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5.300 handtekeningen voor behoud ruïne

Te wapen voor Brederode
Santpoort-Zuid - Een grote 
groep jonge ridders bestorm-
de vorige week vrijdag de Ru-
ine van Brederode. Ze waren 
afkomstig van de Bosbeek-
school en kregen steun van 
het Mendelcollege uit Haar-
lem. Samen met het actieco-
mité Te wapen voor Brederode 
hadden ze zo’n 5.300 handte-
keningen verzameld tegen de 
voorgenomen verkoop en mo-
gelijke sluiting van Brederode.

De Rijksoverheid wil veel monu-
menten van de hand doen waar-
door het onzeker wordt of Bre-
derode ooit nog open gaat voor 
het publiek. Heraut Piet Paree las 
een manifest voor aan de jonge 
ridders en andere belangstellen-
den waaronder wethouders Wim 
Westerman van Velsen en Tames 
Kokke van Bloemendaal, alsme-
de oud beheerder Ruud Corne-
lisse. Hierna spoedden twee jon-
ge ridders zich met het manifest 
naar de poort waar een koerier te 
paard klaar stond om het mani-
fest met spoed naar Den Haag te 
brengen.
De Ruïne van Brederode dateert 

uit de vroege Middeleeuwen en 
werd in 1863 het allereerste rijks-
monument. De ruïne is open van 
maart tot november. Jaarlijks 
trekt deze markante historische 
plek zo’n 20.000 bezoekers. Daar-
onder bevinden zich veel school-
klassen. Het is bij uitstek de plek 
waar de geschiedenis van de rid-
dertijd tot leven komt.
Sinds 2011 zijn er speciale les-
pakketten ontwikkeld voor scho-
len met als afsluiting een be-

zoek aan de ruïne, inclusief al-
lerlei Middeleeuwse activiteiten. 
Op deze bijzondere locatie wor-
den ook veel lezingen en cultu-
rele evenementen georganiseerd.
Wethouder Westerman legde uit 
dat hij voor de gemeente geen 
kansen zag Brederode over te ne-
men. Maar iedereen is het er wel 
over eens dat Brederode open 
moet blijven voor het publiek. Zie 
ook www.tewapenvoorbredero-
de.nl. (foto: Ko van Leeuwen)

Deze bezorger wenst u

en een
prettige feestdagen

knallend 2013!
CASTRICUMMERWERF 39-41

1901 RV CASTRICUM
TEL. 0251-674433

Deze week 
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met dit kaartje.
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van de gemeente 
Velsen

WASDROGERS
v.a. € 199,-

WASAUTOMATEN
€ 299,-

AANBIEDING
LED-TV SAMSUNG
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Kennemerlaan 76, 1972 ER IJmuiden 
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TUSSEN KERST EN 
OUD EN NIEUW 
GEOPEND!!

R A M E N  &  D E U R E N ,  D A K K A P E L L E N ,  K O Z I J N E N

KUNSTSTOF WAS 
NOG NOOIT ZÓ

MOOI!

www.sama.nl

De voordelen
 Unieke rechte hoekverbinding (HVL)
 Fraaie houtnerfstructuur
 Oerdegelijk en onderhoudsvriendelijk
 In vele kleuren uitvoerbaar

SAMA Heemskerk:  Lijnbaan 65  |  1969 ND  Heemskerk   |  T 0251 236 846   |  E info@sama.nl
openingstijden showroom  ma t/m vr 09.00 - 17.00 uur  |  za 10.00 - 15.00 uur

kozijnen, ramen en deuren  |  dakkapellen; nieuw en renovatie  |   gevelbekleding  |  polyester goten  |  dakramen

Dat er heel veel mogelijk is met kunststof  
elementen bewijst de jongste ontwikkeling 
wel: de HoutVerbindingsLook. 
 
Een nieuwe hoekverbinding bij kunststof  
kozijnen, ramen en deuren. Die aan de 
buitenkant oogt als een traditionele rechte 
verbinding. Precies zoals ambachtelijke  
houten kozijnen eruit zien. Maar tegelijk  
net zo onderhoudsvrij, isolerend en maat- 
vast als alle kunststof kozijnen.  
Glad afgewerkt of met nerfstructuur.

NIEUW!

www.sama.nl

Rabobank
presenteert
‘De kracht van
de IJmond’

Zie artikel elders in deze editie.

Velserbroek - Samen met 
kerst onbezorgd uit eten. 
Voor sommige mensen is dat 
niet weggelegd. Villa Wes-
tend en de Jutter/de Hofgeest 
vinden dat kerstmis een feest 
van naastenliefde is en willen 
daarom een gezin voor wie 
een kerstetentje buiten de 
deur niet haalbaar is, uitno-
digen voor een volledig ver-
zorgd kerstdiner.

,,Wij mogen dagelijks vele gasten 
begroeten voor een lunch, diner 
of feestavond’, zegt Dana Reek 
van Villa Westend. ,,Een gezel-

lig avondje uit gunnen we ook 
graag aan een gezin voor wie 
dat minder voor de hand ligt. Wij 
stellen daarom op Tweede Kerst-
dag een tafel beschikbaar voor 
een gezin of stel dat door lezers 
van de Jutter en de Hofgeest kan 
worden aangemeld. Het uitgeko-
zen gezin wordt met een taxi op-
gehaald en natuurlijk ook weer 
veilig thuis gebracht. De kosten 
nemen wij voor onze rekening.’’ 
Als extraatje ontvangt het gezin 
zes vrijkaarten voor de voorstel-
ling van Circus Herman Renz op 
donderdag 27 december.
Kent u een gezin of een stel dat 

zelden uit eten gaat, omdat zij 
zich dat gewoonweg niet kunnen 
permitteren? Of kent u mensen 
die altijd in de weer zijn voor een 
ander, maar zichzelf vergeten te 
verwennen met kerstmis? Stuur 
dan een mail naar info@villa-
westend.nl met daarin de naam 
en contactgegevens met tele-
foonnummer van het gezin. Heel 
belangrijk is een goede, korte 
vermelding van de reden waar-
om dit gezin of dit stel volgens u 
het kerstuitstapje naar Villa Wes-
tend verdient! Inzendingen moe-
ten uiterlijk zaterdag 22 decem-
ber om 17.00 uur binnen zijn.

Kerstdiner als cadeau
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Vrachtschip loopt vast 
op strekdam Forteiland
IJmuiden - Vorige week woens-
dag is het vrachtschip Clipper 
Falcon op de strekdam van het 
Forteiland gevaren. Volgens vis-
sers op de Volendamkade schoot 
de boeg van het schip omhoog 
om daarna weer weg te zakken.
De sleepboot Triton van Sleep-
dienst Iskes was snel ter plaat-
se, maar mocht van de kapitein 
niet meteen vastmaken. Ook 
de Thetis van Iskes, maar on-
der contract bij Svitzer, kwam ter 
plaatse. Na enige tijd is de ka-
pitein zelf gaan proberen los te 
komen. Zelfs toen er overeen-
stemming was tussen de rede-
rij en de sleepboten bleef de ka-
pitein het zelf proberen. Met het 
zakkende water was dat niet ver-

standig. Anderhalf uur later heb-
ben de Triton en Thetis uiteinde-
lijk vast gemaakt op het achter-
schip. Moeiteloos trokken zij het 
schip van de strekdam af. Hier-
na heeft de Svitzer Marken vast-
gemaakt op het voorschip. Om-
dat de schade aan het vlak van 
het schip niet bekend is, mocht 
deze niet door de sluizen varen. 
Het schip werd daarom afge-
meerd aan de Trawlerkade voor 
inspectie. Omdat zowel de boeg-
schroef als het roer niet goed 
werkten hebben de sleepboten 
het aanmeren voor hun rekening 
genomen. Later is de Clipper Fal-
con alsnog naar Amsterdam ge-
varen om te lossen. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Hoogbouw in havens
IJmuiden – Het nieuwe vooront-
werp bestemmingsplan voor het 
havengebied stelt regels vast voor 
alles wat gebouwd wordt en al 
bestaat. Een van de regels in het 
nieuwe bestemmingsplan is dat 
hoogbouw in beperkte mate mo-
gelijk is. Vooral voor vrieshuizen 
voor vis wil men graag hoog bou-
wen. 
Er wordt nu een limiet gesteld 
aan de hoogte van de vrieshuizen, 
maar hoe dichter bij zee, hoe ho-
ger je mag bouwen. Alleen in de 
omgeving van de kleine vuurtoren 
is weer een hoogtebeperking in-
gesloten. Want het uitzicht op de 
vuurtoren moet blijven. 
Het bestemmingsplan maakt be-
paalde uitbreidingen voor be-
drijven mogelijk. Zoals de nieu-
we cruiseterminal die al is gerea-
liseerd. Maar ook krijgt Cebo meer 
mogelijkheden voor opslag van si-
lo’s. In het kader van internatio-
nale veiligheid is het zonder meer 
mogelijk om hekken en portiers-
units in het gebied te plaatsen. 
Ook is er een mogelijkheid voor 
de bouw van een parkeergarage 
bij de kop van de haven voor ver-
trekkende passagiers.
Ook het wonen in het havenge-
bied wordt aan banden gelegd. 
Wie er nu woont mag blijven, maar 
liever wil men woonbestemmin-

gen omzetten in bedrijfsbestem-
ming. Daarom zal een leegstaand 
pand met een woonbestemming 
na een jaar een bedrijfsbestem-
ming krijgen.  Het gaat hier im-
mers om een bedrijfsgebied en 
wonen is hier minder wenselijk, 
ook gezien de milieu-omstandig-
heden. Een uitzondering hierop 
vormen de woningen op het Sein-
postduin. Deze woningen krijgen 
na het vertrek van de bewoners 
direct een maatschappelijke be-
stemming. Dat betekent dat bij het 
vrijkomen van de woningen er bij-
voorbeeld een atelier in gevestigd 
kan worden. De gemeente staat 
op dit duin ook het eenkamerho-
tel toe in de Semafoor. 
Op de Seinpostduin worden meer 
mogelijkheden geboden qua 
functies, zoals een bouwvlak voor 
een nieuw kantoor. Het atelier on-
der aan de Seinpostweg wordt 
niet in het bestemmingsplan op-
genomen. Dat betekent dat er een 
einde moet komen aan het ge-
bruikals atelier in dit pand. Het 
voorontwerp wordt nu vrijgegeven 
voor inspraak. 
In de spoorwegdriehoek geldt de 
bestemming ‘gemengd’, dat maakt 
bijvoorbeeld short-stay hotels mo-
gelijk. Aan de Halkade (Les Hal-
les) komen meer mogelijkheden, 
zoals horeca. (Karin Dekkers)

Binnenkort op Seaport FM
IJmuiden - Rondom en tijdens 
de feestdagen is het weer ge-
zellig luisteren naar Seaport FM. 
Op vrijdag 21 december (23.00 
uur) schakelt de zender recht-
streeks over naar het glazen 
huis in Beverwijk, om vervol-
gens de hele zaterdag tot 19.00 
uur geld in te zamelen voor Se-
rious Request. 
Na Cafe Jong Velsen zal er 
om 23.00 uur opnieuw terug-
geschakeld worden naar de 
Breestraat. Diverse programma-
makers uit de regio, waaronder 
Elly van Amstel en Daan Bakker 
van Seaport, zullen actief mee-
werken aan de programma’s. 
Op zondag 23 december is van 
12.00 tot 17.00 uur de IJmond 
Top 50 te beluisteren. 
Een lijst die in de afgelopen we-
ken samengesteld is door het 
publiek. De Top 50 zal door de 

gezamenlijke lokale omroepen 
in de IJmond uitgezonden wor-
den. Beide kerstdagen brengt 
Seaport FM vanaf 10.00 uur een 
gezellig kerstprogramma met 
Rene Verstraten, Bob Evers en 
Erik Beekman. 
Eerste kerstdag 19.00 uur is de 
Kerstdienst te beluisteren vanuit 
de Meerkerk in Hoofddorp. Tot 
slot is het eerste live-program-
ma van Seaport FM in 2013 op 
1 januari om 11.00 uur te beluis-
teren. 
Daarin onder andere aandacht 
voor de traditionele Nieuwjaars-
duik georganiseerd door Pavil-
joen Noordzee en de Reddings-
brigade.
Seaport FM is te beluisteren via 
de kabel (Ziggo) 89.0, Digitale 
kanaal 780 (Ziggo), FM 107.8 en 
wereldwijd via www.seaportpla-
za.nl 

Kerst-
activiteiten

bij Soli
Santpoort-Noord - Op 24 de-
cember om 24 uur zal in Sant-
poort-Noord de jaarlijkse Kerst-
samenzang plaatsvinden. Ieder-
een die in de kerstnacht kerst-
liederen wil zingen kan dat doen 
op deze mooie bijeenkomst op 
het  Broekbergerplein in Sant-
poort. De begeleiding wordt ver-
zorgd door muzikanten van So-
li. Voor het zingen wordt cho-
colademelk en glühwijn uitge-
reikt om de stemmen te smeren 
en om aangenaam warm te blij-
ven. In het programmaboekje dat 
voor het zingen wordt uitgereikt, 
zijn de teksten te vinden. Een 
kleine bijdrage om de onkosten 
te drukken wordt gewaardeerd. 
Er staan hiervoor bussen. Tevens 
staan er afvaldozen voor de lege 
bekers chocolademelk en glüh-
wijn. De samenzang duurt 50 
minuten. Meer mooie kerstklan-
ken zijn te horen op 26 decem-
ber in het Soli muziekcentrum 
om 13.00, kerkpad 83 Santpoort-
Noord (naast station Driehuis). 
De harmonie en het opleidings-
orkest zullen dan kerstliederen 
en kerstmuziek ten gehore bren-
gen. Toegang is gratis toeganke-
lijk. Zie ook www.soli.nl.

