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velsen - Volgende week wordt 
de Hofgeest weer gewoon op 
donderdag bezorgd. Omdat de 
krant eerder naar de drukker 
gaat, is de deadline voor redac-

tionele teksten vrijdag 27 de-
cember 16.00 uur. Advertenties, 
spotjes en (betaal)kabalen kun-
nen tot maandag 30 december 
10.00 uur worden aangeleverd.

Deadlines

Judoka Linda Bolder lost 
startschot nieuwjaarsduik
velserbroek - De bekende Vel-
sense judoka Linda Bolder geeft 
woensdag 1 januari het start-
schot voor de vierde nieuw-
jaarsduik in Velserbroek.
Bolder behaalde in april 2013 de 
zilveren medaille op het EK ju-
do in Boedapest. In 2007 won ze 
goud op het EK voor junioren. 
Daarnaast heeft Linda ook goud 
gewonnen op het EK -17, -20 en 
-23 jaar en won zij met het Ne-
derlands team de Europese en 
Wereldtitel.
Nog maar amper bekomen 
van de jaarwisseling kunnen 
de deelnemers zich een half 

uur voor de nieuwjaarsduik om 
14.30 melden bij Villa Westend. 
Ter voorbereiding op de nieuw-
jaarsduik wordt om 14.45 uur 
een professionele warming-up 
verzorgd door personal trainer 
Sharony uit Santpoort-Noord. 
Uit boxen klinkt opzwepen-
de muziek om de ‘duikers’ op 
te warmen en de spieren los te 
maken.
Het team van de IJmuider Red-
dingsbrigade zorgt in samen-
werking met de EHBO voor de 
veiligheid van de deelnemers, 
die exact om 15.00 uur door Lin-
da worden weggeschoten.

Bakken voor Glazen Huis
velserbroek - ‘Meester, mogen 
we cupcakes bakken voor Seri-
eus Request?’ vroegen de mei-
den uit groep 8 van basisschool 
De Hoeksteen aan hun meester 
Matthijs. Natuurlijk werd daar 
toestemming voor gegeven. Het 
is immers een heel goed doel.
De school heeft een grote keu-
ken waar kinderen regelmatig 
bakken. Soms als leerdoel, tij-
dens bijvoorbeeld een reken-
les, en soms voor de lol. Ook 

na schooltijd is er regelmatig 
een workshop koken en bak-
ken, waar de kinderen veel ple-
zier aan beleven. Dat de meiden 
uit groep 8 de keuken wilden ge-
bruiken is dus niet zo vreemd. 
Dit jaar staat het Glazen Huis van 
Serious Request in Leeuwarden.  
Samen met het Rode Kruis wordt 
geprobeerd uitdroging door di-
arree terug te dringen. Hier ster-
ven jaarlijks 800.000 kinderen 
aan. 

De cupcakes moesten natuur-
lijk ook nog verkocht worden. 
Hiervoor werd een prachtig cup-
cakehuis gebouwd. De meiden 
hebben de cupcakes in de laat-
ste week voor de kerstvakantie 
verkocht. Vooral tijdens de kerst-
viering, ’s avonds op het school-
plein, ging de verkoop lekker. 
Aan het eind van de avond was 
alles verkocht en hadden de 
meiden ruim 170 euro opgehaald 
voor dit goede doel.  

Een 
rEspEctvol 
2014 voor u 
en uw familie!

Rabobank Velsen 
en Omstreken  
heeft gewijzigde 
openingstijden 
rond de feestdagen

Kijk op rabobank.nl/velsen
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Licht aan de horizon 
voor nieuwbouw PVM
Driehuis - Zou het er dan toch 
eindelijk van gaan komen? Een 
nieuwe locatie voor het Pie-
ter Vermeulen Museum? Eerst 
even een korte terugblik. In 2006 
moest het museum namelijk 
haar onderkomen aan het Moer-
bergplantsoen, waaronder de in 
eigen regie aangelegde natuur-
tuin, gedwongen verlaten van-
wege plannen voor woning-
bouw. Als tijdelijke huisvesting 
werd een noodonderkomen ge-
vonden aan de Driehuizerkerk-
weg in een leegstaand school-
gebouwtje. Met daarbij de toe-
zegging van de gemeente dat 
binnen een paar jaar voor een 
ander onderkomen zou worden 
gezorgd. Helaas is dat er aan het 
einde van 2013, dus zeven jaar 
later, nog steeds niet van geko-
men.  
Echter, een belangrijke stap 
voorwaarts in dit nu al jaren sle-
pende proces werd donderdag-
avond gezet tijdens de vergade-
ring van de gemeenteraad. Door 
nagenoeg alle fracties in de ge-
meenteraad werd namelijk inge-
stemd met het voorstel van het 
College van B&W om een budget 
van 100.000 euro beschikbaar te 
stellen om een externe project-
leider aan te trekken voor fond-
senwerving van het museum en 
van de overige functies in een 
Kust Innovatie- en Informatie-

centrum (KIIC). Dit KIIC zou zijn 
plaats moeten vinden in de na-
bijheid van het Binnenmeer.
Dit nieuw te ontwikkelen KIIC 
zou, naast een nieuwe behui-
zing voor het Pieter Vermeulen 
Museum, tevens diverse ande-
re functies moeten gaan omvat-
ten. Hierbij kan gedacht worden 
aan (overdekte) speelgelegen-
heden, winkels en ondernemers 
met bijvoorbeeld strandactivitei-
ten zoals wind- en kitesurfen. 
Maar ook aan de vestiging van 
een LifeLab, kennisclusters van 
energieprojecten zoals wind en 
getijden, deltawerken- en wa-
terkeringeninformatiecentra van 
Rijkswaterstaat en Natuurmonu-
menten. Dit concept sluit naad-
loos aan op de ‘Visie op Velsen’ 
waarin wordt gesproken over de 
verdere ontwikkeling van toeris-
tische activiteiten aan het strand 
van IJmuiden.
Wél vond de raad het nodig 
dat, parallel aan het onderzoek 
naar een KIIC, tevens onderzoek 
wordt gedaan naar alternatieve 
locaties voor het Pieter Vermeu-
len Museum, mocht de beoogde 
fondsenwerving voor een KIIC 
niet haalbaar blijken te zijn. Eind 
volgend jaar moet dan duidelijk 
zijn of het museum een plaats 
krijgt in het KIIC, óf dat het op 
een andere locatie haar defini-
tieve plek vindt.

Velsen krijgt Beursvloer
Velsen – In het voorjaar van 2014 
houdt Velsen haar eerste Beurs-
vloer voor vrijwilligerswerk. Op 
deze beurs kunnen vrijwilligers, 
organisaties en lokale onderne-
mers elkaar ontmoeten om te kij-
ken hoe zij elkaar kunnen onder-
steunen. Vrijwilligersorganisaties 
kunnen elkaar ontmoeten om te 
kijken of zij meer kunnen samen-
werken. Nu hebben veel stichtin-
gen of organisaties dezelfde ta-
ken, wat voor buitenstaanders of 
hulpvragers niet altijd duidelijk is. 
Wethouder Te Beest wil daarom 
een periodieke samenkomst van 
stichtingen. 
In het kader van actief burger-
schap wordt steeds meer ver-

langd van burgers. Om kwets-
bare burgers te helpen zijn meer 
vrijwilligers nodig. Maar profes-
sionele zorgaanbieders moeten 
in de toekomst ook meer samen-
werken met vrijwilligers. Er is ech-
ter nog veel te doen op het gebied 
van bewustwording. ,,Bij deze ta-
ken heeft de gemeente een ma-
kelaarsfunctie’’, aldus wethouder 
Te Beest. ,,We moeten waken voor 
vraagverlegenheid van kwetsba-
re mensen. Vragen om hulp moet 
net zo gewoon worden als vrijwil-
ligerswerk.’’ Vrijwillige inzet zal in 
Velsen zoveel mogelijk buurtge-
richt worden opgezet, hoogst-
waarschijnlijk mede via een web-
site met vraag en aanbod.

Velsen betaalt mee aan 
verbinding A8-A9

Velsen – Tijdens het bezoek van 
minister Schultz van Haegen van 
Infrastructuur en Milieu, op 17 
oktober, is ondermeer gesproken 
over de verkeersproblematiek aan 
de noordkant van Amsterdam. 
Er worden maatregelen geno-
men om de doorstroming op de 
A9 tussen Alkmaar en Raasdorp 
te verbeteren. Ook worden de 
A7 en A8 tussen de Coentunnel 
en Purmerend verbreed. Daar-
naast willen rijk, provincie en re-
gio graag een verbinding tussen 
de A8 en de A9 plus uitbreiding 
van de capaciteit op het verkeers-
knooppunt Zaandam tot knoop-
punt Coenplein. Dit zou name-
lijk leiden tot betere reistijden van 
het verkeer, maar zou ook de leef-
baarheid in Zaandam verbeteren. 

Ook Velsen is voor een verbinding 
tussen de A8 en A9 en heeft sa-
men met de andere drie IJmond-
gemeenten een samenwerkings-
overeenkomst getekend om mee 
te betalen. De nieuwe verbinding 
gaat zeker 111 miljoen euro kos-
ten, maar men houdt rekening 
met een uitloop naar 150 mil-
joen euro. Voor 111 miljoen euro 
zijn de kosten als volgt verdeeld: 
Noord-Holland betaalt 50 miljoen, 
Stadsregio Amsterdam 40 mil-
joen, Zaanstad vermoedelijk 14 
miljoen en de IJmond 7 miljoen. 
Heemskerk, Beverwijk en Velsen 
betalen elk 2,1 miljoen mee en 
Uitgeest 0,7 miljoen euro. Overi-
gens moet het voorstel nog wor-
den besproken in de gemeente-
raad.

Airborne is winnaar van 
IJmond Onderneemt

IJmond - Airborne Oil & Gas is 
de grote winnaar van de IJmond 
Onderneemt Award. De beden-
ker van revolutionaire composie-
ten buizen voor olie- en gaswin-
ning is volgens de jury een ver-
borgen parel in de IJmond, die 
duurzaamheid naar een heel an-
der niveau tilt. ,,Deze prijs is een 
prachtige bevestiging dat we op 
de goede weg zijn’’, aldus CEO 
van Airborne, Eric van der Meer.
In het met ruim 250 entrepre-
neurs gevulde Bobs in Uitgeest, 
kreeg Airborne op 12 december 
alle lof toegezwaaid. Hoewel de 
andere genomineerden Oven-
bouw Holland en Danieli Corus 
eveneens terecht applaus kregen 
voor hun innovatieve activiteiten, 
springt Airborne er bovenuit. De 
unieke ontwikkeling van de com-
posieten buis die lichter, sterker 
en roestvrijer is dan de bekende 
stalen variant, is een echte ‘ga-
mechanger’ in de offshore-in-
dustrie. ,,Het verhaal van Airbor-
ne leest als een jongensboek. Het 
bedrijf uit IJmuiden is in zeer kor-
te tijd een wereldspeler van for-
maat geworden’’, stelde de ju-
ry. ,,We zijn ontzettend trots op 
de award’, reageerde Eric van der 
Meer. ,,We hebben veel energie in 
ons bedrijf gestopt. Deze bevesti-

ging geeft het hele bedrijf enorm 
veel energie om door te gaan.’’
Burgemeester Theo van Eijk van 
Uitgeest mocht als dagvoorzitter 
ook Schoonmaakbedrijf Breed-
weer feliciteren. Breedweer ont-
ving de IJmond Werkt Award, om-
dat de familiefirma uit Heemskerk 
zich het beste inzet voor mensen 
met een afstand tot de arbeids-
markt. ,,Dat doen we graag, want 
dit zijn altijd zeer gemotiveer-
de werknemers, die een zonnetje 
binnen ons bedrijf zijn’’, aldus een 
verheugde directeur Jack Stuif-
bergen.
DSE Automatisering kreeg de 
IJmond Duurzaam Award uit-
gereikt. Vanwege het duurza-
me kantoorpand in Beverwijk, de 
energiezuinige verlichting, het 
geavanceerde luchtverversings-
systeem met warmteterugwin-
ning, de lage CO2-uitstoot, de 
36 zonnepanelen op het dak en 
de duurzaamheid in bedrijfspro-
cessen, diensten én klantenrela-
ties, mocht directeur Cees Dui-
venvoorde de prijs in ontvangst 
nemen. ,,DSE bewijst dat econo-
mie én milieu wel degelijk hand 
in hand kunnen gaan’’, aldus Mi-
lieudienst IJmond-directeur Bert 
Pannekeet, die de award uitreik-
te. (foto: Karen Vleugel)
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Vrijdag 
27 december

Verkooptentoonstelling ‘Ken-
nemer Landschappen’. Kenne-
merland verbeeld door 100 kun-
stenaars.
Kerstviering in de AntiKraak-
Bieb, Noorderlaan 21 Velsen-
Noord. Van 12.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de tentoonstelling ‘Van 
Bouwval tot Museum’ en ‘Een 
Kabinet van Kunst, Kitsch en 
Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leuke 
voorstelling voor kinderen.

Zaterdag 
28 december

Verkooptentoonstelling ‘Ken-
nemer Landschappen’. Kenne-
merland verbeeld door 100 kun-
stenaars.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de tentoonstelling ‘Van 
Bouwval tot Museum’ en ‘Een 
Kabinet van Kunst, Kitsch en 
Kuriosa’ zien.
Disco en house classics met 
Matt Jaxxon in Café IJmuiden, 
Willem Barendszstraat IJmuiden.

Zondag
29 december

Verkooptentoonstelling ‘Ken-
nemer Landschappen’. Kenne-
merland verbeeld door 100 kun-
stenaars.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de tentoonstelling ‘Van 
Bouwval tot Museum’ en ‘Een 
Kabinet van Kunst, Kitsch en 

Kuriosa’ zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leuke 
voorstelling voor kinderen.

Dinsdag
31 december

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Oudejaarsdrankverloting Ca-
fé ‘t Centrum, Kennemerlaan 124 
IJmuiden. Aanvang 16.00 uur.
Oud en Nieuwfeest bij Vil-
la Westend, Westlaan 41 Velser-
broek. Zie ook www.villawes-
tend.nl.

Woensdag
1 januari

Knalschoon 2014. Actie voor 
en door wijkbewoners. Samen 
zorgen aan het begin van het 
nieuwe jaar voor een schone en 
veilige wijk. Verzamelen 12.30 
uur bij de Wijkpost aan de Een-
hoornstraat (naast brandweer-
kazerne).
Nieuwjaarswedstrijden bij 
IJVV Stormvogels in IJmuiden. 
Aanvang 13.00 uur, kantine 12.00 
uur geopend.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de tentoonstelling ‘Van 
Bouwval tot Museum’ en ‘Een 
Kabinet van Kunst, Kitsch en 
Kuriosa’ zien.
Nieuwjaarsduik in Westbroe-
kerplas. Verzamelen 14.30 uur bij 
Villa Westend Westlaan 41, waar 
precies om 15.00 uur het start-
schot wordt gegeven.

Donderdag 
2 januari

Rabobank Dubbel6kamp in 
Sporthal Zeewijk. Zie ook www.
sportloketvelsen.nl.

Vellesan College
krijgt nieuw gebouw
IJmuiden – De gemeente gaat de 
komende tijd 1 miljoen euro in-
vesteren in schoolgebouwen. Zo 
worden de gevels van het Tech-
nisch College Velsen verbeterd en 
krijg het Vellesan College aan Pla-
tanenstraat 50 een heel nieuw te 
bouwen afdeling voor Beroepsge-
richt Voorbereidend Middelbaar 
Beroepsonderwijs. Bij dit laatste 
gebouw komt ook een gymzaal. 
Het oude gebouw van het Velle-
san College zal hiervoor moeten 

wijken. Wethouder Baerveldt laat 
weten dat het nieuwe schoolge-
bouw eveneens een markante uit-
straling krijgt. Het nieuwe gebouw 
is een belangrijke kwaliteitsimpuls 
voor het Vellesan College, omdat 
de huidige lesruimten onvoldoen-
de mogelijkheden hadden voor de 
nieuwe exameneisen. Het nieuwe 
gebouw wordt groter dan het hui-
dige. De plannen zijn nog in een te 
vroeg stadium om te weten wan-
neer de bouw start.

