
Driehuis - De Stichting Dorpsfeest Driehuis organiseerde zaterdagavond voor de negende keer de jaar-
lijkse kerstzang. Onder leiding van Frank Anepool werden door 55 dames van zanggroep Sparkle Velsen 
zowel Nederlandse als buitenlandse kerstliederen ten gehore gebracht. Om op deze frisse en winderige 
avond warm te blijven werden zowel de leden van de zanggroep als de toehoorders verrast met chocola-
demelk en Glühwein. (foto: Joop Waijenberg)

Krant op woensdag
Velsen - Rondom Kerst en Oud & Nieuw verschijnt de krant 
tweemaal op woensdag in plaats van donderdag. De laatste edi-
tie van 2014 valt op 31 december in de bus. De deadline voor 
redactionele bijdragen is maandag 12.00 uur (advertenties 17.00 
uur).

Verkeerde leestekens
Velsen - Een softwareprobleem 
heeft ervoor gezorgd dat de 
krant vorige week vol stond met 
vervelende fouten. Alle letter-
combinaties io, ie en il waren bij 
het verzenden naar onze druk-
ker vervangen door vreemde 

leestekens. Het ging alleen om 
redactionele artikelen, niet om 
advertenties. Onze systeembe-
heerders hebben de afgelopen 
dagen hard gewerkt om te voor-
komen dat een dergelijk pro-
bleem zich nogmaals voordoet.

Asbest vrijgekomen bij brand
IJmuiden - Een felle brand in 
een camper heeft dinsdagoch-
tend veel schade veroorzaakt 
aan het het voormalige pand 
van Woontoon in IJmuiden. Bij 
de brand is asbest vrijgekomen. 
Hierdoor moesten enkele bedrij-
ven hun deuren dinsdag geslo-
ten houden.
De melding van de brand kwam 

rond 04.30 uur binnen bij de 
alarmcentrale. Toen korte tijd la-
ter de eerste politiewagen arri-
veerde, stond de camper al in 
lichtelaaie. 
Op het moment dat de brand-
weer van IJmuiden begon met 
blussen, had de wand van de 
voormalige meubelzaak vlam 
gevat. In verband met mogelijke 

doorslag naar binnen is ook de 
brandweer van Velsen-Zuid ter 
plaatse gekomen.
De brandweer heeft kunnen 
voorkomen dat het vuur zich 
verder verspreidde. De brand 
was binnen een uur geblust. De 
politie onderzoekt of er sprake 
is van opzet. (foto: Ko van Leeu-
wen) 
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanleiding 
van de actualiteit of een eve-
nement, soms gewoon van-
wege de mooie taferelen die 
IJmuiden doorgaans te bie-
den heeft.

Aan de Visseringstraat tussen 
de Kanaalstraat en het Sluis-
plein staat een gezellig ogend 
pandje: het Bell-telefoonhuisje. 
Een verkleinde versie met een 
beetje sneeuw erop zou zeker 
niet misstaan in menig kerst-
dorp! Het knusse gebouwtje 
wordt in 1896 neergezet als te-
lefoonkantoor van de Neder-
landsche Bell-Telephoon Maat-
schappij. 
Deze naam is te lezen in een 
dubbele gevelsteen aan de zij-
kant: ‘NedBellTelefoon’. Het 
woord ‘Telefoon’, dus met een 
‘f’, staat op een zichtbaar nieu-
were steen. Vergissinkje bij een 
restauratie? De Bell-Telephoon 
Maatschappij krijgt in 1895 ver-
gunning voor het exploiteren 
van een interlokale telefoon-
lijn tussen IJmuiden en Amster-
dam. Zij beheert deze particu-
liere telefoonverbinding voor de 

IJmuidense scheepsbevrachter 
Halverhout & Zwart. In het be-
gin is er alleen contact moge-
lijk met de vestigingen in Am-
sterdam en Zaandam. In 1897 
neemt het Rijk de interloka-
le telefoonlijn over. Het kan-
toor wordt dan alleen nog maar 
voor lokale gesprekken binnen 
de gemeente Velsen gebruikt. 
Op een oude foto uit 1908 is 
het gebouw te zien als middel-
punt van een web van telefoon-
draden. In 1916 koopt het Rijk, 
dat inmiddels ook de lokale lij-
nen heeft overgenomen, het 
gebouwtje. In 1925 wordt de te-
lefoondienst verplaatst naar het 
postkantoor in de Kanaalstraat 
en verliest het Bell-huisje zijn 
functie. 
Daarna doet het huisje nog 
dienst als verenigingsgebouw 
van de IJmuider Vereniging 
van Bootlieden en later als op-
slagplaats. In 2010 knapt een 
IJmuidense ondernemer het 
pand op. Het wordt ingericht 
als ‘historische’ en gezellige 
overnachtingsruimte. Aan de 
buitenkant wordt het huisje in 
oude staat herstelt. Het knus-
se Bell-huisje mag zeker tot het 
‘typisch IJmuider’ erfgoed gere-
kend worden!

www.lijfengezondheid.nl
Meer suiker minder oud?

Bouw Het Nieuwe 
Vroeger gaat door
IJmuiden - De woningen aan de 
President Steijnstraat in IJmui-
den maken plaats voor nieuw-
bouwproject Het Nieuwe Vroe-
ger. De voorbereidingen voor de 
sloop starten op 12 januari 2015. 
Woningbedrijf Velsen verwacht in 
maart te starten met de sloop van 
de eerste 82 woningen. 
De tijdelijke huurders, de omwo-
nenden en de vertrokken huurders 
zijn geïnformeerd over de start van 
de sloop. Tijdens de bouw gebruikt 
Woningbedrijf Velsen de kerk aan 
de Helmstraat als informatiecen-
trum. Op 27 januari vindt een bij-
eenkomst plaats om de omwonen-
den te informeren over de sloop-
werkzaamheden. BK Projectma-
nagement b.v. is samen met Bot-

telier Slooptechniek verantwoor-
delijk voor de asbestsanering en 
de sloop. Twee architectenbureaus 
uit Amsterdam, Mulleners & Mul-
leners en Geusebroek & Verhe-
ij, hebben ieder een deel van de 
nieuwe wijk ontworpen. Het pro-
ject is verdeeld in drie fases. De 
bouw van de woningen in fase 1 
start in december 2015. In de eer-
ste fase komen 82 huurwoningen 
en vier koopwoningen. De sloop 
van fase 2 start uiterlijk het derde 
kwartaal 2016. Als de woningen 
goed verkopen kan de sloop eer-
der beginnen.
De bouw en de verkoop is in han-
den van de HBB Groep uit Heem-
stede. Woningbedrijf Velsen ver-
zorgt de verhuur van de woningen.

Santpoorters ‘love America’
Vanessa boekt bijna 
100 Amerika-reizen

Santpoort-Noord - Niet minder 
dan 94 mensen uit Santpoort en 
omgeving  reisden in de afgelo-
pen twee jaar via Vanessa’s Reis-
bureau richting Noord-Amerika. 
In januari hoopt Vanessa haar 
100ste klant naar de VS te boe-
ken!
Zelf is Vanessa vele malen in 
Amerika en Canada geweest en 
je voelt haar enthousiasme met-
een. ,,Mensen die bij mij komen 
hebben vaak al langer de wens 
om een Amerika-reis te ma-
ken, maar hebben vragen over 
dat land en hoe het daar werkt. 

Ik stel ze gerust door over mijn 
reiservaringen te vertellen en 
waarom ik het zo’n leuk vakan-
tieland vind. Er is daar gewoon 
zoveel te zien!’’
Vanessa plant niet alleen routes 
voor haar klanten, ook heeft ze 
zelf boekjes uitgebracht met ge-
detailleerde informatie over de 
beste wegen en wat je onderweg 
zeker moet zien; zowel voor ste-
den, nationale parken als gebie-
den. Zo volg je een reis vol hoog-
tepunten. Datzelfde boekje staat 
boordevol algemene tips waar-
van klanten steeds weer onder-
strepen hoe waardevol die zijn 
geweest tijdens hun reis.
Vanessa’s eigen Amerika Reis-
gids is de beknopte versie van 
het boekje wat je meekrijgt bij 
boeking. Deze reisgids valt gra-
tis af te halen bij Vanessa’s Reis-
bureau in de Hoofdstraat 224 in 
Santpoort-Noord. Je kunt dan 
ook een afspraak plannen voor 
een oriënterend gesprek over elk 
gebied, want Vanessa is werke-
lijk overal geweest.
,,En door de vele boekingen bied 
ik de juiste hotels tegen het bes-
te tarief, samen met aantrekke-
lijke prijzen voor huurauto’s en 
campers.’’
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Woensdag
24 december

Kerstshow ‘Reis door het le-
ven’ van kunstenaar Jan Mak-
kes bij Museumboerderij, Hof-
geesterweg 22a Velserbroek. Te 
bezichtigen van 11.00 tot 18.00 
uur. Buiten de bezoektijden kan 
men ook op afspraak terecht, te-
lefoon 023-5376227.
Buitenplaats Beeckestijn: Mu-
seum is gesloten.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34D Drie-
huis: 13.00-17.00 uur Doe- en 
ontdektentoonstelling ‘Bosran-
den’. Kerstvakantieknutselen van 
13.30 tot 15.30 uur. Kosten 1,50. 
I.v.m. Kerstavond 16.00 uur ge-
sloten.
Kindervertelmiddag met prin-
sessenverhalen, van 14.00 tot 
16.00 uur, voor kinderen van 4 
tot 8 jaar. Opgeven: info@bui-
tenplaatsbeeckestijn.nl. Nu ook 
mogelijk als verjaardagspartijtje.
sloten.
Leesvoorstelling ‘Ridder Rode-
rik & Ridder Roeland’ in de Cen-
trale Bibliotheek Velsen, Dudok-
plein IJmuiden. Van 14.00 tot 
15.00 uur.
Kerstsamenzang op het Ves-
tingplein in Velserbroek met 
koor FF Anders. Van 19.00 tot 
20.00 uur.
Kerstwijding bij Apostolisch 
Genootschap IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur, welkom vanaf 
19.30 uur.
Kerstnachtviering in de Petra-
kerk, Spaarnestraat IJmuiden. 
Aanvang 20.30 uur.
Kerstnachtdienst bij Baptisten 
Gemeente, Eemstraat 30 IJmui-
den. Aanvang 21.00 uur.
Kerstnachtdienst in de Icht-
huskerk, Snelliusstraat IJmuiden. 
Aanvang 22.00 uur.
Kerstdienst in de Nieuwe Kerk, 
Kanaalstraat IJmuiden. Aanvang 
22.00 uur.

Donderdag 
25 december

Eerste Kerstdag
Kinderkerstviering in de Icht-
huskerk, Snelliusstraat IJmuiden. 
Aanvang 10.00 uur.
Viering geboortefeest van het 
licht en de liefde. Apostolisch 
Genootschap IJmuiden. Aan-
vang 10.00 uur, welkom 09.30 
uur.
Kerstdienst bij de Baptisten Ge-
meente IJmuiden, Eemstraat 30. 
Aanvang 10.30 uur.
Kerstshow ‘Reis door het le-
ven’ van kunstenaar Jan Mak-

kes bij Museumboerderij, Hof-
geesterweg 22a Velserbroek. Te 
bezichtigen van 11.00 tot 18.00 
uur. Buiten de bezoektijden kan 
men ook op afspraak terecht, te-
lefoon 023-5376227.
De bekende Kerstavond bij 
Café IJmuiden, Willem Ba-
rendszstraat. Met dj Bas en zan-
gers Jill, yanni en Fred Post.