Kerstexcursie 
op Landgoed 
Velserbeek

Velsen-Zuid - Waar komt de 
fascinatie over de kerstboom 
en ander wintergroen toch van-
daan en waarop is deze geba-
seerd? Wilt u hier meer over we-
ten, neem dan deel aan een ex-
cursie die IVN Zuid-Kennemer-
land op zondag 23 december om 
13.00 uur op Landgoed Velser-
beek organiseert. Tijdens de ex-
cursie is er veel aandacht voor 
de historische- en landschap-
pelijke elementen van de oude 
duinen in het landgoed. De na-
tuurgids neemt u mee op zoek-
tocht naar de inheemse winter-
groene bomen met een uitstap-
je naar zowel de Germaanse als 
de Christelijke achtergrond van 
het kerstfeest. De kerstboom zal 
hierbij niet ontbreken! De excur-
sie duurt ongeveer 1,5 uur. Ver-
trekpunt is De Theeschenkerij 
in Velserbeek. Deelname is gra-
tis en aanmelden is niet nodig. 
Meer weten? Bel 023-5393507.

Regio - De politie hield zaterdag 
op verschillende locaties in Bever-
wijk en Heemskerk een fietsver-
lichtingscontrole. Hierbij zijn in to-
taal 39 fietsers bekeurd. De con-
troles vonden plaats tussen 18.00 
uur en 22.00 uur. De politie con-
troleert regelmatig op fietsverlich-
ting. Zorg dat je goed zichtbaar 
bent als fietser in het verkeer.

Controle

Geluk
Laatst kwam er een aardi-
ge man naar me toe, die mij 
vertelde dat het hem goed 
ging maar dat hij niet geluk-
kig was. Zijn vrouw was goed 
voor hem, zijn kinderen lief, 
zijn bedrijf liep prima, maar 
zelf had hij vaak een depres-
sief gevoel. Ik vroeg hem 
wanneer hij zich ongeluk-
kig voelde en hij antwoordde 
dat dat de momenten waren 
dat hij niet zei wat hij eigenlijk 
wilde zeggen, met name te-
gen zijn vrouw. Ik vroeg hem 
wat zijn motieven waren om 
niet te zeggen wat hij wilde 
zeggen en zijn antwoord was: 
,,k wil mijn vrouw niet kwijt. 
Als ik ga zeggen wat me ir-
riteert, dan wordt zij kwaad 
en dan raak ik haar kwijt en 
dat wil ik niet.” ,,Hoe weet je - 
vroeg ik - dat ze je dan in de 
steek laat?” ,,Nou - zei hij - 
als ik een wijntje op heb, heb 
ik de moed om het een en an-
der te zeggen en dan raakt ze 
zo ontdaan dat ze niet meer 
tegen me praat.” 
Ken je dat? Je zegt niet wat je 
eigenlijk zeggen wilt; je spaart 
het op maar je houdt het op-
eens niet meer tegen met het 
gevolg dat de lading zo groot 
is dat de vrouw -  met wie je 
zo gelukkig op de trouwfo-
to staat - achterover valt van 
schrik. Overdonderd en ge-
kwetst als ze is, zegt ze voor-
lopig niets meer tegen je. 
,,En wat doe jij dan?” vroeg 
ik hem. ,,Dan ga ik weer aar-
dig doen, want ik voel me dan 
schuldig en anders raak ik 
haar kwijt.” Een duidelijk ge-
val van een vicieuze cirkel. 
En daarom was hij bij me: hij 
voelde zich ongelukkig.

Veel mensen hebben niet ge-
leerd om op een goede en ef-
fectieve manier te zeggen wat 
ze willen zeggen. Dat kan zijn, 
omdat ze niet geleerd hebben 
te accepteren, dat zij recht 

hebben op hun eigen gevoe-
lens. Maar vooral omdat ze – 
als ze eindelijk de moed ver-
zameld hebben - het te hef-
tig en vooral te verwarrend, 
te normerend zeggen. We 
gaan namelijk vaak een ander 
- tussen de regels door - de 
schuld geven van onze verve-
lende gevoelens. We hebben 
vooronderstellingen gemaakt 
en emotionele conclusies ge-
trokken, die we niet eerst op 
juistheid onderzoeken. En zo 
voelt een ander zich aange-
vallen en onterecht bejegend 
en loopt het verkeerd af. Nee, 
de kunst is om te zeggen wat 
je op je hart hebt zonder een 
ander te beschuldigen. Dat 
is gemakkelijker gezegd dan 
gedaan, maar je kan het je 
zeker eigen maken, zoals de 
man dat leerde, die zich on-
gelukkig voelde. Het voedt 
je zelfvertrouwen en zelfres-
pect. Het maakt je gelukkiger. 
Ik wens het je ook toe, want 
het betekent niet alleen dat 
je kans maakt op heel pretti-
ge feestdagen, maar dat het 
dan iedere dag feest is. Mooi 
meegenomen.

Piet Bogaart Coaching en 
Consultancy | www.bogaart.nl



20 december 20126

Telstar-vrienden kopen 
westtribune SC Telstar
Velsen - Acht lokale onderne-
mers met een Telstar-hart heb-
ben de westtribune van het Tata 
Steel Stadion gekocht. De groep 
betaalt een niet nader genoemd 
bedrag aan de curator van het 
failliete Memid Investments, een 
zusterbedrijf van tribunebouwer 
Midreth en verhuurder van de tri-
bune. De ondernemers hebben 
zich verenigd in Schoonenberg 
Vastgoed.
Na het faillisement van Memid 
leek het erop dat de drie jaar ou-
de tribune eigendom zou wor-
den van de gemeente Velsen. Dat 
was het gevolg van het uitblijven 
van goede afspraken over de erf-
pacht. De gemeente zat met de 
ontstane situatie in zijn maag en 
ging samen met de curator en de 
voetbalclub op zoek naar een op-

lossing. Vorige week bereikten de 
partijen overeenstemming, mede 
dankzij bemiddeling van de wet-
houders Te Beest en Baerveldt.
De aandeelhouders van Schoo-
nenberg Vastgoed zijn Schot 
Groep, Swanlake Consultants, 
Van der Horst Beheer, Jan de Wit 
Group, Jack Zwart Beheer, Ton 
Zwart Beheer, Antonio Hammer-
stein Holding en Ron Davio Be-
heer. Eerder vonden de aandeel-
houders van Schoonenberg Vast-
goed elkaar in de Stichting Pro 
Telstar, sinds 2008 enig aandeel-
houder van Telstar 1963 NV en 
tevens jarenlang trouwe spon-
sor van de Witte Leeuwen. De 
bestuurders van Schoonenberg 
Vastgoed BV zijn Gijs Schot, Cees 
van der Horst en Walter de Wit. 
(Friso Huizinga)

IJmond Ondernemingsprijs
Winnaars zijn Ursa Paint 

en Amazing Wheels
Regio - Ursa Paint Quality and Environment uit IJmuiden en Ama-
zing Wheels uit Beverwijk zijn de winnaars van de IJmond Onderne-
mingsprijs 2012. De prijzen werd op donderdag 13 december uitge-
reikt tijdens de jaarlijkse netwerkbijeenkomst IJmond Onderneemt 
in Bob’s Palace.
De IJmond Ondernemingsprijs is dit jaar voor het eerst uitgereikt in 
twee categorieën om ook kleinere bedrijven een kans te geven te 
winnen. De winnaars krijgen een professioneel bedrijfsfilmpje aan-
geboden. Daarnaast zijn ze automatisch geplaatst voor de finale 
van de verkiezing van de beste onderneming van Noord-Holland.
Amazing Wheels ging in de categorie MKB Klein met de trofee aan 
de haal. De jury prees de fietsfabrikant onder meer vanwege de 
passie en bevlogenheid van het personeel, de onwaarschijnlijke 
groei van het bedrijf, het vermogen om in te spelen op internatio-
nale trends en de plek die duurzaamheid en maatschappelijke be-
trokkenheid inneemt in de bedrijfsfilosofie.
Ursa Paint won in de categorie MKB Groot. Het bedrijf was en 
is volgens de jury een pionier die al jaren het hoofd boven water 
houdt in een moeilijke markt. Het familiebedrijf is zelfs normgevend 
in zijn niche. Het houdt niet op, Ursa heeft verder een uitstekend 
milieubeleid en is onderscheidend dankzij zijn unieke bedrijfsfilo-
sofie, aldus de jury.
Innovatie is een belangrijke voorwaarde om kandidaat te kunnen 
zijn voor de IJmond Ondernemingsprijs. Nick Snijders van KvK Am-
sterdam maakte de winnaars bekend. Hij haalde nog maar eens 
aan dat zowel de genomineerden die buiten de prijzen vielen als de 
winnaars het bewijs zijn dat de IJmond veelzijdig is en dat de regio 
bruist van de innovatie. De andere genomineerden waren: Bakkerij 
Goemans, Saffier Maritiem bv, Plusine ICT en Mastermate Zwager. 
(foto: Peter Herweijer/Fotoserviceijmond.nl)

Gall & Gall, Tast Me en Van Ewijk

Adviezen voor lekker 
kerstdiner bij GroenRijk
Velserbroek - Alles al bijna 
klaar voor het kerstdiner. Maar 
beginnen we nu met champag-
ne of met prosecco en wat voor 
kleine hapjes kan ik nog ser-
veren? Ga dit weekeinde naar 
GroenRijk Velserbroek voor tips 
en bereiding. Op zondag 23 de-
cember geeft Gall & Gall Vel-
serbroek advies en tips over de 
bereiding van de drankjes tij-
dens het kerstdiner.
Zo leggen zij uit waarom het 
beter is eerst te bedenken wat 
je wilt serveren qua drank dan 
eerst te bedenken wat je wilt 
eten. Zondag demonstreren 
zij hoe je deze drankjes klaar 
maakt, uiteraard kun je deze 
dan ook proeven. Zo nemen zij 

onder andere champagne, pro-
secco, sua en kruidenbitters 
mee. Tijdens deze dag kun je 
natuurlijk alle producten bij de 
kramen aanschaffen, dan kun 
je thuis meteen alle tips in de 
praktijk gaan brengen.
Ook is Dirk van Tast me uit Vel-
serbroek aanwezig, hij neemt 
heerlijke hapjes mee waaron-
der gyoza. Nieuwsgierig naar 
wat dit is? Ga dan zeker langs.
Als je alleen nog iets nodig 
hebt om te serveren bij de kof-
fie dan is Bakkerij van Ewijk er 
om daar bij te adviseren. Tot 
zondag bij GroenRijk Velser-
broek! Kijk voor meer infor-
matie op www.groenrijkvelser-
broek.nl.

Kerstkalkoen proeven 
bij Bart en Kees
IJmuiden - Zaterdag 22 de-
cember kunnen liefhebbers de 
heerlijkste kalkoenspecialiteiten  
proeven bij Bart en Kees aan 
het Velserduinplein in IJmuiden. 
Denk hierbij aan tacchino tona-
tato (malse kalkoenfilet met to-
nijn), kalkoenbraadstuk, gevul-
de kalkoen in verschillende va-
riëteiten en véél meer. 
Al deze kalkoenproducten zijn 
op een unieke manier bereid 
en gegarandeerd sappig. Alles 
wordt eraan gedaan om een ge-

zellige dag te maken. Klanten 
worden verwelkomd met een 
kop warme chocolademelk en 
bij besteding van 10 euro kunt u 
een enveloppe uit de kerstboom
pakken, waarbij u zeker prijs 
heeft. Wilt u iets lekkers mee-
nemen voor uw kerstdiner, dan 
is er
op elk kalkoenartikel een kor-
ting van 2 euro per kilo. Kom 
aanstaande zaterdag dus proe-
ven bij Bart en Kees aan het Vel-
serduinplein.



