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Velsen - Waren leerlingen van middelbare scholen in het pre-corona tijdperk blij als de vakantie was aangebroken, 
vorige week vonden ze het een feestje om weer naar school te mogen. Nog niet dagelijks, nog steeds ook met online 
lessen maar het begin is er. Of ze nu een intellectueel bolleboosje zijn of juist hartstikke handig, vrienden en de 
docenten weer live zien blijkt niet alleen noodzakelijk maar ook heel gezellig. Vroeg opstaan, gewoon aankleden en 
bus of �ets naar school pakken was nog nooit zo leuk! Elders in deze editie reacties van scholen én van leerlingen. Foto: 
aangeleverd door gymnasium Felisenum

Feestje om naar school te gaan

Door Arita Immerzeel 

IJmuiden - In het televisiepro-
gramma Ster Gouden Loeki, vorige 
week op NPO1 gepresenteerd door 
Carrie ten Napel, kregen de leukste 
en de mooiste commercials van 2020 
prijzen. Een gouden, een zilveren en 
een bronzen Loeki werden uitgereikt. 
Maar er was ook ruim aandacht voor 
de commercials uit het verleden, die 
in ons collectief geheugen zijn opge-
nomen en regelmatig in het dagelijks 
leven nog her en der nagespeeld 
worden. 

Zo ook voor de in 2007 opgenomen 
commercial, die met Goeiemoggel! 
begint. De tekst is gebaseerd op de 
verbasteringen, die een ‘meeden-
kend’ computerprogramma maakt, 
als je een bericht opstelt. ‘Vijf kiklo 
inktvip’ worden besteld als ‘sproetje’, 
waar ‘vijf kilo inktvis als spoedje’ 
bedoeld wordt. ‘Ik roggel het wiel’ 
luidt het antwoord van degene, die 
de bestelling aanneemt. 

De reclamespot is toendertijd opge-
nomen op onze eigen Zeeweg bij Vis 

van Kaatje. Presentatrice Carrie 
noemde de commercial onvergetelijk 
en humoristisch.

De dames van Vis van Kaatje 
gebruiken de termen ook nog wel in 
hun aanprijzingsborden, waar te 
lezen is, hoe duur hun vis verkocht 
wordt. 
Ook zijn er nog steeds klanten die 
steevast hun bestelling beginnen 
met een goedgemutst goeiemoggel!

Goeiemoggel! Bij Vis van Kaatje 
opgenomen commercial onvergetelijk

Vis van Kaatje was uitgebreid in beeld tijdens de uitzending. Foto: Arita Immerzeel

  Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK 

Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, Alfa-
Romeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken 

 

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

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

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700   www.koene.nl 
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50
ALBATROS BANDEN 

IJMUIDEN
www.albatrosbanden.nl

AL MEER DAN 50 JAAR 
UW BANDENSPECIALIST

zolder023.nl - Groeneweg 69 

De nieuwste 
KRINGLOOPWINKEL

van IJmuiden! 
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Beste Velsenaren,
Het is jaren geleden dat ik als politicus actief was in de cam-
pagnes van verkiezingen. Ik weet nog dat we in campagnetijd, als 
we de straat opgingen om kiezers enthousiast te maken, grappend 
tegen elkaar zeiden: waarom zijn verkiezingen zo vaak in deze 
tijd van het jaar? Waarom in de kou en regen?

Nu, in 2021, gun ik het iedereen om weer de straat op te kunnen, 
zelfs in de kou en misschien regen. Om elkaar te kunnen ontmoe-
ten en  met elkaar te spreken over van alles en nog wat. Ook 
over de Tweede Kamerverkiezingen van komende week. 

Maar door corona kan dat nog niet. Corona veranderde sinds maart 
vorig jaar heel veel, en nu ook de verkiezingen. Maar gelukkig 
gaan ze wel door! Coronaveilig. Daar hebben we in de voorberei-
ding keihard aan gewerkt, want het vraagt heel wat om stembu-
reaus zo in te richten dat we besmettingsrisico’s uitsluiten. 
Denk hierbij aan andere looproutes, aan indeling met anderhalve 
meter afstand en aan extra maatregelen zoals kuchschermen en het 
ontsmetten van stempotloden. 

Dit jaar zijn er voor jou als kiezer ook mogelijkheden bijgeko-
men om te stemmen. We stemmen niet alleen op woensdag 17 maart, 
het kan ook op maandag 15 en dinsdag 16 maart. Bovendien is het 
per volmacht stemmen dit jaar uitgebreid. Op deze manier kun je 
een ander voor je laten stemmen, als je zelf niet kunt of liever 
niet gaat. En ben je 70 jaar of ouder, dan heb je misschien al 
per brief gestemd en ook dat is nieuw.

VerkiezingenLive, vrijdag 12 maart
Ik heb er vertrouwen in dat deze bijzondere verkiezingen goed 
zullen verlopen in Velsen, juist omdat we het zo solide voorbe-
reid hebben. Omdat we hier best veel vragen over krijgen, heb ik 
besloten om het periodieke live-gesprek via Facebook deze keer 
over dit thema te laten gaan. We noemen het gesprek deze keer 
dan ook niet CoronaLive, maar VerkiezingenLive. Onze medewerker 
Niels van Huijssteden zit deze keer aan tafel. Hij is dé verkie-
zingenspecialist van de gemeente Velsen, en hij kan hier enorm 
boeiend over vertellen. 

Ik nodig je van harte uit om vrijdagmiddag 16.30 uur weer live 
mee te kijken en te luisteren via Facebook. Zoals altijd is er 
volop ruimte om vragen te stellen. Samen met Niels doe ik mijn 
best die voor je te beantwoorden. Uiteraard besteden we ook aan-
dacht aan de actualiteit rond corona en coronavaccinatie, dus 
ook daar kun je met ons over in gesprek gaan.

Graag tot vrijdag!

Jouw burgemeester,
Frank Dales

Heleen Eijkhout, stafarts Jeugdgezond-
heidszorg GGD Kennemerland beant-
woordt de binnengekomen vragen over de 
vaccinaties. 

Ik ben 64 jaar oud. Op het moment weet 
ik nog niet of ik gevaccineerd wil worden 
met het vaccin van AstraZeneca, is er de 
mogelijkheid om op een later tijdstip een 
vaccinatie van een ander te krijgen? Is 
er altijd de mogelijkheid om op een later 
tijdstip een vaccinatie tegen corona te 
krijgen?

Op dit moment is het vaccinatiebeleid dat 
eerst de oudere personen en personen werk-
zaam in de zorgsector worden gevaccineerd.
Mogelijk dat als de meeste personen gevac-
cineerd zijn, dat er nog een inhaalcampagne 
gestart zal worden. Dit betekent dat personen 
die al eerder gevaccineerd konden worden, 
weer de mogelijkheid krijgen om zich te 
laten vaccineren. Of dan voor de leeftijd van 
bijvoorbeeld 64 jaar een ander vaccin dan 
Astrazeneca beschikbaar is, is nu nog niet te 

zeggen. Dit heeft alles te maken hoeveel vac-
cins en welk merk vaccins op dat moment 
voor handen is. 

Ik slik bloedverdunners. Moet ik dit voor 
het vaccineren aangeven?

In de gezondheidsverklaring wordt de vraag 
gesteld of je antistollingsmedicatie/bloedver-
dunners gebruikt. Als je antistollingsmedi-
catie zoals acenocoumarol, marcoumar of 
fenprocouman, gebruikt en hiervoor begeleid 
wordt door de trombosedienst, is het belan-
grijk om van te voren met de trombosedienst 
contact op te nemen met de vraag of je gevac-
cineerd kan worden. Daarnaast is het belan-
grijk om het overzicht van de INR waarden 
mee te nemen naar de vaccinatielocatie.
Voor de overige antistollingsmiddelen geldt 
dat je in principe altijd gevaccineerd kan 
worden. Wel zal de prikplek extra lang worden 
dicht gedrukt. Overleg van te voren met de be-
handelaar of het verstandig is om de medica-
tie pas in te nemen na de vaccinatie afspraak

Is er al meer bekend over het vaccineren 
van kinderen?
 
Het onderzoek naar de werkzaamheid en 
veiligheid van het Covid vaccin bij kinderen 
loopt nog. Op dit moment is nog niet bekend 
wanneer de resultaten van dit onderzoek 
bekend zullen zijn. De onderzoeksresultaten 
zullen worden beoordeeld door de registratie 
autoriteiten en die beslissen of het vaccin toe-
gediend kan worden aan kinderen. 

Tot die tijd zullen alleen personen vanaf 18 
jaar tegen corona worden gevaccineerd.