Vrijdag 
26 december

Tweede Kerstdag
Kerstshow ‘Reis door het le-
ven’ van kunstenaar Jan Mak-
kes bij Museumboerderij, Hof-
geesterweg 22a Velserbroek. Te 
bezichtigen van 11.00 tot 18.00 
uur. Buiten de bezoektijden kan 
men ook op afspraak terecht, te-
lefoon 023-5376227.
Buitenplaats Beeckestijn: Ver-
kooptentoonstelling ’Onze Bo-
men’ toont 75 werken van kun-
stenaars. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur.
Hilarische loterij bij ‘t Kotter-
tje, Loggerstraat IJmuiden. Aan-
vang 17.00 uur. Geopend vanaf 
12.00 uur.
Kerst op het Klavier in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Live muziek van Soul & Motown 
Matt Jaxxon bij MoJo’s, Kenne-
merlaan IJmuiden.

Zaterdag 
27 december

Kerstshow ‘Reis door het le-
ven’ van kunstenaar Jan Mak-
kes bij Museumboerderij, Hof-
geesterweg 22a Velserbroek. Te 
bezichtigen van 11.00 tot 18.00 
uur. Buiten de bezoektijden kan 
men ook op afspraak terecht, te-
lefoon 023-5376227.
Buitenplaats Beeckestijn: Ver-
kooptentoonstelling ’Onze Bo-
men’ toont 75 werken van kun-
stenaars. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur.
Concert Neva-ensemble in de 
Laurentiuskerk IJmuiden. Aan-
vang 14.00 uur, deur open 13.30 
uur. 

Zondag
28 december

Kerstshow ‘Reis door het le-
ven’ van kunstenaar Jan Mak-
kes bij Museumboerderij, Hof-
geesterweg 22a Velserbroek. Te 
bezichtigen van 11.00 tot 18.00 
uur. Buiten de bezoektijden kan 
men ook op afspraak terecht, te-

lefoon 023-5376227.
Buitenplaats Beeckestijn: Ver-
kooptentoonstelling ’Onze Bo-
men’ toont 75 werken van kun-
stenaars. Geopend van 11.00 tot 
16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34D Drie-
huis: 13.00-17.00 uur Doe- en 
ontdektentoonstelling ‘Bosran-
den’. Kerstvakantieknutselen van 
13.30 tot 15.30 uur. Kosten 1,50. 

Maandag
29 december

Kerstshow ‘Reis door het le-
ven’ van kunstenaar Jan Mak-
kes bij Museumboerderij, Hof-
geesterweg 22a Velserbroek. Te 
bezichtigen van 11.00 tot 18.00 
uur. Buiten de bezoektijden kan 
men ook op afspraak terecht, te-
lefoon 023-5376227.

Dinsdag
30 december

Kerstshow ‘Reis door het le-
ven’ van kunstenaar Jan Mak-
kes bij Museumboerderij, Hof-
geesterweg 22a Velserbroek. Te 
bezichtigen van 11.00 tot 18.00 
uur. Buiten de bezoektijden kan 
men ook op afspraak terecht, te-
lefoon 023-5376227.
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34D Drie-
huis: 13.00-17.00 uur Doe- en 
ontdektentoonstelling ‘Bosran-
den’. Kerstvakantieknutselen van 
13.30 tot 15.30 uur. Kosten 1,50.

Woensdag
31 december

Kerstshow ‘Reis door het le-
ven’ van kunstenaar Jan Mak-
kes bij Museumboerderij, Hof-
geesterweg 22a Velserbroek. Te 
bezichtigen van 11.00 tot 18.00 
uur. Buiten de bezoektijden kan 
men ook op afspraak terecht, te-
lefoon 023-5376227.
Zee- en Havenmuseum geslo-
ten. 
Pieter Vermeulen Museum, 
Driehuizerkerkweg 34D Drie-
huis: 13.00-17.00 uur Doe- en 
ontdektentoonstelling ‘Bosran-
den’. Kerstvakantieknutselen van 
13.30 tot 15.30 uur. Kosten 1,50.
Drankverloting bij Café ‘t Cen-
trum, Kennemerlaan IJmuiden. 
Vanaf 14.00 uur.

Donderdag 
1 januari

Kerstshow ‘Reis door het le-
ven’ van kunstenaar Jan Mak-
kes bij Museumboerderij, Hof-
geesterweg 22a Velserbroek. Te 
bezichtigen van 11.00 tot 18.00 
uur. Buiten de bezoektijden kan 
men ook op afspraak terecht, te-
lefoon 023-5376227.
Nieuwjaarsduik. Inschrij-
ven vanaf 12.00 uur in Paviljoen 
Noordzee, duiken om 13.00 uur
Nieuwjaarsborrel bij Café ‘t 
Centrum, Kennemerlaan IJmui-
den. Vanaf 16.00 uur.
Nieuwjaarsparty m.m.v. Fred 
Post bij MoJo’s, Kennemerlaan 
IJmuiden. Vanaf 17.00 uur. 

Fris begin Kunstencentrum 
en Volksuniversiteit Velsen
Velsen - Tegen de frisheid van 
een Nieuwjaarsduik kunnen 
ze op de Troelstraweg 20 mis-
schien niet op, maar een cursus 
volgen bij Kunstencentrum Vel-
sen en  Volksuniversiteit Velsen 
werkt enorm verfrissend. Ook in 
het nieuwe jaar biedt het cen-
trum een breed scala aan cur-
sussen aan waarin zowel de 
hiphopper als de klassiek mu-
ziekliefhebber, de prima balleri-
na  of kunstenaar in de dop, als 
de (eeuwige) student iets van 
zijn of haar gading kan vinden.  
Nieuw zijn onder andere een 

cursus Social media voor ou-
ders en Kennismaken met wijn. 
Iedereen die nieuwsgierig is 
naar het aanbod, die een proef-
les wil komen volgen of alvast 
wil kennis maken met de docent 
kan op zondag 11 januari vanaf 
12.00 uur een kijkje komen ne-
men in Kunstencentrum Velsen. 
Locatie: Kunstencentrum Vel-
sen, P.J. Troelstraweg 20 1971 
HL IJmuiden. Datum: zondag 
11 januari  van 12.00 tot 16.00 
uur. Meer informatie: www.kun-
stencentrumvelsen.nl of 0255–
510684.

Stemmige kerstsfeer 
in Bijna Thuis Huis

Santpoort-Noord - Dit jaar is 
een jubileumjaar voor het Bijna 
Thuis Huis aan de Wulverderlaan 
1 te Santpoort-Noord. In dit war-
me onderkomen verblijven men-
sen, die in hun laatste levensfa-
se zijn. Voor hen en hun familie 
is het heel belangrijk om een fij-
ne veilige sfeer om zich heen te 
hebben. Het Bijna Thuis Huis wil 
zeggen dat ‘het er net zo moet 
zijn als thuis’. Vrijwilligers zet-
ten zich met hart en ziel in voor 
de zieke medemens in zowel het 
Bijna Thuis Huis als bij de men-
sen thuis!
Ieder jaar wordt het Bijna Thuis 

Huis door een groep enthousi-
aste vrijwilligers in een stemmi-
ge kerstsfeer gebracht. 
Vrijwilligers van het Bijna Thuis 
Huis, Jolanda Ouwehand, Ka-
rin Peerenboom en Jeannet van 
Aalst, gingen van de week op 
pad voor een mooie kerstboom. 
Net als eerdere jaren was Tuin-
centrum Haan, gevestigd aan 
de Hagelingerweg in Santpoort-
Noord, weer bereid een kerst-
boom te schenken aan Stich-
ting Vrijwilligers Terminale Zorg 
IJmond. De vrijwilligers hebben 
deze prachtige boom met veel 
plezier opgetuigd.
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Ondernemer Kees van 
der Vlugt: 50 jaar jong

IJmuiden - Het familiebedrijf Jan 
van der Vlugt en Zoon B.V. werd 
in 1956 opgericht door schilder 
Jan van der  Vlugt als verfwinkel-
tje. Toen zoon Kees in het bedrijf 
kwam werd tevens gestart met 
een glashandel want in die tijd 
begon juist de isolatiehausse ten 
gevolge van de oliecrisis. Daar-
na volgde de stap in de kunst-
stof kozijnenmarkt en groeide de 
zaak uit tot een groot montage-
bedrijf voor zowel de particulie-
re als de professionele markt. Het 
huidige productassortiment om-
vat onder meer: ramen, deuren, 
schuifpuien, dakkapellen, veran-
da’s, garagedeuren, carports en 
luifels.  
Maar een gesprek met jubila-
ris Kees van der Vlugt gaat ech-
ter niet zozeer over het feit dat 
hij al 50 jaar werkzaam is in het 
familiebedrijf. Nee, de gedre-
ven en bevlogen ondernemer 
heeft het liever over het hier en 
nu en, nog beter,  over de toe-
komst. ,,Kijk’’, zegt hij, ,,ik krijg zo-
juist van de architect het ontwerp 
van de showroompresentatie van 
ons nieuwe onderkomen aan de 
Broekerdreef in Velserbroek, in 
het voormalige pand van Pouw 
Automotive. We wilden onze be-
drijven, die nu nog in Haarlem en 
IJmuiden zitten, samenvoegen 
omdat dat onhandig werkt en we 
waren van plan om dit in IJmui-
den te doen. Toch had ik daar 

geen goed gevoel over en toen 
dit pand vrij kwam dacht ik, dít 
is het.’’ ,,Hier is voldoende ruimte 
om de afdelingen verkoop, mon-
tage en service onder één dak 
te brengen. Bovendien heeft het 
pand ook nog twee grote werk-
plaatsen waar we een deel van 
onze montageactiviteiten en op-
slag onder kunnen brengen. Wat 
betreft onderlinge communica-
tie werkt dat veel directer met als 
positief resultaat dat we de klant 
nog beter van dienst kunnen zijn. 
Ook heeft marktonderzoek uitge-
wezen dat onze grootste, particu-
liere, klantengroep in deze regio 
ligt en met name in de wijk Vel-
serbroek.  Bovendien is het een 
locatie waar de hele week, maar 
ook in het weekend, veel mensen 
komen bij de bouwmarkten, dus 
ook een prima zichtlocatie.’’
Op de vraag of hij het na zoveel 
jaar niet genoeg vindt, veert Kees 
omhoog uit zijn stoel. ,,Ben je 
mal’’, zegt hij, ,,ik begin nog maar 
net. Ik vind het nog steeds gewel-
dig om met nieuwe dingen bezig 
te zijn. Blijven vooroplopen, inno-
veren en vooral, met jonge men-
sen bezig zijn, want die houden je 
scherp. Maar, mijn taak als direc-
teur zal de komende tijd wel wat 
veranderen waarbij ik me meer 
met coaching van personeel en 
begeleiding van onze franchise-
ondernemers in Nederland wil 
gaan bezighouden.’’

Ontspannen fi t worden 
en blijven met Do-In
IJmuiden - Do-In is een bewe-
gingsvorm voor het strekken van 
de meridianen. Meridianen zijn 
energiestromen in het lichaam 
gekoppeld aan organen. Do-In 
is een uitstekende manier om fi t 
te blijven en tegelijkertijd enorm 
veel klachten te voorkomen. Te-
genwoordig zijn we er aan ge-
wend om ons stijf te voelen met 
allerlei klachten tot gevolg. De 
oefeningen zullen uw gezond-
heid en vitaliteit bevorderen. 
Do-In doe je rustig en ontspan-
nen, het is geen competitie. De 
les bestaat onder andere uit het 
kloppen van het lichaam, rek- en 
strekoefeningen, ademhalings-
oefeningen, maar ook de 5-ele-
mentenleer en voeding komen 
aan bod.
Do-In kan door iedereen wor-
den beoefend (jong en oud, fi t of 
niet), dat kan op iedere plaats en 
neemt relatief weinig tijd in be-
slag. 15 minuten per dag is al 
voldoende om je lichaamshou-
ding te verbeteren, je spieren 
te versoepelen, je ademhaling 
te verdiepen en je weerstand te 
verhogen.
Tamara de Boer geeft al 10 jaar 
Do-In in IJmuiden en sinds een 
halfjaar ook in Haarlem actief. 

