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Station Driehuis is meer dan 60 jaar 
oud en verdient een volledige 
opknapbeurt. Maar de belangrijkste 
veranderingen van het station, zijn 
de twee liften. Deze maken het 
station straks voor veel meer reizi-
gers toegankelijk. Via de noordzijde 
kan je dan via de lift naar de tunnel 
waarna je met de tweede lift op het 
perron uitkomt. Naast het toeganke-
lijker maken van het station, wordt 
ook het meubilair vernieuwd en 
komen er doorzichtige overkap-
pingen die het station een frisse 
aanblik geven.

Tunnel tijdelijk dicht, 
omleidingsroute
Tijdens het bouwen van de liften 
gaat de reizigerstunnel dicht. Dit is 
van 15 maart tot en met eind 
oktober. In de tussentijd komt er een 
omlooproute via trappentorens aan 
de buitenkant van het station. Omlei-
dingsborden geven dit duidelijk aan. 
Door deze trappen vervalt het 
voetpad langs de doorgaande weg in 
het viaduct en versmallen we het 
�etspad. Ook de �etsenstalling wordt 
verplaatst om ruimte te bieden aan 
machines en materiaal van de 

aannemer. Het is voor reizigers en 
inwoners even onhandig maar het is 
te gevaarlijk om de tunnel open te 
houden tijdens de werkzaamheden.

Geen treinen in 
eerste weekend april
In het weekend van 3 en 4 april rijden 
er geen treinen en werkt Prorail dag 
en nacht door vanaf zaterdagoch-
tend 01.00 uur tot en met maandag-
ochtend 05.00 uur. Op dat moment 
worden de overkappingen bij de 
trappen verwijderd en komt er een 
grote bouwkuip met stalen 
damwanden. Hierin komen later de 
liften ‘te hangen’. 
Buurtbewoners ontvangen binnen-
kort van Prorail een brief met meer 
informatie.

Driehuis - Binnenkort gaat Prorail beginnen met de verbouwing van 
station Driehuis. Het station krijgt een nieuw modern uiterlijk en de 
toegankelijkheid wordt verbeterd. Tijdens deze werkzaamheden komt er 
een omleidingsroute door het viaduct.

Nieuw station voor Driehuis

Aanleiding
Op 15 december 2020 deed het 
gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
uitspraak in het hoger beroep dat 
was aangespannen door de Hells 
Angels. Deze hoger beroep uitspraak 
liet de ontbinding en verbodenver-
klaring van de Hells Angels door de 
rechtbank Midden-Nederland in 
stand. Het gerechtshof oordeelde 
hiermee dat hun activiteiten in strijd 
zijn met de openbare orde.
Uit de bestuurlijke rapportage die 
Dales van de politie ontving, blijkt 
dat het pand aan de Kanaalstraat 
38-40 wordt gebruikt als clubhuis en 
café door de Hells Angels. ,,De 
uitspraak van het gerechtshof was 
voor mij aanleiding om te besluiten 
tot sluiting van dit pand’’, aldus de 
burgemeester. ,,Deze sluiting sluit 
aan op vergelijkbare acties in het 
land, zoals de sluiting in Heiloo eind 
2019. Die sluiting vond plaats naar 

aanleiding van de uitspraak van de 
rechtbank Midden-Nederland op 29 
mei 2019. Vanuit het oogpunt van 
zorgvuldigheid heb ik het hoger 
beroep van 15 december 2020 afge-
wacht voor ik tot sluiting in IJmuiden 
overging.’’

Bij de sluiting van het pand, afge-
lopen vrijdag om 10.00 uur, waren 
ook de wijkagenten aanwezig. Als 
gevolg van de sluiting mag niemand 
nog in het clubhuis, het café of op 
het bijbehorende perceel komen. 
Betrokkenen zijn in de gelegenheid 
gesteld hun eigendommen op te 
halen en andere voorbereidingen te 
tre�en voor de sluiting. Dales: ,,De 
sluiting is voor onbepaalde tijd en 
wordt eventueel opgeheven als ik 
ervan overtuigd ben dat het pand 
niet opnieuw gebruikt zal worden als 
clubhuis en/of café van de Hells 
Angels.’’

IJmuiden - Vrijdag 26 februari sloot burgemeester Dales het clubhuis van 
Hells Angels MC charter Westport en café Oud-IJmuiden (Kanaalstraat 
38-40) voor onbepaalde tijd.

Burgemeester sluit clubhuis 
en café Hells Angels

Zaterdag zijn gezinnen welkom en 
op zondag verwelkomen de organi-
satoren graag jongeren vanaf 15 jaar. 
Het parcours kan best uitdagend zijn 
voor kleine kinderen. men raadt een 
minimale leeftijd van 6 jaar aan.
Vanwege de coronamaatregelen is 
het noodzakelijk om vooraf te reser-
veren via sportpasvelsen.nl. Er is dus 
beperkte mogelijkheid tot deelname. 
Om deze activiteit coronaproof te 
laten plaatsvinden is het verplicht 

dat de deelnemers zich aan de RIVM- 
richtlijnen houden. Voor het 
betreden van de stormbanen 
moeten de handen worden gedesin-
fecteerd. Per onderdeel is er een 
kwartier de tijd, na 1 uur word je 
vriendelijk verzocht de ligweide te 
verlaten en plaats te maken voor de 
volgende deelnemers.
Het betreden van de stormbanen is 
op eigen risico.
Heb je vragen over de activiteit? 

Neem dan contact op via buurtsport-
coachzwembad@velsen.nl.

Leuke activiteit op de ligweide
Velsen - Sportloket Velsen organiseert op zaterdag 6 en zondag 7 maart 
een spectaculaire activiteit op de ligweide van zwembad De Heeren-
duinen. Er komen drie opblaastoestellen te staan. Een wipe-out, een 
stormbaan van 15 meter en één van 23 meter lang!

Een leuke uitdaging, komend 
weekend op de ligweide van 
zwembad de Heerenduinen.
Foto: aangeleverd
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Wie zijn we in Velsen? Wat is het karakter 
van elke woonkern? Wat zijn onze ambi-
ties? Dit zijn nog maar een paar vragen die 
we vorig jaar gesteld hebben aan inwoners, 
ondernemers, maatschappelijke organisa-
ties en buurgemeenten tijdens een Velsens 
Forum, gesprekken in de woonkernen, in-
terviews en via het Burgerpanel. 

Hoe nu verder?
Voordat de gemeenteraad de Visie op Velsen 
2050 vaststelt, willen we met u in gesprek over 
belangrijke keuzes die we voor de toekomst van 
Velsen moeten maken. Bijvoorbeeld over de 
vraag hoe moet de gemeente in de wijk en regio 
zichtbaar zijn, hoe dragen we in de toekomst al-
lemaal ons steentje bij, hoe kunnen we thuis en 
op het werk verduurzamen en hoe benutten we 
(informatie)technologie. Verder willen we u de 
resultaten van alle gesprekken uit 2020 delen. 
U kan dan vragen stellen over de resultaten en 

gaat in gesprek met de gemeenteraad. 

Wanneer vindt de bijeenkomst plaats?
Op maandagavond 8 maart aanstaande organi-
seren we een digitale bijeenkomst van het Vel-
sens Forum. De bijeenkomst begint om 20.00 
uur en duurt tot 22.00 uur.  Wij nodigen u van 
harte uit voor deze bijeenkomst. 

Aanmelden
Stuur een mail naar visieopvelsen@velsen.
nl. U krijgt dan van ons een link voor de zoom-
meeting en het programma van de bijeenkomst.
 Tot maandagavond  8 maart bij het Velsens Fo-
rum!

Bijeenkomst Visie op Velsen 2050

Superprijs kerstbomeninzameling 
overhandigd aan Kate!
Wethouder Bram Diepstraten heeft gisteren 
de Superprijs van de kerstbomeninzameling 
digitaal overhandigd aan leerlinge Kate van 
de Bosbeekschool. Zij gaat haar prijs van 
500 euro besteden aan een excursie met 
haar klasgenoten.

Kate en haar klasgenoten zijn  erg blij met de 

prijs. Ze denkt eraan om naar een plek te gaan 
waar ze met haar klas kan trampolinespringen.
Omdat er dit jaar geen kerstbomenverbranding 
was, kregen kinderen bij het inleveren van een 
kerstboom 50 eurocent en een lootje. Naast de 
Superprijs trok de wethouder 50 andere loten. 
De winnaars van deze lootjes hebben een ca-
deaubon van 10 euro gewonnen.  

Verkiezingen in Velsen: veiligheid 
en gezondheid staan voorop
De Tweede Kamerverkiezingen op 15, 16 
en 17 maart zijn vanwege corona extra 
bijzonder. Het veiligheidsaspect is van 
enorm belang en daarom hebben we op 
de stembureaus in Velsen alle benodigde 
maatregelen genomen om inwoners veilig 
te laten stemmen. 

Alternatieven
Het begint ermee dat er alternatieven zijn 
voor het fysiek gaan stemmen. Iedereen die 
besmet is of klachten heeft die hierop kunnen 
wijzen, roepen we op om niet naar het stem-
bureau te komen. Heeft u klachten? Dan kunt 
u iemand anders voor u laten stemmen door 
een volmacht te geven. De mogelijkheden 
daarvoor zijn deze verkiezingen verruimd. 
Bovendien geldt voor alle mensen van 70 jaar 
en ouder dat zij deze keer per brief kunnen 
stemmen. 

Maatregelen op stembureaus
Op de stembureaus gelden strikte regels voor 
maximale veiligheid. Rondom en in de stem-
bureaus houdt iedereen anderhalve meter af-
stand. Bij de inrichting van de stembureaus 
en de doorlooproutes is hier rekening mee ge-

houden. Aan iedere stemmer wordt gevraagd 
of hij of zij klachten heeft. Het dragen van een 
mondkapje is verplicht, net als het bij binnen-
komst desinfecteren van de handen. Boven-
dien vindt in elk stembureau iedere 45 mi-
nuten zeer grondige reiniging plaats. Hierbij 
worden de kuchschermen, de stemhokjes, de 
stembus en zelfs de stempotloden ontsmet. 
De stembureauleden zijn allemaal goed op de 
hoogte van de extra maatregelen en zien erop 
toe dat deze nageleefd worden. 

Locaties stembureaus
Enkele van onze stembureaus zijn in scholen 
ondergebracht. Dit kan omdat de gemeente 
bij de verkiezingen op 17 maart zeer uitge-
breide veiligheidsmaatregelen doorvoert, die 
voor scholen niet dagelijks haalbaar zijn.  

Meer informatie
Op www.velsen.nl/verkiezingen vindt u meer 
informatie over de Tweede Kamerverkie-
zingen. U leest hier o.a. alles over vervroegd 
stemmen, briefstemmen, welke stembureau 
is ingericht voor mensen met een visuele be-
perking en vindt u het overzicht van stembu-
reaus in de gemeente Velsen. 

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/winkelen 

of bel 0800-1351 

Winkelen op afspraak 
 

Niet-essentiële winkels zijn dicht tijdens de lockdown. Per 3 maart is het wel mogelijk  
om te winkelen op afspraak. Hoe werkt het?

26 februari 2021

Werk thuis, tenzij  
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter  
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Is het druk?  
Ga dan weg.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Heb je klachten? 

Blijf in thuisquarantaine. 

Ontvang geen bezoek. 

Laat je testen.

2.   Je ontvangt een 
bevestiging met een 
tijdslot waarin je kunt 
winkelen. Er zit 
minimaal 4 uur tussen de 
gemaakte afspraak en je bezoek 
aan de winkel.

1.    Maak online of 
telefonisch een 
afspraak bij een 
winkel

4.   Per winkel zijn 
maximaal 2 klanten 
tegelijk binnen. In een 
winkel met meerdere 
verdiepingen zijn er maximaal 
2 klanten per verdieping.

3.   Kom alleen naar de 
afspraak. Heb je 
klachten? Kom niet 
naar de afspraak, blijf in 
thuisquarantaine en laat je 
testen. 

6.   Betaal zoveel mogelijk 
contactloos.

5.   De afspraken zijn  
       voor een tijdslot van 

minimaal 10 minuten. 
Klanten mogen eerder weg.  

       In overleg met de winkelier kan 
een tijdslot langer dan 10 
minuten duren.

 .

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier hier-
van is een wijkplatform actief. In onder-
staande tabel tref u een overzicht aan wan-
neer ze vergaderen.

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit 
de betre� ende wijk. Zij komen op voor het al-
gemeen belang van de wijk, maar zijn geen 
actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de 
gemeente en geven daarover gevraagd of on-
gevraagd advies. Wijkplatforms worden heel 
vaak gevraagd deel te nemen aan discussie-

groepen. Voor meer informatie, ga naar de web-
site https://www.wijkplatformsvelsen.nl

  Als u een vergadering wilt bijwonen: hier vol-
gen de locaties en vergaderdata voor 2021.
Vanwege corona vinden de vergaderingen vir-
tueel via ZOOM plaats. U kunt zich hiervoor 
aanmelden via www.wijkplatformsvelsen.nl. 
Kies het gewenste Wijkplatform en vul het for-
mulier onder ‘CONTACT’ in. U krijgt dan een 
inlogcode voor zoom per e-mail toegestuurd.

  Wanneer vergaderen de 
Wijkplatforms Velsen 2021

Wanneer vergaderen de Wijkplatforms Velsen 2021 
 
Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier hiervan is een wijkplatform actief. In onderstaande tabel 
tref u een overzicht aan wanneer ze vergaderen. 
 
Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit de betreffende wijk. Zij komen op voor het algemeen 
belang van de wijk, maar zijn geen actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de gemeente en 
geven daarover gevraagd of ongevraagd advies. Wijkplatforms worden heel vaak gevraagd deel te 
nemen aan discussiegroepen. Voor meer informatie, ga naar de website 
https://www.wijkplatformsvelsen.nl/ 
 
Als u een vergadering wilt bijwonen: hier volgen de locaties en vergaderdata voor 2021. 
Vanwege corona vinden de vergaderingen virtueel via ZOOM plaats. U kunt zich hiervoor 
aanmelden via www.wijkplatformsvelsen.nl. Kies het gewenste Wijkplatform en vul het 
formulier onder ‘CONTACT’ in. U krijgt dan een inlogcode voor zoom per e-mail toegestuurd. 
 

Wijkplatform Locatie Tijd Datum 
Velsen-Noord Via ZOOM 19:30 Nog niet bepaald 
IJmuiden-Noord Via ZOOM 19:30 10 maart, 14 april 
IJmuiden-Zuid Via ZOOM 19:30 21 april 
Zee- en Duinwijk Via ZOOM 19:30 Nog niet bepaald 
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De maatregelen tegen het coronavirus heb-
ben grote sociale gevolgen voor kwetsbare 
en eenzame Nederlanders. Mensen komen 
in de problemen doordat ze geen boodschap-
pen kunnen doen, geen eten kunnen bereiden, 
geen contact meer hebben met de buitenwe-
reld en geen oppas hebben om mantelzorg te 
verrichten of naar hun werk te gaan (zoals in 
de zorg). Voor vragen over al deze praktische 
problemen kunnen inwoners van Velsen te-
recht bij het Meldpunt Welzijn Velsen. Zij 

zullen per situatie een oplossing bedenken. 
Daarvoor maken ze gebruik van verschillende 
initiatieven die in de samenleving ontstaan.

Ook als u  gewoon behoefte hebt aan een goed 
gesprek,  kunt u  contact opnemen met Meld-
punt Welzijn Velsen. 

Het Meldpunt Welzijn Velsen is van 09.00 tot 
17.00 uur bereikbaar via telefoon: 0255 726114 
of via e-mail: meldpunt@welzijnvelsen.nl

Meldpunt Welzijn Velsen

Op zaterdag 20 maart is het de landelij-
ke opschoondag. Hier doen we als Vel-
sen enthousiast aan mee! Het is dé dag 
om op pad te gaan en zwerfvuil op te rui-
men. Want als we dan toch een ommetje 
maken... Waarom maken we er dan niet ge-
lijk een opruim-ommetje van?

Doet u mee op zaterdag 20 maart? Het enige 
wat u nodig heeft is een vuilniszak, een paar 
handschoenen en uw goede humeur! Help 
Velsen schoon het voorjaar in! 

Waarom meedoen?
Zwerfvuil opruimen is hartstikke leuk! Ze-
ker als u het met één vriend of vriendin of met 
uw gezin doet. Maak er bijvoorbeeld een wed-
strijdje van: wie heeft het meeste zwerfvuil 
opgeruimd? Of wie heeft het gekste voorwerp 

gevonden?  Daarnaast zijn mensen blijer en 
positiever in een schone buurt. En misschien 
wel het belangrijkste: een schoon Velsen is be-
ter voor het milieu. 
Meedoen als organisatie, sportclub of school?
We hebben een communicatietoolkit opge-
steld voor partners die ook gaan voor een 
schoon Velsen. Deze kun je hier downloa-
den: velsen.nl/opschoondag. 

Coronamaatregelen
Zwerfvuil opruimen kan prima binnen de hui-
dige coronamaatregelen. Zorg ervoor dat u al-
leen gaat, met uw eigen huishouden, of met 
één vriend of vriendin. Gebruik daarnaast een 
grijpstok of handschoenen om het zwerfvuil 
op te ruimen.  Is het ergens te druk? Ga dan 
naar een andere plek. Blijf thuis als u klachten 
heeft.