Uw vragen over vaccinatie 
beantwoord

Inwonersvraag over de vaccinatie tegen corona. 
Iedere donderdag wordt hier een inwonersvraag behandeld. Heeft u een vraag 

over de vaccinatie? Stuur dan ook uw vraag naar communicatie@velsen.nl

Gemeente Velsen organiseert een prijs-
vraag over de eikenprocessierups. De in-
woners die de vraag juist beantwoorden 
winnen een nestkastje voor de mees: de 
natuurlijke vijand van de rups. Met deze 
prijsvraag wil gemeente Velsen inwoners 
informeren over de brandharen van de 
rups en hoe de rups op een natuurlijke ma-
nier te bestrijden is.

De lente komt eraan! 
Dat betekent dat de eikenprocessierups weer 
uit zijn eitje komt kruipen. Deze rups komt de 
laatste jaren steeds vaker voor. Hij is bedekt 
met brandharen, die voor irritatie kunnen zor-
gen aan bijvoorbeeld de ogen of huid. Daarom 
probeert gemeente Velsen het aantal eikenpro-
cessierupsen in Velsen te beperken. Één van 
onze vrienden in de strijd is de mees (bijvoor-
beeld de koolmees). Dit vogeltje vindt de rups 

erg lekker. 

Doe mee met de prijsvraag en win een 
nestkastje voor de koolmees!  
De vraag: Vorig jaar hebben we in Velsen 46 
rupsennesten gelokaliseerd, met een gemid-
delde grootte van ongeveer 200 rupsen per 
nest. Kun jij raden hoeveel brandharen al die 
rupsen in totaal ongeveer hebben?

Stuur je antwoord voor 18  maart naar: prijs-
vraag@velsen.nl onder vermelding van Prijs-
vraag Eikenprocessierups. We verdelen 
21 nestkastjes over de inzendingen die het 
dichtstbij onze berekening zitten.  
Aan deze prijsvraag kun je alleen meedoen als 
je in gemeente Velsen woont. De winnaars krij-
gen persoonlijk bericht! 
Meer informatie over de eikenprocessierups? 
velsen.nl/eikenprocessierups 

Doe mee met de prijsvraag en win 
een nestkastje!
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Op woensdag 17 maart is de Tweede Ka-
merverkiezing. Door de coronamaatregelen 
kunt u ook op maandag 15 maart of dinsdag 
16 maart al stemmen.

Voor wie
Vervroegd stemmen is vooral bedoeld voor 
mensen met een kwetsbare gezondheid. Het is 
dan rustiger op het stembureau.

Hoe werkt het
Vervroegd stemmen werkt verder hetzelfde als 
stemmen op een normale verkiezingsdag. Neem 
uw stempas en identiteitsbewijs mee naar het 
stembureau.

Waar kunt u vervroegd stemmen
Deze stembureaus zijn open op 15 en 16 maart. 
De stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur.

Vervroegd stemmen Verkiezingen

Stembureau   Adres   Plaats
Gemeentehuis Velsen  Dudokplein 1  IJmuiden
Sporthal Zeewijk   Planetenweg 301A  IJmuiden
Wijkcentrum De Stek  Heirweg 2A  Velsen-Noord
Sporthal Het Polderhuis  Vestingplein 58  Velserbroek
Brederode Huys Santpoort-Zuid Blekersveld 50  Santpoort-Zuid
Seniorencomplex Roos en Beek Roos en Beeklaan  Santpoort-Noord

Meer informatie
Op www.velsen.nl/verkiezingen vindt u meer 
informatie over de Tweede Kamerverkiezin-
gen. U leest hier o.a. alles over briefstemmen, 

welke stembureau is ingericht voor mensen 
met een visuele beperking en vindt u het over-
zicht van stembureaus in de gemeente Velsen.

Eenzaamheid is een probleem, dat was 
het al maar de corona heeft daar geen po-
sitieve invloed op. 
Bij de 10 ontmoetingscentra richten we 
ons met name op kwetsbare (oudere) 
mensen met een haperend brein, maar ook 
is eenzaamheid vaak een indicatie om bij 
ons aan te sluiten. Wij zorgen ervoor dat 
juist deze doelgroep mee telt, een stem 
heeft en een fi jne, zinvolle dag kan bele-
ven. De clubleden, zoals we hen noemen, 
zijn blij met de structuur die wij bieden. 
Wij werken volgens de principes:

Improvisatie, durf en plezier!
De sfeer bij de Ontmoetingscentra is enthou-
siast en energiek. Er wordt veel gelachen. 
Er is meer dan logica alleen!
We bieden een actieve omgeving waarin durf 
en plezier als vanzelfsprekend tevoorschijn 
komen. We spelen en improviseren, verbin-
den, verleiden en prikkelen. 

Er is meer, een andere benadering helpt!
Een Ontmoetingscentrum is een kans, geen 
‘eindstation’ zoals regelmatig gedacht wordt. 
Je mag altijd jezelf zijn en je telt nog steeds 
helemaal mee. 
Wij vinden dat elk mens, ook met forse ha-
peringen, uniek en waardevol is en iets toe-
voegt aan het grotere geheel. Door mensen 
het juiste zetje te geven komen ze tot leven. 
Dit vraagt om een vindingrijke benadering.

We doen het samen
We helpen verwanten, vrienden en profes-
sionals met kennis, vaardigheden en accep-
tatie. 
Hiervoor geven wij de training: Improvisatie; 
spelend omgaan met een haperend brein.

Meer weten?
h.van.der.linden@zorgbalans.nl   telefoon  
06-27847209 (Velserbroek en Velsen Noord) 
a.denneman-de.jeu@zorgbalans.nl  telefoon 
06-82110006 (IJmuiden)

De ontmoetingscentra van Zorgbalans, tegen 
eenzaamheid!
Het meest bijzondere is bij ons ge-
woon, het meest gewone is bijzonder

Om besmettingen te voorkomen moeten kin-
deren bij coronagerelateerde klachten thuis-
blijven en krijgen zij het advies zich te laten 
testen. Nu kinderen op de basisschool weer 
volledig naar school mogen, ligt het in de lijn 
der verwachting dat kinderen zich de komen-
de tijd meer laten testen. Het testen kan door  
kinderen als spannend worden ervaren. Daar-

om heeft GGD Kennemerland op de testloca-
tie bij Schiphol twee speciale kinderteststra-
ten ingericht. Hier werken medewerkers die 
ervaren zijn in de omgang met (kleine) kin-
deren en er is extra aandacht besteed aan de 
(kindvriendelijke) aankleding. Ook ontvan-
gen kinderen na afl oop een ‘dapperheidsdi-
ploma’.

Speciale kinderteststraten bij 
Schiphol 
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Inwoners kunnen zich op de testlocatie bij 
Schiphol laten testen. Voorheen gebeurde dit 
alleen met de PCR-test. Nu kunt u zich ook op 
bepaalde dagen laten testen met de LAMP-
test. De LAMP (loop-mediated isothermal 
amplifi cation) test is sneller dan de meeste 
PCR-testen. De LAMP-test is zeer nauwkeu-
rig en zal de komende weken steeds vaker ge-
bruikt worden. Inwoners die zich laten testen 
krijgen hun uitslag hierdoor nog sneller. 
 

LAMP test op maandag t/m vrijdag bij P4 
Lang Parkeren                                                                               
Wie zich op maandag tot en met vrijdag laat 
testen bij P4 Lang Parkeren bij Schiphol, ont-
vangt de LAMP of antigeen sneltest. Dit bete-
kent dat de uitslag altijd op dezelfde dag nog 
bekend is. In het weekend wordt nog gebruik-
gemaakt van de PCR-test. 
Kijk voor meer informatie over de verschil-
lende testen op www.rivm.nl/coronavirus-co-
vid-19/testen.

LAMP-test bij Schiphol en dezelfde 
dag nog uitslag

Per post voor 12 maart 17.00 uur.
Bij een gemeentelijk afgiftepunt uiterlijk
17 maart 21.00 uur. Kijk op de website
van uw gemeente waar de afgifte-
punten zijn, of bel met uw gemeente.

Kijk op www.elkestemtelt.nl
Bel met 0800 - 1351

Gaat u per brief stemmen? 
Zorg dan dat uw briefstem voor 17 maart
21.00 uur aankomt. Dat kunt u op twee
manieren doen:

Heeft u vragen over briefstemmen?

 

Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing

Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u ook per brief stemmen.

De aanbiedplekken voor afval rolcontainers 
(papier, plastic, gft) in Velsen herkent u aan 
de groene tegels. Vanwege thuiswerken komt 
het vaak voor dat er op de inzameldag auto’s 
geparkeerd staan voor de aanbiedplekken. 
Daardoor lukt het HVC soms niet om de rol-
containers te legen. Dat zorgt bij zowel HVC 
als bewoners voor ergernis. We vragen daar-
om ieders aandacht om op tijd uw auto weg 
te halen bij de aanbiedplek. Afvalcontainers 
aanbieden mag vanaf s ’avonds 21.00 uur. De 
containers moeten een dag later ook weer 
voor 21.00 uur zijn binnengehaald, maar 
liefst zo vroeg mogelijk. Vanaf 7:30 uur wor-
den de containers door HVC geleegd. Houdt 
u daar alstublieft rekening mee bij het par-
keren van uw auto. Dat doet u door ervoor te 
zorgen dat uw auto het neerzetten van de rol-

container niet hindert en het legen door HVC 
niet. Op sommige aanbiedplaatsen vraag Vel-
sen met gele borden (tijdelijk) aandacht voor 
het niet parkeren bij aanbiedplaatsen. 