20 december 20128

‘Hoe cultureel is 
Velsen nog in 2025?’
Velsen – Zaterdag werd in de 
centrale bibliotheek in IJmuiden 
een interessant Politiek Café ge-
houden over de toekomst van de 
cultuur in Velsen. Het Politiek Ca-
fé wordt regelmatig georgani-
seerd door IJmuider Courant en 
Bibliotheek Velsen en staat de 
laatste twee jaar in het teken van 
kunst en cultuur. 
Deze keer was de vraag: hoe cul-
tureel is Velsen in 2025? Hebben 
we dan nog steeds drie theaters 
of moeten we voor onze broodno-
dige cultuur naar een theater in 
de metropoolregio Amsterdam? 
En hoe ziet de Velsense bevol-
king er dan uit? Is het kennisrijk 
werken, wat het college voorstaat, 
aangeslagen en stikt het hier dan 
van de bollebozen en hun kinde-
ren? Of blijft alles bij het oude 
en kunnen we straks op de fiets 
naar de Brulboei om de vergrijs-
de Ruud Jansen Band te zien op-
treden?
De middag werd opgestart door 
bibliotheekdirecteur Martijn Me-
we, wethouder Wim Westerman 
en door Ed van Leeuwen die zich 
al enige tijd bezig houdt met de 
samenwerking op cultureel vlak 
in Velsen. Wethouder Wester-
man draaide zijn introductie han-
dig om. Van ‘de cultuur kan niet 
zonder de gemeente’ maakte hij 
meteen: ‘De gemeente kan niet 
zonder cultuur’, daarbij het be-
lang van cultuur onderstrepend. 
De wethouder vertelde dat Vel-
sen een heel actieve gemeen-
te is, met een hoge participatie 

van vrijwilligers en sporters in alle 
takken van activiteiten. Daarente-
gen is Velsen nu al meer vergrijsd 
dan andere IJmondgemeenten. 
Hoe de bevolking van Velsen er 
over pakweg 12 jaar uitziet hangt 
af van investeringen die nu wor-
den gedaan. Lukt het om het ken-
nisrijk werken verder in te voeren 
in de gemeente, dan zullen zeker 
een aantal werknemers van inno-
vatieve bedrijven in Velsen gaan 
wonen. Mits wonen en recreëren 
hier aantrekkelijk genoeg is.
Aanwezigen bij het Politiek Ca-
fé kregen de gelegenheid mee te 
debatteren over de toekomst van 
Velsen. Zij werden in vier groepen 
ingedeeld die per groep over een 
mogelijk scenario mochten gaan 
denken en spreken. De geschets-
te scenario’s gaven een omlijnde 
visie: Velsen al dan niet een me-
tropoolregio en al dan niet ge-
slaagd in het kennisrijk werken. 
Er werd uitgebreid gesproken in 
de vier groepen. Hoe willen we 
de cultuur in 2025? In een café of 
brede school in de wijk of ergens 
ver weg. Wat kan Velsen haar in-
woners nog bieden in 2025? 
De toekomst is nog onzeker, maar 
je kunt geen visie op de toekomst 
creëren zonder keuzes te maken. 
Daarom is het van belang dat 
we allemaal meedenken en pra-
ten. De brainstormsessie van za-
terdag geeft mogelijk nieuwe in-
zichten aan degenen die nu be-
zig zijn met een nadere samen-
werking op cultureel gebied. (Ka-
rin Dekkers)

Installcenter nieuwe 
sponsor Stratenteams
Velserbroek - InstallCenter HvH 
Installatietechniek uit IJmuiden 
is toegetreden als sponsor van 
het Velserbroekse Zaalvoetbal 
Stratenteams. Het toernooi zal 
op 19 en 20 januari 2013 in het 
Polderhuis plaats vinden. Zater-
dag 26 januari is de finaledag.  
HvH is gevestigd op de Kenne-
merlaan met een mooie show-
room. 
,,Wij, als lokaal installatiebedrijf, 
vinden het een eer om dit regi-

onale voetbalevenement te mo-
gen sponsoren’’, aldus Arjan van 
der Veldt. ,,Wij wonen en wer-
ken al 10 jaar in Velserbroek en 
wij zien wat dit toernooi bete-
kent voor onze buren en naas-
ten.” “Sport verbroedert”, vult Re-
ne Huijbens aan. “Samen met In-
stallcenter van Galen uit Haar-
lem vullen wij deze sponsor-
plek in.” Ook dit jaar doen weer 
26 straten mee met het toernooi. 
Zie ook www.stratenteams.nl.

Vierde editie 
Velser Futsal 

Toernooi
IJmuiden - Zaterdag 29 de-
cember staat in Sporthal 
IJmuiden-Oost de vierde edi-
tie van het Velser Futsal Toer-
nooi op het programma. Dit 
toernooi wordt georgani-
seerd voor regionale voet-
balverenigingen om tijdens 
de winterstop met een team 
bestaande uit selectiespelers 
te strijden om de Velsense 
futsaltiel. De organisatie is in 
handen van Edwin Schilling, 
Marco Adema en Jasper van 
der Linden. Zij zijn verheugd 
met het feit dat alle Velsense 
verenigingen wederom deel-
nemen: RKVV Velsen, SVIJ, 
VV IJmuiden, SV Terrasvo-
gels, VV Waterloo, VSV, IJVV 
Stormvogels en een all stars-
team bestaande uit regiona-
le toppers van weleer. De or-
ganisatie bedankt de spon-
soren die het toernooi me-
de mogelijk maken, in het 
bijzonder de hoofdsponsor 
Grand Café La Belle. Het be-
looft een geweldige avond 
te worden in Sporthal IJmui-
den-Oost met mooie wed-
strijden waar een hoop pres-
tige op het spel zal staan. 
Na de prijsuitreiking zullen 
DJ Bas en zanger Peter de 
Haas de avond tot een ge-
zellig einde brengen. Ieder-
een is van harte welkom. Het 
toernooi begint om 17.00 uur.

Winnaars DJ-
contest Freak 
Out bekend

IJmuiden - Maandagavond 
10 december is Jack Zui-
dam verkozen tot prijswin-
naar van de DJ- en MC con-
test van het jongerenfeest 
Freak Out! dat op zaterdag 
26 januari in het Witte The-
ater wordt georganiseerd 
door vier jongeren. De IJmui-
dense DJ Juicy Jack mag an-
derhalf uur draaien op het 
feest en zal zo meer podium-
ervaring opdoen als begin-
nende DJ. Naast hem mo-
gen ook Demian Oostrom 
en Ryan Manson kort proe-
ven aan het DJ-leven. Dat 
gebeurt onder leiding van 
DJ Jefferson le Freak. Hoe-
wel het jongerenfeest steeds 
meer vorm begint te krijgen 
zijn zij nog wel hard op zoek 
naar sponsoren voor een fi-
nanciële bijdrage. Geïnteres-
seerden kunnen contact op-
nemen met Dirk Goedhart 
van Stichting Welzijn Velsen: 
dirk@bcdedwarsligger.nl.

Kerstconcert in
RK Engelmunduskerk 
Driehuis - Zaterdag 22 decem-
ber om 15.00 uur zal het jaar-
lijks terugkerende, en inmiddels 
bij vele mensen bekende, kerst-
concert gehouden worden. Pro-
ject Kerstkoor Joy is een aantal 
maanden stevig aan het repe-
teren om voor u wederom een 
goed en verrassend optreden te 

verzorgen. Er staan dit keer veel 
Christmas Carols op het pro-
gramma.
Het Vocaal Ensemble Ladders-
zat zal weer vertegenwoordigd 
zijn en in de pauze zijn glühwein, 
koffie en thee verkrijgbaar.
Om de onkosten te dekken is er 
een deurcollecte na afloop.

Zacht weer met kerst
Aan het einde van deze week 
wordt het best interessant aan 
het weerfront als het strijdto-
neel tussen de koude lucht uit 
noordoost en de opmars van 
zachte subtropische luchtmas-
sa’s uit Frankrijk deels boven 
Nederland wordt uitgevochten.
Vooral in het noordoosten van 
het land kan het de komende 
dagen ronduit winters zijn.
Zelfs twee ijsdagen zijn daar 
niet uit te sluiten, dat betekent  
dat de temperatuur het hele 
etmaal niet boven nul komt. 

Tussen donderdag en vrijdag 
kan er ook in onze regio neer-
slag van betekenis vallen, zo’n 
5-10 millimeter. 
Waarschijnlijk is dat gewoon 
regen, mogelijk ook wat nat-
te sneeuw.
Het is nu nog onzeker hoe ver 
de koude lucht komt afzakken 
in zuidelijke richting. De wind 
wordt in ieder geval oost op 
20, 21 en 22 december.  
Het blijft zeer opmerkelijk 
(even aannemend dat de zach-
te variant het uiteindelijk wint 
tijdens kerst) dat het de afge-
lopen decennia juist tijdens de 
aanloop naar kerst wat kouder 

was en dat juist op 24 of 25 
december de ‘kerstdepressie’ 
de doorslag gaf en het zach-
ter weer werd. In de kalender-
klimatologie wordt dit dan ook 
het traditionele Weihnachts-
tauwetter genoemd dat ook 
bij onze oosterburen vaak op-
geld deed.
Het weer tussen kerst en de 
jaarwisseling zal in de IJmond  
overwegend wisselvallig blij-
ven met doorgaans norma-
le temperaturen voor eind de-
cember. Grootschalige koude-
offensieven zie ik vooralsnog 
niet arriveren in de Lage Lan-
den. Maar... de kou blijft op de 
loer liggen boven Noordoost - 
en Oost-Europa, dus een ver-
rassing in de vorm van een bel 
koude lucht, of een serieuze 
sneeuwsituatie zou best nog 
eens kunnen ergens tussen 28 
en 31 december.

Voor meer weerinformatie 
en fraaie foto’s, kijk eens op 
de geheel vernieuwde web-
site www.weerprimeur.nl.
Meer via de weerprimeurlijn 
0900-1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl



Merry Christmas!

IJMUIDEN-NEWCASTLE

DFDS.NL/NIEUWJAAR

OUD & NIEUW CRUISE  
MET JAN & ANNY

Vaar met de luxe cruiseferry van DFDS Seaways naar Am-
sterdam voor een bijzondere jaarwisseling op het water. 
Geniet van een heerlijk dinerbuffet en bekijk het prachtige 
vuurwerk vanaf het IJ met een glas champagne in uw hand. 
Optredens van Jan & Anny, Fresi Fresdorf en de zanger Cock 
Zwanenburg zorgen voor een feestelijke en gezellige sfeer. 
Na een comfortabele nacht in uw hut aan boord wacht er 
een uitgebreid ontbijtbuffet om het nieuwe jaar in te luiden. 

GA NAAR DFDS.NL/NIEUWJAAR

31 december 2012
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Donderdag 

20 december

Kerst-In op het Stratingplant-
soen in Velsen-Noord. Van 
18.00 tot 21.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Stefan Pop met 
‘Mijn blauwe periode’. Aanvang 
20.30 uur.