Daarnaast is zij shiatsu-thera-
peute. Shiatsu kan worden in-
gezet bij allerlei lichamelijke en 
psychische klachten en wordt 
afhankelijk van de aanvullende 
zorgverzekering vergoed. 
Zie de advertentie elders in de-
ze  krant voor de lessen die bin-
nenkort weer starten. Tamara de 
Boer, Klassieke Shiatsu & Do-In.
Zie www.shiatsuvelsen.webklik.
nl of tamaradeboer@ziggo.nl of 
bel voor meer informatiie naar 
06-30024064.

25 jaar Medisch Zwemmen
Elke week weer een 
spetterend feestje

Velsen – Fysiotherapie Driehuis 
organiseert al 25 jaar het Me-
disch Zwemmen in Velsen. Fy-
siotherapeuten Frank Gutteling 
en Michiel Langbroek trainen 
wekelijks tien groepen, zo’n 180 
mensen in zwembad De Heeren-
duinen. 
Deze twee lolbroeken en grap-
jassen weten doorgaans van el-
ke les een feestje te maken. 
Maar vorige week maakten zij 
het wel erg bont. Er werden na 
elke les medailles uitgedeeld 
aan mensen die al jaren in de 
groepen oefenen. Daarvoor trok-

ken Frank en Michiel hun mooi-
ste kerstoutfi t aan. 
Na de les is het steevast geza-
menlijk koffi e drinken in de kan-
tine, wat ook hogelijk wordt ge-
waardeerd door de sportievelin-
gen. Maar vorige week werd dit 
nog leuker: de dames en heren 
werden uitgenodigd in het bub-
belbad te genieten van een sma-
kelijke oliebol en een kopje kof-
fi e of thee. Dat smaakte natuur-
lijk opperbest. Op de foto: Frank 
en Michiel met enkele dames die 
een medaille verdienden: Yvon-
ne, Joke, Ida, Gerda en Rosie.

IJmuiden – In het tweede kwar-
taal van 2015 zal een openbaar 
toilet voor het winkelend publiek 
worden gerealiseerd in het pand 
aan Lange Nieuwstraat 733, 
naast Hema. Het toilet wordt zo 
ingericht dat ook minder valide 
bezoekers het kunnen gebrui-
ken. Het openbaar toilet wordt 
op verzoek van de gemeente-
raad gerealiseerd. Voor de ex-
ploitatie van het toilet wordt sa-
mengewerkt met IJmond Werkt!

Openbaar 
toilet

Velsen – Steeds meer gemeen-
ten willen zich aansluiten bij de 
Gemeenschappelijke Regeling 
Milieudienst IJmond. Niet alleen 
gemeenten in de IJmond maar 
ook daar buiten zoeken aanslui-
ting. Nu willen ook de gemeen-
ten Beemster en Purmerend toe-
treden. Mede daarom is beslo-
ten de naam te wijzigen in Ge-
meenschappelijke Regeling Om-
gevingsdienst IJmond.

Milieudienst 
weer groter

Velsen – In het Jaarprogramma 
Integraal Toezicht, Handhaving 
en Veiligheid 2015 wil men meer 
inzetten op preventieve hand-
having. Dat zou de veiligheid en 
kwaliteit van de leefomgeving 
verbeteren. Het is de bedoe-
ling dat burgers zelf meer ver-
antwoordelijkheid nemen, zelf-
redzaam zijn en zelf activiteiten 
organiseren. De gemeente zal 
daarbij vooral een faciliterende 
functie krijgen en zal er minder 
handhaving nodig zijn. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om initiatieven 
voor een gezamenlijke schoon-
maakactie of initiatieven om 
de buurt te verbeteren. In 2015 
wordt ook begonnen met een pi-
lot Jeugdoverlast in samenwer-
king met gemeente en politie. Er 
zijn al verschillende initiatieven 
ontplooid en afspraken gemaakt 
volgens deze nieuwe werkwijze.

Preventief 
handhaven

Driehuis – Dunamare Onder-
wijsgroep heeft een verbinding 
gemaakt tussen het Vellesan 
College en de Duin & Kruidberg 
mavo in Driehuis. Het gaat om 
een zogenaamde nevenvestiging 
van de Duin & Kruidberg mavo 
bij het Vellesan. Op die manier 
krijgen vmbo-leerlingen meer 
keuzemogelijkheden bij de door-
stroming van brugklassen. 

Mavo Driehuis 
bij Vellesan

Gemeenten betalen 
jeugdzorg samen
IJmond – De gemeenten Vel-
sen, Beverwijk en Heemskerk 
gaan samen betalen voor jeugd-
zorg. Het bedrag voor jeugdzorg 
dat zij ontvangen van de over-
heid wordt in een gezamenlijk 
pot gestopt en daaruit worden 
centraal de rekeningen betaald 
voor bijvoorbeeld extra begelei-
ding of opname van een jonge 
cliënt. Daarmee wordt de factu-
rering voor de instellingen wat 
gemakkelijker. Maar belangrijker 
is dat door deze verevening ge-

meenten wat fl exibeler om kun-
nen gaan met verschillen in het 
budget. De kosten voor jeugd-
zorg zullen van jaar tot jaar ver-
schillen, afhankelijk van het aan-
tal cliënten dat wordt geholpen. 
Om te zorgen dat niet te gemak-
kelijk geld wordt uitgegeven is 
in het contract met de drie ge-
meenten een eigen risico afge-
sproken. Als een gemeente het 
eigen budget met meer dan 30 
procent overschrijdt zijn de kos-
ten daarvan voor die gemeente. 

Ondernemer Kees van 
der Vlugt: 50 jaar jong

IJmuiden - Het familiebedrijf Jan 
van der Vlugt en Zoon B.V. werd 
in 1956 opgericht door schilder 
Jan van der  Vlugt als verfwinkel-
tje. Toen zoon Kees in het bedrijf 
kwam werd tevens gestart met 
een glashandel want in die tijd 
begon juist de isolatiehausse ten 
gevolge van de oliecrisis. Daar-
na volgde de stap in de kunst-
stof kozijnenmarkt en groeide de 
zaak uit tot een groot montage-
bedrijf voor zowel de particulie-
re als de professionele markt. Het 
huidige productassortiment om-
vat onder meer: ramen, deuren, 
schuifpuien, dakkapellen, veran-
da’s, garagedeuren, carports en 
luifels.  
Maar een gesprek met jubila-
ris Kees van der Vlugt gaat ech-
ter niet zozeer over het feit dat 
hij al 50 jaar werkzaam is in het 
familiebedrijf. Nee, de gedre-
ven en bevlogen ondernemer 
heeft het liever over het hier en 
nu en, nog beter,  over de toe-
komst. ,,Kijk’’, zegt hij, ,,ik krijg zo-
juist van de architect het ontwerp 
van de showroompresentatie van 
ons nieuwe onderkomen aan de 
Broekerdreef in Velserbroek, in 
het voormalige pand van Pouw 
Automotive. We wilden onze be-
drijven, die nu nog in Haarlem en 
IJmuiden zitten, samenvoegen 
omdat dat onhandig werkt en we 
waren van plan om dit in IJmui-
den te doen. Toch had ik daar 

geen goed gevoel over en toen 
dit pand vrij kwam dacht ik, dít 
is het.’’ ,,Hier is voldoende ruimte 
om de afdelingen verkoop, mon-
tage en service onder één dak 
te brengen. Bovendien heeft het 
pand ook nog twee grote werk-
plaatsen waar we een deel van 
onze montageactiviteiten en op-
slag onder kunnen brengen. Wat 
betreft onderlinge communica-
tie werkt dat veel directer met als 
positief resultaat dat we de klant 
nog beter van dienst kunnen zijn. 
Ook heeft marktonderzoek uitge-
wezen dat onze grootste, particu-
liere, klantengroep in deze regio 
ligt en met name in de wijk Vel-
serbroek.  Bovendien is het een 
locatie waar de hele week, maar 
ook in het weekend, veel mensen 
komen bij de bouwmarkten, dus 
ook een prima zichtlocatie.’’
Op de vraag of hij het na zoveel 
jaar niet genoeg vindt, veert Kees 
omhoog uit zijn stoel. ,,Ben je 
mal’’, zegt hij, ,,ik begin nog maar 
net. Ik vind het nog steeds gewel-
dig om met nieuwe dingen bezig 
te zijn. Blijven vooroplopen, inno-
veren en vooral, met jonge men-
sen bezig zijn, want die houden je 
scherp. Maar, mijn taak als direc-
teur zal de komende tijd wel wat 
veranderen waarbij ik me meer 
met coaching van personeel en 
begeleiding van onze franchise-
ondernemers in Nederland wil 
gaan bezighouden.’’
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Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze site: jutter.nl

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze site: hofgeest.nl

Tot 50 procent korting 
bij De Vuurwerkwinkel
Velserbroek - Afgelopen woens-
dag stelde Tuinsuper de show-
room van De Vuurwerkwinkel aan 
Mandenmakerstraat 15 in Velser-
broek weer open voor het publiek. 
Evenals de voorgaande 22 jaar 
staan Piet Nijssen en zijn mede-
werkers bij De Vuurwerkwinkel 
ook nu weer klaar om de jaar-
wisseling voor iedereen tot een 
kleurrijk feest te maken. Natuur-
lijk kunnen mensen voor een per-
soonlijk advies langskaomen aan 
Mandenmakerstraat 15. Maar ook 
is het mogelijk voor klanten om 
online te bestellen op Tuinsuper.
com. Daar zijn ook de openings-
tijden van de showroom te vinden.
In de vuurwerkwinkel kan via een 
videopresentatie het gehele as-
sortiment vuurwerk bekeken wor-
den. Ook zijn de DRGN-line en de 
Power-line verder uitgebreid. Piet 
Nijssen merkt dat ook dit jaar het 

siervuurwerk weer het meest be-
steld wordt. Topper bij de jeugd is 
de echte Flower Thunder die ook  
dit jaar weer als meest verkochte 
artikel naar voren komt.
Nieuw dit jaar is de Swiss-line be-
staande uit de Jagerhorn 5.0, de 
Monte Leone 5.0. Beiden hebben 
een kruitvulling van 5 kilogram. 
Topper is de Schwartzhoorn 6.0 
met een vulling van 6 kilogram en 
een vuurwerkshow van meer dan 
5 minuten. Wil je alvast genieten 
van al dat spektakel ga dan naar 
www.youtube.com/user/tuinsu-
per.
Wie verstandig is, schaft voor Ou-
dejaarsdag een speciale vuur-
werkbril aan. Bij De Vuurwerk-
winkel worden TNO-goedgekeur-
de exemplaren in twee maten ver-
kocht voor nog geen twee euro.  
Veiligheid gaat ook op de laatste 
dag van het jaar voor alles.

Voorkeur voor 
opstelterrein in Uitgeest

Regio - Het opstelterrein 
voor treinstellen moet wor-
den aangelegd in de zuide-
lijke oksel van de kruising 
A9/N203. Die mening zijn de 
gemeenten Uitgeest, Castri-
cum, Heemskerk, Beverwijk 
en Velsen toegedaan. Bin-
nenkort bespreken ze de-
ze voorkeurslocatie met de 
provincie Noord-Holland en 
aansluitend ook met ProRail 
en het Ministerie van Infra-
structuur en Milieu.

