timeter, maar het oogde even 
winters! De sneeuw smolt snel 
weg omdat zachtere lucht de 
temperatuur op tot 7 graden. 
Ook op dinsdag was het tij-
delijk vrij zacht met een graad 
of 8, maar dat was direct de 
minst kille dag van deze eerste 
decemberweek. Op woensdag 
was het alweer kouder en van-
daag is het ook nog steeds vrij 
behoorlijk fris. De middagtem-
peratuur komt uit op enkele 
graden boven nul en geduren-
de de nacht kan het kwik net 
onder nul uitkomen. Tijdens 
een wat intensievere hagel- of 
natte sneeuwbui kan het even 
flink glad zijn op de weg. De 
wind bivakkeert steeds tussen 
zuid en west en is meest matig 
tot vrij krachtig. Al met al niet 
bepaald aangenaam weer de-
ze week en vooral de gevoels-
temperatuur zit vaak rond het 
vriespunt.

We moeten serieus naar de 
vrijdag kijken, want dan neemt 

de neerslagkansd sterk toe. 
Mocht de lucht wat kouder 
worden, dan zou het tot flin-
ke sneeuwval en zelfs sneeuw-
jacht kunnen komen (5 tot 8 
centimeter in de IJmond), maar 
wanneer het zachter wordt, 
blijft het bij natte sneeuw of 
zelfs ijskoude regen. Wat het 
exact gaat worden, is pas op 
het allerlaatste moment dui-
delijk. Er is een subtiel samen-
spel van kou en warmte in ont-
wikkeling boven onze hoofden, 
waarbij de koude lucht veelal 
de overhand heeft.

Noord-Europa is zeer koud ge-
worden met in Zuid-Scandi-
navië tot 20 graden vorst. De 
vorstgrens reikt tot Denemar-
ken en er hoeft maar weinig te 
gebeuren of de koude vries-
lucht komt ook naar  Neder-
land. De kans op een koud 
weekend met vorst is groot en 
mogelijk blijft het tot de kerst 
winters!

Meer via de weerprimeur-
lijn 0900-1234554 en op de 
geheel vernieuwde website 
www.weerprimeur.nl.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

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

Kat komt om door 
verstikking met afval
Velsen - Op vrijdagochtend 30 
november ontving de stichting 
Dierenambulance Velsen een 
melding dat er een kat was aan-
getroffen die met zijn kopje in 
een zakje chips vastzat. 
Helaas kwam de hulp te laat voor 
deze kat, het dier was al overle-
den door verstikking. Vermoede-
lijk zag de kat een lekkere snack 
in het zakje chips, maar kon de-
ze zichzelf niet meer bevrijden 
uit het zakje.
Deze kat zou niet zijn overleden 

als iemand de moeite zou heb-
ben genomen om zijn afval, in dit 
geval een zakje chips, in de vuil-
nisbak te gooien. Als wij afval op 
straat gooien denken wij vaak 
niet bewust na over de gevolgen, 
maar (zwerf)afval kan een groot 
gevaar opleveren voor alle die-
ren die buiten leven. Dierenam-
bulance Velsen wil Velsenaren 
daarom verzoeken afval op te 
ruimen in de daarvoor bestemde 
afvalbakken, zo voorkomt u veel 
dierenleed! 

IJmuiden - Klaverjasvereniging 
Klaversientje houdt op zondag 9 
december een Schoppen Dubbel 
klaverjastoernooi. De aanvang 
is om 10.30 uur. Het eerste kop-
je koffie is gratis. Er worden zes 
partijen gespeeld. En er kunnen 
mooie prijzen worden gewon-
nen. Het entreegeld is 8 euro per 
koppel. Opgeven kan via 0255-
520332. Locatie: Woonzorgcen-
trum Velserduin, Scheldestraat 
101 in IJmuiden. 