Vrijdag 
21 december

Circus Renz t/m 6 janua-
ri, Veerplas, Camera Obscura-
weg (t/o Ikea) Haarlem. Zie ook 
www.renz.nl.
Wip Wollewap, tentoonstel-
ling in Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis. Van 13.00 tot 17.00 
uur. 
Wildavond bij Café De Bruin-
vis, Visseringstraat 1 IJmuiden. 
Vanaf 17.00 uur.
Kerstbomen- en stukjesver-
koop bij St. Radboud, Midden-
duinerweg 74 Santpoort-Zuid. 
Van 18.30 tot 21.00 uur.
Kerstdrank verloting bij Café 
IJmuiden, W. Barendszstraat 21 
IJmuiden. Aanvang 19.30 uur.
Stille fakkeltocht door Burg. 
Rijkenspark, Santpoort-Zuid. 
Van 19.30 tot 22.30 uur. Start bij 
Restaurant Boschbeek, Wüstel-
aan.
Wildavond in Café Het Cen-
trum, Kennemerlaan IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
Kerstzangavond in de Petra-

kerk, Merwedestraat IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.
La Cappellacia vocaal kwartet 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur. Toegang gratis, bij-
drage in de onkosten wenselijk. 
Stadsschouwburg Velsen: 
Scapino Ballet Rotterdam dans 
‘Romeo & Julia’. Aanvang 20.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Take this 
Waltz’. Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
22 december

Kerstkalkoen proeven bij 
Bart en Kees van Vlaanderen, 
Velserduinplein in IJmuiden.
Kerstvakantie activiteiten bij 
Informatieboerderij Zorgvrij t/m 
6 januari (m.u.v. Eerste kerst-
dag en Nieuwjaarsdag). Zie 
voor actueel overzicht www.
spaarnwoude.nl.
Kerstbomen- en stukjesver-
koop bij St. Radboud, Midden-
duinerweg 74 Santpoort-Zuid. 
Van 10.00 tot 17.00 uur.
Marsmanplein Haarlem-
Noord: Winkels zijn geopend 
vanaf 12.00 uur. Van 13.00 tot 
ca. 14.45 uur wordt een kerst-
programma gebracht met zan-
ger Matt Jaxxon en koor The 
Christmas Bells.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.

Kerstconcert in de Engelmun-
duskerk Driehuis. Aanvang 
15.00 uur.
Wildavond bij Café Cheers, 
Kennemerlaan IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Toneelgroep 
Bloodymary speelt ‘Schraap’. 
Aanvang 20.30 uur.

Zondag
23 december

Workshop Van Koe tot Cake 
met kerstversiering bij Infor-
matieboerderij Zorgvrij, Genie-
weg Velsen-Zuid. Van 11.15 tot 
14.15 uur voor kinderen van 8 
t/m 10 jaar.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Wip Wollewap, tentoonstel-
ling in Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis. Van 13.00 tot 17.00 
uur. 
Kerstexcursie op Landgoed 
Velserbeek in Velsen-Zuid. 
Aanvang 13.00 uur. Deelame 
gratis.
Klezmokum met ‘Old & New 
Gold’ in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang 
gratis.
Kerstzang in Het Kruispunt, 
Zonbastion 3 Velserbroek. Aan-
vang 19.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Take this 

Waltz’. Aanvang 20.30 uur.Maandag 
24 december

Kidsdag (sneeuw en fun) bij 
SnowPlanet Velsen-Zuid. Van 5 
t/m 12 jaar. Van 09.00 tot 16.00 
uur.
Café Het Centrum, Kenne-
merlaan IJmuiden is geopend 
vanaf 16.00 uur.
Familieviering met als the-
ma: ‘Samen naar Bethlehem’ in 
de Sint Jozefkerk, Wijkerstraat-
weg 55 Velsen-Noord. Aanvang 
18.30 uur.
Kerstsamenzang op het Ves-
tingplein in Velserbroek. Aan-
vang 19.00 uur.
DJ Bas en Robin Razz in Café 
IJmuiden, W. Barendszstraat 21 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Kerstnachtdienst bij Baptis-
ten Gemeente IJmuiden, Eem-
straat 38-30 IJmuiden. Aan-
vang 22.00 uur.
Kerstnachtdienst in de Nieu-
we Kerk, Kanaalstraat 250 
IJmuiden. Aanvang 22.30 uur.

Dinsdag
25 december

Extra opening én gratis toe-
gang De Bazaar in Beverwijk. 
Van 08.30 tot 18.00 uur is ieder-
een van harte welkom.
Kerstdienst in de Nieuwe 
Kerk, Kanaalstraat 250 IJmui-
den. Aanvang 10.00 uur.
Café Het Centrum, Kenne-
merlaan IJmuiden is geopend 

vanaf 16.00 uur.

Woensdag
26 december

Hoofdgebouw Landgoed 
Beeckestijn is van 12.00 tot 
16.00 uur geopend. In het re-
cent gerestaureerde huis is de 
tentoonstelling ‘De Logica van-
het Landschap’ te zien.
Extra opening én gratis toe-
gang De Bazaar in Beverwijk. 
Van 08.30 tot 18.00 uur is ieder-
een van harte welkom.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
Wip Wollewap, tentoonstel-
ling in Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis. Van 13.00 tot 17.00 
uur. 
Café Het Centrum, Kenne-
merlaan IJmuiden is geopend 
vanaf 16.00 uur.

Donderdag 
27 december

Kidsdag (sneeuw en fun) bij 
SnowPlanet Velsen-Zuid. Van 5 
t/m 12 jaar. Van 09.00 tot 16.00 
uur.
Wip Wollewap, tentoonstel-
ling in Pieter Vermeulen Muse-
um Driehuis. Van 13.00 tot 17.00 
uur. Vogel raamhanger knutse-
len van 13.30 tot 14.30 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten.
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Huwelijk op mytische 
datum: 12-12-12
Regio – 12-12-12, de bijna ma-
gische datum prijkt in de gloed-
nieuwe trouwringen van Bas van 
Oosten en Linda Huijzendveld 
uit Heemskerk. Hun huwelijks-
dag is een bijzondere: niet al-
leen trouwden zij op deze mythi-
sche datum, maar ook vond hun 
huwelijksdag plaats op locaties 
waar ook hun beider ouders op 
hun huwelijksdag kwamen.
Zo vonden de huwelijksvoltrek-
king en de receptie plaats in ho-
tel Het Oude Raadhuis in Cas-
tricum, waar ook de ouders van 
Bas trouwden. Het hotel was 
voorheen het raadhuis van Cas-
tricum, maar doet nu dienst als 
hotel en officiële trouwlocatie. 
Mogelijk zijn Bas en Linda de 
laatsten die hier in deze ambi-
ance trouwden, want Het Ou-
de Raadhuis moet per 1 janua-
ri 2013 sluiten en de twee zijn de 
laatsten die hier in 2012 trouw-
den.  
Bas en Linda lieten hun trouw-
reportage maken door vakfoto-
graaf Reinder Weidijk die voor-
stelde de buitenreportage in het 
oude dorp in Velsen-Zuid te ma-
ken. Dat vond Linda helemaal 
een goed idee, want daar had-
den haar ouders destijds ook 
hun trouwfoto’s laten maken en 
dus voegde dat zeker iets toe 
aan hun familiegevoel.

De trouwdatum 12-12-12 begon 
eigenlijk als een geintje. Bas, 
ambtenaar bij Bouw en Woning-
toezicht in Castricum, en Lin-
da, groepsleidster bij kinderdag-
verblijf Puk van SKOV in Bever-
wijk, zijn 7,5 jaar bij elkaar. Op 
een verjaardag van Linda’s moe-
der grapte Bas spontaan dat àls 
hij en Linda zouden trouwen dat 
wel op 12-12-12 moest gebeu-
ren. Vorig jaar kerst vroeg Bas 
zijn Linda bij de kerstboom ten 
huwelijk. Zijn schoonmoeder 
herinnerde hem toen aan zijn 
‘grapje’. 
,,Dus hebben we uitgezocht of 
het mogelijk was om op die da-
tum te trouwen’’, vertelt Bas. ,,En 
ja, het kon. Linda en ik heb-
ben voor elkaar gekozen en vin-
den het belangrijk dat met een 
huwelijk vast te leggen, ook 
voor de toekomst, als er kinde-
ren komen.’’ Bas en Linda heb-
ben woensdag zeer genoten van 
hun speciale huwelijksdag, te-
midden van familie en vrienden. 
De huwelijksdag eindigde op 13-
12-12 om een uur ‘s nachts. Het 
bruidspaar werd in Het Oude 
Raadhuis uitgezwaaid door de  
gasten en ontdekte even later 
dat hun hotelkamer romantisch 
was versierd met onder meer ro-
zenblaadjes. (Karin Dekkers / fo-
to: Reinder Weidijk)

Seaport presenteert 
nieuwe organisatie
Velsen - Het bestuur van De 
Velser Omroep Stichting heeft 
maandag de nieuwe organi-
satie, die per 1 januari 2013 in 
werking treedt, aan de vrijwil-
ligers van Seaport-RTV gepre-
senteerd. Nieuw is de komst van 
een hoofdredacteur en drie klei-
ne, inhoudelijke redacties (radio, 
tv, internet), die elk geleid worden 
door een coördinator.

De nieuwe organisatie is de con-
clusie uit het rapport ‘Seaport 
midden in de Samenleving’, dat 
het bestuur aan de hand van di-
verse gesprekken met de vrijwil-
ligers en door het veranderende 
medialandschap heeft gemaakt. 
Seaport wil zich meer professio-
naliseren en een breder platform 
bieden voor alle groepen uit de 
samenleving van Velsen.
Seaport voorzitter Roel Huisman: 
,,Seaport gaat meer gestructu-
reerd inspelen op de actualiteit 
en er komt meer binding en sa-
menwerking tussen de verschil-
lende communicatiemiddelen, 
die Seaport ten dienste staat. Ra-
dio, TV en Internet, waaronder so-
cial media, worden volledig geïn-
tegreerd in de communicatiemix, 
waarbij het bouwen en verstevi-
gen van het merk Seaport voorop 
moet staan.’’ 
Cruciaal is de nieuwe positie van 

een hoofdredacteur, waarvoor 
Martijn Mewe, tevens directeur 
van Bibliotheek Velsen, per 1 ja-
nuari, is aangetrokken. Mewe 
heeft een gedegen media-achter-
grond. De nieuwe hoofdredacteur 
bepaalt samen met de radio-, tv- 
en internetredacties de program-
mering en zal ook zicht houden 
dat alle groepen in de samenle-
ving aan bod komen. 

De drie redacties kennen elk één 
coördinator, die zowel inhoude-
lijk als uitvoerend verantwoor-
delijk is voor de programmering. 
Seaport is blij dat zij voor de tv-
redactie Netty Struijs heeft kun-
nen aantrekken, die na haar fan-
tastische loopbaan op de afdeling 
Communicatie van de Gemeente 
Velsen graag op vrijwillige basis 
leiding aan het TV-team wil ge-
ven. Met de nieuwe organisatie 
hoopt  Seaport op eigentijdse wij-
ze invulling te geven aan en in te 
spelen op het veranderende me-
dia landschap. Verder wil Seaport 
meer samenwerking tot stand te 
brengen met andere lokale en re-
gionale media. 

Tot slot wil de zender meer ge-
bruik maken van luisteraars en 
kijkers, die een plaats in de pro-
grammering krijgen door middel 
van burgerjournalistiek.

Vergunning voor 
Islamitisch Centrum
IJmuiden – Ondanks twee be-
zwaarschriften verleent de ge-
meente Velsen toch een omge-
vingsvergunning aan het Islami-
tisch Cultureel Centrum voor een 
gevelwijziging en omzetting naar 
bestemming maatschappelijke 
doeleinden. 
Het gaat om het pand aan Cel-
siusstraat 23. Met deze vergun-
ning kan het centrum in gebruik 
worden genomen. 
Eén van de twee ingediende be-
zwaarschriften is afgewezen om-
dat het afkomstig was van per-
sonen die geen direct belang 
hadden in deze omgeving. Hun 
bezwaren worden daarom niet 
ontvankelijk verklaard.

Het andere bezwaar, van om-
wonenden en detailhandel, ging 
over de parkeerdruk in deze 
woonomgeving. Men vreest dat 
de parkeerdruk teveel zal toe-
nemen met de komst van het Is-
lamitisch Cultureel Centrum en 
haar bezoekers. 
In opdracht van het college is 
daarom onderzoek gedaan naar 
de parkeerdruk in deze wijk. De 
resultaten daarvan geven geen 
aanleiding tot verdere maatrege-
len, vindt het college van B&W. 
Daarom hebben zij de vergun-
ning verleend voor de aanpas-
sing aan het pand van het Isla-
mitisch Cultureel Centrum. (Ka-
rin Dekkers)

Kerstsamenzang
Velserbroek - Ook in 2012 zal 
Dorpsvereniging Velserbroek 
wederom een Kerstsamenzang 
organiseren. Even leek het erop 
dat het niet ging lukken, maar 
door steun van vele enthousias-
telingen en onder andere finan-
ciële steun van Winkeliersvereni-
ging Velserbroek is het gelukt!
 Op maandag 24 december van-
af 19.00 uur houden zij hun jaar-
lijkse samenzang op het Ves-
tingplein in Velserbroek. Dorps-
vereniging Velserbroek nodigt 
iedereen uit om gezellig mee 
te zingen met het Velserbroek-
se koor FF Anders en het gele-
genheidsorkest van Soli. Uiter-
aard onder genot van glühwein 
(16+) of warme chocolademelk. 
De kerstvrouwen lopen rond om 
bij een bijdrage in de onkosten 
op te halen als start voor de or-
ganisatie van de Kerstsamen-
zang 2013. Voor vragen en/of 
sponsoring, Mevrouw Jacqueli-
ne Staats, telefoon 06-53765275, 
023-5490282 of info@dorpsver-
enigingvelserbroek.nl.

