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Winter wonderland

De sneeuw zorgde aan het begin van deze week voor overlast, maar ook voor mooie
plaatjes. Woensdag was het
als gevolg van dooi alweer
over met de pret. (foto’s: Friso
Huizinga, Kim Pronk en Erik
Baalbergen)

Lichtgewond na
glijpartij op A9
Velsen-Zuid - Een automobilist is in de nacht van zondag op maandag van de A9
gegleden. Zijn voertuig kwam
ter hoogte van Velsen-Zuid in
een sloot terecht. Meerdere hulpdiensten, waaronder
een traumateam, werden opgeroepen om hulp te bieden.
Het slachtoffer kon gelukkig
vrij snel zijn voertuig verlaten
waarna hij werd opgevangen
door ambulancepersoneel.
Na de behandeling in de ambulance moest de bestuurder blazen. Deze test gaf aan
dat de man vermoedelijk teveel had gedronken. Daarop werd hij aangehouden en
overgebracht naar het politiebureau. De zwaar beschadigde auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald. De materiële schade
was aanzienlijk. (foto: Michel
van Bergen)

Dit zijn uw CDA
kandidaten
voor een
Vertrouwd
bruisend Velsen!
en Voor
dichtbij
Zorg
Elkaar
Zie verderop in de krant.
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Vrouw (53) overleden
na aanrijding met bus
IJmuiden - Bij een ongeval
op de Lange Nieuwstraat
is maandag rond 15.00 uur
een 53-jarige vrouw uit
IJmuiden om het leven gekomen. Het slachtoffer werd
ter hoogte van de fietsdoorsteek bij de Grevelingenstraat aangereden door een
Connexxion-bus. Getuigen
melden dat zij wilde oversteken. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de
politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de
toedracht van het ongeval. Daardoor was de Lange
Nieuwstraat enige tijd afgesloten. (foto: Dennis Gouda)

ZIE ADVERTENTIE
IN DEZE KRANT
Kromhoutstraat 38-40 IJmuiden, 0255-511612

www.baco-army-goods.nl
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Typisch IJ muiden

COLOFON

Door Erik Baalbergen

Verschijnt donderdag
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Verschijnt donderdag

Velsen - Vorige week heeft
de ledenvergadering van
GroenLinks Velsen de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018
vastgesteld. De kandidatenlijst ziet er als volgt uit: 1. Iskandar Sitompul, 2. Maarten-

Jan Hoekstra, 3. Ilse Stoelman, 4. Erik Droogh, 5. Harry
Osendarp, 6. Jiska Bot, 7. Ziegel Ziegelaar, 8. Klaas Strooker, 9. Johan Robben, 10.
Rob van Ballegoij, 11. Hille
Hoekstra, 12. Stefan de Bruin,
13. Wim Westerman.

EDITIE 9: IJMUIDEN & VELSEN-N.
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Velsense horeca doet
inspiratie op in Alkmaar
Velsen - De leden van Koninklijke Horeca Nederland
afdeling Velsen hebben vorige week een inspiratietour
gemaakt in Alkmaar. Dit gebeurde onder leiding van bestuurslid Evert van der Meer.
Hij runt samen met z’n vader
Van der Meer Restaurant in
IJmuiden.
Als eerste werd Grandcafé
Het Gulden Vlies aangedaan.
Dit bedrijf staat bol van de
activiteiten en weet daardoor
altijd mensen in hun zaak te
trekken. Het oudste document over Het Gulden Vlies
dateert van 1563. In het hele pand komen elementen
terug uit de vroegere jaren.
Je ziet dat het verbouwd is,
maar de oude stijl is in ere
gelaten en overal in het pand
zie je dat terug! In 1994 is het
bedrijf overgenomen door de
familie Duin. Zij maken van
het Gulden Vlies een groot
succes. Tegenwoordig staat
de tweede generatie Duin
aan het hoofd van deze oude stadsherberg.
De tour ging vervolgens verder bij Mojo’s Eatertainment.
In dit drukke bedrijf werden de Velsenaren ontvangen door de bevlogen en
hardwerkende Lilian Kops.
Zij gebruikt de gezamenlijke kracht van hun vier bedrijven om bulk-inkopen te
doen en zo flink te besparen.
Mojo’s speelt in op alle doelgroepen en dat betekent dat
zij van ontbijt tot lunch en di-

ner een zeer goede bezetting
hebben. In het weekend gaat
het meubilair de keuken in
zodat de jeugd daarna hun
gang kan gaan.
Na Mojo’s werd een bezoek
gebracht aan de nummer 3
uit de Café top 100, De Koning eten en drinken. De eigenaar heeft het bedrijf in de
laatste elf jaar opnieuw ingericht waarbij de keuken een
kleine, maar zeer prominente rol kreeg. Puur, bourgondisch en lekker eten wordt
voor honderden couverts gemaakt met de Josper grill. De
aparte caféruime achter in
het bedrijf biedt plaats aan
besloten gezelschappen en
vergaderingen.
De tour werd afgesloten bij
Bar Restaurant Hofman, het
nieuwste pronkstuk van de
horecafamilie Bezenbinder.
Het bedrijf is sinds de opening in februari een groot
succes vanwege de fraaie
zelfontworpen inrichting en
de veelzijdige menukaart.
Uniek is de zeer waardevolle computergestuurde afzuiginstallatie voor het hele pand. De nieuwste techniek bewaakt de geuren en
temperaturen. Een bezoekje waard.
Alkmaar is en blijft een fraaie
stad waar mooie en nieuwe
horecaconcepten zijn te vinden, luidde de conclusie na
afloop van de zeer geslaagde
horecatour. (foto: KHn Velsen)

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens
beeld vast, naar aanleiding
van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, een
evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die
IJmuiden biedt. Achter elke
foto schuilen wetenswaardigheden over IJmuiden.
Deze week aandacht voor
Vissering en Y-Muiden.
Tussen het Sluisplein en de
Breesaapstraat loopt de Visseringstraat. Vanaf het Sluisplein
gezien begint de straat tussen de sluiswachterswoningen
enerzijds en de commiezenwoning en het Bell-telefoonhuisje anderzijds. De straatnaam
wordt in 1886 met een raadsbesluit vastgesteld. De straat is
genoemd naar mr. Simon Vissering (1818-1888). Vissering
studeerde letteren en rechten. Hij was onder meer advocaat in Amsterdam, journalist
bij het ‘Algemeen Handelsblad’
en hoofdredacteur van de Amsterdamsche Courant, hoogleraar staatshuishoudkunde en
statistiek in Leiden en in de jaren 1879-1881 minister van Financiën. Een duizendpoot dus.
Maar waarom besluit men in
het dan nog jonge IJmuiden
een straat naar hem te noemen, terwijl andere straatnamen vooral te maken hebben
met het kanaal of het koningshuis?
Heel eenvoudig: Simon Vissering is de geestelijke vader
van de naam ‘IJmuiden’. Bijna 30 jaar vóór de opening
van het Noordzeekanaal en de
doop van IJmuiden verschijnt in
1848 in het Nederlandse literaire tijdschrift ‘De Gids’ zijn verhaal met de titel ‘Een uitstap-

je naar Y-Muiden’. In dit verhaal beschrijft Vissering een
dagtochtje naar de verzonnen
plaats Y-Muiden, Amsterdams
zeehaven aan de monding van
het eveneens verzonnen Y-kanaal tussen het Y en de Noordzee. Dit kanaal zou al twaalf
jaar voordat het verhaal speelt
zijn geopend.
Op een benauwde dag in Amsterdam stelt de ik-persoon
in het verhaal een vriend voor
om de stad Amsterdam te ontvluchten: ‘zoo laat ons een
droschke nemen, naar den
Hollandschen Spoorweg rijden, naar Y-Muiden stoomen,
daar dineren en den schoonen
avond aan den oever der zee
doorbrengen. Wij kunnen met
de boot langs het kanaal terugkeeren.’ Ze reizen per trein
naar Y-Muiden en stappen uit
op het statige en in Griekse
stijl gebouwde station bij het
strand. Na een wandeling bij
zee en een diner in het Badhuis te Y-Muiden, nemen zij
de laatste stoomboot naar Amsterdam.
Aan het einde van het verhaal
blijkt dat de auteur het hele verhaal slechts heeft gedroomd.
Hij bevindt zich in werkelijkheid in augustus 1848 op een
boot onderweg van Alkmaar
naar Zaandam. Hij is in slaap
gevallen tijdens het lezen van
een eerder dat jaar uitgegeven boekje over de ‘indijking en
droogmaking van de Zuiderzee en het Y, met kanalen van
af den Yssel bij Arnhem langs
Amsterdam tot in de Noordzee’.
Geïnspireerd door Visserings
droom over Y-Muiden krijgt de
nederzetting aan de monding
van het Noordzeekanaal bij de
opening van het kanaal in 1876
de naam ‘IJmuiden’.

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE
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Christmas Jazz Sing-In van
Muziekschool ‘t Muzenhuis
in de Dorpskerk in Bloemendaal. Aanvang 20.15 uur.

▲
14 DECEMBER

Koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Kerstexpositie Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a, Velserbroek.
Dagelijks geopend van 11.00
tot 18.00 uur. Tot en met 1 januari. Ook tijdens de feestdagen.
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Parabool’. Geopend donderdag
tot en met zondag van 11.00
tot 16.00 uur. Toegang 4 euro.
Kerstklaverjassen bij Café Bartje, Hoofdstraat 150
Santpoort-Noord. Aanvang
19.00 uur. Inschrijven aan de
bar.

15 DECEMBER

Wijkcentrum De Hofstede,
Aletta Jacobsstraat 227, Velserbroek: Open Tafel. 3-Gangenmenu. Vers gekookt.
Aanvang 12.30 uur.

(foto: aangeleverd)
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin vol
Geheimen’. Voor iedereen
vanaf 3 jaar. Open van 13.00
tot 17.00 uur.
Kerstkienen bij Seniorenvereniging Velsen-Noord in
De Stek, Heirweg 2 Velsen-

17 DECEMBER

Noord. Om 14.00 uur en om
19.00 uur.
Midwintermarkt op de Pleiadenschool, Pleiadenplantsoen 63 IJmuiden. Van 17.00
tot 19.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Klezmerband Nigun in ‘t
Mosterdzaadje, Kerkweg 29
Santpoort-Noord. Aanvang
20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.

16 DECEMBER

Kerstproeverij bij Wijnhuis
Prinschenhof, hoek De Ruijterstraat/Frans Naereboutstraat IJmuidien. Van 12.00
tot 17.00 uur. Iedereen is van
harte welkom.
Levende Kerststal en optreden kerstkoor Close Focus
van 12.00 tot 16.00 uur in
Winkelcentrum Velserbroek.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00 tot
17.00 uur. Expositie ‘Vissersschepen’ door Jan de Reus.
3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.
Santa Run op de Lange
Nieuwstraat in IJmuiden. De
start en finish zijn op Plein
1945. Om 15.00 uur begint de
warming-up, om 15.30 uur
begint de run.

(foto: aangeleverd)
Kerstkoor Joy in de Engelmunduskerk Driehuis. Aanvang 15.00 uur, deuren op
14.30 uur.
Wildavond bij Café Bartje,
Hoofdstraat 150 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Grote Kerstshow 2017. Aanvang 20.15 uur.

(foto: aangeleverd)
Kerstproeverij bij Wijnhuis
Prinschenhof, hoek De Ruijterstraat/Frans Naereboutstraat IJmuidien. Van 12.00
tot 17.00 uur. Iedereen is van
harte welkom.
Kerstlunchconcert
door
het Naaldkoor in De Naaldkerk in Santpoort-Noord.
Aanvang 12.30 uur. Bij de
uitgang is een collecte.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00 tot
17.00 uur. Expositie ‘Vissersschepen’ door Jan de Reus.
3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin vol
Geheimen’. Voor iedereen
vanaf 3 jaar. Open van 13.00
tot 17.00 uur.
Excursie IVN Zuid-Kennemerland ‘Kerst- en wintergroen op Velserbeek’. Vertrekpunt Theeschenkerij om
13.00 uur.
Kerstconcert seniorenkoor
Vitaal in de Engelmunduskerk, Kon. Wilhelminakade
119 IJmuiden. Aanvang 14.00
uur, kerk open 13.30 uur.

IJmuiden open van 13.00 tot
17.00 uur. Expositie ‘Vissersschepen’ door Jan de Reus.
3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin
vol Geheimen’. Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur. Workshop knutselen, 13.30-15.30
uur. Kosten 1,50 bovenop de
entreeprijs.
Buitenplaats Beeckestijn:
Kindervertelmiddag
voor
4-8 jaar. Van 14.00 tot 16.00
uur. Kosten 6 euro per kind.
Kan ook als verjaardagspartijtje Opgeven kan via carla_schut@hotmail.nl of 0626038252. Dit kan tot dins(foto: aangleverd)
dag ervoor tot 17.00 uur.
Van Nature in Café Bartje, Stadsschouwburg Velsen:
Hoofdstraat 150 Santpoort- Kerstconcert van de WolNoord, Aanvang 20.00 uur.
ga Kozakken. Aanvang 20.15
uur.
(foto: aangeleverd)
Kerstconcert in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen:
Grote Kerstshow 2017. Aanvang 15.00 en 20.15 uur.