Green Key 
voor Duin & 
Kruidberg

Santpoort-Noord - Landgoed 
Duin & Kruidberg heeft bewe-
zen dat duurzaam werken zelfs in 
een historisch, monumentaal pand 
zeer goed mogelijk is. Het vierster-
renhotel in Santpoort-Noord be-
haalde namelijk de Zilveren Green 
Key, een onderscheiding die in de 
toeristische sector zeer hoog staat 
aangeschreven. ,,Een lange tijd 
van aanpassingen ging hieraan 
vooraf en diverse ingrepen zijn 
gedaan om deze onderscheiding 
binnen te slepen’’, aldus Bernard 
Lensink, directeur van Landgoed 
Duin & Kruidberg. ,,Zo hebben wij 
de verlichting geheel aangepast 
naar LED, scheiden wij al ons af-
val en is speciaal raamfolie aange-
bracht om energieverbruik terug 
te dringen.’’ Green Key is een be-
kend internationaal keurmerk voor 
duurzame bedrijven in de recrea-
tie- en vrijetijdsbranche. Aan dit 
keurmerk kunnen consumenten 
zien  dat de deelnemers er alles 
aan doen om de druk op natuur en 
milieu te minimaliseren. Daarmee 
gaan Green Key bedrijven net een 
stap verder dan de normale wet- 
en regelgeving vereist. Het cer-
tificaat kent drie niveaus: brons, 
zilver en goud. Hoe meer milieu-
maatregelen een recreatiebedrijf 
heeft ingevoerd, hoe hoger het 
‘milieuvriendelijke’ niveau. (foto: 
Landgoed Duin & Kruidberg)

Duurzaam Spaarnwoude 
gaat volgende fase in
Velsen-Zuid - Het algemeen 
bestuur van Recreatieschap 
Spaarnwoude heeft woensdag 
de verkenningsfase van het pro-
gramma Duurzaam Spaarnwou-
de afgerond. Nu kan de volgen-
de fase worden gestart.
In 1990 heeft het recreatieschap 
Spaarnwoude een afkoopsom 
van 12,1 miljoen euro van het 
Rijk ontvangen, om daarmee ge-
durende 25 jaar een deel van de 
kosten van het eerst aangeleg-
de deel van Spaarnwoude te be-
talen. Hier is doelmatig mee om-
gegaan, zodat er nu, 23 jaar la-
ter, nog circa 7 miljoen euro over 
is. Dat lijkt veel. Het economisch 
klimaat en de lage rentestan-
den maken het echter noodza-
kelijk om verder bij te sturen, om 
daarmee te voorkomen dat par-
ticipanten zich in de toekomst 
geconfronteerd zien met extra 
bijdragen aan beheer en onder-
houd van het gebied.
Spaarnwoude heeft een be-
langrijke functie voor bewoners 
van de regio en maakt dat be-
drijven zich graag in de omge-
ving vestigen. Om deze func-
tie veilig te stellen, heeft het be-
stuur het programma Duurzaam 
Spaarnwoude gestart. Duur-
zaam Spaarnwoude staat voor 
het creëren van een gezon-
de financiële basis voor de toe-
komst en een nog aantrekkelij-

ker groen- en recreatiegebied. 
In de verkenningsfase van het 
programma Duurzaam Spaarn-
woude zijn allerlei opties on-
derzocht om Spaarnwoude toe-
komstbestendig te maken. Dit 
heeft geleid tot een combinatie 
van maatregelen om de inkom-
sten te verhogen en besparin-
gen te realiseren. De komende 
maanden wordt dit ‘ontwikkel-
model’ verder uitgewerkt. Hierbij 
wordt ook het gesprek aange-
gaan met de omgeving en met 
stakeholders van het recreatie-
schap.
Voorjaar 2014 neemt het be-
stuur van het recreatieschap 
een besluit over de definitieve 
samenstelling van het program-
ma. Het is de bedoeling dat het 
programma daarna wordt geïm-
plementeerd. Deze laatste fase 
van Duurzaam Spaarnwoude zal 
naar verwachting medio 2014 
ingaan en enkele jaren gaan du-
ren. Voor de uitwerking en uit-
voering van zijn besluiten maakt 
het bestuur van het recreatie-
schap gebruik van de dien-
sten van Recreatie Noord-Hol-
land N.V.. Recreatie Noord-Hol-
land heeft voor vragen met be-
trekking tot Duurzaam Spaarn-
woude een speciaal mailadres 
geopend: duurzaamspaarnwou-
de@recreatienoordholland.nl. 
Zie ook www.spaarnwoude.nl.

Vier jaar Van Dijk Fonds

IJmuiden - Vrijdag 13 decem-
ber hebben  Hülya Kat, voorzitter 
van het John van Dijk Fonds, en 
Lieneke Teske, vicevoorzitter, het 
eerste exemplaar van het verslag 
‘Vier jaar John van Dijk Fonds’ 
overhandigd aan Jelmer Hertog, 
leraar maatschappijleer van het 
Technisch College Velsen.
In het verslag worden de acti-
viteiten van het John van Dijk 
Fonds van de afgelopen vier 
jaarbeschreven. 
Samen met het Ichthus Lyce-
um, Gymnasium Felisenum, Vel-
lesan College, het Tender Colle-
ge en het Technisch College Vel-
sen hebben totaal 87 klassen les 
gekregen over de lokale politiek. 
Het John van Dijk Fonds heeft 

hiermee rond de 2200 leerlingen 
bereikt.
Het John van Dijk Fonds is een 
initiatief van de gemeenteraad 
Velsen om jongeren en poli-
tiek dichter bij elkaar te bren-
gen en extra aandacht te ge-
ven aan de politieke bewustwor-
ding van jongeren. Het fonds be-
staat uit een aantal raadsleden 
en steunfractieleden. Zij orga-
niseren projecten over de lokale 
politiek voor jongeren die deel-
nemen aan het voortgezet on-
derwijs in de gemeente Velsen. 
Raadsleden en steunfractiele-
den bezochten de afgelopen vier 
jaar de scholen om uitleg te ge-
ven over de lokale politiek van 
Velsen.

Velsen - Van 3 tot 9 maart wordt 
de Stichting Matthias collec-
te gehouden. Voor deze collec-
te is Stichting Matthias op zoek 
naar collectanten. Stichting Mat-
thias zet zich in voor beschermd 
zelfstandig wonen voor normaal-
begaafde jong volwassenen met 
een Autistisch Spectrum Stoornis 
(ASS). Daarvoor worden in Velsen 
nog collectanten gezocht. Men 
kan zelf aangeven in welke straat 
en hoeveel uur men wil lopen. 
Twee uurtjes collecteren, dat is 
een kleine moeite voor een groot 
effect. Meer informatie kunt u vin-
den op www.stichting-matthias.
nl Opgeven als collectant kan u 
doen met een mailtje naar fonds-
werver@stichting-matthias.nl.

Collecte 
Stichting
Matthias



Herstel Zeekade 
officieel van start
Velsen-Noord - In aanwezigheid 
van gedeputeerde Jan van Run, 
wethouder Arjen Verkaik en di-
verse genodigden werd woens-
dagmiddag het officiële startsein 
gegeven voor de renovatie van de 
Zeekade in Velsen-Noord. Bedrij-
venterrein De Grote Hout, waar 
deze kade onderdeel van uit-
maakt, moet hiermee in 2015 weer 
een interessant vestigingsgebied 
worden voor havengebonden be-
drijven. Maar voor het zover is, 
zijn er flink wat jaren overheen 
gegaan. Zo’n negen jaar geleden 
kocht de gemeente Velsen het ter-
rein van de Nederlandse  Aardolie 
Maatschappij. In eerste instantie 
met de bedoeling om het veertig 
hectare grote terrein geschikt te 
maken voor woningbouw, vertel-
de wethouder Verkaik in zijn ope-
ningswoord. Mede in verband met 
milieuaspecten stak de Provincie 
hier echter een stokje voor waar-
door het terrein tot bedrijvenge-
bied werd gebombardeerd. Maar 
na technische inspecties bleek 
echter dat de kade in zeer slechte 
staat verkeerde en dat met het op-

knappen van de Zeekade een be-
drag zou zijn gemoeid van tussen 
de twaalf en achttien miljoen euro. 
Een enorm bedrag dat de financi-
ele reikwijdte van de gemeente te 
boven ging. 
Al met al zorgde deze situatie er-
voor dat bedrijventerrein De Gro-
te Hout enkele jaren als een steen  
op de maag lag van de betrokken 
politici. Totdat de provincie Noord-
Holland onverwacht de helpende 
toestak met een tegemoetkoming 
van één miljoen euro voor het 
noodzakelijke herstel.
Gedeputeerde Van Run bena-
drukte nog eens dat deze pro-
vinciale bijdrage het grote be-
lang onderstreept dat de provincie 
hecht aan de groei-ambities van 
de regio IJmond. En die groei-am-
bities kunnen nu gestalte krijgen 
met een nieuwe Zeekade waar 
ook grotere zeeschepen in de na-
bije toekomst af kunnen meren.  
Volgens wethouder Verkaik zou-
den inmiddels meerdere bedrijven 
belangstelling hebben getoond 
voor een plek aan de nieuwe ka-
de. (Joop Waijenberg)

IJmond - De IJmondgemeen-
ten, Tata Steel, Ondernemers-
vereniging Heemskerk, Bever-
wijk, Uitgeest (OHBU) en Ha-
ven en Ondernemersvereni-
ging IJmond (HOV) hebben de 
samenwerkingsovereenkomst 
IJmond Bereikbaar onderte-
kend. Hiermee hebben de par-
tijen een al twee jaar lopende 
samenwerking voor de bereik-
baarheid en leefbaarheid in de 
IJmond bezegeld. Met de on-
dertekening van de overeen-
komst wordt niet alleen de sa-
menwerking geformaliseerd, 
maar laten de partijen ook zien 
dat zij de bereikbaarheid en 
leefbaarheid van de IJmond ge-
zamenlijk serieus aanpakken.
Gemeenten en werkgevers zijn 
al langere tijd verenigd in het 
Platform IJmond Bereikbaar. 
Hier praten de partijen met el-
kaar over maatregelen die de 
bereikbaarheid van de IJmond 
moeten verbeteren. Dook van 
den Boer, voorzitter van het 
Platform IJmond Bereikbaar 
is blij met de samenwerkings-
overeenkomst: ,,De IJmondre-
gio is een economisch belang-
rijk gebied in het Noordzeeka-
naalgebied en de hele metro-
poolregio Amsterdam. Leef-
baarheid, bereikbaarheid en 
economie moeten met elkaar 
in balans blijven. Door ons ge-
zamenlijk in te zetten, kunnen 
we doelstellingen op dit gebied 
bereiken.’’ Deelnemers aan het 
Platform handelen elk uit hun 
eigen verantwoordelijkheid. 
De IJmondgemeenten hebben 
vanuit deze verantwoordelijk-
heid gezamenlijk de Regiona-
le Mobiliteitsvisie IJmond op-
gesteld, waarin maatregelen 
en projecten zijn opgenomen 
om de bereikbaarheid van de 
IJmond – tot 2030 – goed op 
peil te houden. Het bedrijfsle-
ven draagt zijn steentje bij door 
alternatief en schoon vervoer te 
stimuleren. Hierbij kan gedacht 
worden aan het stimuleren van 
de fiets en OV onder werkne-
mers en het gebruik van alter-
natieve brandstoffen binnen 
het bedrijfswagenpark.
De samenwerking heeft al een 
aantal gezamenlijke resultaten 
opgeleverd. Aan de regio is in 
2012 een flinke subsidie vanuit 
het Programma Beter Benutten 
toegekend. Met deze subsidie 
wordt een aantal projecten uit-
gevoerd die de bereikbaarheid 
van de IJmond moeten verbete-
ren. Partijen willen hun samen-
werking – met het oog op de 
renovatie van de Velsertunnel 
in 2015 en 2016 – ook aanwen-
den om gezamenlijk oplossin-
gen te zoeken voor de bereik-
baarheid tijdens de werkzaam-
heden. Zie ook www.ijmondbe-
reikbaar.nl.

Samenwerking 
IJmond 

Bereikbaar
bezegeld

Torenstraat 7 mogelijk 
behouden voor cultuur
Velsen-Zuid – De gemeente 
Velsen heroverweegt momenteel 
of het pand waar het Raadhuis 
van de Kunst is gevestigd, aan 
Torenstraat 7, mogelijk toch niet 
verkocht hoeft te worden. Het 
college van B & W wil het mo-
numentale pand misschien toch 
houden, omdat het van cultu-
rele waarde is. De oude raads-
zaal was hier ooit gevestigd. Een 
onafhankelijk bureau heeft een 
analyse gemaakt van de ge-
bruiksmogelijkheden. Het colle-
ge wil dat het gebouw openbaar 
toegankelijk blijft en dat de be-
stemming aansluit bij de Visie op 
Velsen. Er zijn drie varianten on-
derzocht voor het pand: verkoop 

als Bed & Breakfast met apar-
te verhuur van de oude raad-
zaal; verkoop als drie apparte-
menen; of verhuren als broed-
plaats voor creatieve doeleinden. 
Deze laatste variant scoorde de 
meeste punten en wordt verder 
onderzocht. In het pand zou dan 
een combinatie van ateliers, mu-
seum/expositieruimte en dag-
horeca met ruimte voor kook-
workshops worden gecreëerd. 
De commerciële functies zijn no-
dig om het financiëel haalbaar 
te maken. De huidige gebrui-
kers van Torenstraat 7, de kun-
stenaars, en semi-professione-
le partijen worden bij het onder-
zoek betrokken.

Tata Steel presenteert 
Regionale Staalagenda

IJmuiden - Dook van den 
Boer, directeur van Tata 
Steel in IJmuiden, heeft vori-
ge week de Regionale Staal-
agenda overhandigd aan de 
burgemeesters van Beverwijk, 
Castricum, Heemskerk, Uit-
geest en Velsen. Deze agen-
da van Tata Steel in IJmuiden 
beschrijft de ambities van het 
staalbedrijf in de context van 
de actuele maatschappelijke 
ontwikkelingen.

,,Tata Steel streeft ernaar verbin-
dingen te creëren tussen onder-
nemingen, overheid en onder-
wijs- en onderzoeksinstellingen 
om zo de regionale economie ge-
zamenlijk een duurzame impuls 
te geven, het vestigingsklimaat 
te verbeteren en de leefbaar-
heid te vergroten”, aldus Dook 
van den Boer. ,,Dat doen wij van-
uit de IJmond, maar in een groter 
gebied dat zich uitstrekt tot Am-
sterdam, Alkmaar en Schiphol. 
Het delen en bundelen van ken-
nis en ervaring kan de economie 
in dit gebied een forse impuls ge-
ven. Daarvan profiteren alle par-
tijen, inclusief de inwoners van 
deze regio.’’ De Regionale Staa-
lagenda is opgebouwd rond drie 
pijlers: mensen, vernieuwen en 
verduurzamen.
Tata Steel en de maakindustrie 
staan centraal in de regio. Ta-
ta Steel leidt het nieuwste clus-
ter Maakindustrie van de Am-
sterdam Economic Board in de 
Metropoolregio Amsterdam. Een 
sterke maakindustrie zorgt voor 
werkgelegenheid en vormt de 
economische motor van de regio. 
Daarvoor is het noodzakelijk om 
voldoende gekwalificeerd tech-
nisch personeel op te leiden. Ta-
ta Steel geeft daar al sinds 1939 
invulling aan via haar eigen be-
drijfsschool. Daarnaast werkt het 
staalbedrijf samen met onder-
wijsinstellingen op alle niveaus, 
van basisschool tot universiteit. 
Het doel is ervoor te zorgen dat 
meer jongeren voor techniek kie-

zen en de regio over voldoende 
kennispotentieel beschikt om te 
innoveren en het concurrentie-
vermogen te versterken.
Innovatie speelt een cruciale rol 
in het versterken en vergroten 
van de economische slagkracht 
van de maakindustrie. Met een 
sterke R&D-afdeling beschikt Ta-
ta Steel over de high-tech ken-
nis die nodig is om processen 
en producten te ontwikkelen die 
een bijdrage leveren aan een 
duurzame economie. Denk maar 
aan HIsarna, het proefproject om 
op een nieuwe manier ruwijzer 
te maken, met 20 procent min-
der CO2-uitstoot of aan diverse 
staalbouwproducten waarmee 
tot 75 procent van het energie-
verbruik in gebouwen kan wor-
den bespaard. Allemaal ‘made in 
IJmuiden’. Tata Steel streeft daar-
bij naar samenwerking met an-
dere bedrijven en kennis- en on-
derzoeksinstellingen. Zowel gro-
te en kleine individuele bedrijven 
als de regio als geheel profiteren 
van deze kruisbestuiving.
Duurzaamheid staat hoog op de 
agenda bij Tata Steel. Tata Steel 
streeft naar een goede balans 
tussen stabiele economische 
groei en een aantrekkelijke leef-
omgeving. Economische groei en 
duurzaamheid gaan vaak hand in 
hand. Zo wordt staal toegepast 
in windmolens en zorgen lichtere 
hogesterkte staalsoorten ervoor 
dat auto’s veiliger én zuiniger 
worden. Tata Steel in IJmuiden is 
erin geslaagd om de hoeveelheid 
energie die nodig is voor de pro-
ductie van een ton staal met zo’n 
30 procent te reduceren sinds 
1990. Tata Steel in IJmuiden be-
hoort tot de wereldwijde top 10 
van staalbedrijven met een zo 
laag mogelijke uitstoot van CO2.  
Het bedrijf werkt ook aan het te-
rugdringen van stof, geuren en 
geluid afkomstig van het fabriek-
sterrein om de impact van de be-
drijfsprocessen op de omgeving 
te reduceren. Zie ook www.ta-
tasteel.nl.