Aanrijding
Santpoort-Noord - Maandag-
ochtend rond 11.15 uur heeft er 
een aanrijding plaatsgevonden 
tussen twee auto’s op de krui-
sing van de J.T. Cremerlaan met 
de Roos en Beeklaan. Een 62-ja-
rige automobilist kon niet meer 
op tijd tot stilstand komen voor 
een 41-jarige bestuurster van 
een andere auto. Beide betrok-
kenen komen uit Santpoort-
Noord. De vrouwelijke bestuur-
ster is naar een ziekenhuis ver-
voerd door een ambulance voor 
onderzoek. 

Nieuwjaars-
wedstrijd 

RKVV Velsen
Driehuis - Op dinsdag 1 janua-
ri is het zover, dan staat de gehe-
le voetbalvereniging RKVV Vel-
sen weer in de spotlights tijdens 
de Nieuwjaarswedstrijd met aan-
sluitend de Nieuwjaarsrecep-
tie van 2013. Het programma be-
gint om 14.00 uur met de klassie-
ke wedstrijd tussen het huidige 1e 
elftal van Velsen en (G) Oud Vel-
sen 1. Bij (G) Oud Velsen 1 zijn 
onder andere Rob Spronk, Den-
nis van Baekel, Evert Kuitwaard, 
Edwin Schiltmeijer en Patrick van 
der Fits te bewonderen. Velsen wil 
graag al haar leden, sponsoren, 
vrijwilligers en supporters uitno-
digen om te komen genieten van 
deze wedstrijd, waarbij er voor, tij-
dens en na de wedstrijd voldoen-
de ruimte is om elkaar een spor-
tief en gezond 2013 toe te wen-
sen. Na de wedstrijd zal de oerge-
zellige Nieuwjaarsreceptie plaats-
vinden in de kantine. Velsen heeft 
ook dit jaar weer een fantastische 
loterij op poten gezet waarbij zeer 
uiteenlopende en interessante 
prijzen te winnen zijn! 

Beverwijk - Op zondag 23 december worden de winnaars 
bekendgemaakt van de Beverwijk Schittert etalagewedstrijd. 
En wel om 17.15 uur op het podium van Local Request op de 
Breestraat in Beverwijk. 
De genomineerden voor de Originaliteitprijs zijn bekend ge-
maakt door de vakjury, te weten Gert-Jan Stolp (Kennemer 
Kunsthandel) en Gladys Muller (De lijstenmakerij). Het juryrap-
port van de Mysteryshopper voor de Ondernemersprijs, is ook 
al gepubliceerd. De enquêteformulieren van de Publieksprijs 
worden vrijdag doorgespit. De trekking welke klant het kerst-
pakket krijgt is ook op zondagmiddag! Al met al een spannen-
de tijd. De etalages blijven natuurlijk schitteren tot het nieu-
we jaar, op de Breestraat, Zeestraat, Begijnenstraat, Klooster-
straat, Baanstraat en de kleinere zijstraten. Foto’s van allerlei 
prachtige etalages zijn te zien en te ‘vindikleuken’ op de Fa-
cebookpagina’s van zowel Beverwijk Verwent als van Bever-
wijk Winkelstad.
Doe dus gezellig een ‘rondje Breestraat’ en stap dan ook met-
een even in het reuzenrad dat de winkeliers er hebben neer-
gezet. Want voor 2,50 steunt men Local Request door eens een 
ander ‘rondje Breestraat’ te doen! Kaartverkoop o.a. bij Local 
Request, Intersport Veldhuis en Patisserie Leek. Ook zijn er 
winkeliers die een ‘rondje geven’ als actie. 
In de Beverhof is er een speciale kerstmarkt op zaterdag 22 de-
cember, waar kinderen kerststukjes kunnen maken. Van vrij-
dag tot en met zondag is Beverwijk Winkelstad gastheer van 
Local Request dat aansluit op 3FM Serious Request. 
Redenen genoeg om dit weekeinde het schitterende centrum 
van Beverwijk te bezoeken!

Beverwijk Schittert 
door tijdens 

Local Request
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Uitkomst rapport Rabobanken
‘Krachten bundelen is 
noodzaak voor IJmond’
Regio - ‘Krachten bundelen 
is noodzakelijk voor de posi-
tie van de IJmond’. Dat was één 
van de conclusies van het semi-
nar De Kracht van IJmond, dat 
dinsdagavond plaatsvond in het 
Kennemer Theater. Burgemees-
ters, wethouders, ondernemers 
en andere belanghebbenden uit 
de regio kwamen bijeen voor de 
presentatie van de resultaten uit 
het onderzoek naar de sociale 
en economische kenmerken van 
de IJmond. Het onderzoek en de 
bijeenkomst werden geïnitieerd 
door de Rabobanken Velsen en 
Omstreken en IJmond-Noord.
,,De IJmond staat op nummer 
één in de Rabo MKB Regio Top 
40 2011. Dat is iets om trots op 
te zijn, en aan ons de taak om er 
met elkaar voor te zorgen dat we 
die positie behouden.’’ Met deze 
krachtige woorden sloot Mathijs 
Smit, directievoorzitter van Ra-
bobank Velsen en Omsteken, het 
seminar in het Kennemer Thea-
ter af. Daarvoor vond een goe-
de dialoog plaats tussen de aan-
wezigen over de vijftal aanbeve-
lingen uit het onderzoek. Uit de 
reacties bleek de betrokkenheid 
bij en bevlogenheid over de re-
gio. En hoewel men het niet al-
tijd met elkaar eens is, wordt wel 
hetzelfde doel nagestreefd: een 

sterke positie van de IJmond.
Kenmerkend voor de IJmond is 
de veelzijdigheid van het gebied. 
Duin en strand, recreatieplassen, 
havens en sluizen, tuinbouwge-
bied, Spaarnwoude, Tata Steel 
en de Bazaar. Weinig regio’s in 
Nederland zijn zo divers als de 
IJmond. En vanuit die diversiteit 
bleek tijdens het seminar de be-
hoefte aan eenheid. Men voelde 
de noodzaak een gezamenlijke 
visie op de regio te ontwikkelen 
en met één ‘IJ-mond’ te spreken. 
Alleen door uit te gaan van de ei-
gen kracht en de handen ineen 
te slaan, kan een krachtige posi-
tie worden ingenomen ten aan-
zien van omliggende regio’s.
Het onderzoek is uitgevoerd 
door het directoraat Kennis en 
Economisch Onderzoek van de 
Rabobank Groep. Dit heeft ge-
resulteerd in een vijftal thema’s 
met bijbehorende aanbevelin-
gen voor de IJmond. De thema’s 
zijn: de aantrekkelijkheid van het 
gebied, het belang van de rela-
tie met Tata Steel, de infrastruc-
tuur en (milieu)ruimte, de posi-
tie ten aanzien van de MRA, Me-
tropool Regio Amsterdam en het 
vergroten van de bestuurlijke 
slagkracht.
Het onderzoeksrapport is te vin-
den op www.rabobank.nl/velsen.

Kluisjescontrole scholen
Velsen - Tijdens een door VI-
OS Velsen gecoördineerde ac-
tie zijn op dinsdag 11 en woens-
dag 12 december, steekproefs-
gewijs kluisjes gecontroleerd op 
vijf scholen in Velsen. Dit zijn het 
Ichthus Lyceum, het Technisch 
en Maritiem College, het Gymna-
sium Felisenum, het Tender Col-
lege en het Vellesan College. 
Er is ongeveer 10 procent is van 
het totaal aantal kluisjes op de-
ze scholen gecontroleerd. Er zijn 
geen zaken aangetroffen die in 
strijd zijn met de schoolregels 
of zelfs verboden zijn. Door de-
ze actie krijgen de scholen een 
indicatie of kluisjes hiervoor ge-

bruikt worden. 
De controles zijn gebaseerd op 
afspraken die zijn vastgelegd in 
het zogenaamde VIOS conve-
nant. Dit convenant is mede voor 
Velsen in 2007 opgesteld tus-
sen het onderwijs, politie, HALT 
en de gemeente Velsen met als 
doel om de ‘Veiligheid In en Om 
Scholen’ (VIOS) actief te stimu-
leren en zo nodig te versterken. 
VIOS Velsen is verheugd over 
dit positieve resultaat. Dit geeft 
echter geen aanleiding om in de 
toekomst af te zien van acties 
omdat veiligheid een belangrijke 
factor is en blijft binnen het on-
derwijs in Velsen. 

Dutch Floyd in Thalia
IJmuiden - Wereldwijd werden 
er miljoenen exemplaren ver-
kocht. Het album stond 14 jaar 
onafgebroken in de Amerikaan-
se Billboard top 200; een onge-
evenaard record. Dutch Floyd zal 
op zaterdag 9 februari voor lief-
hebbers van Pink Floyd 
The Dark Side Of The Moon laten 
schitteren in Thalia. De 6-koppi-
ge formatie Dutch Floyd klinkt 
als Pink Floyd gedaan zou heb-
ben, zouden ze nu nog bestaan. 
Het is allemaal aanwezig: de ra-
deloos klinkende stem van Roger 
Waters, het kalmerende geluid 
van David Gilmour, de rijke gi-
taarklanken en fantastische ge-
luidseffecten. Niets is deze band 
te gek. Zelfs een echt Hammond 
toonwielorgel gaat mee het po-
dium op om de exacte sound te 
evenenaren! Niet voor niets is 
Dutch Floyd op dit moment een 
van beste Pink Floyd tribute-
bands die er bestaan. The Dark 
Side Of The Moon is een ver-
haallijn die als een rode draad 
door de nummers heenloopt. 
Ondersteund door uitgesponnen 
instrumentale stukken en dra-

matische visuele effecten, ma-
ken het evenement tot een fan-
tastische ervaring voor publiek 
bij live uitvoering van dit mees-
terwerk. Naast de nummers van 
The Dark Side Of The Moon wor-
den tijdens de tweede set een 
selectie van de beste Pink Floyd 
nummers gespeeld. Staconcert 
met beperkte zitplaatsen op bal-
kons. 
Aanvang: 20.30 uur. Tickets 15 
euro, verkrijgbaar bij Hotel Au-
gusta of www.thaliatheater.nl.
Thalia Theater Breesaapstraat 
52, telefoon 0255-514217.

IJmuiden – Het voorontwerp 
bestemmingsplan IJmuiden 
West maakt hoogbouw aan de 
Orionweg mogelijk. Op de plaats 
waar de Orionflat gaat verdwij-
nen wordt beperkte hoogbouw 
mogelijk. Deze beslissing heeft 
veel te maken met de betaal-
baarheid van de nieuw te bou-
wen woningen. Duurdere wonin-
gen zijn moeilijker aan de man te 
brengen. In het bestemmings-
plan worden meer regels vast-
gelegd voor het gebied, zoals 
over de inrichting van de Keet-
berglaan en uitbreiding van het 
winkelcentrum Zeewijkplein. Het 
voorontwerp wordt nu vrijgege-
ven voor inspraak. (Karin Dek-
kers)

Hoogbouw 
aan Orionweg

Velsen – Per 1 januari wordt het 
vervoer voor het schoolzwem-
men niet meer door de gemeen-
te betaald. Dat betekent dat het 
doek valt voor de oude manier 
van schoolzwemmen voor groe-
pen 4 van de basisscholen. In 
nauw overleg met de directies 
van scholen en het zwembad is 
de gemeente gekomen tot een 
nieuw plan: Swimming ‘s Cool. 
Het nieuwe schoolzwemmen 
gaat in 2013 van start. Zwemac-
tiviteiten zullen meer thematisch 
plaatsvinden voor groepen 1 tot 
en met 8. Elke school kan 12 uur 
per jaar terecht in het zwem-
bad voor verschillende thema’s. 
Per school en per groep zal er 
maatwerk worden geleverd. Het 
noodzakelijke vervoer zal door 
de scholen moeten worden ge-
regeld. Wel blijft er een vang-
net voor kinderen die na groep 5 
nog geen zwemdiploma A heb-
ben behaald. Uitgangspunt is dat 
geen kind de basisschool verlaat 
zonder zwemdiploma A. Daar-
voor zal een leerlingvolgsysteem 
worden opgezet. Belangrijkste 
reden is de veiligheid van kinde-
ren. (Karin Dekkers)

School-
zwemmen 
anno 2013

IJmuiden – Het nieuw te bou-
wen pand waar school de Zand-
loper, een peuterspeelzaal en de 
sporthal aan de Planetenweg 
komen krijgt de naam De Ring. 
Dat heeft te maken met de ver-
binding tussen de verschillende 
functies, het samen leren en de 
Olympische ringen. De plannen 
voor de Ring zijn nu zo ver dat ze 
in februari 2014 aan de gemeen-
teraad worden gepresenteerd. 
Als die akkoord gaan kan me-
dio 2014 gestart worden met het 
echte bouwen. De kosten voor 
de Ring worden nu op 6,5 mil-
joen euro begroot.