Klaverjassen

Driehuis - Op woensdag 12, 
vrijdag 14 en zondag 16 decem-
ber kunnen kinderen in het Pie-
ter Vermeulen Museum genieten 
van een kinderfilm die geheel bij 
de tentoonstelling ‘Wip Wolle-
wap’ aansluit. De film is een ani-
matiefilm en geschikt voor kin-
deren vanaf 3 jaar. De film start 
om 13.30 uur en duurt 30 minu-
ten. Na de film kunnen de kin-
deren als ze willen een konijntje 
kleien en de tentoonstelling be-
kijken met een speurtocht, spel-
letjes, filmpjes, touchscreens en 
een vossenhol waar je via gan-
gen in kan. Wie alleen de film wil 
zien of alleen wil komen knutse-
len, is ook welkom. De filmkos-
ten zijn 1,00 euro en het knut-
selen is 1,50, euro, beide boven-
op de entreeprijs van het muse-
um. Wegens beperkte deelname 
is voor beide activiteiten aan-
melden verplicht en dat kan via 
0255-536726 of via info@pieter-
vermeulen-museum.nl.

Kinderfilm 
in Pieter 

VermeulenDubbel feest bij Voices
IJmuiden - Vorige week vrijdag 
was het dubbel feest bij Zang-
groep Voices. Er werd gevierd 
dat twee van de leden al 25 lid 
zijn. Het gaat om Ellen van Zoen 
en Erik Miessen (foto). Terwijl zij 
nietsvermoedend aan het repe-
teren waren voor het Wintercon-
cert van komende zondag, wer-
den er voorbereidingen getroffen 
om hen in het zonnetje te zet-
ten. Speciaal voor deze gelegen-
heid waren Maud Oosterbeek en 
Gieni Wezelman van de Bond van 
Zangkoren Noord-Holland  en 
Ton van Kaam en Loes Huizinga 
van de Velser Gemeenschap naar 
IJmuiden gekomen. Vlak voor de 
pauze kregen zij het woord en 
spraken ze de beide jubilarissen 
toe. Ellen en Erik werden verrast 
met oorkondes, bloemen en een 
tegeltje. Voor alle leden was er in 
de pauze een lekker stukje gebak 
met daarop het logo van de ver-
eniging en de tekst: Ellen en Erik 
al 25 jaar bij Voices!
Ellen komt al 25 jaar op vrijdag-
avond vanuit Amsterdam naar 
IJmuiden om  de nummers in te 
studeren. Door de volleybalcom-
petitie en haar wisselende dien-
sten als verpleegkundige kan El-
len niet bij alle repetities aanwe-
zig zijn. Ellen oefent veel thuis 
en kent haar partij vaak beter 
dan leden die trouw alle repeti-
ties bezoeken. Ze draait eens in 

de maand bardienst en zit ook 
in een commissie die wat meer 
achter de schermen werkt: de 
mappencommissie. Deze com-
missie zorgt dat de mappen voor 
nieuwe leden up-to-date zijn. 
Erik is er ook al vanaf het eerste 
begin bij.  Hij heeft destijds een 
grote rol gespeeld bij de fusie 
tussen Jongerenkoor Driehuis 
(waarvan hij voorzitter was) en 
Jongerenkoor IJmuiden, waar-
uit in 1984 Voices is ontstaan. 
Erik was de eerste voorzitter van 
Voices. Hij is dat geweest van 
de start in 1984 tot begin 1989. 
Daarnaast heeft Erik in zo’n beet-
je alle commissies gezeten die 
Voices rijk is. Momenteel  is hij 
actief binnen de PR commisse en 
organiseert hij jaarlijks Het Open 
Podium met heel veel enthousi-
asme. Voor zowel Ellen als Erik 
geldt dat samen zingen ontspan-
nend werkt. ,,Het is heerlijk om zo 
je weekend te beginnen.’’ Dat ze 
het goed naar hun zin hebben bij 
Zanggroep Voices is wel duide-
lijk! Anders houd je het geen 25 
jaar uit!
Wilt u Ellen en Erik – samen 
met de rest van Zanggroep Voi-
ces – aan het werk zien?  Kom 
dan aanstaande zondag  naar 
de Laurentiuskerk  Fidelishof 30 
in IJmuiden voor een uniek dub-
belconcert met Dutch Play in Or-
chestra. Aanvang 15.00 uur.

