mooi aanbod: een vrijblijvende waardebepaling zodat u precies weet waar u aan toe bent.
Brantjes Velsen
Marktplein 40
1972 GC IJmuiden
0255 - 700 201
velsen@brantjes.nl
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E-mail:

Rode Kruis Ziekenhuis
vaccineert ruim 200
medewerkers acute zorg
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Velsen e.o.

Cheque
VUL UW GEGEVENS IN EN LEVER DEZE VOUCHER AF OP ONS KANTOOR.
VIA DE POST KAN OOK: BRANTJES MAKELAARS, ANTWOORDNUMMER 828,
1940 VG HEEMSKERK. EEN POSTZEGEL IS NIET NODIG.

3

20

Vierde digitale

Draaiorgel geeft extra sfeer
aan verjaardag Esparanze
Moreira

LIEVER ONLINE? GA NAAR WWW.BRANTJESMAKELAARS.NL EN VRAAG DAAR DE
dorpsdialoog Driehuis
VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING AAN.
Dhr

VOOR EEN VRIJBLIJVENDE
WAARDEBEPALING VAN
UW WONING

REGIO MEDIA GROEP

Mw

Adres:

Pc:

Plaats:

Telefoon:

E-mail:

Marktplein 40
1972 GC
IJmuiden
0255 - 700 201
velsen@brantjes.nl

INKOOP GOUD
INKOOP
INKOOP
INKOOP GOUD
GOU
36 EURO PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD
VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

* Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
LangeFoto:
Nieuwstraat
401 • 1971 GD IJmuiden
Het ongeluk gebeurde gisterochtend rond half zeven op de rijbaan richting Haarlem.
aangeleverd

Ravage op de A9 na
kettingbotsing met 10 auto’s
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

AmberJewels

Breestraat 120 • 1941 EM Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl

Velsen - Bij een ongeluk op de A9 bij
Velsen zijn gisterochtend tien auto’s
betrokken geweest. Een van de auto’s
vloog in brand en vervolgens sloeg
het vuur over naar een tweede auto.
Het ongeluk gebeurde rond half
zeven op de rijbaan richting Haarlem.
De brandweer was snel ter plekke om

het vuur te blussen. Van de betrokken
voertuigen konden er acht niet op
eigen kracht verder rijden, daardoor
nam het bergingswerk geruime tijd in
beslag. De politie heeft de toedracht
van het ongeluk onderzocht. Daarna
konden werklieden aan de slag om
de schade te herstellen. Door de

brand was het asfalt beschadigd
geraakt, daarom bleef de linkerrijstrook tot ver in de middag afgesloten. Het ongeluk leidde tot veel
vertraging voor het verkeer. Daardoor
stond er voor het eerst sinds de start
van de tweede lockdown weer een
lange file op de A9 bij Velsen.

Gemeente maakt vroegtijdig
einde aan demonstratie
IJmuiden - Minder dan een kwartier
heeft de demonstratie van actiegroep Defend IJmuiden afgelopen
zaterdag geduurd. Om 20.00 uur
verzamelden leden van de actiegroep zich op Plein 1945 om te
protesteren tegen de zogenoemde
indirecte vaccinatieplicht. Weliswaar
is het niet verplicht om een vaccin
tegen het coronavirus te ontvangen,
maar de actievoerders vrezen dat
mensen zonder vaccin straks uitgesloten worden van bijvoorbeeld
evenementen of het maken van
vliegreizen.
De actie van Defend IJmuiden was
vooraf aangekondigd en de reactie
daarop van burgemeester Frank
Dales was duidelijk: demonstreren
mag, mits iedereen zich aan de regels
houdt.
Al vrij snel besloot Dales om in te
grijpen, omdat de regels niet nageleefd werden. De ongeveer tachtig
aanwezigen die gehoor hadden
gegeven aan de uitnodiging van
Defend IJmuiden om te komen
demonstreren, hielden niet
voldoende afstand van elkaar.
Op last van de gemeente maakte de

politie daarom al na korte tijd een
einde aan de bijeenkomst. Dat werd
door de actievoerders geaccepteerd.
Ze keerden rustig huiswaarts en legden

36
PER
GRAM
50
34
34 EURO
EURO
EURO
PERPER
GRA

zich neer bij het besluit van Dales.
Elders in deze editie: ‘IJmuidens coronaprotest op de hak genomen in LuckyTV’.
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Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK
Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, AlfaRomeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken

Wij hanteren verregaande hygiënische
maatregelen om verspreiding van het
Coronavirus te voorkomen.

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700 www.koene.nl

Wilt u liever de deur niet uit, maak gebruik van onze haal en brengservice.

OOK TIJDENS DE LOCKDOWN
STAAN ONZE MONTEURS
VOOR U KLAAR!

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN
www.albatrosbanden.nl

KRUISWOORDPUZZEL
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ELDERS IN DEZE KRANT
56

61

Verticaal 1. kinderspeelplaats; 2. eerwaarde heer (afk.); 3.
pluisje op wollen stoffen; 4. olievat; 5. Europese hoofdstad; 6.

6

13

17

Horizontaal 1. oplichterij; 7. kooktoestel met oven; 12. raam22
23
scherm; 13. voor de bakker (in orde); 14. deel van etmaal; 15.
nummer (afk.); 17. bouwafval; 19. snaarinstrument; 21. soort
28
onderwijs (afk.); 22. corpulent; 24. zich andermans verdriet
aantrekken; 27. vragend voornaamwoord; 28. agrariër; 30.
33
kleur (Engels); 31. afgelegen; 32. militair voertuig; 33. hoog
aanzien; 35. land in Afrika; 37. Griekse godin; 38. gebogen
38
39
blaashoorn; 41. voertuig; 42. land in het Midden-Oosten; 44.
werk dat iemand is opgelegd; 46. knevel; 47. drinkgelegenheid; 48. onderdanig; 49. honingbij; 50. lekkernij; 52. verdriet;
54. deel van een boek; 56. zwemvogel; 58. plaats in Zuid-Holland; 61. onderricht; 62. deel van een zuigfles; 64. keel-,
47
neus- en oorheelkunde (afk.); 65. vreemd; 67. afgemat; 68.
De actievoerders menen dat over het coronavirus leugens elasticiteit;
worden verspreid.
De hashtag WWG1WGA verwijst naar het motto
70. onderaardse ruimte; 72. stapel; 73. zeer
begaafd;
76. paraplu
(afk.);Foto:
77. persoonlijk
voornaamwoord;
‘Where we go one, we go all’, dat wereldwijd door actievoerders
wordt
gebruikt.
Ton van Steijn
78. bagger; 79. tijdsperiode; 81. erbium (scheik. afk.); 82.
54
55
voormalig Chinese leider; 83. persoon van adel; 84. deel van
hals; 86. vierstemmig muziek- of zangstuk; 87. teken (sein).

PUZZEL MEE!

57

62
67

58
63

68

59
64

69

70

71

Infopagina
14 januari 2021 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen |

gemeente_velsen

Meepraten over zoekgebieden
voor energie in de IJmond
De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en
Velsen organiseren op woensdagavond
27 januari een ZOOM meeting met inwoners over twee verschillende gebieden
waar in de toekomst grootschalig energie door zon of wind kunnen worden opgewekt. Dit zijn locaties langs de A9, gecombineerd met het Noordzeekanaal en
recreatieschap Spaarnwoude en op het
terrein van TATA Steel. We nodigen u
graag uit om aan dit gesprek deel te nemen.

waar, gezien de beperkingen, mogelijk windturbines of zonnepanelen geplaatst kunnen
worden. Deze zijn op het terrein van TATA
Steel of langs de A9. Nu is het belangrijk om
ook maatschappelijke belangen, technische
aspecten, landschappelijke inpassing en belangen van grondeigenaren in beeld te krijgen. Om hier beter inzicht in te krijgen willen
we de uitkomsten van dit onderzoek nu ook
graag met u bespreken. Dit is op woensdagavond 27 januari tussen 19.30 en 22.00 uur
via ZOOM.

Eerste verkenning zoekgebieden
Begin 2020 is er een eerste verkenning gedaan
samen met maatschappelijke organisaties,
georganiseerde inwoners, belanghebbenden
en gemeenten, naar de mogelijkheden voor
grootschalige opwek van duurzame energie.
Hieruit kwam een aantal gebieden naar voren die nader onderzocht konden worden.
De zogenaamde zoekgebieden. Nu is binnen
deze gebieden gekeken naar landschappelijke, stedelijke en technische beperkingen.
Denk daarbij aan hoogtebeperkingen door
vliegverkeer van en naar Schiphol, afstanden
tot woningen, beperkingen vanwege UNESCO gebied, etc. Dit onderzoek beperkte het
aantal mogelijkheden voor locaties voor de
opwek van duurzame energie.

Aanmelden
Aanmelden kan door voor dinsdagavond
26 januari een mailbericht te sturen naar
duurzaam@velsen.nl (ook voor deelnemers
uit Beverwijk en Heemskerk). Vermeld in uw
mailbericht: ‘RES 27 januari’ en waar uw belangstelling naar uitgaat (TATA Steel terrein
of A9). U krijgt dan op dinsdag de link naar
het ZOOM gesprek. Eerst is er een centrale
presentatie waarna u kunt kiezen waarover
u verder wilt praten.
Er is een maximum van 100 deelnemers aan
het gesprek. Als er meer aanmeldingen zijn
wordt er een tweede bijeenkomst georganiseerd.
Meer informatie en een overzicht van de verschillende locaties waar kansen zijn voor
wind- of zonne-energie leest u op www.velsen.nl
12 januari 2021

In gesprek met inwoners
Uiteindelijk blijft er een aantal locaties over

12 januari 2021

12 januari 2021

Nederlandblijft
blijftininlockdown
lockdown
Nederland
Het aantal coronabesmettingen neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown effect heeft.
Het aantal coronabesmettingen
neemt licht
af. Dat betekent
dat de lockdown effect heeft.
Nederland
blijft
inin ieder
lockdown
Om de daling
door te zetten, blijven we
tot en met
geval 9 februari in lockdown.
Om de daling door te zetten, blijven we tot en met in ieder geval 9 februari in lockdown.

Het aantal coronabesmettingen neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown effect heeft.
Om de daling door te zetten, blijven we tot en met in ieder geval 9 februari in lockdown.

Heb je klachten?
Heb je klachten?
Blijf in thuisBlijf in thuisquarantaine.
quarantaine.
Heb je klachten?
Ontvanggeen
geen
Ontvang
bezoek.
Blijf in thuisbezoek.
Laat
testen.
Laat
jejetesten.
quarantaine.

Werk thuis, tenzij het
Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.
niet anders kan.

.

Werk thuis, tenzij het
Was
vaak
jekan.
handen.
niet
anders
Was
vaak
je handen.

Ontvang geen
bezoek.
Laat je testen.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.
.Houd 1,5 meter afstand.

Is het druk? Ga dan weg.
Is het druk? Ga dan weg.

Houd
1,5
meter
afstand.
Hoest
enin
nies
Hoest
en nies
je in je
elleboog.
elleboog.

Is het druk?
Ga dan weg.
een mondkapje
Draag Draag
een mondkapje
waar
dat verplicht
is.
waar dat
verplicht
is.

.

Hoest en nies in je
elleboog.

Winkelen
boodschappen
Winkelen
en en
boodschappen

Thuis
Thuis
Ontvang
per
dag
Ontvangmax.
max.2 2personen
personen
per
dag

(excl.kinderen
kinderent/m
t/m1212jaar).
jaar).
Thuis(excl.
Ontvang max. 2 personen per dag
Groepen
(excl. kinderen t/m 12 jaar).
Groepen
Binnen
max.
Binnenen
enbuiten:
buiten:groep
groepvan
van
max.

2 personen of 1 huishouden.
2 personen of 1 huishouden.
Groepen

Binnen en buiten: groep van max.

Reis alleen
met hetmet
ov voor
Reis alleen
het ov voor
Blijf zoveel
mogelijk thuis.
noodzakelijke
reizen.
noodzakelijke
reizen.

Onder andere supermarkten,
drogisterijen,nagroentewinkels
en
Alcoholverbod
uur.
Alcoholverbod20.00
na 20.00
uur.
tankstations open.

Blijf inReis
Nederland
en boek
geen
reis
alleen
met
heten
ov
voor
Blijf
in
Nederland
boek
geen reis
naar het
buitenland t/m
31 maart.
noodzakelijke
reizen.
naar
het buitenland
t/m 31 maart.

Het uitoefenen van niet-medische
Het uitoefenen
vankappers,
niet-medische
contactberoepen
zoals
contactberoepen
zoals kappers,
Contactberoepen
tatoeëerders
en schoonheids
tatoeëerders
en schoonheidsspecialisten
verboden.
specialisten
verboden.
Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
Sport tatoeëerders en schoonheidsSportspecialisten verboden.