Maakt u een opruim-ommetje 
op zaterdag 20 maart?

Bent u in nauw contact geweest met iemand 
met corona? Dan kunt u zich ook zonder 
klachten laten testen. Dit kan als het in een 
bron- en contactonderzoek van de GGD naar 

voren komt of als u een melding in de Coro-
naMelder-app krijgt. Meer informatie over 
testen zonder klachten leest u op www.rijks-
overheid.nl

Testen zonder klachten

De Visie van...

Trots op ons Velsen
Theater, muziek, festivals, roemruchte 
geschiedenis, visserij en industrie vor-
men samen het kunstzinnig en cultureel 
verleden van de Gemeente Velsen. 

Met podia als stadsschouwburg en het 
voormalig Witte Theater, bekende Neder-
landers, sporters, de industrie als Hoog-
ovens en Croon van Gelder en natuurlijk 
de visserij, hebben we in de afgelopen eeuw 
behoorlijk ons steentje bijgedragen aan de 
Nederlandse Kunst & Cultuur. 
Forza! vindt dan ook dat wij daar trots op 
moeten zijn, in plaats van zaken weg te be-
zuinigen of ons te schamen vanwege een 
negatieve beeldvorming die hoofdzake-
lijk van buiten komt. Straatnamen staan 
ter discussie, Zwarte Piet is verbannen en 
zelfs het carnaval staat op de tocht. Onze lo-
kale visafslag stinkt en de Hoogovens is een 
vorm van horizonvervuiling die sommige 
liever zien gaan dan komen. 
We moeten onze rijke en soms ogenschijn-
lijke ‘grimmige’ historie omarmen en daar 

Nieuws van de raad

onze kracht van maken. Een belangrijke 
taak van een gemeente is om cultureel erf-
goed te behouden en actief te ontsluiten 
voor een zo breed mogelijk publiek.  
Wanneer wij niet te veel invloed willen 
hebben van andere culturen, moeten wij 
stoppen met het niet belangrijk vinden van 
onze eigen cultuur en dus ook stoppen met 
onzinnige bezuinigingen op onze cultuur. 
Conclusie: (financieel) en zeker met waar-
dering investeren in onze eigen kunst & 
cultuur om andere culturen te beperken in 
hun opkomst.

Sander Scholts
fractievoorzitter  
Forza! IJmond

Iedere maand verstuurt de gemeente-
raad een nieuwsbrief over actuele  
onderwerpen. U kunt zich eenvoudig  
inschrijven voor deze nieuwsbrief via 
velsen.nl/gemeenteraad. 

In de gemeenteraad van Velsen  
zitten 33 raadsleden. 

Wist u dat?Nieuwsbrief

Wist u dat....
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken 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 ge-
meentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.       

• Het laten ondertekenen van toestemming 
beslag deurwaarder.

• Persoonlijk ontvangst in het kader van aan-
bestedingstrajecten.

• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen

Voor inhoudelijke vragen over bestemmings-

plannen, omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt u een te-
lefonische 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
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Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende 
bij het (de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van burgemeester en wet-
houders van Velsen of burgemeester van 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank 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 - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsver-
gunning verleend voor: 

IJmuiden
De Ruyterstraat 42, plaatsen dakopbouw incl. 
dakkapel (23/02/2021) 8687-2021
Cypressenstraat 38, plaatsen dakopbouw 
(23/02/2021) 6418-2021
De Roemerstraat 27, plaatsen dakopbouw 
(23/02/2021) 19900-2021
Vareniusstraat 14, plaatsen dakopbouw inclu-
sief dakkapel (25/02/2021) 4203-2021
Siriusstraat 31, wijzigen gebruik garage naar 

winkel, plaatsen kozijn (25/02/2021) 4423-
2021
 
Velsen-Zuid
Park Velserbeek, kappen 9 bomen 
(25/02/2021) 18998-2021 (Rijksmonument)

Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 1, plaatsen dakkapel (ach-
terzijde) (23-02-2021) 6425-2021
Grote Hout- of Koningsweg 175, verwijde-
ren draagmuur, plaatsen stalen constructie 
(23/02/2021) 13317-2021

Santpoort-Zuid
Velserenderlaan 2, legaliseren 4 opslag-
voorzieningen en 4 tentoverkappingen 
(23/02/2021) 84848-2020  (Rijksmonument)
Duinlustparkweg 59, plaatsen kap, vergroten 
garage (23/02/2021) 12878-2021
Laurillardlaan 4, kappen boom (noodkap) 

(25/02/2021) 16514-2021

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedélaan 55, kappen boom 
(25/02/2021) 13612-2021
Spanjaardsberglaan 8, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor-en achterzijde) (25/02/2021) 22944-
2021

Verleende standplaatsvergunningen APV 
artikel 5:15 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben een standplaatsvergunning 
verleend voor: 

 Santpoort-Noord
Visprodukten: op zaterdag, van 6 maart 2021 
tot 6 maart 2022. Locatie: Hagelingerweg / 
Burgemeester Weertplantsoen (25/02/2021) 
15594-2021

Besluiten

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op 4 maart 2021.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)

Ingediende aanvragen omgevingsvergun-
ning
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen op grond 
van de wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Snelliusstraat 21 RD, splitsen appartement in 
2 appartementen (20/02/2021) 22312-2021
perceel 2057- 2058 nabij Deutzstraat, bouwen 
38 bedrijfsunits (20/02/2021) 22261-2021
Zeeweg 113 en 115, bouwen kelder onder hotel 
(20/02/2021) 22237-2021
perceel 869 nabij Kennemermeer, tijdelijk 
(tot oktober 2023) afwijken bestemmingsplan 
voor recreatief nachtverblijf (22/02/2021) 
22939-2021

P.J. Troelstraweg 12, plaatsen dakopbouw 
(24/02/2021) 23823-2021
Vareniusstraat 9, wijzigen gebruik bedrijf 
naar wonen, plaatsen kozijn (voorzijde) 
(24/02/2021) 24114-2021
Pegasusstraat 63, veranderen raamkozijn 
(voorzijde) (25/02/2021) 24433-2021  

Velsen-Zuid
Van Hogendorplaan 5, kappen boom 
(24/02/2021) 23899-2021  

Velsen-Noord
Van Rijswijkstraat 7, bouwen tuinhuis 
(25/02/2021) 24575-2021

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 162, kappen boom (24/02/2021) 
24093-2021

Santpoort-Noord
Paramaribostraat 48, plaatsen erker, verande-
ren kozijn (voorzijde) (22/02/2021) 22638-
2021
Spanjaardsberglaan 8, plaatsen dakkapel 
(voor-en achterzijde) (22/02/2021) 22944-

2021
Hoofdstraat 203A, veranderen kozijn (voorzij-
de) (24/02/2021) 24112-2021
Dokter de Grootlaan 7, plaatsen  dakka-
pel (achterzijde) (25/02/2021) 24794-2021

Driehuis
De Genestetlaan 33, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (22/02/2021) 22901-2021
Driehuizerkerkweg 119, bouwen carport 
(24/02/2021) 24103-2021

Velserbroek
Schokker 22A, gewijzigd plan bouwen aan-
bouw (voorgevel) (20/02/2021) 22286-2021

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

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.
 IJmuiden
Lange Nieuwstraat 743, tijdelijk (4 jaar) wij-
zigen gebruik winkel naar theater (kelder) 
(23/02/2021) 137226-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

 Velserbroek
Schoener 57,vergroten en opbouwen aanbouw 
(23/02/2020) 137762-2020

Ingediende aanvragen fi lmvergunningen 
APV artikel 2:7

 IJmuiden
 “Bonnie & Clyde”, op 6 en 7 maart 2021 tussen 
17.00 en 05.00 uur, locatie: 4e Havenstraat 1 en 
Kromhoutstraat 36-38  (5/02/2021) 16579-
2021

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben beslo-
ten een individuele gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen voor het volgende perceel:

• Waalstraat 118, 1972 WV  IJMUIDEN
• Huygensstraat 43, 1973 AB  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is 
bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektroni-

sche weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden, na het maken van een afspraak.

Kapmeldingen
Kapmeldingen Velserbroek en Velsen-Noord

• 11 wilgen, 9 berken en 1 prunus langs het 

voetpad tussen Westlaan en Zadelmaker-
straat in Velserbroek zijn in slechte con-
ditie of dood.

• 1x dode Prunus ‘Umineko’ op het gras-
veldje Meerweidelaan, hoek Lader-
beekstraat in Velsen-Noord.

per dag een afspraak maken. U kunt 
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bel-
len 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, waar-
op 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 web-
site www.o¦  cielebekendmakingen.nl/gepu-
bliceerd.

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.

Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 
(TONK) gemeente Velsen 2021

Burgemeester en Wethouders van Velsen heb-
ben in de vergadering van 2 maart  2021 beslo-
ten:
• de Beleidsregels Tijdelijke ondersteu-

ning noodzakelijke kosten (TONK) ge-
meente Velsen 2021 vast te stellen;

• de Beleidsregels Tijdelijke ondersteu-
ning noodzakelijke kosten (TONK) ge-
meente Velsen 2021 met terugwerkende 
kracht in werking te laten treden vanaf 1 
januari 2021 en te laten gelden tot 1 au-
gustus 2021;  

Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking op 
1 januari 2021.

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepu-

bliceerd in het elektronisch gemeenteblad van 
de gemeente Velsen. Deze verordening wordt 
ook gepubliceerd op de website www.over-
heid.nl  
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Hee� u nog vragen? Kijk dan op www.elkestemtelt.nl. Daar vindt u meer informatie en een instructie�lmpje. 
U kunt ook bellen met 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur).

Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing 
Bent u 70 jaar of ouder? 

Dan kunt u stemmen in een stemlokaal, iemand machtigen,  

of per brief stemmen. Wilt u uw stem per brief uitbrengen? 

Alles wat u daarvoor nodig hebt, ontvangt u thuis.  

Daar zit ook een uitleg bij. Lees die uitleg goed door. 

Uiterlijk op woensdag 3 maart hee� u uw stempluspas 

ontvangen. 

Let op: hee� u uw stempluspas niet ontvangen of bent u deze kwijt?  

U kunt voor 12 maart 17.00 uur een vervangende stempluspas  

aanvragen bij uw gemeente. 

Tussen vrijdag 26 februari en donderdag 11 maart ontvangt u 

de documenten waarmee u uw stem per brief kunt uitbrengen: 

• het briefstembiljet;

• een envelop met de tekst ‘briefstembiljet’;

• de retourenvelop;

• een stapsgewijze uitleg.

Let op: hee� u op donderdag 11 maart nog niet alles ontvangen?  

Neem contact op met uw gemeente.

1. Maak op het briefstembiljet uw keuze. 
Dit mag met elke kleur. 

Doe alléén het briefstembiljet in de envelop met de tekst ‘briefstembiljet’. 
Plak de envelop dicht. 

2. Pak nu uw stempluspas erbij, die u eerder ontving.
Zet uw handtekening op de stempluspas.

3. Stop in de retourenvelop:
• de dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet;
• én de stempluspas waarop u uw handtekening hee� gezet. 

Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig.

4. Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt:
• doe uw briefstem voor vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post óf 
• lever deze in bij een afgi�epunt. De afgi�epunten zijn op werkdagen 
open van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart van 09.00  
tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Waar de 
afgi�e punten zijn, vindt u op de website van uw gemeente.

Hee� u nog vragen? Kijk dan op www.elkestemtelt.nl. Daar vindt u meer informatie en een instructie�lmpje. 
U kunt ook bellen met 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur).

Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing 
Bent u 70 jaar of ouder? 

Dan kunt u stemmen in een stemlokaal, iemand machtigen,  

of per brief stemmen. Wilt u uw stem per brief uitbrengen? 

Alles wat u daarvoor nodig hebt, ontvangt u thuis.  

Daar zit ook een uitleg bij. Lees die uitleg goed door. 

Uiterlijk op woensdag 3 maart hee� u uw stempluspas 

ontvangen. 

Let op: hee� u uw stempluspas niet ontvangen of bent u deze kwijt?  

U kunt voor 12 maart 17.00 uur een vervangende stempluspas  

aanvragen bij uw gemeente. 

Tussen vrijdag 26 februari en donderdag 11 maart ontvangt u 

de documenten waarmee u uw stem per brief kunt uitbrengen: 

• het briefstembiljet;

• een envelop met de tekst ‘briefstembiljet’;

• de retourenvelop;

• een stapsgewijze uitleg.

Let op: hee� u op donderdag 11 maart nog niet alles ontvangen?  

Neem contact op met uw gemeente.

1. Maak op het briefstembiljet uw keuze. 
Dit mag met elke kleur. 

Doe alléén het briefstembiljet in de envelop met de tekst ‘briefstembiljet’. 
Plak de envelop dicht. 

2. Pak nu uw stempluspas erbij, die u eerder ontving.
Zet uw handtekening op de stempluspas.

3. Stop in de retourenvelop:
• de dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet;
• én de stempluspas waarop u uw handtekening hee� gezet. 

Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig.

4. Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt:
• doe uw briefstem voor vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post óf 
• lever deze in bij een afgi�epunt. De afgi�epunten zijn op werkdagen 
open van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart van 09.00  
tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Waar de 
afgi�e punten zijn, vindt u op de website van uw gemeente.
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Wie is Sindo Núñez?
,,Ik ben 48 jaar geleden in Heemskerk 
geboren als zoon van “Hoogovens-
gastarbeiders” die in de jaren ’60 uit 
Spanje naar Nederland zijn gekomen. 
Mijn vader en moeder hebben 
allebei bij de Hoogovens gewerkt en 
mijn oudste broer doet dat nog 
steeds. We zijn dus een écht “Hoog-
ovensgezin”. Inmiddels hebben mijn 
vrouw Pilar en ik zelf een gezin met 4 
kinderen. We zijn katholiek en in de 
parochie begeleiden wij kinderen en 
jongeren; van sommige dingen weet 
je gewoon dat het je roeping is…
In het dagelijks leven ben ik weten-
schapper op de Universiteit van 
Amsterdam. Eén van de onder-
werpen waar ik aan werk is de 
toepassing van wiskunde om � les 
tegen te gaan. Soms is meer asfalt 
een oplossing, maar lang niet altijd 
en zijn er dus verstandiger manieren 
om met belastinggeld om te gaan.’’

Waarom heb je je kandidaat 
gesteld voor de Tweede 
Kamerverkiezingen?
,,Sinds maart 2018 zit ik namens het 

CDA in de gemeenteraad van 
Heemskerk en mag ik voor ons 
mooie dorp meebeslissen over 
belangrijke onderwerpen die heel 
dichtbij onze inwoners komen. Maar 
er zijn ook veel belangrijke politieke 
thema’s die de gemeentegrenzen 
overschrijden. Denk aan woning-
bouw en mobiliteit, maar ook aan 
werkgelegenheid, onderwijs, zorg, 
participatie en integratie. Ik denk dat 
ik daar vanuit mijn achtergrond en 
mijn opleiding een bijdrage aan kan 
leveren. Bijvoorbeeld: ik weet dat 
integratie in het klein begint! Mijn 
ouders hebben niet gestudeerd, 
maar ze waren wel geleerd, want ze 
deden het gewoon: deelnemen aan 
de samenleving, een praatje maken 
met de buren en werk aanpakken 
ook al was het zwaar. En dat werkte, 
want ook van de “andere kant” was er 
dan belangstelling, zorg en 
vriendschap!’’

Wat wil je vooral bereiken in de 
Tweede Kamer als je zou worden 
gekozen? 
,,Bovenaan mijn lijstje staat ‘meer 

kansen voor de jeugd’. Van dichtbij 
zie ik dat jongeren een moeilijkere 
start maken dan toen ik jong was. 
Fatsoenlijke woonruimte is onbetaal-
baar geworden voor veel starters, 
terwijl de baanzekerheid is afge-
nomen. Corona heeft dat alleen maar 
versterkt. Er moet dus perspectief 
komen, door betaalbare woningen te 
bouwen en door de terugkeer van 
een basisbeurs voor studenten.
En voor jongeren die hulp nodig 
hebben om in de maatschappij mee 
te kunnen doen, moet die hulp ook 
beschikbaar zijn. De hiervoor nood-
zakelijke verbetering in de jeugdzorg 
is één van de grootste uitdagingen 
voor de komende vier jaar. Ik vind dat 
we moeten blijven kiezen voor de 
meest kwetsbaren én voor een 
professionele preventieve 
gezondheidszorg.’’

Denk je in de Tweede Kamer iets 
speciaals voor de IJmond te 
kunnen betekenen?
Ja en dan vooral rond het thema 
duurzame en schone economie. En 
zoiets ontstaat natuurlijk niet van de 

ene op de andere dag. Als kind van 
een ‘Hoogovensgezin’ heb ik inno-
vatie in de zware industrie van nabij 
meegemaakt. Het is indrukwekkend 
hoeveel er in 100 jaar is veranderd. 
Nog indrukwekkender vind ik de 
ambitie die Tata Steel in de komende 
30 jaar wil realiseren: CO2-neutrale 
staalproductie in 2050. Ik vind dat we 
ze die tijd moeten geven: al was het 
maar vanwege meer werkgelegen-

heid en toekomstperspectief voor de 
jongeren in onze regio! Daar wil ik 
me in de Tweede Kamer graag voor 
inzetten!