IJmuiden - Zondag 9 december 
treedt de Van Lent Band op in 
het WT Stage Café. In 2002 von-
den de drie broers van Van Lent 
elkaar in de muziek. Ze pakten 
hun instrumenten op en gin-
gen naar een kelder om te oefe-
nen. Dit bleek uitstekend te wer-
ken, want met een paar muzikale 
vrienden werd de Van Lent Band 
geboren. Anno nu is de forma-
tie niet meer weg te denken uit 
de muziekwereld, want de Van 
Lent Band is uitgegroeid tot een 
bepeler van alle denkbare podia 
in het land. Met hun aanstekelij-
ke mix van soul, funk, blues we-
ten ze van ieder optreden een 
feest te maken, waarbij het en-
thousiasme van de musici over-
slaat op het publiek zodat het 
onmogeljik is om stil te blijven 
staan. De frontlinie wordt in de 
ruggesteund door de retestrak-
ke ritmesectie van bas en drums, 
waardoor een avondje Van Lent 
Band gegarandeerd een avond-
je feest is. Een absolute aanrader 
voor iedere muziekliefhebber! 
Het optreden begint om 17.30 
uur. De toegang is gratis.

Van Lent in 
WT Stage Café
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Velsen wint ECO award
Een zilveren ECO XXI award – die 
heeft de gemeente Velsen op 3 
december gekregen uit handen 
van Jan van Run, gedeputeer-
de van de provincie Noord-Hol-
land en Jose Hendriksen, voorzit-
ter Foundation for Environmental 
Education FEE.

ECO XXI is een stimuleringspro-
gramma dat in kaart brengt wel-
ke posities gemeenten innemen op 
het gebied van duurzaamheid. Ook 
wordt aangegeven hoe dit nog ver-
beterd kan worden. Bij de beoorde-
ling voor dit keurmerk wordt geke-
ken naar zowel particuliere projec-
ten binnen de gemeenten als naar de 
eigen inspanning van de gemeenten 

voor duurzame investeringen.

De prijs is op Forteiland namens de 
gemeente Velsen in ontvangst geno-
men door de wethouders Wim Wes-
terman en Annette Baerveldt. Het 
Forteiland is gekozen voor deze uit-
reiking omdat dit het eerste monu-
ment is van de Werelderfgoedlijst 
van Unesco dat ooit een Gouden 
Green Key heeft behaald.  Naast Vel-
sen zijn ook awards uitgereikt aan 5 
andere gemeenten uit Noord-Hol-
land namelijk Bussum, Castricum, 
Heemskerk, Naarden en Zandvoort.
 
Kijk voor meer informatie op www.
velsen.nl. (foto: Provincie Noord-
Holland)

Laatste raadsvergadering 
in gemeentehuis Velsen
Op 13 december is voorlopig de 
laatste raadsvergadering van de 
gemeenteraad in het gemeente-
huis aan het Dudokplein in IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 verga-
dert de gemeenteraad Velsen in 
het Tata Steel Stadion aan de Mi-
nister van Houtenlaan 123 in Vel-
sen-Zuid.

De raadsvergaderingen, de carrou-
sels en de fractievergaderingen van 
het Raadsplein zullen in 2013 niet 

meer in het gemeentehuis van Vel-
sen plaatsvinden wegens sanering 
en renovatie van het oude deel van 
het gemeentehuis.

Vanaf half december verhuizen de 
gri�e, het college en de overige col-
lega’s van het oude deel naar De 
Beurs aan de Lange Nieuwstraat. 
Vanaf 1 januari 2014 hoopt de ge-
meenteraad de vergaderingen van 
het Raadsplein weer in het gemeen-
tehuis van Velsen voort te zetten.

Leerlingen schaatsen
voor Serious Request
Leerlingen van klas 2 van het Velle-
san College uit IJmuiden schaats-
ten op donderdag 29 november op 
de IJsbaan van Haarlem geld bij el-
kaar voor Serious Request. 

Serious Request is een actie van 3FM, 
die dit jaar aandacht vraagt voor het 
Millenniumdoel terugdringen van 
babysterfte. Wethouder Wim Wes-
terman werd gevraagd een reactie 
te geven op deze actie van het Velle-

sancollege omdat Velsen Millenium- 
gemeente is. 