Bestellen bij restaurants mogelijk.
Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Bestellen bij restaurants mogelijk.
Ook in hotels, incl. roomservice.
Evenementen verboden.

Evenementen
verboden.mogelijk.
Bestellen
bij restaurants

Evenementen verboden.

Onderwijsnaar
en het
kinderopvang*
buitenland t/m 31 maart.

Onderwijs en kinderopvang*

Contactberoepen

Onderwijs op afstand voor po, vo,
Onderwijs
op overige
afstand voor po, vo,
mbo, hbo,
wo en alle
mbo, trainingshbo,
en
Onderwijs
en wo
kinderopvang*
onderwijs-,
enalle overige
onderwijs-,
trainingseducatieve
activiteiten.
Onderen
activiteiten.
Onderpo, vo,
andereeducatieve
examens, praktijklessen
envoor
Onderwijs
op afstand
andere
examens,
onderwijs
voorhbo,
kwetsbare
leerlingen
mbo,
wo enpraktijklessen
alle overigeen
onderwijs
voor
kwetsbareenleerlingen
uitgezonderd.
onderwijs-,
trainingsuitgezonderd.
educatieve activiteiten. Onder
andere examens, praktijklessen en
Kinderopvang dicht.
onderwijs voor kwetsbare leerlingen
Kinderopvang dicht.
uitgezonderd.
Er is noodopvang voor kinderen
van ouders
met cruciale beroepen
Er is noodopvang
voor kinderen
Kinderopvang
dicht.
en kinderen
in eenmet
kwetsbare
van ouders
cruciale beroepen
positie.
en kinderen in een kwetsbare
positie.
Er is noodopvang voor kinderen

Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter
Kinderen
t/m 17 op
Buitenafstand.
met max.
2 personen
jaar1,5
en meter
topsporters
uitgezonderd.
afstand.
Kinderen t/m 17
Sport
jaar en topsporters uitgezonderd.

Buiten met max. dicht.
2 personen op
Binnensportlocaties
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
Binnensportlocaties
dicht.
jaar en topsporters uitgezonderd.
Geen wedstrijden en groepslessen. Topsporters uitgezonderd.
Geen wedstrijden en groepsBinnensportlocaties dicht.
lessen. Topsporters uitgezonderd.

* Dit geldt tot en met
7 februari.
eencruciale
later moment
van
oudersOp
met
beroepen
wordt besloten ofen
hetkinderen
po en de kinderopvang
vanaf
in eenOpkwetsbare
* Dit geldt
en met
7 februari.
een later moment
25 januari
geheeltot
open
kunnen.

Geen wedstrijden en groepslessen. Topsporters uitgezonderd.

alleen samen krijgen we
alleen
krijgen we
corona samen
onder controle

corona onder controle
alleen samen krijgen we
corona onder controle

positie.
wordt besloten
of het po en de kinderopvang vanaf
25 januari geheel open kunnen.

* Dit geldt tot en met 7 februari. Op een later moment
wordt besloten of het po en de kinderopvang vanaf
25 januari geheel
kunnen.
Meer open
informatie
en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
Meer
informatie
of bel
0800-1351en uitzonderingen:

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

van 4 avonden leert u alles wat u moet weten
over de lokale politiek.
Aanmelden kan via velsen.nl/politiekactief

Vertalingen en makkelijke taal
informatie corona
Het coronavirus, de maatregelen en de
vaccinatie worden vaak in moeilijke taal
uitgelegd. Hierdoor kunt u niet alle informatie goed begrijpen of raakt u ervan
in de war. Gelukkig zijn er ook websites
waarop het coronavirus en de maatregelen makkelijk worden uitgelegd. De informatie hierover is ook in verschillende talen te vinden.

Blijf in Nederland en boek geen reis

Onder andere musea, bioscopen,
Onder andere
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theaters,
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theaters,
dierenparken,
Publiek
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locaties
bibliotheken,
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en
bibliotheken,
zwembaden en
pretparken
dicht.
pretparken
dicht.
Onder
andere
musea, bioscopen,

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Ook
hotels,
incl. roomservice.dicht.
Eet-inen
drinkgelegenheden
Ook
hotels, incl. roomservice.
Horeca
enin evenementen

Vervoer en reizen

Onder
andere
supermarkten,
Onder
andere
supermarkten,
Niet-essentiële
winkels en
dicht.
drogisterijen,
groentewinkels
drogisterijen,
groentewinkels
en
tankstations
open.
tankstations
open.

Alcoholverbod na 20.00 uur.
Contactberoepen

pretparken
dicht.
Horeca
en evenementen

Blijf zoveel
mogelijk
thuis. thuis.
Blijf zoveel
mogelijk

Niet-essentiële
winkels
dicht.
Niet-essentiële
winkels
dicht.

Publiek toegankelijke locaties

theaters, dierenparken,

Vervoer
en reizen
Vervoer
en reizen

Winkelen en boodschappen

Publiek
toegankelijke
locaties
2 personen
of 1 huishouden.

zwembaden en
Horecabibliotheken,
en evenementen

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Vraagt u zich weleens af wat de gemeente nou
aan het doen is? Dan zijn we op zoek naar u!
In januari en februari gaan we weer aan de slag
met de cursus Politiek Actief. In deze cursus

Eenvoudige taal
Steffie legt eenvoudig uit wat vaccineren tegen corona is, of het veilig is en hoe u wordt
uitgenodigd. En er wordt ook algemene informatie over het coronavirus en de maatre-

gelen gegeven. Kijk voor meer informatie op
https://corona.steffie.nl/
Een andere website die de informatie in
makkelijke taal uitlegt is www.rijksoverheid.
nl/corona-eenvoudig
Vertalingen
Pharos vertaalt informatie over het coronavirus in andere talen, zoals het Arabisch, Chinees, Engels, Farsi, Frans, Papiaments, Pools,
Somalisch, Spaans, Tigrinya en Turks. De
vertalingen zijn te vinden op www.pharos.nl/
coronavirus/begrijpelijke-informatie-overhet-nieuwe-coronavirus/

Dorpsdialoog Driehuis
Op dinsdag 26 januari wordt de Dorpsdialoog Driehuis vervolgd met de vierde (digitale) bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst
wordt onder meer aandacht besteed aan het
mobiliteitsonderzoek dat momenteel wordt
uitgevoerd. Daarnaast gaan we nader met u
in gesprek over de randvoorwaarden voor
(toekomstige) ontwikkelingen in Driehuis.
We praten u bij over de recente ontwikkelin-

gen in het dorp en we presenteren de resultaten van de enquête die huis-aan-huis is verspreid.
Aanmelden voor de vierde bijeenkomst
kan via www.samenspelvelsen.nl. De bijeenkomst start om 19.30 en is te volgen via
Zoom. Hebt u vragen? Mail dan gerust naar
wonen@velsen.nl.
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Nieuws van de raad
Joost Bleekman
Velsen Lokaal

De tegenstelling

Ferry Levasier
Forza! IJmond

Woningbouw in Velsen
Iedere maand gaan er twee partijen
met elkaar in gesprek over een actueel
onderwerp. Deze maand Joost Bleekman (Velsen Lokaal) en Ferry Levasier
(Forza! IJmond) over woningbouw.
We hebben het over woningbouw,
waarom is dat zo belangrijk?

Bleekman: In Velsen hebben we een grote woningbouwopgave gekregen, een paar
duizend woningen in heel de gemeente
Velsen is een flink aantal. Voor deze woningen zal een geschikte locatie gevonden moeten worden en zal gekozen moeten worden wat voor woningen dit worden.
Levasier: Het is een feit dat we in Velsen
een woningen tekort hebben. In de gemeente zijn er genoeg plekken waar we
kunnen bouwen, alleen zijn de meningen
verdeeld of deze plekken ook gewenst zijn.
Denk maar aan het stukje duin bij de Ampèrestraat of als voorbeeld het bouwen op
plekken waar natuur is.
Wat moet er volgens jullie gebeuren
met woningbouw en huisvesting?

Levasier: Waar we voor moeten waken is dat
de gemeente en met name Velsen-Noord en
IJmuiden niet twee kernen worden waar

Wist u dat?

Wist u dat....
alleen hoogbouw gebouwd staat. Als gemeente moeten we in 2021 met urgentie
woonruimte bieden aan 106 nieuwe statushouders waar geen woningen voor zijn, met
als gevolg dat onze jeugd nog langer moet
wachten om kans te maken op een woning.
Bleekman: Hoe we bouwen en waar we bouwen is in de gemeenteraad veel discussie
over. Bouwen we in de groene zones tussen
de kernen of moeten we verstedelijken met
hoogbouw? Dit zijn vragen waar we ons in
de raad al lang over buigen. Velsen Lokaal
is voorstander van het behoud van zoveel
mogelijk groen tussen de kernen, maar ziet
ook dat alleen binnenstedelijk bouwen een
onmogelijke opgave wordt. We staan als
Velsen Lokaal open voor een discussie over
bouwen in het groen of zelfs achter de Ampèrestraat in IJmuiden. Wel zullen we ons
inzetten om hier te bouwen naar de omgeving. Wij zien kansen voor een ecologische,
duurzame en volledig energieneutrale en
autoluwe woonwijk.
Wat willen jullie tot slot nog meegeven?

Levasier: Forza! is niet tegen het bieden van
hulp aan mensen, we moeten alleen onze
toekomst (de jeugd) en onze eigen inwoners
NIET uit het oog verliezen. Het bouwen van

De gemeenteraad van Velsen heeft
33 zetels 10 politieke partijen

ChristenUnie

nieuwe woningen is noodzakelijk en het
opnieuw kijken naar de urgentie op woningen moet worden aangepast of verdwijnen. Zo wordt iedereen gelijk behandeld
Bleekman: We zien als Velsen Lokaal
mooie kansen om te vernieuwen en verduurzamen in het huidige en komend
woningaanbod. Er zal goed gesproken en
onderzocht moeten worden met onze inwoners voor geschikte locaties voor woningbouw in samenhang met verkeer, industrie, groen en de samenstelling van de
wijk of dorpskernen. Samen werken aan
een mooie gemeente.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over
vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan het Klant Contact Centrum (KCC)
De telefonische bereikbaarheid van het KCC
is van ma t/m vr 8.30 uur tot 17.00 uur via
14 0255, zonder kengetal.

Vanwege de coronamaatregelen is het gemeentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.
• Het laten ondertekenen van toestemming
beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aanbestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen
die daarmee te maken hebben, kunt u een telefonische afspraak maken met één van de
vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur
per dag een afspraak maken. U kunt
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum voor een
afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis kunt
u telefonisch een formulier opvragen, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.
Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl/gepubliceerd.
U kunt zich abonneren op een door u gestelde
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.

Infopagina
14 januari 2021 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen |

gemeente_velsen

Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op 14 januari
2021. Voor informatie kunt u contact opnemen met afdeling Fysiek Domein (tel.
140255)
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Orionweg 260, verlengen tijdelijk plaatsen
zendmast (04/01/2021) 3053-2021
Wijk aan Zeeërweg 154, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (05/01/2021) 3832-2021
Pruimenboomplein 63, plaatsen balkonbeglazing (05/01/2021) 3929-2021
Koningin Wilhelminakade 207, legaliseren 3
wooneenheden (05/01/2021) 3967-2021
Vareniusstraat 14, plaatsen dakopbouw
(06/01/2021) 4203-2021

Siriusstraat 31, wijzigen gebruik garage naar
winkel, plaatsen kozijn (06/01/2021) 44232021
Uranusstraat 4, plaatsen dakopbouw
(07/01/2021) 4609-2021
Dinkelstraat 20-22, plaatsen 2 dakkapellen
(07/01/2021) 4944-2021
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 251, legaliseren kamerverhuur (04/01/2021) 3457-2021
Wijkerstraatweg 266, bouwen aanbouw, vergroten 1e verdieping (31/12/2020) 4077-2021
Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 13, plaatsen dakkapel (voorzijde) (05/01/2021) 3603-2021
Santpoort-Noord
Dokter de Grootlaan 7, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (04/01/2021) 3310-2021
Duin- en Kruidbergerweg 89, vervangen bestaande schuur (06/01/2021) 4467-2021
Molenveltlaan 19, plaatsen dakkapel (voor-en
achterzijde), het plaatsen van een dakraam
(08/01/2021) 4969-2021

Driehuis
Waterlandweg 2, vervangen van de voordeur
(04/01/2021) 3355-2021 (Gemeentelijk monument)
Velserbroek
Kerkenmaaijerskamp 1, plaatsen dakkapel (voorzijde), rechtop trekken achtergevel
(05/01/2021) 3994-2021
Spitsaak 17, plaatsen dakkapel (achterzijde)
en airco (08/01/2021) 5380-2021

IJmuiden
Kennemerlaan 171, wijzigen winkel naar woning, veranderen voorgevel (05/01/2021)
112708-2020
Eenhoornstraat 4, realiseren tijdelijk lokaal
(07/01/2021) 106573-2020
Santpoort-Zuid
De Veenen 14, tijdelijk (2 jaar) plaatsen paardenbak (07/01/2021) 121828-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning betrekking hebben op
een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over welstand:
140255

Ingediende aanvraag ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden
APV artikel 4:4
Velsen
N202(hmp 0.5 -1.5), het ophalen van stelplaten van het (brom)fietspad, in de nachten van
18 t/m 22 januari 2021, van 19:00 uur tot 06:00
uur (06/01/2021) 4164-2021

Verlengen beslistermijn
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij van de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
de beslistermijn hebben verlengd met 6 weken. De datum van verzending van de verlenging is tussen haakjes vermeld.

Ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:15
IJmuiden
MO (verkoop gegrilde kip, braadworsten), op
alle dagen van de week , locatie: Kennemerplein 21, (naast Vomar)
(02/01/2021) 2694-2021

woning,
veranderen
voorgevelkozijn
(07/01/2021) 112708-2020
Marktplein 44-62, wijzigen stucwerk naar
metselwerk (07/01/2021) 131944-2020

Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld voor:

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende
bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen
(zoals college van burgemeester en wethouders van Velsen of burgemeester van
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden gevraagd

bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem,
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening
kan alleen worden aangevraagd, indien er
ook een bezwaarschrift is ingediend. De
verzenddatum van het besluit is tussen
haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Kennemerlaan 171, wijzigen winkel naar

Wijk aan Zeeërweg 154, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (07/01/2021) 3832-2021
Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 13, plaatsen dakkapel (voorzijde) (07/01/2021) 3603-2021
Santpoort-Noord
nabij Middenduinerweg 80 / Santpoortse Dreef , plaatsen ooievaarsnestpaal
(05/01/2021) 124948-2020

Velsen-Zuid
Pontplein 1, tijdelijk (10 jaar) uitbreiden cafetaria met een infopunt, verhalenatelier en uitkijklocatie (05/01/2021) 72538-2020
Driehuis
Hiëronymus van Alphenlaan 7, grootschalig verbouwenen woning (vergroten begane
grond en verdiepingen), verhogen kap, buitengevelisolatie, vervangen vloeren, plaatsen kelder) (05/10/2021) 54065-2020

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente
Velsen 2021
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft in haar vergadering van 5 januari 2021 besloten:
1.

De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2018 in te
trekken.

2.
3.

De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2020 vast
te stellen.
De besluiten onder 1 en 2 de dag na bekendmaking met terugwerkende kracht
per 1 januari 2021 in werking te laten
treden.

Inwerkingtreding
De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2021 treden met
terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2021.

Ter inzage
De integrale tekst van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning is gepubliceerd
op de www.overheid.nl officiële bekendmakingen.

Achtergelaten afval wordt door
wandelaar opgeruimd
Driehuis - Boswachters roepen in
den lande op om geen afval achter te
laten in de natuur. Sinds de huidige
lockdown merkt men, dat er meer
wandelaars de natuur intrekken,
maar een deel niet weet, hoe om te
gaan met hun afval en het gewoon
maar ergens dumpt.
Ook zaterdag en zondag trokken veel
wandelaars en hondenbezitters in
Velsen de natuur in, bij wijze van een
noodzakelijk ommetje. Met als
gevolg overvolle vuilnisbakken op

Buitenplaats Beeckestijn. Lege drankverpakkingen en tientallen coffee-togo bekers werden naast de volle
bakken in het bos achtergelaten.
’Erger u niet maar verbaas u slechts’,
zal de wandelaar gedacht hebben
die dinsdag bij elke afvalbak het
zwerfvuil verzamelde en in vuilniszakken ophing aan de overvolle
bakken. Een mooie actie van de
onbekende opruimer, een voorbeeld
voor een ieder die de natuur in
Velsen een warm hart toedraagt.

Een mooie actie van de onbekende opruimer. Foto: Arita Immerzeel
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Hans wenst u een
gezond en kleurrijk 2021
lijk bij de klant langs voor een vrijblijvende en duidelijke offerte op maat
en voert het werk ook zelf uit, dus
geen verrassingen achteraf.
Bij Hans v.d. Berg kan men terecht
voor zowel binnen- als buitenschilderwerk, wanden, plafonds sauzen,
behangen van alle soorten behang,
maar ook voor water- of roetschade.
Hans v.d. Berg werkt uitsluitend met
professionele materialen en volgens
de geldende richtlijnen.

Hans v.d. Berg is een gediplomeerd schilder met al meer dan 35 jaar ervaring.
Foto: aangeleverd

Regio - Er is weer een nieuw jaar
begonnen en dan is het weer tijd om
de binnenboel een frisse schildersbeurt te laten geven voor de
komende jaren. Goed uitgevoerd

schilderwerk hoeft per definitie niet
duur te zijn. Hans v.d. Berg is een
gediplomeerd schilder met al meer
dan 35 jaar ervaring, waarvan 20 jaar
als zelfstandige. Hans komt persoon-

Bel vrijblijvend voor een offerte of
informatie naar 0251-248 030/06
22228516 of stuur een e-mail naar
hvdbschilderwerken@outlook.com.
Bezoek voor meer informatie ook:
www.hansvdbergschilderwerken.nl.
Het is natuurlijk ook mogelijk alvast
een offerte aan te vragen voor het
buitenschilderwerk voor aankomend
jaar.

Loek Anderson heeft veel ervaring in het digitaliseren van oud beeldmateriaal.
Foto: aangeleverd

Nieuwe kijk op
oude familiebeelden
IJmuiden - Het digitaliseren van alle
soorten videobanden, smalfilm en
dia’s is helemaal in. Foto Loek
Anderson is daar al ruim vijftien jaar
zeer succesvol mee bezig. Alle dierbare herinneringen worden overgezet op USB-stick, DVD of externe
harde schijf. Het laatste halfjaar is de
belangstelling voor het digitaliseren
van oude familiebeelden fors
gestegen.
Volgens Loek Anderson komt dit
doordat de mensen in deze nare
coronatijd veelal gedwongen thuis
zijn en dus meer tijd hebben om de
zolder of kasten eens goed op te

ruimen. Daarbij komt vaak oud
beeldmateriaal tevoorschijn.
,,Afdraaien met een projector of
videorecorder kan allang niet meer
en weggooien wil je ook niet.’’ Laat
daarom dierbare herinneringen bij
Foto Loek Anderson digitaliseren en
overzetten op een modern medium.
Wie met de oude familiebeelden
naar de zaak aan de Trompstraat 1-5
komt, kan daar alle vragen stellen.
Loek vertelt in alle rust duidelijk het
complete verhaal, inclusief een vrijblijvende prijsopgave. Bel voor meer
informatie: 0255 535818. Uiteraard
worden de richtlijnen van het RIVM
strikt opgevolgd.

Neve, Thea, Johan, Freek, Paul en Carlo (van links naar rechts) vormen het team van Patisserie Michel. Foto: Bos Media Services

Nieuwe eigenaar Patisserie Michel
Haarlem - Patisserie Michel aan de Grote Houtstraat 173 heeft een
nieuwe eigenaar. Johan van de Weg mag zich sinds het begin van dit jaar
de trotse eigenaar noemen van het alom bekende bedrijf. Zelf is Johan
ook geen onbekende in de branche. Hij is al jaren eigenaar van banketbakkerij Van Ewijk aan het Neptunus Bastion 43 in Velserbroek.
Persoonlijke omstandigheden
brachten Michel en Ilse Jansen
onlangs tot hun besluit om de patisserie na bijna dertien jaar te
verkopen. Johan van de Weg is in het
125-jarig bestaan van de patisserie
nu de zesde eigenaar. Hij vertelt: ,,Ik
had de laatste jaren voor mezelf het
gevoel dat ik toe was aan een
nieuwe uitdaging. Toen ik hoorde
dat dit bedrijf te koop stond, heb ik
daar heel lang over nagedacht. Ik
ben het bedrijf gaan bekijken en ik
werd steeds enthousiaster.’’ Half
oktober legde hij voor het eerst
contact met Michel en Ilse Jansen.
,,Er waren ook andere gegadigden, ik
was één van de laatsten die erbij
kwam. Die anderen zijn uiteindelijk
afgevallen en ik ben het geworden.’’
De vaste klanten zullen nauwelijks
iets van de overname merken, want
het ligt niet in de bedoeling om iets

aan de succesformule van het bedrijf
te wijzigen. In de goedlopende zaak
werken drie patissiers, die elk een
deel van het assortiment voor hun
rekening nemen: Paul, Carlo en
Freek. Carlo werkt er inmiddels veertien jaar, zijn collega’s hebben er
allebei al meer dan twintig dienstjaren opzitten. Het is tekenend voor
de sfeer op de werkvloer. De positieve uitstraling die het bedrijf naar
de klanten toe heeft, blijkt achter de
schermen precies zo te zijn. Hoewel
de verkoopsters Thea en Neve voor
de klanten de vaste gezichten van de
zaak zijn, hebben ook de patissiers
zelf wel een band met de afnemers
van hun producten. Carlo: ,,Door de
jaren heen leer je de gezichten wel
kennen.’’ Hij houdt zich dagelijks
bezig met het maken van taarten,
waaronder ook bruidstaarten. Paul
houdt zich hoofdzakelijk bezig met

het bakwerk en Freek verzorgt het
losse gebak.
Heeft het bedrijf veel last gehad van
de verminderde aanloop in het
winkelhart van Haarlem? ,,In het
begin was het wel erg rustig. Maar
mensen gaan toch troost zoeken en
nemen dan vaker wat lekkers mee
naar huis. Bovendien zijn we hier
gespecialiseerd, bij ons kan eigenlijk
alles’’, vertellen de patissiers trots. En
die trots is geheel terecht, want de
patisserie wordt alom geroemd om
de schitterende producten, die stuk
voor stuk ambachtelijk bereid
worden. ,,Een gezellige en warme
winkel’’, merkt Thea op. Al 12,5 jaar
ziet ze blije klanten in de winkel
verschijnen om hun geliefde chocoladespecialiteiten en gebakjes op te
halen. ,,Veel vaste klanten, maar ook
mensen die een dagje de stad
ingaan en wat lekkers meenemen
voor thuis.’’ Sinds een half jaar is
Neve haar nieuwe collega, een
studente die ervoor koos om een
tussenjaar te nemen en in die tijd
enkele dagen per week te gaan
werken.

De leerlingen krijgen op het Tender College veel aandacht en begeleiding,
de klassen zijn klein. Foto: aangeleverd

Alternatief Open Huis
Tender College
IJmuiden - Helaas gaat het traditionele Open Huis van het Tender
College dit jaar niet door vanwege de
coronamaatregelen. Om belangstellenden toch een goede indruk van de
school te kunnen geven worden individuele afspraken gemaakt voor
voorlichting over de school via telefonisch contact of beeldbellen.
Het Tender College is een school
voor vmbo-lwoo en praktijkonderwijs en bovendien is er een combiklas voor praktijkleerlingen die meer
theorielessen willen en vmboleerlingen die juist meer praktijkvakken
willen. Ook kunnen er deelcertificaten behaald worden die zorgen
voor een goede start op de arbeidsmarkt. Naast het behalen van het
diploma wordt ook ingezet op het
welzijn van de leerlingen. De school
heeft al meerdere keren de Gouden

Kantineschaal van het Voedingscentrum verworven door het hebben
van een watertappunt, de verkoop
van gezonde zelfgemaakte
producten en het aanbieden van
gratis fruit. Door het schooljaar heen
zijn ook verschillende sporttoertoernooien voor alle klassen.
Het is belangrijk dat iedereen zich
vellig en prettig voelt op school,
daarom zijn de klassen klein en
krijgen de leerlingen veel aandacht
en begeleiding en de meeste lessen
gaan met behulp van de IPad.
Het maken van een afspraak voor
voorlichting kan telefonisch: 0255516343 of per e-mail: info@tendercollege.nl en daarnaast is er de
mogelijkheid een afspraak te maken
voor een rondleiding door de
gebouwen.
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Kennemer College Beroepsgericht
heeft de weg omhoog gevonden
Heemskerk - Een positief oordeel. Zo luidde de conclusie van de onderwijsinspectie enkele weken terug in het laatste gesprek met de schoolleiding. Twee jaar eerder luidde het inspectieoordeel nog het tegenovergestelde. Het Kennemer College Beroepsgericht heeft zich herpakt en gaat
door met de positieve ontwikkelingen.

Niet alleen het veiligheidsbeleid is
verbeterd. Ook hebben onderwijsteams gewerkt aan betere begeleiding van leerlingen en de kwaliteit
van toetsing. Het vernieuwde
mentoraat en toetsbeleid kregen
dan ook complimenten van de
inspectie. De inspecteurs waren
onder de indruk van de grote
stappen die zijn gezet in een relatief
korte periode.