Aanbiedplaatsen voor afval-
containers

Op maandag 15 maart vindt de vijfde (digi-
tale) bijeenkomst plaats van de Dorpsdia-
loog Driehuis. Tijdens deze bijeenkomst 
geeft Goudappel Co� eng een presentatie van 
en toelichting op de verkeersanalyse die zij 
heeft uitgevoerd. Het bureau heeft de huidige 
situatie in Driehuis geanalyseerd, de impact 
van aanvullende woningbouw onderzocht en 
gekeken naar mogelijke oplossingsrichtin-
gen indien er knelpunten ontstaan. Inwoners 
kunnen ook ideeën, wensen en zorgen mee-
geven aan het bureau die zij naar aanleiding 

van de verkeersanalyse hebben. Tijdens de 
bijeenkomst is daarnaast ruimte om tech-
nische en verhelderende vragen te stellen 
aan het bureau. Met input van deze dorps-
dialoog zal het bureau het defi nitieve rap-
port opleveren en aanbieden aan het college.
Aanmelden voor de vijfde bijeenkomst kan 
via www.samenspelvelsen.nl. De dorpsdia-
loog start om 19.30 uur en is te volgen via 
Zoom. Heeft u vragen? Mail dan gerust naar 
wonen@velsen.nl.

 Dorpsdialoog Driehuis

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
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.

Aanvragen
Geplaatst op  www.overheid.nl  (zie Berich-
ten over uw buurt) op 11 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 vol-
gende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning hebben ontvangen op grond van de 
wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
De datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

IJmuiden
Kievitlaan 15, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(28/02/2021) 25541-2021
Seinpostweg 70, vervangen 5 horizontale silo’s 
voor 4 verticale silo’s (01/03/2021) 26204-2021
Koningin Wilhelminakade 239, plaatsen dakop-
bouw (achterzijde) (03/03/2021) 27135-2021

Tussenbeeksweg 60, legaliseren van kamer-
gewijze verhuur van 4 kamers (03/03/2021) 
27469-2021
Jacob van Heemskerkstraat 36, plaatsen dakop-
bouw (05/03/2021) 28626-2021 
4e Havenstraat 20, bouwen 1e verdieping 
(05/03/2021) 28626-2021 
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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
Jan Pieterszoon Coenstraat 117, bouwen aan-

bouw, vergroten 1e verdieping (02/03/2021) 
136669-2020
Strandweg 10, plaatsen spiltrap (02/03/2021) 
6735-2021
Gerard Doustraat 27, plaatsen dakopbouw 
(02/03/2021) 6937-2021
Venusstraat 9, plaatsen dakkapel (achtergevel) 
(02/03/2021) 8609-2021
Lange Nieuwstraat 775, tijdelijk afwijken be-
stemmingsplan i.v.m. plaatsen oliebollen-
kraam (02/03/2021) 21691-2021
Kievitlaan 15, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(02/03/2021) 25541-2021
Houtmanstraat 2, dichtzetten balkon 
(04/03/2021) 139926-2020
 
Santpoort-Zuid
Clarionlaan 17, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(02/03/2021) 6986-2021  

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 27, plaatsen dakopbouw 
(04/03/2021) 12113-2021
Dokter de Grootlaan 11, plaatsen dakkapel 
voor(zijde) (04/03/2021) 11121-2021
Santpoortse Dreef 68, plaatsen erker 
(02/03/2021) 16553-2021

Driehuis
Waterlandweg 2,  vervangen  voordeur 
(04/01/2021) 3355-2021(Gemeentelijk mo-
nument)

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat zij het voornemen hebben 
omgevingsvergunningen te verlenen voor de 
onderstaande aanvragen. De aanvragen, de 
ontwerpomgevingsvergunningen en de bij-
behorende stukken liggen met ingang van 12 
maart 2021 gedurende zes weken ter inzage bij 
Domein Fysieke Leefomgeving, Team Vergun-
ningen Toezicht Handhaving. Om de stukken 
in te zien kan contact worden opgenomen met 
Team Vergunningen Toezicht Handhaving, te-
lefoon 140255. 

Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan 
een ieder naar keuze mondeling of schriftelij-
ke zienswijzen inbrengen tegen de ontwer-
pomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten 
worden gericht aan het college van burgemees-
ter en wethouders van Velsen, Domein Fysieke 
Leefomgeving, Team Vergunningen Toezicht 
Handhaving, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden 
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor 
het kenbaar maken van mondelinge zienswij-
zen kunt u contact opnemen met Domein Fy-
sieke Leefomgeving, Team Vergunningen Toe-
zicht Handhaving, telefoon 140255.

Santpoort-Noord
Voorplaats 4: het slopen van bestaande op-
stallen en bouwen van 2 nieuwe woningen  
(08/03/2021) 
20582-2020.

Velserbroek
Galle Promenade 34-52, 35-45 en 60: het ge-
deeltelijk uitbreiden van Winkelcentrum Vel-
serbroek
 (08/03/2021) 35800-2020.

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

Santpoort-Noord
Visverkoop, op zaterdag, van 6 maart 2021 
tot6 maart 2022. Locatie: Hagelingerweg hoek 
Burgemeester Weerstplantsoen (02/03/2021) 
15594-2021

Velserbroek
“Bevolkingsonderzoek Midden-West”,  van 
2 april tot 1 juli 2021, locatie: Ster Bastion, 
(02/03/2021) 4253-2021

Verleende fi lmvergunningen APV artikel 
2:7 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben fi lmvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
“Bonny & Clyde”, op 6 maart 2021 van 17:00 tot 
04:00 uur. Locatie Havenstraat en Middenha-
venstraat (04/03/2021) 16579-2021

Besluiten

Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 59, plaatsen dakkapel (achter-
zijde) (04/03/2021) 27753-2021

Velsen-Zuid
Zuiderdorpstraat 15, schilderen houtwerk 
(04/03/2021) 27838-2021 (Rijksmonument)

Santpoort-Zuid
Litslaan 18, kappen 8 bomen (05/03/2021) 
28566-2021
Jagtlustlaan 28, kappen boom (27/02/2021) 
25487-2021
Bloemendaalsestraatweg 88, kappen boom 
(01/03/2021) 26294-2021
Rusburglaan 17, vergroten dakopbouw 
(02/03/2021) 26705-2021

Santpoort-Noord
Molenveltlaan 31, bouwen aanbouw (achterzij-
de) (01/03/2021) 26103-2021
Hoofdstraat 178,  veranderen gebruik woning 
naar 2 appartementen (02/03/2021) 26780-
2021

Driehuis
Da Costalaan 17, plaatsen groendrager 
(01/03/2021) 26386-2021
Van den Vondellaan 56, deels wijzigen gebruik 
van wonen naar catering (05/03/2021) 28446-
2021

Velserbroek
De Sluistocht 4 en 5, plaatsen dakopbouwen 
(01/03/2021) 26118-2021
 Krommeweid 4, plaatsen dakkapel (achterzijde) 
(01/03/2021) 26359-2021
De Kamp 9, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(02/03/2021) 26459-2021
Aletta Jacobsstraat 220, plaatsen genees-
middelenuitgiftepunt in gevel (voorzijde) 
(02/03/2021) 26750-2021
Aletta Jacobsstraat 52, u bouwen aanbouw en 
steiger (achterzijde), vervangen kozijnen en 
schilderen gevels) (02/03/2021) 26959-2021

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning betrekking hebben op een 
bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd 

aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor 
meer informatie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
Burgemeester en wethouders van de gemeen-
te 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 tus-
sen haakjes vermeld.