Helmduin 
wordt De Ring

Betaalbare kleding en sieraden
Inge en Fran verhuisd 

naar Wijk aan Zeeërweg
IJmuiden - Vanaf 3 december 
is de leuke modezaak Inge en 
Fran Kleding en Sieraden ver-
huisd naar Wijk aan Zeeërweg 1 
in IJmuiden.
Moeder Ingrid en dochter Fran-
ces, die de eigenaresse is, zijn 
anderhalf jaar geleden met hun 
winkel van start gegaan aan 
Celsiusstraat 27. De nieuwe win-
kel is op een mooie locatie, vlak-
bij de markt. ,,Het pand heeft 
een heel leuke uitstraling en zit 
natuurlijk pal aan het centrum. 
Mooier kan eigenlijk niet’’,  vindt 
Frances. Ondanks de verhuizing 
is de modezaak helemaal klaar 
voor de feestdagen. Met een 
leuke collectie aan betaalba-
re kleding, sieraden en acces-

soires als tassen en sjaals is er 
veel te kiezen bij Inge en Fran. 
Kleding en sieraden zijn er van 
mooie merken zoals Glamorous, 
Relish, B-loved, My Brand, Rich!, 
Just-R en Just 1961. Vanaf janu-
ari komt ook weer de nieuwste 
collectie binnen van Glamorous, 
Relish en B-Loved.
Ga eens kijken bij de prachtige 
zaak van Inge en Fran. Sla uw 
slag bij de sale en bewonder de 
nieuwe collectie. 
U zult hartelijk worden ontvan-
gen en voor liefhebbers is er 
een lekker kopje koffie. De win-
kel is ook op Facebook te vinden 
onder Inge en Fran Kleding en 
Sieraden met wekelijks de nieu-
we collectie.
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‘Ik ben een mensenmens’
Afscheid Gerard Schol 
van het wijksteunpunt
IJmuiden – Elf jaar was Gerard 
Schol beheerder van Wijk-
steunpunt Zee- en Duinwijk. 
In die elf jaar heeft hij veel 
voor ouderen in deze wijk be-
tekend. Met het verdwijnen 
van de wijksteunpunten houdt 
ook het werk van Gerard Schol 
op. Zijn werk wordt gedeelte-
lijk overgenomen door mede-
werkers van Stichting Welzijn 
Velsen. Maar dankzij zijn in-
zet zullen veel activiteiten van 
het wijksteunpunt in het ver-
trouwde centrum wel worden 
voortgezet, maar dan begeleid 
door vrijwilligers. Deze maand 
neemt Gerard Schol afscheid.

Activiteiten voor ouderen in de 
wijksteunpunten worden ver-
plaatst naar buurthuizen. Dat 
betekent twaalf ontslagen voor 
mensen die bezig waren met het 
ouderenwerk of Wonen Plus in 
Velsen. Daarvan zijn zes men-
sen rond de zestig jaar. Voor hen 
geen VUT, ze mogen gaan sollici-
teren. Gerard Schol heeft op zijn 
64ste twee baantjes gevonden, 
als chauffeur in het personenver-
voer en als transportmedewer-
ker bij KVSA. ,,Nee, stilzitten kan 
ik niet’’, zegt hij. ,,Het zijn beide 
oproepbaantjes. Daarnaast doe 
ik nog allerlei dingen op wijkni-
veau en heb ik mijn eigen massa-
gepraktijk aan huis.’’
Gerard Schol was ruim 30 jaar 
zwembadinstructeur. Heel wat 
Velsenaren hebben dankzij hem 
hun zwemdiploma gehaald. We-
gens gezondheidsredenen moest 
hij in 2000 stoppen met zijn werk. 
Maar hij kreeg door de gemeente 
vervangend werk aangeboden als 
assistent beheerder van het wijk-
steunpunt De Hofstede in Velser-
broek. Daar zette hij onder meer 
het zomerfeest met barbecue op 
de rails. Na die ervaringen werd 
hij op 1 december 2001 als be-
heerder van Wijksteunpunt Zee- 
en Duinwijk aangesteld. In de ja-
ren die volgden groeide het aan-
tal bezoekers gestaag, van 600 

naar 1000 tot 1100 ouderen per 
week. Samen met het grote team 
van vrijwilligers in het wijksteun-
punt werden nieuwe activitei-
ten opgezet en bestaande acti-
viteiten uitgebouwd. Zo werd de 
Open Tafel, waarbij vrijwilligers 
koken voor ouderen, uitgebreid 
tot meerdere keren per week. Er 
kwam dankzij de Rabobank een 
beamer waarmee films en pre-
sentaties konden worden afge-
speeld voor een groot publiek. 
Gerard bracht het stoelhonk-
bal naar het wijksteunpunt. Door 
zijn inzet wordt de sport nu zelfs 
op 76 locaties in Nederland ge-
geven. Ook de opknapbeurt voor 
de grote tuin is aan hem toe te 
schrijven. Mede dankzij Woning-
bedrijf Velsen, tuinder Bert Ver-
loop en Holland Groenwerken is 
de tuin nu een plaatje om te zien, 
met een maritiem thema en een 
Seniorenvlet (zie foto). 
,,Een van de taken van een wijk-
beheerder is het signaleren bij 
problemen’’, stelt Schol. ,,Als 
mensen zich niet meer zelfstan-
dig kunnen redden liet ik dat we-
ten aan de Ouderenadviseur. 
Maar ook als een bewoner een 
huishoudelijk probleempje heeft, 
help ik graag.’’ En ondanks het 
feit dat Gerard een ‘feestbeest’ is 
en meestal vooraan de polonai-
se loopt, houdt hij ook een oog-
je op het alcoholgebruik en soci-
ale omgang onderling.
Dit jaar is er tijdens de kerst-
dagen geen feestje. ,,Mijn uren 
zijn op’’, zegt Schol. ,,Wel was er 
kerstkienen en een kerstdiner. 
Maar ik heb mijn afscheidsfeest 
nog voor de boeg. Bewoners en 
belangstellenden zijn vrijdag 21 
december van 14.30 tot 16.30 
uur welkom om afscheid te ne-
men. Ik heb hier jaren met heel 
veel plezier gewerkt. Ik weet dat 
veel mensen het verschrikkelijk 
vinden dat ik ermee stop. Maar ik 
heb ervoor gevochten om de ac-
tiviteiten hier op deze locatie te 
houden. Verder wens ik iedereen 
alle succes toe.’’ (Karin Dekkers)

Zee- en Havenmuseum
KVSA ontwikkelt 
nieuwe website
IJmuiden - Afgelopen vrijdag 
werd tijdens een Kerstbijeen-
komst voor de vrijwilligers van 
het Zee- en Havenmuseum de 
nieuwe website van het museum 
gelanceerd. Ardy Zwart, voorzit-
ter van het museum,  opende de 
website met het versturen van de 
eerste nieuwsbrief. De vernieuw-
de website is geheel belange-
loos opgezet door de KVSA. Ardy 
Zwart bedankte in haar speech 
Frans Baud, algemeen directeur 
KVSA, voor deze geweldige ges-
te en met name KVSA medewer-
kers Jeroen van der Veen en Bas 
Cramer, die deze website heb-
ben gebouwd en in de toekomst 
zullen onderhouden. Op de-
ze moderne website kunt u na-
tuurlijk alle praktische informa-
tie over het museum vinden zo-

als openingsdagen en –tijden, 
de lopende en komende exposi-
ties, lezingen, informatie over de 
motorendraaidagen en de mari-
tieme verzamelbeurs. Daarnaast 
is er extra aandacht voor de col-
lectie van de bibliotheek van het 
museum en het aanbod van boe-
ken die te koop worden aange-
boden. U kunt doorklikken naar 
een filmpje over de visserijschool 
en op de kinderpagina is er een 
doorklik naar een leuk animatie 
hoe sluizen werken. U kunt zich 
via de website aanmelden voor 
de nieuwsbrief en ook als dona-
teur. De nieuwe website is het 
bekijken waard, maar natuurlijk 
ook het museum zelf. Het mu-
seum is in de kerstvakantie ex-
tra geopend. Welke dagen? Zie 
www.zeehavenmuseum.nl.

DKV-jeugdwedstrijden

Velsen-Zuid - DKV E2 speelde 
zaterdag 15 december voor de 
3e keer tegen Atlantis E3. Na 
2x te hebben verloren moest 
DKV toch wel een keer pun-
ten pakken. Na een zeer span-
nende wedstrijd wist DKV in-
derdaad te winnen met 4-5. 
Doelpuntenmakers waren: De-
wi, Sien en Ben. De E1 wist ge-
woon weer te winnen. Deze 
keer werd Blauw-Wit verslagen 
met 4-8. De beide teams wa-
ren aan elkaar gewaagd, maar 
DKV wist meer kansen af te 

maken. Dariush was voor DKV 
de topscorer. De E1 staat nog 
steeds knap boven aan! DKV 
D2 speelde deze week weer 
thuis tegen Madjoe. DKV be-
gon aanvallend goed maar liet 
het verdedigend liggen, waar-
door ze al snel achter kwa-
men. DKV probeerde nog te-
rug te komen maar helaas ein-
digde de wedstrijd in 2-6 voor 
Madjoe.
Deze week stond de D1 een 
lastige wedstrijd tegen WWSV 
D1 te wachten. Vrijwel de he-
le wedstrijd ging gelijk op. Er 
werden mooie acties gemaakt 
en tot de laatste minuut werd 
er geknokt door DKV. Helaas 
wist WWSV te winnen met 9-8. 
Doelpunten makers; Sverre (4) 
Loek (2) en Sem (2). De B2 was 
vrij. De B1 moest aantreden te-
gen KIOS B2, op papier een ge-
duchte tegenstander. DKV had 
wat moeite om op gang te ko-
men, maar toen er eenmaal 
werd gescoord, liet het KIOS 
ruim achter zich. Joram speel-
de een ijzersterke wedstrijd en 
scoorde viermaal. Bij het laat-
ste fluitsignaal stond er 8-2 
voor DKV op het scorebord. Ze 
staan op een gedeelde eerste 
plaats.

IJmuiden - Volleybalclub In 
Drieën bestaat al jarenlang uit 
tien enthousiaste leden. Zij vol-
leyballen op recreatief niveau 
en dat is altijd reuze gezellig. 
De club zoekt een paar nieu-
we leden, dames of heren, die 
het team komen versterken. Zij 
spelen op woensdagmiddag van 
15.30 tot 17.30 uur in de Kruis-
berg gymzaal aan de Wouwen-
koplaan 7. Meer informatie: Dick, 
Klinge, telefoon 0255-522347.

Volleybalclub 
zoekt leden

Santpoort-Zuid - Het bestuur 
van de Vereniging Santpoorts 
Belang nodigt iedereen uit voor 
de nieuwjaarsreceptie op zater-
dag 5 januari om met elkaar het 
nieuwe jaar in te luiden. Tussen 
15.30 en 17.00 uur is men van 
harte welkom om met z’n allen 
het glas te heffen op een mooi 
2013! ’t Brederode Huys, Bloe-
mendaalsestraatweg 201.

Nieuwjaars-
receptie

Museum 
Beeckestijn 2e 
Kerstdag open

Velsen-Zuid - Het hoofdgebouw 
op Beeckestijn is op woensdag 26 
december van twaalf tot vier ge-
opend. Normaal kan het publiek er 
alleen van donderdag tot en met 
zondag terecht. In het recent ge-
restaureerde huis is de tentoon-
stelling ‘De Logica van het Land-
schap’ te zien, die gaat over de in-
vloed van mensen op het land-
schap, met name in Kennemer-
land. Ook wordt een diapresen-
tatie vertoond over de geschiede-
nis van de buitenplaats. Kinderen 
kunnen in de keuken digitaal een 
landschap ‘bakken’. Zie ook www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl.