40ste keer Rabobank 
Dubbel6kamp

Velsen - De Dubbel6kamp 
vindt op 2 en 3 januari voor 
de 40ste keer plaats in Sport-
hal Zeewijk. Een traditioneel 
schoolsportevenement in de 
kerstvakantie, vaak tussen Kerst 
en Oud en Nieuw in. Veel ou-
ders, grootouders en belang-
stellenden bezoeken deze spor-
tieve activiteit.
Een schoolsportevenement, dat 
in de loop der jaren gegroeid is 
naar een activiteit met 72 deel-
nemende teams van bijna al-
le basisscholen in de gemeen-
te Velsen. Twee ochtenden en 
twee middagen klimmen en 
klauteren de kinderen met een 
geweldige inzet en enthousias-
me over de hindernissen heen 
en als climax het klautervarken, 
in de bek omhoog en via het 
achterste van het varken weer 
naar buiten.
Maar ook een activiteit, waarbij 

de kinderen veel plezier hebben 
in behendigheid en samenwer-
king. Weinig gebrom en de ou-
ders met een nostalgische blik 
in de ogen, soms herinneringen 
ophalend van vroeger, en soms 
vragend of ze ook mee kunnen 
doen.
Een feestelijke happening, 
waarbij het meedoen vaak be-
langrijker is dan het winnen. 
En dan niet de voorpret verge-
ten, bij het bedenken van de 
aangepaste kleding bij de ge-
kozen teamnaam. Gelet op het 
enthousiasme is dit nog steeds 
een geweldige kerstvakantiebe-
steding. Maar ook een unicum, 
want deze schoolsportactiviteit, 
met een hoog speels karakter, is 
enig in zijn soort en één van de 
langstdurende schoolsportacti-
viteiten in Nederland. Een wa-
re speelse happening. Zie ook 
www.sportloketvelsen.nl.
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Velsen - Stichting OIG-IHD is 
een organisatie die zich richt op 
vervoer voor de gasten die niet 
geheel zelfstandig gebruik kun-
nen maken van het openbaar 
vervoer en op de gasten die ge-
zelligheid zoeken door met el-
kaar activiteiten uit te voeren of 
met elkaar willen deelnemen aan 
evenementen.
In het jaar 2015 viert deze stich-
ting het gouden jubileum van 50 
jaar. Dat betekent wel dat er in-
middels van de 132 medewerkers 
nu een groep van tien medewer-
kers al 25 jaar of langer actief is 

als vrijwilliger. Speciaal voor deze 
groep heeft het bestuur gezocht 
naar een passend symbool. Het 
symbool is ontworpen door de 
kunstenares Dominiek Steinme-
ijer De diversiteit binnen de ge-
hele organisatie geeft niet alleen 
de glans aan het geheel maar 
biedt vooral de gelegenheid om 
op vele terreinen iets te beteke-
nen voor onze gasten.
Wethouder Westerman heeft de-
ze symbolen, met oorkonde en 
bloemen, in een speciaal dank-
woord overhandigd  aan de jubi-
larissen van OIG-IHD.

Velserbroek - Kinderen die thuis 
uit de krant voorlezen dat Neder-
land zich ‘gekwalificeerd heeft 
voor het WK’ en daarna op school 
het woord ‘b-a-l’ leren lezen. Kin-
deren die op hun vijfde jaar be-
sluiten vegetariër te worden en ’s 
avonds niet in slaap komen om-
dat ze zich afvragen hoe het ver-
der moet na de ramp in de Fili-
pijnen… Ouders voelen vaak wel 
aan dat hun kind anders is, inten-
ser, sneller, gevoeliger. Maar wat 
is hoogbegaafdheid nu eigenlijk 
en wat moet je ermee als ouder? 
Vragen die aan bod komen op de 
open informatieavond van basis-
school De Beekvliet op 29 janu-
ari 2014.
Jord Steen, adjunct-directeur van 
basisschool De Beekvliet, legt 
uit: ‘Het is lastig om antwoord 
te geven op de vraag wat hoog-
begaafdheid is, er zijn wel hon-
derd verschillende definities van. 
Hoogbegaafdheid is niet alleen 
een hoog IQ, maar ook voor zijn 
in ontwikkeling, leergierig, be-
gaafd, getalenteerd’. Is aparte be-
geleiding voor deze kinderen wel 
nodig? 
 ‘Een hoogbegaafde leerling ver-
schilt vaak evenveel van de ge-
middelde leerlingen als kinde-
ren die aan de andere kant uit-
vallen en naar het speciaal onder-
wijs gaan’, geeft Jord aan. ‘Helaas 
is er voor hoogbegaafden vaak 
nauwelijks meer beschikbaar dan 
een uurtje of twee per week naar 
de plusklas en misschien een ex-
tra rekenwerkboekje. Veel van 
deze leerlingen weten inmiddels 
niet beter en hebben zich er min 
of meer bij neergelegd. Voor hen 
is school vreselijk saai, traag en 
vervelend maar blijkbaar kan het 

niet anders. Aan de buitenkant 
lijkt het alsof deze kinderen re-
delijk goed functioneren (met na-
me meisjes zijn geneigd zich vol-
ledig aan te passen aan de mid-
denmoot) maar intussen hebben 
zij het niet naar hun zin, laten ze 
veel kansen liggen en hun talent 
onbenut.’
Hoogbegaafde leerlingen in de 
regio Haarlem kunnen sinds eni-
ge tijd op De Beekvliet in de Vel-
serbroek terecht. De Beekvliet is 
hard op weg het expertisecen-
trum voor hoogbegaafdenonder-
wijs te worden voor de regio met 
leerlingen van Haarlem tot Heer-
hugowaard. ‘Vanaf 2013 worden 
wij hierbij extra ondersteund door 
Novilo die talentbegeleiding in 
de praktijk verzorgt’, aldus Jord. 
‘We waren eerder bij een andere 
landelijke organisatie aangeslo-
ten maar deze voegde te weinig 
waarde toe.’  Jord nodigt ouders 
graag uit zich aan te melden voor 
de informatieavond op 29 janua-
ri in de Velserbroek via info@de-
beekvliet.nl.
De ouders van Louise zijn ontzet-
tend blij met de nieuwe school 
van hun dochter. ‘Onze doch-
ter is dit seizoen in de midden-
bouw hoogbegaafdengroep van 
De Beekvliet gestart. Een school-
wissel beslis je niet zomaar, maar 
Louise was echt letterlijk en fi-
guurlijk vastgelopen.  Met de er-
varing van nu begrijpen we hoe 
weinig kennis en middelen regu-
liere scholen eigenlijk hebben om 
deze kinderen te helpen. Louise 
gaat nu weer met plezier, en zon-
der buikpijn, naar school. We zien 
weer een opgewekt en gelukkig 
kind, en dat is waar het uiteinde-
lijk om gaat!’
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Velsen - Zondagmiddag 5 ja-
nuari van 16.00 tot 18.00 uur 
houdt het bestuur van Groen-
Links in Velsen een nieuwjaars-
receptie waar iedereen van harte 
welkom is. De receptie wordt ge-
houden in Grand Café Millarca 
in het stationsgebouw van Sant-

poort-Zuid. Tijdens de recep-
tie kan men ondermeer kennis-
maken met de GroenLinkskan-
didaten voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 19 maart. Ook 
zal een korte toelichting worden 
gegeven van het verkiezingspro-
gramma.

Nieuwjaarsreceptie 
GroenLinks

Beekvliet haalt meer uit 
hoogbegaafde kinderen

Jubilarissen bij OIG-IHD

Stormvogels 
haalt uit tegen 

FC Uitgeest
IJmuiden - De uitwedstrijden 
net even boven het Noordzee-
kanaal liggen Stormvogels heel 
goed. Vier weken geleden werd 
in Beverwijk met 1-7 gewon-
nen van De Kennemers van 
trainer Richard Plug; zondag 
15 december werd FC Uitgeest 
van trainer Ron Bouman (bei-
de trainers zijn IJmuidenaren) 
met 3-7 afgedroogd. Hiermee 
nam Stormvogels revanche op 
de 7-1-nederlaag van vorig sei-
zoen tegen de Uitgeesters.
Al binnen twee minuten stond 
Stormvogels met 0-2 voor en 
beide doelpunten werden ge-
maakt door Kevin Sterlling. Bij 
het eerste doelpunt binnen 23 
seconden profiteede hij van 
een verdedigingsfout van Jef-
frey Toebes en bij het tweede 
doelpunt rondde hij een mooie 
dieptepass van Erik Homan af.
Nadat na een ruim kwartier FC 
Uitgeest de achterstand door 
Ramon de Nijs verkleinde, liep 
Stormvogels door doelpun-
ten van Jurjen Dikker en Le-
roy de Graaff uit tot 1-4. Op 
slag van rust bepaalde San-
der van den Helder de rust-
stand op 2-4. Binnen drie mi-
nuten in de tweede helft scoor-
de Stormvogels opnieuw twee-
maal. Eerst was het Erik Ho-
man en een minuut later Pa-
trick Krop die beiden de stand 
op 2-6 bepaalden. Het mooi-
ste doelpunt van de wedstrijd 
werd gemaakt door Erik Ho-
man. Op zijn eigen helft pikte 
hij de bal op en stoomde in één 
keer door richting strafschop-
gebied om aldaar met de rech-
terkant van zijn voet de bal met 
een prachtige curve via de bin-
nenkant van de paal in het doel 
te laten caramboleren, 2-7. Een 
kerstjuweel van een doelpunt.
Met nog een half te gaan nam 
Stormvogels wat gas terug;  
Homan schoot nog op de lat en 
Krop schoot tegen het licham 
van doelman Alders aan. 
Twee minuten voor tijd mocht 
Nick van der Valk, een me-
ter buitenspel staande, van de 
scheidsrechter doorgaan en 
bepaalde daarmee de eind-
stand op een korfbaluitslag 
van 3-7. De vierde overwinning 
van Stormvogels op rij. De win-
terstop is nu aangebroken en 
de eerste wedstrijd van de Vo-
gels zal in Amsterdam-Oost op 
19 januari tegen Zeeburgia zijn. 
Hopelijk haalt de winterstop 
Stormvogels niet uit haar flow.
Stormvogels zaterdag heeft 
een winterstop tot 18 januari 
2014. Dan is er thuiswedstrijd 
tegen Haarlem/Kennemerland.

Puzzel mee 
en win leuke 
Prijzen

  

Heuvelweg 6-8, 
1981 LV Velsen-Zuid. 
Tel: 0255-545848. 

  

  

2 halve dagkaarten 
incl. materiaal

Dinerbon 
t.w.v. 30 euro

Waardebon 
t.w.v. 20 euro

Waardebon 
t.w.v. 20 euro

Geurpakket
t.w.v. 10 euro

Stuur de oplossing met uw 
adres en telefoonnummer 
voor 13 januari 2014 naar 
Weekblad De Jutter & De 
Hofgeest, Zeeweg 189-191 
1971 HB IJmuiden of mail 
uw oplossing naar: 
info@jutter.nl met 
vermelding van uw 
telefoonnummer. 
Maximaal één inzending 
per adres.

Hoofdstraat 204, 
2071 EN Santpoort-Noord, 

Tel. 023-5379764

Restaurant 
“De Meierij”

Cepheusstraat 29, 
1973 VR IJmuiden, 
tel. 0255 511620

Cepheusstraat 31, 
IJmuiden, 

tel. 0255-511506

Plein 1945 nr. 3, 
1971 GA  IJmuiden
Tel. (0255) 520956

Keurslager 
Groenendaal

Mara Home
Decorations

Home & Gif t Store
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Kerstdepressie
Weercomputerkaarten worden 
steeds geavanceerder en ook 
fijnmaziger, zodat als het ware 
het weer op de vierkante me-
ter beoordeeld kan worden. 
Toch blijft de atmosfeer grillig 
en daardoor nog altijd onvoor-
spelbaar. Geen enkele weer-
kaart is daardoor helemaal 
‘waterdicht’.
Wanneer de weerkaarten het 
dus soms grandioos laten af-
weten, valt vaak terug te grij-
pen naar de zogenaamde ka-
lendergebonden weersver-
schijnselen, ook wel singu-
lariteiten genoemd. Bepaal-
de weertypen hebben een uit-
gesproken voorkeur zich voor 
te doen in bepaalde perioden 
van het jaar. Bijna het meest 
uitgesproken voorbeeld is wel 
de ‘Kerstdepressie’ die dit jaar 
weer pontificaal op de weer-
kaart prijkte. 
Vrijwel altijd volgde er na een 
periode van duurvorst kerst-
dooi rond 24-25 december. 
Deze keer was er echter geen 
sprake van een koud voortra-

ject, maar toch was er een uit-
gesproken situatie met een 
zeer diepe kerstdepressie op 
het pleit. De afgelopen weken 
zagen we steeds dat zeer kou-
de lucht via de VS in Ameri-
ka bij Newfoundland de At-
lantische Oceaan opstroom-
de. Op die manier werden die 
zeer diepe megadepressies 
gevormd vanwege de verschil-
len in temperatuur tussen de 
ijskoude lucht en het relatief 
warme zeewater.
De cyclonen bereiken de-
ze week een zeer diepe kern-
druk van circa 930 millibar bij 
Schotland. 
Tot in januari blijft het overi-
gens sterk wisselvallig en veel-
al te zacht. Pas rond Drieko-
ningen kan worden bekeken 
of er nog winterweer zit aan te 
komen in de rest van de louw-
maand. 

Meer via de weerprimeurlijn 
0900-1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

CareworX partner bij 
Arbo dienstverlening
IJmuiden – Spiering Instal-
latietechniek  en KVSA laten 
zich met ingang van 1 januari 
2014 bij Arbozaken ondersteu-
nen door CareworX en bedrijfs-
arts Theo Wijker. Beide bedrij-
ven zetten CareworX al enke-
le jaren in als interventiecen-
trum voor het personeel. Van-
af januari 2014 wordt deze sa-
menwerking nog completer 
met de aanvulling van bedrijfs-
arts Theo Wijker. Gerfred Greve-
ling van CareworX en Theo Wij-
ker zijn ervan overtuigd dat ze 
door deze vorm van dienstverle-
ning de opdrachtgevers nog be-

ter van dienst kunnen zijn. Alle 
vier de partijen zijn blij met de-
ze samenwerking. Met het ver-
schuiven van de verantwoorde-
lijkheid voor duurzame inzet-
baarheid en verzuim van over-
heid naar werkgever én werk-
nemer, wordt de juiste onder-
steuning steeds belangrijker. 
Dinsdag 17 december hebben 
Spiering Installatietechniek BV 
en KVSA BV de overeenkomst 
ondertekend. Het ligt in de lijn 
der verwachtingen dat in een la-
ter stadium in 2014 andere on-
dernemingen zich ook kunnen 
aansluiten bij dit initiatief.

Drukke tijden
voor Hokkai Kitchen
IJmuiden - Het zijn drukke 
tijden voor de medewerkers 
van Hokkai Kitchen. In de 
week voor kerst zijn in IJmui-
den en Haarlem honderden 
bestellingen verwerkt en op 
Oudejaarsdag wordt dit nog 
eens dunnetjes overgedaan. 
Hokkai Kitchen is gespecia-
liseerd in traditionele Japan-
se eenhapsgerechten. Geen 
massaproductie, maar vak-
manschap met oog voor de 
Japanse traditie.