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572

De komende jaren is een goede
samenwerking met basisscholen
één van de vele speerpunten. Het
Beroepsgericht heeft een team van
docenten als ambassadeurs aangesteld dat zorgt voor verbinding met
zo’n 30 basisscholen in de regio.
Eline de Groot, zorgcoördinator,
weet uit eigen ervaring hoe belangrijk dit is: ,,In het verleden zagen we
dat leerlingen soms naar onze
school kwamen, terwijl het vmbo of
ons type onderwijs niet passend
was. Het was niet duidelijk waar wij
als school voor stonden. Dat is nu
anders.’’

Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel
Directie
Frits Raadsheer
Bladmanager
Veroni Pereboom
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.400
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of emailadres. Anoniem ingezonden brieven worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich het
recht te weigeren dan wel te redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

buiten de school verstevigd met
belangrijke partners zoals politie en
gemeenten. Het gevolg is positief:
de rust is terug.

Links Jan Thesing en rechts Eline de Groot. Foto: aangeleverd

De nieuwe schoolleiding heeft het
beleid van de school kritisch onder
de loep genomen. Onderwijskwaliteit en veiligheid stonden de afgelopen twee jaar centraal. Zo nam de
school afscheid van een onderwijsconcept dat niet bij de leerlingpopulatie paste. In plaats daarvan is er
hard gewerkt aan het herstellen van
rust en regelmaat. Hier hebben een
overzichtelijk rooster en het werken
met lesmethoden en een device
voor gezorgd. Leerlingen ervaren
het nieuwe onderwijs als prettig:

,,Docenten geven goed les en het is
gemakkelijk om veel vrienden te
maken’,’ stelt Marit Willems, leerling
uit de derde klas.
Ook de veiligheid is voor alle geledingen in de school onderwerp van
gesprek geweest. De schoolleiding
heeft samen met docenten, leerlingen en ouders bekeken hoe het
beter kan. Vervolgens zijn er aanpassingen aan het gebouw gedaan.
Daarnaast zijn het veiligheidsbeleid
en de samenwerking binnen en

COLUMN

Hoe komt dat toch, dat mensen
dood gaan aan corona. Dat lijkt
te komen, doordat soms de
afweer misschien iets te goed is.
Er ontstaat een afweerstorm, die
het eigen lichaam aanvalt. Dat is
wel bekend bij andere infecties,
maar de aantallen die dit virus
laat zien is ongekend. Mensen
worden als het ware ziek van hun
eigen afweer. Maar er is goed
nieuws met de aanstaande vaccinaties. Toch is er begrijpelijk
twijfel bij sommigen. Achteraf
horen we altijd de problemen.
Medicijnen worden pas echt
getest, wanneer zij bij miljoenen
mensen worden gebruikt.
Raken we het virus ooit kwijt?
Zullen kinderen en dieren de
bron vormen van nieuwe
uitbraken? Ik ben bang dat we dit
virus nog lang niet kwijt zijn.
Lockdowns, social distancing en
mondkapjes als het nieuwe
normaal? Dan toch maar liever
die vaccinatie.
Huisartsenpraktijk
Westbroekerplas, Vromaadweg
149 in Velserbroek,
tel. 023-5383272, www.
westbroekerplas.praktijkinfo.nl

Dat het nu anders is, is voor
iedereen voelbaar. ,,Het Kennemer
College Beroepsgericht heeft de
weg omhoog weer gevonden’,’ zegt
ambassadeur en docent Jan Thesing.
,,De omgeving staat open voor
samenwerking en een nieuwe blik
op onze school.’
De eerste aanmeldingen voor het
nieuwe schooljaar zijn dan ook
binnen. Dit geeft het team energie
om de weg omhoog verder te
bewandelen, zodat ‘Beroeps’ weer
bekend staat als dé brede vmboschool voor de omgeving
Midden-Kennemerland.

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

Nieuw Akerendam, zelfstandig wonen vanaf 60 jaar

Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

Er zijn appartementen van 60 tot en met 90 vierkante meter. Foto: aangeleverd

Beverwijk - Nieuw Akerendam in
Beverwijk is een plek met een
bijzonder verhaal. Het huis
Akerendam en de omringende

tuinen werden gebouwd en aangelegd in de zeventiende eeuw door
de Amsterdamse koopman en
regent Jan Bicker.

Op 11 oktober 1916 overleed op
81-jarige leeftijd Frederica
Henrietta Sluyterman van Loo. Zij
was de langstlevende van drie
ongehuwde zusters die opgegroeid
waren op de buitenplaats
Akerendam.
In Frederica’s testament stond wat
zij en haar zusters voor ogen
hadden: huisvesting van vrouwen
uit ‘den beschaafden stand’. Na het
overlijden van Frederica kwam het
beheer van Akerendam in handen
van de Stichting Sluyterman van
Loo. De stichting voerde de wens
van Frederica uit: tientallen jaren
werd het monumentale pand
Akerendam bewoond door oudere
dames.
Het pand was echter niet echt
geschikt voor het doel dat Frederica
en haar zusters indertijd voor ogen
hadden. Stichting Sluyterman van
Loo vertaalde daarom de wens van
haar oprichtsters naar deze tijd. Aan
de rand van de tuinen werd grond
aangekocht. Daar werd in 1977 het
appartementencomplex Nieuw
Akerendam I gebouwd. En in 1988
aan de overzijde Nieuw Akerendam
II.
Stichting Nieuw Akerendam heeft

de exploitatie van de complexen in
beheer. De bestemming van de
appartementen is zelfstandig
wonen voor mensen vanaf 60 jaar.
Er zijn appartementen van 60m2
tot en met 90m2.. U kunt zich
inschrijven voor een appartement
waarbij de wachtlijst voor de appartementen van 60m2 korter is dan
voor de grotere appartementen.
Daarnaast is er een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte, worden
er veel activiteiten georganiseerd
(gedurende corona is dat beperkt)
en is er 24/7 een servicecoördinator
aanwezig. De diverse activiteiten
worden mede mogelijk gemaakt
door een bijdrage van Stichting
Sluyterman van Loo.
De huurprijzen beginnen bij € 701,en lopen voor de grootste appartementen door naar € 976,- per
maand. Daarnaast zijn de servicekosten per woning € 302,- exclusief
gas/water/licht.
Geïnteresseerd? Bel dan met de
servicecoördinator op
06-53787438. Meer informatie op:
www.nieuwakerendam.nl.
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KRUISWOORDPUZZEL

1

2

Verticaal 1. wolfachtig roofdier; 2. klein kind; 3. de schepper;
4. tweegevecht; 5. grappig; 6. Nederlandse omroepvereniging;
7. jongensnaam; 8. oud Italiaans betaalmiddel; 9. Fries voor
moeder; 10. ondernemingsraad (afk.); 11. niet nauwkeurig; 16.
doorwaadbare plaats; 18. moeder (kindertaal); 20. wandversiering; 21. vaatwerk; 23. boomvrucht; 25. nul (niets); 26.
maatschappelijke positie; 27. smal sportvaartuigje; 29. vleesgerecht; 32. plaats in Engeland; 34. droog (kaal); 36. plaats in
Noord-Holland; 37. klein paardje; 39. borstbeeld (romp); 40.
Europees land; 42. gang van een paard; 43. schaakstuk; 45.
zachte metaalsoort; 46. pasvorm; 51. reuzel; 53. telwoord; 54.
ontspannen; 55. droogoven; 56. kleur van de regenboog; 57.
peulvrucht; 59. eikenhout van schors ontdoen; 60. buffet in
een café; 62. plaats voor een café; 63. ransel (pukkel); 66.
slangvormige vis; 67. lager agrarisch onderwijs (afk.); 69. rivier
in Engeland; 71. rivier in Utrecht; 73. golfputje; 74. inval (plan);
75. luizenei; 78. oogholte; 80. voor (in samenstelling); 82. Verenigde Naties (afk.); 85. aluminium (scheik. afk.).

4

5

12
15

Horizontaal 1. jong en pril; 7. gift aan een bedelaar; 12. griepje (verkoudheid); 13 gelijkmatig; 14. Europeaan; 15. kilowatt
(afk.); 17. lichte herenoverjas; 19. flink; 21. boksterm (afk.); 22.
beet; 24. Canarisch eiland; 27. tweewielig voertuig; 28. bloedvat; 30. Chinese vermicelli; 31. meisjesnaam; 32. staat (natie);
33. explosieven opruimingsdienst (afk.); 35. spottende
gelaatsuitdrukking; 37. deel van gelaat; 38. dikke zoete kleverige stof; 41. object management group (afk.); 42. oorzaak
(resultaat); 44. bouwvallig huis; 46. insectenlarve; 47. gelijkspel (Engels); 48. tekengerei; 49. vlinderlarve; 50. deel van
een fornuis; 52. vergrootglas; 54. iets door elkaar mengen; 56.
gemeentelijk energiebedrijf (afk.); 58. schoft (klootzak); 61.
Europeaan; 62. zangstem; 64. voorste zeil; 65. lading; 67.
waterloop; 68. bejaard; 70. slim en sluw; 72. wilde haver; 73.
plaats in Friesland; 76. deel van hals; 77. extra large (afk.); 78.
grote zanggroep; 79. reinigingsmiddel; 81. familielid; 82. tuimeling; 83. welpenleidster; 84. tijdperk; 86. onzin (wartaal); 87.
gebraden ribstukje.
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AANGENAAM
Jane Borgart
In deze rubriek stellen we nieuwe plaatsgenootjes voor. De meeste
Velsense baby’s zien het levenslicht buiten Velsen en hun namen
komen dus niet te staan bij de geboorteaankondigingen van de
gemeente Velsen in deze krant. Daarom nu de mogelijkheid om uw
(klein)kind in deze rubriek voor te stellen. Stuur een foto uiterlijk 4
weken na de geboorte naar redactie@jutter.nl. Deelname is gratis.

Evelien de Jong was als eerste aan de beurt. Foto: aangeleverd

Oma Ciska Sieraad wil in deze rubriek
graag kleindochter Jane Borgart voorstellen. Jane is geboren op 3 januari, ruim
twee weken te vroeg. De bevalling ging
heel snel. Rond half 12 was de verloskundige geweest en zij zou om half 2 nog
een keer langs komen. Maar het ging iets
sneller dus om kwart voor één weer de
verloskundige gebeld, nu moesten ze
met spoed naar het ziekenhuis waar Jane
om zes minuten over twee ter wereld
kwam. Jane heeft een grote zus, Megan
en een grote broer, Roy. Mama Ursela en
papa Rob zijn super trots net als opa en
oma Sieraad. Jane woog bij haar
geboorte 2570 gran en was 47 centimeter lang. Aangenaam, Jane!

Rode Kruis Ziekenhuis vaccineert
ruim 200 medewerkers acute zorg
Beverwijk - Op donderdag 7 januari
zijn ongeveer 200 medewerkers van
het Rode Kruis Ziekenhuis uit de
acute zorg gevaccineerd. Medewerkers van het RKZ zijn erg opgelucht
dat het vaccineren is begonnen.
Rond acht uur ’s ochtends was internist-intensivist Evelien de Jong onder
het toeziend oog van de media als
eerste aan de beurt. ,,Ik ben er erg
blij mee. We raken uitgeput, maar

hebben geen keus en werken door.
Daarom ben ik blij dat het vaccin er
nu is. Dat haalt voor mij en mijn
collega’s veel spanning weg’’, legt ze
uit.
Het bereiden van de vaccins
gebeurde door medewerkers van de
apotheek van het RKZ. Een secuur
klusje. Apotheker Doranne Hilarius:
,,Het vaccin moet eerste gemengd
worden en daarna een aantal keer

gekanteld. Dat moet voorzichtig
gebeuren, want het is een kwetsbaar
vaccin.’’
De vaccinatiedag verliep zonder
problemen. ,,Het is fijn om te zien
hoe dit nu verloopt. Daar kunnen we
van leren voor de volgende
vaccinatieronde.’’
Wanneer de rest van het RKZ-personeel gevaccineerd kan worden, is
nog niet bekend.