De wethouder is trots op de leerlin-
gen die zich voor Serious Request in-
zetten en hoopt dat er nog veel acties 
in Velsen zullen volgen.

De opname wordt uitgezonden tij-
dens de actieweek van Serious 
Request van 18 tot en met 24 decem-
ber. (foto: Gemeente Velsen)

Inwonersavond over
regionale samenwerking
In opdracht van de gemeente-
raden van Beverwijk, Heems-
kerk, Uitgeest en Velsen wordt 
een kansenonderzoek uitgevoerd 
naar regionale samenwerking.

Het onderzoek moet een beeld ge-
ven van de opgaven waar de regio 
voor staat en op welke wijze het lo-
kaal 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.

Een van de onderdelen van het kan-
senonderzoek is een dialoogsessie 
met inwoners en verenigingen.

Burgemeester en wethouders van 
Velsen nodigen hierbij belangstel-

lende inwoners van harte uit om 
deel te nemen aan een open dialoog 
over regionale samenwerking. Ver-
enigingen krijgen een uitnodiging 
per brief. De bijeenkomst wordt ge-
houden op:

Dinsdagavond 18 december van 
19.30 tot 21.30 uur in het Tata 
Steel Stadion (Telstar), Minis-
ter van Houtenlaan 123 te Vel-
sen-Zuid.

Burgemeester Franc Weerwind zal 
de avond openen. De uitvoering van 
het onderzoek en van de dialoogses-
sie met de inwoners is in handen van 
bureau Twijnstra Gudde. Graag vóór 
10 december uw komst aanmelden 
per e-mail aan communicatie@vel-
sen.nl onder vermelding ‘Inwoners-
avond regionale samenwerking’.
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Wet maatschappelijke
ondersteuning verandert
De Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning) gaat veranderen. 
Dat merken burgers vooral wan-
neer zij bij de gemeente aanklop-
pen voor hulp.

De Wmo is vooral bedoeld voor men-
sen met (lichamelijke of verstan-
delijke) beperkingen of psychische 
problemen en mantelzorgers die niet 
goed kunnen meedoen in de samen-
leving. Zij hebben soms ondersteu-
ning nodig bij het huishouden of het 
vervoer. De gemeente gaat met hen 
in gesprek over hun problemen en 
de mogelijke oplossingen. Maar wat 
verandert er dan precies?

Als u hulp zoekt, vult u bij de recep-

tie van het stadhuis een aanmeldfor-
mulier in, samen met de medewer-
ker van het Klant Contact Centrum, 
het KCC. Het KCC geeft dat door aan 
één van de Wmo-consulenten van 
de gemeente. Die neemt contact met 
u op om de aanmelding met u te be-
spreken. Vaak zal er een gesprek vol-
gen om gezamenlijk – klant en ge-
meente – het probleem en de moge-
lijke oplossingen in kaart te brengen. 
Over dit ‘gesprek’ heeft ook een arti-
kel in de Infopagina gestaan.

Deze weken publiceert de gemeente 
Velsen meer artikelen over de nieu-
we manier van werken in de Wmo. 
Voor vragen kunt u contact opnemen 
via 140255.

Veilig Ondernemen
Het winkelgebied Lange Nieuw-
straat/Plein 1945 in IJmuiden 
heeft vrijdag 30 november 2012 
het Keurmerk Veilig Ondernemen 
(KVO) voor winkeliers ontvangen.

Afgelopen jaar is het KVO traject in 
het winkelgebied Lange Nieuwstraat/
Plein 1945 opgepakt. Met het KVO-
traject geven de partners, te weten ge-

meente, politie, brandweer en de win-
keliers, op structurele wijze invulling 
aan zaken op het gebied van veiligheid 
en lee�aarheid in het winkelcentrum. 

Om de certificering te bekrachtigen 
worden in het winkelgebied tegels ge-
legd die verwijzen naar de eerste ster 
van dit keurmerk. (foto: Ko van Leeu-
wen)

Start renovatie stadhuis
Op 14 december beginnen de 
voorbereidingen voor de verhui-
zing van het oude deel van het 
gemeentehuis. U zult dan verhuis-
auto’s om dit gebouw aan kunnen 
tre�en.