De aanleg van een opstelter-
rein voor treinstellen is nodig 
in verband met het Program-
ma Hoogfrequent Spoorvervoer 
(PHS) en leidde in de IJmond 
tot veel discussie. Diverse be-
langengroepen protesteerden 
tegen de verschillende varian-
ten die voor de aanleg van het 
terrein waren bedacht. 
Omwonenden vreesden aan-
tasting van het landschap en 
overlast in de vorm van licht 
en geluid. Aanvankelijk lieten 
de gemeenten ieder voor zich 

weten geen voorstander te zijn 
van het project op eigen ter-
rein, maar geen keuze maken 
was ook niet wenselijk. De be-
trokken gemeenten menen met 
de nu gekozen variant aan alle 
bezwaren tegemoet te zijn ge-
komen. Immers, op de beoogde 
locatie wonen geen mensen en 
er ligt al een snelweg, dus van 
grote aantasting van het be-
staande landschap is ook geen 
sprake. 
De uiteindelijke beslissing over 
de locatie voor het opstelter-
rein, waar vanaf 2028 ’s nachts 
de treinstellen schoongemaakt 
moeten worden, ligt bij het Mi-
nisterie van Infrastructuur en 
Milieu. Daar bestaat geen voor-
keur voor een variant, verwacht 
wordt dat men het voorstel van 
de gemeenten zal overnemen. 
Daar is geen concrete toezeg-
ging voor, maar wel een sterk 
signaal. Bij het bepalen van de 
uiteindelijke keuze is geen re-
kening gehouden met de vraag 
van wie de grond is. (Bos Me-
dia Services)

Velsen - Per 1 januari 2015 treedt 
de Participatiewet in werking. 
Participatie betekent meedoen. 
Dat betekent dat mensen met 
een beperking worden betrokken 
bij de maatschappij. Dan gaat het 
niet alleen om sociale gelegen-
heden zoals een gezamenlijke 
maaltijd of meedoen in een ge-
zellige activiteit in een buurthuis. 
Participatie betekent ook zo-
veel mogelijk meedoen met wer-
ken, of je nu wel of niet een ar-
beidsbeperking hebt en dan nog 
het liefst bij reguliere werkgevers. 
Werkgevers zijn verplicht om een 
redelijk aantal mensen met een 
arbeidsbeperking in dienst te ne-
men. IJmond Werkt! gaat voor de 
gemeenten Velsen, Beverwijk, 
Heemskerk en Uitgeest deze re-
integratietaak uitvoeren.

Participatiewet

Santpoort-Zuid – De Velseren-
derlaan, waar de ruïne van Bre-
derode ligt, is een van de mooi-
ste lanen van Velsen en ook een 
van grote historische waarde. De 
gemeente Velsen gaat deze laan 
in oude glorie herstellen door 
het vervangen van zieke en oude 
bomen. Daarvoor in plaats wor-
den strak naast elkaar lindebo-
men geplant. Ter hoogte van de 
ruïne wordt de beplanting los-
ser, zodat er mooie doorkijkjes 
ontstaan. De werkzaamheden 
zijn medio december gestart. Na 
de kerstvakantie zal, afhankelijk 
van weersomstandigheden, wor-
den gestart met het planten. De 
groep populieren in het midden 
van de laan blijft voorlopig nog 
staan. Er wordt nu onderzocht of 
deze bomen van belang zijn voor 
de vleermuizen. 

In oude glorie

Velsen – In het nieuwe jaar be-
gint de gemeente Velsen met 
vier projecten binnen land-
schapsbeleid. Het eerste pro-
ject is het verflauwen van de oe-
vers van de Schipbroekerbeek 
in Santpoort-Noord en de aan-
leg van een amfibieënpoel in het 
gebied tussen het Groenelaan-
tje en de spoortunnel. Het twee-
de project is de aanleg van nog 
zo’n poel maar dan op de hoek 
Biezenweg/ Rijksweg. In het der-
de project worden de oevers van 
de Bosbeek, ten westen van de 
W?stelaan verflauwd. Tenslotte 
bestaat het vierde project uit het 
vervangen van de beschoeiing in 
de Schipbroekerbeek langs de 
Santpoortse Dreef, een gedeelte 
van de Hagelingerweg en de afrit 
N208. De beschoeiing wordt ver-
vangen door een natuurlijke oe-
ver. Als het weer meezit kunnen 
alle vier projecten nog in januarir 
worden gerealiseerd.

Landschaps-
beleid

Publiek goed bekend 
nieuwe gemeentetaken
Velsen – De gemeente Velsen 
heeft via een burgerpanel on-
derzoek gedaan naar de bekend-
heid van nieuwe taken en verant-
woordelijkheden die de gemeen-
te vanaf 1 januari 2015 krijgt. Het 
gaat over de begeleiding en de 
dagbesteding van inwoners via 
Wmo, hulp en ondersteuning aan 
jeugd en gezinnen en het aan het 
werk helpen van mensen met een 
beperking. 
Bijna 92 procent van de onder-
vraagden geeft aan bekend te zijn 
met de veranderingen. Een kwart 
van de ondervraagden blijkt nog 
vragen te hebben, vooral over de 
indicatie voor zorg, de eigen bij-
drage en over een zorgaanbieder. 

Vaak weten zij niet bij wie men 
moet zijn met deze vragen.
Ook werd gevraagd of mensen 
bereid zijn anderen hulp en on-
dersteuning te geven. Veel men-
sen geven aan dat al te doen. 
BUUV is vrij bekend in Velsen, 
maar de website Verbeterdebuurt 
is nauwelijks bekend. 
De speciale editie over de veran-
deringen in de zorg in deze krant 
is door 35 procent van de onder-
vraagden gezien of gelezen. De 
Jutter en de Hofgeest worden als 
belangrijke informatiebron ge-
zien, maar 69 procent geeft aan 
toch graag een digitale nieuws-
brief van de gemeente Velsen te 
willen ontvangen.

Reorganisatie voor 
Kunstencentrum Velsen
Velsen – Vanaf 2011 heeft de 
gemeente al flink bezuinigd op 
de kosten voor Kunstencen-
trum Velsen. In totaal is 155.000 
euro minder subsidie gegeven. 
Het Kunstencentrum heeft di-
verse maatregelen getroffen 
om te bezuinigen, zo is de di-
recteursfunctie verkleind van 
1 ft naar 0,4 ft. En er zijn drie 
deeltijdontslagrondes doorge-
voerd. Ook zijn de tarieven ver-
hoogd. De organisatie is ech-
ter nog niet financieel gezond. 
Daarom heeft de gemeente be-
sloten dat er een reorganisatie 
moet volgen. 
Er is 200.000 euro uitgetrokken 
voor deze reorganisatie. Inmid-

dels zijn verschillende reorga-
nisatiemodellen doorgerekend. 
Het Kunstencentrum kan wor-
den omgevormd tot een com-
pacte netwerkorganisatie. Dit 
betekent opnieuw ontslagen 
voor het personeel, wat ook ge-
volgen heeft voor het bedrag 
van de reorganisatie, gezien de 
ww-uitkeringen. Het gaat dan 
om een bedrag van 311.000 eu-
ro in plaats van 200.000 euro. 
Het college wil nu voordat zij 
dit bedrag toezeggen de mo-
gelijkheden voor het behoud 
van cultuureducatie voorleg-
gen aan de raad. Dat zal in het 
eerste kwartaal van 2015 ge-
beuren.

Expo Schilderscollectief  
‘t Scheepje in raadhuis
Velsen-Zuid - Zondag 4 januari 
om 14.00 uur is de opening van de 
expositie van schilderscollectief ‘t 
Scheepje die tot en met zondag 1 
februari is te bezichtigen bij pAR-
Terre-exposities in het raadhuis 
voor de kunst in Oud-Velsen.
Hans Peeters, Hans van der Prijt 
en Lida van Wickeren kennen el-
kaar van de toenmalige leraren-
opleiding, waar zij zich onder lei-
ding van de Heemsteedse kun-
stenaar en tekendocent Hans 
Schepers specialiseer den als te-
kendocent basisonderwijs. 
Naast hun vertrouwde onder-
werpkeuzes - reisimpressies, mo-
dellen, architectuur, kerkinteri-
eurs en landschappen – zijn ze de 
laatste jaren ook door minder tra-
ditionele onderwerpen geïnspi-
reerd. 
Hun werk heeft zich op verschil-
lende fronten ontwikkeld. Naast 

de tra ditionele schildersgereed-
schappen maken de exposanten 
gebruik van palet- en plamuur-
messen, textiellappen, schuurma-
chines en zelfs (af gedankte) pin-
pasjes. Hun werk laat zich karak-
teriseren als figuratief en uitge-
werkt figuratief, maar soms wor-
den ook uitstapjes naar non-figu-
ratief gemaakt. Hoewel de leden 
van ‘t Scheepje niet dagelijks bij 
elkaar over de (atelier)vloer ko-
men, is het fraaie kleurgebruik de 
rode draad die hun werken sa-
menbindt.
De expositie loopt van 4 janua-
ri tot en met 1 februari en is van 
vrijdag tot en met zondag ge-
opend van 14.00 tot 17.00 uur. De 
toegang is gratis. Voor meer in-
formatie over pARTerre exposi-
ties zie www.parterreexposities.nl. 
Adres: Torenstraat 7, 1981 BC Vel-
sen-Zuid.
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LokaalAUTOSERVICE APK
Onderhoud 

Reparaties
u w  g a r a g e  d i c h t b i j

Vervangen:             

Motorolie + Oliefilter

Controleren o.a.:    

Bandenprofiel, Bandenspanning,

Koelvloeistof, Remolie, Ruitenwissers

Ruitensproeiervloeifstof, verlichting etc. 

  

BUDGET 1

€99,- voor overige budgettarieven en werkzaam-
heden zie onze website 

www.autoservicelokaal.nl

Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899

website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: richardhofland@ziggo.nl

Nieuwjaarsduik in Velserbroek
Kelly Cossee geeft 
startschot bij duik

Velserbroek - Op 1 januari zal 
de Velsense zangeres Kelly Cos-
see, bekend van The Voice of 
Holland, op het strandje van 
de Westbroekplas, de duikers 
het water in schieten. Deze vijf-
de Unox Nieuwjaarsduik belooft 
een waar spektakel te worden 
nabij Villa Westend.
Vorig jaar namen welgeteld 350 
mensen een ferme duik in het 
ijskoude water van de West-
broekplas. Op de eerste dag van 
2015 trekken naar verwachting 
ongeveer 400 nieuwjaarsvier-
ders in Velserbroek hun bikini, 
badpak of zwembroek aan. 
De stoere meiden en knapen die 
de komst van 2015 willen beze-
gelen met een Nieuwjaarsduik 
worden rond de klok van 14.30 
uur verwacht in Villa Westend, 
waar ze zich kunnen omkleden. 
Een kleine twintig minuten later 
begeeft het gezelschap zich on-
der begeleiding van wat de or-
ganisatie betitelt als ‘gezellige 
duikmuziek’ richting het strand 
van de Westbroekplas.
Daar worden de duikers opge-
wacht door zeven dames van 
het eerste team van voetbalver-
eniging VSV, die de warming up 
verzorgen. Na de warming up 
worden er doosjes in het water 
gegooid door de IJmuidense ju-
welier Luuk Ris. Deze op te dui-
ken doosjes bevatten prijzen, die 
worden aangeboden door Juwe-
lier Ris en door Villa Westend. 
Voor de kinderen onder de deel-
nemers zijn Intertoys-bonnen 
verpakt. Er wordt op het strand-
je een afscheiding gemaakt om 
volwassenen deelnemers en kin-
deren een aparte startplaats te  
naar hun doosjes kunnen dui-
ken.
Rond de klok van 15.00 uur 
wordt afgeteld, waarna Kelly 

Cossee het startpistool ter hand 
neemt om de duikers het water 
‘in te schieten’. Voorafgaand aan 
de duik zullen alle duikers weer 
een Unox-muts van de organisa-
tie ontvangen. Na de duik krijgt 
iedereen een herinnering en kan   
worden genoten van een kop 
erwtensoep in Villa Westend. 
Villa Westend geeft daarna ook 
ruimte aan een groots nieuw-
jaarsfeest. Er zal voor en na de 
duik geld ingezameld worden 
voor de stichting-Jarige Job. In 
Nederland kunnen ruim 60.000 
kinderen hun verjaardag niet 
vieren omdat er thuis te weinig 
geld is. Jarige Job maakt een 
einde aan dit verjaardagsleed en 
trakteert deze kinderen op een 
leuke dag. Jarige Job geeft geen 
geld maar een Verjaardagbox 
met alles er op en eraan. 
Deelname aan de duik en toe-
gang tot het nieuwjaarsfeest zijn 
gratis.