Wat wil je tot slot nog tegen de 
lezers zeggen, zodat ze op je gaan 
stemmen?
Ik heb geleerd ‘te doen wat je zegt en 
te zeggen wat je doet’ en daar mag 
iedereen mij aan houden!

Regio - Het Heemskerkse gemeenteraadslid Sindo Núñez staat op plek 39 van de CDA-kandidatenlijst voor de 
komende Tweede Kamerverkiezingen. Het gebeurt niet vaak dat iemand uit de IJmond gekozen kan worden in de 
Tweede Kamer. Daarom stelden we Sindo enkele vragen om te horen wie hij is en wat voor plannen hij heeft.

Sindo Núñez (CDA): ,,Ik wil me in de Tweede Kamer inzetten 
voor een duurzame en blijvende toekomst van Hoogovens”

‘Meer kansen voor de jeugs’ staat bovenaan het lijstje van Sindo Núñez. 
Foto: aangeleverd

Jarenlang moesten burgers zelf actie 
afdwingen van de provincie. Tata 
Steel  grossiert inmiddels in opge-
legde dwangsommen. Het huidige 
provinciale plan voor Tata Steel laat 
burgers nóg drie decennia wachten 
tot er fundamentele verandering 
zichtbaar zijn. En zelfs daarvoor is 
geen garantie. 

Het recente rapport van de Randste-
delijke Rekenkamer constateert dat 
de provincie te weinig met burgers 
meedenkt en uitgaat van wat niét 
kan. De Partij voor de Dieren wil dat 
de provincie de beste juristen inscha-
kelt om te zoeken naar de rek in de 
eigen juridische mogelijkheden om 
burgers te beschermen.

Tegelijk zijn er problemen in de 
regelgeving en is Tata Steel een 
machtig bedrijf. Te complex voor een 

regionale overheid. Daarom moet 
het Rijk de regie nemen, met het 
uitgangspunt: een gezonde leefom-
geving voor inwoners in de IJmond 
en toekomstperspectief voor de 
arbeiders. Tata heeft harde deadlines 
nodig om doelen voor gezondheid 
en duurzaamheid te halen. 

Webinar
Op dinsdag 9 maart, van 19.30 tot 
21.00 uur, is er een webinar over de 
vraag hoe we leefbaarheid in Noord-
Holland beter kunnen borgen. Ook 
Schiphol en biomassa komen aan 
bod. Met onder andere Statenlid en 
kandidaat voor de Tweede Kamer 
Ines Kostić en Tweede Kamerlid 
Lammert van Raan. 
U kunt zich aanmelden door een 
email te sturen naar pvdd@noord-
holland.nl.

Regio - Tata Steel blijft vervuilen. In Wijk aan Zee geen witte, maar zwarte sneeuw. De gezondheidsproblemen 
in de regio zijn ernstig. Volgens de Partij voor de Dieren is het tijd voor duidelijke keuzes, waarbij het welzijn 
van zowel arbeiders als omwonenden en hun leefomgeving het uitgangspunt is.

Partij voor de Dieren: een overheid 
naast burgers, niet naast vervuilers

Tata heeft volgens Partij voor de Dieren harde deadlines nodig om doelen voor gezondheid en duurzaamheid te halen. 
Foto: aangeleverd
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De sluizenroute, die sinds april 2018 
was afgesloten uit oogpunt van 
veiligheid vanwege de aanleg van 
Zeesluis IJmuiden, gaat dus weer 
open voor langzaam verkeer. Wel 
moeten (brom)� etsers en voetgan-
gers zeker tot eind 2021 rekening 
houden met extra vertraging op de 
route door werkzaamheden aan de 
bruggen van de Middensluis en de 
inzet van tijdelijke pompen bij de 
Kleine Sluis.
 
Wachttijden langzaam verkeer
Vanwege onderhoudswerkzaam-
heden aan een van de bruggen van 
de Middensluis kunnen er wacht-
tijden ontstaan als er een schip wordt 
geschut en de enige beschikbare 
brug openstaat. Langzaam verkeer 
kan de Middensluis dan niet 
passeren. Ook bij de Kleine en 
Zuidersluis is er kans op vertraging 
omdat (brom)� etsers en voetgangers 
geen gebruik kunnen maken van de 

afgesloten � ets- en voetgangersbrug 
door de opstelling van tijdelijke 
pompen. 
Daarnaast is de route ter hoogte van 
Zeesluis IJmuiden in april ’s avonds 
van 19.00 uur tot 24.00 uur niet 
beschikbaar vanwege grootschalige 
testen van de buitendeur van de 
nieuwe zeesluis.
 
Spitspont blijft varen
Rijkswaterstaat informeert en bege-
leidt (brom)� etsers en voetgangers 
over de route via (gele) verkeers-
borden en de inzet van verkeersrege-
laars op cruciale posities. Om de 
hinder op de sluizenroute te 
compenseren, betaalt Rijkswaterstaat 
ook in 2021 de tweede pont over het 
Noordzeekanaal, die op werkdagen 
vaart van 6.30 uur tot 18.30 uur. Rijks-
waterstaat adviseert (brom)� etsers 
en voetgangers om de pont te 
gebruiken omdat deze route een 
voorspelbare reistijd biedt.

Geen toegang 
gemotoriseerd verkeer
Vanwege de verschillende bouw- en 
onderhoudsactiviteiten krijgt gemo-
toriseerd verkeer tot nader order 
geen toegang tot de doorgaande 
route over het sluizencomplex. Rijks-
waterstaat heeft tot deze maatregel 
besloten om te voorkomen dat er 
� les en vertragingen ontstaan tijdens 
het schutproces, die leiden tot 
verkeersonveilige situaties. De 
slechte doorstroming van het gemo-
toriseerd verkeer zou volgens Rijks-
waterstaat bovendien van invloed 
zijn op het schutten van schepen, 
wanneer auto’s en motoren op de 
verschillende bruggen/sluisdeuren 
stil blijven staan. 
Auto’s en motoren moeten dus voor-
lopig gebruik blijven maken van de 
Velsertunnel.
 
Woningen sluizencomplex 
bereikbaar
De woningen aan de zuidkant van 
het sluizencomplex blijven bereik-
baar. Verkeer dat beroepsmatig op 
het sluizencomplex moet zijn, zoals 
vletterlieden en onderhoudsmon-
teurs, zal doorgang worden verleend. 
Ook de hulpdiensten hebben 
toegang tot het sluizencomplex.

College Velsen teleurgesteld
Het college van burgemeester en 
wethouders is zeer teleurgesteld dat 
Rijkswaterstaat haar afspraak niet 
kan nakomen om uiterlijk eind maart 
2021 de sluizenroute weer geheel 
open te stellen voor al het verkeer.

Het college schrijft in een reactie: 
‘Deze nieuwe teleurstelling stelt het 
vertrouwen van de gemeente in 
Rijkswaterstaat op de proef. Het 
college heeft deze boodschap met 
klem overgebracht aan de directie 
van Rijkswaterstaat. Het college 
verwacht daarom van Rijkswaterstaat 
extra compensatiemaatregelen. 
Rijkswaterstaat heeft inmiddels 
bevestigd dat zij ter compensatie de 
kosten van de extra spitspont op zich 
neemt zolang er geen auto’s over de 
sluizenroute kunnen rijden. Dat is 
voor het college nog onvoldoende. 
Het college is nog in gesprek met 
Rijkswaterstaat over extra compen-
satie. Om onze zorgen kracht bij te 
zetten, stuurt het college op korte 
termijn een brandbrief naar de 
Minister van I&W.’

Rijkswaterstaat heeft aangegeven op 
18 maart de situatie te willen 
toelichten aan de gemeenteraad.

Velsen - Rijkswaterstaat stelt de route over het sluizencomplex IJmuiden 
op 29 maart 2021 weer open voor (brom)� etsers en voetgangers. Voor 
(doorgaand) gemotoriseerd verkeer blijft de route tot nader order 
gesloten. Rijkswaterstaat betreurt dit, maar ziet zich genoodzaakt tot 
deze gedeeltelijke openstelling door verschillende onvoorziene maar 
noodzakelijke bouw- en onderhoudswerkzaamheden op het sluizencom-
plex. Het college van Velsen is zeer teleurgesteld in Rijkswaterstaat.

Route over sluizencomplex per 29 maart alleen 
open oor ro fi etsers en oetgangers

Gemotoriseerd verkeer mag voorlopig nog niet over de sluizenroute. Het college van Velsen is teleurgesteld. Foto: Topview Luchtfotogra� e

IJmuiden - Op 25 januari tro� en 
medewerkers van de politie in een 
schuur van de woning aan de Van 
Speijkstraat 24 te IJmuiden een in 
werking zijnde hennepkwekerij aan.
Burgemeester Dales: ,,We tolereren in 
Velsen geen productie van en illegale 
handel in drugs. Deze activiteiten 

tasten de openbare orde en het 
woon- en leefklimaat ernstig aan.’’ Hij 
sloot daarom donderdag de woning 
waar de hennepkwekerij is aange-
tro� en voor de duur van drie 
maanden op grond van artikel 13b 
van de Opiumwet.
Dales: ,,Ik vind het van groot belang 

dat we deze vorm van criminaliteit 
opsporen en aanpakken. Dat kunnen 
politie en gemeente niet alleen. We 
hebben daarbij de ogen en oren van 
alle inwoners van Velsen hard nodig. 
Daarom roep ik ook u op om bij de 
politie te melden als u signalen heeft 
dat in uw buurt drugs verhandeld 

worden of dat er een hennepkwekerij 
of drugslaboratorium aanwezig is.”
Heeft u een vermoeden van drugscri-
minaliteit? Bel dan de politie via 
0900-8844 of bij spoed 112. U kunt 
uw melding ook doen via Meld 
Misdaad Anoniem (0800-7000 of 
www.meldmisdaadanoniem.nl).

oning an pei straat gesloten 
egens aantre en ennep e eri
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COLUMN

Het klinkt als een heerlijk Mexi-
caans broodje, maar niets is 
minder waar. Een takotsubo is 
een Japanse kruik, waarmee op 
inktvis wordt gevist.  Het is een 
bolle kruik met smalle opening. 
Medisch is het takotsubo 
syndroom een gevolg van een 
hartinfarct waarbij er een verwij-
ding van het hart optreedt 
meestal naar aanleiding van 
plotselinge heftige stress. Het 
hart lijkt dan bij onderzoek op 
zo’n Japanse kruik. Het treedt op 
bij een minderheid van de hart-
infarcten, maar bijna exclusief bij 
vrouwen boven de 55 jaar. Klas-
siek overlijdt de mannelijke 
partner en enkele dagen later 
heeft de vrouw ook een hartin-
farct, maar meestal zonder afwij-
kingen in de kransslagaderen. 
Voor mannen geldt in het omge-
keerde geval blijkbaar iets als 
nieuwe ronde, nieuwe kansen 
terwijl vrouwen aan een 
gebroken hart kunnen over-
lijden. Komen mannen dan toch 
van Mars?

Een takotsubo

JONGEREN EN CORONA
Velsen - Al een jaar waart een virus 
rond dat ieders leven op zijn kop 
zet. Buiten het verdriet dat we 
hebben om de zieken en de mensen 
die we door dat virus voor altijd 
moeten missen zijn de economi-
sche, sociale en maatschappelijke 
gevolgen die corona met zich 
meebrengt bijna niet te overzien en 
te dragen. Het blijkt dat jongeren, 
op de drempel van hun zelfstandige 
leven, het ook pittig voor hun 
kiezen krijgen. Wat een tijd van 
verkennen, leren en opbouwen zou 
moeten zijn is verworden tot een 
tijd die stil lijkt te staan en zelfs 
achteruit loopt. Wij vroegen een 
aantal van deze mensen naar hun 
hoop en frustraties. Deze week 
vertelt Olwen Weidijk haar verhaal. 

Door Ingeborg Baumann

Olwen Weidijk (27) is geboren en 
getogen Velsenaar en woont nu 
samen met haar vriend Danny tegen-
over de Hema in IJmuiden. Ze bege-
leidt als lifestylecoach mensen in een 

� tnessclub. Zie dat als een personal 
trainer plús, het mentale deel van de 
gezondheid wordt zeker niet 
vergeten. Natuurlijk is de club nu 
gesloten maar er wordt wel een op 
een begeleid, als daar animo voor is, 
bij buitenactiviteiten. Tekenend voor 
de insteek van Olwen is dat er elke 
week wordt gebeld met de mensen 
die ze begeleidt om te informeren hoe 
het gaat. 

,,Ik heb het niet aan de grote klok 
gehangen want in het begin van vorig 
jaar werd je nog zo’n beetje 
beschouwd als een ‘monster’ als je 
corona had. Inmiddels is dat helaas 
anders en kent iedereen wel mensen 
die het virus te pakken had. Het is nu 
dus bijna een jaar geleden dat ik ziek 
was en behoorlijk ziek ook nog. Terwijl 
ik hartstikke jong ben, geen onderlig-
gende ziektes heb en misschien drie 
sigaretten in mijn leven heb gerookt 
in mijn pubertijd. Dus die vlieger gaat 
niet op, het virus kan iedereen te 
pakken nemen. Ik heb er astma aan 
over gehouden en praten en lopen 

tegelijk gaat moeilijk. Zoals nu dus, ik 
loop buiten en heb jou aan de tele-
foon en ik merk dat ik buiten adem 
raak. Meedoen met de buitensporters 
lukt ook nog steeds niet altijd. Ik 
wandel heel veel om mijn oude 
conditie en longinhoud weer op te 
bouwen maar de impact op mijn 
leven is best groot. Corona heeft mijn 
leven veranderd. Ook wat betreft het 
sociale aspect, op bezoek bij opa gaat 
niet meer spontaan. Ik merk aan mijn 
omgeving dat de rek er uit is. Er is 
geen grip op. Er is geen einddatum. 
Dat is mentaal erg zwaar. Gelukkig zie 
ik ook een positieve kant. Zo hebben 
mijn vriend en ik elkaar heel erg goed 
leren kennen tijdens mijn quaran-
taine. Dat is � jn uitgepakt. En we 
hebben en nemen meer tijd voor 
dingen. Mijn goede raad? Ik merk dat 
mensen veel meer naar buiten gaan. 
Blijf dat vooral doen, ook na corona. 
Goed voor je kop en goed voor je 
lichaam. Thermos� es met thee mee 
en genieten van de natuur. We bo� en 
hier in Velsen, alles is op loopafstand. 
We wonen in een mooie omgeving.’’

Olwen wandelt veel om conditie te houden maar ondervindt soms nog de 
naweeën van Covid19

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

3X PER JAAR 
IN ONZE 

KRANTEN!

Ontdek de voordelen van elektrisch rijden:
• Geen CO2-uitstoot
• Geen wegenbelasting
• Voordeliger in onderhoud
• Opladen voordeliger dan brandstof
• 12% bijtelling voor zakelijke rijders

Kleermakerstraat 71, Velserbroek
Tel: 023 - 513 29 28
www.renaultvelserbeek.nl

De nieuwe
Renault TWINGO Electric
Jouw ultieme stadsauto!

Elektrisch rijden, wanneer stap jij over?
Maak een afspraak in onze showroom! 
023 - 513 29 28

Creëer zelf het design  Net zo ruim als altijd  Slimme opbergmogelijkheden

 Actieradius van 270 km met een WLTP-stadscyclus

vanaf
€ 19.190,-





16 inderegio.nl • 4 maart 2021NIEUWS

Door Raimond Bos

Vorig jaar deed onderzoeksbureau 
DTNP onderzoek naar de winkel- en 
horecavoorzieningen in het centrum 
van IJmuiden. Het koopgedrag van 
de consument verandert, er wordt 
vaker online gewinkeld. Daarom valt 
te verwachten dat in de komende 
jaren de behoefte aan vloeropper-
vlak voor commerciële publieksge-
richte functies zal afnemen met een 
kwart, mogelijk zelfs met een derde. 
Om het gebied aantrekkelijk en 
levensvatbaar te houden, wil de 
gemeente het winkelgebied 
compacter maken en functies 
toevoegen en vermengen met elkaar. 
Plein 1945 krijgt in deze visie een 
versterkte horecafunctie met een 
vergrote concentratie van dag- en 

avondhoreca. Op het Velserduinplein 
zou, na herinrichting van het gebied, 
een publiekstrekker moeten komen, 
zoals een supermarkt. Het gebied 
tussen het Velserduinplein en Plein 
1945 zou een gemengde functie 
moeten krijgen, met leisure, dienst-
verlening, wonen en/of maatschap-
pelijke voorzieningen. Gedacht 
wordt onder meer aan het 
verplaatsen van de bibliotheek naar 
deze locatie.

Verkeersdruk
De verkeersdruk op de Lange Nieuw-
straat is al jaren (te) hoog en dat gaat 
ten koste van de leefbaarheid in het 
gebied. In 2017 werd besloten om 
het Van Poptaplantsoen onderdeel te 
laten uitmaken van een ring om het 
centrum. En de Merwede- en Spaar-

nestraat deels in te richten voor 
verkeer in twee richtingen. De 
bestaande blokkade voor autover-
keer bij het Oosterduinplein zal 
worden opgeheven. Volgend jaar 
gaat de gemeente bekijken welk 
e� ect deze maatregelen hebben 
gehad. Op basis daarvan gaat men 
bekijken of er opnieuw naar de 
verkeersstructuur moet worden 
gekeken. Verder speelt ook de 
parkeerdruk een belangrijke rol in 
de discussie over de leefbaarheid. 
Veel mensen in de woonwijken 
rond het centrum klagen over een 
gebrek aan parkeervoorzieningen. 
Dat leidde vorige week zelfs tot een 
verhitte discussie in het gebied 
rond de Zeeweg en het Noten-
boomplein. Uit de gebiedsvisie 
blijkt dat de gemeente nadenkt 

over de bouw van een parkeerga-
rage die voor verschillende functies 
en ontwikkelingen uitkomst kan 
bieden.