18 DECEMBER

Wijkcentrum De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227,
Velserbroek:
Restaurant.
3-gangenmenu. Vers gekookt. Aanvang 12.00 uur.
Bijeenkomst Muntenclub
in Het Terras, Dinkgrevelaan
Santpoort-Noord. Aanvang
19.00 uur.

(foto: aangeleverd)
Astrid Nijgh te gast bij RTV
Seaport in SpiritualiTijd.
21.00 uur.

19 DECEMBER
(foto: aangeleverd)
Kerstsamenzang met het
Chr. Mannenkoor IJmuiden
in ‘t Kruispunt in Velserbroek.
Aanvang 15.00 uur.
Advent Carol Service door
de Engelmundus Cantorij om
19.15 uur in de Engelmunduskerk in Driehuis.

Kledingbeurs Het Kruispunt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Wijkcentrum De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227,
Velserbroek:
Restaurant.
3-gangenmenu. Vers gekookt. Aanvang 17.00 uur..

20 DECEMBER

OIG
tweedehandswinkel open aan Industriestraat,
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Wijkcentrum De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227,
Velserbroek:
Restaurant.
3-gangenmenu. Diepvriesmenu. Aanvang 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum

21 DECEMBER

Koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Kerstexpositie Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a, Velserbroek.
Dagelijks geopend van 11.00
tot 18.00 uur. Tot en met 1 januari. Ook tijdens de feestdagen.
Buitenplaats
Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Parabool. Geopend donderdag tot
en met zondag van 11.00 tot
16.00 uur. Toegang 4 euro.
Stadsschouwburg Velsen:
Ton Kas: Meesterlijke moppenverteller. Aanvang 20.15
uur.

Aanmelden
gratis nieuwsbrief via
nieuws@rtvseaport.nl
rtvseaport.nl/agenda
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Vrienden van Jacob voor dertiende
keer onderscheiden met Michelinster
Santpoort-Noord - Restaurant De Vrienden van Jacob
op Landgoed Duin & Kruidberg blijft in het bezit van
een felbegeerde Michelinster. Dat is maandagmiddag in Amsterdam bekendgemaakt.

‘I Love Me’

Cursus zelfvertrouwen
in Kraaktheater Driehuis
Velsen - De volgende zelfvertrouwenbooster van ‘I
Love Me’ gaat op 8 januari van start. In deze cursus
wordt op een leuke manier
aan persoonlijke ontwikkeling gewerkt door theater
als middel in te zetten. Trainer Mieke Koers laat je ervaren, durven, experimenteren, voelen en vooral doen.
‘I Love Me’ heeft een krachtige werkwijze van theater
en ervaringsgerichte werkvormen. Verwacht in alle
trainingen persoonlijk uitgedaagd te worden en verder te komen in je ontwikkeling, maar ondertussen
ook veel plezier te hebben.
Het gaat er bij deze cursus

niet om dat je de sterren
van de hemel acteert. Iedereen kan hieraan meedoen.
Elke les begint met een
aantal eenvoudige oefeningen om los te komen. Zo leren de deelnemers elkaar
als groep ook beter kennen.
In iedere oefening valt iets
te leren op het gebied van
zelfvertrouwen, authenticiteit en zichtbaarheid. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een moment van
reflectie.
De cursus duurt elf avonden (van 19.45 tot 21.45
uur). Kijk voor meer informatie en aanmelden op
www.I-love-me.nl.
(foto:
aangeleverd)

De Vrienden van Jacob is één
van de in totaal 108 Nederlandse restaurants die in de
lijst van Michelin zijn opge-

Het is voor de dertiende opeenvolgende keer dat executive chef Alain Alders en zijn
team worden onderscheiden
met een ster. De eerste keer
was in 2005.
Het restaurant is gevestigd in
de vroegere zomerwoonkamer en serre van het landhuis
dat Jacob Theodoor Cremer
tussen 1907 en 1909 liet bouwen om familie en vrienden te
ontvangen.

Advent Carol
Service

‘t Mosterdzaadje

Klezmerband Nigun en
Kandidatenlijst VVD gevoelig Kerstconcert

Velsen vastgesteld

Velsen - De VVD-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018
is vastgesteld. Op de lijst
staan zowel nieuwe als vertrouwde gezichten. Kandidaten die ieder hun eigen
kennis, kunde, ervaring en
enthousiasme meebrengen.
Lijsttrekker is Jeroen Verwoort uit IJmuiden. Op 2
staat Bas Koppes uit Santpoort-Noord, op 3 Tilly Mastenbroek-Wesseling
uit Santpoort-Noord. Daarna volgen Cas Schollink
uit Santpoort-Noord, Laura
Ouderkerken uit IJmuiden,
Peter van Duyn uit Santpoort-Noord, Geert Simmer uit Velsen-Zuid, Wouter Wesseling uit IJmuiden,
Roel van den Berg uit Velsen-Zuid, Graham Wastell
uit Driehuis, Eric-Jan van
der Does uit Driehuis, Jel-

ger Buitelaar uit SantpoortZuid, Rob Roelfs uit Velserbroek, Raymond Jak uit
Santpoort-Zuid, Arjen Verkaik uit Santpoort-Noord en
Martin Noorman uit IJmuiden.
,,Ik ben heel blij met de
keuze voor dit VVD-team”,
zegt lijsttrekker Jeroen Verwoort. ,,Het is een mooie
mix van talenten, waarbij ervaring en vernieuwing
hand in hand gaan. Wij zullen met opgestroopte mouwen en passie voor het
mooie Velsen aan de slag
gaan.’’
Het verkiezingsthema van
VVD Velsen is Gewoon
doen.
,,Gewoon doen wat er nodig
is voor Velsen, maar wel gewoon blijven doen. Aanpakken, doorzetten en keuzes
maken.’’

nomen: 89 met één ster, 16
met twee sterren en 3 met
drie sterren. (foto: Landgoed
Duin & Kruidberg)

Santpoort-Noord - Weemoed
en optimisme op vrijdag 15 december om 20.00 uur met de
Klezmerband Nigun. Het zeven koppige ensemble speelt
Klezmer- en Balkanmuziek, en
laat Hebreeuwse-, Sefardische
en Jiddische liederen horen
Op zondag 17 december om
15.00 uur is in ‘t Mosterdzaadje een kerstconcert waarin grote componisten zoals Schubert,
Wolf, Reger, Grieg en Handel

de geboorte van Christus verklanken. Ook ruimte voor minder bekende buitenlandse
kerstliederen uit Polen, Spanje,
Frankrijk en Engeland. En een
samenzang.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29,
telefoon 023-5378625. Vanaf
een half uur van te voren is de
zaal open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk.
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.
(foto: aangeleverd)

Driehuis - Zondagavond 17
december verzorgt de Engelmundus Cantorij om 19.15 uur
een Advent Carol Service in
de Engelmunduskerk. Tijdens
de viering worden er stukken
gespeeld en gezongen van
G.P. da Palestina, Toby Wardman, Gerge Weissel, H. Jongerius, G.B. Martini, H.L. Hassler,
Gabriel Jackson en N. Schuurman. De samenkomst, die ongeveer drie kwartier duurt, is
een mooie voorbereiding op
het komende Kerstfeest. Voorganger is pastor Wigchert. De
cantorij staat onder leiding
van dirigent/organist Joop
Heeremans.

Muntenclub
Santpoort-Noord - Op
maandag 18 december komt
de muntenclub weer bijeen
in Het Terras. Op deze avond
vindt er een veiling en een
kerstverloting plaats. Hierbij
zijn leuke prijzen te winnen.
De zaal is vanaf 19.00 uur
open. Meer weten? Bel 0626404240.

CDA Velsen maakt eerste
kandidaten bekend

Velsen - Woensdag 6 december kozen de leden van CDA
Velsen de eerste negen kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.
Wethouder Robert te Beest
voert de lijst aan.
Op de tweede plaats staat Annekee Eggermont uit IJmui-

den, Op de derde plaats vinden we Cees Sintenie uit Santpoort-Zuid. Op plek vier staat
nieuwkomer Gideon Nijemanting, een gedreven jong talent uit Driehuis. Op 5 nog een
nieuwkomer: Frans Blokland
uit Santpoort-Noord, specialist op het gebied van de zorg.

Op 6 Jacqueline Staats uit Velserbroek. Op 7 de jeugdvertegenwoordiger Ruben Oostwouder en op plaats 8 JanKees Salverda. Op 9 staat het
huidige steunfractielid Arjan
Kloppers (op eigen verzoek).
De lijst wordt de komende tijd
nog verder aangevuld.
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Opwaardering
sport

IJmuiden - Sinterklaas ligt
inmiddels al ruim een week
achter ons. De ANWB heeft
twee dagen achtereen code
Oranje afgegeven en Nederland is niet meer in beweging
te krijgen door alle sneeuw.
Het goede nieuws is echter:
op naar de kerst.
Wijnhuis Prinschenhof aan
Frans Naereboutstraat 17 is
alweer helemaal in kerstsfeer. De kerstversiering is uit
het magazijn gehaald en de
etalages zijn ingericht. Gauw
nog even wat leuke ballen en
snuisterijen gehaald.
Ook de voorbereidingen voor
de kerstproeverij zijn in volle gang. Komend weekend
op zaterdag en zondag, beide
dagen van 12 tot 5, is het zo
ver. Dé kans voor de klanten
om een aantal van de nieuwe wijnen te proeven. Ook dit
jaar hebben ze weer heerlijke

wijnen open staan, voor elk
wat wils. Voor de wijn voor elke dag hebben ze wat nieuws
in het huiswijn-segment, deze keer uit het zwoele zuiden van Italië: een witte Grillo en een rode Nero d’Avola,
vergeet die namen maar en
ga genieten van de smaak.
Naast deze wijnen staan er
uiteraard nog meer open die
graag willen pronken bij de
kerstdis. Zo als de lekkerste
wijn uit Zuid-Afrika, nee ze
verklappen nog niet welke dit
is. Ook bubbels, dessertwijn
en port zullen niet ontbreken.
Als het menu voor de feestperiode is bepaald, kijken
ze bij Wijnhuis Prinschenhof
graag samen met u naar geschikte bijpassende wijnen.
U bent van harte welkom op
zaterdag 16 of zondag 17 december van 12 tot 5. (foto:
aangeleverd)

Decemberkriebels bij
winkels in Velserbroek
Velserbroek - De Decemberkriebels zijn in volle gang
in winkelcentrum Velserbroek. Iedere zaterdag in
de maand december kunnen bezoekers genieten van
sfeervolle kerstactiviteiten en
een leuke eindejaarsactie.
Op zaterdag 16 december
kunnen bezoekers de Levende Kerststal bewonderen in
het winkelcentrum. Van 12.00
tot 16.00 uur brengt kerstkoor Close Focus een muzikaal kerstrepertoire en er
wordt heerlijke warme chocomelk en glühwein geschonken.
Een Levende Kerstboom,
Kerstballen, een Cadeautje
en Kerstdames bezoeken op
zaterdag 23 december winkelcentrum Velserbroek. Zij
wensen iedereen hele fijne

Feestdagen en delen een lekkere attentie uit. Ook is er die
dag voor alle bezoekers warme chocomelk en glühwein!
De hele maand december
kunnen bezoekers van winkelcentrum Velserbroek meedoen met een eindejaarsactie. Spaar van vijf verschillende winkels een kassabon
en maak kans op een prachtig eindejaarspakket! Doe de
kassabonnen in de spaarenvelop (verkrijgbaar bij alle
winkeliers) en stop deze voor
27 december in de actieton
bij Bloemsierkunst Rob van
den Berg.
De winnaars worden op 28
december bekendgemaakt
via de Facebookpagina van
winkelcentrum Velserbroek.
Dus like deze pagina en blijf
op de hoogte!

Velsen - De sportaccomodaties in Velsen worden
constant opgewaardeerd.
Duurzaamheid en veiligheid zijn speerpunten in de
nieuwe startnotitie sportaccomodaties. Zo zal men
het zwembad energiezuiniger maken. Er worden aan
sportcomplexen steeds hogere eisen gesteld. Soms
door wetgeving, maar ook
de huidige tijd eist aanpassingen, zoals wifi, sporthoreca en digitale informatieborden. Sportpark Zeewijk
is nu nog een monofunctioneel park met alleen voetbal. Dat gaat veranderen als
DKV akkoord gaat met een
volledige verhuizing naar
dit park waar ze ‘s winters
al spelen. Er zou dan bijvoorbeeld ook een beachcourt kunnen komen voor
meerdere sporten. Door
sportparken
multifunctioneel te maken kunnen
zij fungeren als een soort
buurthuizen voor activiteiten en contact, zodat de sociale samenhang in de wijken wordt verhoogd. Sportpark Elta in Santpoort-Zuid
wordt opgeknapt. Er wordt
dan gewerkt aan drainage
zodat de velden beter bespeelbaar zijn. Maar ook
de parkeercapaciteit wordt
verbeterd. Om nog meer
Velsenaren vitaal en in beweging te krijgen worden
zowel binnen- als buitenaccomodaties aangepast.
Maar veel Velsenaren sporten individueel in de openbare ruimte. Dus is er ook
aandacht voor deze tak,
bijvoorbeeld door de nieuw
aan te schaffen sportcontrainer. Over alle aanpassingen is met betrokkenen
gepraat.