IJmuiden
Koningin Wilhelminakade 207, legaliseren 3 
wooneenheden, bouwen aanbouw met dakter-
ras (01/03/2021) 3967-2021
Linnaeusstraat 143, vergroten kantoor, wijzigen 
gebruik naar wonen (begane grond) met dakter-
ras (02/03/2021) 5515-2021
Kanaalstraat 52, wijzigen bedrijfs-
ruimte naar wonen (04/03/2021) 
113191-2020 (gemeentelijk monument)

Velsen-Zuid
t.h.v. Stelling en Zijkanaal C weg, bouwen drij-
vend verenigingsgebouw met vlot (05/03/2020) 

112853-2020

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, vervangen be-
staande schuur (02/03/2021) 4467-2021

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergun-
ning

Velsen-Noord
Van Rijswijkstraat 7, bouwen tuinhuis 
(02/03/2021) 24575-2021

Santpoort-Noord
Dokter de Grootlaan 7, plaatsen dakkapel (ach-
terzijde) (02/03/2021) 24794-2021

Ingediende aanvragen fi lmvergunningen 
APV artikel 2:7

IJmuiden
“Triptych”, op 20, 21 en 22 maart 2021, loca-
tie: Zuidpier en andere locaties te IJmuiden 
(18/02/2021) 21465-2021

Het college van B&W heeft op dinsdag 2 maart 
2021 besloten tot het vrijgeven voor inspraak 
van het instellen van een blauwe zone tus-
sen Kennemerlaan 120 en Grahamstraat, te 
IJmuiden, waarbij op dinsdag t/m zaterdag 
tussen 10 en 17 uur voor de duur van 2 uur ge-
parkeerd mag worden.

Inspraakreactie 
Schriftelijke reacties kunnen tot 14 april 2021 
worden gestuurd naar het college van burge-
meester en wethouders, postbus 465, 1970 
AL IJmuiden of per e-mail via info@velsen.nl 
o.v.v. “Inspraak Instellen blauwe zone Kenne-
merlaan”. 

 Vrijgave voor inspraakBlauwe zone variant voor vrijgave voor inspraak 
(tussen Kennemerlaan 120 en Grahamstraat)

–

Blauwe zone variant voor vrijgave voor in-
spraak (tussen Kennemerlaan 120 en Gra-
hamstraat)

Blauwe zone variant voor vrijgave voor inspraak 
(tussen Kennemerlaan 120 en Grahamstraat)

–
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Woningbouw bij Hofgeesterweg 63 in Velserbroek
De gemeente Velsen werkt op verschillen-
de locaties aan het realiseren van nieu-
we woningen. Deze woningen zijn nodig 
om nieuwe inwoners te kunnen huisves-
ten en huidige inwoners een wooncar-
rière in Velsen te bieden. Ook op de loca-
tie Hofgeesterweg 63 willen we het reali-
seren van ongeveer 50 nieuwe woningen 
toestaan.

Startdocument
Om duidelijkheid te geven over hoe de locatie 
mag worden bebouwd zijn er ruimtelijke uit-
gangpunten opgesteld. Daarin is bijvoorbeeld 
vastgelegd wat voor typen woningen er mogen 
komen, welke bomen behouden moeten blij-
ven en hoe duurzaamheid wordt geborgd. De 
uitgangspunten zijn opgenomen in een zoge-
noemd startdocument. Dit startdocument is 
nu voor iedereen in te zien.

Ligging plangebied
Het plangebied ligt tussen de Hofgeesterweg 
en De Kamp in Velserbroek. Het gaat om het 
perceel Hofgeesterweg 63 met de naastgele-
gen paardenweide en het naastgelegen voor-
malige parkeerterrein.

Startdocument inzien
Het concept startdocument ligt met ingang 

van 12 maart 2021 gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage op het gemeentehuis, Du-
dokplein 1 in IJmuiden. Om het document 
hier in te zien moet u een afspraak maken via 
telefoonnummer 0255 567200. Het document 
is ook online te raadplegen op de gemeente-
lijke website (https://www.velsen.nl/actueel/
projecten/hofgeesterweg-velserbroek).  

Reactie indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inza-
ge ligt (vanaf 12 maart t/m 22 april 2021), 
kunnen belanghebbenden een reactie indie-
nen op het concept startdocument. Dit doet u 
door een brief te richten aan: College van bur-
gemeester en wethouders, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden, onder vermelding van “Reac-
tie startdocument Hofgeesterweg 63 Velser-
broek”. Vergeet ook niet duidelijk uw fysieke 
postadres aan te geven.
U kunt uw reactie ook mailen naar ro@velsen.
nl, onder vermelding van dezelfde gegevens. 

Informatiebijeenkomst
De gemeente organiseert een digitale informa-
tiebijeenkomst op maandagavond 29 maart 
om 19.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt 
het startdocument toegelicht en is er gelegen-
heid om vragen te stellen over de ontwikke-
ling. Geïnteresseerden kunnen zich voor deze 

avond aanmelden door een mail te sturen naar 
ro@velsen.nl onder vermelding van “informa-
tiebijeenkomst Hofgeesterweg”. Na aanmel-
ding ontvangt u van ons een link waarmee u 
kunt deelnemen aan de digitale Zoom-bijeen-
komst.

Vervolg
Rond de zomer van 2021 wordt het concept 
startdocument Hofgeesterweg 63 Velser-
broek inclusief reacties ter besluitvorming 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

De tegenstelling

Gebiedsvisie 
Pont tot Park

Sessie-agenda

Nieuws van de raad

    Van Pont tot Park, gebiedsvisie
  De gebiedsvisie beschrijft de ontwik-

kelrichting van het gebied tussen het 
Pontplein en het Stadspark en de Hee-
renduinweg en de Kanaaldijk. De visie 
is de start voor het te vormen beleid en 
het overleg met inwoners, winkeliers en 
andere betrokken partijen. 

     Corona: perspectief op herstel
  We zitten inmiddels al een jaar in de  

coronapandemie. In deze sessie gaat de 
raad in gesprek over het draagvlak voor 
de maatregelen en hoe Velsen omgaat 
met de periode na de crisis. 

     Woonakkoord regio Zuid-Kennemer-
land / IJmond 2021-2025

  De provincie Noord-Holland wil uit-
voering geven aan een aantal doelstel-
lingen uit de Omgevingsvisie, zoals 
voldoende betaalbare en duurzame wo-
ningbouw en het bevorderen van de re-
gionale samenwerking. Om dit te reali-
seren zijn er regionale woonakkoorden.

     Openstelling sluisroute IJmuiden
  Eind maart 2021 gaat de sluizenrou-

te open voor voetgangers en fietsers. 
Rijkswaterstaat geeft in deze sessie een 
toelichting op de vertraging, waardoor 
de sluizenroute gesloten blijft voor ge-
motoriseerd verkeerd.

     Discussiedocument Omgevingsvisie
  In de Omgevingsvisie komen alle  

keuzes voor de fysieke leefomgeving  
tot 2050. De raad gaat nu, aan de hand 
van een discussiedocument, in gesprek 
ter voorbereiding op het koersdocu-
ment, die uiteindelijk tot een Omge-
vingsvisie zal leiden.

     Transitievisie Warmte Velsen
  De transitievisie warmte is een on-

derdeel van het klimaatakkoord. In de 
transitievisie wordt aangegeven welke 
wijken de meeste kans maken om gas-
vrij te worden en de termijn waarbin-
nen dit moet gebeuren. 

Waar gaat het over?
De Wildt: In 2019 heeft de gemeente-
raad ingestemd met het ontwikkelen van 
een gebiedsvisie voor het ‘centrum’ van 
IJmuiden. Het gaat om meer en betere 
huurwoningen, een aantrekkelijker win-
kelgebied, een horecaplein en een betere 
verkeersstructuur. De gebiedsvisie is het 
startpunt om met inwoners en andere be-
langhebbenden in gesprek te gaan en tot 
een verdere uitwerking te komen.

Hoekstra: De Gebiedsvisie Pont tot Park 
schetst een beeld van hoe het hart van 
IJmuiden zich in de komende tien, twin-
tig jaar kan ontwikkelen. Het is nog geen 
vastomlijnd plan, maar een eerste stap  
om met elkaar te kunnen bouwen aan het 
Velsen van de toekomst.

Wat vinden jullie daarvan?
De Wildt: We vinden het belangrijk dat 
gemeente Velsen een prettige gemeente 
is om te wonen. Daar hoort ontspanning 
ook bij. We zien in de visie kansen voor 
een gezellig horecagebied. De voorbeelden 
van de terrassen in corona-tijd kunnen wat  
Velsen Lokaal betreft van blijvende aard 
zijn. Ook moet Velsen bereikbaar blijven 
voor alle Velsenaren. In de visie is ruimte 
gecreëerd voor huurwoningen. Die ruim-
te vinden wij nodig om de wachtlijsten te 
verkorten en de huidige woningvoorraad 
te verbeteren. Samengevat vinden we dat 
IJmuiden een mooie entree verdient. Het 
moet leuk zijn om in IJmuiden te winke-
len en uit te gaan. In een goede omgeving 
voel je je goed.

Hoekstra: Het mooie van Pont tot Park is 
dat er tegelijk is gekeken naar verschillen-
de onderwerpen: naar de samenhang tus-
sen woningbouw en vergroening, verkeer 
en parkeren én winkels en horeca.
GroenLinks ziet hier heel veel kansen. 