Woningbouw
Haaks op de nu al hoge parkeerdruk 
staat de ambitie om meer woningen 
in het gebied te bouwen. De 
gemeente spreekt van ‘verantwoord 
verdichten’ en licht dat als volgt toe: 
,,Dat betekent dat onder aan de 
streep verdichten niet ten koste mag 
gaan van de ruimtelijke kwaliteit en 
leefbaarheid in de wijken. De 
hoogste concentratie verdichting 
voorzien we in de directe nabijheid 
van de voorzieningen, waaronder de 
haltes van openbaar vervoer. Een 
aantal verdichtings- c.q. hoogteac-
centen leggen extra nadruk op de 
pleinen en stadsentrees. De verdich-
ting neemt af richting de randen van 
het plangebied. Aan de rand zelf is 
ook ruimte voor verdichtings- c.q. 
hoogteaccenten vanwege de hoge 
kwaliteit van het wonen aan (en met 
uitzicht over) het kanaal en de 
duinen..’’ 
Men denkt onder meer aan een 
woontoren bij het Pontplein, die de 
entree van IJmuiden moet gaan 

markeren. Volgens het plan moeten 
er meer duurdere woningen in 
IJmuiden komen, om een meer 
divers woningaanbod te creëren.

Uitzicht 
Johan Zwakman is voorzitter van het 
wijkplatform IJmuiden-Noord en 
heeft de gemeentelijke visie voor het 
gebied aandachtig bekeken. In veel 
elementen, zoals de vernieuwde 
entree naar het centrum, het 
compacter maken van Plein 1945 en 
het plan voor meer avondhoreca op 
die locatie, kan hij zich wel vinden. 
,,De adders onder het gras zitten niet 
in het centrum. Als wijkplatform 
kijken wij vooral met veel zorgen 
naar de IJmuiderstraatweg, het Van 
Poptaplanstoen en de Homburg-
straat. Door de woontorens die daar 
gepland staan, raken mensen hun 
uitzicht grotendeels kwijt.’’ Volgens 
Zwakman is het nog maar de vraag 
of de bedachte plannen voor de 
IJmuiderstraatweg kunnen door-
gaan, want: ,,Er liggen een gasleiding 
en twee hoogspanningskabels langs 
die weg, dus ik weet niet of nieuw-
bouw daar wel mogelijk is.’’ Ook het 
bouwen in het park ten zuiden van 
de Heerenduinweg, weliswaar niet 
binnen het gebeid van zijn wijkplat-
form, baart hem zorgen. ,,Dat is een 
parel van IJmuiden, het is eeuwig 
zonde om daar te gaan bouwen.’’

Vergadering wijkplatform
Waarschijnlijk komt er geen aparte 
vergadering van het wijkplatform 

over de verschenen visie. Het is de 
bedoeling om het onderwerp te 
bespreken tijdens de reguliere verga-
dering die op 10 maart aanstaande 
gepland staat. Dit hangt mede af van 
de beschikbaarheid van wethouder 
Sebastian Dinjens; hij is door het 
wijkplatform uitgelegd om het plan 
tijdens de vergadering toe te lichten. 
Ook wethouder Floor Bal, die 
woningbouw in zijn pakket heeft, 
wordt uitgenodigd aan de vergade-
ring deel te nemen, evenals project-
leider Bas de Groot. Omdat het een 
reguliere van het wijkplatform 
betreft, zal die in elk geval doorgang 
vinden. Dan zal ook blijken hoe de 
leden van het wijkplatform denken 
over de plannen van de gemeente. 
Dat zijn overigens, zoals de 
gemeente het zelf in het stuk 
verwoordt, plannen waarvoor een 
lange adem nodig is: ,,Van Pont tot 
Park is niet in een paar jaar afgerond. 
Het zal van start tot afronding naar 
schatting tussen de tien en twintig 
jaar duren.’’

Gebiedsvisie ‘Pont tot Park’: ambitieuze
plannen voor een toekomstbestendig IJmuiden
Velsen - De tijd heeft zestig jaar stilgestaan en de urgentie om in te grijpen wordt steeds groter. Met deze stevige bewoordingen wordt het concept 
voor de gebiedsvisie ‘Pont tot Park’ ingeleid. Een document dat zich richt op de mogelijkheden om het centrum van IJmuiden te vernieuwen en 
toekomstbestendig te maken. De visie is gebaseerd op vier pijlers: voorzieningen, verkeer, woningvoorraad en ruimtelijke kwaliteit. Het plangebied 
komt grotendeels overeen met de wijken IJmuiden-Noord, IJmuiden-Zuid en het Stadspark. Dit is grofweg het gebied tussen de Heerenduinweg, 
Minister van Houtenlaan, Kanaaldijk, Grahamstraat, Radarstraat (inclusief de gehele Kennemerlaan) en het Pontplein.

Tegenover het Pontplein is nieuwbouw bedacht met een hoge woontoren.

Het winkelgebied tussen het Velserduinplein en Plein 1945 krijgt mogelijk een bredere bestemming.

Visie Pont tot Park (concept 11-02-2021)            1 

GEBIEDSVISIE KERN IJMUIDEN

concept  11-02-2021

PONT

TOT

PARK

De voorpagina van de Gebiedsvisie ‘Pont tot Park’. Afbeeldingen: gemeente Velsen
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THUIS IN SANTPOORT

Vlakbij station Santpoort Zuid staat een wit, vrijstaand huis. Het adres is 
Wüstelaan 3. Ooit bestond ook Wüstelaan 1, de woning van de spoorweg-
wachter, maar dat huis is in 1959 afgebroken toen de loop van de Wüste-
laan werd aangepast. De gevelsteen met de naam ‘WIJKGEBOUW’ herin-
nert ons aan de oorspronkelijke bestemming van het huis: een wijkge-
bouw annex woning van het ‘Witte Kruis’. Het werd in 1917 o�cieel 
geopend en heeft tot 1933 dienst gedaan als wijkgebouw. Het is 
gebouwd in een rustieke stijl met verschillende topgevels en vensters 
met luiken. Op de nok van het dak bevindt zich een piron, een loden 
bolvormige versiering. De gevels zijn in later tijd wit gesausd. Al vanaf het 
begin had het pand een badkamer met douche, wat voor die tijd erg 
modern was. 
Nadat het Witte Kruis het gebouw verlaten had, werd het bewoond door 
de fam. Van der Vlugt. F.A. van der Vlugt had er een melkhandel. Hij 
verkocht behalve melk ook zelfgemaakt ijs. Eind zestiger jaren werd de 
zaak overgenomen door zijn zoons. Zoon Piet woonde met zijn gezin in 
het voormalige wijkgebouw. Vanaf de zeventiger jaren richtte Piet van der 
Vlugt zich alleen op ijs. In de zomermaanden was er aan de Wüstelaan 3 
een ijssalon met een drukbezocht buitenterras. ‘Een ijsje halen bij Vlugt’ 
was een begrip in Santpoort. In 1999 is de ijssalon gesloten.  

Stichting Santpoort
Tekst: Annette Koster
Foto: Tialda Willems

Het Wijkgebouw

Velsen - Elk jaar vangt het Kerbert 
Dierentehuis in IJmuiden grote 
aantallen katten op. Een aantal van 
deze katten verblijft een langere tijd 
in het asiel, denk hierbij aan kittens 
of katten die herstellende zijn van 
een operatie of een ziekte. Het zou 
voor deze dieren veel beter zijn om 
deze periode in een huiselijke situ-
atie door te kunnen brengen. Boven-
dien komt het drukke kittenseizoen 
er weer aan en daarom heeft men de 
hulp van pleeggezinnen hard nodig!
Om pleeggezin te kunnen worden 
zijn een aantal dingen belangrijk: je 
woont in de omgeving van IJmuiden 
en bent in bezit van een auto om 

naar het asiel te komen en naar de 
dierenarts te gaan. Je beschikt over 
een aparte kamer om de dieren in op 
te vangen en hebt voldoende tijd om 
de dieren goed te kunnen obser-
veren en aandacht te geven. Dit is 
niet mogelijk met een fulltime baan 
buitenshuis. Alle benodigdheden 
voor de verzorging worden door het 
asiel geregeld, dus het opvangen 
kost alleen tijd en vooral veel liefde 
en aandacht. 

Heeft u interesse in het opvangen 
van pleegkittens of -katten of wilt u 
meer informatie? Stuur dan een mail 
naar kerbert@dierenbescherming.nl.

Pleeggezinnen gezocht

Wilt u het Kerbert Dierentehuis helpen door pleegkittens of -katten op te vangen? 
Foto: aangeleverd

Velserbroek - Het is voor veel voet-
balverenigingen lastig om tijdens het 
coronatijdperk de binding met de 
leden te behouden. Voetballen in 
competitieverband is al voor lange 
tijd door de coronamaatregelen stil-
gelegd, zodat alleen het trainen rest. 
Gelukkig is daar voor de leden tot 27 
jaar onlangs een verruiming in 
gebracht en VSV zou VSV niet zijn om 
hier gelijk op in te spelen. 

Vorige week woensdag en 
donderdag was het met in totaal 
ruim 200 jeugdigen dan ook een 
drukte van belang op sportpark 
Hofgeest, waar in de middag voor de 

jongsten 1 voetbalveld met allerlei 
spelactiviteiten was ingericht en voor 
de oudere jeugd het ‘led-voetbalspel’ 
in de avond kon worden gespeeld, 
waarbij 2 speelvelden met ledverlich-
ting waren omlijnd en de verlichte 
bal en dito hesjes zorgden voor 
herkenning in het donker. De 
massaal opgekomen jeugd kon zich 
hier deze 2 dagen uitstekend mee 
vermaken. 

De komende tijd zullen er naar 
verwachting nog een aantal activi-
teiten volgen, het is dan ook zaak om 
de website van VSV goed te blijven 
volgen.

VSV biedt uitkomst aan 
de jeugd in de voorjaarvakantie

De jeugd vermaakte zich in de 
voorjaarsvakantie prima op de velden 
van VSV. Foto: aangeleverd

TYPISCH IJMUIDEN

Een uitslovende zeehond
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 a�evering aandacht voor een 
uitslovende zeehond.

Door Erik Baalbergen

Bij de huidige lockdown wil het kabinet het liefst dat we 
binnen blijven. Nou ja, je mag nog naar de supermarkt, je 
hond uitlaten en naar je werk als het echt moet. Tijdens 
de wintermaanden is dat thuiszitten al een beproeving, 
maar nu het voorjaar zich al meldt is thuisblijven hele-
maal een zware opgave. We willen er eropuit, de benen 
strekken, een frisse neus halen! Gelukkig is dat niet 
verboden. In steden zoeken mensen vooral parken op, en 
zoals we de afgelopen weken hebben kunnen zien leidt 
dit vooral op mooie dagen tot nare situaties.

In IJmuiden hebben we gelukkig de ruimte! We kunnen 
alle kanten op, naar het strand en de pier, de Heeren-
duinen, de havens, de wandelparken (Velserbeek, Schoo-
nenberg, Beeckestijn) en Spaarnwoude. Zelf wandel ik 
vaak in de weekenden en doordeweeks na m’n werk. De 
Zuidpier is momenteel een van m’n favoriete 
bestemmingen.

Vogels
De Zuidpier is het domein van hengelaars, vogelaars en 
wandelaars. Hoewel ik als wandelaar ga, word ik vanwege 
de camera om m’n nek dikwijls aangezien als vogelaar. 
Eigenlijk ook niet zo gek, want ik fotografeer allerlei tafe-
reeltjes op en rond de pier, waaronder dus ook veel 
vogels, die daar in alle soorten en maten zijn te vinden. 
Als ik dan een vogelaar of een groepje vogelaars gecon-
centreerd bezig zie, probeer ik op een tactisch moment 
contact te krijgen en te achterhalen waar de aandacht 
heen gaat. In de loop der pierbezoeken heb ik al heel wat 
vogels leren herkennen. Niet alleen meeuwen, scholek-
sters, aalscholvers en steenlopertjes, maar ook kuifdui-
kers, middelste zaagbekeenden (ik noem ze “punk-
eenden”), eidereenden, bergeenden, alken, oeverpiepers 
en drieteenstrandlopers. Maar vergeleken met vogelspot-

ters, die ware kachelpijpen op hun camera’s hebben 
geschroefd, heb ik maar een klein toetertje op m’n 
camera.

Zeehonden
Het zijn niet alleen de gevederde vrienden die de wateren 
rond onze pier bezoeken. Regelmatig zijn ook waterbe-
woners als zeehonden en bruinvissen te spotten. Vorige 
week maandag probeerde ik een zeehond in de verte te 
fotograferen. Eigenlijk net iets te ver voor een mooie foto. 
Toen ik de foto thuis op de PC bekeek, leek het wel of de 
zeehond een “rugzakje” op had. Toch maar even het 
Reddingsteam Zeedieren (RTZ) Velsen gewaarschuwd. 
Het bleek dat er via SOS Dol�jnen al een melding was 
binnengekomen van de zeehond met een bos touw om 
zich heen. In het artikeltje ‘Zeehond verstrikt in bos touw’ 
in deze krant van vorige week staat hierover meer te 
lezen. Een vrijwilliger van RTZ Velsen is wezen kijken maar 
de zeehond was al verder gezwommen. Voor zover bij mij 
bekend is deze nog niet aangetro�en. Laten we hopen 
dat het dier zich heeft weten te bevrijden.

Spartelvers
Drie dagen later loop ik opnieuw op de zuidpier. Deze 
keer krijg ik een heel ander tafereel voorgeschoteld: een 
zeehond met een grote en letterlijk spartelverse vis in z’n 
bek. Wat een uitslover, deze zeehond! Het lijkt wel of hij of 
zij expres de vis langere tijd in de bek houdt en mij op 
afstand een beetje lekker zit te maken. Na enige poses 
vindt de vis z’n weg naar de zeehondenmaag. Hoewel de 
aanblik van de verse vis – een typisch IJmuidens maaltje 
– mijn maag doet knorren en mij het “kwijl uit de bek” 
doet lopen, zie ik toch liever deze beelden dan een 
zeehond in een lastige positie door in zee gedumpte 
troep!

Naar aanleiding van de Typisch IJmuiden a�evering van 
vorige week over de winkel van Menist meldt Elly 
Verduijn, kleindochter van de vader van Max Menist en 
oomzegster van Max, dat de vader van Max geen Leo 
maar Leendert heette. Ook vermeldt zij dat Leendert zich 
tijdens de Tweede Wereldoorlog in Engeland heeft 
aangesloten bij de Prinses Irene Brigade. Hij heeft deelge-
nomen aan de landing in Normandië en is onderscheiden 
als oorlogsheld.

Zeehond met spartelverse vis, gekiekt vanaf de Zuidpier. Foto: Erik Baalbergen

Correctie
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Wandelpaden tijdelijk dicht en 
honden aan de lijn
Voor broedende vogels maar ook 
konijnen, hazen en hagedissen is rust 
een absolute must. Vooral broedvo-
gels met hun nest op de grond raken 
tijdens het broeden makkelijk 
verstoord. Laten we de vogels met 
rust, dan is de kans op broedsucces 
het grootst. Daarom geldt van 1 
maart tot en met 1 juli diverse 
maatregelen. 
Voor bezoekers aan het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland is de gele 
route door het Kraansvlak afgesloten. 
Er is nog volop gelegenheid om 
vanaf andere locaties de wisenten, 

konik paarden en Schotse hooglan-
ders te spotten, zoals bij het uitkijk-
punt aan de rand van het gebied.
Loslopende viervoeters kunnen voor 
stress zorgen, zeker in de broedtijd. 
Tijdens het broedseizoen moeten 
honden dan ook worden aangelijnd 
op plekken die buiten het broedsei-
zoen losloopgebied zijn. 

Nieuw: duincoaches
Tijdens de coronapandemie trekken 
extra veel mensen erop uit om te 
genieten van de natuur. Voor veel 
mensen is een bezoek aan de duinen 
de manier om in de frisse lucht 
energie op te doen of juist stoom af 

te blazen. Dat juicht PWN alleen maar 
toe. Hoe meer mensen de natuur in 
hun hart sluiten, hoe beter het is. 
Niet iedereen is zich bewust dat in de 
duinen toegangsregels gelden. Een 
van die regels is: blijf op wegen en 
paden. Dit is in het broedseizoen 
extra belangrijk. Daarom zet PWN 
tijdens het broedseizoen op verschil-
lende plaatsen duincoaches in. 
Onder het motto ‘blijf jij op het pad, 
dan blijven vogels op hun nest’ 
attenderen duincoaches de bezoe-
kers op het belang om juist nu de 
toegangsregels te volgen. Met 
persoonlijke en laagdrempelige 
voorlichting op een aantal drukke 
locaties zijn duincoaches ‘de rechter-
hand’ van de boswachters. 

Het is één van de manieren waarmee 
PWN het bewustzijn rond een 
gezond en verantwoord bezoek aan 
de duinen wil vergroten.