Kerst op Klavier
in Mosterdzaadje

Santpoort-Noord - Op vrij-
dag 26 december, tweede kerst-
dag, om 15.00 uur verzorgt de pi-
anist Wim Voogd het program-
ma “Kerst op het Klavier” in ‘t 
Mosterdzaadje. Muziek speciaal 
voor Kerstmis geschreven van 
Liszt, Bach, Tsjaikovsky, Liapu-
nov, Bartok , Poulenc, Badings, 
W.Andriessen, J.Andriessen en 
Orthel. Ook het ‘Stille Nacht” zal 
niet ontbreken. Voor de pianist is 
dit programma een lang gekoes-
terde wens. Door zijn werk als 
kerkmusicus, koren begeleider 
en dirigent werd hem veel ge-
vraagd tussen de koorzang solo 
te spelen. Hij heeft zo een heel 
repertoire kerstmuziek verzameld 
dat hij nu in concert gaat uitvoe-
ren. Het is muziek die verlicht, 
verwarmd en ook troost biedt. 
Muziek voor de donkere decem-
berdagen. Wim Voogd werkt als 
docent piano aan het Konink-
lijk Conservatorium in Den Haag 
enis  als kerkmusicus verbonden 
aan de H. Driekoningen-parochie 
in Den Haag. Als dirigent leidt hij 
het vocaal ensemble Quattro Sta-
gioni. ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, telefoon 023-5378625. Vanaf 
een half uur voor aanvang is de 
zaal open. Toegang vrij, een bij-
drage in de onkosten wenselijk. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Nieuwjaarswedstrijd 
RKVV Velsen
Driehuis - Op donderdag 1 ja-
nuari staat voetbalvereniging 
RKVV Velsen weer in de spot-
lights tijdens de nieuwjaarswed-
strijd met aansluitend de nieuw-
jaarsreceptie. 
Ter gelegenheid van 15 jaar 
vrouwenvoetbal bij Velsen zal 
voorafgaand aan de klassie-
ke wedstrijd tussen het huidi-
ge Velsen 1 en Oud Velsen 1 een 
voorwedstrijd worden georgani-
seerd tussen de oud-speelsters 
van Velsen 1 en de huidige Vrou-
wen 1. Deze wedstrijd begint om 
13.00 uur. 
Het programma gaat om 14.00 
uur verder met de jaarlijkse strijd 
tussen het huidige eerste elftal 
van Velsen en Oud Velsen 1. 

Bij (G)Oud Velsen 1 zijn onder 
andere Evert Kuitwaard, Rick 
Schotvanger, Rob Spronk, Pim 
Smit, Maurice Thijssen en Her-
man Berg te bewonderen. 
Velsen wil graag al haar leden, 
sponsoren, vrijwilligers en sup-
porters uitnodigen om te komen 
genieten van deze wedstrijden, 
waarbij er voor, tijdens en na 
de wedstrijd voldoende ruimte 
is om elkaar een sportief en ge-
zond 2015 toe te wensen. Na de-
ze wedstrijden zal de oergezelli-
ge nieuwjaarsreceptie plaatsvin-
den in de kantine. Velsen heeft 
ook dit jaar weer een fantasti-
sche loterij op poten gezet waar-
bij zeer uiteenlopende en inte-
ressante prijzen te winnen zijn.

Santpoort-Zuid - Op dinsdag 
6 januari houdt Ruud Knaack 
de lezing ‘Hoeveel is genoeg?’ 
Door de recente economische 
crisis zijn minimaal twee fou-
ten van het economische stel-
sel aan het licht gekomen. In de 
eerste plaats dat het stelsel in 
wezen instabiel is. In de twee-
de plaats heeft bijvoorbeeld 
de bankencrisis laten zien, dat 
het stelsel uitgaat van grenze-
loze hebzucht en inhaligheid. 
In deze lezing gaan wij voor-
namelijk op de tweede fout in. 
Er zal worden betoogd dat het 
eindeloos najagen van rijkdom 
waanzin is. 
Ons standpunt is dat het stre-
ven naar economische groei 
een nevenproduct dient te zijn 
van een beleid dat zich richt op 
een goed leven. Dat leidt na-
tuurlijk wel naar de vraag waar 
dat goede leven uit bestaat. Op 
deze vraag zal nader worden 
ingegaan. Het antwoord op die 
vraag is ook van belang uit an-

dere overwegingen. Op dit mo-
ment zien wij een snelle groei 
van voornamelijk de BRIC-lan-
den en Afrika. Als wij van me-
ning zijn dat de inwoners van 
deze landen hetzelfde recht 
hebben op materiële welvaart 
als de Westerse landen, dan 
valt gemakkelijk in te zien dat 
men dan voor de wereldpro-
ductie zoveel grondstoffen no-
dig heeft dat de wereld die on-
mogelijk kan voortbrengen. 
Dit betekent een verscherp-
te concurrentie om de schaar-
se middelen dan wel een situ-
atie dat het Westen een pas op 
de plaats moet maken en zich 
moet concentreren op die za-
ken die noodzakelijk zijn voor 
dat goede leven. 
De lezing duurt van 20.00 tot 
22.00 uur. De entree bedraagt 
6 euro. Het adres is: Vereniging 
Santpoorts Belang, Bloemen-
daalsestraatweg 201, telefoon 
023-5383016. Zie ook www.
santpoortsbelang.nl.

Lezing in Brederode Huys

Santpoort-Zuid - Op vrijdag 2 
januari om 14.00 uur wordt er 
voor (klein)kinderen, ouders en/of 
grootouders in ’t Brederode Huys 
de film ‘Midden in de winternacht’ 
getoond. De allerleukste kerst-
familiefilm, waarin de 10-jarige 

Max met de pratende eland Moos 
kerst moet redden. Met Dennis 
Reinsma, Jelka van Houten, Arjan 
Ederveen, Derek de Lint en Jeroen 
van Koningsbrugge als Moos. De 
toegang is gratis. Zie ook www.
santpoortsbelang.nl.

Film bij Sanpoorts Belang
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Santpoort-Noord - Op ver-
schillende dagen in januari 
houdt Christel Zwemmer (Out-
door Lifecoach) stress release 
wandelingen in duingebied Duin 
en Kruidberg. De stress release 
wandeling is een unieke, ver-
frissende en rustgevende erva-
ring, bedoeld om balans te her-
stellen en los te komen van de 
dagelijkse drukte. Wanneer: za-
terdag 3 januari, vrijdag 9 janu-
ari, zaterdag 10 januari, vrijdag 
16 januari, vrijdag 30 januari en 
zaterdag 31 januari steeds van 
8.45 tot 10.15 uur in Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland, in-
gang Duin en Kruidberg, tegen-
over Hoeve Duin en Kruidberg in 
Santpoort-Noord. De kosten zijn 
10 euro per persoon per wan-
deling. Wanneer je nog iemand 
meeneemt, ontvang je 50% kor-
ting. Aanmelden kan tot 24 uur 
voor de betreffende datum, via 
e-mail naar christelzwemmer@
ziggo.nl. Wil je meer informatie 
en ben je nieuwsgierig wat een 
Outdoor Lifecoach voor jou kan 
betekenen, kijk dan eens op de 
website www.christelzwemmer.
nl. Gun je ‘mind’ een natuurlij-
ke pauze en ervaar de stilte en 
rust in bos en duinen tijdens een 
stress release wandeling, om 
vervolgens fris en vol energie je 
dag te vervolgen!

Stress release 
wandelingen

Kerst vier 
je samen

IJmuiden - In het gebouw van 
het Apostolisch Genootschap 
vindt op kerstavond de traditi-
onele kerstwijding plaats. De-
ze kerstwijding is voor iedereen 
toegankelijk. De samenkomst 
wordt verzorgd door verschillen-
de leden van de gemeenschap. 
In gesproken tekst, liederen en 
gedichten willen we een mo-
ment van rust en overdenking 
creëren. Aanvang: 20.00 uur, 
welkom 19.30 uur. Op donder-
dag 25 december wordt tijdens 
de kerstdienst het geboortefeest 
van het licht en de liefde gevierd, 
van een nieuw begin gesymboli-
seerd door de geboorte van Je-
zus. Weliswaar is het verhaal ver 
terug in de tijd, maar in ieders le-
ven ligt nu ook de kans besloten 
om zelf het licht te verspreiden. 
Een levensinstelling waartoe 
we elkaar, ook tijdens de kerst, 
graag inspireren. In de dienst zal 
ook een kort kerstspel worden 
uitgevoerd, door leden van de 
gemeenschap. Aanvang: 10.00 
uur, welkom 9.30 uur.

IJmuiden - Op maandag 5 janu-
ari is er weer een ruilbeurs voor 
liefhebbers van legpuzzels. Ie-
dereen is tussen 10.00 en 11.00 
uur van harte welkom in wijk-
centrum Zeewijk.

Legpuzzels

Milieudienst controleert 
vuurwerkverkooppunten 

Regio - Milieudienst IJmond 
heeft afgelopen jaren intensief 
gecontroleerd bij legale vuur-
werkverkooppunten. Het naleef-
gedrag in de regio is over het al-
gemeen goed. Daarom is ervoor 
gekozen om de 45 bedrijven in 
oktober een zelfcheck uit te la-
ten voeren. Hiermee sluit Milieu-
dienst IJmond aan bij wens van-
uit het VNO-NCW, het MKB-Ne-
derland en het LTO Nederland in 
hun recent opgestelde ‘Actie-
plan aan tafel’. Bedrijven wer-
den via een online zelfcheck ge-
vraagd om documenten in te 
sturen. 
Verplichte keuringen worden 
jaarlijks uitgevoerd door aange-
wezen specialistische bedrijven. 
Door het werk van deze speci-
alisten te controleren, in plaats 
van dit werk grotendeels over te 
doen tijdens milieu-inspecties, 
wordt efficiency-winst geboekt.  
In totaal 62% van de bedrij-
ven maakte gebruik van de 
zelfcheck en stuurde de beno-
digde documenten. De bedrij-
ven die de verplichte documen-
ten niet hadden overgelegd zijn 
in november daartoe gesom-

meerd. Bij 9% werkte zelfs dit 
niet en heeft de milieudienst van 
dwangmiddelen gebruik moeten 
maken. Uiteindelijk hebben al-
le vuurwerkverkooppunten ten-
minste de verplichte documen-
ten ingestuurd. Daarmee is dui-
delijk geworden dat alle opslag-
plaatsen en andere voorzienin-
gen bij de bedrijven in de regio 
op papier voldoen aan het Vuur-
werkbesluit.
Komende periode wordt bij een 
aantal bedrijven, steekproefsge-
wijs, gecontroleerd. Deze steek-
proef omvat in ieder geval de 
bedrijven die hun papieren pas 
na gebruik van dwangmiddelen 
hebben ingeleverd. Ook worden 
bedrijven bezocht waar het na-
leefgedrag in het verleden min-
der is gebleken. De overige be-
drijven zijn random gekozen.
Gedurende de verkoopdagen 
worden alle bedrijven, net als 
voorgaande jaren, intensief ge-
controleerd. Na de verkoopda-
gen volgen administratieve han-
delingen. Zo wordt er bijvoor-
beeld nagegaan hoeveel vuur-
werk er is verkocht en wat er 
nog ligt opgeslagen.

Laatste actie Gehandicaptenraad

Gouden Veer voor 
voorzitter Wim Polman

Velsen - Tijdens de kerstre-
ceptie van Stichting Welzijn 
Velsen heeft directeur Allart 
van Deventer de Gouden Veer 
van Gehandicapten Raad Vel-
sen (GBV) uitgereikt aan voor-
zitter Wim Polman van GBV. Per 
1 januari 2015 heeft Gehandi-
capten Beraad Velsen zichzelf 
opgeheven. 
,,Het Gehandicapten Beraad 
Velsen heeft 20 jaar gestaan 
voor het opkomen voor de be-
langen van mensen met licha-
melijke, verstandelijke en/of                                                
psychische beperkingen’’, al-
dus Van Deventer. ,,Meerdere 
malen heeft het GBV aan ver-
schillende organisaties en per-

soneneen Gouden Veer voor 
hun verdiensten uitgereikt. 
De laatste Gouden Veer 1994-
2014 word nu door Stichting 
Welzijn Velsen uitgereikt aan 
Wim Polman  voor zijn gehe-
le oeuvre van 1994 tot 2014. 20 
jaar was Wim Polman de rots in 
de branding en het baken dat 
het beleid langs de juiste koers 
probeerde te loodsen. 
Velsen mag trots zijn op Wim 
Polman die als vrijwilliger op 
uitermate deskundige wijze het 
GBV het gezicht heeft gegeven 
en steeds weer de aandacht 
voor mensen met beperkingen 
op de agenda wist te krijgen. 
Hulde!’’