Het blijft een bijzondere ge-
waarwording: eigenaar Mari-
nus Noordenbos - grote, Hol-
landse kerel - die een klant in 
vloeiend Japans te woord staat. 
,,Ik heb een jaar in Japan ge-
woond’’, zegt Noordenbos als 
hij het gesprek heeft beeïndigd. 
,,Niemand sprak Engels, dus ik 
moest de taal wel leren.’’ In Azië 
ontmoette hij zijn vrouw Yukiko, 
met wie hij 20 jaar geleden Hok-
kai Suisan begon. ,,Wij voorzien 
8.000 Japanse gezinnen van vis. 
Het gaat daarbij om exclusie-
ve soorten, zoals Black Cod en 
Blue Vin-tonijn. Wij spreken de 
taal en de klant vertrouwt ons. 
Voor Jappanners is vertrouwen 
erg belangrijk als het om rauwe 
vis gaat.’’
Vier jaar geleden werd in de 
Egmondstraat in IJmuiden een 
winkel geopend voor loka-
le sushiliefhebbers: Hokkai Kit-
chen. Een tweede winkel in Alk-
maar werd geen succes, maar in 
Haarlem loopt Hokkai, ondanks 
het grote aantal sushiwinkels en 
-restaurants, erg goed. Ook Ja-
panse Nederlanders weten deze 

vestigingen inmiddels te vinden. 
,,Ze komen uit Amsterdam of 
Utrecht om bij ons te lunchen’’, 
aldus Noordenbos.
Hokkai onderscheidt zich door 
de superieure kwaliteit sushi en 
shashimi (verse vis). ,,Wij berei-
den en marineren alles op Ja-
panse wijze. Dat maakt onze 
producten extra speciaal. Het is 
echt Japan van binnenuit., of-
tewel Japan Inside. Dat wordt 
voor ons een belangrijk thema 
voor 2014.’’
Bestellingen voor oud & nieuw 
kunnen nog tot en met dinsdag 
31 december worden doorge-
geven via www.hokkaikitchen.nl 
of 06-13146246. Op Oudejaars-
dag is de winkel in IJmuiden tot 
19.00 uur geopend. De winkel in 
Haarlem sluit om 17.00 uur.

Martin Schilder Groep 
sluit vestiging IJmuiden

IJmuiden - Per 1 februari 2014 
sluit de Martin Schilder-ves-
tiging aan de Zeeweg 5 haar 
deuren. Tot op heden is dit een 
officieel servicepunt geweest 
voor Volkswagen en daarnaast 
een universele garage onder 
de vlag van DriveIn Car Service, 
eveneens een onderdeel van de 
Martin Schilder Groep.
De Volkswagen serviceactivi-
teiten worden voortgezet van-
uit de vestigingen Martin Schil-
der Haarlem en Martin Schilder 
Heemskerk. Beide vestigingen 
zijn een klein kwartier rijden 
vanaf IJmuiden. Deze vestigin-
gen zijn al beter geëquipeerd 
en er worden de komende ja-
ren investeringen gedaan om 
de werkplaatsen verder klaar te 
maken voor de toekomst en de 
steeds strenger wordende fa-
briekseisen. Daarnaast hebben 
deze vestigingen meer ruimte 
om het steeds groter wordende 
modellengamma van Volkswa-
gen én de andere merken te to-

nen. Het concern is ervan over-
tuigd haar klanten in deze ves-
tigingen een nóg completere 
dienst te kunnen verlenen.
De Martin Schilder Groep heeft 
de focus de komende jaren op 
het uitvoeren van haar retail 
strategie, waarbij een optima-
le klantbeleving centraal moet 
komen te staan. Marco Schil-
der: ,,Het besluit om deze ves-
tiging te sluiten valt ons niet 
licht. Toch hebben wij moeten 
concluderen dat de mogelijk-
heden van dit pand beperkt zijn 
en dat voor een succesvolle uit-
rol van onze strategie de vesti-
gingen in Haarlem en Heems-
kerk beter zijn gepositioneerd.’’ 
In de komende periode worden 
de medewerkers intensief be-
geleid.
Voor deskundig onderhoud 
aan, reparatie van of advies 
over de verkoop of aanschaf 
van uw auto kunt u blijvend te-
recht bij Martin Schilder. Zie 
ook www.martinschilder.nl.

Velsen – Playing for succes is 
een uit Groot-Brittanië overge-
waaide speelse wijze om onder-
wijsachterstanden weg te wer-
ken. Leerlingen van groepen 7 
en 8 kunnen vanaf volgend voor-
jaar voor een periode van tien 
weken in het Tata Steel Stadi-
on terecht voor extra begelei-
ding op het gebied van rekenen, 
taal en ICT. In Velsen wil men bo-
vendien ook een link naar tech-
niek leggen. De gemeente trekt 
10.000 euro uit voor Playing for 
Succes. Ook wordt er naar geke-
ken of de doelen verbreed kun-
nen worden naar het verbeteren 
van een gezonde leefstijl en het 
stimuleren van lichaamsbewe-
ging. Juist de aanwezigheid in 
een sportomgeving en de extra 
aandacht door Pabo-stagiaires 
moet zorgen voor meer zelfver-
trouwen en een positiever zelf-
beeld van de leerlingen. In Enge-
land zijn inmiddels 160 van zul-
ke centra. Onderzoek heeft uit-
gewezen dat leerlingen in één 
tot anderhalf jaar hun leerach-
terstand kunnen inlopen. 

Playing 
for Succes

Velsen – Wooncorporatie Ken-
nemerhave onderzoekt de mo-
gelijkheden van de braaklig-
gende KPN-locatie, aan de Lan-
ge Nieuwstraat. Er wordt ge-
dacht in de richting van wonen 
in combinatie met commercie. 
De gemeente Velsen wordt bij 
de plannen betrokken omdat zij 
eigenaar zijn van een deel van 
de grond. Het college is positief 
over het initiatief, maar wil niet 
dat deze strijdig zijn met de plan-
nen voor de ontwikkeling van 
Stadscentrum IJmuiden. Per 1 
januari 2014 fuseert Kennemer-
have met AWV Eigen Haard. De 
corporatie gaat dan heten: Veli-
son Wonen en is dan eigenaar 
van de KPN-locatie. Men ver-
wacht dat de ontwikkeling van 
de KPN-locatie langere tijd gaat 
duren en wil daarom in de tus-
senliggende periode het terrein 
tijdelijk inrichten.

KPN-locatie

IJmuiden – De oplevering van 
het oude deel van het stadhuis 
is vertraagd. Ondanks extra inzet 
kon de bouwer niet volgens af-
spraak opleveren op 29 novem-
ber. Er wordt nu hard gewerkt om 
de oplevering zo snel mogelijk te 
laten plaatsvinden. Omdat intus-
sen bepaalde inrichtingswerk-
zaamheden wel  kunnen starten, 
zoals het leggen van vloerbedek-
king en de aanleg van beveiliging, 
gaat men ervan uit dat de verhui-
zing van de ambtenaren naar het 
oude stadhuis toch gewoon eind 
februari kan plaatsvinden.

Vertraging 
bij renovatie 

stadhuis
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Arbitrage en zaalleiding 
Akrides in nieuwe jacks
IJmuiden - Afgelopen zaterdag 
werden de hagelnieuwe witte 
Spalding-jacks overhandigd aan 
VBC Akrides in sporthal IJmui-
den-Oost. De vaste sponsoren, 
Sport 2000 en Van der Heijden, 
hebben een deel van de aan-
schaf voor hun rekening geno-
men. De arbitrage-begeleiding 
en de zaalleiding zijn hier erg blij 
mee. In maart van dit jaar werd 
nog de eerste plaats behaald 
voor beste arbitrage-beleid van 
Nederland tussen grote spor-
ten als voetbal, hockey en volley-

bal. Op de voorkant prijkt het lo-
go van Akrides en op de achter-
kant staat arbitrage/zaalleiding 
met daaronder de woorden Play 
Fair, show respect. Herkenbaar-
heid op en rond het speelveld is 
belangrijk en hierdoor kunnen 
mensen ook makkelijker worden 
aangesproken op hun gedragin-
gen als zij over de schreef gaan. 
Akrides, Sport 2000 en Van der 
Heijden willen zo hun betrok-
kenheid laten zien bij de lande-
lijke campagne van NOC-NSF 
naar een Veiliger Sportklimaat.

Slager Johan van Doorn 
sponsor Futsal Toernooi
IJmuiden - Op zaterdag 28 de-
cember wordt de vijfde editie 
van het Velser Futsal Toernooi 
gehouden. De organisatie tien 
ploegen weten te strikken. Zij 
gaan in Sporthal IJmuiden Oost 
strijden om de titel ‘Beste Futsal-
ploeg van 2013’. 
De eerste ploegen treden om 
17.00 uur aan en de finale staat 
gepland rond 22.30 uur. Vanaf 
20.00 uur vrolijken Jack & Jack 

de kantine op met gezellige mu-
ziek.
De organisatie is zeer verheugd 
te kunnen melden dat het toer-
nooi een nieuwe hoofdspon-
sor heeft gevonden. Slagerij Jo-
han van Doorn heeft voor de ko-
mende drie jaar zijn naam aan 
het toernooi verbonden. De or-
ganisatie is Johan, zijn vrouw Gi-
na en het personeel ontzettend 
dankbaar!

Dressuurwedstrijd en 
clubkampioenschappen
Velsen-Zuid - Zondag 15 de-
cember organiseerde Hippisch 
Centrum Velsen de laatste dres-
suurwedstrijd FNRS-proeven 
van dit jaar. Deze landelijk er-
kende dressuurproeven opge-
steld door de FNRS (Federatie 
van Nederlandse Ruitersport-
centra) zijn geschikt voor be-
ginnende tot en met gevorder-
de ruiters. 
De pensionruiters gingen als 
eerste van start. Annemieke 
Niesten-Birthwistle werd fraai 
eerste met haar paard Solitair. 
De tweede prijs ging naar Gin-
ger Iskes met haar paard Energi-
na. Frida Bos met Evita mocht de 
derde prijs in ontvangst nemen 
en een vierde plaats ging naar 
Cher Udo met Cocktail.
In de rubriek F7 tot en met F13 
manegeklanten ging de eer-
ste prijs naar Cassey Stam met 
Beaujolais. Een knappe tweede 

plaats was er voor Melissa Met-
tes met Zorro en Isabelle Wak-
kers werd derde met de pony Pe-
notti.
Daarna volgde de rubrieken F5 
en F6. Esmee Hamers met Pa-
nache reed een keurige proef en 
mocht het oranje rozet in ont-
vangst nemen. Madelon van 
de Leden met Allure werd fraai 
tweede. Een derde prijs ging 
naar Fenna Das met Dizzy en 
Siska Hulsman met Zorro werd 
vierde. Tot slot werden de Club-
kampioenen 2013 bekend ge-
maakt en gehuldigd in de dres-
suur en het springen. In de F-
proeven laag ging het dressuur 
Clubkampioenschap 2013 naar 
Danielle de Beurs. Kayleigh Snij-
der werd dressuur Clubkampi-
oen in de klasse F-proeven laag 
en Sharita Lowies ging er met de 
kampioenstitel vandoor in het 
springen.

IJmuiden - Ronald Venema uit 
IJmuiden doet in het Pinkster-
weekeinde van zaterdag 7 juni 
2014 mee met de Roparun, in 
het team van DB Schenker Lo-
gistics. Het team bestaat uit to-
taal 25 personen waarvan acht 
lopers die worden begeleid 
door de fietsers.
Ronald: ,,Ik ben één van de 
fietser die de lopers gaat be-
geleiden en alles wat ze no-
dig hebben draag ik in mijn 
tas. De lopers gaan een gro-
te prestatie leveren ze zullen 
ongeveer 65km voor hun re-
kening moeten nemen ofte-
wel meer dan anderhalve ma-
rathon.’’ De Roparun is een es-
tafetteloop van meer dan 500 
kilometer van Parijs en Ham-
burg naar Rotterdam waarbij 
mensen, in teamverband, een 
sportieve prestatie leveren om 
op die manier geld op te halen 
voor mensen met kanker. Ook 
wel een avontuur voor het le-
ven genoemd. Dat blijkt overi-
gens ook uit het motto: ‘Leven 
toevoegen aan de dagen, waar 
vaak geen dagen meer kunnen 
worden toegevoegd aan het le-
ven.’
Ronald: ,,Rijwiel en Scooter-
palace Donker uit IJmuiden is 
bereid mij persoonlijk te spon-
soren zodat ik met het juis-
te materiaal dit avontuur aan 
kan gaan. Nu zoek ik voor mijn 

team sponsors die een donatie 
willen geven op naam van ons 
team - Nr 220 DB Schenker Lo-
gistics. Dat kan per team of per 
teamlid. Dat laatste kan dan 
aan Ronald Venema, dit bedrag 
gaat naar de goede doelen die 
de Roparun stichting steunet. 
Welke doelen dit zijn is te lezen 
op de site van de www.ropa-
run.nl. Zowel bedrijven als par-
ticulieren kunnen ons sponso-
ren.’’ Zie www.roparun.nl, ‘doe 
een donatie’ aan team 220 DB 
Schenker Logistics of aan het 
teamlid Ronald Venema.

Ronald Venema zoekt 
sponsors voor Roparun

Velsen - SP Velsen nodigt be-
langstellende uit voor hun nieuw-
jaarsreceptie op zondag 12 janu-
ari. Onder het genot van een hap-
je en een drankje wordt het nieu-
we jaar ingeluid en zal ook de of-
ficiële aftrap van de campagne 
voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen 2014 plaatsvinden in bijzijn 
van SP-leden, vertegenwoordi-
gers van diverse maatschappelij-
ke organisaties en overige geïnte-
resseerden. Tijdens de receptie is 
gelegenheid om persoonlijk ken-
nis te maken met de SP-ers die 
op de eerste vijf plaatsen van de 
kandidatenlijst staan. Tevens zal 
afdelingsvoorzitter Gerko Buist 
tijdens een fraai fotomoment het 
eerste exemplaar van het defini-
tieve verkiezingsprogramma over-
handigen aan lijsttrekker Robert 
van Koten. De receptie is zon-
dag 12 januari van 14.30 tot 17.00 
uur in Zalencentrum Velserduin, 
Velserduinplein 3 in IJmuiden. 
Bij binnenkomst krijgt men con-
sumptiebonnen aangeboden.  Zie 
ook www.velsen.sp.nl. 

SP nieuwjaars-
receptie

Kerstvakantie 
op boerderij 

Zorgvrij
Velsen-Zuid - In de kerstvakantie 
zijn op Informatieboerderij Zorgvrij 
diverse leuke activiteiten. Kinderen 
kunnen een winters memobord 
maken, waskaarsen rollen of een 
koeienboekenlegger maken. Op 3 
januari is er een kinderworkshop 
‘toneel op stal’ op de boerderij. De 
boerderij is in kerstsfeer en in de 
hal staat een kerststal. Natuurlijk 
is het ook leuk om bij de dieren te 
kijken of de koeien te voeren met 
koeienkoek. In de boerderij is een 
nieuwe tentoonstelling over vos-
sen. Spelende wijze leren kinde-
ren heel veel over vossen. Iedere 
middag rond 17.00 uur worden de 
koeien gemolken. Leuk om even te 
kijken, zeker nu de koeien op stal 
staan. De verse melk is dagelijks 
verkrijgbaar op de boerderij. Bij 
Zorgvrij kun je ook heerlijk bui-
ten spelen. Rode wangen van het 
buiten zijn? Bij Onder de Platanen 
hebben ze warme chocomelk. De 
toegang van Zorgvrij is gratis, voor 
de activiteiten wordt een bijdrage 
gevraagd. In de kerstvakantie is 
de boerderij, behalve Eerste Kerst-
dag en Nieuwjaarsdag, alle dagen 
open vanaf 11.00 uur.

IJmuiden - Vorige week vrijdag, 
in de namiddag, is in een woning 
aan de Wijk aan Zeeërweg een 
hennepkwekerij aangetroffen. In 
de woning was een kwekerij die 
bestond uit 105 planten en de be-
nodigde apparatuur zoals lampen. 
Ook de stroom werd illegaal afge-
tapt. De bewoner, een 40-jarige 
man, is aangehouden en in verze-
kering gesteld.