Regio - Het voorjaar komt eraan! Goed nieuws voor iedereen die graag 
geniet van alles wat groeit en bloeit in de duinen. Om broedende vogels 
te beschermen, gelden vanaf 1 maart tot en met 1 juli aangepaste regels 
in Nationaal Park Zuid-Kennemerland en het Noordhollands Duinreser-
vaat. De belangrijkste oproep van drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder 
PWN is: volg de toegangsregels en blijf op de paden.

Oproep PWN: het broedseizoen is 
weer begonnen dus blijf op de paden!

Een ganzenfamilie. Foto: PWN

Velsen-Noord - De Februaristaking op 25 en 26 februari 1941 was de eerste grootschalige verzetsactie tegen de Duitse 
bezetter in Nederland. De staking was het enige massale en openlijke protest tegen de Jodenvervolging in bezet 
Europa. Aanleiding van de staking waren de eerste razzia’s in Amsterdam waarbij honderden Joodse mannen opgepakt 
werden. Ook bij Hoogovens werd gestaakt. Een van de initiatiefnemers was Jan Brasser. Zeer recent is het Jan Brasser-
plantsoen in Velsen-Noord naar heb vernoemd. Daar legden Nico van Nijendaal namens Lokaal FNV IJmond en Conny 
Braam van het Jan Bonekamp Herdenkingscomité donderdag tijdens een korte plechtigheid bloemen ter nagedach-
tenis aan de Februaristaking. Foto: Ton van Steijn

Februaristaking herdacht

IJmuiden - Hoe neem je op een 
ludieke manier afscheid van je collega 
als je niet weer de hele middag online 
op teams wilt zitten. De leerkrachten 
van basisschool het Kompas locatie 
Oost bedachten een ludieke corona-
proof �etsroute: drie collega’s  haalden 
de vertrekkende juf Marjolijn van Es 
op van huis, zij  mocht op een bak�ets 
rijden versierd met slingers en kaarten 
en vol met cadeaus. Eén collega �etste 
naast haar en 2 collega’s �etsten er op 
voldoende afstand achter. Onderweg 
�etsten ze om de beurt naast Marjolijn 
en zo reden zij naar een buitenplaats 
in Velsen. Daar stopten ze voor een 

versnapering die ze zelf meegenomen 
hadden en werden er een paar 
cadeaus uitgepakt. Toen wisselden de 
drie collega’s met een nieuwe groep 
collega’s en �etste juf Marjolijn weer 
verder met andere collega’s naar een 
andere buitenplaats in Velsen. Daar 
was de derde wissel. De laatste stop 
was op de school aan de Heeren-
duinweg waar de laatste collega’s met 
een glas champagne en een hapje 
klaarstonden. 
De middag werd afgesloten met alle 
collega’s en een online quiz over juf 
Marjolijn, die na 3 jaar Het Kompas 
verruilt voor een school in Haarlem.

Dag juf Marjolijn!
Juf Marjolijn kreeg een heel bijzonder afscheid. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Vrijdagavond hield de 
politie een 23-jarige man uit Noord-
wijk aan op verdenking van het bezit 
van of de handel in harddrugs.
Omstreeks 21.10 uur zag de politie 
dat een personenauto werd gepar-
keerd op de Schiplaan in IJmuiden. 
De auto was bekend bij de politie 
omdat er informatie was binnenge-
komen dat mogelijk door de 
bestuurder van de auto zou worden 
gehandeld in drugs. 

De bestuurder was juist weggelopen, 
maar toen hij even later bij zijn auto 
terug kwam, werd hij gecontroleerd. 
De man bleek veel contant geld bij 
zich te hebben en ook vertoonde zijn 
broek een opvallend grote bobbel. 
De man bleek een tasje bij zijn kruis 
te hebben waarin dertig bolletjes 
met vermoedelijk heroïne en cocaïne 
zaten.
De politie nam het geld en de drugs 
in beslag.

Aanhouding voor bezit 
van of handel in harddrugs

Velserbroek - Eindelijk mochten de 
deuren gisteren weer open van de 
bekende afslank studio in Velser-
broek. ,,Het was echt vreselijk dat we 
de mensen niet konden helpen met 
hun strijd tegen de kilo’s’’, aldus 
Annet van Afslankstudio Velserbroek. 
,,Overgewicht is slecht voor de 
gezondheid, vooral buikvet is erg 
gevaarlijk. Vanwege corona is dat 
buikje een nog grotere zorg. Daar-
naast hebben mensen met obesitas 
vaak aandoeningen aan de lucht-
wegen en komen diabetes type 2 en 
hart- en vaatziekten vaker voor. Het 
kan er allemaal aan bijdragen dat 
mensen met overgewicht die het 
virus oplopen, zieker worden en 
moeilijker herstellen.’’
Nieuw in de salon is de afvalkuur 
SlimSkin, een 14-daagse kuur 
waarmee je snel afvalt, een stralende 
huid, sterke nagels en haren krijgt, 
meer energie en geen hongergevoel. 
Daarnaast mag je gewoon lekker 
genieten van het eten en in het 
weekend een glaasje wijn dinken.

Vet bevriezen is vet verliezen! 
Annet: ,,De oplossing tegen vet voor 
mannen en vrouwen. Met een blij-
vend resultaat, zonder operatie, pijn-
loos, veilig en e�ectief. Het is 
geweldig dat we al zoveel mensen 
hebben kunnen helpen om van hun 
overgewicht af te komen. Vooral de 
erkenning van de internist van het 
ziekenhuis, is fantastisch. Hij zei: wat 

jullie presteren is ons in een paar jaar 
niet gelukt.’’ 
Annet is superblij met deze mooie 
erkenning vanuit het ziekenhuis. 
Benieuwd naar de allernieuwste 
afslankmethodes? Breng dan een 
vrijblijvend bezoek aan Beauty & 
Afslankstudio Velserbroek aan de 
Klompenmakerstraat 7. Voor meer 
informatie: 023- 5490556, www.
afslankstudiovelserbroek.nl. 

Snel van uw overgewicht af!

Juist in deze coronatijd is het 
belangrijk overgewicht tegen te gaan. 
Foto: aangeleverd





Ik bezocht Pompeï driemaal en iedere keer ontdek je weer wat 
nieuws. Door de ontdekking van Pompeï zijn we heel veel te we-
ten gekomen over het dagelijkse Romeinse leven en krijgen we 
een goed beeld van deze tijd. En nog weten we niet alles, er wor-
den nog immer ontdekkingen gedaan bij het blootleggen van de 
stad.  De stad werd weliswaar volledig onder de vulkaanas bedol-
ven, maar bleef tegelijkertijd daardoor goed geconserveerd. Zelfs 
de versteende lichamen die zijn gevonden, drukken de angst en 
paniek van de ramp op dat ogenblik duidelijk uit. De tijd werd als 
het ware stilgezet. Toch zijn de inwoners van Pompeï tijdens de 
ramp niet door de as en de brokstukken puin gestorven. Onder-
zoek wees uit dat de meeste mensen overleden zijn door verstik-
king als gevolg van het inademen van giftige vulkaangassen die 
bij de eruptie van de Vesuvius vrijkwamen.  

Ontstaan Pompeï
Naar aanleiding van archeologische vondsten van resten aarde-
werk uit graven, moet Pompeï reeds als nederzetting bestaan 
hebben in de ijzertijd (9de-7de eeuw voor Chr.). Door water-
schaarste in die tijd, kan deze nederzetting niet groot geweest 
zijn. Later koloniseerden de Grieken en de Etrusken dit gebied. 
Pompeï lag aan de monding van de Sarnus en aan verschillende 
handelsroutes, waardoor de stad kon groeien en veel welvaart 
kende. De invloed van de Griekse cultuur is overduidelijk, mede 
door de vondst van terracotta’s die de Tempel van Apollo sierden. 
De Etrusken werden in 474 voor Chr. verslagen door de Cumai-
sche Grieken en Syracuse. In de vijfde eeuw voor Chr. werd dit 
gebied bevolkt door de Sannieten, een bergvolk. Rome verkrijgt 
uiteindelijk de macht over Pompeï en de regio Campanië na het 
einde van de Sannitische oorlogen (343-290 voor Chr.).  

Vesuvius
Met de vulkaan Vesuvius heeft de bevolking al eeuwenlang een 
haat- liefdeverhouding. De brullende berg met rookpluim, die 
af en toe rommelde, zag men aanvankelijk niet als gevaar. De 
naam Vesuvius komt van het Oskische woord ‘Fesf’, dat ‘rook’ 
betekent. Het Oskisch was de oude taal die in dit gebied werd 
gesproken. De Vesuvius heeft een doorsnee van acht kilometer 
en is 1281 meter hoog. Het is een zogenaamde stratovulkaan. 
Een stratovulkaan bestaat uit een afwisseling van lagen as en la-
va die in de twee stadia van een uitbarsting van dit type vulkaan 
worden gevormd. Het is een van de gevaarlijkste typen vulkaan 
ter wereld. De onderhuidse bewegingen drukken puin en steen 
steeds verder in de krater omhoog, dat uiteindelijk kan leiden 
tot een explosieve eruptie. De laatste uitbarsting van de Vesuvi-
us was in 1944, na een oorlogsbombardement van de Duitsers. 
Het zwartgeblakerde lavaspoor hiervan is nog steeds te zien. Op 
dit moment slaapt de vulkaan en maakt het deel uit van een Na-

tionaal park. Je kunt de top beklimmen en in de krater kijken, die 
gevuld is met gesteente en puin. Door de activiteit van de Vesu-
vius lag Pompeï best gevoelig. In het jaar 62 na Chr. bracht een 
allesvernietigende aardbeving zware schade toe aan de stad. Ten 
tijde van de fatale vulkaanuitbarsting in het jaar 79 was de scha-
de aan de stad nog niet helemaal hersteld. 

‘To go’ bestond al in Pompeï
Tot aan 1763 was het niet duidelijk dat de archeologische vonds-
ten tot Pompeï behoorden. In 1763 werden echt aanwijzingen 
aangetroffen waardoor duidelijk werd dat het om een verloren 
stad ging. In 1861 werden er voor het eerst professionele op-
gravingen gedaan met als doel om de werkelijke geschiedenis 
te achterhalen van Pompeï. Er werd in de buurt zelfs een school 
voor toekomstige archeologen opgezet. Nog steeds worden er 
veel ontdekkingen gedaan. Afgelopen december werd nog een 
spectaculaire ontdekking gedaan en vastgesteld dat er in Pom-
peï ook al afhaalrestaurants bestonden. Archeologen troffen aar-
dewerken potten aan met etensresten van bijna 2000 jaar oud. 
Klanten konden destijds maaltijden kiezen van eend, geit, vis en 
slak. De meeste vondsten van gebruiksartikelen uit de oude stad 
Pompeï zijn te bewonderen in het National Archeologisch Muse-
um van Napels. 

Bart Jonker 

(Diverse bronnen, onder meer ’Kunst en geschiedenis van Pom-
peï’, uitgever Bonechi).  

Op 24 augustus van het jaar 79 na Christus vindt de desastreuze vulkaanuit-
barsting van de Vesuvius plaats, die de Romeinse stad Pompeï met haar in- 
woners volledig begraaft onder een dichte vulkaanasregen. Eeuwenlang blijft 
de stad hierdoor goed verborgen. Als in 1594 arbeiders bezig zijn om een 
tunnel te graven in dit gebied, stuiten ze op een steen met de tekst ‘Decurio 
Pompeiis’. Deze arbeiders wisten toen nog niet wat voor een schat ze hadden 
ontdekt, maar waren wel een van de eersten die iets van Pompeï ontdekten 
na haar vernietiging. 

Ik bezocht Pompeï driemaal en iedere keer ontdek je weer wat 

Het mysterie van Pompeï 

Amfitheater.

Pompeï met linksachter de vulkaan Vesuvius (foto’s:Bigstock).

Pompeï. Etablissement met bewaargaten voor etenswaren.

Het hoofdatrium van het Huis van Faun, met kopie van het bron-
zen beeld waaraan de naam is ontleend. Het huis was eigendom 
van een rijke patriciërsfamilie.

Straat in Pompeï met oversteekplaats.

Broodbakkerij van Vicolo Torto.

Gevonden lichaam uit Pompeï.



Voet- en houdingsklachten 
kennen diverse oorzaken.

Podozorg Driehuis helpt u bij 
het vinden van de oorzaak 
en behandelt deze.

Afspraak maken?

Podozorg Driehuis
Erica Last, Registerpodoloog 
en MSU echografist
Driehuizerkerkweg 93
1985 HA Driehuis
T: 0255-515733
driehuis@podozorg.nl

www.podozorg-driehuis.nl   
Aangesloten bij stichting LOOP

Heeft u voetklachten?

Volgende editie in 2022.

50PlusBeurs gaat 
niet door in 2021

’s Werelds grootste evenement voor actieve plussers werd verwacht plaats te vinden 
van 14 tot en met 18 september 2021 in de Jaarbeurs Utrecht. Maar helaas is er op 
korte termijn nog geen einde aan de huidige coronacrisis. Daarom is besloten dat de 
28e editie van de 50PlusBeurs dit jaar geen doorgang kan vinden.

De impact op onze doelgroepen, bezoekers en exposanten, is nog altijd te groot en 
dat voelen we allemaal. De wisselende maatregelen van de overheid, het tempo van 
vaccineren en de dreiging van virusmutaties. Het is allemaal nog te onzeker om te ver-
trouwen op een herkenbare, succesvolle editie van de 50PlusBeurs dit jaar.

Wij hebben daarom besloten tot het afgelasten van de 50PlusBeurs in 2021. De vei-
ligheid en gezondheid van bezoekers, exposanten, leveranciers en alle medewerken-
den aan deze grote productie staan vanzelfsprekend voorop. We gaan echter vol goe-
de moed aan de slag voor een onvergetelijke 50PlusBeurs in 2022.

De 28e editie zal dan plaatsvinden van 13 tot en met 17 september 2022 in de Jaar-
beurs Utrecht.

De beursorganisatie wenst een ieder alle kracht en gezondheid in deze crisistijd.

Met vriendelijke groet,
Team 50PlusBeurs  Foto en tekst: www.50plusbeurs.nl

Voor een optimaal kunstgebit

Neem gerust contact met ons op 
voor vrijblijvende informatie!

Tandprothetische Praktijk Fred W. van der Linde

Planetenweg 52, IJmuiden 
0255-520035 

www.kunstgebitservice.info

Waarvoor kunt u bij de tandprothetische Praktijk Fred van der Linde terecht?

• advies/informatie
• beoordeling van de huidige prothese en mondholte 
• reparatie en aanpassing van het kunstgebit

• vernieuwing van een kunstgebit
• een gedeeltelijk kunstgebit, plaatje
• een kunstgebit op implantaten, klikgebit
• nazorg

OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 17.00 uur. Vrijdag 08.00 - 15.00 uur

Weekenddienst vanaf 15.00 uur. 
Vrijdagmiddag tot zondagavond bereikbaar via tel.nr. 0617776777

In de Praktijk wordt 
uiteraard volgens 
Coronaprotocol gewerkt!!
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Door Marja Korbee

MVV begint goed aan het duel. In de 
6e minuut kan Mikkels uithalen. 
Keeper Schendelaar moet zich 
strekken om een vroege 1-0 te voor-
komen. Twintig minuten later neemt 
Telstar een vrije trap. De bal wordt 
door Regeling hoog over gekopt. Dit 
waren de twee enige spelmomenten 
die voor beide doelen gevaar ople-
verden. Verder gebeurde er niets. O 
ja een tweetal afgekeurde doel-
punten van Plet (buitenspel) en 
Naudts (hands).

De tweede helft is ook niet hoog-
staand. De eerste kans is voor 
Mikkels. Na goed doorzetten van 
Soumaoro komt hij in schietpositie. 
Hij haalt uit maar de bal verdwijnt 
hoog over het Velsense doel. In de 
49e minuut komt MVV op 1-0. Een 
overtreding van Adshead gaat 
hieraan vooraf. De boosdoener 
ontvangt een gele kaart en MVV mag 
een vrije trap nemen. Blummel 
neemt de vrije trap. Sürmeli ontvangt 
het leder en schiet de bal door de 
benen van Schendelaar: 1-0. In de 
63e minuut staat het bijna 1-1. Een 
steekpass van Adshead doet de bal 
bij Kökcü belanden. Hij schiet direct 
het ronde speeltuig in de korte hoek. 
Juist daar staat Havekotte. Met nog 
acht minuten zuivere speeltijd op de 
klok gaat Limouri in de fout. De 
verdediger speelt de bal te kort terug 

op  Schendelaar. Een Sterrendrager 
onderschept de bal. Een uitstekende 
redding van de Velsense keeper 
voorkomt de 2-0. In de vijf minuten 
extra speeltijd krijgt El Ouardani een 
geweldige kans op de gelijkmaker. 
Uit een hoekschop ontvangt hij de 
bal. Hij staat in een één-tegen-één 
situatie met keeper Havekotte. De 
invaller heeft de hoek voor het 
uitzoeken maar hij schiet de bal recht 
in de handschoenen van de goalie. 
Als je zelf niet de doelpunten maakt 
dan doet de tegenstander dat wel, 
luidt een gezegde. En zo geschiedde 
… De thuisclub komt in de aller-
laatste extra minuut op 2-0. Een 
diepe bal van Soumaoro bereikt 
Dianessy. Uit zijn voorzet scoort 
Angiulli de tweede Maastrichtse 
tre�er. Direct nadat de doelpunten-
maker de felicitaties in ontvangst 
heeft genomen, �uit de heer Dröge 
voor het einde van een teleurstel-
lende wedstrijd voor de Witte 
Leeuwen.