Patrick de Wildt
Velsen Lokaal 

MaartenJan Hoekstra
Groenlinks

Door op plekken bij OV-haltes verant-
woord te verdichten kunnen veel nieu-
we woningen gebouwd worden, binnen  
stedelijk gebied. Ook kan de woningvoor-
raad zo diverser, comfortabeler én duur-
zamer worden. Betaalbaarheid en een 
groene leefomgeving vinden we daarbij 
heel belangrijk. We zijn dan ook blij dat  
er in de visie veel aandacht is voor ver-
groening in IJmuiden.

Voor de Lange Nieuwstraat kiest de visie 
voor een concentratie van winkels tus-
sen Marktplein en Velserduinplein. Plein 
1945 kan uitgroeien tot een levendig plein 
met horeca en misschien een zogenoemde 
Bibliotheek+ op de hoek met de Zeeweg. 
Zo’n publiekstrekker zou Dudok zeker be-
vallen!

Wat willen jullie nog meegeven / wat 
moet er nog worden aangepast?
De Wildt: We denken dat het belangrijk 
is te luisteren naar de inwoners en andere 
betrokkenen om te horen wat de échte be-
hoeften zijn. Daarnaast moeten we goed 

 Besproken in de raad

     Subsidieaanvraag gemaakte kosten  
onderzoeken niet gesprongen  
explosieven 2020

  In de gemeente Velsen is in 2020 een 
aantal onderzoeken uitgevoerd, waarbij 
opsporing van oude explosieven nood-
zakelijk was. De raad heeft ingestemd 
met de subsidie aanvraag. 

     Bestemmingsplan Bedrijventerrein  
Velsen-Noord

  Voor de bedrijventerreinen Velsen- 
Noord is een nieuw bestemmingsplan 
opgesteld. Hiermee zijn er meer moge-
lijkheden voor bedrijven om zich hier te 
vestigen. De raad heeft ingestemd met 
de aanpassingen. 

     Bestuursopdracht Lokaal Klimaat-
akkoord

  De raad van Velsen wil een Lokaal Kli-
maatakkoord afsluiten. Het Lokaal 
Klimaatakkoord moet leiden tot 49% 
CO2-reductie in 2030. Met deze be-
stuursopdracht worden er afspraken 
gemaakt over het proces, participatie 
en de rol van de raad. 

kijken naar de effecten van een aangepas-
te verkeersstructuur en parkeerbeleid. 
Het toegankelijk en aantrekkelijk maken 
van IJmuiden moet niet ten koste gaan 
van de leefbaarheid. Alternatieven voor 
bereikbaarheid moeten worden onder-
zocht.

Hoekstra: GroenLinks is benieuwd naar 
de vervolgstappen, die we samen met in-
woners, belanghebbenden en de gemeen-
teraad gaan zetten. Voor deze visie is een 
lange adem nodig, dus we moeten ook  
nadenken over de fasering van concrete 
projecten: wat doen we eerst? Ook den-
ken we dat er nog goed gekeken moet 
worden naar de menselijke maat van het 
Pontplein. Doel is dat IJmuiden straks 
voor iedereen een prettiger omgeving is.
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Sloop en nieuwbouw Zuiderkruisstraat: 
omwonenden toch beetje bezorgd 

Door Ingeborg Baumann 

Het initiatief van Dillman kwam neer 
op de sloop van het bestaande pand 
om er vervolgens appartementen, 
hotelkamers, bedrijfsruimten en 
bijhorende parkeergarage neer te 
zetten. Dat was blijkbaar een te pres-
tigieus project. De gemeente Velsen 
was bereid de haalbaarheid van sloop 
en nieuwbouw te onderzoeken als 
het initiatief zich beperkte tot woon-
ruimte. In de structuurvisie voor 
Velsen is tot 2030 een toevoeging 
van 1900 woningen vastgesteld. Een 
groot deel van het bestaande sociale 
huursegment is aan vernieuwing toe 
en er is momenteel met name 
behoefte aan doorstroomwoningen. 
Er zullen nu in het nieuwe gebouw 
huurappartementen komen, hoeveel 
is niet precies bekend maar het zullen 
er rond de 55 zijn, en een bijhorende 
parkeeroplossing. 

Informatiebijeenkomst 
Bart-Jan Odie van de Gemeente 
Velsen introduceerde de plannen 
tijdens de informatiebijeenkomst. 
,,Het is niet bepaald een fraai 
gebouw.’’ Het bestemmingsplan voor 
het gebouw dient te worden gewij-
zigd van gemengde bestemming 

naar alleen woningen. Het blijkt dat 
in Velsen behoefte is aan een grotere 
mix van woningen. Vijftig procent 
vrije invulling om vijftig procent 
doorstroomwoningen. Dus niet 
zozeer behoefte aan sociale huurwo-
ningen. ,,De vraag is naar groter en 
mooier.’’ De nieuwe woningen 
moeten tenminste zestig vierkante 
meters beslaan en gaan bestaan uit 
vier bouwlagen met kap. Dit in de lijn 
van de bestaande gebouwen in die 
buurt. Wel zijn de isolatie-eisen 
strenger dan vroeger dus het gebouw 
zal in ieder geval wat hoger worden 
en er komt een accent in het midden. 
Parkeren gaat gebeuren, volgens de 
norm parkeerwaarden, op eigen 
terrein, onder of achter het gebouw. 
Uiteraard dient ook te worden 
voldaan aan de milieueisen dus zal  
asbestinventarisatie en bodem-
onderzoek plaatsvinden en zal het 
nieuwe gebouw voldoen aan alle 
eisen met betrekking tot duurzaam-
heid. Vanaf 1 januari 2021 moeten 
vergunningaanvragen voor nieuw-
bouw voldoen aan de BENG (bijna 
energie neutrale gebouwen) eisen. 

Vervolg
Wat nu staat te gebeuren is dat de 
projectontwikkelaar een bouwkundig 

ontwerp gaat maken. De gemeente 
deed op de bijeenkomst geen 
uitspraken over wie de projectont-
wikkelaar is. ,,Het pand is eigendom 
van een derde partij, die zoekt een 
ontwikkelaar.’’ Maar een artikel in de 
IJmuider Courant van verleden week 
quote directeur Guido Mensink van 
Gedachtegoed. ,,We zijn voornemens 
om er huurwoningen van te maken. 
Maar het moet wel mooi, duurzaam 
en voor een schappelijke prijs. Een 
pittige uitdaging.’’ Vervolgens moet 
de gemeente akkoord gaan met het 
ontwerp en dient het plan te worden 
gepresenteerd aan de buurt. Daarna 
komt er een bestemmingsplan. Er 
wordt haast gemaakt en er wordt een 
tussenstap overgeslagen. Dit om het 
bouwproces te versnellen. 

Zorgen
Tijdens de informatiebijeenkomst 
worden er zorgen geuit door de 
omwonenden. Een dame wiens zoon 
en dochter in het gebouw wonen 
zegt: ,,Waar gaan de bewoners naar 
toe, kunnen ze een urgentieverkla-
ring aanvragen, zorgt de gemeente 
voor ze?’’ Dat blijkt allemaal niet het 
geval en hangt af van de huurcon-
tracten die de bewoners hebben. 
Dringend advies is dan ook om op 
zoek te gaan naar andere woon-
ruimte, de gemeente Velsen staat hier 
buiten. De bezorgde moeder zegt: ,,U 
weet toch wel dat 16 setjes bewoners 
met angst en vreze kijken naar de 
nabije toekomst?’’ 
Ook de vleermuizen leveren een 
vraag op. Antwoord: ,,Dat zijn kwets-
bare dieren, de wet natuurbescher-
ming is van toepassing dus dat wordt 
geregeld.’’ 

De voorzitter van Platform Zee-en 
Duinwijk maakt zich ernstig druk over 
de hoogte van het gebouw. ,,We 
hebben al zo veel � ats en nu komt er 
weer zo’n hoog gebouw terwijl de 
trend juist laagbouw zou moeten 
zijn.’’ Odie antwoordt: ,,Er is een 
stedenbouwkundige analyse gedaan 
en het gebouw sluit mooi aan bij de 
rest van de straten. Het klopt visueel 
wel. Er is naar de belangen van de 
omgeving gekeken en dit is de 
uitkomst van het proces.’’ 
Verder zijn er nog bezorgde vragen 
over de parkeerplaatsen, de bomen 
en de buurtpanden die van Felison 
Wonen zijn en waar statushouders 
wonen. En dan is er nog mevrouw 
Jian Ping van de ‘Chinees op de hoek’ 
Kings Garden. Zij woont boven de 
zaak, samen met haar moeder, en 
heeft nog een huurcontract van drie 
jaar. Het antwoord op haar vraag: 
,,Ook dit is een kwestie tussen u en de 
verhuurder, de gemeente is hier geen 
partij in.’’ Ter geruststelling: ,,Natuur-
lijk wordt wel gewacht met slopen tot 
iedereen uit het pand is.’’ 