14 NIEUWS

inderegio.nl • 14 januari 2021

MEESTER SERNÉ HAALT HERINNERINGEN OP
41 jaar stond hij voor de klas in IJmuiden, meester
Serné. Op de Marnixschool, die later plaatsmaakte
voor Het Kompas. Honderden IJmuidenaren
hebben bij hem in de schoolbanken gezeten tussen
1974 en 2015. Ongezien over straat lopen is er dan
ook niet bij voor deze 68-jarige IJmuidenaar. Met
enige regelmaat haalt hij herinneringen op in de
Jutter/Hofgeest. Deze week:

Oesterzwammen

Bo en Jacomien Stokman. Foto: Bos Media Services

Complete metamorfose
voor Jacky Hart en Bij Bo

De Marnixschool werd ouder en begon tekenen van
verval te vertonen. In de lokalen kwamen scheuren in
de muren en uit de plafonds viel kalk. Eerst alleen fijne
stofdeeltjes. Later lieten grotere stukken plotseling los.
Kinderen probeerden tijdens de lessen die vallende
stukjes te vangen. Soms hoorde ik er één roepen: “Ik
heb ‘m!”. Waarna ieder weer verder ging met z’n taak.
Regelmatig moest de klas geveegd worden en de tafeltjes van de kinderen met een natte handdoek afgelapt.
De houten raamkozijnen begonnen te rotten. Kinderen
staken daar potloden in en waren verbaasd, dat zoiets
kon. Ook konden ze lekker pulken in de stopverf van de
ramen. Het resultaat was diverse gaten, niet goed sluitende ramen die scheef in hun sponningen hingen,
waardoor het tochtte.
Mijn klas was op de bovenverdieping. Op een ochtend,
onder schooltijd, viel uit mijn lokaal, spontaan een
raam met sponning en al op het schoolplein. Gelukkig
was het plein leeg.
Als het regende, was het niet alleen buiten nat. Het
water kwam door het plafond en via de raamkozijnen
binnen. In iedere klas stonden emmers onder de
lekplekken en er lagen dweilen op de grond. Als het ’s
nachts geregend had, moesten ’s ochtends eerst de
emmers geleegd worden en de vloer gedweild. Ik had
de gewoonte om de schriften van de kinderen per vak
op een trappetje voor het schoolbord neer te leggen.
“Droge plek”, dacht ik. Helaas ontstond er op een nacht
een nieuwe lekplek, vlak boven de schriften. Die

dobberden de volgende ochtend door het lokaal.
We werkten in een vochtige atmosfeer. Er ontstond
schimmelvorming op plafonds en muren. Uit de
scheuren in de muren groeiden schimmels zo groot als
oesterzwammen.
Ik heb toen mijn biologielessen gekoppeld aan schimmels, paddenstoelen en oesterzwammen. Ieder kind
begreep, hoe die ontstonden. Ze zagen het om zich
heen ontstaan. (Dit was “aanschouwelijk onderwijs”
voordat de term was uitgevonden). De kinderen
opperden het plan om de zwammen door te laten
groeien, om te kijken hoe groot ze konden worden. Dat
deden we met een paar exemplaren. De grootste die
viel had een diameter van 40 centimeter.
Er kwam natuurlijk de vraag of je onze “oesterzwammen” kon eten. Daar durfde ik geen ja of nee op
te zeggen.
Het Pieter Vermeulen museum bood uitkomst. Daar
kreeg ik een kweekbak voor eetbare oesterzwammen
en een receptenboekje!!!
We hebben gebakken oesterzwam op toast en oesterzwamsoep gegeten.
Verantwoord.

IJmuiden - De modezaken Jacky Hart en Bij Bo worden compleet opnieuw
ingericht. Niet alleen krijgen de twee winkelpanden een nieuwe vloer en
worden de wanden en plafonds opnieuw in de verf gezet, ook komen er
nieuwe kledingrekken en wordt een volledig nieuwe stijl neergezet die
qua kleurenpalet en materiaalkeuze duidelijk anders is dan voorheen. Na
deze complete make-over gaan de winkels onder één nieuwe naam
verder.
In 1983 startte Jacomien Stokman in
Egmond aan Zee haar damesmodezaak Jacky Hart. De geboren en
getogen IJmuidense besloot in 1997
om de winkel te verhuizen naar haar
eigen woonplaats. Aan de Kennemerlaan 94 betrok ze een fraai
winkelpand en een jaar later nam ze
ook het pand ernaast op nummer 96
over. Sinds 2014 runt dochter Bo
Stokman het rechter deel van de
zaak onder de naam Bij Bo, maar
daarin gaat nu verandering komen.
Beide dames blijven de zaak samen
voeren, maar de twee afzonderlijke
namen verdwijnen van de gevel. Wat
de nieuwe naam gaat worden? Dat
houden ze graag nog even geheim
tot het moment van heropening.
,,Het waren tot nu toe twee winkels
met twee aparte stijlen’’, vertelt Bo.
Ze legt uit: ,,Bij Bo was iets sportiever,
voor een iets jonger publiek. De
collectie van Jacky Hart was wat
vrouwelijker, soms iets formeler.
Allebei mogen de klanten straks ook
gewoon verwachten, het wordt
alleen wat meer gemixt.’’
Het plan om de winkels een facelift
te geven, bestond al zo’n twee jaar.
Bo: ,,Sinds afgelopen zomer ben ik in
verwachting en het leek me een
goed idee om de verbouwing van de
winkels te hebben afgerond als het
kindje komt. We hadden de werkzaamheden daarom ingepland voor
half februari. Door de lockdown
hebben we alles twee maanden naar
voren gehaald, zodat we het konden
combineren.’’
De reeds gecontracteerde Aannemer
Van Offenbeek Bouw bleek in staat te

zijn om flexibel mee te bewegen met
de gewijzigde planning en is inmiddels volop aan de slag. Het schilderwerk wordt verzorgd door het IJmuidense bedrijf Hutten Verhuur, dat van
oudsher een schilderbedrijf was maar
zich nu in de evenementenbranche
beweegt en daardoor zwaar
getroffen is door de coronabeperkingen. ,,Zo helpen we een plaatselijke ondernemer om aan het werk te
blijven. Dat vinden we belangrijk’’,
zegt Bo.
Samen met stylist Dennis Steenbergen van Style-LINK is het plan
voor de indeling van de nieuwe
winkel tot stand gekomen. Hij
verzorgt al langere tijd de etalages
van Jacky Hart en Bij Bo.
Hoewel de twee winkelpanden nu
vrijwel leeg zijn, houdt dat niet in dat
de verkoop is gestopt. ,,We zijn
online heel actief en desgewenst
komen we ook met een rek voor
kleding bij mensen thuis. Onze
kracht ligt in de persoonlijke
aandacht voor de klant. We merken
dat online bestellen vaak een
drempel is, maar toch rijden we elke
dag wel bestellingen weg. Zodra we
weer open mogen gaan, kunnen we
met een frisse nieuwe look onze
klanten weer in de winkel inspireren.’’
Of er een grote opening komt, zal
afhangen van de ruimte die daartoe
op grond van de coronabeperkingen
wordt geboden.
Intussen kunnen klanten via www.
jackyhart-bijbo.nl en via de kanalen
op de sociale media op de hoogte
blijven van de laatste
ontwikkelingen.

Deze jongen heeft een slimme manier bedacht om wat extra geld en lootjes te verdienen. Foto: Ton van Steijn

7350 lootjes uitgedeeld
Velsen - Dit jaar kregen kinderen bij
het inleveren van kerstbomen niet
alleen 50 cent, maar ook een lootje
waarmee mooie prijzen te winnen
zijn. Op 6 januari zijn op acht plekken
in Velsen in totaal 7350 kerstbomen
ingeleverd. Deze kerstbomenactie
verving dit jaar de jaarlijkse kerst-

boomverbrandingen die door de
coronamaatregelen niet door konden
gaan. De ingeleverde bomen worden
in plaats daarvan gecomposteerd.
De trekking van de loterij is op vrijdag
15 januari. De hoofdprijs is een
bedrag van 500 euro. Deze prijs mag

de winnaar met zijn of haar klasgenoten besteden aan bijvoorbeeld een
excursie of doneren aan een goed
doel. Daarnaast zijn er 50 prijzen van
10 euro.
De winnende lotnummers zijn na de
trekking te vinden op
www.velsen.nl/kerstbomenactie.

School mag ruimte huren in kerkgebouw
Santpoort - Basisschool De Schoolwerkplaats groeit erg snel. Zo snel,
dat niet alle leerlingen in het pand
aan de Frans Netscherlaan 4b ondergebracht kunnen worden. Het
schoolbestuur heeft daarom de
gemeente verzocht om een

passende oplossing te zoeken voor
het ruimtegebrek. Die oplossing is
gevonden in de mogelijkheid om
ruimte te huren bij de protestantse
gemeente Santpoort-Noord/Velserbroek. Het schoolbestuur mag voor
de rest van het lopende schooljaar

ruimte huren in het kerkgebouw aan
de Burgemeester Enschedélaan 65.
Voorafgaand aan het volgende
schooljaar zal de situatie opnieuw
worden beoordeeld, zodat tijdig
passende maatregelen genomen
kunnen worden als dat nodig is.
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Telstar weet opmars
niet voort te zetten

TYPISCH IJMUIDEN

Velsen - Telstar heeft de goede opmars niet kunnen voortzetten in
Doetinchem. De Graafschap is een maatje te groot voor de ploeg van
trainer/coach Andries Jonker. Door doelpunten van Joey Konings en Ralf
Seuntjens in het eerste bedrijf wint de thuisclub met 2-0.
In de 6e minuut laat Telstar zich voor
de eerste keer voor het doel van
Rody de Boer zien. Na goed voorbereidend werk van Gyliano van Velzen
kopt Yaël Liesdek de bal naast het
doel. Negen minuten later is het aan
de andere kant van het speelveld wel
raak. Joey Konings tikt na een goede
aanval de bal tegen de touwen: 1-0.
In de 21e minuut is Rashaan
Fernandes dicht bij de gelijkmaker.
Een verre ingooi van Ilias Bronkhorst
wordt door Sebastian Soto doorgekopt naar Rashaan Fernandes. De
aanvaller staat vrij om de gelijkmaker
te scoren. Hij schiet hoog over. Twee
minuten verder passt Gyliano van
Velzen de bal op Sebastian Soto. De
spits zet voor. Net voordat een
Telstarspeler kan inschieten werkt
een Zebra de bal weg. Rond het half
uur schiet Daniel Adshead de bal op
het doel. Het leer wordt onderweg
van richting veranderd. Rody de Boer
is bij de les en tikt de bal over de lat.
De corner die hierop volgt wordt
door Welat Cagro in het volle strafschopgebied geschoten. Gyliano van
Velzen mikt te hoog. Weer twee
minuten later speelt Welat Cagro de
bal naar Gyliano van Velzen. Hij
geniet van veel vrijheid maar schiet
ruim naast. Even later probeert Welat

Cagro het met een afstandsschot. De
bal wordt een prooi voor Rody de
Boer. Vijf minuten voor het rustsignaal komt de thuisclub op 2-0. Telstar
krijgt de bal niet weg uit het eigen
strafschopgebied. Ralf Seuntjens
profiteert daar optimaal van en
schiet vanaf de rand van de zestien
raak: 2-0.
Na rust heeft Telstar weinig in te
brengen. De Graafschap is heer en
meester aan de bal. De Zebra’s
krijgen een aantal grote kansen maar
gescoord wordt er niet meer. Vooral
Ralf Seuntjens is aardig voor zijn
oude werkgever. De spits krijg een
aantal kansen maar faalt in de afwerking. Ook invaller Camiel Neghli is
dicht bij een treffer maar hij stuit op
Jasper Schendelaar.
Opstelling Telstar:
1. Jasper Schendelaar, 2. Ilias Bronkhorst, 5. Redouan El Yaakoubi, 7.
Rashaan Fernandes (80e min. 15.
Redouan Taha), 9. Glynor Plet, 10.
Daniel Adshead (80e min. 11.
Anthony Berenstein), 12. Sebastian
Soto (90e min. +1 27. Roscello Vlijter)
18. Gyliano van Velzen (69e min. 26.
Tom Overtoom), 21. Anass Najah (80e
min. 23. Cas Dijkstra), 28. Welat Cagro
en 43. Yaël Liesdek.

Hoek van de Lagersstraat (links) en Ratelsstraat (rechts) in het voormalige gebied De Lagers. De vooroorlogse Lagerstraat liep
vlak voor de woningen links op de foto, richting De Ruyterstraat. Bij de wederopbouw is de Lagerstraat rechtdoor getrokken
richting Piet Heinstraat en is voor deze woningen een driehoekig pleintje ontstaan. Foto: Erik Baalbergen

Enkele minder bekende
voormalige velden

woonwijk ingeklemd door De Noostraat, Zoutmanstraat en Kanaaldijk. De Lagersstraat ligt echt in het
voormalige De Lagers.

Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze aflevering aandacht voor enkele minder bekende, voormalige op het IJmuider grondgebied gelegen en in
straatnamen vernoemde velden.

De bij de Lagersstraat gelegen Ratelsstraat ligt niet in
het gebied waar het naar genoemd is. De Ratels is een
gebied dat grofweg ten oosten van de huidige Zeeweg
en ten zuiden van de Groeneweg ligt. In de twintiger
jaren van de vorige eeuw is De Ratels grotendeels
bebost en een geliefd wandelgebied. Het bos wordt in
de daarop volgende jaren gerooid voor de aanleg van
de vogelbuurt.

Door Erik Baalbergen

De Koekoekstraat is vernoemd naar een bebost terrein
De Koekoek in het voormalige Velseroord, het tegenwoordige IJmuiden-Oost. Waar De Koekoek precies lag
heb ik niet kunnen achterhalen.