Opstelling Telstar: 1. Jasper Schende-
laar, 4. Farouq Limouri, 5. Redouan El 
Yaakoubi, 7. Rashaan Fernandes (82e 
min. 39. Marwan El Ouardani), 9. 
Glynor Plet, 10. Daniel Adshead (82e 
min. 23. Cas Dijkstra), 13. Vincent 
Regeling, 16. Niels van Wetten (86e 
min. 45. Lesley Bakker), 25. Shayne 
Pattynama, 30. Ozan Kökcü (82e min. 
15. Redouan Taha) en 28. Welat 
Cagro. 

Weer geen punten voor Telstar
Velsen-Zuid - Een gehavend en matig Telstar heeft weer geen zege kunnen 
boeken. MVV was in de eigen De Geusselt met 2-0 te sterk. Vlak na de rust 
en in de blessuretijd vielen de doelpunten voor de thuisclub. Telstar kon 
hier weinig tegenover stellen. De beste kans was voor El Ouardani. Ruim 
in de extra speeltijd werd hij uit een corner vrij voor doelman Havekotte 
gezet. Hij schoot recht op de doelman af. De komende drie wedstrijden zal 
Telstar er echt moeten staan want dan zijn SC Cambuur, De Graafschap en 
Roda JC de tegenstanders. Op weg naar de play-o�s mag in deze fase van 
de competitie eigenlijk geen puntenverlies meer geleden worden.

IJmuiden - Op woensdag 24 februari 
werd de SportInstuif in IJmuiden 
georganiseerd door de buurtsport-
coaches van SportSupport. Maar 
liefst 120 kinderen uit groep 1 tot en 
met 8 werden in beweging gebracht.
Tijdens een SportInstuif konden de 
deelnemers kennismaken met 
verschillende sporten. Elke groep 
deed maar liefst vier verschillende 
spellen. Groep 1 t/m 4 speelde 
diamantroof, hockey, leeuwentik-
kertje en mijnenveld of boter/kaas & 
eieren. Groep 5 t/m 8 speelden team-
sporten zoals: hockey, korfbal, 
voetbal en trefbal. 
In verband met de hoeveelheid 
aanmeldingen is er nog een extra 
blok toegevoegd. Dit zat ook alweer 
snel vol met kinderen uit groep 1 t/m 
5. Ook hier werd hockey, diamant-

roof, voetbal en iemand is hem/
niemand is hem gespeeld. 
Alle kinderen werden na vijf kwartier 
weer opgehaald door hun ouders. De 
kids vonden het super. Ook de 
ouders waren blij dat er iets georga-
niseerd werd in deze tijd. Het geeft 
de kinderen weer inspiratie om zelf 
weer meer te bewegen. De organi-
satie kreeg ook complimenten over 
het secuur omgaan met alleen naar 
huis, of niet. Dit vooral omdat er veel 
kinderen van wat verder weg 
kwamen, denk hierbij aan Beverwijk, 
Vogelenzang, Bloemendaal, Velser-
broek & Santpoort. 

De activiteit was een groot succes. 
De behoefte om kinderen iets te 
bieden en lekker te laten bewegen is 
groter dan ooit. 

Maar liefst 120 kinderen uit groep 1 tot en met 8 werden in beweging gebracht.
Foto: Renata Jansen Fotogra�e

IJmuiden - Een droom van vele 
kinderen, gescout worden om één 
van de beste jeugdspelers van 
Nederland te worden. Woensdag 24 
februari, een zonnige middag in de 
voorjaarsvakantie, hebben 66 
jongens en meisjes deelgenomen 
aan deze sportieve activiteit bij voet-
balvereniging Stormvogels.
De immer actieve Jeugd Activiteiten 
Commissie heeft samengewerkt met 
voetbalscholing.nl. Zowel leden als 
niet-leden van 7 tot en met 16 jaar 
konden zich aanmelden om mee te 
dingen naar een bijzondere uitnodi-
ging voor de landelijke eindronden. 
Uiteindelijk zullen de scouts daar de 
de�nitieve talenten uitkiezen om te 
komen voorspelen bij PSV. 
Buiten de eeuwige roem, de lande-
lijke bekendheid en allerlei prijzen, 
mogen de winnaars van deze dag 
dus een stage lopen bij PSV.

Maar voordat het zover was, 
mochten keepers, verdedigers, 
middenvelders en spitsen hun 
kunnen tonen. Een aantal o�ciële 
scouts van PSV stonden langs de 
lijnen om de kinderen te observeren 
en te beoordelen wat de jongens en 
meisjes in huis hadden. Er werd 
gekeken naar o.a. techniek, uithou-
ding, snelheid, doorzetten, overzicht 
en discipline.
Op deze mooie middag is gezien dat 
er in de regio veel talent rondloopt. 
Van alle 66 talenten zijn er 7 uitge-
kozen om naar deze landelijke eind-
ronden te komen.
De gelukkigen zijn Siem Ulehake 
(Stormvogels JO10-1), Houssein 
Caynashe (BVC Bloemendaal JO12-1 
en Stormvogels zaal JO13-1), Senn 
Koster (Stormvogels DEM JO14-1), 
Nithile Plug (DEM JO15-1), Lina Rega-
dane (Stormvogels JO16-1) en de 

gebroeders Koridon, Jan en Auoun 
(JO17-1).
Manon Stoker en Sandra Heida-Sechi 
van de Jeugd Activiteiten Commissie 
kijken terug op een zeer geslaagde 
en sportieve middag. Deze 2 dames 
zijn tevens lid van de Jeugdtoer-
nooien Commissie bij Stormvogels. 
Helaas heeft Stormvogels vanwege 
de nog steeds geldende corona 
maatregelen het Paastoernooi 
(zondag 4 april) moeten annuleren, 
maar de moed wordt erin gehouden 
door van een Paas- een Pinkstertoer-
nooi te maken. Manon: ,,Zondag 23 
mei, 1e Pinksterdag, hopen wij een 
mooi toernooi te kunnen organi-
seren, dit zal zijn voor de jeugdteams 
JO9 tot en met JO16 en MO15. 

Houdt de Facebook site in de gaten 
of mail voor meer informatie naar 
jeugdtoernooien@stormvogels.nl.’’

66 jongens en meisjes lieten aan de scouts van PSV zien wat ze in huis hebben. Foto: aangeleverd

Jeugdspelers gescout bij Stormvogels

Geslaagde sportinstuif

Door Arita Immerzeel

IJmuiden - Op twee strategische 
plekken op veelbereden �etspaden 
hangen kastjes, die tellen hoeveel 
�etsen er passeren en hoe hard zij 
rijden.

In De Noostraat op het �etspad vanaf 
het Pontplein hangt een nogal 
geheimzinnig uitziend kastje aan een 
lantaarnpaal. Een naambordje geeft 
aan dat het om �etstelling gaat. Op 
de website van het bedrijf, die dit 
kastje ophing, staat te lezen, dat er 
geen opnames worden gemaakt. Er 
wordt geteld, hoeveel mensen 
gebruik maken van het �etspad èn in 
welk tempo. Ook op de Kanaaldijk is 
een soortgelijke installatie aan een 
lantaarnpaal bevestigd. Door de 
manier van tellen verkrijgt Gemeente 

Velsen inzicht in de hoeveelheid 
tweewielers, die in welke richting 
zich hoe snel en op welk tijdstip 
verplaatsen op het �etspad. Dus ook 

in de spitsuren en ‘s nachts.
Meer informatie en een �lmpje over 
de werkwijze van tellen is te zien op 
www.cycledata.nl.

Digitale tellers op fietspaden

Fietsteller aan een lantaarnpaal aan De Noostraat telt de gebruikers van het �etspad 
vanaf het Pontplein (Foto: Arita Immerzeel)

VERHAALTJE BIJ EEN KABAALTJE

Vermist:
Onze kanarie is weggevlogen, wie heeft hem gevonden? 
Tel. 06-10475023 / 0255-533233.

IJmuiden - Een plevier is ook al een vogel, maar 
IJmuiden kent degene die de advertentie zette eerder 
van de rommelmarkten die hij vóór corona organi-
seerde op Plein 45 en de Lange Nieuw. Harry Plevier 
heeft helaas nog geen reactie op zijn kabaaltje 
ontvangen. Harry probeerde de kanarie nog met een 
netje te vangen, maar helaas. De vogel is gevlogen. 
,,Mijn 88-jarige moeder woont in IJmuiden en de 
kanarie woonde in de volière op haar balkon. Zij 
geniet zo van het �uiten en de gezelligheid, die de 
vogels met zich meebrengen. Zelfs ‘s avonds �uiten de 
kanaries omdat ze de kooi met een lantaarntje 

verlicht. Op de bewuste maandag, zo’n veertien dagen 
geleden, wilde ik een schoteltje water in de volière 
zetten. De geelbruine kanarie vloog de kooi uit! Eerst 
ging de vogel bovenop het hok zitten. Ik ging snel 
naar binnen om een netje halen, maar hij vloog weg. 
In mijn T-shirt ging ik hem achterna toen hij richting 
Merwedestraat en Maasstraat vloog. Helaas lukte het 
niet om de kanarie te vangen. Na de Maasstraat heb ik 
de vogel niet meer gezien.” 
De 65-plusser weet trouwens niet of de kanarie een 
mannetje of een vrouwtje is. Eieren zijn er niet gelegd 
afgelopen jaar, terwijl er wel diverse kanaries in de 
volière samenwonen. ,,Fluiten kon de kanarie goed, zo 
leuk voor mijn moeder. Ze geniet er zo van. Ik heb 
direct een aantal nieuwe vogels voor haar gehaald.” Of 
de kanarie overlevingskansen heeft, weet Harry niet. 
,,Ik hoop het wel. Wie weet is de vogel ergens rustig 
gaan zitten wegens honger en door iemand 
gevangen. Of in een nestkastje gaan wonen. Het is 
jammer, maar ik heb nog geen reactie mogen 
ontvangen.” 

Kabaaltjes, al meer dan 25 jaar staan ze wekelijks in 
De Jutter en De Hofgeest. Soms zijn er kabaaltjes 
die de nieuws-gierigheid wekken. Arita Immerzeel 
neemt regelmatig een kabaaltje ‘onder de loep’. 
Haar oog viel deze week op:
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Een van de initiatiefnemers is John 
Mol: ,,We sluiten absoluut niet onze 
ogen voor de overlast en vinden ook 
dat deze aangepakt moet worden. 
Op een verantwoorde en groene 
manier. Maar laat alsjeblieft niet 103 
jaar historie uit IJmuiden 
verdwijnen.’’

Goede buur
De initiatiefnemers vinden het 
belangrijk dat werknemers en 
omwonden als goede buren met 
elkaar omgaan. Mol: ,,Veel medewer-
kers wonen in de omgeving, dus een 

schone en veilige woonomgeving 
raakt ook hen direct.’’

Economische en sociale 
verbondenheid
De verbondenheid met de omge-
ving is groot, zowel economisch als 
sociaal. Al sinds 1918 wordt er in 
IJmuiden staal geproduceerd. Mol: 
,,Laat ook niet het laatste restje 
maakindustrie uit Nederland 
verdwijnen. En naast het verlies van 
directe werkgelegenheid zal dit ook 
invloed hebben op de  indirecte 
werkgelegenheid. Veel medewerkers 

wonen en leven in de omgeving. Ze 
doen hun boodschappen bij de 
lokale bakker, groenteboer, slager en 
tal van andere lokale ondernemers. 
Het gaat daarbij om werkgelegen-
heid van 30.000 mensen.’’

Handen ineenslaan
,,Staal maken is belangrijk voor de 
regio en dat kan zeker op een goede 
en groene manier’’, aldus Mol. 
De initiatiefnemers roepen de werk-
nemers, omwonenden en de regio-
nale politiek op om de handen hier-
voor ineen te slaan en de petitie te 
tekenen. ,,Laten we samen met de 
landelijke overheid staal maken in 
IJmuiden een groene toekomst 
geven.’’De staalproductie in 
IJmuiden biedt directe werkgelegen-
heid aan 9.000 mensen.

Velsen - Werknemers van Tata Steel zijn een petitie gestart omdat ze zich 
zorgen maken over de werkgelegenheid bij het bedrijf in IJmuiden. De 
roep om maatregelen te nemen tegen de overlast voor omwonenden en 
omgeving van de staalproductie wordt steeds luider. Er gaan zelfs 
stemmen op om het bedrijf te sluiten.

Personeel Tata Steel start petitie voor 
behoud staalproductie in IJmuiden

Vorig jaar zijn de uurwerken uit de 
toren gerenoveerd. De werkzaam-
heden aan de klokkenstoel konden 
niet tegelijk worden uitgevoerd. 
Enerzijds omdat Royal Eijsbouts daar 
vorig jaar geen capaciteit voor had 
en anderzijds omdat het budget voor 
deze renovatie dit jaar beschikbaar 
kwam.
 
Wat gaat er gebeuren?
De renovatie betekent dat de gehele 
stoel wordt gedemonteerd, ontzinkt, 
gerepareerd, opnieuw verzinkt en 
tenslotte wordt herplaatst. De gehele 

bedrading, de klokken en de tractuur 
worden hiervoor tijdelijk verwijderd. 
Daarnaast blijken de klepelstelen 
(het lange gedeelte waar de klepel 
aanhangt) en de klepelvluchten (de 
breder uitlopende delen onderaan 
de klepel) sterk te zijn verroest. Deze 
worden daarom opnieuw 
geconserveerd.
 
Maandag is gestart met de demon-
tage en naar verwachting zijn de 
werkzaamheden afgerond in week 
21. Tijdens de renovatie kan het 
carillon helaas niet worden bespeeld.

Klokkenstoel in gemeentehuis 
wordt gerenoveerd
Na het renoveren van de uurwerken vorig jaar, is nu de klokkenstoel (het 
onderdeel waar de klokken aanhangen) in de toren van het gemeente-
huis aan de beurt voor renovatie. De werkzaamheden zijn deze week van 
start gegaan.

De renovatie zal een maand of drie in beslag nemen. Het carillon kan die maanden 
niet bespeeld worden. Foto: aangeleverd

Velsen - Van maandag 8 tot en met 
zaterdag 13 maart, is de Jantje Beton 
Collecte. Dan gaan ruim 40.000 vrij-
willigers langs de deuren om geld op 
te halen zodat meer kinderen meer 
kunnen spelen.
In de gemeente Velsen lopen de 
volgende verenigingen en clubs voor 
de Jantje Beton Collecte: Scouting-
groep Mazn. De Ruyter, Scouting-
groep Nannie van der Wiele, Scou-
tinggroep de IJmondtrekkers, Scou-
tinggroep Wiawaha, Scouting St. 
Radboud, JKC Sportbond (Wopsie 
Topsie kamp), VBC Akrides, Volleybal-
club Smashing Velsen. Deze trouwe 
groep collectanten lopen al jaren 
voor hun club omdat 50% van de 
opbrengst naar hun eigen clubkas 
gaat. Ondanks Covid-19 mogen ze dit 
jaar ook gewoon langs de deuren 
gaan, maar sommige groepen 
hebben gekozen om dat dit niet te 

doen. Zij gaan dit op andere 
manieren doen. Zij �yeren brie�es in 
de wijken waar ze mogen lopen. Op 
deze �yer staat een persoonlijke QR 
code, zo kunt u toch geld over maken 
naar de betre�ende groep. Ook zal er 
online meer gecollecteerd worden. 
Waarom is het dit jaar zo belangrijk 

om geld te geven aan Jantje Beton? 
Buitenspelen is super belangrijk, 
maar wordt steeds minder vanzelf-
sprekend. 3 op de 10 kinderen spelen 
niet of slechts één keer per week 
buiten. Steeds meer kinderen kunnen 
niet lid worden van een club of 
jeugdvereniging. Deze kinderen zijn 
aangewezen op een speelplek in de 
buurt. Voor kinderen in kwetsbare 
speelposities is buitenspelen vaak 
onmogelijk. Terwijl spelen ontzettend 
belangrijk is voor ieder kind. Slootje 
springen, verstoppertje doen in de 
straat of buiten met vriendjes de 
wereld verkennen. Een leven zonder 
buitenspelen is ondenkbaar voor 
opgroeiende kinderen. De rol van 
scoutingclubs, jeugdverenigingen en 
leuke speeltuinen in de buurt wordt 
daarom steeds belangrijker. Het is 
daarom meer dan ooit hard nodig om 
geld op te halen. 