Aan de orde
Het blijkt dat veel nog niet bekend is 
en dat ook veel zaken nog niet aan de 
orde zijn. Maar er wordt gezegd dat 
ook de initiatiefnemer contact met de 
buurt heel belangrijk vindt. De laatste 
vraag: ,,Gaat de gemeente er op 
toezien dat alles correct wordt gere-
geld met de huidige bewoners 
voordat er de� nitief groen licht wordt 
gegeven’’, wordt beantwoord met een 
uit diverse monden uitgesproken: 
,,Ja’’.
Indien er nog vragen zijn kan worden 
gemaild naar ro@velsen.nl. 

IJmuiden - De troosteloosheid en het verval sijpelen al jaren uit het 
gebouw met daaronder leegstaande winkels in de Zuiderkruisstraat. In 
samenspraak met de eigenaar, H. Dillman, heeft de gemeente de ruimte-
lijke uitgangspunten voor de vervanging van het gebouw vastgesteld. 
De winkelfunctie komt te vervallen en er komen huurwoningen op die 
plek. Omwoners maken zich bezorgd over het uiterlijk van het nieuwe 
gebouw, de gevolgen van zo veel nieuwe woningen en vooral waar de 
huidige bewoners van het pand nu naar toe moeten. Dit bleek in de  
-digitale- informatiebijeenkomst waarin de gemeente de ruimtelijke 
uitgangspunten presenteerde.

Niet bepaald het mooiste stukje IJmuiden.... Foto: Ingeborg Baumann
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Velsen - Vogels beginnen te �uiten, 
de zon begint te schijnen, het voor-
jaar is in aantocht! Normaal 
gesproken stromen de terrassen vol 
bij het zien van de eerste zonne-
stralen van het voorjaar, iedereen 
snakt naar een gezellige borrel op 
het terras, of een etentje met 
vrienden. Echter gooien de corona-
maatregelen roet in het eten en 
staat het water tot aan de lippen 
van veel horecaondernemers. Voor-
lopig hoeven zij dan ook niet te 
rekenen op de opening van hun 
zaak of hun terrassen.

Verkoop je woning via Brantjes 
Makelaars en krijg een dinerbon 
t.w.v. € 100,- van jouw favoriete 
restaurant!
Tijdens de coronacrisis blijkt maar 
eens hoe belangrijk lokale restau-
rants, café’s en hotels zijn. Ze geven 
invulling aan een dorp of stad, ze 
zijn een plek om samen te komen, 
om verdriet en vreugde te delen. 
Brantjes Makelaars vindt het belang-
rijk dat de horeca blijft bestaan en 
steunt daarom de lokale horeca met 
de volgende actie: bij iedere 
verkoopopdracht van een woning 
een dinerbon t.w.v. € 100,- cadeau 
aan de verkopers voor hun favoriete 
restaurant.

Ben jij van plan je huis te verkopen 
en wil je de lokale horeca ook 
steunen? Vraag dan een vrijblij-
vende waardebepaling van je 
woning aan via www.brantjesmake-
laars.nl of bekijk de advertentie in 
deze krant. 

Brantjes steunt 
lokale horeca

Het toepassen van UV-C-licht om 
bacteriën en virussen te doden 
kwam onlangs in het nieuws nadat 
voetbalclub PSV dergelijke lampen 
in het stadion liet ophangen. Dat dit 
juist in het Eindhovense stadion 
gebeurde, is geen toeval: de lampen 
zijn ontwikkeld door het in die stad 
gevestigde bedrijf Philips. ,,Mijn 
buurman heeft het bedrijf Timmers 
Elektrotechniek, hij is de eerste 
erkende UV-C-installateur en hij 
verkoopt dergelijke lampen’’, vertelt 
Michel van de Graaf van Albatros 

Banden IJmuiden. Vier weken 
geleden raakte hij in gesprek over 
deze nieuwe technische vinding en 
vervolgens was het besluit snel 
genomen.

,,Wij willen een bezoek aan ons 
bedrijf voor onze klanten en mede-
werkers zo veilig mogelijk maken. 
Deze lamp levert daar een goede 
bijdrage aan.’’ Uit studies in labora-
toria blijkt dat het UV-C-licht in staat 
is om in korte tijd vrijwel alle virus-
deeltjes uit te schakelen. Het Rijksin-

stituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) erkent dat UV-C-licht 
mogelijk een bijdrage kan leveren 
aan de bestrijding van het corona-
virus. Aan de werkzaamheid van 
UV-C wordt niet getwijfeld, de stra-
ling is volgens het RIVM e�ectief en 
snel. Wel plaatst men als kantteke-
ning dat de virusdeeltjes zich 
binnen het bereik van de lichtstraal 
moeten bevinden. Hiervan is niet 
altijd sprake wanneer zich meerdere 
mensen in een ruimte bevinden. 
Het hangt daarbij ook af van de 
luchtcirculatie.

Vorige week maandag werd de 
speciale lamp bij Albatros geïnstal-
leerd, vrijdag werden metingen 
verricht en inmiddels is de lamp in 
gebruik.

IJmuiden - Autobandenspecialist Albatros heeft in de wachtruimte bij de 
werkplaats een speciale UV-C-lamp laten plaatsen. Het licht uit deze 
bijzondere lamp doodt bacteriën en virussen. Met de maatregel wil Alba-
tros de wachtruimte voor klanten zo veilig mogelijk maken. Voor zover 
bekend is Albatros het eerste bedrijf binnen de autobranche dat een 
UV-C-lamp in de wachtruimte heeft geplaatst.

UV-C-lamp vergroot veiligheid
in wachtruimte Albatros Banden

De bijzondere lamp hangt in de wachtruimte aan het plafond. Foto: Albatros Banden

Wagenmakerstraat 2, Velserbroek
Tel: 023 - 513 29 46
www.velserbeek.hyundai.nl

Maak nu een afspraak in onze showroom.
U bent van harte welkom!

Maak kennis 
met de nieuwe
Hyundai i20
Verleidelijk design • Hoogwaardig, hightech interieur • Excellente technologie

Zijn energieke uitstraling in combinatie met de talloze nieuwe interieuropties maakt dit 
de perfecte auto voor uw persoonlijkheid!

Vanaf y 18.635

Foto: aangeleverd





Stem 17 maart D66

Teresa da Silva Marcos 
Kandidaat #66

De kracht van diversiteit! 
Uw stem in de IJmond 
Een stem voor een stem

VERKIEZINGEN 2          21Stem jij �k?

Velsen - De Velsense Teresa da Silva Marcos is 
verkiesbaar voor D66. Ze vertelt onze lezers 
graag waarom ze op haar moeten stemmen.

‘Politiek is sinds mijn jonge jaren een belang-
rijke factor in mijn leven. Als kind maakte ik 
namelijk de Anjerrevolutie in Portugal mee. Dat 
was beangstigend, net zoals nu (op een andere 
manier) deze Corona tijd is, maar het moti-
veerde mij te streven naar een betere toekomst.
In mijn tijd als gemeenteraadslid in Velsen en 
later als D66 regiobestuurder in Noord-Holland, 
heb ik gezien dat veel van de uitdagingen waar 
men lokaal mee worstelt alleen op landelijk 
niveau opgelost kunnen worden. Bijvoorbeeld 
op het gebied van Onderwijs, Jeugdzorg en 
Wonen. Ik ontmoet en spreek veel verschillende 
mensen: een rijkdom en een kenmerk van de 
IJmond! De kracht van diversiteit!
Hiermee wil ik mij inzetten voor vernieuwende 
oplossingen, voor nu en voor de toekomst. 

Er is verandering nodig, zowel op politiek als 
maatschappelijk niveau. Het huidige tijdperk is 
er een van onzekerheden en complexe milieu-
technische en economische vraagstukken. Wij 
kunnen niet meer leven zoals tot nu; het 
moment om onze maatschappij te 
herscheppen is daar. Het moment om keuzes te 
maken is daar.
Reden om mij voor de Tweede Kamer te 
kandideren.

Stem daarom, op 17 maart op D66, op kandi-
daat #66’

Teresa da Silva Marcos

Een stem voor een stem!

In een gesprek met Ben Hendriks, fractievoor-
zitter van de PvdA in Velsen wisselen Hendriks 
en Mutluer uit over de uitdagingen in Velsen 
en wat de Partij van de Arbeid daar landelijk 
voor kan betekenen. 