Vanaf 17 december is het deel van 
het gemeentehuis aan Plein 1945 
leeg. De meeste medewerkers uit 
dit deel werken vanaf dat moment 
een jaar lang in gebouw De Beurs 
aan Plein 1945, nummer 105. Het 
bezoek- en het postadres van de ge-
meente blijven hetzelfde, evenals de 
openingstijden. De vergaderingen 
van de gemeenteraad vinden vanaf 
januari plaats in het Tata Steel Sta-
dion in Velsen-Zuid. Zie het bericht 
op de voorpagina van deze Infopagi-
na. 

De voorbereidingen voor renova-
tie van het oude deel van het stad-
huis beginnen half december. Het 
werk zelf start op 2 januari 2013. In 
november 2013 moet de aannemer 

klaar zijn. De renovatie neemt BAM 
Utiliteitsbouw te Amsterdam voor 
zijn rekening. Kuijper & Zonen te 
Helmond voeren de installatiewerk-
zaamheden uit. Beide partijen zijn in 
hun categorie de laagste bieder.

De renovatiewerkzaamheden be-
staan onder meer uit de sanering van 
met name het ventilatiekanaal en 
andere asbesthoudende onderdelen. 
Afval wordt door een professioneel 
saneringsbedrijf in speciale contai-
ners gedeponeerd en afgevoerd. 

Daarnaast wordt het oude stad-
huisdeel duurzamer en veiliger ge-
maakt. Energiezuinige systemen en 
materialen, zoals warmte-koudeop-
slag, worden ingebouwd. Ook wordt 
het bordes hersteld bij de trouwzaal 
en de fietsenstalling en komt er een 
mindervalidentoegang bij de trouw-
zaal.

Voor meer informatie kijk op www.
velsen.nl.

Trap bij strand verwijderd
Afgelopen week is de oude trap 
bij het IJmuiderslag naar het 
strand en strandpaviljoen Beach 
Inn verwijderd. In februari 2013 
komt er een nieuwe trap.

Deze oude trap was zodanig versle-
ten dat het niet langer meer veilig 

was om hem te gebruiken. Al enige 
tijd was dit hek afgezet met borden. 
Een nieuwe trap wordt in februari 
2013 geplaatst. 

Het publiek kan tot die tijd het strand 
en het paviljoen wel bereiken, maar 
zal een stukje moeten omlopen.

Winnaar project Brakland
Wat gaat er met het braakliggend 
terrein in Oud-IJmuiden gebeu-
ren? Op woensdag 12 december 
van 13.00 tot 14.30 uur wordt dat 
bekendgemaakt op een feestelij-
ke presentatie voor inwoners van 
Oud-IJmuiden.

Er is een duidelijke winnaar te-
voorschijn gekomen uit de stem-
ming op de ‘top vijf ’ van ideeën voor 
het braakliggende terrein in Oud-
IJmuiden aan de Frogerstraat / hoek 
Bik en Arnoldkade. Ruim 70 ingevul-
de stemkaartjes kwamen terug van 
de 330 die zijn verstuurd aan de om-
wonenden.

Op woensdag 12 december om 13.00 
uur wordt de winnaar feestelijk ge-
presenteerd. Wijkwethouder Ronald 
Vennik opent de bijeenkomst, waar-
na de winnaar een toelichting zal ge-
ven op het winnende idee. Naast de 
omwonenden en kinderen uit Oud-
IJmuiden zijn ook degenen uitgeno-
digd die de andere vier ideeën heb-
ben ingediend. Kinderen vanaf 8 jaar 
kunnen meedoen aan een workshop 
muurschildering.

U kunt zich voor deze middag aan-
melden via amulder@velsen.nl. De 
bijeenkomst is bij Thalia voor de 
deur.

Finbox in Velsen
De gemeente Velsen biedt haar 
inwoners de mogelijkheid om de 
gemeentelijke belastingaansla-
gen voortaan digitaal te ontvan-
gen in de financiële inbox (FiN-
BOX) via internetbankieren.