Velsense verenigingen
helpen bij collecte Jantje Beton

Ook de scouts van Wiawaha helpen 
mee. Foto: aangeleverd

Velserbroek - De brandweer is dinsdagavond in actie gekomen nadat er brand was ontstaan in een vrachtwagen in 
Velserbroek. De vrachtwagen stond aan de Regenwulp geparkeerd toen er rond kwart voor negen brand werd ontdekt. 
Al snel sloegen de vlammen hoog uit de wagen. De brandweer heeft het vuur geblust maar kon niet voorkomen dat de 
wagen veel schade opliep. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest. Foto: Michel van Bergen

Vrachtwagen in brand 

IJmuiden - Een 31-jarige Heems-
kerker maakte het maandagochtend 
wel heel bont. Hij werd door de 
politie aan de kant van de weg gezet 
en viel vervolgens in slaap terwijl de 
agenten aan het overleggen waren 
met de meldkamer. 
De man viel op door zijn gevaarlijke 
rijgedrag, hij slingerde heen en weer 
en stond ook regelmatig bovenop 
zijn rem. Ooggetuigen waar-
schuwden de politie, waarna 
agenten de man op de Heeren-
duinweg tot stoppen wisten te 

dwingen. De man weigerde vervol-
gens een ademanalyse, terwijl het 
sterke vermoeden bestond dat hij te 
veel gedronken had. Daarom is hij 
overbracht naar het politiebureau en 
werd zijn auto later opgehaald. Ook 
een eenheid van de Koninklijke 
Marechaussee was bij de aanhou-
ding aanwezig. Volgens een woord-
voerder van de politie had dit verder 
niets met het voorval op zich te 
maken, het komt geregeld voor dat 
de beide korpsen elkaar 
ondersteunen.

Heemskerker valt in
slaap tijdens aanhouding

Een politieagent in gesprek met de automobilist. Foto: Ton van Steijn.



Stef� woont in Beverwijk, en  
heeft na haar studie Tourist 
& Management de overstap 

gemaakt naar de zorg: ‘Ik wilde iets 
anders, iets met mensen en de medi-
sche wereld trok me. Vervolgens heb 
ik me verdiept welke kant van de zorg 
ik dan op wilde. De wijkverpleging 
kwam als favoriet uit de bus; je kunt je 
eigen invulling aan je werk geven, je 
hebt veel contact met cliënten aan wie 
je ook voldoende tijd kunt besteden, 
in de wijkzorg is de werkdruk namelijk 
minder hoog.’

Kiezen voor de wijkzorg
Dewi woont in Purmerend. Ook zij 
deed Tourist & Management, heeft 
vervolgens veel gereisd, en werkte 
uiteindelijk als grondstewardess bij de 
KLM. ‘In de coronaperiode besefte ik 
dat ik iets anders wilde in de toe-
komst. De wijkzorg leek me ideaal. 
Het studeren en werken tegelijkertijd 
tegen een redelijk inkomen trok me 
over de streep.’

Opleiding bij ViVa!
Waarom zij gekozen hebben om bij 

lieskunde. Het sluit aan op de studie 
en op de werksituatie, deze lessen zijn 
echt van toegevoegde waarde.’ Stef� 
en Dewi zijn tevreden en blij met hun 
overstap. ‘Het leren gaat zo snel’, zegt 
Dewi. ‘Je maakt een enorme groei 
door. Een voorbeeld hiervan is dat je 
leert hoe je cliënten op hun gemak 
kunt stellen, waardoor je ook een 
band kunt opbouwen om goede zorg 

De toekomst ziet er goed uit!
Stef� de Kroon (25) en Dewi Kuijkens (30) zijn eerstejaarstudenten 
HBO-V. In deze vierjarige opleiding ontvangen ze de theorie van de 
Hogeschool van Amsterdam, de praktijk, ondersteuning, begeleiding 
en cursussen van ViVa! Zorggroep.

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

 
 
     

ViVa! de opleiding te volgen zijn Dewi 
en Stef� het eens. ‘Mijn gevoel zei 
me dat ik beter begeleid zou worden 
en dat deze begeleiding professione-
ler is. Ik kende ViVa! en wist dat het 
goed zou komen.’ En dat het goed is 
gekomen, verwoorden beiden op hun 
eigen wijze. Dewi: ‘Ik vind de begelei-
ding heel goed, ik heb een werkbege-
leider vanuit ViVa! en een begeleider 
vanuit de HvA. Daarbij word ik ook 
door het wijkteam ondersteund; ik 
hoef maar te kikken en er staat iemand 
voor me klaar. De lijntjes zijn kort! Stef� 
voegt daar ook de hartelijkheid en de 
behulpzaamheid van de collega’s toe: 
‘Je staat er echt niet alleen voor. Je 
hebt van alle kanten contacten.’ 

Gastles van een adviseur
‘Naast de praktijkbegeleiding krijgen 
we ook elk kwartaal een gastles van 
een adviseur opleiding en werken 
van ViVa!. Zo �jn! Echt gericht op de 
praktijk, over indiceren en over ver-

Stef� de Kroon (links) en Dewi Kuijkens

Interesse in werken in de zorg? Check onze vacatures en opleidingen op www.werkenbij.vivazorggroep.nl

te leveren. Dat wist en kon ik een half 
jaar geleden nog niet.’ 

De toekomst? 
‘Veel studeren en 
lekker gaan werken. 
De toekomst ziet er 
goed uit! Je weet 
nu voor wie je het 
doet!’ 
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. legendarische Engelse popgroep; 7. koude lek-
kernij; 12. plaats in Brazilië (afk.); 13. deel van piano; 14. waad- en
loopvogel; 15. Nederlands kampioenschap (afk.); 17. bouwsteen-
tjes voor kinderen; 19. natuurlijk rood op de wangen; 21. titel
(afk.); 22. metaalsoort; 24. boterhamsmeersel; 27. voertuig; 28.
tijdsperiode; 30. waterloop; 31. snel (vlug); 32. horecagelegen-
heid; 33. Japanse munt; 35. lange rustbank; 37. open plek in een
bos; 38. mannelijk beroep; 41. lang en smal stuk hout; 42. water-
sport; 44. geestdrift; 46. schoonmaakgerei; 47. telwoord; 48. jaar-
getijde (periode); 49. inval (plan); 50. kortaf en onvriendelijk; 52.
omheind stuk grond met bloemen; 54. plaats in Italië; 56. zang-
stem; 58. veelvuldig draaien in bed; 61. deel van gelaat; 62. platte
koek; 64. ontkenning; 65. zonder inhoud; 67.  jongens- of meisjes-
naam; 68. leer- en opvoedingsmoeilijkheden (afk.); 70. taaie aard-
soort; 72. raar (vreemd); 73. periode van zeer hoge temperaturen;
76. spoedig; 77. anno mundi (afk.); 78. kleur van de regenboog;
79. InterKerkelijke Omroep Nederland (afk.); 81. jongensnaam;
82. tuimeling; 83. dun opgerold wafeltje; 84. vurig strijdpaard; 86.
mager geroosterd rundvlees; 87. dichterbij komen.

Verticaal  1. omstreden kledingstuk; 2. paardenslee; 3. duiven-
hok; 4. vergrootglas; 5. onder invloed van drugs; 6. letter van het
Griekse alfabet; 7. berijdbaar gemaakte ijsoppervlakte; 8. bundel
vruchten; 9. lokspijs; 10. aluminium (scheik. afk.); 11. veld (stuk
grond); 16. Zuid-Koreaans automerk; 18. kreet; 20. stuk doek of
stof; 21. onbenullig; 23. Amerikaanse ruimtevaart organisatie
(afk.); 25. plaats in Gelderland; 26. verpakking voor flessen; 27.
haarloos; 29. natuurverschijnsel aan de hemel; 32. misdadiger;
34. troefkaart; 36. uit eigen beweging; 37. afslagplaats bij golf; 39.
rivier in Frankrijk; 40. dreadlocks; 42. prikkelgeleider in het
lichaam; 43. adellijk persoon; 45. dorp op Ameland; 46. schaak- of
damterm; 51. ingenieur (afk.); 53. elektrisch geladen materieel
deeltje; 54. ordinair (grof); 55. kraaiachtige vogel; 56. mestvocht;
57. afstammeling; 59. verdriet; 60. rondzwervende herdersstam;
62. soort groente; 63. bewerking van huiden; 66. rivier in Utrecht;
67. vragend voornaamwoord; 69. moeilijk lerende kinderen (afk.);
71. tijdperk; 73. hefschroefvliegtuig (afk.); 74. huidverharding; 75.
Amerikaans automerk; 78. gewestelijk arbeidsbureau (afk.); 80.
andere naam voor Noach; 82. Verenigde Staten (afk.); 85. de
oudere (Lat. afk.).

Het boek over kindervoeding is het derde in een reeks 
waarin wordt ingegaan op hardnekkige fabels rond 
voeding die in de media circuleren. Eerder verschenen 
77 feiten en fabels over onze voeding en 77 fabels en 
feiten over afvallen. In het eerste, herziene boek, wordt 
op heldere wijze antwoord gegeven op de meest voor-
komende vragen over onze voeding, voedingsmid-
delen en voedingssto� en. In het boek wordt afgere-
kend met hypes rondom voeding en onnodige bang-
makerij voor bepaalde voedingsmiddelen. 77 veel 

voorkomende  fabels en feiten op het gebied van kool-
hydraten (suikers), eiwitten, vetten, vitamines en mine-
ralen, e-nummers en zoetsto� en worden op uiterst 
toegankelijke wijze beschreven.  Wie het leest, komt 
beslagen ten ijs als hij de volgende keer de supermarkt 
binnenwandelt of op een verjaardagsfeestje de blits wil 
maken. 

Voor de winnaars van de puzzel van deze week stelt de 
auteur drie boeken beschikbaar. 

Win 77 fabels en feiten over onze voeding
Onlangs verscheen het 77 fabels & feiten over kindervoeding van Hans Kraak, waarin hij 77 hardnekkige kwes-
ties rond kindervoeding behandelt. Mag mijn kind veganistisch of vegetarisch eten? Moet het bord altijd leegge-
geten worden? Word je kind hyperactief van suiker? Als ouder wil je het beste voor je kind. Gezonde voeding 
hoort daarbij. Maar wat is nu gezond? Hoe zat het ook weer? In een overzichtelijk naslagwerk worden per leef-
tijdsfase de ins en outs van een gezonde voeding belicht. Het is te bestellen via www.boekenbestellen.nl of via 
de boekhandel.  

Puzzel deze week mee en win één 1 van de 3 boeken ’77 
fabels en feiten over onze voeding’!

Mail de oplossing voor maandag 8 maart 
naar puzzel@jutter.nl

fabels & feiten

over onze
voeding

HANS KRAAK

Voeding

NU

77

Voeding is hot, er gaat haast geen dag voorbij of ons eten is in het 
nieuws. Vaak gaat het daarbij om hypes in de media, onnodige bang-
makerij voor sommige voedingsmiddelen of het zoveelste (eenzijdige) 
dieet waardoor consumenten niet meer weten wie of wat ze moeten 
geloven. Wat is waar en wat niet?

In 77 fabels & feiten over onze voeding wordt door Hans Kraak volgens 
de laatste stand van de wetenschap en de nieuwste inzichten op hel-
dere wijze antwoord gegeven op de meest voorkomende vragen over 
onze voeding, voedingsmiddelen en voedingsstoffen. In het boek 
wordt afgerekend met hypes rondom voeding en onnodige bangmake-
rij voor of demonisering van bepaalde voedingsmiddelen.
De 77 belangrijkste fabels en feiten op het gebied van koolhydraten 
(suikers), eiwitten, vetten, vitamines en mineralen, E-nummers en zoet-
stoffen worden op uiterst toegankelijke wijze beschreven.

`Een interessant en goed leesbaar boek dat vele voedingsfabels 
de wereld uit helpt en gedegen informatie geeft over achtergron-
den rond voeding en gezondheid. Een aanrader voor diegenen 
die genoeg hebben van al de goeroeverhalen en nu eindelijk eens 

willen weten hoe het werkelijk zit.’ 
– Prof. Dr. Ir. Frans J. Kok, Humane Voeding Wageningen Universiteit

H
ans K

raak

Hans J.M.T.C. Kraak is hoofdredacteur van het 
vakblad Voeding Nu, een platform rond voeding 
en gezondheid. Hij werkte o.a. bij het ministerie 
van Landbouw, het Voedingscentrum en als culi-
nair en wetenschapsjournalist bij diverse media.
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In tegenstelling tot de populaire quiz-
avond in het Thalia Theater is 
meedoen belangrijker dan winnen. 
,,Het gaat ons er vooral om dat zoveel 
mogelijk Velsenaren in deze rare tijd 
een leuke avond hebben’’, aldus team-
captain Dirk van Zonderen, die de quiz 
samen met Nel Luiken presenteert 
vanuit het .IJmuiden-kerkje. Zij 
worden ondersteund door Masja 

Gemser, Nienke de Bruijn, Sanne Duin, 
Martijn Haeser, Erik Baalbergen en 
Friso Huizinga. De quiz wordt mede 
mogelijk gemaakt door de gemeente 
Velsen en Citymarketing Velsen | .
IJmuiden. In zes rondes komen vragen 
voorbij die betrekking hebben op de 
geschiedenis en de actualiteit. Maar 
ook de populaire foto- en muziek-
ronde komen aan bod. Daarnaast 

worden vragen gesteld door bekende 
en minder bekende Velsenaren. In de 
pauze geeft singer-songwriter Thijs 
Huijbens een optreden.
Aanmelden voor de Grote Velsen Quiz 
is niet nodig. Vanaf 22 maart staat alle 
informatie die je nodig hebt op velsen.
nl/quiz. Je kunt de quiz alleen, met je 
gezin of met een (digitaal) team 
spelen. Denk wel alvast na over een 
originele teamnaam. De organisatie 
doet een dringend bezoek op de deel-
nemers om rekening te houden met 
de coronamaatregelen die op dat 
moment gelden. Het winnende team 
ontvangt een ‘Ik koop lokaal’-pakket.

Grote Velsen Quiz dit jaar online
Velsen - De winnaar van de Grote IJmuiden Quiz 2020, Team Kaairidders, 
organiseert dit jaar een online editie waar iedereen gratis aan mee kan doen. 
Het wordt een quiz met vragen over alle kernen in de gemeente Velsen. 
Daarom is eenmalig gekozen voor de naam Grote Velsen Quiz. De quiz wordt 
op vrijdag 26 maart van 20.00 tot 21.30 uur live uitgezonden op Youtube.

Dit jaar komen de vragen uit alle delen van de gemeente Velsen. Foto: aangeleverd
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Inhoud picknickbox: huisgemaakte 
soep, 2 belegde broodjes p.p. 
arpaccio & geitenkaas, mini poké-
bowl zalm, Spaanse Jamon y queso 
en Homemade sweets voor 19.95 
p.p.
Upgrade jouw picknickbox met:
* Fles wijn: v.a. 15,00
* Smoothie v.a. 5.50 
* Verse jus 4.25 

Naast de nieuwe picknickbox is het 
gehele take away menu van Villa 
Westend weer vernieuwd.
Stel zelf een 3-gangen menu samen 

voor 29,50 p.p. of geniet van de 
heerlijke broodjes, huisgemaakte 
taarten, �ammkuchen (vers uit de 
pizzaoven), borrelboxen of high tea 
box. Tijdens het paasweekend (4 en 
5 april) kun je een paasbrunch of 
4-gangen paasdiner bestellen (zie 
website). 

Reserveren voor boxen en menu’s 
minimaal 1 dag vooraf telefonisch of 
via de website. 
Villa Westend is elke donderdag tot 
en met zondag geopend voor take 
away van 10.00 tot 18.00 uur. 

Villa Westend heeft picknickbox 
op ‘t menu staan
Velserbroek - Villa Westend heeft een heerlijke nieuwe to go box op het 
menu: Villa’s picknickbox. Strijk neer rondom de Westbroekplas voor een 
heerlijke picknick. Je krijgt een goedgevulde picknickmand mee inclusief 
picknickkleed. 

Door Raimond Bos

Menigmaal trok Wim Bijlsma zelf aan 
de bel als iemand weer eens volle 
vuilniszakken of losse huisraad naast 
de ondergrondse vuilcontainers 
neerzette. Niet alleen het gedrag van 
de mensen die dit op hun geweten 
hebben steekt hem, ook is hij van 
mening dat de gemeente en afval-
verwerker HVC er niet voldoende 
aan doen om de problemen op te 
lossen. ,,Vorige week kwam een 
klant uit Assendelft hier om een auto 
op te halen en zei tegen met dat het 
hier op een vuilnisbelt lijkt. Dat vind 
ik heel erg. Ik sta hier wel mijn brood 
te verdienen, hè?’’ Volgens Bijlsma 
zouden de daders wellicht te achter-
halen zijn als de gemeentelijke 
handhavers de vuilniszakken zouden 
openen en de inhoud ervan zouden 
analyseren. ,,Maar dat mogen de 
handhavers niet vanwege het coro-
navirus.’’ Dat laatste wordt door de 
gemeente Velsen bevestigd: 
,,Vanwege het besmettingsgevaar 
openen handhavers op dit moment 
geen vuilniszakken om na te gaan 
van wie gedumpt afval afkomstig is. 
We willen niet dat onze handhavers 
hierdoor een gezondheidsrisico 
lopen.’’