Gereguleerde
wietteelt
Velsen - De gemeente Velsen heeft zich aangemeld
om mee te doen met een experiment voor gereguleerde wietteelt. De gemeenteraad van Velsen heeft al
meermaals een voorstel
hier toe gedaan. In het regeerakkoord 2017-2020 wil
de overheid zes tot tien gemeenten uitkiezen voor een
dergelijk experiment dat de
wietteelt uit de criminele
sfeer moet halen. Het is nu
afwachten of Velsen inderdaad wordt uitgekozen. Tot
die tijd blijft wietteelt in Velsen illegaal.

34ste Nieuwjaarsduik
op het IJmuiderstrand

IJmuiden aan Zee - De traditionele nieuwjaarsduik op
het IJmuiderstrand promoot dit
jaar het thema IJmuiden Rauw
aan Zee. Want: ‘Dit is pas rauw
aan zee, hier duikt iedereen
gratis mee’.
Stichting
Strandspektakel
IJmuiden met Paviljoen Noordzee en de IJRB faciliteren traditiegetrouw op 1 januari voor
de 34ste keer de nieuwjaarsduik. Op deze duik worden
weer zeer veel deelnemers en
publiek verwacht. Iedereen is
welkom van jong tot oud.
De deelnemers kunnen zich inschrijven vanaf 11.30 uur in Paviljoen Noordzee, Kennemerstrand 178, IJmuiden. De duik
is om 13.00 uur. Bij het inschrijven krijgen de deelnemers de

Unoxmuts. Het inschrijven is
gratis maar er wordt een donatie gevraagd voor de IJRB. Na
de duik krijgen de deelnemers
hun traditionele herinneringsvaantje en uiteraard de gratis chocolademelk, glühwein
en erwtensoep. Deze laatste
wordt gesponsord door Unox.
Het geheel zal na de duik worden opgeluisterd met gezellige muziek in de zaal. Een paar
tips voor de duikers: neem een
paar oude slippers mee, een
handdoek en een badjas. Dit
voorkomt dat men koude voeten krijgt of onderkoeld raakt
voor de duik.
Zie ook www.strandspektakelijmuiden.nl of bel Paviljoen
Noordzee via 0255-514004.
(foto: Machiel Kraaij)

RTV Seaport neemt
afscheid Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 22 december organiseert RTV Seaport
een twaalf uur durende live radio-marathonuitzending die
geheel in het teken staat van
het afscheid uit het Witte Theater. Iedereen is welkom om
naar de studio aan de Kanaalstraat te komen en een bod te
doen op de vele cd’s, vinyl, apparatuur en meubilair dat niet
mee gaat naar de nieuwe locatie aan de Gerard Doustraat. De
opbrengst zal geheel ten goede komen aan de exploitatie
van de lokale omroep, die geheel door vrijwilligers in stand
wordt gehouden. RTV Seaport
staat aan de vooravond van
een stevige vernieuwing. Zo
wordt intensiever samengewerkt met de lokale omroepen
uit de IJmond (Beverwijk en
Heemskerk). Daarnaast wordt
steeds meer content gedeeld
met de regionale omroep NH.
Verjonging, door de hele organisatie heen, staat hoog op de
prioriteitenlijst. De verhuizing
naar het nieuwe onderkomen
in de Gerard Doustraat begin
2018 vormt daarvan het officiele startschot.
Voordat het zover is, wordt op
vrijdag 22 december afscheid
genomen van het Witte Theater. Alle DJ’s die voor RTV

Seaport actief zijn, zullen tussen 10.00 uur ’s morgens en
22.00 uur ’s avonds in wisselende samenstelling de Kerst
Top 50 ten gehore brengen.
Tevens zullen zij artiesten ontvangen en interessante IJmondianen die langs komen spontaan interviewen. Iedereen is
van harte welkom om langs te
komen en een kijkje te nemen
in de nostalgische studio waarin de oer van de oproep, het piratentijdperk, nog steeds voelbaar is. Voor een klein, vrijwillig bedrag kan het publiek een
plaatje aanvragen en aankondigen op de radio. Hoe leuk is
dat! Omdat de nieuwe radiostudio hoofdzakelijk gebruik
zal maken van digitale muziek, zal de waardevolle collectie aan cd’s en vinyl tegen aantrekkelijke prijs te koop worden
aangeboden. Ook is er nog de
nodige apparatuur en meubilair dat niet meeverhuist. Bezoekers kunnen ook een bod
op die spullen doen. Natuurlijk zal de kantine open zijn
voor een hapje en een drankje.
De opbrengst van de hele dag
komt ten goede aan de verhuizing en het verjongingsprogramma waarmee de vrijwilligers van RTV Seaport in 2018
starten. De toegang is gratis!
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OPO maakt zich hard
voor goed onderwijs

Regio - Leerkrachten van de
OPO IJmondscholen in Beverwijk, Heemskerk en Velsen
hebben dinsdag 12 december
meegedaan aan de landelijke
stakingsactie.
Ieder kind heeft recht op goed
onderwijs. Leerkrachten willen
daarom de tijd hebben om lessen goed voor te bereiden, om
ieder kind te volgen en het onderwijs af te stemmen op wat
een kind nodig heeft. Om dat
duidelijk te maken, hebben de
leerkrachten van OPO IJmond
een keten gevormd langs het
Noordzeekanaal, een markante plek in de IJmond waar
veel mensen langskomen. Hun

boodschap: ‘Wij maken ons
hard voor goed onderwijs in
het hart van de IJmond, geef
ons daarvoor tijd en waardering!’ Op dit moment dreigt een
tekort aan leerkrachten. Dit betekent dat leerkrachten regelmatig extra werken om zieke collega’s te vervangen. Om
nieuwe collega’s te werven,
zet OPO IJmond de deuren
van hun scholen open: zij-instromers wordt een stageplek
en een opleiding aangeboden.
Met de Pabo is een convenant
‘Opleidingen in de school’ gesloten en LIO’ ers kunnen betaald stage lopen.
Aan het eind van de ochtend

kon geleerd worden van Anton
Horeweg. Niet alleen door de
leerkrachten, ook collega’s van
de kinderopvang en tussen- en
naschoolse opvang waren uitgenodigd. Anton heeft een inspirerende presentatie gegeven over executieve functies.
Dit is een verzamelnaam voor
denkprocessen in het brein die
belangrijk zijn voor het denken
en het uitvoeren van sociaal,
efficiënt en doelgericht gedrag.
OPO IJmond heeft op de stakingsdag niet alleen een signaal afgegeven, maar ook geinvesteerd in het beste onderwijs in de IJmond. (foto: aangeleverd)

Santa Run voor tweede
keer over Lange Nieuw
IJmuiden - Op zaterdag 16
december kleurt IJmuiden
weer rood, als een paar honderd als kerstmannen verklede enthousiastelingen meedoen met de tweede Kennemerland Santa Run.
Deze fun run wordt georganiseerd door zes lokale Rotary Clubs. De netto-opbrengst
gaat naar de Stichting Vrienden van het Rode Kruis Ziekenhuis.
De Kennemerland Santa Run
is een sponsorloop waar iedereen aan mee kan doen. De
organisatie nodigt nadrukkelijk teams van (basis)scholen,
bedrijven, (sport)verenigingen en vriendenclubs uit om
zich in te schrijven via kennemerland.rotarysantarun.nl
of bij de drie inschrijfpunten:
EP Tol, de Drankenier en Patrick van Keulen.
Deelname aan de run kost
12,50 euro. Alle deelnemers
ontvangen een kerstmanpak en leggen een parcours
af van ongeveer drie kilometer. Het parcours betreft de
nu geheel vernieuwde Lange
Nieuwstraat. Start en finish
zijn op Plein 1945 in IJmuiden. Op het plein is livemuziek door de band Drie Vier-

kante Meter, koek en zopie
en natuurlijk gluhwein.
De hele netto-opbrengst van
de Kennemerland Santa Run
gaat naar het De Stichting
Vrienden van het Rode Kruis
Ziekenhuis, een vrijwilligersorganisatie die werkt zonder
overheidssteun. De stichting
spant zich in om het verblijf
van patiënten en in het bijzonder kinderen en bezoekers in het Rode Kruis Ziekenhuis en het bijbehorende
Brandwondencentrum Beverwijk zo aangenaam mogelijk te maken. Het zijn voorzieningen die niet uit het basisbudget van het ziekenhuis
kunnen worden betaald.
In 2008 vond de eerste Rotary Santa Run plaats in Gorinchem. Sindsdien hebben zich
steeds meer plaatsen bij dit
initiatief aangesloten.
De Rotaryclubs van Velsen,
Beverwijk, IJmond, Santpoort, Santpoort-Brederode,
en Uitgeest-Heemskerk nemen de gehele organisatie
van dit evenement voor hun
rekening. Hun ambitie is om
tenminste driehonderd kerstmannen op de been te brengen. (foto: aangeleverd)

Tuinbouw in Santpoort

Bloeiend Santpoort
Santpoort-Zuid - Stichting Santpoort geeft zaterdag 16 december om 15.30
uur in de Dorpskerk een presentatie over De Zandpoort
no. 31. Deze uitgave ‘Bloeiend Santpoort’ behandelt de
geschiedenis van de tuinbouw in Santpoort. Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan wethouder Verkaik. U kunt zich nog aanmelden via stichtingsantpoort.
nl. Vanaf dinsdag 19 december is De Zandpoort te koop
bij Bredero Boeken in Santpoort-Noord.
Santpoorters hebben generaties lang hun boterham in
de tuinbouw verdiend. De
Zandpoort staat vol verhalen over vele jaren bedrijvigheid met bekende Santpoortse kwekerfamilies als Nijssen, Molenaar, Handgraaf
en anderen. In de 19e en begin 20ste eeuw waren vooral
de bloembollen- en aardbeienteelt belangrijk. Want daar
was veel handel in, ook in-

ternationaal. Met hun aardbeienoogst, vaak geladen
op handkarren, honden- of
ezelkarren trokken de tuinders naar de veiling in Beverwijk. De vraag naar bloembollen steeg gestaag vanaf
1850. Daarom werd in die tijd
de grond van veel blekerijen
in Santpoort verkaveld voor
bloembollenkwekerijen. In de
jaren twintig verrezen overal
in de bollenstreek prachtige
bollenschuren en chique villa’s. In Santpoort was van deze ‘bollenadel’ echter geen
sprake. Hier zijn de selfmade

bollenkwekers te vergelijken
met hardwerkende MKB-ers.
De werktijden waren lang.
Maar er was ook veel ondernemerschap en experimenteerlust.
Zie ook www.stichtingsantpoort.nl. Ter gelegenheid van
de nieuwe Zandpoort kunt u
meedoen aan de Kerstprijsvraag. Weet u waar de oudste
bollenschuur van Santpoort
staat? Ga dan naar stichtingsantpoort.nl. Onder de goede inzendingen verloten wij
drie mooie kerststukjes. (foto: Florian van der Horst)

Frank Korpershoek geeft
gastles op Vellesan
IJmuiden - Vorige week gaf
Telstar aanvoerder Frank Korpershoek een gastles over
sport en voeding gegeven op
het Vellesan College. Met deze praktijklessen wil men op
het Vellesan College een extra impuls geven aan het onderwijs.
Daarnaast worden school en
bedrijfsleven en topsport bijeen gebracht.
En als niemand minder dan
de aanvoerder van Telstar
vertelt over goede voeding

in relatie tot topsport is het
helemaal interessant. Korpershoek gaf een aantal prima voorbeelden en liet zien
dat goede voeding essentieel is voor het uitoefenen van
topsport, maar ook voor een
goede gezondheid in het algemeen.
De leerlingen hebben de
gastles als zeer leerzaam ervaren en hopen dat Frank
Korpershoek nog eens een
gastles komt geven. (foto:
Vellesan College)
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Gezin dat opsteker verdient als VIP naar Telstar
Velsen - Telstar, Van der
Valk Taxiservice en de Jutter/de Hofgeest zijn op
zoek naar een gezin dat
vlak voor de kerst wel een
opsteker kan gebruiken. Zij
maken kans om volgende
week vrijdag als VIP uitgenodigd te worden bij de
wedstrijd van het jaar: Telstar-De Graafschap. Inclusief vervoer, dineren en
mooie plekken op de tribune!
,,Met de kerstgedachte in
het achterhoofd willen wij
dit jaar graag iets speciaals doen voor een familie
die een vervelende periode
achter de rug heeft, het financieel lastig heeft of één
van de gezinsleden lange
tijd heeft moeten missen’’,
aldus initiatiefnemer Hendrikjan van der Valk. ,,Ons
doel is om een gezin uit
Velsen een heerlijke voet-

balavond te bezorgen met
alles erop en eraan. We halen onze gasten thuis op,
trakteren ze op het matchdiner in de businessclub
en zorgen ervoor dat ze de
beste plekken op de tribune hebben. Daarnaast mogen zij de wedstrijdbal met
handtekeningen van alle
spelers mee naar huis nemen.’’
Het idee van Van der Valk,
die tijdens de wedstrijd tegen De Graafschap balsponsor is, past goed bij
het maatschappelijke karakter van Telstar. De club
maakt met Telstar Thuis in
de Wijk al jaren een ééntweetje tussen de club en
de samenleving. ,,Wij waren
meteen
enthousiast toen Hendrikjan met
dit voorstel kwam’’, zegt
Frank Korf, voorzitter van
de Businessclub Telstar.