Santpoort-Zuid - De politie 
kreeg vorige week woensdag, 
rond 09.15 uur, een melding dat 
op de Papenburghlaan drie man-
nen opvallend veel belangstelling 
toonden voor de woningen daar. 
De agenten kregen een signale-
ment van het drietal en stelden 
een onderzoek in. Op de Jan Gij-
zenvaart/Bergh Eysingaplantsoen 
liepen drie mannen die voldeden 
aan het signalement. Bij één van 
hen werd inbrekersgereedschap 
aangetroffen. Het drietal, van 
Roemeense afkomst en 23, 21 en 
20 jaar oud, is aangehouden voor 
het bezit hiervan en op verden-
king van poging inbraak. De po-
litie onderzoekt de zaak.

Aangehouden 
met inbrekers-
gereedschap
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Het gemeentebestuur heeft ervoor gekozen om geen persoonlijke uitnodigingen te versturen.  Deze publicatie komt 
daarvoor in de plaats. (foto’s: Noord-Hollands Archief en Erik Baalbergen)

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
Het gemeentebestuur van Velsen wenst u prettige kerstdagen en een goede gezondheid in 2013. 

Voor een persoonlijke uitwisseling van nieuwjaarswensen nodigt het gemeentebestuur van Velsen u hierbij uit 
voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Deze vindt plaats op maandag 7 januari 2013 van 17.00 tot 19.30 uur in de Stads-
schouwburg Velsen, Groeneweg 71 te IJmuiden.

Circa 1930 2012

Op maandag 17 december gingen 
inwoners van IJmuiden in gesprek 
met de wethouders Ronald Vennik 
en Arjen Verkaik.  Dit op initiatief 
van de Facebookgroep:”je bent 
IJmuidenaar als…..”.

Tijdens 2 sessies is gesproken over 
braakliggende terreinen in IJmuiden 
en verkeersveiligheid. Er zijn 500 re-
acties binnengekomen a�omstig van 
30 mensen. Van de ruim 7800 deel-
nemers van de Facebookgroep heb-
ben ongeveer 1500 deelnemers de 
discussie gevolgd. Het eerste debat 

ging vooral over de voormalige KPN 
locatie aan de Lange Nieuwstraat. 
Er kwamen ideeën voor bijvoorbeeld 
een schaatsbaan, markt, speelplek, 
park etc. Voor realisatie is naast geld 
ook de medewerking nodig van ande-
re partijen. In het tweede debat over 
verkeersveiligheid kwam onder an-
dere de Lange Nieuwstraat aan de or-
de, maar ook de wens voor en het nut 
van zebrapaden. Het debat wordt op 
korte termijn met de initiatiefnemers 
geëvalueerd en gekeken of en hoe er 
een vervolg aan gegeven wordt. Meer 
informatie: www.velsen.nl.

College: Facebookdebat 
smaakt naar meer

Openingstijden stadhuis
Rond Kerst en Oud & Nieuw zijn de openingstijden van het stadhuis 
van Velsen gewijzigd:

Maandag 24 december   Gesloten
Dinsdag 25 december (Eerste Kerstdag) Gesloten
Woensdag 26 december (Tweede Kerstdag) Gesloten
Maandag 31 december   Gesloten
Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)  Gesloten
Woensdag 2 januari   Open vanaf 10.30 uur

Kerstbomeninzameling
Net als vorig jaar kunnen de 
kerstbomen weer bij de ge-
meente worden ingeleverd om 
verbrand te worden. Elke inge-
leverde boom is 50 eurocent 
waard. De inleverplekken staan 
hieronder. Op 3 januari is de 
kerstboomverbranding aan de 
Heerenduinweg in IJmuiden en 
de Hagelingerweg in Santpoort-
Noord.

Inleveren: wanneer, hoe laat en 
waar?
• Donderdag 3 januari: IJmuiden 

Kennemerplein, Plein 40-45, Ca-
nopusplein van 13.00 tot 16.00 
uur.

• Donderdag 3 januari: IJmuiden 
Heerenduinweg brandplaats van 
13.00 tot 19.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Velsen-
Noord, Stratingplantsoen van 
13.00 tot 16.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Velserbroek 
Vestingplein van 13.00 tot 17.00 
uur.

• Donderdag 3 januari: Velsen-Zuid 
voor de brandweerkazerne van 
13.00 tot 16.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Driehuis 
Driehuizerkerkweg naast de kerk 
van 13.00 tot 16.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Santpoort-
Zuid naast het station van 13.00 
tot 16.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Santpoort-
Noord Hagelingerweg/Burge-
meester Weertsplantsoen van 
13.00 tot 16.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Santpoort-
Noord Hagelingerweg/Biezen-
weg brandplaats van 13.00 tot 
19.00 uur.

Kerstboomverbranding
Op donderdag 3 januari om 18.30 
uur aan de Heerenduinweg in 
IJmuiden en op donderdag 3 janu-
ari om 18.30 uur aan de Hagelinger-
weg tegenover de tuincentra. 

Niet verbranden?
Op zaterdag 5 januari 2013 neemt 
HVC Inzameling (voorheen Rein-
Unie) de kerstbomen mee die  
’s morgens vóór half 8 bij de onder-
grondse ophaallocaties liggen of op 
de plek waar de grijze en groene af-
valbakken horen te staan.

Op vrijdag 21 december worden er 
technische werkzaamheden gedaan 
aan een computersysteem bij Burger-
zaken. Daardoor kunnen er die dag 
alleen telefonisch afspraken worden 

gemaakt via 0255-567200 of 140255. 
Digitaal een afspraak maken is die 
dag niet mogelijk. De werkzaamhe-
den duren een dag. Excuses voor het 
ongemak.

Afspraken Burgerzaken
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60-jarige bruidsparen in ’t zonnetje
Eenenvijftig bruidsparen in de gemeente Velsen vierden in 2012 hun diamanten bruiloft. Achtentwintig bruidspa-
ren maakt van de uitnodiging gebruik om woensdag 12 december 2012 in Villa Westend samen met burgemeester 
Weerwind bij dit bijzondere jubileum stil te staan. De burgemeester luisterde met veel belangstelling naar de herin-
neringen die de echtparen met elkaar ophaalden. (foto: Hein van Leeuwen)

Conceptlijst 
Monumen-
tale bomen 
ter inzage
De gemeente Velsen wil regel-
geving vereenvoudigen en de 
dienstverlening aan inwoners ver-
beteren. Om de omgevingsver-
gunning te vereenvoudigen wordt 
het kappen van een groot aantal 
bomen kapvergunningsvrij. Dit 
betekent dat hiervoor in de toe-
komst geen vergunning meer 
aangevraagd hoeft te worden.

Dit geldt uiteraard niet voor bijzon-
dere bomen in Velsen. Deze blijven 
beschermd. Om inzicht te krijgen in 
welke bomen dat zijn, is vorig jaar 
onderzoek gedaan. Resultaat van dit 
onderzoek is een conceptlijst van al 
deze monumentale en waardevolle 
bomen.

Als in de toekomst een of meerdere 
bomen gekapt moeten worden, moet 
hiervoor een omgevingsvergunning 
voor kap worden aangevraagd. Deze 
wordt in principe alleen verleend als 
de veiligheid in het geding is, of een 
maatschappelijk belang wordt ge-
diend.

Het conceptrapport monumentale 
bomen en de complete lijst liggen tot 
21 januari 2013 ter inzage. Tegen het 
voorgenomen besluit bestaat voor 
iedereen de mogelijkheid zienswij-
zen in te dienen.

Het rapport en de lijst zijn terug te 
vinden op de gemeentelijke website, 
www.velsen.nl. Ook liggen de lijsten 
en tekeningen op het stadhuis ter in-
zage. De eigenaars van monumen-
tale of waardevolle bomen worden 
persoonlijk aangeschreven.

Landelijke Naturalisatiedag
Zaterdag 15 december 2012 was 
het Landelijke Naturalisatiedag. 
Omdat deze dag in het weekend 
viel, organiseerde de gemeente 
Velsen de ceremonie op maan-
dag 17 december.

Voor deze dag waren elf personen 
uitgenodigd die in de afgelopen zes 
weken Nederlander zijn geworden. 
Samen met hun partner werden zij 

ontvangen op het stadhuis voor een 
feestelijke naturalisatieceremonie.
 
Burgemeester Weerwind ontving 
de genodigden. In zijn toespraak 
ging hij in op wat het betekent om 
de Nederlandse nationaliteit te heb-
ben en op de bijzondere verbonden-
heid met ons land die daarmee ge-
paard gaat. Na het o�ciële gedeel-
te volgde een bezoek aan het Zee- en 

Havenmuseum te IJmuiden. 

Alle gemeenten en eilanden moe-
ten op 15 december - tevens Konink-
rijksdag - een naturalisatieceremo-
nie houden. Daarnaast organiseert 
elke Nederlandse gemeente deze ce-
remonie minstens één keer per zes 
weken als onderdeel van de proce-
dure om Nederlander te worden. (fo-
to: Reinder Weidijk)
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Winnaar project Brakland
Een kiosk, een huiskamer en een 
mobiele stadstuin – een greep uit 
de plannen voor het ‘brakland’ op 
de hoek van de Bik en Arnoldkade 
en de Frogerstraat in Oud-IJmui-
den. Het Landschap Noord-Hol-
land gaat er samen met de bewo-
ners mee aan de slag.

Lidy Zeinstra ziet een plek voor zich 
waar bewoners elkaar op allerlei ma-
nieren kunnen ontmoeten, bijvoor-
beeld door te spelen, groenten te 
kweken, lekker te hangen of te voet-
ballen. In januari wordt met de be-

woners over hun ideeën gesproken, 
en welk onderdeel waar moet komen.  
De cheque van de gemeente is voor 
5.000 euro. Dat is vooral een aanja-
ger, meent Zeinstra. Met dit geld gaat 
ze op zoek naar meer geld. Ze bena-
drukt dat menselijk kapitaal min-
stens zo belangrijk is voor het succes 
van het project. Ronald Vennik, de 
projectwethouder van Oud-IJmui-
den, is blij met het initiatief: ‘Nu er 
voorlopig niet gebouwd kan worden, 
is het goed dat mensen met elkaar 
aan de inrichting van deze plek gaan 
werken.’ (foto: Ko van Leeuwen)

Huishoudelijke hulp
De gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest en Velsen 
hebben de organisaties uitgeko-
zen die de komende jaren huis-
houdelijke hulp in de IJmond 
mogen geven. Dat is woensdag 
12 december 2012 definitief ge-
worden.

In de IJmond mogen verschillen-
de organisaties huishoudelijke hulp 
aanbieden. Het gaat om twee soor-
ten huishoudelijke hulp. Als de na-
druk op schoonmaken ligt (ty-
pe 1) mogen ThuiszorgInHolland, 
TSN Thuiszorg BV, Zorgkompas, 
Alfa&Zorg BV, Viva!Zorggroep en 
TZorg BV in de IJmond dat leveren.  
Bij type 2 gaat het om schoonmaak 
met een lichte vorm van begelei-
ding. Die zorg wordt geleverd door 
ThuiszorgInHolland, TSN Thuis-

zorg BV, Zorgkompas, Alfa&Zorg 
BV, De ZorgSpecialist en TZorg BV. 

Dit houdt voor Velsen in, dat er 
twee zorgaanbieders wegvallen 
waar de gemeente tot 1 januari 2013 
contracten mee heeft, namelijk de 
Omring voor hulp bij het huishou-
den type 1 en 2, en Viva!Zorggroep 
voor hulp bij het huishouden type 
2. Deze bedrijven krijgen tot 1 april 
2013 de tijd om met de nieuwe zorg-
aanbieders afspraken te maken, zo-
dat de hulp aan de cliënten gewaar-
borgd blijft.
 
De IJmondgemeenten Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest en Velsen 
hebben de hulp in het huishouden 
Europees aanbesteed. De huishou-
delijke hulp is onderdeel van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning.

Swimming ’s Cool: nieuw 
protocol schoolzwemmen
Woensdag 12 december is het 
nieuwe protocol schoolzwemmen 
ondertekend door de schoolbestu-
ren en wethouder Baerveldt van 
sport en onderwijs.

In 2010 heeft de Raad besloten de 
vervoersbijdrage voor het school-
zwemmen van het basisonderwijs 
af te scha�en. Om te voorkomen dat 
door de maatregel basisschoolleer-
lingen niet meer komen zwemmen is 
er een nieuw zwemprogramma ont-
wikkeld: ‘Swimming ’s Cool’. 