Woningen en bereikbaarheid 
in Velsen
Een van de grootste uitdagingen in Velsen is 
het bouwen van genoeg en betaalbare 
woningen. Kandidaat-kamerlid Mutluer geeft 
aan: ,,Wonen is een grondrecht, en dat grond-
recht staat onder druk. We moeten in tien jaar 
een miljoen huizen bouwen. Om die huizen te 
bouwen hebben we iedereen nodig.  Onze 
partij kiest daarom voor het afscha�en van de 
verhuurdershe�ng, zodat woningcorporaties 
weer kunnen bouwen. En voor een koop-
premie voor starters en minder overdrachtsbe-
lasting, zodat starters weer betaalbaar kunnen 
wonen. Ook moeten er passende woon-
vormen voor ouderen gerealiseerd worden, 
om doorstroming te bevorderen.’’
Daarnaast geeft de Partij van de Arbeid aan te 
willen investeren in een sterk, betaalbaar en 
toegankelijk openbaar vervoer. Dan kun je 
wonen en werken dichter bij elkaar brengen. 
En dan kunnen de inwoners van de gemeente 
Velsen, harde werkers, in hun eigen stad oud 
worden. Mutluer: ,,Ik kom uit de Zaanstreek. 
Als regionale kandidaat wil ik dit agenderen, 
dit geluid laten horen.’’

Maak niet het systeem, 
maar de mensen leidend
Wat Mutluer kenmerkt is dat zij niet het 
systeem, maar mensen leidend wil laten zijn. 
Ook als ze straks in Den Haag is. Mutluer ziet 
dat de uitvoering van Haagse plannen soms 
lastig is. Dat kan voor inwoners leiden tot 
onvoldoende steun van de gemeente of zelfs 
schulden of armoede, ook al werken ze.
Mutluer geeft aan: ,,Dit is een zaak waar ik me 

hard voor wil maken: zorgen dat mensen niet 
in een armoedesituatie vallen. Ze een steuntje 
in de rug geven. Het is ongelofelijk dat 
mensen die werken moeite hebben om het 
hoofd boven water te houden. Daarom is de 
Partij van de Arbeid tegen de �exibilisering 
van arbeidsmarkt en voor het afscha�en van 
het jeugdminimumloon. We moeten mensen 
helpen grip op hun leven te krijgen.’’

‘We houden contact’
Mutluer en Hendriks spreken af ook na de 
verkiezingen contact te houden. 
Wel heeft ze nog één advies: ,,Bundel je 
krachten in de regio. Werk samen met andere 
gemeenten, de provincie. Dan kan Den Haag 
niet om je heen en moet er wel actie komen.’’

Regio - Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Songül Mutluer, wethouder Wonen 
in Zaanstad en nummer 10 op de Tweede Kamer-kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid 
vertelt: ,,De regio is mijn thuis. Ik ken de uitdagingen van middelgrote gemeenten als Velsen 
op het gebied van wonen en armoede. Daar wil ik mij in de Tweede Kamer voor inzetten.’’

Regionale PvdA-kandidaat Songül 
Mutluer op weg naar Den Haag

Songül Mutluer. Foto: aangeleverd
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Aanstaande week sta ik als kandidaat #39 op de lijst van het CDA voor de Tweede 
Kamer. De verkiezingscampagne is door de coronamaatregelen anders dan ande-
re jaren. Naast de nadelen die we allemaal ervaren, heeft dat ook een voordeel: 
Het accent kan nog meer op de inhoud gelegd worden.

In een aantal interviews werd ik gevraagd naar de belangrijke thema’s voor de 
regio. Dat ik voor een schone en duurzame toekomst voor de Hoogovens ben, is 
bekend. De petitie van de FNV voor het behoud van staalproductie in de IJmond 
heb ik uiteraard getekend. De innovatie die nodig is om CO2-neutraal staal te pro-
duceren past uitstekend bij Nederland, en de IJmond in het bijzonder. Dat moet 
politiek ondersteund worden, zodat duurzame werkgelegenheid én een schone 
leefomgeving realiteit worden.

Een blik op de langere toekomst dus. Dat geldt voor heel veel thema’s in deze 
verkiezingen. Denk aan de energietransitie. Hardlopers zijn geen duurlopers. We 
moeten vergroenen - daar is (bijna)  iedereen het wel over eens. Maar burgers 
moeten het wel kunnen dragen. En kansen die op de langere termijn liggen, moe-
ten we niet láten liggen. Kies voor verstandig groen!

En dan het onderwijs. Het CDA investeert in onderwijs én wil dat leerkrachten 
zich weer kunnen richten op waar het om zou moeten gaan: kwalitatief hoog-
waardig onderwijs voor onze kinderen en jongeren. Leerkrachten zijn nu te veel 
bezig met andere zaken dan lesgeven. Dat is zonde en onnodig. Dat moeten we 
veranderen én ondersteunen met financiële middelen. Maar met geld alleen kom 
je er niet, het moet ook goed besteed worden!

Om studeren betaalbaar te maken voeren we de basisbeurs weer in. En geven 
jongeren en starters weer kans op de woningmarkt door in tien jaar een miljoen 
betaalbare woningen te bouwen, ook voor ouderen om doorstroom te bevorderen.

Goed besteed zijn ook de investeringen die het CDA wil in de zorg en het opvan-
gen van de economische gevolgen van de coronacrisis. Om te zorgen dat we 
overeind blijven en daarna verder kunnen.

Mijn keuze voor het CDA is een keuze om nu verstandige keuzes te maken, 
voor nu en voor later. Meer weten over mijn keuze? Lees cda.nl/sindo en kies!
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Het betre�ende terrein is eigendom 
van Zorgbalans en staat op de 
nominatie om bebouwd te gaan 
worden. Tot die tijd ligt het braak en 
wordt het door omwonenden 
gebruikt als parkeerterrein. Hoewel 
het formeel geen parkeerterrein is, 
wordt die situatie door Zorgbalans 
gedoogd. Vorige week kwam daar 
abrupt een einde aan, nadat het 
terrein eerst met behulp van drang-
hekken en later met boomstammen 
werd afgesloten. Zorgbalans 
ontving diverse telefoontjes van 
verontruste inwoners, maar had 
geen opdracht voor de afsluiting 
gegeven. Het bleek te gaan om een 
maatregel waartoe de gemeente 
zelf had besloten uit oogpunt voor 
veiligheid.

Gevaarlijke situaties
Omdat de gecreëerde in- en uitrit 
van het parkeerterrein soms door 
geparkeerde auto’s werd geblok-
keerd, gebeurde het regelmatig dat 
automobilisten het trottoir van de 
Zeeweg gebruikten om het terrein 
te verlaten. Dat leverde gevaarlijke 
situaties op, om die reden greep de 
gemeente in. Men verzuimde 
daarbij echter om de omwonenden 
vooraf in te lichten. Evenmin werd 
Zorgbalans geïnformeerd over de 
maatregel. ,,Dat had uiteraard wel 
moeten gebeuren en we begrijpen 
dat de afsluiting daarom vragen en 
verbazing oproept’’, reageert de 
gemeente Velsen.

Burenruzie
Via het platform Slim Melden 
kunnen inwoners melding doen van 
problemen in de openbare ruimte. 

Langs deze weg werd door een 
aantal omwonenden van het Noten-
boomplein kritiek geleverd op de 
afsluiting. Daarbij trokken voor- en 
tegenstanders van de maatregel fel 
tegen elkaar van leer en werden 
over en weer kwetsende opmer-
kingen in de commentaarregels 
geplaatst. Het had inmiddels meer 
weg van een ordinaire burenruzie 
dan van constructief meedenken 
over het ontstane probleem. De 
kwalijke reacties zijn inmiddels door 
de gemeente verwijderd.

Bushalte
Een bewoner van de Zeeweg vertelt 
dat hij twee jaar geleden al het 
voorstel deed om de bushaltes ter 
hoogte van het Notenboomplein 
aan te passen. ,,Als ze de halteha-
vens weghalen en de bus op de 
rijbaan laten stoppen, kunnen op 
die plekken nieuwe parkeervakken 
worden aangelegd.’’ Hij wordt op 
zijn wenken bediend, want navraag 
bij de gemeente leert ons dat die 
maatregel inderdaad op de plan-
ning staat. Bij het gepland groot 
onderhoud, dat in de loop van dit 
jaar zal plaatsvinden, zullen de 
haltehavens voor de bus verwijderd 
worden.

Parkeerdruk
De vraag is natuurlijk vooral hoe het 
werkelijk gesteld is met de parkeer-
druk in de wijk. Een bewoner toont 
een brief van de gemeente Velsen, 
die weliswaar niet in directe zin over 
de parkeerproblematiek gaat, maar 
waarin die wel zijdelings wordt 
aangestipt. Hierin wordt een nach-
telijke parkeerbezetting van 137% 

genoemd.  Er staan dus in de nacht 
veel meer auto’s in deze wijk dan er 
formeel parkeerplaatsen zijn. Om 
die reden worden auto’s her en der 
op trottoirs geparkeerd en wordt 
gretig gebruik gemaakt van het 
Notenboomplein als geïmprovi-
seerde parkeerplaats. De gemeente 
liet zelf op 12 november 2020 nach-
telijke parkeertellingen uitvoeren in 
deze omgeving. Toen waren aan de 
Zeeweg, tussen huisnummer 167 en 
227, 32 van de 34 plaatsen bezet en 
stonden 16 auto’s geparkeerd op 
het veld. Aan de Appelboomstraat, 
tussen de Zeeweg en de hoek ter 
hoogte van huisnummer 43, waren 
van de 45 parkeerplaatsen 43 
plaatsen bezet. Aan het Krenten-
boomhof waren van de 127 
parkeerplaatsen nog 23 plaatsen 
vrij. Die locatie bevindt zich op 
loopafstand van het Notenboom-
plein en wordt door de gemeente 
Velsen genoemd als goed alterna-
tief, omdat hier doorgaans 
voldoende plaatsen vrij zouden zijn.