,,Het ligt misschien meer
voor de hand om een gezin
te trakteren op een voorstelling in de schouwburg,
maar op dit moment gaat
er niets boven een avondje Telstar. Dankzij het aanvallende voetbal van Mike
Snoei staan we op dit moment zevende op de ranglijst, een positie waar we jaren niet hebben gestaan. Ik
weet zeker dat wij een gezin met elkaar een prachtige avond kunnen bezorgen!’’
Kent u een gezin dat deze opsteker verdient? Stuur
dan een mail met een motivatie van maximaal 200
woorden naar redactie@
jutter.nl. Aanmelden kan
tot en met dinsdag 19 december. Over de selectie
van het gezin wordt niet
gecorrespondeerd. (foto:
1963-pictures.nl)

Jongerencoaches
Velsen - De jongerencoaches die zijn ingezet om
jongvolwassenen met meervoudige problematie op weg
te helpen naar hun toekomst, worden in ieder geval nog tot 30 april 2018 ingezet. Het gaat om jongeren met een geringe zelfredzaamheid die na de reguliere jeugdzorg nog niet op
een eigen plek of zelfstandig zijn. Op de genoemde
datum loopt de pilot jongerencoaches in Beverwijk en
Heemskerk af en zal worden
afgewogen of de jongerencoaches Ijmondiaal kunnen
worden ingezet.

Duurzame pont
Velsen - De gemeente Amsterdam is bezig met een
voorstel om de veerponten over het Noordzeekanaal, waartoe ook die in Velsen-Zuid en Buitenhuizen
behoren, te verduurzamen.
De veerponten zouden dan
niet meer op diesel, maar
op elektriciteit gaan varen.
De huidige schepen worden
dan voorzien van een nieuwe
plug-in hybrideaandrijving.
In geval van een noodgeval
of het varen naar de onderhoudswerf kan de dieselmotor nog worden aangezet. Om
het fietsverkeer tussen Alkmaar en Haarlemmermeer te
stimuleren blijft de spitspont
behouden.

IJmuiden - Afgelopen zaterdag vond het NK teams
trampolinespringen
plaats
in Oss. Van TVIJ had het B-,
C- en E-team zich geplaatst.
De sneeuw werd getrotseerd,
want hoewel het hier nog
schoon en droog was, bleek
er in Oss al een pak sneeuw
te liggen.
De dag begon vroeg voor
het B-team met daarin Britt
Klous, Zoë Hekelaar, Ella Edwards en Maaike Spring in
‘t Veld, zij waren als tweede team van de dag aan de
beurt en zijn na een goede
voorronde als 5e de finale in
gegaan. Vervolgens was het
de beurt aan het C-team met
Dewi Soddemann, Anouska
Plas, Bridget Thijssen en Joy
van Keijzerswaard, met een
6e plaats kwamen zij net wat
punten te kort voor een finale plaats. Als laatste kwam
ook het E-team in actie met
Faith van den Brande, Melanie Terpstra, Lieke van Vier-

zen en Noëlle Kuipers, ook
zij kwamen helaas punten te
kort voor een finale plaats en
werden 12e. Na de voorrondes werd er stil gestaan bij
het afscheid van Nellie Mol,
zij is in het verleden voorzitter geweest van TVIJ en
heeft zich daarna hard gemaakt voor trampolinespringend Nederland als voorzitter van de landelijke technische commissie trampolinespringen van de KNGU, deze functie legt zij per 1 januari neer. Haar tomeloze inzet
wordt zeer gewaardeerd en
zij heeft van de KNGU een
zilveren speld ontvangen uit
handen van Huite Zonderland. Na dit afscheid ging
het B-team vol goede moed
de finale in en na een aantal
spannende oefeningen met
slechts 1,11 punten achter
nummer twee werden zij, de
nummers 4 met ruim 11 punten achter zich, heel knap
derde! (foto: aangeleverd)

Velsen-Zuid - Of de Witte Leeuwen nu wonnen, gelijkspeelden of verloren: ongeacht het resultaat waren
de wedstrijden altijd amusant. Vooral door de vele
goals en onverwachte momenten waarop die vielen.
In een steenkoud Rabobank
IJmond Stadion wisten Telstar en FC Emmen het publiek echter geen moment
in vervoering te brengen.
Dat het beide keepers waren die een hoofdrol opeisten, was veelzeggend. Door
de bloedeloze 0-0 bezet Telstar momenteel de zevende
plek in de Jupiler League.
De ploeg van Mike Snoei
lijkt, gezien de stroeve laatste twee wedstrijden, te
snakken naar de winterstop.
,,Ik houd niet van 0-0 spelen”, was de veelzeggende
reactie van Snoei na afloop.
Het is het handelsmerk van
de trainer dat hij het publiek
wil vermaken, maar dat
kwam afgelopen vrijdagavond totaal niet uit de verf.
Met name de eerste helft
kreeg het stempel ‘slaapverwekkend’. Het eerste echte
gevaar kon pas na 30 lange minuten worden genoteerd. Alexander Bannink
werd fraai gelanceerd, maar
Rody de Boer verrichtte zijn
eerste goede werk van de
avond: op acrobatische wijze wist hij de bal nog net op
tijd weg te ranselen. De toeschouwers voelden aan dat

één moment deze wedstrijd
zou gaan beslissen. De Witte Leeuwen leken daarbij
de hulp te krijgen van arbiter Mulder. Andrija Novakovich had zich, op weliswaar listige en fraaie wijze,
ontdaan van twee FC Emmen verdedigers: maar voor
de manier waarop de spits
naar de grond werd gewerkt
kon absoluut geen penalty worden gegeven. Uitblinker Dennis Telgenkamp wist
de inzet van de Amerikaanse Serviër zonder veel moeite te keren.
De tweede helft bood meer
spektakel. De ingevallen
Gerson Rodrigues was twee
keer dichtbij de verlossende
treffer. Iedereen in het stadion kon niet anders dan concluderen dat geen van beide
ploegen aanspraak maakte op de overwinning. Youri Loen en Cas Peters wisten
met een geniepige schuiver en fraaie kopbal nog bijna een Drentse overwinning
over de streep te trekken.
Een lichtpuntje zag de ontevreden Snoei nog wel.
,,We hebben een keer de nul
gehouden en dat is ook weleens goed. Zeker als Toine
van Huizen tijdens de warming-up nog uitvalt.”
De Witte Leeuwen eindigen de bewogen eerste seizoenshelft tegen Jong FC
Utrecht (uit) en De Graafschap (thuis). (Douwe de
Vries)
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Kerstlunchconcert in de
Naaldkerk

Kerstverhaal komt tot
leven in Velserbroek
Velserbroek - Het kerstverhaal komt op kerstavond
zondag 24 december tot leven in Velserbroek. En u kunt
meedoen.
Op reis naar Bethlehem maar
dan in Velserbroek. Lopen
langs soldaten, herders en
wijzen. Stilstaan bij het engelenkoor dat zingt van licht in
de nacht. Jozef en Maria en

het Kind vinden. Dat kan allemaal op zondag 24 december van 18.30 tot 19.30 uur
in het park aan de Galle Promenade. De dorpsvereniging
werkt samen met Hart voor
Velserbroek en het Kruispunt
om het oude kerstverhaal tot
leven te brengen. Toegang is
vrij. Na afloop is er samenzang op het plein.

Santpoort-Noord - Zondagmiddag 17 december
wordt in de Naaldkerk om
12.30 uur een kerstlunchconcert verzorgd. Het Naaldkoor zal onder leiding van
haar vaste dirigente Titia Mijnen-Joosen een afwisselend kerstrepertoire ten gehoren brengen. Dit wordt op
de piano begeleid door Laura
Tesselaar. Aan het optreden
wordt medewerking verleend
door een kinderkoor en zang
van de heer Sander Cornelissen. Ook de samenzang ontbreekt niet. Tijdens de pauze wordt er voor de inwendige mens gezorgd. De toegang is vrij. Bij de uitgang is
een collecte.

Kijk voor het actuele nieuws op
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Bestemmingsplan
Velserbroek

Achtste Nieuwjaarsduik
in Velserbroek
Velserbroek - De achtste
nieuwjaarsduik in Velserbroek is op 1 januari 2018
rond de klok van 15.00 uur
aan de rand van de Westbroekplas. De temperatuur
van het binnenwater is veel
kouder dan de Noordzee!
Alleen echte helden nemen
op nieuwjaarsdag een duik
in de Westbroekplas.
Alle deelnemers kunnen
zich een half uur voor de
duik melden in de verwarmde tent bij Villa Westend.
Daar is vanaf 14.50 uur een
professionele warming up.
Het team van de Reddingsbrigade zorgt in samenwerking met de EHBO voor de
veiligheid van de duikers.
Een professionele held gaat
niet zonder goede voorbereidingen het koude water
in. Waterschoenen, of an-

dere schoenen bieden bescherming tegen de koude ondergrond alsook tegen
harde of scherpe dingen op
het strand of onder water. Je
houd je hoofd warm met de
gratis Unox-muts.
De duikhelden worden na
afloop getrakteerd op snert
van Unox in Villa Westend.
En zij mogen ook een mooie
oorkonde in Villa Westend
in ontvangst nemen. Na de
duik wordt er een bruisende Nieuwjaarsreceptie gehouden in Villa Westend.
De toegang voor de Nieuwjaarsparty en duik is gratis.
Ga duiken met je hele voetbal,- judo,- hockey,- rugby,honkbal,- wielren,- handbal,- softbal of tennisteam
‘Wedden dat je het kan!’ Villa Westend, Westlaan 41.
(foto: Peter Weijers)

Velserbroek - Velserbroek is
toe aan een nieuw bestemmingsplan. Hiervoor zijn een
aantal nieuwe ontwikkelingen opgenomen, zoals de
bouw van 23 appartementen
aan de Reptonstraat op de
plaats
waar
Kijk voor
hetwoonwagens
actuele nieuwsgeop
pland stonden. Woningbouw
WWW.BEVERWIJKER.NL
komt
er ook op de locatie de
WWW.HEEMSKERKSECOURANT.NL
noodlokalen
van de Beekvliet
basisschool aan de Aletta Jacobsstraat, tegenover locatie
Molenweid. De bebouwing
zal aansluiten bij de naastliggende bouwhoogte, 9 meter
aan de noordkant en 7 meter aan de zuidkant. Op deze locatie komen maximaal
40 woningen, zowel laagbouw als appartementen.
Ook aan de Spitsaak/Platbodem zullen de niet meer gebruikte basisscholen worden
gesloopt om plaats te maken
voor woningbouw in de toekomst. Voorlopig staan twee
locaties echter nog bestemd
als opvang voor statushouders. Bij de nieuwbouw gaat
men uit van losse bouwblokken omringd door groen om
de open ruimte te benadrukKijk voor
actuele nieuws
op
ken.
Ook het
verwacht
men een
herontwikkeling
voor
het
WWW.CASTRICUMMER.NL
perceel
Westlaan 35, hierWWW.UITGEESTERCOURANT.NL
voor komt een apart bestemmingsplan. Er wordt gedacht
een een Urban Villa met appartementen.