Velsen is van oudsher een agrarische gemeenschap.
Rondom het dorp en tussen het dorp en de duinen in
het westen lagen veel landerijen, boerderijen en
beboste gebieden. Op oude kaarten en in oude
kranten vinden we namen als De Ratels, De Lagers, De
Koekoek, Het Beekmansbosch, Hanenveld, Koeienland,
Patersveld, De Zanders, De Kickvorsch, Musschenbuurt,
Claeswalle, De Drie Hoekjes, De Tusschenbeeken,
Velserduyn, Oost(er)duin en De Hei. Met de kanaalgraverij en de groei van IJmuiden zijn veel landerijen en de
bijbehorende veldnamen verdwenen. Een enkeling
kent een naam misschien nog uit eigen herinnering of
van horen zeggen. Sommige veldnamen leven nog
voort in straatnamen. Deze week nemen we een paar
van deze in straatnamen vernoemde “velden” onder de
loep.

Ron Stals bedenkt
creatieve oplossing
IJmuiden - Door de lockdown worden ondernemers creatief, zo ook Ron Stals.
Via zijn website www.ronstals.nl, WhatsApp (06-55155084), telefonisch (0255515407) of per e-mail (ron.stals@wxs.nl) kun je bij Ron Stals IJzerwaren een
bestelling doen. Bij de winkel op Lange Nieuwstraat 775 is bij het loket
gemaakt door Werners Krijtkunst (www.krijtkunst.com) de bestelling af te
halen, er wordt niet bezorgd. De winkel mag open blijven omdat het onder de
categorie ‘essentiële winkel’ valt. Op gepaste afstand een leuke creatieve
oplossing in deze tijd. Foto: aangeleverd

De Koekoek, de Lagers en De Ratels
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 augustus
1909 worden de namen van de Koekoekstraat, de
Lagersstraat en de Ratelstraat vastgesteld. In de
notulen lezen we in verband met de naamgeving: ‘De
heer Netscher vraagt naar den oorsprong van de
namen door den heer van Tuyll voorgesteld. Een
koekoek is een vogel, maar Lagerstraat, houdt dat
verband met een drank, en Ratelstraat met den
Aschman? De heer van Tuyll antwoordt dat de namen
ontleend zijn aan landerijen.’ Niet naar een vogel, een
biersoort en de ratel van de vuilnisophaler (asman) dus.
Het voorstel om deze straten de Julianastraat, Mecklenburgstraat en Hertog Hendrikstraat te noemen wordt
verworpen…
Het gebied De Lagers komen we al tegen op een kaart
uit de zeventiende eeuw als ‘De Laegies’. Het gebied ligt
grofweg ten noorden van de huidige De Noostraat en
Stationsweg en ten oosten van de Zoutmanstraat, een
voormalig stuk Zeeweg. De Lagers strekt zich een eind
naar het noorden uit.
Een groot deel van het gebied verdwijnt bij de aanleg
en de daarop volgende verbredingen van het kanaal. In
het zuidelijk deel van de Lagers ligt tegenwoordig de

Wel is bekend dat kanaalgravers zich tijdens de kanaalwerken ook in De Koekoek vestigden. De Koekoekstraat
was een zijstraat van de Lagersstraat en is bij de wederopbouw verdwenen.
Beekmansbos
Het Beekmansbosch is een voormalig bosgebied dat
ligt ingesloten door de huidige Willemsbeekweg,
Velserduinweg, Kalverstraat en Zeeweg. Het bos is in de
achttiende eeuw aangelegd als het voorbos van de
hofstede Velseroogh. Deze hofstede lag ter hoogte van
het huidige Marktplein.
Na de sloop van Velseroogh wordt het grondgebied
verkaveld en wordt ene Jan Beekman eigenaar van het
voorbos.
De naam Beekmansbosch komt al vanaf begin negentiende eeuw voor. Tijdens de kanaalgraverij ontwikkelt
zich hier de kanaalgraverskolonie De Heide. In de loop
van de twintigste eeuw wordt het hele gebied
bebouwd. Op het terrein van de voormalige Zaanlandse Houthandel verrijst na de grote brand van juni
1977 tussen de Kalverstraat en de Piet Heinstraat een
complex met koopappartementen rond een binnenterrein. Dit terrein krijgt in 1982 de naam Beekmansbos.
Het tegenwoordige Beekmansbos ligt op het voormalige Beekmansbosch.
De Zanders
De Zanders of Sanders is een gebied met zandgrond
dat sinds de middeleeuwen als bouwland gebruikt
wordt. De Zanders ligt tussen de tegenwoordige Velserduinweg, Zeeweg en Willemsbeekweg. Op De Zanders
verrijzen onder meer de Tuchtschool dat later als Antonius Ziekenhuis wordt gebruikt, het latere Zeewegziekenhuis, de gemeentewerf aan de Velserduinweg, het
Rode Dorp en de Paterskerk. Het hele gebied raakt in
de loop der jaren verder volgebouwd. De huidige
Zandershof en Zandersstraat liggen echt op de voormalige Zanders.
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Dreigend tekort aan huisvesting
voor zorgbehoevende ouderen
Regio - De ouderenzorgaanbieders in de regio Kennemerland doen een
dringende oproep aan gemeenten, woningcorporaties en financiers om
gezamenlijk actie te ondernemen ter voorkoming van het dreigend
tekort aan huisvesting voor ouderen die zorg nodig hebben.
De ouderenzorgorganisaties Sint
Jacob, Kennemerhart, Zorgbalans,
Zorggroep Reinalda en Viva! Zorggroep hebben samen met zorgkantoor Zilveren Kruis een onderzoek
laten uitvoeren naar de ontwikkeling tot aan 2040 van de vraag en
aanbod van woonplekken voor
zorgbehoevende ouderen. Uit dit
door onderzoeksbureau Gupta
uitgevoerde onderzoek blijkt dat de
demografische ontwikkelingen in
de regio zorgen voor een sterk
groeiende vraag naar woningen
voor ouderen met een zware
zorgvraag.

Kerstboom laat zich lastig verwijderen
Driehuis - Even een kerstboom weghalen…? Het bleek nog een behoorlijke klus te zijn. De grote boom aan de Driehuizerkerkweg ter hoogte van de Da Costalaan zat behoorlijk diep in de grond en was goed verankerd. De vijf mannen die
zaterdagochtend de boom van zijn plaats moesten halen, hadden er nog een behoorlijke klus aan. Uiteindelijk lukte
het om de kerstboom uit het trottoir te krijgen en af te voeren. Het laatste beetje kerstsfeer is daarmee weer voor een
maand of tien uit het straatbeeld verdwenen. Foto: Ton van Steijn

Dreigend tekort
ouderenhuisvesting
Op dit moment beschikken de zorgorganisaties in de regio Kennemerland gezamenlijk over 4.670 woonplekken voor mensen met intensieve verpleging of verzorging
vanuit de Wet langdurige zorg. In
2040 zullen er tot 50% meer van dit
soort woonplekken nodig zijn. Dit
betekent dat het tekort aan
woningen voor ouderen met een
zware zorgvraag zal oplopen tot
ongeveer 2.000 woningen in 2040.
,,De conclusies uit het rapport
geven duidelijk de urgentie aan om
met zorgorganisaties, gemeenten,
woningbouwcorporaties en financiers gezamenlijk snel actie te
ondernemen”, aldus Eduard van
Bockel, bestuurder van Sint Jacob.
,,We stevenen af op een groot tekort
aan geschikte woonzorgplekken
voor ouderen in 2040. Dit is een
maatschappelijk probleem dat de
zorgorganisaties niet alleen kunnen
oplossen, maar waarbij een gezamenlijke inspanning van alle
betrokken partijen cruciaal is.”
Nieuwbouwplannen
Ouderen die in een woonzorgcentrum komen wonen hebben steeds
zwaardere zorg nodig. Diverse
woonzorglocaties in de regio zijn
niet ingericht op deze toenemende

De jarige Esparanza Moreira genoot van de draaiorgelmuziek die voor haar verjaardag was geregeld. Foto’s: aangeleverd

zorgzwaarte of voldoen niet meer
aan de wooneisen van deze tijd. De
investeringen van zorgorganisaties
zullen in de komende jaren voornamelijk gericht zijn op het
vernieuwen van deze oudere locaties. Het bijbouwen van de extra
benodigde woningen kunnen de
zorgorganisaties niet alleen.
Gezamenlijk werken
aan een oplossing
Naar verwachting is het maximaal
haalbare aantal extra woonplekken
dat de geplande ver- en nieuwbouw
door zorgorganisaties oplevert 400
woningen. Dit is slechts een klein
deel van de 2000 extra woningen
die nodig zijn in 2040. Daarom
zullen ook zowel gemeenten als
woningbouwcorporaties de maatschappelijke opgave om voldoende
woningen voor ouderen te creëren
tot een van hun prioriteiten moeten
maken.
Diverse gemeenten in Kennemerland zijn bezig met het actualiseren
van de gemeentelijke Woonvisie. De
zorgorganisaties doen een oproep
aan deze gemeenten om de bevindingen van het rapport daarin op te
nemen en om bij plannen voor
gebiedsontwikkeling ouderenhuisvesting een plek te geven. Ook het
uitbreiden van de capaciteit en
infrastructuur voor zorg thuis zal
onderdeel moeten zijn van de
plannen.
Ten slotte adviseren zij om de huisvestingsopgave ouderenzorg een
plaats te geven in de prestatieafspraken tussen woningcorporaties
en gemeenten.
Van Bockel: ,,Alleen als alle
betrokken partijen - zorgaanbieders, gemeenten, woningcorporaties en het zorgkantoor - zich gezamenlijk inspannen, zullen er in 2040
voldoende geschikte huisvestingsplekken beschikbaar zijn voor
kwetsbare ouderen die zware zorg
nodig hebben.”

Spandoekenactie FNV voor
verhogen minimum loon

Draaiorgel geeft extra sfeer aan
verjaardag Esparanza Moreira

Velsen - Het minimum loon moet volgend jaar verhoogd worden naar
veertien euro per uur. Met die eis komt vakbond FNV. Om de eis kracht bij
te zetten wordt op zaterdag 16 januari een actiedag gehouden. In
Haarlem en de regio IJmond worden vijf spandoeken gemaakt. Die
komen onder meer te hangen bij het Pontplein in Velsen-Zuid en aan het
viaduct over de A208 in Santpoort.

IJmuiden - Na vijf weken in haar
kamer te hebben moeten doorbrengen, kon Esparanza Moreira
vorige week toch nog een beetje
haar 48e verjaardag vieren. De
bewoonster van De Duinpan, een
woonlocatie van stichting Philadelphia, vond het helemaal
geweldig dat drie van haar zussen
samen een bijzondere verrassing
hadden geregeld. Het draaiorgel
Mascotte van de familie Van den
Heuvel was naar de Reigersbossenlaan gereden om voor Esparanza en
haar medebewoners te spelen.
Onder leiding van orgelmannen
Henk en Jacob werden vrolijke

De steun voor het idee van een
hoger minimumloon groeit. Nadat
duizenden inwoners van ons land
met acties en petities hun adhesie
betoonden, kwamen ook twintig
gemeenten in beweging. Na acties
op straat werd in Haarlem op 5
november jl. een motie in de
gemeenteraad aangenomen,
waarin het college van burgemeester en wethouders wordt
aangespoord om bij het kabinet
aan te dringen op een eerlijker
verdeling van de welvaart. Ook in
de wetenschap en bij de planbureaus groeit de steun volgens het
FNV met de dag.

noten gespeeld om de zorgen rond
het coronavirus enigszins te kunnen
vergeten.
Delmira van der Kruijssen-Moreira

had de verrassing samen met haar
zussen Lydia en Fabiola voor hun zus
Esparanza voorbereid.
Ze vertelt: ,,De gehandicaptenzorg
wordt een beetje vergeten in deze
coronatijd! Juist voor deze bewoners
is wat er nu gebeurt allemaal heel
raar, eng en onbegrijpelijk. De zorg
heeft het ook daar extra druk en
handen tekort. Respect ook voor de
verzorgers van Philadelphia maar
ook voor de bewoners, want ze
staan nog steeds rechtop in deze
coronatijd. Ik vind dat dit ook wel
eens gezegd mag worden. Petje af!
Ook wil ik de orgelmannen graag
bedanken voor hun inzet.’’