Hennepplantage



Doekfi lterinstallatie 
Tata offi cieel geopend
IJmond - Gedeputeerde Tjeerd 
Talsma van de Provincie Noord-
Holland, Douwe Buwalda van de 
Dorpsraad Wijk aan Zee en Dook 
van den Boer van Tata Steel heb-
ben vorige week vrijdag de 
Doekfi lterinstallatie van de Sin-
terfabriek offi cieel geopend. 
Ze onthulden een plaquette op 
de wand van de installatie, met 
daarop hun namen en die van 
hun organisaties. 
De oplevering van de installa-
tie is een mijlpaal voor het staal-
bedrijf en haar omgeving. De 
bouw van de Doekfi lterinstalla-
tie is eind 2010 gestart. Met de-
ze milieu-installatie, die ruim een 
jaar eerder dan gepland volle-
dig operationeel is, neemt de 
hoeveelheid fi jn stof, dioxine en 
zware metalen in de uitstoot van 
de Sinterfabriek met minimaal 75 
procent af ten opzichte van de 
vorige milieu-installaties.
,,Deze plaquette staat symbool 
voor de constructieve samen-
werking tussen Provincie, Dorps-
raad Wijk aan Zee en Tata Steel 
bij de realisatie van dit project’’, 
aldus Dook van den Boer.,,We 
zijn de afgelopen jaren op een 
positieve manier met elkaar in 
gesprek geraakt, waarbij er over 
en weer meer begrip is ontstaan 
voor elkaars belangen. En die 

dialoog eindigt vanzelfsprekend 
niet met de oplevering van dit 
project. We blijven elkaar opzoe-
ken om te kijken hoe we geza-
menlijk de leefbaarheid van de 
omgeving kunnen verbeteren en 
de positie van Tata Steel en de 
regionale economie kunnen ver-
sterken. Tata Steel streeft ernaar 
om de impact van de bedrijfspro-
cessen op de omgeving te mini-
maliseren. Zo werken we continu 
aan het schoner, stiller en ener-
giezuiniger maken van onze pro-
cessen en zetten we ons met het 
wereldwijd toonaangevende HI-
sarna-project in voor het ontwik-
kelen van een nieuw hoogoven-
proces. Als dat succesvol is, kun 
je over tien tot twintig jaar staal 
maken met 20 procent minder 
CO2-uitstoot.’’
Mede dankzij de realisatie van 
de eerste onderdelen van de 
Doekfi lterinstallatie in 2011 en 
2012 nam de totale uitstoot van 
fi jn stof vanaf het terrein van Ta-
ta Steel in 2011 al met 7 procent 
af ten opzichte van het jaar er-
voor en in 2012 met nog eens 
16 procent ten opzichte van 
2011. Dankzij de volledige inge-
bruikname van de installatie zal 
die uitstoot de komende jaren 
nog verder dalen. (foto: Vincent 
Bloothoofd)

Velsen – Raadslid Meinema van 
de PvdA heeft het college vragen 
gesteld over armoedebestrijding. 
De vragen gingen voornamelijk 
over de middelen van 2013 die 
pas in 2014 worden ingezet. De 
gemeente krijgt een bedrag van 
ongeveer 58.000 euro voor ar-
moedebestrijding maar wil een 
deel hiervan inzetten voor Kinde-
ren in Armoede. Dit geld is ech-
ter een voorschot op 2014. Het 
college vindt het belangrijk dat 
dit geld op een evenwichtige en 
structurele manier wordt uitge-
geven, maar de uitwerking kost 
tijd. Velsen heeft al een even-
wichtig minimabeleid. Er wordt 
nu gewerkt aan het ontwikke-
len van andere maatregelen op 
het terrein van schuldhulpverle-
ning en extra maatregelen voor 
kinderen. Op 30 januari is er een 
congres waar tal van landelijke 
ideeën en praktische oplossin-
gen worden gepresenteerd. Bo-
vendien is in de Tweede Kamer 
het wetsontwerp Maatregelen 
WWB 2014 aangeboden, waarbij 
de inkomensondersteuning van 
groepen wordt terug gedron-
gen ten gunste van individue-
le bijzondere bijstand. Maar de-
ze manier van werken is veel ar-
beidsintensiever en eist andere 
deskundigheid van de gemeen-
telijke consulenten. Het voor-
stel voor een eindejaarsuitke-
ring voor mensen in de bijstand 
wordt door het college afgewe-
zen als niet haalbaar vanwege 
de korte tijdspanne. Bovendien 
zou een eenmalige uitkering vol-
gens het college niet structureel 
bijdragen en is een dergelijke 
eindejaarsuitkering juridisch niet 
toegestaan. 

Armoede-
bestrijding

IJmuiden – Voor de nieuwe pu-
bliekshal in het stadhuis is de ge-
meente op zoek naar een kunst-
werk om de grote witte muur te 
decoreren, aan de linkerkant van 
de publieksruimte. In een kunst-
blad is een oproep gedaan aan 
kunstenaars zich te melden met 
plannen. Er is een bedrag van 
maximaal 25.000 euro gereser-
veerd voor een nieuw kunstwerk.

Kunst in 
publiekshal

Werkend IJmond sluit 
aan bij Kennemerland
Regio – De regio IJmond sluit 
zich voor haar arbeidsmarktbe-
leid aan bij Zuid- en Midden-
Kennemerland. Er komt dus 
geen aparte IJmond arbeids-
marktregio. Haarlem is daar-
bij aangewezen als centrumge-
meente en eerste aanspreekpunt 
voor het Rijk. 
Vanwege de werkgelegenheids-
structuur had de IJmond ge-
hoopt op een eigen regio. Nu 
gaan negen gemeenten samen-
werken, in nauw overleg met 
UWV, werkgevers en onder-
wijsinstellingen. De gezamenlij-
ke dienstverlening wordt perio-
diek bepsorken met uitvoerings-
organisaties voor re-integra-

tie IJmond Werkt en Paswerk. Er 
wordt een intentieverklaring ge-
tekend voor de vormgeving van 
de bestuurlijke samenwerking 
op het gebied van arbeidsmarkt-
beleid en sociale zekerheid. Het 
is de bedoeling dat er één werk-
geversservicepunt komt en mo-
gelijk een sub-regionaal punt. 
Voor werknemers komen er 
twee vestigingen: een boven en 
een onder het Noordzeekanaal. 
Vraag en aanbod worden dus 
straks in een grotere regio trans-
parant gemaakt. 
Binnen het beleid moet het mo-
gelijk zijn dat er ruimte is voor 
de ‘eigenheid’ van regio’s of ge-
meenten.

IJmond - Tijdens het evene-
ment IJmond Onderneemt vond 
de kick-off plaats van de Tech-
niek Campus Engineering & Ma-
terials. Onder toeziend oog van 
gedeputeerde Jan van Run te-
kenden Dook van den Boer (Ta-
ta Steel IJmuiden), Hans Snij-
ders (Nova College), Ton Wijker 
(Zwart Techniek), Miklas Dron-
kers (Crown Van Gelder) en Arj-
en Verkaik (wethouder EZ in 

Velsen) het manifest voor sa-
menwerking. ,,Onderwijs, be-
drijfsleven en de overheid gaan 
zorgen dat de juiste techniek-
opleidingen bij de juiste bedrij-
ven worden gebracht’, aldus Van 
Run. ,,Vroeger was er onderlinge 
concurrentie en geen geld, geen 
wil en niet de juiste regelgeving. 
Maar nu willen we en gáán we 
er ook voor.’’ (foto: Karen Vleu-
gel)

Start Techniek Campus

Nieuwjaarswedstrijden 
bij IJVV Stormvogels
IJmuiden - Geheel conform 
de jarenlange traditie organi-
seert Stormvogels op 1 janu-
ari de Nieuwjaarswedstrijden. 
Aanvang van de wedstrijden 
op woensdag 1 januari is 13.00 
uur en de kantine is open van-
af 12.00 uur. De zaterdag en 
zondagselectie zullen hun bes-
te beentje voor zetten tegen hun 
opponenten. Naast de twee se-
lecties zullen uiteraard ook de 
veteranen hun opwachting ma-

ken, en verwachten we nog een 
wedstrijd van de jeugdleiders en 
jeugdtrainers. In een sfeervol in-
gerichte kantine is er volop gele-
genheid elkaar een voorspoedig 
2014 te wensen na afl oop van de 
wedstrijden. 
Uiteraard zullen de chocomel, 
erwtensoep en andere versna-
peringen niet ontbreken. Komt 
allen naar deze altijd gezelli-
ge voetbalmomenten bij IJVV 
Stormvogels.

De Lantaarntjes
klaar voor verhuur

IJmuiden - Van de drie ap-
partementengebouwen met 
deze naam aan de Orionweg 
in IJmuiden zijn de eerste 
twee blokken, die voor ver-
huur zijn bestemd, nagenoeg 
gereed. 

Alle appartementen in de-
ze twee gebouwen zijn overi-
gens al verhuurd. Het derde ge-
bouw omvat koopappartemen-
ten waaraan nog hard wordt 
gewerkt en die, naar verwach-
ting, omstreeks 1 mei  2014 zul-
len worden opgeleverd. Hiervan 
is al meer dan 75% verkocht.
Zaterdag was door Woningbe-
drijf Velsen een open dag ge-
organiseerd voor belangstellen-
den voor de resterende koop-
woningen om een indruk te krij-
gen van het ‘vernieuwbouwpro-
ject’ ,zoals het door het Woning-
bedrijf wordt genoemd. Veel 
mensen maakten van deze ge-
legenheid gebruik om een blik 

te werpen in één van de inmid-
dels gerenoveerde appartemen-
ten. In en aan de karakteristieke 
gebouwen is veel gedaan om ze 
te moderniseren. 
Zo is veel aandacht besteed 
aan isolatie en vindt verwarming 
plaats via een ingenieus warm-
te-/koudeopslag systeem in de 
bodem waarop de vloerverwar-
ming is aangesloten. Dus geen 
radiatoren meer die in de weg 
staan. Ook een nieuwe keuken, 
een nieuwe badkamer en een 
fl ink eigen balkon of een dak-
terras, afhankelijk van het type 
appartement, behoren tot de le-
veringsomvang. 
De koopsommen voor de nog 
resterende, vrije, woningen lig-
gen zo rond de 160.000 euro, vrij 
op naam, waarbij een eigen par-
keerplaats aan de achterzijde is 
inbegrepen. Ook bestaat nog de 
mogelijkheid om een garagebox 
te kopen voor een bedrag van 
ongeveer 17.000 euro.

Velsen-Noord - Afgelopen 
donderdag, rond 18.40 uur, is 
een 72-jarige vrouw uit Velsen-
Noord beroofd van haar tas in 
een steeg achter de Bornstraat. 
De vrouw kwam met haar fi ets 
ten val ter hoogte van de steeg. 
Twee onbekende mannen pak-
ten hierop haar tas en gingen 
er vandoor. De verdachten zijn 
twee mannen van ongeveer 20 
jaar oud, ongeveer 1.70/1.80 me-
ter lang. Eventuele getuigen wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de politie (0900-8844).

Vrouw beroofd
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Gezelligheid in de stal
Velserbroek - Het begint inmid-
dels traditie te worden; de leven-
de kerststal op het schoolplein 
van basisschool De Hoeksteen. 
In de laatste kerstweek voor de 
vakantie gaat de stal iedere och-
tend open. Het is zo gezellig. Met 
muziek op het plein, lampjes aan 
en de kinderen die de stal bekij-
ken. De stal is volledig ingericht, 
met dieren en stro van Boerde-
rij Zorgvrij. De kinderen uit groep 
8 zijn verkleed als Jozef, Maria, 
herders en wijzen. Natuurlijk is 

het wel spannend wanneer je in 
de stal mag zitten. Wie gaat er 
als herder? Wie is een wijze? Al-
les wordt geregeld door de kin-
deren uit groep 8 zelf. Tot aan de 
muziek aan toe. Het is een he-
le organisatie, waar de kinderen 
van De Hoeksteen veel plezier 
aan beleven. Daarnaast leren de 
kinderen zijdelings organiseren, 
samenwerken en verantwoorde-
lijkheid nemen. En dat doen ze 
goed, want elke ochtend is het 
weer een feest.

Santpoort-Noord – McDonald’s 
in Santpoort-Noord heeft een om-
gevingsvergunning aangevraagd 
voor een dubbele ‘drivelane’ bij de 
McDrive. Omdat dit in strijd is met 
het huidige bestemmingsplan mag 
de gemeenteraad zich buigen over 
het ontwerp. Zij moeten eerst een 
verklaring van ‘geen bedenkingen’ 
af te geven. Het project is al ge-
toetst aan rijks-, provinciaal- en 
gemeentelijk ruimtelijk beleid. Ook 
is er gekeken naar factoren als mi-
lieu, veiligheid en de flora en fau-
na. Vooralsnog zijn er geen bezwa-
ren tegen de plannen.

McDonald’s 
wil dubbele 

McDrive

Santpoort-Zuid - Vrijdagmid-
dag 3 januari is het familiefilm-
middag bij de Vereniging Sant-
poorts Belang. Kinderen, ouders 
en/of grootouders zijn van har-
te welkom. Er wordt deze mid-
dag de film Brammetje Baas ver-
toond. Brammetje Baas, een film 
over een zevenjarige, creatief en 
leergierig jongetje dat onmoge-
lijk stil kan zitten. Aanvang van 
de film is 14.00 uur en de toe-
gang is gratis. Zie ook www.
santpoortsbelang.nl.

Familiefilm-
middag

Nieuwjaarsconcerten 
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Een goed be-
gin met duo van grote klasse.
Een goed begin... Zo kun je het 
concert van vrijdag 3 januari om 
20.00 uur wel noemen. Twee top 
musiciennes die het nieuwe jaar 
komen inwijden met een bijzon-
der mooi concert. Het zijn de Fran-
se pianiste Sophie Patey en de vio-
liste Diet Tilanus (uit het Concert-
gebouworkest) die werken gaan 
spelen van Hendrik Andriessen, 
Debussy, Brahms, Saint-Saëns en 
Chopin. 
Op zondag 5 januari om 15.00 uur 
hebben de pianisten Tobias Bors-
boom en Yukiko Hasegawa een 
wervelend nieuwjaarsconcert sa-
mengesteld waarin ze zowel vier-
handig als solo zullen spelen. Op 
het programma staan Beethoven, 
Chopin, Debussy en Schubert. ‘t 

Mosterdzaadje, Kerkweg 29, tele-
foon 023-5378625. vanaf een half 
uur voor aanvang is de zaal open. 
Toegang vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl.

Fraai kerst-
schilderij

Santpoort-Zuid – In het zuide-
lijkste puntje van onze gemeen-
te is weer een prachtig kunstwerk 
ontstaan. Voormalig huisschilder 
Peter Heeremans maakt jaarlijks 
een sfeervol kersttafereel op het 
raam van zijn woonkamer. Was zijn 
werk vroeger aan de Anemonen-
straat in Santpoort-Noord te be-
wonderen, tegenwoordig kan men 
het kerstschilderij zien aan Kop-
slaan 24, helemaal aan het einde 
van de Bloemendaalsestraatweg, 
bijna in Bloemendaal. Heeremans 
schilderde dit jaar een prachtige 
kerstboom in nachtblauw, versierd 
met gouden guirlandes. Zeker ’s 
avonds is dit raam wel waard een 
langs te wandelen of te fietsen.

Wensen komen uit
Regio - Vorige week werd de 
Deka-actie: ‘Wensen komen bij 
de Deka uit’ beëindigd met een 
waar feest in het Deka Tuincen-
trum in Haarlem. 
Tweeëntwintig filialen mochten 
daar de prijzen uitreiken aan de 
door hen verkozen goede doe-
len: over het algemeen stich-
tingen die uitsluitend door vrij-
willigers draaiende worden ge-
houden. De klanten van de Deka 
hadden door middel van munt-
jes hun voorkeur aan kunnen 
geven voor de nummers drie, 
twee en één met als prijzengeld 
respectievelijk 500, 750 en zelfs 
1000 euro! 
De Stichting Speeltuin Sant-
poort werd bekroond met de 
tweede prijs en is daar héél erg 
blij mee! In een speeltuin ge-
beurt veel meer dan alleen spe-

len, de kinderen leren hun li-
mieten kennen, ze leren de re-
gels van het spel, ze leren met 
elkaar om te gaan, elkaar te hel-
pen, en op hun beurt te wach-
ten en dat alles terwijl ze zich fy-
siek ontwikkelen. Er worden ook 
vriendschappen geboren en ook 
voor de ouders is het terras of 
een bankje een heerlijke ont-
moetingsplek. 
Om dit alles in stand te houden 
met entreegelden van zeventig 
centjes is natuurlijk onmogelijk 
en door dit soort acties blijft het 
mogelijk om deze zó belangrijke 
plek van Santpoort goed en vei-
lig te kunnen onderhouden. Na-
mens alle kindjes van Santpoort 
en omstreken willen zij dan ook 
de Dekamarkt Santpoort-Noord 
en filiaalmanager de heer Paar-
dekoper heel erg bedanken!