Witte kerstmarkt
Santpoort-Noord - Enkele duizenden bezoekers hebben
zich afgelopen zondag niet laten ontmoedigen ontmoedigen
door het slechte week en kwamen ‘gewoon’ naar de jaarlijkse
kerstmarkt in Santpoort. In de vele kraampjes werden leuke
kerstartikelen te koop aangeboden. Op diverse plekken werden kerstnummers ten gehore gebracht en uiteraard was de
kerstman aanwezig. (foto: RTV Seaport/Ton van Steijn)

Kijk voor het actuele nieuws op
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Weer winters tafereel
Kijkde
voorKopslaan
het actuele nieuws op
aan

een jaarlijks wisselend kunstWWW.BEVERWIJKER.NL
werk. Tegenwoordig woont Pe-

Santpoort-Zuid - Huisschilder was hij van beroep. Daarnaast is Peter Heeremans lokaal
bekend van zijn zelfgeschilderde winterse tafereeltjes op zijn
eigen ramen. Vroeger gebeurde dat op de drukke hoek van
de Gladiolenstraat en Anemonenstraat in Santpoort-Noord.
Daar had de creatieve schilder wel drie ‘etalageramen’ om
zich op uit te leven. Mensen bleven stilstaan om te genieten van

ter Heeremans aan de KopsWWW.HEEMSKERKSECOURANT.NL
laan. Het raam is daar wat klei-

ner, maar te zien vanaf de weg.
Loopt u via de Bloemendaalsestraatweg in Santpoort-Zuid
naar Bloemendaal, kijk dan vlak
voor de ‘grens’ even naar rechts,
dan ziet u zijn kunstwerk editie
2017/2018. Is het geen plaatje?
(foto: Peter Heeremans)

Kinderkerstviering
Driehuis - In de Engelmunduskerk in Driehuis is op
Kerstavond om 19.00 uur
een kinderkerstviering. Iedereen is van harte welkom,
in het bijzonder (groot)ouders, verzorgers en kinderen.
Kids kunnen worden omgetoverd tot herder, schaap of
engel. Er zijn veel Kerstliedjes en natuurlijk wordt het

verhaal van ezeltje Josja, Jozef, Maria en de geboorte van
Jezus verteld. Voor wie wil is
er na afloop chocolademelk.
Tot ziens.
De organisatie is in handen
van Werkgroep Kinderkerstviering
Engelmunduskerk,
Driehuizerkerkweg 113, Driehuis, mail: kwddriehuissantpoort@gmail.com.

Kijk voor het actuele nieuws op
WWW.CASTRICUMMER.NL

WWW.UITGEESTERCOURANT.NL
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Pop-up kerstkerk
Velsen - Kerst is een feest
van licht en vrede. Overal ter
wereld wordt dit gevierd. In
de hal van de centrale bibliotheek van Velsen in IJmuiden laten een aantal kerken
van Velsen zien wat kerstmis voor hen betekent. In de
weken voor kerst openen zij
daar een pop-up kerstkerk.
Er is een grote kerststal, want
het kerstfeest begint met de
geboorte van Jezus in een
stal. Ook zijn er kerstbomen
vol met lichtjes en kerstwensen. Bezoekers van de bibli-

otheek en iedereen die even
langs wil komen kan een
kerstwens meenemen of er
één toevoegen. De kerken
delen ook informatie uit over
alle kerstvieringen die er deze maand gehouden worden.
In december heeft iedereen
het druk met de kerstboodschappen. De kerken delen
op deze manier hun ‘kerstboodschap’ uit. De pop-up
kerstkerk is geopend tijdens
de openingstijden van de bibliotheek tot en met zaterdag 23 december.

Bijzondere
bijstand

Veertig jaar aan boord

IJmuiden - Je hoort het steeds minder: een werknemer die veertig jaar in dienst is bij hetzelfde bedrijf. Willem Harlaar werd vorige week in het zonnetje gezet omdat hij deze bijzondere mijlpaal
bereikte. De IJmuidenaar begon in 1977 aan boord van de ‘oude’
Thetis en is nu, veertig jaar later, kapitein van de Mercurius. Ben
en Jim Iskes zijn trots op het feit dat Harlaar al die tijd aan boord
is gebleven. De jubilaris, die een mooie klok met barometer caIJmuiden - Na de onnodige vinden, slecht 2 punten wer- deau kreeg, heeft aangegeven dat hij graag tot zijn pensioen bij
nederlaag van vorige week den er extra genoteerd. Lans- Iskes wil blijven varen. Op de foto Ben Iskes, Willem Harlaar met
tegen Red Giants nam VBC lake deed het niet veel beter zijn vrouw Monique en Jim Iskes. (foto: aangeleverd)
Akrides het afgelopen week- maar kwam toch aan 23 punend op tegen de kampioen ten, wat resulteerde in een
van vorig jaar, Landslake Li- 23-18 ruststand.
ons. De belangrijkste spelers Akrides kwam echter scherp
zijn richting de eredivisie ver- uit de kleedkamer. In het dertrokken, maar dat neemt niet de kwart namen de IJmuideweg dat nog steeds een heel naren zelfs af en toe de leigoed team staat.
ding. Met name de sterke deDe mannen van Bert Sam- fence zorgde ervoor dat het
son begonnen de wedstrijd verschil klein bleef. Toch sloot
moeizaam, scoren lukte niet Landslake het kwart nog met
en ook in de defence liep het een kleine voorsprong af, naniet zoals het hoorde te lo- melijk met 33-30.
pen. Akrides wist in het eerste Met namen in de laatste 5 mikwart slechts 7 punten op het nuten van het vierde kwart liet
scorebord te noteren, Land- Akrides er geen misverstand
lake Lions wist daartegen 14 over bestaan dat zij waren gepunten te noteren.
komen een overwinning.
In het tweede kwart kwam Akrides scoorde in die fase 13
Akrides sterk terug en na 5 punten, wat op een totaal van
minuten stond het zelfs 16- 49 zeker noemenswaardig is.
16. In de laatste 5 minuten Omdat Landslake dit tempo
van het kwart kon Akrides niet kon volgen ging de overechter maar moeilijk de ring winning meer naar IJmuiden.
Velsen - De eerste buit van mar aan de Kennemerlaan en
de inzameling van Douwe Eg- in Velserbroek, Albert Heijn
berts punten is binnen. Al- tegenover het Gemeentele inzameldozen zijn voor de huis, bij Blokker aan de Lange
eerste keer geleegd, en dat Nieuwstraat en in alle wijkheeft al een enorme hoeveel- centra in de gemeente. Rond
heid punten opgeleverd. De de jaarwisseling worden alinzameling loopt nog tot 31 le inzameldozen weer opgedecember a.s. Voor elke 600 haald om de definitieve sortepunten krijgt Voedselbank ring te kunnen doen. NatuurVelsen van Douwe Egberts lijk wordt later bekend geeen pak roodmerk koffie.
maakt hoeveel pakken koffie
De eerste oogst maakt nu al Voedselbank Velsen gaat krijzichtbaar, dat het veel pak- gen.
ken koffie gaat opleveren en Op de foto zijn van Voedselde organisatie is daar erg blij bank Velsen voorzitter Joop
mee. Deze eerste telling komt van Rijn en secretaris Hans de
uit op een tussenstand van Boer, samen met Nico Senruim 150.00 punten, dus ze- gers en Jan Peter van Daal
ker al zo’n 250 pakken koffie. van Lions Club Velsen de eerDat kan nog veel meer wor- ste buit aan het herverdelen,
den! Tot 31 december kunnen zodat het straks allemaal kan
Velserbroek – De 9-jarige Callisto Constantin uit Velser- nog DE-waardepunten wor- worden geteld en in envelopbroek werd zondag gehuldigd als Nederlands Kampioen kar- den ingeleverd bij een van pen kan worden gedaan. Dat
ten bij de mini-junioren 60cc luchtgekoeld. Het ging om een de 18 verzamelzuilen in de is nodig, zodat de toewijzing
open kampioenschap. Callisto reed een prachtig seizoen en gemeente. Dat zijn de beide van alle pakken koffie door
werd ook clubkampioen. Karten doet Callisto al vanaf de pril- vestigingen van Bibliotheek Douwe Egberts snel en gele leeftijd van 4,5 jaar. En vanaf zijn zesde rijdt hij wedstrijden. Velsen, vrijwel alle filialen van makkelijk kan worden gede DekaMarkt in Velsen, Vo- daan. (foto: aangeleverd)
(foto: VdV Sports Media)

VBC Akrides wint strijd
der kampioenen!

Inzameling DE-punten
Voedselbank loopt prima

Callisto Constantin
wint NK karten

Velsen - De gemeente Velsen
past een aantal regels voor
de bijzondere bijstand aan.
Noodzakelijke kosten zoals
medische kosten, een nieuwe
koelkast of een sportabonnement voor mensen met een
zeer klein inkomen kunnen
onder bepaalde voorwaarden
worden vergoed door de gemeente. De regeling van 350
euro per jaar wordt vervangen
door een jaarlijkse toeslag/reservering. In uitzonderingsgevallen kan een lening worden
aangevraagd voor gebruiksgoederen. Er zijn tal van regelingen voor kinderen, jongeren, alleenstaande ouders
en anderen die door omstandigheden bepaalde zaken niet
kunnen betalen. Zo is er een
zwembadabonnement, een
collectiviteitskorting voor de
zorgverzekering en een regeling voor woonkosten.

Kerstloterij bij
De Vliegende
Hollander
IJmuiden - De ouderraad
van o.b.s. De Vliegende Hollander heeft bedacht om met
de kerst een loterij te houden. De opbrengst hiervan
is bestemd voor extra activiteiten voor de kinderen zoals een eindejaarsdisco en
nieuw buitenspeelmateriaal.
De ouders hebben vele
sponsoren uit IJmuiden en
omstreken bereid gevonden
om prachtige prijzen te doneren, waarvoor veel dank.
De hoofdprijs is een full HD
LED TV en er zijn onder andere bioscoopbonnen, computeraccessoires, dinerbonnen en tennislessen te winnen. De kinderen zijn druk
bezig met het verkopen van
wel 4200 loten. De trekking
wordt bekend gemaakt op
21 december ’s-avonds tussen 17.00 en 19.00 uur tijdens
het kerstdiner van de kinderen. De trekking wordt gedaan door een oud-leerlinge
van de school, de bekende
hordeloopster Sharona Bakker. Buiten op het plein zullen er kraampjes staan met
warme chocolademelk, glühwein en lekkere hapjes. Ook
zal de uitslag staan in deze
krant van 28 december en
natuurlijk is deze te vinden
op www.vliegendehollander.
net en op de Facebookpagina van de school. De bedoeling van de ouderraad is om
hiervan een jaarlijkse, goede
traditie te maken.

Geef uw beste
tijdig aan ons
Beide
kerstdagen
geopend

Kerstbrunch van 11.00 tot 15.00 uur
in restaurant Perron Zee.
3 t/m 8 jaar €10,50, 9 t/m 12 jaar €13,50,
volwassenen €28,50.
Kerstmenu 5-gangen inclusief amuse €55,00
Aanvang 17.30 uur. Zie onze website.
Kruitenstraat 1-3 IJmuiden
(nabij Halkade)
Tel. 0255 - 540 690
www.perronzee.nl

7 dagen
per week
Salades voor kerst kunnen t/m
woensdag
20 decem
geopend vanaf
17.00 uur
worden besteld in de winkel. Voor
oud & nieuw kan
t/m vrijdag 29 december. Wij nemen Velserduinweg
alleen161,
bestelling
KERSTAVOND, 1E EN 2E KERSTDAG GEOPEND!
IJmuiden, tel. 0255-532778
behandeling
die vooraf zijn betaald.
OP KERSTAVOND
IS DE KERSTMAN AANWEZIG
Catering is ook

info@perronzee.nl

RESERVEREN GEWENST

www.damaurizio.nl
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Kwart miljoen
voor Pontplein
IJmuiden – Zaterdag 2 december om 02:12 uur werd
de vrijwillige bemanning
van KNRM IJmuiden gealarmeerd door de Meldkamer Kennemerland voor een
sportvisboot in de problemen. Ondanks dat er nauwelijks wind stond, waren
de omstandigheden koud
en zeer mistig. De vijf meter
lange sportvisboot uit IJmuiden had aan boord drie opvarenden en lag voor anker
in de Hoogovenhaven. Toen
de mannen ’s nachts naar
de haven wilden, kregen zij
de motor niet meer aan het
werk. De bemanning zelf had
vanwege de kou via een mobiele telefoon alarm geslagen. Waarschijnlijk kregen
zij de motor niet meer aan de
praat doordat ze in de mist de
lichten hadden aangelaten
waardoor de accu was leeggelopen. De mannen hadden
het erg koud, maar hadden
nog geen serieuze onderkoelingsverschijnselen.
De redders waren snel onderweg met reddingboot
Nh1816. Onderweg kreeg de
bemanning via het C2000communicatiesysteem
het
telefoonnummer van de
sportvisser van de Meldkamer Kennemerland. De positie in de Hoogovenhaven
was niet bekend. De KNRM-

ers belden de sportvissers
met de vraag of zij lichten bij
zich hadden en of die aangezet konden worden. De
sportvissers antwoorden positief en varend in het verbindingskanaal zagen de redders het licht en was de positie bekend. De Nh1816 gaf
antwoord met haar schijnwerper. Bij de visboot aangekomen,
manoeuvreerde
de Nh1816 zich langszij zodat het anker van de visboot
opgehaald kon worden. Nadat de situatie van de vissers was opgenomen, werd
de sportvisboot in haar huishaven Seaport Marina afgeleverd. Om 05:06 uur lag de
Nh1816 weer gereed voor het
reddingstation en konden de
zeven vrijwilligers weer naar
hun bed.