,,Twee miljoen mensen voelen op
dit moment niets van de economische groei van de afgelopen
decennia. Sterker nog, hun
inkomen is de afgelopen veertig
jaar twintig procent minder waard
geworden. En dat terwijl de
winsten van grote bedrijven groter
en groter worden. Nederland is in
de kern een gigantisch rijk land. Die
rijkdom gaan we eerlijker verdelen.
Het minimumloon moet daarom
om te beginnen naar veertien euro
per uur. Daarmee stijgt ook de
AOW en het inkomen van mensen
met een uitkering’’, aldus de
vakbond.
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IJmuidens coronaprotest op de
hak genomen in LuckyTV
IJmuiden - De demonstratie van
actiegroep Defend IJmuiden was
dinsdagavond het onderwerp van
spot in het satirische televisie-item
LuckyTV.
Bij de beelden van de demonstratie,
die zaterdag plaatsvond op Plein
1945, was het commentaar zodanig
gewijzigd, dat het precies de tegenovergestelde betekenis kreeg. Zo
werd gemeld dat de protestactie
succesvol was geweest en dat de

gemeente Velsen de lockdown per
direct zou hebben opgeheven.
Ook burgemeester Frank Dales was
in de beelden te zien. De maker van
het satirische item had diens stem
vervangen door zijn eigen stem en
liet Dales lovend spreken over de
actiegroep: ,,Zo sympathiek aangepakt, echt petje af. Ik vind dat dit echt
een voorbeeld mag zijn voor de rest
van Nederland.’’

Digitale informatiebijeenkomst
over borstvoeding

Als een kandelaar blijft de dode beuk beeldbepalend. Foto: Arita Immerzeel

Dode beuk houdt leven in stand
Door: Arita Immerzeel
Driehuis - Sinds dit najaar is het
wandelpad naast de vijver ter hoogte
van het hondenlosloopveld op
buitenplaats Beeckestijn weer veilig
te bewandelen. De zieke beeldbepalende beuk, die in mei vorig jaar in
een storm een enorme tak verloor,
bleek dusdanig vermolmd dat er

geen redding meer mogelijk was. Het
wandelpad is een tijdlang afgezet
geweest met rood-witte linten. ,,Na
het broedseizoen is de boom aangepakt,” legt boswachter Eveline Blok,
werkzaam bij Natuurmonumenten,
uit. ,,Voor de veiligheid van wandelaars zijn alle grote takken verwijderd. Dit noemen we ook wel ‘kandelaberen’, omdat de boom hierdoor de

vorm krijgt van een kandelaar met
meerdere armen. Het onderste deel
van de boom hebben we laten staan.
De holtes in de boomstam bieden zo
een perfecte schuil- of broedplaats
aan vogels, eekhoorns, boommarters
of vleermuizen.”
Zo houdt de meer dan 250 jaar oude
beuk als een dode kandelaar toch
ook leven in stand.

Regio - Ben je zwanger en wil je
borstvoeding gaan geven? Dan is de
digitale voorlichtngsbijeenkomst die
het Spaarne Gasthuis op maandag 25
januari organiseert een prima start!
Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst krijg je informatie over hoe
borstvoeding werkt. Zo leer je hoe je
kunt zien wanneer je baby honger
heeft, hoe je je baby aanlegt en hoe
je weet of je baby genoeg gedronken
heeft. Ook bespreken we wat je kunt
doen als het geven van borstvoeding
niet loopt zoals je had gehoopt. We
geven veel praktische informatie en
laten filmpjes zien. Er is volop ruimte
om vragen te stellen. Zo kun je een
goede start maken met het voeden
van je baby.
Vanwege de landelijke richtlijnen van
het RIVM over het coronavirus lukt
het niet om echt bij elkaar te komen.
Daarom wordt de bijeenkomst digi-

taal aangeboden. Dit doet men in
samenwerking met JGZ Kennemerland via het programma Zoom. Hiervoor moet je je wel aanmelden.
Datum, tijd en locatie
Datum: maandag 25 december 2021
Tijd: 19.30-21.30 uur
Aanmelden
Wil je de bijeenkomst bijwonen?
Schrijf je dan in via het formulier op
de website www.spaarnegasthuis.nl.
Een aantal dagen voor de bijeenkomst krijg je een mail met daarin de
gegevens over het inloggen en deelnemen via Zoom.
Vragen?
Bel de afdeling patiëntenvoorlichting
op telefoonnummer (023) 224 2060
of stuur een mail naar info@spaarnegasthuis.nl.

Eerste lentebodes gesignaleerd in Velsen
Velsen - Het jaar is nog maar net begonnen en winterjassen en mutsen zijn hard nodig als je naar buiten gaat. In de zon en wind kan een winterse bui je ook nog zomaar overvallen. Daar trekken de
eerste lentebodes zich niets van aan. Her en der worden we blij verrast met bolgewas en bloesem, die blijkbaar graag willen laten zien, dat de lente eraan komt. Foto’s: Arita Immerzeel
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Raadsleden praten over
plaatsingsbeleid windturbines
Velsen - De gemeenteraadsfracties praten vanavond met elkaar over de
toekomst van windenergie in Velsen. Aanleiding hiervoor is de landelijke
discussie over de energietransitie en de consequenties die dit heeft op
lokaal niveau. In de komende decennia moet Nederland geheel overschakelen op duurzaam opgewekte energie. Met name elektriciteit uit zonnepanelen en windturbines zijn daarbij kansrijk.
Het probleem van windturbines is
echter dat ze nogal zichtbaar zijn in
het landschap. Het gaat om turbines
met een hoogte van 150 tot 200
meter. Een bekend fenomeen steekt
hier de kop op: we willen het wel,
maar liefst niet in eigen achtertuin.
Maar omdat de besluitvorming over
de energiestrategie vooral op landelijk en regionaal niveau plaatsvindt,
kan de gemeenteraad eigenlijk
weinig mee.
,,Juridisch is het bijna niet tegen te
houden’’, beaamt Falco Hoekstra. Hij
is communicatieadviseur van de

Velsense gemeenteraad en juicht het
toe dat de gemeenteraad zelf de
vinger aan de pols wil houden in dit
dossier.
Enige tijd geleden werden zogenoemde zoekgebieden benoemd,
dat zijn de gebieden waarbinnen
mogelijk ruimte kan worden
gevonden voor het plaatsen van een
windturbine.
De vraag is nu in hoeverre de
gemeente Velsen nog enige zeggenschap zou hebben over het wel of
niet toestaan van een windturbine
op een bepaalde locatie.

Genomineerden en winnaar De Noord-Hollandse Bier Brouwerij uit Uitgeest van de IJmond Duurzaam Award 2019.
Foto: aangeleverd

Genomineerden bekend voor
IJmond Duurzaam Award 2021
IJmond - Op donderdag 11 februari wordt tijdens de digitale startconferentie van project Upcycle Your Waste, voor circulaire economie, de
IJmond Duurzaam Award uitgereikt. Omgevingsdienst IJmond reikt deze
award uit aan een bedrijf dat in de bedrijfsvoering, of in hun product,
heel bewust kiest voor duurzaamheid. De genomineerden voor dit jaar
zijn BTAC Solutions in IJmuiden, Patina Dakdenkers in Beverwijk en
Crown Van Gelder in Velsen-Noord.
De genomineerden laten alle drie
zien hoe logisch, belangrijk en divers
duurzaam ondernemen kan zijn. Dit
jaar is gekozen voor het thema
pionieren, waar alle genomineerden
naadloos in passen. Een jury
bestaande uit wethouders en de
winnaar van de laatste uitreiking
bepaalt wie de IJmond Duurzaam
Award in ontvangst mag nemen. Op
11 februari wordt tijdens de conferentie de winnaar bekendgemaakt.
Meld u aan via www.odijmond.nl/
kickoff-uyw om daar bij te zijn!
BTAC Solutions
Zelfs over de telefoon, vanwege de
coronamaatregelen, is duidelijk dat
Willem Jonkman een ondernemer is
met een enorme motivatie om ‘goed
te doen’.
Zijn motto: ,,Denk niet alleen aan je
verdienmodel, denk aan je klein- en
achterkleinkinderen.”
BTAC Solutions is een elektronicaproductiebedrijf, dat onder meer
ledverlichting, prints voor beveiligingscamera’s en ontruimingssystemen voor bedrijven maakt. Willem
Jonkman is al jaren bezig met
verduurzaming. Hij bouwde zeven
jaar geleden zijn eigen warmtepomp
en laat die samen met de warmte
van zijn machines het gebouw
verwarmen. Zijn afvalstromen houdt
hij strikt gescheiden. Er zijn plannen
voor het isoleren van het pand en
daarna het aanbrengen van 220
zonnepanelen.
Willem Jonkman is kernlid van
vereniging GreenBiz IJmond en
schuift regelmatig aan bij
gesprekken met ondernemers. Om te
informeren en te inspireren.
Jonkman: ,,Om kans op vergissing en
teleurstelling te voorkomen. Ga eerst
bij anderen kijken en begin met de
simpele dingen.”

Patina Dakdenkers
Patina Dakdenkers is een begrip in
Beverwijk. Na oprichter Wil Boots is
nu Max Kwantes verantwoordelijk
voor de verduurzaming en hij doet
dat met evenveel enthousiasme.
Patina werkt onder andere aan
dakrenovatie en –onderhoud. Ook
legt Patina tuindaken aan en plaatst
zij waterretentiedaken, voor het
bufferen en geleidelijk afvoeren van
regenwater. Samen met hun partners, bijvoorbeeld afvalverwerkers en
woningcorporaties, zoeken zij naar
duurzame mogelijkheden. Onder de
noemer Oasedak kan men kiezen
voor biologische sedumdaken,
mogelijk in combinatie met zonnepanelen. ,,Gaat het om verduurzaming? Dan is er een dak voor”, aldus
Max Kwantes. Daarnaast is hun
nieuwe pand volledig energieneutraal, voorzien hun eigen zonnepanelen en laadpalen voor 12 elektrische auto’s én werken ze hard aan
hun motto voor de komende jaren:
‘afval bestaat niet’. Dat lukt al behoorlijk met bitumen, de wens is nu dat
ook met isolatie te realiseren.
Kwantes: “Het staat bovenaan het
verlanglijstje om daar een oplossing
voor te vinden.”
Crown Van Gelder
Het motto van zelfstandige papierfabriek Crown Van Gelder, al 125 jaar
gevestigd in de IJmond, is changing
the world of paper. ,,Dat klinkt alsof
je een grote broek aantrekt, maar we
doen het echt”, aldus CEO Miklas
Dronkers. Na 15 jaar geleden het
innovatieve inkjet papier te ontwikkelen, presenteerden Crown Van
Gelder en Cosun Beet Company
onlangs bietenpulppapier Crown
Native. 100% van de houtvezels komt
uit duurzaam beheerde bossen.
Naast de 80% houtvezels wordt nu

20% bietenpulp in het papier
verwerkt. Dit is een restproduct uit
de suikerproductie. Door de houtvezels te vervangen wordt er 16%
bespaard op CO2-uitstoot en fijnstofemissies, onder andere door transport. Naast innoveren in papier is
Crown Van Gelder ook op andere
punten duurzaam. Ze zijn vanaf het
eerste uur, met 100 medewerkers,
deelnemer van duurzaam mobiliteitsprogramma IJmond Bereikbaar.
Ze werken hard om in 2022 over te
gaan op een elektrische boiler, wat
10% CO2-reductie zal opleveren. Met
behulp van windturbines op zee kan
er dan nog duurzamer papier geproduceerd worden. Dronkers: ,,Moeder
natuur staat altijd aan begin van ons
product, met hout en nog meer met
bietenpulp. We kijken nu: waar
kunnen we het nog beter doen?”
Startconferentie Upcycle Your Waste
De uitreiking van de IJmond Duurzaam Award vindt plaats tijdens de
startconferentie van Interreg-project
Upcycle Your Waste. Hierin werkt
Omgevingsdienst IJmond samen met
internationale partners.
Dit project wil bedrijven in de
IJmond ondersteunen bij het
omzetten van afval naar een grondstof; voor het realiseren van een
circulaire economie. Het doel: de
afvalstromen tot wel 20 procent
verminderen.
Op 11 februari 2021 neemt dagvoorzitter Harm Edens ondernemers,
medewerkers van kennisinstellingen,
bestuurders en beleidsmakers mee
langs praktische voorbeelden, workshops over afvalhergebruik en interessante business cases.
Aanmelden
Mis de uitreiking van de IJmond
Duurzaam Award niet! Laat u inspireren door onze genomineerden.
Ook bent u van harte welkom bij de
conferentie van Upcycle Your Waste
om kennis op te doen en te
ontdekken welke circulaire mogelijkheden er voor uw bedrijf zijn. Meld u
aan via www.odijmond.nl/kickoffuyw. Meer informatie volgt snel.