Kerstmarktje Buitenplaats 
Beeckestijn druk bezocht
Velsen-Zuid - Het kerstmark-
tje op Buitenplaats Beeckestijn 
afgelopen zondag was zeer be-
scheiden van opzet. Toch wist 
menigeen de buitenplaats te 
vinden. Vuurkorfjes, prachtige 
optredens van verschillende ko-
ren die voor het huis optraden en 
een gemoedelijke sfeer maakten 
het tot een leuke middag waar-
aan ook het weer heeft meege-
werkt. 
De verkooptentoonstelling ‘On-
ze Bomen’ is verlengd tot en 
met 28 december en is dus de-
ze week nog te zien. Zij zijn ook 
geopend op Tweede Kerstdag 

van 12.00 tot 16.00 uur. In janua-
ri is Buitenplaats Beeckestijn al-
leen geopend voor zakelijke par-
tijen en privébijeenkomsten. Wel 
kan men op afspraak een bezoek 
brengen. Vanaf donderdag 5 fe-
bruari is de nieuwe tentoonstel-
ling ‘Contrasten’ te zien op Bui-
tenplaats Beeckestijn in samen-
werking met Kunstkring Fiore uit 
Bloemendaal. 16 Kunstenaars 
vormen acht paren, waarbij de 
verschillende werken een con-
trast met elkaar vormen. Spe-
ciaal voor deze expositie zijn er 
door leden van Fiore acht gast-
exposanten uitgenodigd.

IJmuiden - Er kwamen drie teams 
van Smashing Velsen in actie. Bij 
het minivolleybal (tot en met 12 
jaar) zijn er verschillende niveaus. 
Dit begint met gooien en vangen, 
maar hoe hoger het niveau hoe 
meer het op het ‘echte’ volleybal 
gaat lijken. 
’s Ochtends kwamen de SV Sur-
fers in actie. Zij spelen in de hoog-
ste poule van het hoogste niveau 
en maakten die positie helemaal 
waar. Ze speelden erg mooi vol-
leybal. Goede (bovenhandse) ser-
vices, mooie passes en vaak net-
jes in drieën. Uiteindelijk eindig-
den ze als tweede, één plek ho-
ger dan de vorige keer. De SV Or-
kanen (niveau 4) begonnen hun 

toernooi heel goed met een dikke 
overwinning op Atalante. Echter 
de tweede wedstrijd tegen VCH 
liep niet erg lekker en de meiden 
verloren die wedstrijd dan ook. 
Gelukkig wisten ze zich in de laat-
ste set nog te herpakken tegen 
Amstelveen, zodat ze toch met 
een goed gevoel naar huis gin-
gen. Ze zijn uiteindelijk derde ge-
eindigd. De SV Beachbabes (ni-
veau 3) hadden ook last van een 
concentratiedipje. Ze speelden de 
eerste drie sets heel erg goed en 
gefocust. De vierde en vijfde set 
gingen iets minder, maar ook zij 
zetten een eindsprint in en won-
nen de laatste set. Uiteindelijk 
werden ze nipt tweede. 

Decembertoernooi 
mini’s Smashing Velsen
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Actie: Sponsorloop
Organisator: Brederode Dal-
tonschool
Info: brederodedalton.nl

De afgelopen weken heeft elke 
klas van de Brederode Dalton-
schook een eigen activiteit be-
dacht waarmee geld werd in-
gezameld voor Serious Request. 
De kleutergroepen hielden een 
sponsorloop in de grote gym-
zaal. Zij hebben per groep zeven 
minuten hardgelopen. Per rond-
je werden zij door hun  sponso-
ren betaald. De kinderen uit a 
Groep 8 moedigden de lopers 
aan en een aantal tekenden de 
kaart per rondje af. De kinderen 
waren erg enthousiast. Niemand 
is gaan lopen en iedereen bleef 
rennen. Hoeveel de sponsorloop 
precies heeft opgeleverd, is nog 
niet bekend.

Actie: Diverse acties
Organisator: Jan Campert-
school
Info: jancampertschool.nl

Vrijdagochtend 19 december is 
een delegatie van de Jan Cam-
pertschool naar de Grote Markt 
in Haarlem vertrokken om het 

eindbedrag van de acties in de 
brievenbus van het Glazen Huis 
te doen. Eerst hebben de kinde-
ren hun verhaal kunnen vertellen 
over de acties voor de camera in 
de Chequebox. Daarna hebben 
zij met elkaar het geld in de brie-
venbus gedaan. Het totaal opge-
haald bedrag is 2856,78 euro.

Actie: Glazen Dorp
Organisator: Kunstencentrum 
Velsen
Info: kunstencentrumvelsen.nl

In de aanloop naar 3FM Serious 
Request 2014 heeft het Kunsten-
centrum Velsen een Glazen Dorp 
voor het Glazen Huis gebouwd. 
De afgelopen weekenden was 
het een drukte van belang in het 
Centrum tijdens de workshops 

die de docenten van de afdeling 
Ateliers gaven en de dansvoor-
stellingen van DanceWorks. Er 
werd niet alleen enthousiast ge-
werkt en genoten maar ook  gul 
gedoneerd. Het streefbedrag van 
2.500 euro is ruimschoots over-
troffen: de eindstand was name-
lijk 3.167,18 euro. Het bedrag is 
dinsdag 23 december aange-
boden aan de dj’s in het Glazen 
Huis in Haarlem.

Actie: Kerstmarkt
Organisator: Parnassiaschool
Info: parnassia-santpoort.nl

Dinsdag 16 december heeft Ba-
sisschool de Parnassia uit Sant-
poort-Noord een kerstmarkt 
georganiseerd voor Serious 
Request. De ouders waren van 
harte welkom en in alle groepen 
waren activiteiten bedacht om 
geld in te zamelen voor dit goede 
doel. Zo konden bij de kleuters 
zelfgebakken koekjes en cakejes 
worden gekocht. In de groepen 
3 werden versierde glazen kerst-
lichtjes en kandelaars aangebo-
den. In groep 4 was een doorlo-
pende muziek- en dansvoorstel-
ling. De groepen 5 sloten aan bij 
het thema en werden er foto’s van 
de kinderen verkocht, verkleed 
als Romein. In de groepen 6 wer-
den er kerstversiering en koekjes 
verkocht en  kon men blikgooi-
en, knikkeren en meedoen aan 

een quiz. In de groepen 7 wer-
den armbandjes, kerststukjes, en 
schilderijtjes verkocht. Ook kon je 
daar een bezoek brengen aan de 
beautysalon. De groepen 8 slo-
ten aan bij hun thema en had-
den een wereldmarkt met ‘we-
reldse’ hapjes georganiseerd. 
Bij de ingang stond een school-
bandje van kinderen uit groep 7 
kerstliedjes te spelen en in de au-
la kon men tegen betaling mee-
zingen met de karaoke. Een klap-
per was de dienstenveiling. Leer-
lingen uit groep 8 en leerkrach-
ten boden hun diensten aan. Het 
hoogste bod werd uitgebracht op 
een goochelvoorstelling door een 
van de leerkrachten. De volgen-
de dag werd het geld geteld door 
een aantal kinderen uit groep 8 
en werd het totaalbedrag bekend 
gemaakt: 2170 euro. Vrijdagoch-
tend werd dit bedrag door vier 
leerlingen aangeboden bij het 
Glazen Huis in Haarlem.

Actie: Diverse acties 
Organisator: Duin en Kruid-
bergmavo
Info: duinenkruidbergmavo.nl

Op de Duin en Kruidbergmavo 
zijn enkele leerlingen uit de vier-
de klas een actie gestart om Se-
rious Request te ondersteunen. 
De leerlingen hebben de afge-
lopen weken in de schoolpauzes 
tosti’s, pannenkoeken en allerlei 
andere lekkernijen verkocht om 
zoveel mogelijk geld op te halen 
voor de actie Hands off our Girls. 
Onder leiding van initiatiefneem-
ster Maxime de Koning en met 

behulp van enkele moeders wer-
den thuis de heerlijkste brood-
jes gemaakt die vervolgens de 
volgende dag op school wer-
den verkocht. Zowel de leerlin-
gen als het team van de Duin 
en Kruidbergmavo waren zeer 
te spreken over de actie en heb-
ben zich de heerlijkheden goed 
laten smaken. Uiteindelijk heb-
ben de leerlingen een fl inke som 
geld  opgehaald dat door de op-
brengst van de kaartverkoop van 
het Kerstbal nog werd verhoogd 
en uitkwam op 1500 euro. Hulde 
voor het initiatief van deze mei-
den.

Actie: Sponsorskiloop
Organisator: Wiawaha
Info: wiawaha.nl

Dat het thema van Serious 
Request zo goed bij deze mei-
dengroep paste, was de drijfveer 
om er iets bijzonders van te ma-
ken. Er werd een sponsor skiloop 
bedacht, maar moest er ook niet 
iets verkocht worden? Dat wer-
den gelukspoppetjes, want het is 
voor iedereen fi jn om een beet-
je geluk en liefde te geven of te 
krijgen. Er werden ruim 750 ge-
lukspoppetjes verkocht, waar-
door een mooi bedrag 750,40 
euro werd opgehaald voor Seri-
ous Request. Zaterdagochtend 
stonden de meiden om 07.00 
uur voor de brievenbus van het 
Glazen Huis. Het was erg vroeg, 
maar zeker de moeite waard. 
Gerard Ekdom nam alle tijd om 
te luisteren naar de acties en de 
meiden kwamen heel goed en 
lang op de tv. Met hun fel oran-
je hesjes aan, vielen ze ook nog 
eens extra goed op.
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Het gemeentebestuur van Velsen wenst u 
prettige  kerstdagen en een goede gezondheid 
in 2015

Voor een persoonlijke uitwisseling van 
 nieuwjaarswensen nodigt het gemeentebestuur 
van Velsen u hierbij van harte uit voor de 
 nieuwjaarsbijeenkomst.

Deze vindt plaats op maandag 5 januari 2015 
van 17.00 tot 19.30 uur in het Gemeentehuis, 
Plein 1945 te IJmuiden. 

Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen 

persoonlijke  uitnodigingen te versturen. Deze publicatie komt 

daarvoor in de plaats.

U bent van 
harte welkom
Nieuwjaarsreceptie 2015

“quod bonum, faustum 
 fortunatumque sit” 

Wij wensen u alles toe Wij wensen u alles toe Wij wensen u alles toe 
wat goed, gelukkig en wat goed, gelukkig en 

voorspoedig moge zijn.voorspoedig moge zijn.voorspoedig moge zijn. F
o

to
: G

em
eente V

elsen

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

Donderdag 25 december (Eerste Kerstdag) Gesloten
Vrijdag 26 december (Tweede Kerstdag) Gesloten 
Woensdag 31 december ( Oudejaarsdag) Gesloten vanaf 16.00 uur
Donderdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) Gesloten
Vrijdag 2 januari   Open 
Maandag 5 januari   Open vanaf 10.00 uur

De gemeente Velsen nodigt haar inwoners uit. Heeft u vragen over de 
veranderingen in de zorg, jeugdhulp, werk & inkomen? Kom dan naar 
het speciale loket in het gemeentehuis – ook open op 2 januari – of 
naar een van de markten in januari.