Vrouwen voor vrouwen
op de mountainbike
Velsen - Annabel Snoeks gaat
met haar beste vriendin Eline Oudolf, haar zus Iris Oudolf
en moeder Anne-Marie Klaassen uit Velsen in februari naar
Uganda om daar 600 kilometer
af te leggen in 6 dagen tijd voor
het goede doel Amref Flying
Doctors. Amref Flying Doctors
is een gezondheidsorganisatie
die al sinds 1957 bestaat, met
de missie om de gezondheid
van kwetsbare bevolkingsgroepen in Afrika te verbeteren, zodat zij de kans krijgen om aan
armoede te ontsnappen. Daarbij richt Amref zich met name
op jonge vrouwen. Tijdens deze tocht bezoeken zij verschillende projecten van Amref om
zo te zien waar het sponsorgeld naartoe gaat. Zelf moeten zij 5000 euro per persoon
meenemen om deel te kunnen nemen aan dit avontuur.
Ze zijn al aardig op weg door
een AirBnB in eigen huis te beginnen, mensen naar Schiphol te brengen, wijnproeverij-

en te geven, collecte te lopen,
je verzint het zo gek niet, maar
ze zijn er nog lang niet. Daarom
hebben ze een mooie deal gesloten met slijterij Zeewijck in
IJmuiden; daar gaat van iedere
fles Corterosso die daar onder
vermelding van dit doel wordt
gekocht, 1 euro naar het goede
doel. Zie voor informatie of donatie: https://www.africaclassic.nl/annabel-snoeks.

Dressuurwedstrijd en
clubkampioenschappen
Velsen-Zuid - Zondag 10 december organiseerde Hippisch
Centrum Velsen aan de Driehuizerkerkweg de laatste dressuurwedstrijd FNRS-proeven
van dit jaar. Deze zijn geschikt
voor beginnende en gevorderde ruiters.
De seniorenruiters gingen als
eerste van start. Irma Lowies
werd fraai eerste met het manegepaard Ufo. Daarna was
het de beurt aan de lease- en
pensionklanten.
Demi Kaandorp werd eerste met de leuke pony Nena.
Het rode rozet voor de tweede plaats ging naar Sharita Lowies met de Fries Nynke. Maudy Selhorst mocht de derde
prijs in ontvangst nemen met
de pony Macho.
In de rubrieken F9 t/m F20 reed
Daniëlle de Beurs met Leo een
keurige proef en mocht zij het
oranje rozet in ontvangst nemen. Esmee Hamers met Chapeau werd fraai tweede met
Penotti. Een derde prijs ging

uiteindelijk naar Priscilla Mossel met het paard Florijn.
Daarna volgde de rubriek F4
t/m F8. De eerste prijs ging
naar Rosalie Spruitenburg
en de manegepony UK. Een
knappe tweede plaats was er
voor Naline Eekhoudt en Penotti en Rosa van der Lende
werd derde met eveneens de
pony Penotti.
Tot slot werden de Clubkampioenen 2017 bekend gemaakt en gehuldigd in de klasse dressuur en het springen.
In de F-proeven laag ging het
dressuur Clubkampioenschap
2017 naar Naline Eekhoudt.
Esmee Hamers werd Clubkampioen 2017 in de F-hoog klasse en Sharita Lowies en Tara
Lindenberg gingen er met de
kampioenstitel vandoor in het
springen.
Zaterdagavond 16 december
houdt Hippisch Centrum Velsen de jaarlijkse en traditionele
Wildkienavond en Loterij met
mooie prijzen.

Geen onrust in zwembad
IJmuiden - Raadslid Celik heeft het college vragen
gesteld over ‘onrust in het
zwembad’. Dat heeft te maken met een artikel in de
IJmuider Courant. Briefschrijvers hadden het over een
angstcultuur in het zwembad sinds de aangescherpte richtlijnen over veiligheid.
Badmeesters zouden alleen staand hun werk mogen
doen.
Ook werden bepaalde bekende gezichten gemist.
Burgemeester Dales en wethouder Baerveldt hebben geantwoord dat inderdaad de
veiligheidseisen in zwembaden in heel Nederland zijn
aangescherpt na verdrinking

van een meisje in Rhenen,
waarbij het badpersoneel
aansprakelijk werd gesteld
wegens verwijtbaar gedrag.
Ook hebben andere incidenten geleid tot verscherpte eisen. Dit heeft inderdaad gevolgen voor de werkbeleving
van zwembadpersoneel. Zij
hebben themabijeenkomsten
gehad, werkoverleg en trainingssessies voor die nieuwe eisen. Er zou onder het
personeel in IJmuiden geen
onrust zijn. Wel zijn vanwege pensionering, doorstroom
en ziekte een aantal bekende
gezichten (tijdelijk) verdwenen. Ook zou er geen sprake zijn van minder zwembadbezoek.

www.
www.

.nl
.nl

Velsen-Zuid - De gemeente Velsen heeft een bedrag
van 250.000 euro uitgetrokken als voorbereidingskrediet voor de nieuwe inrichting van het Pontplein. Doel
is om de doorstroming van
het verkeer te verbeteren.
Een complexe opgave, waarvoor waarschijnlijk de inzet
van
verkeersdeskundigen
nodig is. Maar ook wil men
deze omgeving aantrekkelijker maken en laten passen in
het thema Rauwe Loper, als
entree van IJmuiden. Op verzoek van de gemeenteraad
blijft voorlopig de mogelijkheid voor extra vervoer over
water, naast de veerponten,
in tact, zodat er ruimte blijft
voor ondernemers met goede plannen voor personenvervoer over water. Uiteraard
worden ook bij dit project inwoners en partners betrokken.

Naturalisatiedag
Velsen - Op vrijdag 15 december vindt de Landelijke
Naturalisatiedag plaats in
Velsen. Op deze dag worden
alle personen die in de afgelopen zes weken Nederlander zijn geworden uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst in het Stadhuis.
Burgemeester Dales verwelkomt de tien genodigden.
Hij houdt een toespraak
waarin hij ingaat op wat het
betekent om de Nederlandse nationaliteit te hebben en
op de bijzondere verbondenheid met ons land die
daarmee gepaard gaat.
Na het officiële gedeelte volgt een bezoek aan het
Zee- en Havenmuseum.
De datum van 15 december
als Landelijke Naturalisatiedag is niet willekeurig gekozen. Dan is het Koninkrijksdag, de verjaardag van het
Koninkrijk der Nederlanden.
Op die dag in 1954 kondigde koningin Juliana het Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden af.
Op de Landelijke Naturalisatiedag wordt stil gestaan
bij het welkom aan nieuwe
Nederlanders. Op deze dag
zijn daarom alle gemeenten en eilanden verplicht
een naturalisatieceremonie
te organiseren. Daarnaast
wordt er in elke Nederlandse gemeente minstens één
keer per zes weken een naturalisatieceremonie gehouden als onderdeel van de
procedure om Nederlander
te worden.
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Een avond Van Rossem
in Stadsschouwburg

Beste muzikale reisgids:
Dutch Eagles

Velsen - Met ruim 25 (!) gitaren, zes loepzuivere stemmen en prachtige verhalen
brengen de Dutch Eagles
op vrijdag 12 januari (20.15
uur) in de Stadsschouwburg Velsen de tijdloze muziek van een van de succesvolste bands aller tijden tot
leven: de Eagles. Want ruim
veertig jaar na dato staat
de authentieke muziek van
de Eagles en hun tijdgenoten nog altijd recht overeind. De Dutch Eagles zijn
inmiddels tot ver buiten onze grenzen de onbetwis-

te en ultieme vertolkers van
dit tijdperk en genre. Niet
voor niets schreef popkenner Leo Blokhuis (o.a. ‘Top
2000 a gogo’) al dat de Dutch Eagles live de echte Eagles voorbij gaan.
In ‘Fly like an Eagle’, misschien wel het bekendste nummer van de rockband, laten de Dutch Eagles zien waarom zij de beste muzikale reisgids zijn. In
een avond met superieure
songs, meesterlijke samenzang en muzikaliteit komen
de grote hits uiteraard voorbij, maar ook minder bekende pareltjes en bijzondere
verrassingen. Met weergaloze precisie en exact klinkend zoals je gewend bent,
maar dan springlevend gebracht. De Dutch Eagles
slaan hun vleugels weer wat
verder uit, dus ‘Take a seat
and come fly like an Eagle’.
Prijs: 28,50 euro, incl. garderobe en pauzedrankje.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255515789. (foto: Nick Helderman)

Velsen - Maarten van Rossem, ’s lands meest bekende
historicus én vast jurylid van
‘De Slimste Mens’, komt op
zaterdag 13 december (20.15
uur) naar de Stadsschouwburg Velsen voor zijn ‘Theaterlezing’. Hij probeert, als
een typische docent, mensen
te laten nadenken over de
actuele situatie in de wereld.
Dat doet hij met behulp van
zijn onderkoelde humor en
zijn enorme feitenkennis. Zo
fileert hij historische en actuele, krankzinnige en bedroevende (politieke) gebeurtenissen. Hij neemt daarbij, zoals altijd geen blad voor de
mond. Van Rossem is prikkelend en uitdagend, gortdroog
en vlijmscherp. Alle thema’s
zijn mogelijk, het hangt van
de avond af welke kant het
opgaat. Ook is ruimte om
Velsen - Velsen houdt van vragen te stellen. Liefhebbers
Bert Visscher en Bert Visscher van de grote kennis van Van
houdt van Velsen! Vandaar Rossem, zijn kunst om brede
dat zijn drie shows binnen
no time waren uitverkocht.
Maar er is goed nieuws: er is
een vierde voorstelling bijgeboekt op dinsdag 13 februari
2018 (20.15 uur) in de Stadsschouwburg Velsen. Iedereen
die eerder achter het net viste, kan alsnog zijn slag slaan.
Want de grappige druktemaker is nog altijd ontzettend populair met zijn shows
waarin hij steevast orde in de
(door hem zelf gecreëerde)
chaos probeert te scheppen.
Zo nam hij zijn publiek al mee
naar ijsbanen, kolenmijnen,
vuurtorens en vliegvelden
waar hij vol vuur redt wat niet
meer te redden is. Dit keer, in
‘Hij wordt vanzelf moe’ dreigt
er opnieuw een puinhoop. De
zigeunerfamilie Tokko Pepet- Velsen - Wat is het toch heerto gooit namelijk roet in het lijk dat een actrice als Aneten door hun woonwagens ne Wil Blankers, een Velsenprecies op de plek neer te se publiekslieveling, bijna elk
zetten waar strijkijzerhandel jaar terugkomt met een mooi
‘De Uitstrijk’ windmolens wil toneelstuk waar zij de hoofdbouwen... Ach, laat dat maar rol in speelt. Dit seizoen is zij
aan Visscher over, want ‘Hij te zien in het aangrijpende
wordt vanzelf moe’. Theater- verhaal ‘Wat ik moest verzwijkrant schreef over zijn vori- gen’, naar de roman van Arige programma: “Hij heeft ge- ella Kornmehl. Edwin de Vries
noeg rake grappen om het (o.a. ‘Soldaat van Oranje’) bepubliek twee uur lang bijna werkte dit waargebeurde faonafgebroken te laten scha- milieverhaal dat gaat over het
terlachen.” Bert Visscher is geheim van de Joodse onderte zien van dinsdag 13 tot duikster Jet. Op woensdag 10
en met vrijdag 16 februari in januari (20.15 uur) is Anne Wil
de Stadsschouwburg Velsen. Blankers te zien in de StadsVoor de uitverkochte data kan schouwburg Velsen. Het leuke
men zich op de wachtlijst la- is dat zij onder andere speelt
ten zetten. Voor de 13 febru- met haar zoon, acteur Christo
ari zijn nog kaarten. Prijs: 30 van Klaveren. Een man brengt
euro. Meer informatie en re- een schilderij naar een oudere
serveren: www.stadsschouw- dame (Blankers). Een schildeburgvelsen.nl of tel. 0255- rij dat tijdens de Tweede We515789. (foto: Maarten van reldoorlog aan haar toebeder Wal)
hoorde. Hij herkent de vrouw

Extra
bijgeboekt:
Bert Visscher

verbanden te leggen tussen
vroeger en nu én zijn prettig
relativerende toon vol humor
komen ruimschoots aan hun
trekken bij zijn ‘Theaterlezing’. Prijs: 25 euro. Meer informatie en reserveren: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of
tel. 0255-515789. (foto: Juliette Polak & Fleur Koning)

Toneeldiva Anne Will
Blankers in schouwburg

Percossa met nieuwe
show ‘Bam’ in Velsen
Velsen - Wie Percossa kent,
weet dat het virtuoze viertal meer doet dan ‘een potje
drummen’. Wat heet: ze zijn
een ware percussie-sensatie. Dat komt omdat ze werkelijk overal mee en op kunnen drummen. Of het nou
tandenborstels zijn, kinderwagens, rollators, buizen of
emmers zijn.
In hun nieuwe show ‘BAM’,
geregisseerd door Jos Thie
(o.a. Jochem Myjer en Armin van Buuren), wisselen
de heren slagwerk af met
acrobatiek, clownerie, humor en een flinke dosis aanstekelijke energie. Deze uit-

gekiende mix vol entertainment is te zien op donderdag 11 januari (20.15 uur)
in de Stadsschouwburg Velsen.
Toeschouwers worden van
harte uitgenodigd om allerhande keukengerei mee te
nemen naar de voorstelling
om op die manier de mannen van Percossa uit te dagen of ze écht overal mee
overweg kunnen.
Prijs: 25 euro, inclusief garderobe en pauzedrankje.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255515789. (foto: Jaap Reedijk)

van de begrafenis van zijn ouders, maar heeft verder geen
idee wie zij is. Zij weet heel
goed wie hij is, maar heeft
beloofd dat geheim te houden. Voor altijd. Het schilderij
brengt echter alle herinneringen terug die zij al die jaren
heeft verdrongen, zelfs voor
haar dochter. De tijd van haar
onderduik in Haarlem en de
gruwelijkheden die zij heeft
moeten doorstaan om haarzelf en haar geliefde te beschermen. Zal zij haar geheim
blootgeven of haar haar belofte stand? Dit hartverscheurende drama wordt geregisseerd door Mette Bouhuijs
(o.a. ‘Wilhelmina Je Maintiendrai’ en ‘Een Sneeuw’)
Prijs: 31 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.
(foto: Corbino)
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Over geldzaken en samenwerken

Evenement voor ZZP-ers

U bent van
harte welkom

De gemeenten Velsen, Beverwijk,
Heemskerk, Purmerend en Zaanstad organiseren - in samenwerking met de Kamer van Koophandel – een inspirerend evenement
voor ZZP-ers. Deze wordt gehouden op maandag 18 december a.s.
bij Tata Steel in het Dudok Huis in
Velsen-Noord. Leg nieuwe contacten voor meer kennis en informatie om succesvol te kunnen ZZPen!