Steeds meer bedrijven en organi-
saties maken gebruik van FiNBOX 
om facturen, aanslagen en waarde-
documenten digitaal aan te leve-
ren via internetbankieren. De ge-
meente Velsen is sinds 1 decem-
ber 2012 aangesloten bij FiNBOX 
en biedt haar inwoners nu de mo-
gelijkheid om hun gemeentelijke 

belastingaanslagen digitaal te ont-
vangen. Daarmee wordt het beta-
len eenvoudiger. U hoeft niet meer 
uw aanslag op te zoeken, de betaal-
gegevens zijn al voor u ingevuld. 
U verzendt de betaling op de ver-
trouwde manier via internetban-
kieren. Uw aanslag en taxatiever-
slag van de WOZ worden gratis di-
gitaal 7 jaar bewaard in uw FiN-
BOX.

Wilt u uw gemeentelijke aanslag 
voortaan digitaal ontvangen, meldt 
u zich dan aan via www.velsen.aan-
meldenvoorfinbox.nl.
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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, ondernemer-
sloket, 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 bestemmings-
plan, 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.

Bekendmakingen

Aanvragen

Besluiten

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

IJmuiden: Dirk Hartoghstraat 33A, 
legaliseren dakterras (27/11/2012) 
w12.000553; Velserduinweg 52 C, wij-
ziging op bouwvergunning B2-5-2005 
(27/11/2012) w12.000552; Wijk aan 

Zeeerweg 15, plaatsen dakkapel (voor-
gevel) (30/11/2012) w12.000558; Zee-
weg 260, plaatsen zonnecollectoren 
op garage (30/11/2012) w12.000557.

Velsen-Zuid: Geen mededelingen 

Santpoort-Noord: Frans Netscher-
laan 11,kappen boom (29/11/2012) 
w12.000556; Duin en Kruidbergerweg 
60 (rijksmonument), kappen 51 bo-
men (30/11/2012) w12.000560. 

Driehuis: Da Costalaan 5A, aanbren-
gen balkon hekwerk (30/11/2012) 
w12.000559.

Velserbroek: Geen mededelingen 

Velsen-Noord: Geen mededelingen 

Santpoort-Zuid: Van Dalen-
laan 169A, legaliseren bloemenstal 
(29/11/2012) w12.000555; Sport-
laan 7 0011, bestaande veranda voor 
de helft dicht maken (29/11/2012) 
w12.000554. 

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit, kunnen deze worden voorgelegd 

aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Verlenging beslistermijn aan-
vraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben op grond van artikel 3.9. 
van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht de termijn waarbinnen 
zij op de volgende aanvra(a)g(en) die-
nen te beslissen verlengd met zes we-
ken: IJmuiden, Blauwe Zeedistel 34, 
vergroten 2e verdieping (08/10/2012) 
w12.000460.

Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het(de)onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending 
van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het 
bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen (college van Bur-
gemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via Di-
giD).In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. Burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de 
datum van vergunningverlening 
is tussen haakjes vermeld):

IJmuiden: Tasmanstraat 27, ver-
groten woning met 2e verdieping 
(03/12/2012) w12.000467; Zee-
weg ong. (naast nr. 255), kappen 
boom (27/11/2012) w12.000521; 
Iepenstraat 38, kappen 2 bomen 
(27/11/2012) w12.000542.

Santpoort-Noord: Rijksweg 494, 
uitbreiden kap, plaatsen dakkapel 
voor- en achtegevel en doorbreken 
constructieve wand op twee plaat-
sen (30/11/2012) W12.000466; 
Hoofdstraat 270, kappen boom 
(27/11/2012) w12.000493; Huis 
ten Biltstraat 6, kappen coni-
feer (03/12/2012) w12.000524;  
Wustelaan 92, kappen 2 bomen 
(27/11/2012) w12.000525; Huis te 
Wissenlaan 17, kappen 2 bomen 
(27/11/2012) w12.000540.

Santpoort-Zuid: Wijnoldy Daniël-
slaan 35, kappen 1 eik (27/11/2012) 
w12.000457; Wustelaan 70, ver-
vangen berging (30/11/2012) 
w12.000463; Bloemendaalse-
straatweg 149, plaatsen dakka-
pel (03/12/2012) w12.000474; 
Harddraverslaan 15, kappen boom 

(27/11/2012) w12.000530; Ja-
gtlustlaan 12, kappen 2 bomen 
(28/11/2012) w12.000535.