Boete
Het illegaal dumpen van afval op 
straat leidt tot een rommelig straat-
beeld, maar er zijn nog meer onge-
makken. ,,Het afval trekt vogels aan, 
die de zakken opentrekken. Die 
vogels schijten alles onder, met als 

gevolg dat er allemaal viezigheid op 
mijn occasions komt’’, legt Bijlsma 
uit. Hij noteerde al eens het 
kenteken van iemand die zich 
schuldig maakte aan afvaldumping 
en stapte hiermee naar een hand-
haver. ,,Dan krijg ik te horen dat ze 
daar niets mee kunnen, omdat ze de 
dader zelf op heterdaad moeten 
betrappen.’’ De gemeente Velsen 
licht toe: ,,Onze handhavers kunnen 
alleen sanctionerend optreden op 
eigen waarneming. Het registreren 
van een kenteken is niet voldoende 
omdat de bestuurder van het voer-
tuig niet de kentekenhouder hoeft 
te zijn.’’ Eén keer lukte het Bijlsma om 
de handhavers tijdig in te seinen en 
werd iemand beboet wegens het op 
straat zetten van meubilair. Het lijkt 
een druppel op een gloeiende plaat 
te zijn. De persoon in kwestie krijgt 
dan een boete van 104 euro. ,,Geef 
die mensen een bekeuring van 
duizend euro, dan doen ze het nooit 
meer!’’

Binnen een werkdag verwijderen
Een andere oorzaak van de frustratie 
ligt in de traagheid waarmee op 
meldingen gereageerd wordt. ,,Als 
handhavers hier zijn en ze bellen 
HVC om het afval op te halen, duurt 
het drie dagen voordat dit gebeurt, 
maar soms wel anderhalve week. Als 
ze langskomen om de containers te 
legen, schuiven ze het afval dat 
ernaast ligt gewoon aan de kant. En 
elke dag zie ik een wagentje van 
HVC langsrijden om de prullen-
bakken te legen, maar de bestuurder 

daarvan maakt kennelijk geen 
melding bij HVC als er zwerfvuil ligt.’’ 
De gemeente Velsen streeft ernaar 
om gedumpt afval binnen een 
werkdag na de melding te verwij-
deren. ,,Op de genoemde locaties en 
ook op andere locaties lukt dit hen 
momenteel niet, onder meer 
vanwege de hoge frequentie van 
dumpingen. We zijn hierover met 
HVC in gesprek.’’ Volgens de woord-
voerder wordt ook melding gemaakt 
door de medewerkers van HVC die 
tijdens hun ronde zwerfvuil 
aantre�en.

Afvalsto�enhe�ng
Dat de gemeente niet genoeg hand-
havingscapaciteit heeft, is voor Wim 
Bijlsma een hard gelag. ,,Als ik mijn 
�ets op de verkeerde plek zet, wordt 
die weggehaald en er worden ook 
volop parkeerboetes uitgedeeld. 
Intussen wordt de afvalsto�enhef-
�ng steeds hoger. De mensen blijven 
maar illegaal storten, dat moet apart 
opgehaald worden en dat kost alle-
maal extra. En dat terwijl iedereen 
afval gewoon gratis kan storten bij 
het afvalbrengstation. Ik moet als 
ondernemer mijn afval scheiden en 
daarvoor extra kosten maken. Laten 
de mensen blij zijn dat ze hun afval 
gratis mogen storten en het niet 
zomaar op straat gooien!’’ Dit vurige 
betoog wordt door de gemeente 
Velsen van harte ondersteund: ,,We 
willen allemaal in een schoon Velsen 
wonen en daar heeft iedere Velse-
naar een eigen verantwoordelijkheid 
in. We veroorzaken immers allemaal 
afval dat we op de juiste plek en op 
de juiste manier moeten aanbieden. 
Is een afvalcontainer vol? Meld het 
en bied je afval op een later moment 
opnieuw aan als de container 
geleegd is. Zie je als inwoner iemand 
afval dumpen? Spreek die persoon 
hierop aan. De openbare ruimte is 
van ons allemaal. En de kosten die 
gemoeid zijn met het weghalen van 
gedumpt afval, moeten we uiteinde-
lijk met ons allen opbrengen.’’

IJmuiden - Illegale afvaldumpingen houden de gemoederen doorgaans 
�ink bezig. De een lijkt het allemaal niets te kunnen schelen en dumpt 
zijn afval klakkeloos op straat, tot grote ergernis van de ander. Soms leidt 
zoiets tot veel onbegrip over de wijze waarop gehandhaafd wordt. Eén 
van de mensen die zich in grote mate stoort aan het illegaal dumpen van 
afval is ondernemer Wim Bijlsma. Hij runt aan de Moerbergplantsoen zijn 
autobedrijf, maar ziet met lede ogen aan hoe de buurt steeds meer 
verpaupert. ,,Het is hier gewoon een stortplaats’’, verzucht hij. Permanent 
posten op plaatsen waar regelmatig afval gedumpt wordt, is volgens de 
gemeente Velsen geen optie, omdat de handhavingscapaciteit hiervoor 
te beperkt is.

Afvaldumpingen Moerbergplantsoen: 
,,Het lijkt hier wel een vuilnisbelt’’

Kartonnen dozen, stukgetrokken vuilniszakken… het Moerbergplantsoen lijkt regelmatig op een vuilnisbelt. 
Foto: Jeroen van Duijn

IJmuiden - Al een kleine tien jaar is 
vloerenspecialist Intro IJmuiden 
dealer van Douwes Dekker®, een 
kwaliteitsmerk op het gebied van 
laminaat en pvc-vloeren. Onlangs 
werd bekend dat het bedrijf dealer 
van het jaar 2020 is geworden in de 
provincie Noord-Holland. Bovendien 
is voor dit jaar ook nog eens het 
gouden dealercerti�caat in de wacht 
gesleept. Eigenaar Mark van der 
Waals is trots op het behaalde resul-
taat en bedankt de trouwe klanten 
voor het vertrouwen. ,,Dankzij onze 
klantenkring hebben we dit resultaat 
kunnen bereiken. Het zilveren certi�-
caat hadden we al en nu hebben we 
dus goud, omdat we als relatief 
kleine zaak best veel vloeren van 

Douwes Dekker® hebben verkocht.’’ 
Aan het certi�caat zijn ook wat extra 
privileges verbonden, zo kan Intro 
IJmuiden hierdoor voortaan rekenen 
op nog meer ondersteuning vanuit 
de leverancier, bijvoorbeeld op het 
gebied van promotiemateriaal. Het 
was destijds een bewuste keuze om 
dealer van Douwes Dekker® te 
worden. ,,Het is gewoon erg mooi 
spul! Dit merk heeft vloeren in mooie 
kleuren, van goede kwaliteit en prijs-
technisch voor de consument heel 
aantrekkelijk. Bovendien krijgen we 
eigenlijk nooit klachten over deze 
producten, dus dan blijf je het 
promoten.’’ Kijk op www.introij-
muiden.nl of bel 0255 515335 om 
een afspraak te maken.

Intro IJmuiden bereikt 
gouden dealerstatus

Intro IJmuiden is trots op de twee behaalde certi�caten. Foto: aangeleverd

Lekker neerstrijken rondom de Westbroekerplas met een picknickbox van Villa 
Westend. Foto: aangeleverd
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COLUMN GGD KENNEMERLAND

Op 15 maart 2021 worden in de Expo Haarlemmermeer te Vijfhuizen voor 
de laatste keer inwoners getest op de aanwezigheid van het coronavirus. 
Niet omdat we de testcapaciteit gaan verkleinen – daar is helaas nog 
weinig reden toe – maar omdat we de komende maanden verspreid over 
de regio een aantal nieuwe gecombineerde test- en vaccinatielocaties 
openen en er vlakbij op P4 Lang Parkeren bij Schiphol voldoende capaci-
teit is. 

Toch is het goed om even stil te staan bij deze locatie in de Haarlemmer-
meer. U en ook ik hadden tijdens de opening niet verwacht dat testfacili-
teiten in heel Nederland een onderdeel van ons dagelijks bestaan zouden 
worden. Waar testen in de begindagen vooral speelde bij onder meer 
zorgprofessionals, kent inmiddels iedereen wel iemand die zich heeft 
laten testen al dan niet met een positieve uitslag. Zelf heeft u zich wellicht 
ook al een of meerdere malen laten testen.  

Op het moment dat de testfaciliteit in Vijfhuizen opende, konden daar 
220 inwoners getest worden. In de maanden die daarop volgden, steeg 
dat aantal naar maximaal 1650 inwoners per dag. In totaal zijn ruim 
120.000 inwoners op de locatie langsgekomen voor een test. Een indruk-
wekkend aantal en een even zo indrukwekkende prestatie van GGD 
Kennemerland medewerkers en medewerkers van het Rode Kruis, die 
daar zeven dagen per week voor u klaarstonden. 

Het zal op 15 maart dan ook een 
beladen moment worden als wij 
daar de deur achter ons dicht-
trekken. Het is het einde van een 
hoofdstuk en we gaan een nieuwe 
fase in. Op de nieuwe locaties in 
Beverwijk en Haarlem kunt u niet 
alleen terecht voor een test op de 
aanwezigheid van het coronavirus, 
maar ook, wanneer u tot de doel-
groep behoort, die aan de beurt is 
volgens de vaccinatiestrategie, 
voor een vaccin dat u bescherming 
biedt. Niet vaak genoeg kunnen wij 
benadrukken dat beide compo-
nenten op dit moment essentieel 
zijn als het gaat om de bestrijding 
van het virus.
We sluiten een deur achter ons 
dicht, maar daarmee is dit hoofd-
stuk nog niet afgesloten.

Een nieuwe fase

Bert van de Velden (GGD GHOR). 
Foto: aangeleverd

Al jaren heeft Strawberriaan Wouter 
Rempt de gedachte om zijn weke-
lijkse (gratis) fysio spreekuur voor 
leden van Strawberries uit te breiden 
naar een variant waarbij ook op het 
veld spelers begeleidt kunnen 
worden. Na overleg binnen de club en 
nadat ook Strawberriaan Nikki Snoek, 
aankomend fysiotherapeute en zeer 

verdienstelijk keepster, enthousiast 
aansloot was het concept van deze 
nieuwe hockey variant snel 
vastgesteld.

Wouter Rempt, tevens fysiotherapeut 
en al lange tijd keeper van Heren 1: 
,,Ieder jaar zie ik veel hockeyers 
tijdens mijn wekelijkse gratis 

spreekuur op de club. Vaak blijft het 
dan bij behandelingen op mijn tafel 
en op oefeningen in de praktijk-
ruimte. Daarna sluiten spelers meestal 
direct weer aan bij de trainingen van 
hun team. We zien toch vaak dat deze 
overgang te snel is. Om deze over-
gang te verbeteren starten we vanaf 
volgende week met een groep met 
hockeyers die zo veel mogelijk indivi-
dueel begeleid worden op het veld. 
Omdat ook terugkeer op het hockey-
veld, soms na jarenlang niet actief 
geweest te zijn, begeleiding vraagt, 
zullen ook deze herintredende 
hockeyers onze individuele aandacht 
krijgen. Dat aankomend fysiothera-
peute Nikki Snoek op het veld de 
hockeyers individueel gaat bege-
leiden maakt de cirkel helemaal rond.” 
In principe is Fysio- & Herstelhockey 
voor alle (ex)hockeyers van 16 tot en 
met 66 jaar geschikt; wegens de 
geldende richtlijnen vanaf maandag 8 
maart voorlopig voor (ex)hockeyers 
van 16 tot en met 26 jaar.
Aanmelden is wel noodzakelijk; via 
fysio@khc-strawberries.nl of via 
leden@khc-strawberries.nl. De trai-
ning op het veld is van 19.30 tot 20.30 
uur. Intake vooraf via Wouter Rempt is 
een voorwaarde.
Na herstel kan direct doorgepakt 
worden naar de gezellige Trimmers 
die gebruikelijk ook samen hockeyen 
op maandag. Wegens de huidige 
maatregelen is dit echter nu niet 
mogelijk.
De organisatie neemt uiteraard alle 
dan geldende coronamaatregelen in 
acht. 

KHC Strawberries introduceert 
Fysio- & Herstel Hockey
Driehuis - KHC Strawberries start vanaf maandag 8 maart a.s. met een 
unieke hockeyvariant: Fysio- & Herstel Hockey. Speciaal voor hockeyers 
die onder gediplomeerde leiding terug willen keren op het hockeyveld 
na een (zware) blessure, of voor hockeyers die lang niet op het veld 
hebben gestaan en gecontroleerd weer willen terugkeren.

Wegens de geldende richtlijnen is het Fysio- & Herstel Hockey vanaf maandag 8 maart 
voorlopig voor (ex)hockeyers van 16 tot en met 26 jaar. Illustratie: aangeleverd

Velsen-Zuid - Zaterdag stonden er 
geen onderlinge wedstrijden op het 
programma, maar stonden de velden 
van VV IJmuiden vol met trainingen 
gegeven door niemand minder dan 
Niña George-Koek. 
Zij kwam als KNVB bondscoach van 
het Nederlands dames zaalvoetbal-
team een clinic verzorgen aan de 
meidenafdeling van de club op par 
Schoonenberg.  Voor de clinic kregen 
de trainers instructies van Nina hoe 
de clinic opgebouwd is. En onder-
gingen de meiden teams een leuke 

maar ook nuttige clinic waar het 
plezier van af spatte. Tussendoor 
werden de leiders en trainers van de 
meidenteams nog bijgepraat met de 
tips van Niña.
Ook na de clinic werden de trainers 
bijgepraat over de nut van de oefe-
ningen en volgde een korte evaluatie 
over het waarom van bepaalde 
oefeningen.

Blije koppies op het veld en tevreden 
trainers na deze nuttige en leerzame 
dag. 

KNVB-bondscoach geeft 
clinic aan meiden VV IJmuiden

Blije koppies op het veld en tevreden trainers na deze nuttige en leerzame dag. 
Foto: aangeleverd

De vragen die LGV stelt wekken de 
indruk dat men veronderstelt dat het 
project ‘Groene Strand’ door of 
namens de gemeente wordt uitge-
voerd. Dat laatste is echter niet het 
geval. Het betreft een vrijwilligers-
project, gecoördineerd door Stich-
ting Duinbehoud in samenwerking 
met andere organisaties en �nancieel 
gesteund door een bijdrage van de 
Postcode Loterij. De vrijwilligers gaan 
afval opruimen en aan voorlichting 
en preventie doen. Verder gaan ze 
met belanghebbenden in overleg en 
helpen ze mee om de broedstranden 
rustig te houden. ,,De ambitie is om 
twintig strandcommunities op te 

richten en tweehonderd kilometer 
strand te beheren als Groen Strand 
(inclusief plasticvrije strandpavil-
joens)’’, zo vermeldt Stichting Duin-
behoud op de eigen website.

De organisatie meldt verder dat men 
wil bekijken hoe men de rust op het 
strand terug kan krijgen en dat men 
de ambtenaren van strand, natuur en 
toerisme informeert over het te 
volgen traject. LGV noemt het een 
‘ingrijpend project’ en stelt vast dat 
er nog geen contact met de bezitters 
van strandhuisjes, de exploitanten 
van strandpaviljoens en de bewoners 
van Seaport Beach Resort is geweest. 

,,Bovendien vergeet de stichting een 
heel belangrijke gebruiker van het 
strand, namelijk de evenementenbu-
reaus. Hoe staat het college tegen-
over deze manier van niet communi-
ceren?’’, aldus de fractie van LGV, die 
vraagtekens zet bij het project in 
relatie met de gemeentelijke doel-
stelling het toerisme te bevorderen.

Interim-directeur Marc Janssen van 
Stichting Duinbehoud bevestigt aan 
deze krant dat de vragen van LVG 
wat voorbarig zijn. ,,We hebben 
inmiddels contact gehad met drie 
ambtenaren van de gemeente Velsen 
en onze plannen toegelicht. De 
gemeente moet uiteindelijk toestem-
ming geven en we willen elkaar niet 
in de wielen rijden, maar elkaar juist 
versterken.’’ Op korte termijn zal met 
vrijwilligers een eerste dag worden 
gehouden om gezamenlijk afval te 
gaan opruimen op het 
Kennemerstrand.

Project ‘Groene Strand’
wekt verbazing bij LGV
Velsen - Een aankondiging op de website van Stichting Duinbehoud 
heeft verbazing gewekt bij de raadsfractie van LGV. In het betre�ende 
artikel wordt gemeld dat het project ‘Groene Strand’ als pilot van start 
gaat op het Kennemerstrand bij IJmuiden. De fractie wil van burge-
meester en wethouders weten of zij hiervan op de hoogte waren. Bij een 
bevestigend antwoord op die vraag wil LGV weten waarom de gemeente-
raad hierover niet is geïnformeerd.

Haarlem-Noord - Zaterdag 6 maart 
wordt de eerste BioMarkt van dit jaar 
gehouden in de Haarlemmer Kweek-
tuin. De markt is er elke eerste 
zaterdag van de maand tussen 10.00 
en 15.00 uur op het voorterrein van 
de Haarlemmer Kweektuin.
Er is afstand tussen de kramen zodat 

iedereen op 1,5 meter afstand kan 
staan.
Op de markt kun je er terecht voor 
allerlei biologische, glutenvrije, 
lokale of duurzaam geproduceerde 
producten. Bijvoorbeeld groente, 
brood, gebak, kaas, worst, jam, 
honing, wijn, no waste producten, 

kruiden, olijfolie en azijn, empanadas 
en zelfgemaakte cadeaus. 
De BioMarkt wordt georganiseerd 
door Zelfoogsttuin Wij Telen Groente. 
Adres:  Haarlemmer Kweektuin, 
ingang Kleverlaan 9. Voor informatie 
zie www.haarlemmerkweektuin.nl en  
www.wijtelengroente.nl.

BioMarkt in Haarlemmer Kweektuin