Velserbroek - De collecte voor 
het Nationaal MS Fonds in Vel-
serbroek heeft 3.348 euro opge-
leverd. Multiple Sclerose (MS) 
is een chronische ziekte van het 
centrale zenuwstelsel. Het cen-
trale zenuwstelsel is de coördi-
nator van alle bewegingen van 
het menselijk lichaam. Door aan-
tasting van het zenuwstelsel ont-
staat een storing waardoor alle-
daagse processen mogelijk niet 
meer goed verlopen. Het opge-
haalde collectegeld wordt be-

steed aan onderzoek naar MS, 
begeleiding, behandelmoge-
lijkheden en trainingen. Op de-
ze wijze kunnen wij samen met 
onderzoekers en behandelaars 
mensen met MS nu en morgen 
helpen en samen vechten voor 
een MS vrije toekomst. Mocht 
u de collectanten gemist heb-
ben, dan kunt u alsnog uw gift 
overmaken op bankrekening  
13.20.64.316 of bankrekening 
5057 ten name van Nationaal MS 
Fonds te Maassluis.

Collecte MS Fonds

VSV E3 winterkampioen
Velserbroek - Afgelopen zater-
dagochtend, de laatste wedstrijd 
van het seizoen voor de winter-
stop. Zaterdag 14 december was 
de wedstrijd, ze konden Winter-
kampioen worden. Het was een 
zeer spannende wedstrijd. De 
kanjers van de E3 wonnen met 
4-1. Het Kampioenschap was 
binnen. Maar wat is er nu mooier 
om het kampioenschap thuis bij 
VSV te vieren.
Tijdens deze laatste wedstrijd 
waren alle ouders, opa’s oma’s, 
bekende en zelfs de sponsor uit-
genodigd. Maar eerst moest er 
nog een wedstrijd gespeeld wor-
den tegen Jong Hercules. Er was 
zelfs een weddenschap tussen 
de spelers van de E3 en de va-
der van één van de spelers Paul 

van Roode, als er met het hoofd 
gescoord zou worden kregen zij 
allemaal een reep chocola. In de 
laatste minuten werd er uitein-
delijk met het hoofd gescoord. 
Dus naast het Kampioenschap 
waren ook de repen chocolade 
binnen. Na een mooie overwin-
ning van 20-0 kon het kampi-
oenschap gevierd worden. Door 
de sponsor (Oolders Omaco Ma-
kelaars) werd nog een mooie 
trofee overhandigd als aanden-
ken van het mooie seizoen en in 
de kleedkamer vloeide de (kin-
der) champagne rijkelijk.
Nu gaan Xander, Thijmen, Mar-
co, Daan, Karsten, Sion, Martin 
Dion en Sven genieten van een 
welverdiende vakantie. Top ge-
daan jongens!
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Hofstede biljarttoernooi
Velserbroek - In januari wordt 
alweer voor de veertiende keer 
het Hofstede biljarttoernooi ge-
houden. Er zal worden gespeeld 
in twee poules in de speelsoort 
libre. Sinds 2012 is het toernooi 
uitgebreid tot zes bezoeken-
de verenigingen aangevuld met 
twee Hofstede-teams. Er zal op 
vijf zaterdagen en vier maan-
dagochtenden worden gespeeld. 
De bezoekende biljartvereni-
gingen zijn het Terras uit Sant-
poort Noord, ter Hagen uit Drie-
huis, Heerenduinen, Watertoren, 
IJmuiden en Visserhuis (de laat-
ste vier komen allen uit IJmui-
den). De speeldata van de pou-
lewedstrijden op zaterdag zijn 4, 
11, 18 en 25 januari en op maan-
dagmorgen 6, 13, 20 en 27 janu-
ari. De finales zullen op zaterdag 
8 februari worden gespeeld. 
Op zaterdagochtend 4 janua-
ri zullen de teams van Hofstede 
B en IJmuiden het toernooi ope-
nen. ‘s Middags speelt Hofste-
de A tegen Visserhuis. Op maan-
dagochtend 6 januari vervolgens 
ontmoeten de teams van Water-
toren en Terras elkaar.
Gestreden wordt om twee be-
kers namelijk een wisselbe-
ker voor het winnende team en 

een jaarlijks toe te kennen Johan 
Helder trofee voor de beste spe-
ler van het toernooi. 
Alle ochtendwedstrijden be-
ginnen om 9.00 uur en ’s mid-
dags wordt er om 13.00 uur ge-
start. Plaats van handeling: het 
wijksteunpunt De Hofstede van 
de Stichting Welzijn Velsen. Het 
adres is Aletta Jacobsstraat 227 
te Velserbroek.
Al met al beloofd het weer een 
enerverend toernooi te worden. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom. De deur van het wijk-
steunpunt staat voor u open.

OG D3 winterkampioen
Regio - Onze Gezellen D3, uitkomend in de 4e klasse KNVB, kon 
zaterdag 14 december kampioen worden, maar dan moest er wel 
met dubbele cijfers gewonnen worden. Dat lukte, en hoe! In Bever-
wijk werden De Kennemers met maar liefst 0-21 verslagen en hier-
door ging het kampioenschap naar de ploeg uit Haarlem-Noord/Vel-
serbroek.

Haan schenkt kerstboom 
aan Bijna Thuis Huis

Santpoort-Noord - Tuincen-
trum Haan draagt het Bijna Thuis 
Huis De Heideberg in Santpoort-
Noord al jaren een warm hart 
toe. Nu het jaar 2013 bijna ten 
einde loopt, mochten de vrijwil-
ligers wederom een prachtige 
kerstboom in ontvangst nemen 
van Tuincentrum Haan.
In het Bijna Thuis Huis De Hei-
deberg verblijven mensen die in 
hun laatste levensfase zijn. Het 
Bijna Thuis Huis staat voor ‘het is 
er ‘bijna-net-als-thuis’. Voor gas-
ten en hun naasten is een hui-
selijke en warme omgeving heel 
prettig en in deze tijd van het 

jaar hoort daar natuurlijk een 
prachtige kerstboom bij.
Ieder jaar wordt het Bijna Thuis 
Huis door enthousiaste vrijwilli-
gers in een stemmige kerstsfeer 
gebracht. Ook dit jaar is Tuin-
centrum Haan, gevestigd aan 
de Hagelingerweg in Santpoort-
Noord, wederom bereid geweest 
een kerstboom te schenken aan 
het Bijna Thuis Huis. Het Bij-
na Thuis Huis is afhankelijk van 
sponsoren en donaties, dus heel 
blij met dit gebaar.
De vrijwilligers zullen de prach-
tige boom met veel plezier op-
tuigen.

Afscheid van Hans Roodenberg
Santpoort-Noord - Vrijdag 20 december heeft de groep Sportief Wandelen afscheid genomen van hun 
trainer Hans Roodenberg. Vijftien jaar geleden heeft Roodenber de groep Sportief Wandelen opgericht. 
,,Hij heeft ons al die tijd goed begeleid. En ook na afloop was het altijd gezellig om samen koffie te drin-
ken in Het Terras’’, aldus mevrouw Peekstok, een van de wandelaars. Roodenberg stopte om gezond-
heidsredenen. Alle wandelaars wensen hem het allerbeste. Hij wordt opgevolgd door Piet Adrichem die 
het (wandel)stokje van hem overneemt.

Nieuwjaars-
werkdag

Santpoort-Noord - Leef je uit 
in de natuur! Goede voornemens 
voor het nieuwe jaar? Meer naar 
buiten? Natuurliefhebbers die 
het leuk vinden om hun handen 
uit de mouwen te steken kun-
nen hun hart ophalen. Het IVN 
Zuid-Kennemerland organiseert 
in samenwerking met Natuurmo-
numenten op zaterdag 4 januari 
een Nieuwjaarswerkdag in Duin- 
en Kruidberg. Deelnemers aan 
deze werkdag gaan esdoorns za-
gen. Een dag lekker buiten wer-
ken in de natuur met een groep 
enthousiaste mensen!
In Duin- en Kruidberg zul-
len de handen flink uit de mou-
wen gestoken worden. Er wor-
den in de duinen esdoorns ge-
zaagd. Dit is nodig om de duinen 
open te houden. De op deze ma-
nier ontstane open plekken zijn 
van groot belang voor vele, voor 
het duin karakteristieke, planten 
en dieren. Zodat bloemen, vlin-
ders en zandhagedissen weer 
een kans krijgen! Om de na-
tuurwaarde van Duin- en Kruid-
berg verder te vergroten helpen 
vrijwilligers mee met dit onder-
houdswerk. Zorg zelf voor werk-
kleding, laarzen, lunch en neem 
je eigen koffie/thee mee. Zij zor-
gen voor gereedschap, begelei-
ding én lekkere vlaai bij de koffie! 
Het belooft een leuke werkdag te 
worden. Verzamelen om 9.30 uur 
op de parkeerplaats van Duin- 
en Kruidberg (Natuurmonumen-
ten), Duin- en Kruidbergerweg 
ter hoogte van nummer 74. Op 10 
minuten lopen van station Sant-
poort-Noord. De werkdag duurt 
tot 15.00 uur. Informatie bij Marc 
van Schie, 06-22575748 en aan-
melden graag via ivnzk.natuur-
werk@gmail.com. Of kijk op 
www.ivn.nl/zuidkennemerland.

www. .nl

www. .nl

AV Suomi organiseert 
speciale trainingen
Santpoort-Noord - Atletiekver-
eniging Suomi organiseert spe-
ciale trainingen ter voorberei-
ding op de 5 of 12 kilometer voor 
de Runner’s World Zandvoort 
Circuit Run op 30 maart 2014.   
Deelnemers worden klaar voor 
de start gemaakt, zodat ze het 
afwisselende parcours met ge-
mak aankunnen.
Run to The Start is een bewe-
zen effectief voorbereidingspro-
gramma van AV Suomi in sa-
menwerking met de Atletiekunie. 
Het voorbereidingstraject rich-
ting de Runner’s World Zand-
voort Circuit Run bestaat uit 
twaalf groepstrainingen en start 

op woensdag 8 januari om 19.15 
uur voor de 5 kilometer lopers 
en om 20.15 uur voor de 12 kilo-
meter lopers. Verzamellocatie is 
in het clubgebouw van AV Suo-
mi in Santpoort-Noord. De trai-
ners behandelen per sessie een 
onderwerp, zoals blessurepre-
ventie, wedstrijdvoorbereiding, 
krachttraining en looptechniek.
De Runner’s World Zandvoort 
Circuit Run is het meest af-
wisselende parcours van Ne-
derland. Meer informatie staat 
op www.runtothestart.nl/
Zandvoort+Circuit+Run of neem 
contact op met Bob Keuzekamp 
via bob_suomi@hotmail.com.
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Velsen-Norod - Dekamarkt 
maakt dromen waar, was een 
actie waar mensen een wens 
voor in konden dienen. Lydia 
Moreira van Wijkcentrum de 
Mel-Watervliet heeft dit gedaan 
voor de kinderdisco die volle-
dig door vrijwilligers wordt geor-
ganiseerd. De disco kon nieuwe 
disco verlichting gebruiken om-
dat zij nu in een gebouw zitten 
waar nog geen disco verlichting 
aanwezig is. De vrijwilligers en 
de jonge bezoekers van de disco 
zijn heel blij met de prijs van de 
Dekamarkt. De prijs werd dins-
dagavond door meneer Heg, de 
manager van het filiaal in Vel-
sen-Noord, uitgereikt.

Verlichting 
voor de 

kinderdisco

DCIJ-nieuws
Sterk spel van

Max Doornbosch
IJmuiden - Van tijd tot tijd is 
er een ronde in de onderlin-
ge competitie van de damclub 
waarin er enkele verrassingen 
zijn te noteren. Deze ronde was 
het weer zover. Jan Apeldoorn 
en Martijn Vis speelden een pit-
tig partijtje waar de educatie-
ve elementen de voorhand ver-
kregen. Na wat problemen in 
de opening en in het midden-
spel kwam Vis beter in zijn spel 
en noteerde een fraaie remi-
se. Ronduit rommelig ging het 
in de partij die Piet Kok en Ber-
rie Bottelier afwerkten. Met eni-
ge regelmaat wisselden de kan-
sen. Eerst leek Bottelier te gaan 
winnen om kort daarna volko-
men verloren te staan Uitein-
delijk eindigde de partij onbe-
slist.Max Doornbosch (foto)
volgt als jeugdspeler de natio-
nale jeugdtraining. Daar wordt 
hij op kundige wijze opgeleid en 
gehard in het spelen van zwa-
re partijen. Tegen een belangrij 
ke kanshebber voor de club-
titel, voorzitter Jesse Bos, liet 
hij zich niet bepaald onbetuigd 
en slaagde hij erin om een ge-
lijkwaardige remise te bewerk-
stelligen. Een resultaat dat ook 
bij Nicole Schouten en Harrie 
van der Vossen viel te noteren. 

Met goed verdedigen slaagde 
Schouten erin de stand gelijk 
te houden. Een belangrijk tref-
fen speelde zich af tussen Jan 
Maarten Koorn en Rick Hart-
man. Hoewel de dammers lan-
ge tijd gelijke strijd leverde was 
het toch Hartman die in het ge-
vorderde middenspel toesloeg 
en won.
Overige uitslagen: J. Wind-J. 
Schouten 1-1, K de Vries-M. 
Doornbosch 1-1, C. Pippel-B 
van Bakel 1-1, S. Tuijtel-M van 
Dijk 1-1, C. van der Steen-K 
de Krijger 1-1, F. Amirkhan-W. 
Winter 1-1.

BC IJmond 
nieuws

IJmuiden – Voor de badmin-
tonners van BC IJmond is de 
kerstvakantie begonnen. In ja-
nuari zijn er nog drie wedstrij-
den te spelen. Van de zes BC 
IJmondteams staan drie teams 
bovenaan in hun poule. Team 
3, dit jaar voor het eerst uit-
komend in de 2e klasse, heeft 
een voorsprong van acht pun-
ten op Amsterdam. Tegen dat-
zelfde Amsterdam werd op 28 
november de eerste nederlaag 
geleden, 3-5. In deze wedstrijd, 
waarbij zes driesetters werden 
gespeeld, leed Vincent Baas 
een onverwachte nederlaag 
en wist ook Martin Helmer-
horst net niet te winnen. In de 
3e klasse is het 4e team verwik-
keld in een strijd met Duinwij-
ck, dat nu één punt achter BCIJ 
staat. Met slechts twee keer 
een gelijkspel en verder alleen 
winstpartijen wordt 11 janua-
ri waarschijnlijk de dag van de 
waarheid, wanneer BCIJ naar 
Haarlem trekt om met Duinwij-
ck uit te maken wie er kampi-
oen wordt. Ook team 5 is nog 
geen kampioen. Zij hebben 
twee punten voorsprong op 
Sparta en zeven op Almere. De 
laatste wedstrijd speelt team 5 
in Winkel de mogelijk beslis-
sende wedstrijd tegen Sparta. 
Van de overige teams is team 1 
bezig om zich te handhaven in 
de 2e klasse. Het team is weer 
compleet; Esther van Luyn en 
Paul van de Keer zijn weer te-
rug en er is nog geen return-
wedstrijd verloren. Het 2e team 
lijkt veilig voor degradatie, maar 
moet niet veel punten verliezen. 
Alleen De Flinters staat onder 
ze en Slotermeer kunnen ze 
misschien nog voorbij. Met veel 
invallers is dit een lastig sei-
zoen. Tenslotte het debuteren-
de 6e team, dat goed meedraait 
in de 5e klasse. Met twee ne-
derlagen en twee gelijkspelen 
maken ze goede kans om op de 
3e plaats te eindigen. Zie ook 
www.bc-ijmond.nl.

Franciscus wint prijs-
vraag Swimming ‘s Cool
IJmuiden - Dankzij Noa van 
Kaam uit groep 8b heeft de he-
le Franciscusschool een disco-
avond in het zwembad De Hee-
renduinen gewonnen.
De school heeft meegedaan aan 
de prijsvraag voor het ontwerpen 
van een logo voor Swimming’s 
Cool. De jury vond het ontwerp 

van Noa uitblinken door origi-
naliteit, duidelijkheid, bruikbaar-
heid en omdat deze zo kleurrijk 
is. Zwembadmanager Cor Speel-
man had voor Noa een leuke at-
tentie, maar de disco-avond, ge-
heel toevallig op Noa’s verjaar-
dag, was toch wel de grootste 
verrassing voor iedereen.