Tussen 15 december en 15 januari is er een speciaal loket in het gemeente-
huis beschikbaar. U kunt terecht van maandag tot en met donderdag tussen 
10 en 12 uur ’s morgens en tussen 2 en 4 uur ’s middags. Dat kan ook op vrij-
dag 2 januari 2015. Op deze uren is er een balie speciaal voor gereserveerd, 
maar u kunt ook op alle andere openingsuren van het gemeentehuis terecht. 

In januari 2015 kunt u op de weekmarkten van Santpoort-Noord en IJmui-
den en bij de Dekamarkt in Velsen-Noord uw vragen stellen aan wethou-
ders en medewerkers van de gemeente Velsen. Dus heeft u vragen – kom 
langs en stel ze!

Waar en wanneer?
Vrijdag 9 januari 09.00 – 13.00 uur Dekamarkt Velsen-Noord 
Vrijdag 16 januari  09.00 – 13.00 uur Weekmarkt Santpoort-Noord
Donderdag 29 januari  10.00 – 13.00 uur  Weekmarkt IJmuiden

Veranderingen in de zorg

Vragen? Kom langs!

Betalen parkeermeters
Vanaf 1 januari 2015 is het in Ne-
derland niet langer mogelijk 
met de chipknip te betalen. Dat 
betekent ook dat bij de parkeer-
meters in Velsen de chipknip 
niet meer gebruikt kan worden. 
Het blijft wel mogelijk om met 
muntgeld te betalen.

Daarnaast is er de mogelijkheid 
om te betalen met de mobiele te-
lefoon, het zogenoemde belpar-

keren. Om te kunnen belparke-
ren dient u aangesloten te zijn bij 
een aanbieder van belparkeren. 
Op de website www.shpv.nl/dien-
sten vindt u een overzicht van de-
ze aanbieders.

Ter voorkoming van vuurwerk-
schade worden overigens de par-
keermeters in Velsen op 29 de-
cember uitgezet en op 5 januari 
weer in bedrijf genomen.
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Lever uw frituurvet in!
Per huishouden gebruiken we 
gemiddeld 9 kilo frituurvet om 
bijvoorbeeld frites of oliebol-
len te bakken. Van gebruikt fri-
tuurvet kan echter biobrand-
stof voor de auto worden ge-
maakt

Lever daarom uw frituurvet in en 
geef dit afval een tweede leven.
Van 9 kilo frituurvet kan 120 ki-
lometer worden gereden op bio-
brandstof. De moeite waarde dus. 

Hoe inleveren?
Inleveren is gemakkelijk. Dit doet 
u door het afgekoelde frituurvet 
terug te gieten in de originele ver-
pakking of in een lege plastic fles. 
Sluit de verpakking goed en neem 
‘m mee naar het dichtstbijzijnde 
afvalbrengstation/milieustraat. 

Zie voor adresgegevens en ope-
ningstijden www.hvcgroep.nl.

Afvalcontainers en
prullenbakken dicht
Containers voor oud papier en 
plastic afval zijn op dinsdag 30 
en woensdag 31 december 2014 
tijdelijk gesloten. Dit ter voorko-
ming van vuurwerkschade.

Vrijdag 2 januari 2015 kunt u weer 
gebruik maken van de containers. 
Ook zijn er in IJmuiden en Velser-
broek diverse prullenbakken op 
straat met deksels afgesloten. Even-
als de meeste houders met zakjes 
voor hondenpoep.

Kerstbomeninzameling
Op woensdag 7 januari kunnen kerstbomen op de daarvoor bestem-
de locaties worden ingeleverd om verbrand te worden. Elke ingele-
verde boom is 50 eurocent waard. Als je veel bomen hebt, kom ze 
dan direct brengen naar de brandplaatsen aan de Heerenduinweg in 
IJmuiden en de Hagelingerweg in Santpoort-Noord.

Inleverplaatsen:
IJmuiden  Kennemerplein, 
 Plein 40-45 en Canopusplein 13.00 tot 16.00 uur
IJmuiden  Heerenduinweg (brandplaats)  13.00 tot 18.30 uur 
Velsen-Noord Stratingplantsoen   13.00  tot 16.00 uur
Velserbroek Vestingplein    13.00 tot 17.00 uur
Velsen-Zuid Brandweerkazerne   13.00 tot 16.00 uur
Driehuis  Driehuizerkerkweg naast de kerk  13.00 tot 16.00 uur
Santpoort-Zuid  naast het station   13.00 tot 16.00 uur 
Santpoort-Noord  Hagelingerweg/
  Burgemeester Weertplantsoen  13.00 tot 16.00 uur 
Santpoort-Noord  Hagelingerweg (brandplaats) 13.00 tot 18.30 uur

Kerstboomverbranding
Op woensdag 7 januari om 18.30 uur aan de Heerenduinweg in IJmuiden 
en op woensdag 7 januari om 18.30 uur aan de Hagelingerweg tegenover 
de tuincentra. 

Niet verbranden?
Op zaterdag 10 januari 2014 neemt HVC Inzameling (voorheen Rein-
Unie) de kerstbomen mee, die om 8.00 uur bij de verzamelplaats voor de 
groene en grijze afvalbakken of bij de ondergrondse containers zijn neer-
gezet.

Afsteken van vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk is aan 
regels gebonden. Vuurwerk mag 
uitsluitend op 31 december 2014 
van 18.00 uur tot 1 januari 2015  
02.00 uur worden afgestoken.

Geen vuurwerk op school-
pleinen
Tijdens de jaarwisseling is het ver-
boden om vuurwerk af te steken op 
schoolpleinen en de omgeving daar-
van. De politie zal optreden tegen 
degenen, die dit verbod overtreden. 
Overtreding kan leiden tot een hech-

tenis van maximaal 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, dat voornamelijk afkom-
stig is uit Oost-Europa. Dit vuur-
werk zorgt voor veel slachtoffers. De 
straffen voor het bezit ervan zijn bo-
vendien hoog. Voor meer informatie: 
www.politie.nl/onderwerpen/vuur-
werk.

(Brand)veilig het jaar uit
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.

Afvalinzameling
rond de feestdagen
Tijdens de kerstdagen en op 
nieuwjaarsdag zamelt HVC geen 
huishoudelijk afval in. Ook de af-
valbrengstations zijn gesloten.

Wanneer uw inzameldag op ge-
noemde feestdagen valt, wordt uw 
afval op een andere dag opgehaald. 
Kijk op de digitale afvalkalender 
via www.hvcgroep.nl of de HVC af-

val-app wanneer dit is. Deze app 
is gratis te downloaden in de App-
store en Google Play. Met de app 
kunt u eenvoudig via uw smartp-
hone nakijken op welke dag uw af-
val wordt ingezameld. Ook is het 
mogelijk een berichtje te krijgen 
op de dag dat uw container wordt 
geleegd. Handig tijdens feestda-
gen.



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl24 december 2014

Uitbreiding overslag
De gemeente Velsen zal de be-
perkingen met betrekking tot 
de overslagcapaciteit bij de 
sluizen uit het bestemmings-
plan Zeezicht moeten  schrap-
pen.  Zo oordeelde de Raad van 
State vorige week woensdag 17 
december.  Dat betekent dat al-
le verleende milieuvergunnin-
gen onbeperkt kunnen worden 
toegepast. 

Bestemmingsplan Zeezicht
De uitspraak is richtinggevend 
voor toekomstige ontwikkelin-
gen, vooral in de Averijhaven. Di-
verse bedrijven waaronder het 
Havenbedrijf Amsterdam, OBA 
en Rietlanden Terminals BV wa-
ren naar de rechter gestapt omdat 
ze het niet eens waren met de be-
perkende planvoorschriften m.b.t. 
het lichteren van zeeschepen.  
Lichteren betekent het lichter 
maken van de zeeschepen door la-
ding over te laden op andere sche-
pen, zodat het schip minder diep-
gang krijgt en daardoor veilig door 
het Noordzeekanaal kan varen. De 
rechter stelde de partijen in het 

gelijk. Ook zijn er partijen in be-
roep gegaan vanwege de gebruiks-
mogelijkheden van strandhuisjes 
en horeca. Soms werd gepleit voor 
een beperking en andere keer 
voor een verdere uitbreiding. In 
al deze gevallen is de gemeente in 
het gelijk gesteld en geldt die rege-
ling zoals de gemeenteraad die in 
het bestemmingsplan in eerste in-
stantie heeft vastgesteld.

Uitspraak 
De uitspraak van de Raad van Sta-
te biedt  duidelijkheid voor toe-
komstige planvorming in dit ge-
bied. “We hebben alles op alles ge-
zet om de mogelijkheden voor re-
creatie en groen met dit bestem-
mingsplan in de toekomst ze-
ker te stellen. Op sommige pun-
ten is dat gelukt. Voor alle partij-
en is nu helder wat de mogelijkhe-
den en beperkingen zijn. We gaan 
nu met de partners kijken hoe we 
op een constructieve wijze de-
ze uitspraak van de Raad van Sta-
te vorm kunnen geven”, aldus ver-
antwoordelijk wethouder Ronald 
Vennik.

Uitvoering
Landschapsbeleidsplan 
Velsen
Vanaf 5 januari a.s. start de ge-
meente met een viertal projec-
ten uit het Landschapsbeleids-
plan Velsen. Dit zijn in volgorde:

•	De	aanleg	van	een	amfi	bieënpoel	
op de hoek Biezenweg / Rijksweg 
(poel1).

•	Het	verfl	auwen	van	de	oevers	van	
de Schipbroekerbeek en de aan-
leg	 van	 een	 amfi	bieënpoel	 in	 het	
gebied tussen het Groenelaantje 
en de spoortunnel (locatie 2). 

•	Het	 vervangen	 van	 de	 beschoei-
ing in de Schipbroekerbeek langs 
de Santpoortse Dreef (vanaf Ha-
gelingerweg tot afrit N208) door 
een natuurlijke oever (locatie 
Schipbroekerbeek 1). 

•	Het	verfl	auwen	van	de	oevers	van	
de Bosbeek ten westen van de 
Wüstelaan (locatie Bosbeek). 

Deze ingrepen komen ten goede 
aan de ontwikkeling van waarde-
volle fl ora- en fauna langs de be-
ken. De poelen vormen  belangrij-
ke leef- en voortplantingsgebieden 
voor	amfi	bieën.	De	projecten	wor-
den allen – als het weer meezit – in 
januari uitgevoerd. De werkzaam-
heden bij de Bosbeek en Sant-
poortse Dreef worden pas in de 
tweede helft van januari opgepakt.

Santpoortse Dreef gedeeltelijk 
afgesloten
Ten behoeve van de werkzaamhe-
den zal op zaterdag 24 januari 2015 
de Santpoortse Dreef tussen de ro-
tonde Hagelingerweg en de afrit 
van de N208 worden afgesloten. 
Het verkeer wordt  middels bebor-
ding omgeleid. Buslijn 3 zal op deze 
dag niet rijden.

Diamanten echtparen
in het zonnetje gezet
2014 was het jaar van een ongekend aantal diamanten echtparen in Velsen. 
Maar liefst zestig echtparen waren dit jaar 60 jaar getrouwd. Zij waren vori-
ge week woensdag allemaal door de gemeente uitgenodigd om dit feestje in 
Villa Westend in Velserbroek te vieren. Gasten, die deze locatie niet op eigen 
gelegenheid konden bereiken, werden opgehaald. Dertig diamanten koppels 
maakten gebruik van de uitnodiging. De bruidsparen werden verwelkomd 
door burgemeester Franc Weerwind, die zichtbaar genoot van hun verha-
len. De overige genodigden zegden af. Veelal om gezondheidsredenen. (foto: 
Reinder Weidijk)

Vrije tekst regel 1
Vrije tekst regel 2 07 Oktober 2014

Aan deze kaart kunnen geen rechten ontleend worden.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor 
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier 
vindt u meer informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, 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 bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier 
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 13 
december  2014 tot en met 19 de-
cember 2014 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Scheldestraat 101, wijzigen buitenge-
vel (15/12/2014) w14.000614
Breesaapstraat ong. en Frogerstraat 
ong., oprichten 20 eengezinswonin-
gen (19/12/2014) w14.000621
Willemsplein 2-14, President Steyn-
straat 2-10, S.P. Kuyperplantsoen 72-
78, oprichten 14 eengezinswoningen 

en 6 starterswoningen (19/12/2014) 
w14.000622

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Eyndenhoefflaan 1, kappen boom 
(14/12/2014) w14.000610
Duin- en Kruidbergerweg ong., ver-
vangen hekwerk (16/12/2014) 
w14.000619

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 21, uit-
breiden achtergevel (15/12/2014) 
w14.000609
Van Dalenlaan ong., plaatsen 2 

fietsenstallingen (16/12/2014) 
w14.000615
Ver Loren van Themaatlaan t.o. nr. 
3, vervangen metselwerk toegangs-
poort (16/12/2014) w14.000616
Bloemendaalsestraatweg 152, wij-
zigen voorgevel (16/12/2014) 
w14.000617.