Velserbroek: Geen mededelingen

Velsen-Zuid: Van Hogendor-
plaan 1, kappen boom (28/11/2012) 
w12.000505.

Velsen-Noord: Geen mededelin-
gen

Driehuis: Duin- en Kruidberger-
weg 6, kappen boom (27/11/2012) 
w12.000518; Duin en Kruidberger-
weg 6, kappen 2 bomen (28/11/2012) 
w12.000539.

Evenementen
De burgemeester van Velsen heeft 
op grond van art 2.17 APV een ver-
gunning verleend voor het houden 
van een evenement:

IJmuiden aan Zee: Op het strand 
van IJmuiden aan Zee in zone 3, 
de NK Kitebuggy, op zaterdag 2 en 
zondag 3 maart 2013,  (29/11/2012) 
u12.009361. 

Velsen Zuid: Op sportpark Schoo-
nenberg,  diverse voetbalwedstrij-
den georganiseerd door de KNVB 
in het speelseizoen 2012-2013 
(27/11//2012) u12.010125. 

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:

IJmuiden aan Zee
Ten zuiden van de Badweg en 
Kwelderspad op 8 december 2012 
(29/11/2012) u12.010691.

Verwijdering kinderopvang-
voorziening
Op grond van art. 8, lid1, sub a, Be-
sluit register kinderopvang  maken 
wij bekend dat per 1 december 2012 
de kinderopvangvoorziening Kin-
deropvang IJmuiden met registra-
tienummer 149145184 uit het Lan-
delijk Register Kinderopvang en 
peuterspeelzalen is verwijderd.
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Verkeersmaatregel

Raadsplein 13 december 2012

Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten een individuele gehan-
dicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor het volgende perceel:

Kanaalstraat 37 RD, te IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 

elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden

Donderdag 13 december 2012 vanaf 19.30 uur vergadert de gemeen-
teraad weer in het Raadsplein. De ingang voor de vergadering is aan 
het Plein 1945.

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Actualiteitenuurtje
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen:
 -notulen raadsvergadering 8 (voortgezet op 12) november 2012 en 22 
 november 2012
 -besluitenlijst raadsvergadering 8 (voortgezet op 12) november 2012 
 en 22 november 2012
4 A�andelen:
 Lijst van aan de raad gerichte brieven
 Besluitvorming
5 Verordening toeslagen en verlagingen Wet Werk en Bijstand 2013 
 gemeente Velsen
6 Verordening Langdurigheidstoeslag Wet Werk en Bijstand 2013
7 Bestemmingsplan bedrijventerrein Velserbroek
8 Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan
9 Belastingverordeningen 2013
10 Classificatie strategische gronden ivm aanpassing notitie 
 grondexploitatie door commissie BBV
11 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 

2012
 Sluiting

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken, 
wel kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingele-
verd – dat kan ook via de mail naar gri�er@velsen.nl, – dan wordt de reactie 
vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en 
de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda 
en onderliggende stukken bekijken via de website www.velsen.nl/gemeente-
raad.htm
 
Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’

19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. 
Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda 
staan, maar om andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van 
de raadsleden te brengen.

Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (gri�er@velsen.nl) 
tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering.

Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad 
over gaat of die relevant zijn voor de raad.

De raad heeft in zijn vergaderingen van 22 november  2012 een besluit geno-
men over het volgende onderwerp:

• Startdocument Heirweg t.b.v. Brede School Velsen-Noord
• 2e Bestuursrapportage 2012 gemeente Velsen
• Verordening maatschappelijke ondersteuning Velsen 2013
• Welzijn Nieuwe Stijl
• Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012-2015
• Bestemmingsplan industrieterrein Tata Steel
• Begroting 2013 “de Meergroep” en meerjarenbegroting 2014 – 2017.
• Begroting 2013 Centraal Nautisch Beheer
• Nota lokaal discriminatiebeleid gemeente Velsen 2012