Boodschappen doen, de ge-
woonste zaak van de wereld, 
dacht ik. Voor ons wel maar 
voor velen niet. Heeft u wel eens 
van ‘stille armoede’ gehoord? 
Ik sinds kort wel. Heel toeval-
lig kwam ik een tijdje geleden 
via Facebook op de site Voedsel 
op de plank. Daar worden door 
sponsors boodschappen voor 
maaltijden verloot. 
De site heeft bijna 200 leden en 
de een is er nog erger aan toe 
dan de ander. Maandag al geen 
geld hebben voor eten en dat 
dan tot vrijdag, of je kinderen 
naar school moeten sturen zon-
der een ontbijtje. En dan maar 

hopen dat je geloot wordt. Ge-
lukkig zijn er mensen die wel 
naar hun medemens kijken en 
een maaltijd kunnen geven. Zo 
ook Bakker Bastmeijer die ons 
iedere zaterdag van brood voor-
ziet die we dan weggeven. Dat 
wordt geregeld door Marian-
ne Stok. Zelf geven wij ook één 
of twee maaltijden weg. Ik hoop 
dat er nog meer ondernemers 
een voorbeeld nemen aan Bak-
ker Bastmeijer, zeker met de 
feestdagen. Ze kunnen altijd 
contact opnemen. Stille armoe-
de, het mag eigenlijk niet.

Els Boeree

Kerstactie voor 
zwerfkattenopvang
IJmuiden - Stichting Zwerfkatten 
havengebied IJmuiden staat on-
der druk: niet alleen door de zorg 
voor 120 zwerfkatten in de haven 
van IJmuiden, maar vooral door de 
noodopvang die plaats biedt aan 
zo’n 35 katten. ,,We zien de laatste 
jaren een toename aan gedumpte 
huiskatten. Iedere kat die hier arri-
veert betekent direct een kosten-
post van 150 euro aan castratie, 
chippen, enten, ontvlooien en ont-
wormen. Dan hebben we het nog 
niet over verdere dierenartskosten 
en de dagelijkse verzorging.” legt 
een vrijwilliger uit.
Er is nu een groot tekort aan geld. 
De noodopvang is te klein en vol-
doet niet meer aan de eisen. Bo-
vendien is er lekkage. Gelukkig 
kon de stichting een stuk grond 

bij de opvang betrekken die af-
gelopen maanden met behulp van 
giften en vrienden is bestraat en 
ommuurd. Maar het budget is op, 
1500 euro aan dierenartsrekenin-
gen ligt er nog. En het noodzake-
lijke grotere binnenverblijf kost 
4000 euro. Om te zorgen dat de 
stichting zorg kan blijven bieden 
wordt er tot 5 januari weer een 
Kerstactie gehouden: iedere do-
natie wordt in die periode door 
een sponsor met 50% verhoogd. 
Dus 10 euro wordt 15 euro. On-
der de Kerstdonateurs wordt een 
uniek schilderij van een eigen 
huisdier verloot! Giro 4761772 
Stichting Zwerfkatten haven-
gebied IJmuiden, o.v.v. Kerstac-
tie. Zie ook www.kattenbabbels.
blogspot.com.

Jonge professionals 
door Rotary uitgedaagd
IJmond - Samen met onder-
nemingen uit de IJmond or-
ganiseren Rotaryclubs uit de 
IJmondregio op 7 en 8 maart 
2014 een managementspel 
voor jonge professionals. 
Het doel hiervan is om deze 
talenten een kans te geven 
zich te bewijzen in een fic-
tief scenario met acteurs dat 
zich afspeelt op Landgoed 
Waterland in Velsen-Zuid.

Als onderwerp van het ma-
nagementspel is gekozen voor 
de bouw van een gigantisch 
windmolenpark voor de kust 
van IJmuiden. Dit windmolen-
park wordt daadwerkelijk ge-
bouwd. Bedrijven die betrok-
ken zijn bij dit miljardenproject 
hebben zich verenigd in de AY-
OP (Amsterdam IJmuiden Off-
shore Port). Ron Davio, voor-
zitter van de AYOP is erg en-
thousiast over dit evenement: 
,,Deelnemers spelen geduren-
de twee dagen voorzitter van 
de AYOP. Twee dagen lang zul-
len ze in teams ondergedom-
peld worden in een case waar 
de hele regio groot belang bij 
heeft. De vraag is hoe we maxi-
maal kunnen profiteren in ter-
men van werkgelegenheid en 

bedrijvigheid. En natuurlijk 
wordt er genetwerkt.”
Het evenement wordt georga-
niseerd door een zestal Rotary-
clubs uit de regio IJmond. Het 
is een onderdeel van de we-
reldwijd georganiseerde Ro-
tary Youth Leadership Awards 
(RYLA). Elke Rotaryregio kan 
hier op zijn eigen wijze invul-
ling aan geven. Een belangrijk 
onderdeel van het spel is de 
ethiek. Van deelnemers wordt 
verwacht dat ze niet alleen za-
kelijk goede besluiten nemen 
maar ook dat ze moreel leider-
schap tonen. 
Volgens Peter van den Boog-
aard, voorzitter van de RY-
LA, doet Rotary met dit project 
haar naam als ‘serviceclub’ eer 
aan.
,,We organiseren dit evene-
ment voor de hele regio. In de 
eerste plaats om jonge profes-
sionals hier een kans te geven 
zich te profileren en te ontwik-
kelen. Maar het zou ook mooi 
zijn als wij regionale onderne-
mers kunnen helpen om sa-
men te werken. En zo maximaal 
te profiteren van de bouw van 
dit windmolenpark.” Zie ook 
www.rotary.nl/d1580/activitei-
ten/ryla.
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SVIJ MD1 is kampioen
IJmuiden - Het meidenteam van 
SVIJ is zaterdag najaarskampioen 
geworden. En dat na een heel 
moeilijke start van het seizoen.
De trainer/coach stopte er plot-
seling mee en daardoor dreigde 
ook het team uit elkaar te vallen 
en dit terwijl de meeste dames 

al jaren samen spelen. Gelukkig 
wilde Martin Luijken de training 
op zich nemen en Sonja de Vries 
de coaching en inmiddels is ook 
assistent-coach Ingrid Schol toe-
gevoegd aan het team.  
Afgelopen zaterdag is het team 
najaarskampioen geworden. Met 

10 wedstrijden gespeeld, 10 ge-
wonnen, 81 doelpunten voor en 
maar 6 tegen is dat een presta-
tie om bijzonder trots op te zijn. 
De laatste wedstrijd hoefde niet 
eens meer gespeeld te worden, 
want het team is niet meer in te 
halen.  

Opkikker-
brunch 

geslaagd
Velsen-Noord - Het afgelopen 
jaar zijn in Velsen-Noord veel 
Opkikkertjes verspreid. Een 
Opkikkertje is een hartvormig 
doosje, versierd door vrijwilli-
gers en gevuld met kleine ca-
deautjes, voor mensen die wel 
een opkikkertje kunnen ge-
bruiken. Mensen worden aan-
gemeld voor een Opkikkertje 
door vrienden, familie en ken-
nissen, omdat zij iets verve-
lends hebben meegemaakt, 
of juist iets bijzonders hebben 
gedaan. Iedereen die het af-
gelopen jaar een Opkikkertje 
in Velsen-Noord heeft ontvan-
gen, was uitgenodigd voor een 
heerlijke kerstbrunch. Ervarin-
gen werden onderling  uitge-
wisseld en  vrijwilligers van Op-
kikkertjes kwamen nogmaals in 
contact met de ontvangers om 
nog even een praatje te maken. 
De Opkikkerbrunch bleek een 
mooi moment om nog even stil 
te staan bij het afgelopen jaar 
en elkaar het beste toe te wen-
sen voor 2014. De brunch was 
een eerste concrete samen-
werking tussen Stichting Wel-
zijn Velsen en Socius, die finan-
cieel werd mogelijk door Rabo-
bank IJmond. Voor wie dit leest 
en ook iemand in zijn omgeving 
kent die wel een Opkikkertje 
kan gebruiken: aanmelden voor 
een Opkikkertje in de gemeen-
te Velsen kan bij Lydia Morei-
ra. opkikkertjes@welzijnvelsen.
nl (zij neemt na de kerstvakan-
tie contact op). Meer weten? 
Lydia Moreira Wijkcentrum de 
Mel-Watervliet, Doelmanstraat 
34, telefoon 0251-226445.

Avondvullend 
programma bij Kijk Uit
IJmuiden - Vrijdag 13 decem-
ber, in een goed gevulde speel-
zaal aan de Eksterlaan, was het 
voor de schaakliefhebber goed 
toefen.
Kijk Uit 5 behaalde zijn eerste 
matchpunt tegen Assendelft 3. 
al was dat met de hakken over 
de sloot, Louw Post kwam al snel 
met de mededeling, dat hij ge-
bluft had en de deksel op neus 
had gekregen. Even later was het 
Rick Mulder die zijn goede ope-
ningstelling in rook had zien op-
gaan.
Gelukkig won Halil Gul met een 
pionvork een stuk en schoof ver-
volgens de partij professioneel 
uit. Tenslotte moest Egbert Mul-
der dan maar het ene puntje bin-
nenslepen. Dat moest toch luk-
ken gezien zijn stelling, maar het 
duurde lang, heel lang, tot een 
ongelukkige manoeuvre van zijn 
tegenstander, Egbert de over-
winning schonk.
In de interne competitie werden 
een paar opmerkelijke partijen 
gespeeld. Barry Broek dwong 
Colleen Otten tot een avond-
je nadenken. Barry speelde pri-
ma tot de slotfase, waar de he-
le inboedel van Barry in elkaar 
stortte.
Jan Jansen haalde het Colora-
dogambiet van stal, Peter Ha-

mersma vloog er vol in. Mat werd 
Peter zijn deel, genoeg stof voor 
in de altijd gezellige bar.
Dick Wijker kwam een vol stuk 
voor tegen Andre Kunst, wat er 
daarna gebeurde is niet geheel 
duidelijk. Maar Dick leverde zijn 
stuk weer in en bleef tenslotte 
met lege handen achter.
De bekerwedstrijd tussen beker-
houder Sebastiaan van Westerop 
en Ingmar Visser werd al snel in 
het voordeel beslist van Sebas-
tiaan. Een misse zet van Ingmar 
werd koelbloedig afgestraft.
Zie ook www.schaakclubkijk-
uit.nl.

DCIJ blijft aan leiding
IJmuiden - De wedstrijd tegen 
de reserves van ‘020’zal zeker niet 
de geschiedenis ingaan als een 
geweldige prestatie. Het optreden 
van de DCIJ -ers was vaak onze-
ker en door gebrek aan doortas-
tendheid werden voordelige stan-
den niet in winst omgezet. 
Jesse Bos gaf wel het goede voor-
beeld en won aan het eerste bord 
afgetekend van Paul Lohuis. De-
ze winst werd direct daarna on-
gedaan gemaakt. Cees Pippel, die 
zelden verliest, werd met een pit-
tige combinatie gevloerd. Maar de 
dit jaar debuterende Jan Maarten 
Koorn zette na een fraaie winst 
het tiental weer op voorsprong. 
Vervolgens verschenen er een 
aantal remises op het scorebord.
Daarmee kreeg het team geen 
loon naar werken. Het was Martin 
van Dijk die de overwinning vei-

lig leek te stellen. Het sterke posi-
tiespel werd kranig afgewerkt en 
resulteerde in een afgetekende 
winst. Maar Conall Sleutel verloor 
en daarmee kwam de spanning 
terug. Alles hing daarna af van de 
strijd die invaller Rick Hartman le-
verde. 
Met een uiterst gecompliceerd 
eindspel slaagde Hartman erin de 
overwinning veilig te stellen. Na 
deze winst deelt DCIJ met vier an-
dere clubs de eerste plaats in de 
1ste klasse B.
Na een korte winterstop wordt in 
januari de strijd voortgezet. 
De reserves van DCIJ behaalden, 
mede door overwinningen van 
Vince van de Wiele,Nicole Schou-
ten, Max Doornbosch en  Harrie 
van de Vossen een 11-9 overwin-
ning op ‘Denk en Zet’ uit Reeuw-
ijk. 

Oliebollenverkoop 
voor zomerkamp

IJmuiden - In de zomer van 
2014 nemen de zeeverkenners 
en wilde vaart-leden van Zee-
verkennersgroep Nannie van 
der Wiele deel aan het Natio-
naal Water Kamp, dat één keer in 
de vier jaar plaatsvindt in Roer-
mond. Dit kamp is speciaal voor 
waterscoutinggroepen uit heel 
Nederland en er worden zo’n 
5000 deelnemers verwacht. 
Deelname is helaas niet goed-
koop. Om de kosten dragelijk te 
maken gaan de leden oliebollen 
verkopen tijdens de vuurwerk-
verkoop van Hermans Marine 
in IJmuiden. De volledige winst 

gaat in een speciale zomer-
kamppot, zodat dit kamp voor 
alle leden mogelijk is. De ver-
koop start 28, 30 en 31 decem-
ber om 08.00 uur. Gevulde olie-
bollen kosten 7 euro per zak van 
10 stuks. Oliebollen naturel kos-
ten 6 euro per zak van 10 stuks. 
Appelbeignets kosten 0,80 euro 
per stuk. Bestellingen doorgeven 
kan via oliebollenverkoop@live.
nl onder vermelding van naam, 
telefoonnummer, het aantal en 
soort (gevuld, naturel of appel-
beignets) en wanneer u ze wilt 
ophalen. Zie ook www.nannievd-
wiele.nl.

Het is voor het eerst, dat ik eens 
een berichtje stuur naar een 
krant. Reden is dat ik als inwo-
ner van IJmuiden ook wel eens 
zo’n beetje meedenk over wat er 
speelt in IJmuiden. 
Eén van die items is en was het 
centrumplan, met als doel IJmui-
den een nog mooiere plaats te 
laten zijn dan het nu al is.
Wat dat betreft heb ik me afge-
vraagd of het geen mooi idee is 
het winkelcentrum op het markt-
plein voort te zetten op de le-
ge plaats, waar eerst het gebouw 
van Scheveningen Radio en het 
Postkantoor stond. 
Ik denk dat met laagbouw, zoals 
nu op het Marktplein, dit veel ge-

zelligheid zal geven en een dui-
delijk centrum aan IJmuiden, zo-
als bijvoorbeeld het winkelcen-
trum in Haarlem-Schalkwijk is.
Nu denk ik niet dat mijn idee zo 
uniek is! Verkeerd is het niet dit 
eens aan u te opperen. Ik heb zo-
iets weleens aan een enkele ken-
nis gezegd. Het aan u te opperen 
heeft misschien veel meer zin. 
Uiteraard ben ik net als andere 
inwoners van IJmuiden benieuwd 
wat de uiteindelijk invulling van 
deze plek zal worden. Overigens 
vond ik het oude gebouw wel 
een stoer bouwsel en passend bij 
IJmuiden.

G. Wierdsma, IJmuiden
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Openingstijden stadhuis
Rond de Kerst en Oud & Nieuw zijn de openingstijden van het stad-
huis van Velsen gewijzigd:

Vrijdag 27 december  Gesloten
Dinsdag 31 december   Gesloten vanaf 14:00 uur
Woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) Gesloten
Donderdag 2 januari  Geopend vanaf 10:00 uur

Nieuwjaarsreceptie 2014

U bent van 
harte welkom

Het gemeentebestuur van Velsen wenst u een 
goede gezondheid in 2014

Voor een persoonlijke uitwisseling van nieuwjaars-
wensen nodigt het gemeentebestuur van Velsen u 
hierbij van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie.

Deze vindt plaats op maandag 6 januari 2014 van 
17.00 tot 19.30 uur in de Stadsschouwburg Velsen, 
Groeneweg 71 te IJmuiden. 

Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen 
persoonlijke uitnodigingen te versturen. Deze publicatie 
komt daarvoor in de plaats.

Herstel zeekade bedrij-
venterrein Grote Hout
Het herstel van de zeekade van Grote Hout in Velsen-Noord zal in 2014 be-
ginnen. Aanleiding voor een feestelijke startbijeenkomst op woensdag 18 
december 2013. Wethouder havenzaken Arjen Verkaik verrichte samen met 
gedeputeerde Jan van Run de starthandeling waarbij op de kade de aankon-
diging van de werkzaamheden zichtbaar werd. (foto: Reinder Weidijk)

Checklist (brand)veilig 
het jaar uit voor gebouwen
De statistieken tonen aan dat de 
schade aan gebouwen, bijvoor-
beeld door vuurwerk, tijdens de-
ze periode van het jaar veel gro-
ter is dan de rest van het jaar.