Velserbroek
Westbroekerweg 132, kappen boom 
(16/12/2014) w14.000618

Velsen-Noord
Banjaertstraat 1, legaliseren 4 koloms 
hefbrug (15/12/2014) w14.000612
Banjaertstraat 1, dichtmetselen gara-
gedeur (15/12/2014) w14.000613
Concordiastraat ong., kappen 18 bo-
men (19/12/2014) w14.000620.

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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvra(a)g(en) 
dienen te beslissen verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Strandweg ong., oprichten vrieshuis 
(16/12/2014) w14.000533.

Aanvragen

Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen.  Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes 
weken na de dag van verzen-
ding van het besluit een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij 
het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals colle-
ge van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-

natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sec-
tor bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopi-
ge voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook 
een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit 
is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen 
- reguliere procedure

Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-

vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Kennemerstrand 160, veranderen van 
een trampolinecentrum (22/12/2014) 
w14.000426

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 160, realiseren woon-/win-
kelpand (22/12/2014) w14.000523

Santpoort-Zuid 
Willem de Zwijgerlaan 21, kappen 7 bo-
men (19/12/2014) w14.000499

Velsen-Noord
Reyndersweg 3, oprichten strandpavil-
joen (22/12/2014) w14.000448

Velserbroek
De Zeiler 144, oprichten berging 
(16/12/2014) w14.000550
Helmkruid 3, houden kantoor aan huis 
(19/12/2014) w14.000554.

Vergunningen Algemene Plaatselij-
ke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
Lustrumfeest, 7 februari 2015, terrein 
KHC Strawberries, Waterloolaan 1 te 
Driehuis (18/12/ 2014) u14.010841;
Nieuwjaarsfeest, 3 januari 2015, Vil-
la Westend, Westlaan 41 te Velserbroek 
(19/12/2014) u14.012039;
Nieuwjaarsduik, 1 januari 2015, Vil-
la Westend, Westlaan 41 te Velserbroek 
(19/12/ 2014) u14.012612.
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Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat zij in haar vergadering van 23 
december 2014 heeft besloten:

- De 21-ste wijziging van het mandaatbesluit Vel-
sen vast te stellen vast te stellen;

- CJG Kennemerland BV te mandateren conform 
het Machtigings- en mandaatbesluit inzake ta-

ken in het kader van de Jeugdhulp aan CJG Ken-
nemerland BV (onderdeel CJG IJmond)

- Aan de directeur van Zorgbalans, Stichting Wel-
zijn Velsen, Socius en MEE Noord-West Hol-
land ten behoeve van de samenwerking binnen 
het Sociaal wijkteam mandaat te verlenen om 
klachten in het kader van de Algemene wet be-
stuursrecht af te handelen namens het college 

voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 
december 2015. 

- De mandaatbesluiten in werking te laten treden 
op 1 januari 2015;

Ter inzage
De mandaatbesluiten worden 6 weken ter inzage 
gelegd bij de balie van het stadhuis. 

Bekendmaking
Het college van Burgemeester en wethouders 
van Velsen maken bekend dat zij in haar ver-
gadering van 23 december 2014 heeft beslo-
ten:

- De beleidsregels Jeugd vast te stellen.
- De beleidsregels jeugd in werking te laten tre-

den op 1 januari 2015;

Ter inzage
De beleidsregels Jeugd worden 6 weken ter inzage 
gelegd bij de balie van het stadhuis..

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat zij in hun vergadering van 9 
december hebben besloten:

-  de Nadere regels Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Velsen 2015 vast te stellen; 

- de Nadere regels Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Velsen 2015 in werking te laten 
treden op 1 januari 2015;

Ter inzage
De tekst van nadere regels is in het elektronisch 

gemeenteblad gepubliceerd. Een uitdraai van het 
elektronisch gemeenteblad is ook in te zien bij de 
balie van het gemeentehuis. De nadere regels wor-
den ook gepubliceerd op de website van de ge-
meente Velsen: www.velsen.regelingenbank.nl.

Beleidsregels Participatiewet en Wmo
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat zij in hun vergadering van 16 
december 2014 hebben besloten:

•	Vast	te	stellen	de:
- Beleidsregels maatregelen Participatiewet, 

IOAW en IOAZ 2015 gemeente Velsen;
- Beleidsregels kostendelersnorm en verlagingen 

Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente 
Velsen;

- Beleidsregels terugvordering en verhaal Partici-
patiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Velsen;

- Beleidsregels boeteoplegging Participatiewet, 

IOAW en IOAZ 2015 gemeente Velsen;
- Beleidsregels Tegenprestatie Participatiewet, 

IOAW en IOAZ 2015 gemeente Velsen;
- Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente 

Velsen;
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Velsen 2015;

•	De	besluiten	in	werking	te	laten	treden	op	1	janu-
ari 2015 onder gelijktijdige intrekking van de;

- Beleidsregels maatregelen WWB, IOAW en IO-
AZ 2013 gemeente Velsen;

- Beleidsregels terugvordering en verhaal WWB, 

IOAW/IOAZ gemeente Velsen 2013;
- Beleidsregels boeteoplegging WWB, IOAW en 

IOAZ 2013 gemeente Velsen;
- Beleidsregels bijzondere bijstand 2014 gemeen-

te Velsen;
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 

Velsen 2013 in te trekken.

Ter inzage
Het beleidsregels worden zes weken ter inzage 
gelegd bij de balie van het gemeentehuis. Tevens 
wordt het beleid gepubliceerd op de website van de 
gemeente Velsen: www.velsen.regelingenbank.nl.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat het college in haar vergade-
ring van 23 december 2014 heeft besloten:

De volgende vier vrijstellingsbesluiten:
1. Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamhe-

den baggervaartuigen;
2. Vrijstellingsbesluit bunkercontrolelijst kotters;
3. Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaam-

heden grote vissersschepen (vriestrawlers);
4. Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaam-

heden vissersschepen voor de Noordzee- en 
kustvisserij,

van de gemeente Velsen vast te stellen voor de pe-
riode tot en met 31 december 2016.

De vrijstellingsbesluiten:
- Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamhe-

den baggervaartuigen;
- Vrijstellingsbesluit bunkercontrolelijst kotters;
- Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamhe-

den grote vissersschepen (vriestrawlers);

- Vrijstellingsbesluit verrichten van werkzaamhe-
den vissersschepen voor de Noordzee- en kust-
visserij,

van de gemeente Velsen in werking te laten treden 
op de eerste dag na bekendmaking.

Ter inzage
De tekst van de vrijstellingsbesluiten zijn in het 
elektronisch gemeenteblad gepubliceerd. Een uit-
draai van het elektronisch gemeenteblad is ook in 
te zien bij de balie van het stadhuis.
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Havenafvalstoffenplan (HAP)
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat het college in haar vergade-
ring van 23 december 2014 heeft besloten:

- In te stemmen met verlenging van de werkings-
duur van het Havenafvalstoffenplan 2009 tot ui-
terlijk 1 april 2015, inclusief de daarin opgeno-
men tarieven;

- Havenbedrijf Amsterdam N.V. te machtigen aan 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu te 
verzoeken de werkingsduur van het vigerende 
Havenafvalstoffenplan Noordzeekanaalgebied 
2009 te verlengen tot uiterlijk 1 april 2015;

- Eenmalig mandaat te verlenen aan de Haven-
meester Amsterdam om technische wijzigingen 
aan te brengen na de ter visie legging, die niet lei-

den tot een inhoudelijke wijziging van het plan;
- Akkoord te gaan met het ter visie leggen voor de 

inspraak voor belanghebbenden van het ontwerp 
Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied 2015 
voor een termijn van 6 weken;

- Vast te stellen het Havenafvalstoffenplan Noord-
zeekanaalgebied 2015 en deze ter goedkeuring 
voor te leggen aan het Ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu in het geval belanghebbenden 
geen zienswijzen indienen dan wel de zienswij-
zen niet tot een inhoudelijke wijziging van het 
plan leiden;

- het besluit in werking te laten treden op de eerste 
dag na bekendmaking.

Ter inzage

Het ontwerp Havenafvalplan NZKG 2015 ligt voor 
eenieder ter inzage bij Havenbedrijf Amsterdam 
N.V., Havengebouw, De Ruijterkade 7 te Amster-
dam, geopend van 09.00 tot 16.00 uur (melden, re-
ceptie 8e etage)

Rechtsmiddelen 
Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kan 
een belanghebbende binnen zes weken na bekend-
making een schriftelijke zienswijze indienen. De 
zienswijze dient te worden gericht aan de Haven-
meester van Amsterdam, Postbus 19406, 1000 GK  
Amsterdam. De zienswijze dient te worden onder-
tekend en bevat ten minste de naam en het adres 
van de indiener, de dagtekening, en het kenmerk 
‘Ontwerp Havenafvalplan NZKG 2015’.

Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat zij in haar vergadering van 16 
december 2014 heeft besloten:

1. Ter uitvoering van artikel 4 van de gemeen-
schappelijke regeling IJmond Werkt! het samen-
werkingsverband belangen te laten behartigen 
o.g.v. de Participatiewet;

2. De lijst Machtiging en mandaat uitvoeringsta-
ken re-integratie Participatiewet, IOAW en IO-
AZ aan GR IJmond Werkt! vast te stellen;

3. De lijst Machtiging en mandaat uitvoeringsta-
ken re-integratie WWB, IOAW en IOAZ, vastge-
steld op 17 december 2013, in te trekken;

4. Het gestelde onder punt 1, 2 en 3 in werking te la-
ten treden op 1 januari 2015. 

Ter inzage
Het besluit onder punt 1 en de lijst Machtiging en 
mandaat uitvoeringstaken re-integratie Partici-
patiewet, IOAW en IOAZ aan GR IJmond Werkt! 
wordt 6 weken ter inzage gelegd bij de balie van het 
gemeentehuis. Tevens wordt het beleid gepubli-
ceerd op de website van de gemeente Velsen: www.
velsen.regelingenbank.nl.

Vaststelling beleidsregels
De heffingsambtenaar van de gemeente Vel-
sen heeft de volgende beleidsregels vastge-
steld:

- Beleidsregels voor het aanwijzen van een be-
lastingplichtige in een keuzesituatie gemeente 
Velsen2015;

- Beleidsregels bestuurlijke boeten gemeentelij-
ke belastingen gemeente Velsen 2015;

- Beleidsregels ambtshalve vermindering ge-
meente Velsen 2015;

- Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-
belanghebbende in keuze situatie gemeente 
Velsen 2015;

Bovengenoemde beleidsegels zijn opgenomen in 
het register ‘Beleidsregels werkeenheid Belas-
tingen en Invordering 2015. De beleidsregels tre-
den in werking op 1 januari 2015.

Alle beleidsregels liggen kosteloos ter inzage bij 
het Klant Contact Centrum van het stadhuis van 

de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Een ieder kan op verzoek tegen betaling van een 
bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van bo-
vengenoemde besluiten. De beleidsregels kunt 
u ook raadplegen op de website van de gemeen-
te Velsen (www.velsen.nl / Regelingenbank Vel-
sen).

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de wer-
keenheid Belastingen en Invordering, telefoon-
nummer 0255-567322.
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