Swimming ’s Cool biedt zwemactivi-

teiten aan op het niveau van alle groe-
pen (1 t/m 8). Thema’s zijn bijvoor-
beeld: red je vriendje, vakantie, win-
ter, zwemvaardigheid en zwemsport 
(waterpolo e.d.), de zee en spelcircuit. 

De scholen kunnen zelf kiezen voor 
blokken van 1 of 2 uur zwemmen, 
waardoor er sprake is van maatwerk 
per school en groep. Het noodzakelij-
ke vervoer kan worden gespreid over 
de groepen/tijden (te voet, per fiets, 
met auto/bus).

Swimming ’s Cool gaat in op 1 januari 
2013. (foto: Reinder Weidijk)

Regionale samenwerking
Hoe moet de samenwerking in de 
IJmond eruit zien? Op dinsdag 18 
december sprak een kleine groep 
inwoners en verenigingen uit Vel-
sen daarover in aanwezigheid van 
diverse raadsleden en de burge-
meester van Velsen in het Tata 
Steel Stadion in Velsen-Zuid.

In zijn inleiding gaf de burgemees-
ter een aantal inspirerende voor-
beelden van bestaande regionale sa-

menwerking. Hij prees de aanwezi-
gen voor hun komst. Immers, zo zei 
hij, als er iets ‘in de achtertuin’ ge-
beurt, is de betrokkenheid van bur-
gers van Velsen groot, maar dat is 
lastiger bij een abstract onderwerp 
als regionale samenwerking. Uit de 
discussie bleek dat de aanwezigen 
vooral nut zien in verdergaande sa-
menwerking waar met name bur-
gers beter van worden. (foto: Rein-
der Weidijk)
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale zaken 
en nog veel meer.

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

dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in  het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur.

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingvergunning of daaraan gerela-

teerde vragen kunt u een afspraak maken met 
één van de vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van 09.00 tot 16.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 8 
december 2012 tot  en met 14 de-
cember 2012 de volgende aanvra-
gen om omgevingsvergunning op 
grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht hebben 
ontvangen. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Geen mededelingen 

Velsen-Zuid: Amsterdamseweg 43, 
veranderen en vergroten woning 
(12/12/2012) w12.000573.

Santpoort-Noord: St. Martin-
straat 2, vervangen en verhogen car-
portdak (14/12/2012) w12.000576; 
Middenduinerweg 44, kappen 61 
eiken (14/12/2012) w12.000575; 
Antillenstraat 30, plaatsen erker 
(12/12/2012) w12.000578.

Driehuis: Groenelaantje 7, uitdun-
nen beplantingsstrook (12/12/2012) 
w12.000572.

Velserbroek: Geen mededelingen 

Velsen-Noord: Pieter Janszstraat 
5, legaliseren overkapping 

(11/12/2012) w12.000571.

Santpoort-Zuid: Willem de Zwij-
gerlaan 57, plaatsen 8 prefab gara-
geboxen (13/12/2012) w12.000574; 
Anna van Saksenlaan 14, kappen 2 
bomen (14/12/2012) w12.000577

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit, kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Verlenging beslistermijn aan-
vraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9. van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht de ter-
mijn waarbinnen zij op de volgende 
aanvra(a)g(en) dienen te beslissen 
verlengd met zes weken: IJmuiden: 
Boelenstraat 1, het oprichten van 
een woning op een bestaand pand 
(08/10/2012) w12.000459.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het(de)onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft ge-
nomen (college van Burgemees-
ter en wethouders van Velsen of 
Burgemeester van Velsen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden), dan 
wel langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).In spoedei-
sende gevallen kan een voorlopi-
ge voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Haarlem, sector be-

stuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend.  Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen hebben de volgende beslui-
ten genomen (de datum van ver-
gunningverlening is tussen haak-
jes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden: Geen mededelingen

Santpoort-Noord: Antillenstraat 
30, plaatsen erker (12/12/2012) 
w12.000578; St. Martinstraat 2, ver-
vangen en verhogen carportdak 
(14/12/2012) w12.000576;

Middenduinerweg 44, kappen 61 ei-
ken (14/12/2012) w12.000575.

Santpoort-Zuid: Willem de Zwij-
gerlaan 57, plaatsen 8 prefab gara-
geboxen (13/12/2012) w12.000574; 
Anna van Saksenlaan 14, kappen 2 
bomen (14/12/2012) w12.000577.

Velserbroek: Geen mededelingen

Velsen-Zuid: Amsterdamseweg 
43, veranderen en vergroten woning 
(begane grond en 1ste verdieping)
(12/12/2012) w12.000573.

Velsen-Noord: Pieter Janszstraat 
5, legaliseren overkapping 
(11/12/2012) w12.000571.

Driehuis: Groenelaantje 7, uitdun-
nen beplantingsstrook (12/12/2012) 
w12.000572.

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

Velsen Zuid: In park Velserbeek 
e.o. te Velsen Zuid, de Tata Run-
nersworld Velserbeekloop op zon-
dag 27 januari 2013  (18/12/2012) 
u12.010619;

Velserbroek: Op het Vestingplein 
te Velserbroek , een kerstsamen-
zang op maandag 24 december 2012 
(18/12/2012) u12.010972.

Voorontwerp bestemmingsplan
Burgemeester en Wethouders ma-
ken overeenkomstig artikel 1.3.1 
Besluit ruimtelijke ordening be-
kend dat zij voornemens zijn een 

nieuw bestemmingsplan op te 
stellen voor het westelijk woonge-
bied van IJmuiden.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro 
wordt hier gemeld dat geen gelegen-
heid wordt geboden om zienswijzen 
omtrent dit voornemen naar voren te 

brengen en er wordt geen ona�anke-
lijke instantie in de gelegenheid ge-
steld advies uit te brengen over dit 
voornemen. Op het voorontwerp be-



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl20 december 2012

stemmingsplan is wel inspraak mo-
gelijk. 

Aanleiding
Het bestemmingsplan IJmuiden 
West voorziet in de vervanging van 
(delen van) verschillende oudere be-
stemmingsplannen die aan actuali-
sering toe zijn. Het plangebied be-
slaat globaal de wijken Zeewijk en 
Duinwijk en een deel van Oud IJmui-
den, uitgezonderd de President 
Steynstraat. In het oosten loopt het 
gebied tot aan het Stadspark (Gra-
hamstraat/Radarstraat). Het gebied 
heeft primair een woonfunctie. Het 

bestemmingsplan beoogt een eigen-
tijdse planologische regeling te ge-
ven voor dit plangebied. Ook is een 
planologische regeling opgenomen 
voor enkele ontwikkelingen. 

Wilt u het plan inzien?
Het bestemmingsplan IJmui-
den West (idn: NL.IMRO.0453. 
BP0800IJMUIDENWES1-V001) 
ligt met ingang van 21 december 
2012 gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. De receptie is van maandag tot 
en met vrijdag geopend van 09.00 uur 

tot 16.00 uur en op donderdagavond 
van 18.00 uur tot 20.00 uur. Even-
eens is een exemplaar van het voor-
ontwerpbestemmingsplan in te zien 
bij de centrale bibliotheek te IJmui-
den gedurende de gebruikelijke ope-
ningstijden. Het bestemmingsplan is 
tevens te raadplegen op www.velsen.
nl en op de landelijke voorziening 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Inloopavond
Op woensdag 9 januari 2013 zal een 
inloopavond worden georganiseerd 
voor belangstellenden, waarbij het 
bestemmingsplan kan worden in-

gezien en gelegenheid is voor het 
stellen van vragen. De inloopavond 
wordt gehouden in de Felison Ter-
minal, Sluisplein 55, van 19.00 tot 
20.30.

Wilt u inspreken?
Inspraakreacties kunnen door een 
ieder schriftelijk worden ingediend 
gedurende bovengenoemde termijn. 
De reacties kunt u richten aan het 
college van Burgemeester en Wet-
houders van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden, o.v.v. ‘inspraak-
reactie bestemmingsplan IJmuiden 
West’.

Voorontwerp bestemmingsplan (vervolg)

Verordeningen
De gemeenteraad van Velsen heeft 
in de vergadering van 13 december 
2012 besloten tot vaststelling van:

1. de verordening toeslagen en verla-
gingen Wet werk en bijstand 2013

2. de Verordening Langdurigheids-
toeslag 2013

Toelichting
De tot 1 januari 2013 geldende ver-
ordeningen moesten worden aange-
past om dat de Wet werk en bijstand 
is gewijzigd: de intrekking van de zo-
genaamde huishoudinkomenstoets.
Tevens is de gemeentelijke toeslag 
gewijzigd voor bij ouder (s) inwo-
nende kinderen. Deze toeslag is ver-
laagd van 10% naar 5% van de ge-

huwdennorm. Daar staat tegenover 
dat als de ouder ook bijstand ont-
vangt, de toeslag van 10% naar 15% 
gaat.

Inwerkingtreding
De verordeningen treden op 1 janu-
ari 2013 in werking. Gelijkertijd zijn 
de verordeningen ingetrokken die 
tot dan golden.

Ter inzage
De verordeningen liggen vanaf  21 
december 2012 gedurende acht we-
ken ter inzage bij de receptie van het 
Stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
De verordeningen worden ook opge-
nomen in de Regelingenbank van de 
gemeente Velsen, te vinden op www.
Velsen.nl.

Digitale instructie
Met ingang van 1 januari 2013 wordt 
de instructiewijze voor verkeersre-
gelaars bij evenementen veranderd. 
Voortaan kan dat alleen nog digitaal, 
via E-learning.

Om daarvan gebruik te kunnen ma-
ken moet uw organisatie ruim voor 
aanvang van het evenement contact 
opnemen met de Stichting Verkeers-
regelaars Nederland (SVNL) om 
een toegangscode aan te vragen. Dat 
kan op drie manieren: via de websi-
te www.verkeersregelaarsexamen.
nl, via het emailadres secretariaat@
verkeersregelaarsexamen.nl of tele-
fonisch via 030-8200361. Deze toe-
gangscode geeft u door aan de kandi-

daat verkeersregelaars.
 
Uiterlijk twee weken voor aanvang 
van uw evenement moeten alle kan-
didaten de instructies afgerond heb-
ben en mailt u de groslijst met hier-
op de NAW-gegevens én geboorte-
data van de kandidaten naar evene-
menten@velsen.nl. Hierna ontvangt 
u van de Gemeente Velsen een aan-
stellingsbesluit waarin staat ver-
meld welke personen tijdens uw 
evenement verkeersregelaar mogen 
zijn. 

Meer informatie 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.verkeersregelaarsexamen.nl.

Het aanvragen of wijzigen van 
een Drank-en horecavergunning 
wordt vanaf januari 2013 eenvou-
diger. Vanaf dan kan elke horeca-
ondernemer deze zaken digitaal 
regelen via de  website van de ge-
meente www.velsen.nl. Ook het in-
vullen van de verplichte bibobvra-
genlijst kunnen ondernemers van-
af die tijd online regelen. 

Online een wijziging doorgeven 
wordt met ingang van 1 januari 2013 
mogelijk. Elke ondernemer die een 

geldige  exploitatie of Drank- en Ho-
recavergunning heeft, maar daar-
voor een nieuwe leidinggevende 
moet aanmelden, kan dat bij wij-
ze van spreken met één druk op de 
knop regelen. De nieuwe leidingge-
venden  mogen na de melding en ont-
vangstbevestiging namelijk meteen 
met de horecawerkzaamheden star-
ten. De exploitant krijgt binnen de 
wettelijk gestelde termijn van 12 we-
ken een besluit op de melding van de 
wijziging. De nieuwe leidinggevende 
wordt op een vergunningaanhangsel 

bijgeschreven. Het is verplicht om 
elke nieuwe leidinggevende in de ho-
reca aan te melden. Het structureel 
melden van leidinggevenden die niet 
voldoen aan de gestelde eisen, kan 
gevolgen hebben voor de verstrekte 
vergunningen.

Per 1 januari 2013 kan ook de ver-
plichte bibobvragenlijst online wor-
den ingevuld. 

Medio januari 2013 kan een nieu-
we startende  ondernemer ook een  

Drank- en horecavergunning online 
aanvragen.  Na ontvangst van de aan-
vraag wordt de ondernemer uitgeno-
digd voor een intake gesprek waarin 
de stappen van de aanvraag  worden 
besproken.

De gemeente wil hiermee een betere 
dienstverlening bieden en bijdragen 
aan een e¤ciëntere bedrijfsvoering. 
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de Werkeenheid 
Vergunningen, e-mail gemeentevel-
sen@velsen.nl., telefoon 140255.

Gemeente bedient horeca ondernemers online