Het merendeel van deze schades 
zijn gelegenheidsschades, dat wil 
zeggen dat de daders niet alle con-
sequenties van hun daden overzien. 

Er is een checklist “(brand)veilig 
het jaar uit” opgesteld. Met 10 een-
voudig te realiseren maatregelen 
kunt u het preventieniveau van ge-
bouwen aanmerkelijk verbeteren.

U vindt deze checklist op www.vel-
sen.nl.

Geen vuurwerk bij scholen
Tijdens de jaarwisseling 2013/2014 
is het verboden om vuurwerk af te 
steken op schoolpleinen en de om-
geving daarvan (5 meter). De poli-
tie zal optreden tegen degenen die 
dit verbod overtreden. Overtreding 
kan leiden tot een hechtenis van 
maximaal drie 3 maanden of een 
fikse geldboete.

Illegaal vuurwerk
Het Openbaar Ministerie, de politie 
en de gemeente Velsen waarschu-
wen voor het gebruik van illegaal 
vuurwerk. Regelmatig wordt de po-
litie geconfronteerd met slachtof-
fers die gewond zijn geraakt na het 
gebruik van illegaal vuurwerk. De 
politie waarschuwt al enkele jaren 
voor illegaal vuurwerk wat voorna-
melijk afkomstig is uit Oost-Euro-
pa. De straffen voor het bezit ervan 
zijn daarnaast hoog. Voor meer in-
formatie zie www.politie.nl/onder-
werpen/vuurwerk.html.
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Gewijzigde inzameling 
rondom de feestdagen
Tijdens de feestdagen zamelt HVC 
geen huishoudelijk afval in. Ook de 
afvalbrengstations zijn gesloten. Als 
uw reguliere inzameldag op één van 
deze feestdagen valt, dan komen zij 
een andere keer uw afval ophalen.
Op maandag 30 december en dins-

dag 31 december worden de con-
tainers voor kunststofinzameling 
bij de winkelcentra verwijderd. De-
ze containers worden op 2 januari 
weer teruggeplaatst. Kijk op inzamel 
kalender.hvcgroep.nl wanneer HVC 
het afval komt ophalen. (foto: HVC)

Kerstbomeninzameling
Net als vorig jaar kunnen de kerst-
bomen weer bij de gemeente 
worden ingeleverd om verbrand 
te worden. Elke ingeleverde boom 
is 50 eurocent waard. De inlever-
plekken staan hieronder. Op 8 ja-
nuari is de kerstboomverbranding 
aan de Heerenduinweg in IJmui-
den en de Hagelingerweg in Sant-
poort-Noord.

Inleveren: wanneer, hoe laat en 
waar?
• Woensdag 8 januari: IJmuiden 

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

• Woensdag 8 januari: IJmuiden 
Heerenduinweg brandplaats van 
13.00 tot 19.00 uur 

• Woensdag 8 januari: Velsen-
Noord, Stratingplantsoen van 
13.00  tot 16.00 uur

• Woensdag 8 januari: Velserbroek 
Vestingplein van 13.00 tot 17.00 
uur

• Woensdag 8 januari: Velsen-Zuid 
voor de Brandweer kazerne van 
13.00 tot 16.00 uur

• Woensdag 8 januari: Driehuis 
Driehuizerkerkweg naast de kerk 
van 13.00 tot 16.00 uur

• Woensdag 8 januari: Santpoort-
Zuid naast het station van 13.00 
tot 16.00 uur 

• Woensdag 8 januari: Santpoort-
Noord Hagelingerweg / Burge-
meester Weertplantsoen van 13.00 

tot 16.00 uur 
• Woensdag 8 januari: Santpoort-

Noord Hagelingerweg / Biezenweg 
brandplaats van 13.00 tot 19.00 
uur

Inleverplekken
Driehuis:  Driehuizerkerkweg (naast 
de kerk).
IJmuiden: parkeerplaats Kenne-
merplein, Plein 1940-1945, Cano-
pusplein en Heerenduinweg brand-
plaats.
Santpoort-Noord: Hagelingerweg / 
Burgemeester Weertplantsoen en 
Hagelingerweg / Biezenweg brand-
plaats.
Santpoort-Zuid: Naast het station. 
Velsen-Noord: Stratingplantsoen.
Velsen-Zuid: Brandweerkazerne.
Velserbroek: Vestingplein.

Kerstboomverbranding
Op woensdag 8 januari om 18.30 uur 
aan de Heerenduinweg in IJmuiden 
en op woensdag 8 januari om 18.30 
uur aan de Hagelingerweg tegenover 
de tuincentra. 

Niet verbranden?
Op zaterdag 11 januari 2014 neemt 
HVC Inzameling (voorheen Rein-
Unie) de kerstbomen mee die ’s mor-
gens vóór half 8 bij de ondergrond-
se ophaallocaties liggen of op de plek 
waar de grijze en groene afvalbakken 
horen te staan.

Afsteken van vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk is aan regels gebonden. Vuurwerk mag uit-
sluitend op 31 december 2013 van 10.00 uur tot 1 januari 2014  02.00 uur 
worden afgestoken.

60-jarige bruidsparen in het zonnetje gezet
Vijfenveertig bruidsparen in de gemeente Velsen vierden in 2013 hun diamanten bruiloft. Drieëntwintig  bruidsparen maakt van de uitnodiging gebruik om 
woensdag 18 december 2013 in Villa Westend samen met burgemeester Weerwind bij dit bijzondere jubileum stil te staan. De burgemeester luisterde met 
veel belangstelling naar de herinneringen die de echtparen met elkaar ophaalden. (foto: Reinder Weidijk)
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Nieuwe tarieven gemeentelijke sportaccommodaties
De gemeente heeft de tarieven en algemene voorwaarden van de ge-
meentelijke sportaccommodaties voor 2014 vastgesteld. Er zijn drie 
regelingen: de Regeling sportterreinen 2014-2015; de Regeling sport-
hallen en gymlokalen 2014-2015 en de Regeling zwembad De Heeren-
duinen 2014.

Overzicht  van de meest gangbare tarieven (type- en drukfouten voorbehou-
den):

Zwembad De Heerenduinen m.i.v. 1 januari 2014
 Losse baden:
- Kinderen 0 en 1 jaar  gratis
- 16 jaar en ouder  € 5,00
- Onder 16 jaar, 65 +  € 4,50
- Daluren  € 4,50
 Meerbadenkaarten:
- 10 baden- kaarten  (prijs van) 9 losse baden + 1 bad gratis
- 25 baden- kaarten  (prijs van) 20 losse baden + 5 baden gratis
- 50 baden- kaarten  (prijs van) 35 losse baden + 15 baden gratis
- 100 baden- kaarten  (prijs van) 60 losse baden + 40 baden gratis 
 Zwemles:
- Maandkaart kinderen 
 2x per week, 30 min./45 min.  € 45,00 / 67,50
- Maandkaart volwassenen 
 1x per week  € 36,50
- Instroomcursus weekend  € 79,00
- Losse les  € 10,50

Sportterreinen 2014-2015 m.i.v. 1 juli 2014 
- Voetbalveld  €   3.811,00
- Kunstgrasveld voetbal  € 11.433,00
- Kunstgrasveld hockey  €   7.028,58
- Honk- softbalveld  €   3.048,00
- Korfbalveld  €   3.048,00
- Handbalveld  €   2.292,00
- Rugbyveld  €   3.048,00
- Atletiekcomplex  € 13.173,00

Sporthallen 2014-2015 m.i.v. 1 juli 2014
- Plaatselijke sportverenigingen  vast gebruik, per uur € 42,85
- Competitie gebruik, per uur     € 57,00
- Overige gebruikers, per uur     € 47,00

Gymzalen 2014-2015 m.i.v. 1 juli 2014 
- Plaatselijke sportverenigingen 
 vast gebruik, per seizoen/uur     € 394,00
- Plaatselijke sportverenigingen losse uren   € 13,30
- Overige gebruikers vast gebruik, per seizoen/uur  € 484,00
- Overige gebruikers losse uren    € 18,50

De volledige regelingen zijn te vinden op de websites:
- www.velsen.nl : Bestuur& Organisatie>Beleid > Cultuur, Sport & Vrije Tijd 

> sportbeleid of via: Regelingen & Verordeningen (regelingenbank)
- www.sportloketvelsen.nl (sport & gemeente > sportaccommodaties in 

Velsen)
- www.zwembadvelsen.nl (algemeen > huisregels en regeling zwembad).

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 dis-
criminatiezaken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerela-
teerde vragen kunt u een afspraak maken met één 
van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag 
een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 

09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 14 
december 2013 tot en met 19 de-
cember 2013 de volgende aanvra-
gen hebben ontvangen voor een 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld..

IJmuiden 
Kromhoutstraat ong., oprich-
ten bedrijfsgebouw (18/12/2013) 
w13.000541;
Orionweg ong., kappen 16 bomen 
(19/12/2013)

Velsen-Zuid 
Rijksweg 136, kappen diverse bomen 
(19/12/2013) w13.000543;
Minister Lelylaan 12, kappen 4 bo-
men (17/12/2013) w13.000539

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

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.
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 

de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
De Ruyterstraat 68, plaatsen dakop-
bouw (17/12/2013) w13.000452;

Trompstraat 122, uitoefenen kap-
perswerkzaamheden aan huis 
(17/12/2013) w13.000411;
Waalstraat 27, plaatsen dakka-
pel (achtergevel)(17/12/2013) 
w13.000445;
Heerenduinweg 43 8000, oprich-
ten Ziggo datacentrum (17/12/2013) 
w13.000382.

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 37, plaatsen erker 
(18/12/2013) w13.000428;
Middenduinerweg 36, plaatsen dak-
kapel (achtergevel)(19/12/2013) 
w13.000448.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Velserbroek
Geen mededelingen

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen art. 2:17 APV  
Strand Velsen-Noord, op 11 janua-
ri 2014, AGU mountainbikerace Eg-
mond-Pier-Egmond (18/12//2013)  
u13.008559.

Beleidsregels bijzondere bijstand 2014 vastgesteld
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 17 december 
2013 de Beleidsregels bijzondere 
bijstand 2014 vastgesteld. Deze 
regels treden in werking op 1 ja-
nuari 2014 en komen in de plaats 
van nu geldende beleidsregels.

De belangrijkste vernieuwing in de 
beleidsregels is de uitbreiding van 
voorzieningen voor kinderen. De te-
gemoetkoming voor deelname aan 
sport of cultuur gaat van € 100 naar 
€ 200 per jaar. Verder wordt de aan-
schaf van een kinderfiets financieel 

mogelijk gemaakt en worden er voor 
kinderen uit gezinnen met een laag 
inkomen 10-badenkaarten voor het 
zwembad beschikbaar gesteld.

De regels liggen vanaf 27 decem-
ber 2013 gedurende zes weken ter 

inzage bij het Klant Contact Cen-
trum  van het Stadhuis, Dudokplein 
1, IJmuiden. Ze zijn ook te vinden in 
de regelingenbank van Velsen op de 
website www.velsen.nl onder Rege-
lingen en Verordeningen.

Belastingverordeningen vastgesteld
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 12 december 2013 de 
volgende belastingverordeningen 2014 vastgesteld:

verordening Onroerende-zaak belastingen 2014 (met toelichting hieronder)
verordening Roerende woon- en bedrijfsruimten 2014
verordening Hondenbelastingen 2014
verordening Rioolheffingen 2014
verordening Afvalstoffenheffing 2014
verordening Precariobelasting 2014
verordening Toeristenbelasting 2014
verordening Watertoeristenbelasting 2014
Legesverordening 2014
verordening Marktgelden 2014
verordening Standplaatsgelden 2014
verordening Lijkbezorgingsrechten 2014
verordening Parkeerbelasting 2014 
Aanwijzingsbesluit ingevolge de verordening Parkeerbelasting 2014

Bovengenoemde verordeningen zijn opgenomen in het register ‘ge-
publiceerde belastingverordeningen 2014’. De verordeningen treden 
in werking op 1 januari 2014.

Alle belastingverordeningen en regelingen liggen kosteloos ter inzage bij de 
receptie van het stadhuis van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Een ieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een 
afschrift verkrijgen van bovengenoemde besluiten. De belastingverordenin-

gen kunt u ook raadplegen op de website van de gemeente Velsen (www.vel-
sen.nl / Regelingenbank Velsen).

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met afdeling Belastingen en Invorde-
ring, telefoonnummer 0255-567322. 

Toelichting tarieven Ozb in belastingverordeningen 2014

In het artikel ‘Stijging Ozb in 2014 binnen de perken’ van de Vereniging Ei-
gen Huis van 26 november 2013 wordt aangegeven dat de gemeente Velsen 
één van de gemeenten is waar de Ozb procentueel het hardst stijgt met 10%. 
Op basis van hun berekening zou de gemiddelde aanslag Ozb in Velsen hier-
door stijgen van € 237,59 in 2013 naar € 261,51 in 2014. 

Inmiddels is duidelijk geworden dat de VEH zich heeft gebaseerd op ver-
keerde informatie. Op basis van de juiste informatie stijgt de aanslag Ozb – 
op basis van de in de belastingverordeningen 2014 opgenomen Ozb-tarieven 
– met 3% en niet met 10%. Dus zou in het voorbeeld van de VEH de Ozb-aan-
slag 2014 geen € 261,51 bedragen, maar € 244,72. Dit is geheel in lijn met de 
tariefontwikkeling Ozb over de periode 2011 tot en met 2013. In die periode 
zijn de tarieven ook zo vastgesteld dat de Ozb-aanslag jaarlijks met niet meer 
dan de inflatiecorrectie is verhoogd.
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Flexibilisering werktijden ambtenaren
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen hebben in de verga-
dering van 10 december 2013 beslo-
ten de Collectieve Arbeidsvoorwaar-
denregeling / Velsense Arbeidsvoor-

waardenregeling (CAR/VAR) te wij-
zigen, de Werktijdenregeling Vel-
sen 2014 vast te stellen en een aantal 
verouderde regelingen m.b.t. werk-
tijden en telewerken voor medewer-

kers van de gemeente Velsen in te 
trekken. Hiermee wordt gestalte ge-
geven aan de modernisering en flexi-
bilisering van de werktijden van me-
dewerkers van de gemeente Velsen. 

Het besluit treedt in werking op 1 ja-
nuari 2014 en ligt voor iedereen kos-
teloos ter inzage bij de afdeling Hu-
man Resources van de gemeente 
Velsen.

Gemeenschappelijke Regeling verandert 
Op 17 december 2013 heeft het colle-
ge van Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen besloten tot 

wijziging van de gemeenschappelij-
ke regeling De Meergroep in IJmond 
Werkt!  Het besluit treedt op 1 janu-

ari 2014 in werking.  De nieuwe ge-
meenschappelijke regeling ligt vanaf 
20 december 2013 tot en met 31 ja-

nuari 2014 ter inzage bij de balie van 
het stadhuis.

Verkeersmaatregel 
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

Op maandag tot en met vrijdag een 
parkeerverbod in te stellen aan de 
noordwestzijde van de Meubelma-
kerstraat (op het gedeelte tussen de 
Zeilmakerstraat en huisnummer 7) 
te Velserbroek door middel van het 

plaatsen van bord E1 en onderbord 
‘ma t/m vr’, zoals bedoeld in bijlage 1 
van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Door belanghebbenden kan tegen 
het bovenstaande besluit ingevol-
ge de Algemene Wet Bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 

de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk bezwaar wor-
den gemaakt. 
Het bezwaar dient te worden gericht 
aan:

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscou-
rant. Deze advertentie is bedoeld als 
extra service.

Mandaatregeling IJmond Werkt!
Op 17 december 2013 heeft het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen besloten 
om het algemeen bestuur van de Ge-
meenschappelijke regeling IJmond 

Werkt! diverse bevoegdheden te 
mandateren. De bevoegdheden heb-
ben betrekking op de re-integratie-
taak die IJmond Werkt! voor de ge-
meente uitvoert. Het eerdere man-

daatbesluit van 29 januari 2013 aan 
de directeur van de gemeenschap-
pelijke regeling de Meergroep komt 
hiermee te vervallen.  Het mandaat-
besluit treedt op 1 januari 2014 in 

werking. Het nieuwe mandaatbe-
sluit ligt vanaf 20 december 2013 tot 
en met 31 januari 2014 ter inzage bij 
de balie van het stadhuis.


	52_ed8_pag03
	52_ed8_pag07
	52_ed8_pag09
	52_ed8_pag13
	52_ed8_pag15
	52_ed8_pag17