Met onder andere sport worden jongeren gemotiveerd. Foto: aangeleverd

Jongeren zetten stappen
met Next Level IJmond
IJmond - Afgelopen najaar startte,
ondanks de coronabeperkingen, in
de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen het project Next Level
IJmond. 12 jongeren volgen dit
project, waarmee ze in 12 weken
grote stappen richting hun
toekomst zetten. Zowel de
gemeenten als de samenwerkende
organisaties vinden dat juist nu
jongeren geholpen moeten worden
naar een mooie en duurzame
toekomst richting opleiding, werk of
combinatie hiervan.
Next Level IJmond
Het project Next Level IJmond is er
voor jongeren van 16 tot 25 jaar die
zonder diploma thuis zitten en
graag de stap naar een betaalde
baan, opleiding of een combinatie
daarvan willen zetten. Dit project in
de IJmond, gefinancierd door de
gemeenten Beverwijk, Heemskerk
en Velsen, wordt voor de tweede
keer uitgevoerd. Deelnemers krijgen
trainingen op het gebied van het
ontdekken van kwaliteiten, verschillende arbeidssectoren, geldzaken,
kunst en cultuur, en sport. Met een
gevarieerd programma worden ze
door de ‘Toekomstcoaches’ van MEE

& de Wering geïnspireerd en gemotiveerd om aan de slag te gaan.
Groepsgevoel
Juist nu willen de gemeenten extra
aandacht aan jongeren besteden.
Het is belangrijk dat jongeren aan
hun toekomst blijven werken.
Ondanks alle maatregelen maken de
deelnemende partijen er een heel
leerzaam project van, waarbij de
deelnemers zoveel mogelijk live aan
de slag gingen. De live-sessies
vonden plaats in het Kennemer
Theater in Beverwijk.
De inspirerende theaterzaal biedt
veel ruimte, zodat de groep toch
goed fysiek bij elkaar kon zijn.
Inmiddels is Next Level IJmond in de
laatste fase beland en zijn de deelnemers naar elkaar toe gegroeid. In
deze veilige omgeving durven de
jongeren zichzelf te laten zien, waardoor ze beter het doel kunnen
bereiken dat ze zichzelf hebben
gesteld, of dat nu een nieuwe opleiding of een toffe baan is. Zo wordt
langdurig thuiszitten voorkomen en
is iedere jongere weer een stapje
meer geholpen in zijn of haar
toekomst.
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Jaarboek Boerenlandvogels 2020
laat treurig weidevogelseizoen zien
zijn van een van de vier Agrarische
Collectieven in het agrarisch natuuren landschapsbeheer, akkerranden
voor vogels in en dat areaal breidt
zich gestaag uit.

Kievit op droge akker. Foto: Joke Huijser-Spekken

Regio - 2020 was een dramatisch
weidevogelseizoen voor de grutto en
andere weidevogels. Dat is de treurige conclusie als je de cijfers ziet in
het Jaarboek Boerenlandvogels 2020.
Een extreem droog voorjaar en veel
predatie zorgden voor slechte
broedresultaten bij alle soorten,
ondanks alle inspanningen van
natuurbeheerders, boeren en vrijwilligers om de weidevogels te
beschermen. Al deze partijen
hebben hun schouders er onder
gezet dit jaar om zoveel mogelijk
weidevogelkuikens groot te krijgen,
maar het is niet gelukt de weidevogelpopulatie op peil te houden.
Verzamelen resultaten
aantallen weidevogel
Vrijwilligers verzorgen ieder jaar alle
weidevogeltellingen. Zo ook dit jaar.
Die gegevens zijn verwerkt in de
Boerenlandvogelbalans 2020 van
Sovon. Dit meerjarig overzicht laat
zien dat de trend negatief is, ook
buiten Noord-Holland. De grutto en
de patrijs zijn sinds 1990 met bijna

70% afgenomen. Ook met de scholekster en kievit gaat het niet goed.
Ze hebben te lijden onder het geïntensiveerde landgebruik en de
daarmee samenhangende verdroging, vermesting en versnippering.
Minder voedsel en meer predatie zijn
daar directe gevolgen van.
Zijn er lichtpuntjes?
Elk jaar presenteert Landschap
Noord-Holland in het Jaarboek
Boerenlandvogels de gegevens en
verhalen die de stand van de boerenlandvogels in de provincie NoordHolland laten zien. In dit jaarboek
worden o.a. beschreven welke onderzoeken gedurende het jaar zijn uitgevoerd en welke inspanningen vrijwilligers en organisaties met veel
enthousiasme en passie verrichten
om de boerenlandvogels te
behouden. Deze passie en enthousiasme zien we als lichtpuntjes.
Gelukkig komen de akkervogels in
de Boerenlandvogelbalans 2020
beter uit de bus. In Noord-Holland
richten steeds meer agrariërs, die lid

Wat is in het Jaarboek Boerenlandvogels 2020 terug te lezen?
Er zijn tal van initiatieven en voorbeeldprojecten die laten zien of
onderzoeken wat de beste leefomstandigheden zijn voor weidevogels.
Bijvoorbeeld in de Zandpolders bij
Callantsoog of in De Munt in Waterland, het Barnegat in Waterland-Oost
en de Bovenkerkerpolder in Amstelland. Deze gebieden worden
beheerd voor een optimaal biotoop
voor de boerenlandvogels. En dat
lijkt te werken. In het Innovatie
Programma Veen bij Assendelft
onderzoeken de initiatiefnemers de
relatie tussen vernatting met drukdrains en het weidevogelbiotoop.
Het voorkomen van predatie krijgt
dit jaar ook aandacht. Bijvoorbeeld in
de Hekslootpolder bij Haarlem is een
groot aantal wildcamera’s ingezet om
te monitoren welke predatoren er
actief zijn.
Hoe verder?
Landschap Noord-Holland is van
mening dat rigoureuze keuzes nodig
zijn. Het roer zal om moeten. Het
‘Aanvalsplan grutto’ dat op initiatief
van Pieter Winsemius met een groot
aantal natuurorganisaties, boeren en
overheden is opgesteld, biedt een
veelbelovend nieuw perspectief. Het
plan roept op om samen het broed
biotoop te verbeteren door het
creëren van grote leefgebieden van
minimaal 1000 hectare. In deze leefgebieden wordt ingezet op het
verhogen van het waterpeil, het
vergroten van de structuur in de
graslanden en het tegengaan van
predatie. Met een financieel perspectief voor de boeren. Landschap
Noord-Holland ondersteunt dit plan.
Het Jaarboek Boerenlandvogels 2020
is te downloaden op www.landschapnoordholland.nl/jaarboek2020.

Twee jaar na containerramp nog
steeds 800.000 kilo afval in zee
Regio - Op 2 januari was het precies twee jaar geleden dat 342 containers
overboord sloegen van containerschip MSC Zoe. Sinds die ramp is er veel
gebeurd, maar desondanks ligt zo’n kwart van de troep die in het water
viel nog steeds in de Noordzee. Stichting De Noordzee presenteert
vandaag de foto ‘Zou jij helpen als het kon?’ Die symboliseert dat in
november 2019 door de overheid is besloten te stoppen met opruimen.
“Als afval aanspoelt schrikken we er allemaal van,” zegt programmaleider
Ewout van Galen van Stichting De Noordzee. “Maar ook het onzichtbare
afval in zee is schadelijk en moet zo snel mogelijk opgeruimd worden.”
Op de foto zie je een man met een
afvalgrijper en een vuilniszak bij de
branding staan. Hij tuurt naar de
Noordzee, waar in de nacht van 1 op
2 januari 2019 3,2 miljoen kilo afval in
zee belandde. Het afval belandde in
de Noordzee, het grootste natuurgebied van Nederland, en in de
Waddenzee, UNESCO Werelderfgoed.
Er spoelden containers aan, mensen
uit het hele land hielpen met
opruimen en er werd door zowel
bergers als vissers afval uit zee
gehaald. “We zijn blij met de moeite

die is gedaan en de 2,4 miljoen kilo
afval die uit zee is gehaald,” aldus Van
Galen. “Maar het kan niet zo zijn dat
nu alleen het afval wordt opgeruimd
dat toevallig aanspoelt of in een
vissersnet belandt. Dat laatste levert
zelfs gevaarlijke situaties op. En
plastic afval vergaat niet, dus dit
probleem verdwijnt zich niet vanzelf.”
De afgelopen twee jaar is er niet stilgezeten door de overheid, kennisinstellingen en ngo’s: er is onderzoek
gedaan, er zijn rapporten geschreven

en er zijn aanbevelingen verstuurd.
Veilig containervervoer staat tegenwoordig hoog op de politieke
agenda. Van Galen legt uit: “De
containerramp met containerschip
MSC Zoe heeft het belang van veilig
containervervoer voor iedereen pijnlijk zichtbaar gemaakt. Niemand wil
dat dit nog een keer gebeurt. We zijn
dan ook blij dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft beloofd
om invulling te geven aan aanbevelingen uit recent verschenen onderzoeksrapporten, zoals het onderwerp
internationaal onder de aandacht te
brengen en te onderzoeken of een
nauwkeurige verkeersbegeleiding
voor schepen mogelijk is. Voorkomen
is beter dan genezen! En naast het
voorkomen van nieuwe containerrampen wil Stichting De Noordzee
dat het hoofdstuk ‘containerramp
MSC Zoe’ netjes wordt afgesloten. En
dat betekent: al het afval uit zee.”

Een kandidaat aanleveren kan tot en met 14 februari via www.penning.noordholland.nl. Foto: aangeleverd

Welke vrouw verdient Ribbius
Peletier-penning 2021?
Regio - Welke vrouw uit verdient een onderscheiding voor haar inzet voor
vrouwen in de Noord-Hollandse politiek? Welke vrouw is een politiek
voorbeeld voor andere vrouwen? De provincie zoekt de Noord-Hollandse
vrouw die daarvoor de Ribbius Peletier-penning 2021 verdient. Iedereen
kan een kandidaat aanmelden voor deze onderscheiding.
Zet kandidaat in het zonnetje
Een kandidaat aanmelden kan tot en
met 14 februari via www.penning.
noord-holland.nl. Op deze website is
het ook mogelijk om een foto van de
kandidaat in een galerij te plaatsen
bij de winnaressen van voorgaande
jaren. Een foto van deze galerij kan
daarna direct gedeeld worden op
Instagram, Facebook en Twitter. Zo
wordt de kandidaat alvast in het
zonnetje gezet.
Jury
Uit alle kandidaten kiest een jury een
vrouw die de Ribbius Peletierpenning 2021 verdient. Sybilla
Dekker (minister van Staat) voorzitter
van de jury, overhandigt de penning
op 5 maart. Dekker: ,,Op 17 maart
zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen, een mooie aanleiding om
aandacht te besteden aan de positie
van vrouwen en diversiteit in de politiek. Dat blijft nodig, want het gaat
nog steeds te langzaam”. Naast voorzitter Sybilla Dekker bestaat de
vakjury uit: Elske Doets, directeur van
het bedrijf ‘Doets Reizen’ en verkozen
tot ‘Zakenvrouw van het jaar 2017’;
dr. Liza Mügge, hoofddocent politicologie van de Universiteit van
Amsterdam; oud-Statenlid Rina van
Rooij en het Purmerendse Raadslid
Manja van der Weit, die de Ribbius
Peletier-penning kreeg in 2020.
Voorgaande winnaressen
Van der Weit kreeg de penning in
2020 voor haar initiatief ‘Vrouwen in
de Purmerendse Politiek’. Met
lezingen en trainingen inspireert zij
vrouwen om politiek actief te
worden. Devika Partiman ontving de
penning in 2019 als eerste. Zij is de
vrouw achter de Stichting ‘Stem op
een vrouw’ die vrouwen oproept om
te stemmen op een vrouw lager op

de kieslijst, om zo het percentage
vrouwelijke volksvertegenwoordigers te vergroten. Partiman en Van
der Weit zijn goede voorbeelden van
vrouwen die ervoor hebben gezorgd
dat meer vrouwen politiek actief zijn.
Ribbius Peletier-penning
Provinciale Staten reiken de Ribbius
Peletier-penning 5 jaar lang uit aan
een vrouw die zich verdienstelijk
maakt voor de positie van vrouwen
in de Noord-Hollandse politiek. De
onderscheiding is in 2019 ingesteld
vanwege 100 jaar vrouwenkiesrecht.
De penning is vernoemd naar de
eerste vrouwelijke gedeputeerde van
Noord-Holland, Liesbeth Ribbius
Peletier. Zij werkte haar hele leven
aan vrouwenrechten en richtte in
1932 het vormingscentrum De Born
voor vrouwen op. Ze was Eerste
Kamerlid, vrouwenvertegenwoordiger van de Verenigde Naties en
werd in 1958 het eerste vrouwelijk lid
van de Raad van State.
Verhouding vrouw-man
in de provincies
Na de Provinciale Statenverkiezingen
van 20 maart 2019 steeg het aantal
Statenleden (volksvertegenwoordigers van provincies) in Nederland dat
vrouwelijk is van 31,5 naar 33,2
procent.
Van de 12 commissarissen van de
Koning zijn er in 2 provincies vrouw.
Van de 55 Statenleden in NoordHolland zijn er op dit moment 20
vrouw en 34 man en 1 Statenlid wil
graag aangesproken worden als
‘Statenlid’ en niet als ‘mijnheer’ of
‘mevrouw’.
Eén vrouwelijk Statenlid wordt tijdelijk vervangen door een man. Als zij
weer terugkomt is 40% van de
Statenleden in Noord-Holland vrouw.