Nieuwjaarsreceptie 2018

Het gemeentebestuur van Velsen wenst u
prettige kerstdagen en een goede gezondheid
in 2018
Voor een persoonlijke uitwisseling van
nieuwjaarswensen nodigen wij u van harte
uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst.
Deze vindt plaats op maandag 8 januari 2018
van 17.00 tot 19.00 uur in het Gemeentehuis,
Plein 1945 te IJmuiden.
Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen
persoonlijke uitnodigingen te versturen.
Deze publicatie komt daarvoor in de plaats.

Van 17:30 uur tot 22:00 uur kunnen ondernemers presentaties bijwonen, workshops volgen, de informatiemarkt bezoeken en netwerken
met collega-ondernemers. Het aantal
P-ers ( elfstandigen onder Personeel )is in de afgelopen 5 jaar binnen de IJmond regio met 25 toegenomen.

ken, crowdfunding, aanbestedingen
en het Business Model. Verder is er
een informatiemarkt en volop gelegenheid om te netwerken met andere P-ers.

Programma
Tijdens het
P-event geeft emke Hogema, oprichter van Proﬁt
irst Nederland, tips voor het maken van winst, verzorgt super brainstormer Erik Peekel een mega brainstorm en kunnen bezoekers diverse
workshops volgen over o.a. geldza-

Aanmelden
Het
P-event heeft een doorlopend programma van 17:30 tot 22.00
uur. Informatie over het programma staat op www.kvk.nl/evenementen/449623. Ge nteresseerden kunnen zich via deze website aanmelden.
Deelname is gratis. (foto: Pi aba )

Uit het college
Foto: Eric van Leuven

Gewijzigde openingstijden
Rond kerstmis en de jaarwisseling zijn de openingstijden van het gemeentehuis als volgt gewijzigd:

Dinsdag 19 december (i.v.m. jaarafsluiting)
Maandag 25 december (Eerste Kerstdag)
Dinsdag 26 december (Tweede Kerstdag)
Maandag 1 januari (Nieuwjaarsdag )
Maandag 8 januari 2018

Vanaf 15.30 uur gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Open vanaf 10.00 uur

Het parkeerterrein IJmuiderslag
heeft soms last van te veel water.
Dat is lastig bij het parkeren in de
zomer en het onderhoud aan de
strandhuisjes in de winter. De gemeente heeft een aantal maatregelen genomen om het water beter af
te voeren.
Op 1 januari 2018 geldt er een nieuwe wet (Harmonisatiewet), die regelt dat de regels voor kinderdagopvang en peuterspeelzaalwerk hetzelfde worden. De peuterspeelzaal
gaat ‘peuteropvang’ heten. Beide

soorten opvang moeten aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen en de
ouders kunnen, als ze voldoen aan
de voorwaarden, kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. Stichting Welzijn, die peuteropvang aanbiedt, heeft de ouders al ge nformeerd nieuwe ouders krijgen er informatie over als
ze hun kind komen inschrijven.
Meer informatie op: www.velsen.nl/
bestuur-organisatie/gemeenteraad/
raadskalender/collegeberichten
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Vanwege de feestdagen

Gewijzigde afvalinzameling
Met de feestdagen gaat alles anders, ook de afvalinzameling van
HVC. Check daarom de afvalkalender
(www.inzamelkalender.
hvcgroep.nl) en kijk wanneer uw
bak wordt geleegd of de zakken
worden opgehaald. Ook kunt u
de HVC afval-app raadplegen.

Tijdens de kerstdagen (maandag
25 en dinsdag 26 december) en op
Nieuwjaarsdag (maandag 1 januari) leegt HVC geen afval-en rolcontainers/ kliko’s. Er zijn daarom in
week 52 en week 1 gewijzigde op-

Wist u dat ….

haaldagen. Ook als de voor u gebruikelijke ophaaldag niet op een
feestdag valt, kan uw afval toch op
een andere dag worden opgehaald.
De HVC afvalbrengstations zijn tijdens Eerste en Tweede Kerstdag
en op Nieuwjaarsdag eveneens gesloten. Van 27 tot en met 31 december bent u welkom op de afvalbrenstations tijdens de vaste openingstijden.
HVC wenst u leuke feestdagen en
een duurzaam 2018 toe

De gemeente ieder jaar opnieuw de strooiroute vaststelt?
De eerste sneeuw is al gevallen.
Dus zijn ook de strooiwagens al
uitgerukt. Op drukke of bijzondere verkeersroutes wordt als eerste gestrooid. Daarna volgen de
andere wegen uit de strooiroute.
De strooiroute wordt ieder jaar
aangepast op basis van ervaringen en wijzigingen in het wegennet.

Strooiroute
De strooiroute bestaat uit een combinatie van hoofdverkeerswegen,
belangrijke verbindingswegen en
ﬁetspaden (al dan niet vrij liggend),
wijkverbindingswegen en parkeerterreinen. De strooiroute kunt u op
de website van de gemeente inzien:
www.velsen.nl/burger/verkeer-envervoer/gladheidbestrijding.
Het
strooien gebeurt niet in de wijken

zelf. Daar moeten bewoners met elkaar de wegen en stoepen sneeuwen ijsvrij maken.
HVC voert het strooien uit
De gemeente Velsen heeft het strooien uitbesteed aan HVC. Als u een
vraag heeft over de manier van
strooien dan kunt u bellen of mailen
naar HVC via 0800-0700 of klantenservice@hvcgroep.nl.
Regionale wegen en snelwegen
Buiten de gemeentegrenzen regelt
de provincie het strooien van de regionale wegen. Rijkswaterstaat is
verantwoordelijk voor het strooien
van alle snelwegen en een aantal Nwegen. Via de website www.rijkswaterstaatstrooit.nl kunt u precies volgen waar de strooiwagens zijn te vinden. (foto: Pi aba )
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De kapotte emmer levert u in bij het afvalbrengstation.
Alleen dan kunnen we de emmer recyclen.
Vragen? hvcgroep.nl

Hoe houd ik mijn huis
brandveilig tijdens Kerst?
De feestdagen staan bijna voor de
deur! Om in de Kerstsfeer te komen halen we massaal kerstspullen in huis. Al die lichtjes, kaarsjes
en kerstbomen zijn gezellig, maar
hoe zorgt u ervoor dat er geen
brandgevaar ontstaat?

Verlichting
Gebruik alleen goedgekeurde elektrische verlichting. Controleer voor
het gebruik of de bedrading niet is
beschadigd. Rol kabelhaspels helemaal af. Deze worden anders warm,
waardoor brand kan ontstaan.

Kerstbomen
Een kunstkerstboom die moeilijk
brandbaar is, is veel veiliger dan een
natuurlijke kerstboom. Als u voor
een natuurlijke kerstboom kiest is
het van belang dat hij goed vochtig blijft. et de boom daarom in een
houder waarin de stam 5 centimeter
onder water kan staan. Een kerstboom met kluit droogt minder snel
uit en is daarom veiliger.

Kaarsen
et kaarsen in een stevige houder op
een vlakke ondergrond. et ze niet
te dicht bij een warmtebron, want
door warmte kunnen kaarsen week
worden en ombuigen. De kaarsen in
kerststukjes kunt u beter niet aansteken. Doet u het toch, laat de kaarsen dan niet te ver opbranden en zet
het kerststukje in het zicht.

Versiering
Maak zoveel mogelijk gebruik van
moeilijk brandbaar versieringsmateriaal. Hang versieringen zo op dat
niemand er tegenaan kan lopen. org
er ook voor dat versieringen niet in
aanraking komen met verlichting en
apparaten die warm worden.

Fonduen en gourmetten
Let op met spiritus. Vul nooit een
warme brander bij met brandstof.
Een spiritusvlam is bijna onzichtbaar hij kan nog volop branden terwijl iedereen denkt dat hij uit is. Net
als bij gewoon koken kan bij fonduen
de vlam in de pan slaan. Leg daarom
een passend deksel in de buurt om
snel te kunnen reageren.
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Doe mee aan flitspeiling
over groen en landschap
De gemeente Velsen werkt sinds
november aan een Groenstructuurplan. Met als doel om de bestaande kwaliteit van landschap
en groen te behouden.

Maar ook om richting te geven aan
de ontwikkeling en het beheer ervan. Verder zullen op het gebied van
groen en water kansen worden benut om toe te werken naar een klimaatbestendige gemeente. Bij de
totstandkoming van het GSP 2018
telt ook uw mening. Via een itspeiling willen we graag weten hoe u

over landschap en groen denkt.
Wij nodigen u van harte uit om deze
en u te digitaal in te vullen. Meer
informatie hierover op onze facebookpagina (gemeentevelsen) en
op de website: www.velsen.nl onder actueel - itspeiling. Het groenstructuurplan komt overigens in
de plaats van het bestaande Landschapsbeleidsplan en het Groenbeleidsplan. In een later stadium zal u
worden uitgenodigd voor een informatieavond. (foto: gemeente Velsen)

Duurzaam en betaalbaar

Afspraken maken
over wonen in Velsen
Huurders,
woningcorporaties
en gemeente hebben net als in
2016 afspraken gemaakt over
hoe er de komende jaren wordt
gewoond.

Op 7 december jl. hebben de drie
Huurdersraden, de drie woningcorporaties en de gemeente hun
handtekening gezet onder deze zogeheten prestatieafspraken. Deze betre en onder meer het bouwen van woningen, het duurzaam
maken van woningen en de betaal-

Wachthuisjes Noordersluis verplaatst
Bij de bouw van de Noordersluis (1929) in IJmuiden zijn
op de hoeken van deze sluis vier
wachthuisjes voor de sluiswachters gebouwd. De huisjes hebben vandaag de dag geen functie meer bij de dagelijkse operatie van de Noordersluis. Wel
heeft de gemeente Velsen ze als
monument aangewezen. Afgelopen week zijn twee wachthuisje aan de kanaalzijde verplaatst.
Reden is de aanleg van de nieuwe zeesluis

Vanwege de bouw van de nieuwe zeesluis stond een van de huisjes, die aan de zuidoostkant van
de Noordersluis, in de weg. Rijkswaterstaat heeft daarom dit huisje zes meter richting de kolk van de
Noordersluis verplaatst. Gelet op
de monumentale status betekent
deze verhuizing dat ook het wachthuisje aan de andere kant van de

kolk zes meter moest opschuiven.
Op deze manier blijft de afstand
ten opzichte van de kolk van de
Noordersluis en daarmee de s mmetrie tussen de wachtershuisjes
behouden.
Robert te Beest, wethouder monumenten vindt het belangrijk dat de
wachthuisje verplaatst zijn: De
monumentale wachthuisjes dragen bij aan de uitstraling van het
sluizencomple . Wij zien de absolute meerwaarde van dit industrieel erfgoed en hebben ons tot het
uiterste ingespannen om de gebouwtjes in hun conte t te behouden. Na de verplaatsing blijft het
verhaal van de oorspronkelijke situatie van de Noordersluis a eesbaar en daarmee samenhangend
de ontwikkeling van IJmuiden en
van de IJmond als sterke industriele en vooruitstrevende regio . (foto: Ko van Leeuwen)

baarheid van de sociale huurwoningen.
Op de foto (Reinder Weidijk) vanaf
links Peter van Ling (Velison Wonen), Peter van Oorschot (Huurdersraad Woningbedrijf Velsen),
Hett van der Ven (Huurdersvereniging Brederode) en onder vanaf
links Ra mond Crezee (Huurdersraad Velison Wonen), wethouder
loor Bal, Paul Vreke (Brederode
Wonen), Rogier van der Laan (Woningbedrijf Velsen).
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Veranderingen in kinderopvang
Vanaf 1 januari 2018 kunt u als
ouder ook kinderopvangtoeslag
aanvragen als uw kind naar de
peuterspeelzaal gaat. Tot nu toe
kon dat niet. Dat komt door een
verandering in de wet.

De nieuwe Harmonisatiewet regelt
dat de regels voor kinderdagopvang
en peuterspeelzaalwerk hetzelfde worden. De peuterspeelzaal gaat
‘peuteropvang’ heten. Beide soorten
opvang moeten aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen en de ouders kunnen, als ze voldoen aan de voorwaarden, kinderopvangtoeslag aanvragen
bij de belastingdienst.
Wie komen er in aanmerking: ouders
(ook alleenstaande ouders) die werken, die een traject volgen om aan
een baan te komen of die studeren.
Op de site van de belastingdienst
kunt u zien of dat voor u zo is. Dat is
ook de plek waar u de kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.
Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, neemt u dan contact op met de peuteropvang. Misschien komt u in aanmerking voor
gesubsidieerde peuteropvang. Dan
betaalt de gemeente een deel van de

kosten. betaalt zelf een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Dit is
hetzelfde als bij de kinderopvangtoeslag.
Meer aanbieders
Tot voor kort bood alleen Stichting
Welzijn Velsen peuterspeelzaalwerk aan. Met ingang van 1 januari
2018 kunnen ook organisaties voor
kinderopvang kortdurende peuteropvang aanbieden. De peuterspeelzalen zijn inmiddels als kinderopvanginstelling ingeschreven in het
Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen (LRKP).
Peuteropvang: prima!
De gemeente Velsen vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk kinderen naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf gaan. ij leren dan
spelen met andere kinderen en ook
is de stap naar de basisschool makkelijker.

gemvelsen
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Meer weten?
Voor meer informatie kunt u terecht
bij Stichting Welzijn Velsen en kinderopvangaanbieders in Velsen. Die
staan in de digitale gemeentegids op
www.velsen.nl, onder Actueel Gemeentegids.

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Raadsvergadering donderdag 21 december 2017

Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur.

bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. kunt hiervoor
plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De raadsvergadering is
zowel live als achteraf te volgen op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de
raadskalender en klik op de datum van deze vergadering.
Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje?
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de gri e
via telefoonnummer 0255 - 567502 of via de mail gri e@velsen.nl met vermelding van het onderwerp, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De
gri e neemt dan contact met u op.
De Agenda
Financiële verordening 2017
De inanci le verordening is verplicht volgens de Gemeentewet en legt de
uitgangspunten vast voor de begroting en verantwoording en op het ﬁnancieel beleid, -beheer en de ﬁnanci le organisatie. Als gevolg van wijzigingen
in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) en invoering van de Wet
Markt en Overheid is de ﬁnanci le verordening aangepast. De wijzigingen
in de verordening zijn technisch van aard. De gemeenteraad stelt deze verordening vast.

Zienswijzen Stichting BRAK! IJmuiden
Op 20 juli 2017 stemde de raad in met het starten van BRAK IJmuiden in
de vorm van een groeimodel. Het college wil een Stichting BRAK oprichten waarin samen met de partners gewerkt kan worden aan dit groeimodel.
Hiervoor zijn concept-statuten voor de Stichting en een proﬁelschets voor
de voorzitter en voor de leden van de Raad van Toezicht opgesteld. Het college verzoekt de raad om wensen en bedenkingen te uiten. Daarna neemt het
college een deﬁnitief besluit.
Bestemmingsplan IJmuiden-Oost
Er is een nieuw bestemmingsplan IJmuiden-Oost opgesteld. Het gebied begrenst het Noordzeekanaal, de oude spoorlijn/HOV trac , het duingebied en
de westzijde van het stadspark. Inwoners konden reageren op het ontwerpbestemmingsplan IJmuiden-Oost. Hierop zijn reacties ingediend. Een aantal reacties is verwerkt in het bestemmingsplan.
Verordening maatschappelijke ondersteuning IJmondgemeenten
(onder voorbehoud uitkomst IJmondcommissie van 12 december)
Na drie jaar ervaring met de Wmo moet de Verordening maatschappelijke
ondersteuning IJmondgemeenten 2016 worden aangepast. o is er bijvoorbeeld een hoofdstuk toegevoegd over bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Wmo en is er meer duidelijkheid over wanneer een aanvraag voor een voorziening wordt geweigerd. Ook is er een indeling gemaakt
op zorgzwaarte. De Wmo-raden zijn bij de voorbereidingen betrokken geweest en hun opmerkingen zijn zoveel mogelijk in de Verordening maatschappelijke ondersteuning IJmondgemeenten 2018 verwerkt.
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen (vervolg)
Herziene begroting IJmond Werkt 2017-1 en herziene primaire begroting
2018 meerjarenraming 2019 t/m 2021 inclusief werkplan 2018 IJmond
Werkt (onder voorbehoud uitkomst IJmondcommissie van 12 december)
De gemeenteraad bespreekt de zienswijzen die zij wil indienen over de gewijzigde begroting 2017, de herziene begroting 2018 inclusief meerjarenraming en werkplan van IJmond Werkt . De wijzigingen zijn ontstaan door
nieuwe ontwikkelingen bij de Sociale Werkvoorziening. Vanaf 2019 verwacht IJmond Werkt een tekort waardoor er voor de komende jaren e tra
geld nodig is. De gemeenteraad wordt voorgestelt e tra middelen beschikbaar te stellen.
Vernieuwing (cliënten-)participatie in het sociaal domein (onder
voorbehoud uitkomst IJmondcommissie van 12 december)
De IJmondgemeenten willen inwoners die gebruik maken van ondersteuning vanuit de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet eerder, vaker en direc-

ter betrekken bij het maken van beleid. Samen met advies-en cli ntenraden
is er een nieuw IJmondiaal model voor cli ntenparticipatie gemaakt. In elke gemeente komt er een lokale participatieraad die de gemeente adviseert
over het beter, eerder en breder betrekken van de cli nten en ge nteresseerde inwoners bij het maken van plannen. Voor de regionale onderdelen komt
er een regionale participatieraad, die wordt ondersteund door een e ibele
brigade van ambtenaren.
Verordening Jeugdhulp IJmondgemeenten 2018 (onder voorbehoud uitkomst IJmondcommissie van 12 december)
De gemeenteraad moet vanwege een uitspraak van de Centrale Raad van
Beroep over een Wmo-zaak in een andere gemeente De Verordening Jeugdhulp IJmondgemeenten aanpassen. De aanpassing gaat over de rollen van
het college en de gemeenteraad over de hoogte van het Persoonsgebonden
Budget en het vaststellen van de regels voor het Persoonsgebonden Budget.

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét
startpunt voor al uw vragen over
de gemeente Velsen. Hier vindt u
meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare
ruimte, sociale zaken en nog veel
meer.

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

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

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

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 2
december 2017 tot en met 8 december 2017 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Meeuwenlaan 45, uitbreiden woning
(3/12/2017) 31356-2017
Trompstraat 8, plaatsen dakkapel
(4/12/2017) 31492-2017
Vechtstraat ong. (gebouw uidarcade), legaliseren plaatsen kooiladder
(4/12/2017) 31489-2017
Kompasstraat 73, plaatsen dakkapel
(4/12/2017) 31491-2017
Kennemerstrand 178, plaatsen toiletunit (6/12/2017) 31698-2017

Visseringstraat 2, herstellen monument (7/12/2017) 31723-2017
(Rijksmonument)
Tussenbeeksweg
13,
verbouwen showroom tot 4 woningen
(7/12/2017) 31772-2017.
Velsen-Noord
Dokter de Grootlaan 9, plaatsen dakkapel (6/12/2017) 31724-2017
Platformweg 3, plaatsen fundering
voor oprichten silo’s (7/12/2017)
31817-2017
Basisweg 50, verhogen dak (aanpassing op verleende omgevingsvergunning 21496-2017) (4/12/2017)
31490-2017.
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 59, kappen 7 bomen
(2/12/2017) 31351-2017
Rusburglaan 8, vergroten 2e verdieping (5/12/2017) 31630-2017.

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 162, wijzigen
groendrager en dakkapelkozijn (aanpassing op verleende omgevingsvergunning) (4/12/2017) 31486-2017
eeweg
(Duinen
Kruidberg),vervangen
verharding ﬁetspad eeweg (04/12/2017)
31487-2017.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waar-

binnen zij op de volgende aanvragen
dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
IJmuiden
Leeuweriklaan 49, plaatsen erker en
dakkapel (7/12/2017) 27419-2017.
Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17, plaatsen dakkapel (08/12/2017) 27458-2017.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Santpoort-Noord
Westlaan 41, organiseren 10 evenementen in 2018 (05/12/2017)
28427-2017.
Velserbroek
Hagelingerweg 20J, vervangen dakraam en kozijn (06/12/2017) 269772017.
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Besluiten
Burgemeester en wethouders
van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van verzending van
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft
genomen (zoals college van Burgemeester en wethouders van
Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen
kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien

er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende
omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
IJmuiden
Dennenstraat 12, plaatsen dakopbouw (05/12/2017) 25286-2017.
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, plaatsen
grondsauna
(05/12/2017)
29689-2017(Monument).
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 62, uitbreiden
woning
(07/12/2017)
27716-2017.
Geweigerde omgevingsvergunningen
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 70A, legaliseren berging
en carport (07/12/2017) 25907-

2017.
Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
Santa Run op 16-12-2017 van 15.00
uur - 17.30 uur, locatie: Lange Nieuwstraat/Plein 1945 (12/12/2017)
26023-2017
Velsen-Noord
Agurace
Egmond-Pier-Egmond,
doorkomst strand Velsen-Noord,
deel Reijndersweg
op 13-012018 tussen 09:30 en 13:00 uur
(11/12/2017) 22806-2017.
Velserbroek
Kerstsamenzang op 24-12-2017 van
18:30 tot 20:30 uur, Locatie: Vestingplein (12/12/2017) 27754-2017.
Santpoort-Noord
Kerstsamenzang op 25-12-2017
van 00.00 uur tot 00.45 uur, Locatie: Broekbergenplein (12/12/2017)
28068-2017.

Verleende standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
IJmuiden
Verkoop slagersproducten op zaterdag, locatie: Kennemerplein noordwestzijde t.o. Rabobank (7/12/2017)
30548-2017 (verlenging)
Verkoop bloemen en planten op
woensdag t/m zaterdag, locatie: Canopusplein (7/12/2017) 309982017 (verlenging)
Velsen-Noord
Verkoop etenswaren en snacks op
maandag t/m zondag, locatie: Rooswijkweg (parkeervlak) (7/12/2017)
31539-2017 (verlenging)
Velserbroek
Verkoop loempia’s en snacks op zaterdag, locatie: Ster Bastion (nabij winkelwagentjesstalling) (7/122017) 29483-2017 (verlenging).

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan
‘Velserbroek’ en kennisgeving artikel 1.3.1 BRO
Besluit ruimtelijke ordening (artikel 1.3.1 Bro)
Burgemeester en Wethouders maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit
ruimtelijke ordening bekend dat zij een nieuw bestemmingsplan gaan opstellen voor Velserbroek. Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden om zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen. Ook wordt geen onafhankelijke instantie in de
gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Op het voorontwerpbestemmingsplan is wel inspraak mogelijk.
Aanleiding
Het bestemmingsplan Velserbroek voorziet in de actualisering van de planologische regeling van het bestemmingsplan.
Ligging plangebied
Het gebied Velserbroek betreft de woonkern velserbroek en is gelegen tussen de Grote Buitendijk, de Dammersweg, de Westlaan en de Lange Sloot en
de Kamp.
Wilt u het plan inzien?
Van vrijdag 15 december 2017 tot en met donderdag 25 januari 2018 ligt het
voorontwerpbestemmingsplan gedurende de openingstijden ter inzage bij

de receptie van het stadhuis en in de centrale bibliotheek. Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentiﬁcatienummer (IDN) is: NL.IMRO.0453.BP1000VELSERBROEK1V001
Inloopavond
Op maandagavond 15 januari 2018 houdt de gemeente Velsen een inloopavond naar aanleiding van het voorontwerp van het bestemmingsplan Velserbroek. Belangstellenden zijn tijdens de inloopavond welkom tussen 19.00
en 20.00 uur in het Polderhuis aan het Vestingplein 58 in Velserbroek. Op
de inloopavond is er gelegenheid tot het inzien van het voorontwerpbestemmingsplan en tot het stellen van vragen. Tijdens de bijeenkomst kunnen
geen inspraakreacties worden ingediend, dit kan schriftelijk gedurende de
inspraaktermijn.
Wilt u inspreken?
Een ieder kan tot en met donderdag 25 januari 2018 een inspraakreactie indienen op het plan. Dit doet u door een brief te richten aan het college van
burgemeester en wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden,
onder vermelding van ‘inspraak bestemmingsplan ‘Velserbroek’. Of via ro@
velsen.nl.