Wijkplatform
Dat de parkeerdruk in dit gebied 
een heet hangijzer is, bevestigt ook 
Lilian Schenk, de voorzitter van het 
Wijkplatform IJmuiden-Zuid, waar 
deze locatie onder valt. ,,De parkeer-
druk in het gebied staat in vrijwel 
elke vergadering van ons Wijkplat-
form op de agenda. Vorige week is 
het onderwerp nog uitgebreid aan 
bod geweest.’’ Ze wijst erop dat in 
de gebiedsvisie ‘Pont tot Park’ wordt 
gesproken over de mogelijkheid om 
op diverse locaties parkeergarages 
te realiseren. Voorlopig mag er in elk 
geval weer op het Notenboomplein 
geparkeerd worden. ,,Dit blijft een 
tijdelijke situatie die de gemeente 
gedoogt totdat er een afdoende 
oplossing is voor de parkeerdruk of 
totdat de eigenaar van het terrein, 
Zorgbalans, dit stuk gaat ontwik-
kelen.’’ De gemeente wil in overleg 
gaan met bewoners en wijkplatform 
om de parkeerdruk te bespreken.

IJmuiden - Er lijkt voorlopig een einde te zijn gekomen aan het tumult 
rond de afsluiting van het Notenboomplein voor automobilisten. Drie 
weken geleden sloot de gemeente Velsen het plein af met behulp van 
boomstammen en paaltjes, zodat er niet meer geparkeerd kon worden. 
Diverse omstanders reageerden furieus op de afsluiting, omdat ze hun 
auto’s vrijwel nergens meer kwijt konden. Een dag nadat deze krant bij 
de gemeente om opheldering vroeg, is de maatregel eind vorige week 
weer ongedaan gemaakt.

Gemeente draait afsluiting 
Notenboomplein terug

Het middelste toegangspaaltje is weer verwijderd, zodat auto’s het terrein op kunnen rijden. De boomstammen blijven echter 
liggen. Foto: Jeroen van Duijn

Door Raimond Bos

Volgens directieleden Koen van der 
Wel en Eline Schmidt van KOEL is 
het bedrijf gekort op de subsidie 
omdat ook Stichting KunstForm 
subsidie ontvangt voor cultuuredu-
catie in de gemeente Velsen. Men 
licht toe: KunstForm is ook 
penvoerder voor bepaalde cultuur-
educatiesubsidie (naast gemeente-
lijke, ook Rijkssubsidie), hetgeen 
inhoudt dat andere organisaties in 
Velsen ook recht hebben op onder-
steuning vanuit de pot die Kunst-
Form ‘beheert’. Toch lijkt het erop 
dat met name een andere reden 
ten grondslag ligt aan het verlagen 
van de hoeveelheid subsidiegeld 
voor KOEL. Kees Been, oprichter van 
de muziekschool die verbonden is 
aan de Stichting Muziek & Meer in 
de IJmond, bevestigt: ,,Het is voor 
ons de eerste keer dat wij subsidie 
aanvragen.’’ Ook zijn organisatie 
moet het stellen met minder geld 
dan was aangevraagd, er wordt 
17.250 euro uitgekeerd, ongeveer 
een achtste minder dan waartoe 
een verzoek werd ingediend. KOEL 
Creative Productions krijgt 42.000 
euro en voor muziekvereniging Soli 
is 5.750 euro gereserveerd.

Financiering
De rekensom lijkt vrij simpel te zijn: 
doordat de gemeente nu ook een 
aanvraag van Muziek & Meer in de 
IJmond kreeg, moest het beschik-
bare potje over meer partijen 
verdeeld worden. De gemeente wil 
volgend jaar de betre�ende organi-
saties beter laten samenwerken in 
het streven om een kwalitatief 
aanbod van muziekeducatie in 
Velsen te waarborgen. ,,Samen met 
de culturele organisaties willen we 
komen tot kwalitatieve eisen en 
criteria waaraan de organisaties 
moeten voldoen om subsidie te 
ontvangen voor muziekeducatie in 
de vrije tijd en op school. Deze 
criteria nemen wij op in de subsi-
dieregeling Sociaal Domein die het 
college in de zomer 2021 zal vast-
stellen. Hierin nemen wij dan ook 
een subsidieplafond op voor muzie-
keducatie in de vrije tijd.’’ 
Voor de directie van KOEL betekent 
het lagere subsidiebedrag niet dat 
er elementen uit het programma 
zullen worden geschrapt. ,,Je gaat 
er als organisatie vanuit dat je kunt 
rekenen op enige continuïteit. 
Derhalve zijn er al afspraken en 
contracten met scholen afgesloten. 
Wij gaan dan ook niet stoppen of 
minderen met muziek- en theater-
lessen op scholen. In tegendeel, 
onze ambities worden alleen maar 
groter en we zullen op zoek moeten 
gaan naar andere vormen van 
�nanciering.’’

Lage drempel
De samenwerking, die de gemeente 
voor ogen heeft, juicht de directie 
van KOEL toe: ,,Dat zou in het 
belang zijn van alle scholen en 

schoolgaande Velsense kinderen.’’ 
Ook bij Muziek & Meer in de IJmond 
kijkt men met belangstelling uit 
naar de plannen en voorstellen van 
de gemeente op dit vlak. ,,Ik weet 
niet hoe de gemeente het voor zich 
ziet, maar wij zijn in elk geval zeer 
geïnteresseerd. We gaan heel open 
het gesprek in’’, aldus Kees Been. 
Of hij door het lager uitgevallen 
subsidiebedrag lessen zal moeten 
schrappen of andere maatregelen 
zal moeten nemen, kan hij nog niet 
zeggen. ,,Het kan betekenen dat 
projecten iets minder moeten of 
niet kunnen doorgaan. De insteek 
blijft om de kosten voor muzie-
klessen zo laag mogelijk te houden. 
Het is belangrijk de drempel zo laag 
mogelijk te laten zijn, om zo veel 
mogelijk mensen te laten 
meedoen.’’ 
Dat er kritischer wordt gekeken 
naar subsidieaanvragen en dat zich 
meer aanbieders melden bij de 
gemeente, vinden Koen van der 
Wel en Eline Schmidt van KOEL een 
positieve ontwikkeling. ,,Dat andere 
organisaties daarom nu moeten 
afwijken van meerjarenplannen op 
basis waarvan eerdere ondersteu-
ning is toegekend, is natuurlijk wel 
vreemd. Op die manier wordt het 
zeer moeilijk om duurzame plannen 
uit te rollen. En dat is in dit corona-
seizoen toch al lastig.’’ Het duo ziet 
daarom liever dat de gemeente de 
beschikbare subsidiepot uitbreidt, 
als meerdere partijen recht hebben 
op ondersteuning.

Gehalveerd
Bij muziekvereniging Soli is de 
�nanciële klap hard aangekomen. 
De vereniging moet het dit jaar 
doen met de helft van het gebrui-
kelijke subsidiebedrag. Sinds de 
opleiding van de muzikanten niet 
meer vanuit het voormalige 
Kunstencentrum verzorgd wordt, 
heeft Soli deze opleiding, die voor 
ruim veertig leden van toepassing 
is, zelf ter hand genomen. Hiervoor 
wordt een subsidie vanuit de 
gemeente verstrekt, zoals die 
destijds naar het Kunstencentrum 
ging. Voorzitter Simon Heeremans 
nam direct contact op met de 
gemeente Velsen en vroeg om 
uitleg over de gang van zaken. Dat 
leidde tot een overleg waarin hem 
is uitgelegd hoe het geld is 
verdeeld en welke overwegingen 
hieraan ten grondslag liggen. De 
vereniging beraadt zich nu intern 
over de wijze waarop men met de 
situatie moet omgaan.

Velsen - De gemeente Velsen trekt dit jaar 65.000 euro uit voor muziek-
educatie in de vrije tijd. Het geld wordt in de vorm van een subsidie 
uitgekeerd aan drie plaatselijke organisaties, te weten KOEL Creative 
Productions, Muziek & Meer in de IJmond en muziekvereniging Soli. Deze 
drie spelers hebben echter gezamenlijk meer geld aangevraagd dan er 
beschikbaar is. Daarom is besloten om de aanvragen slechts ten dele te 
honoreren. De gevolgde werkwijze kwam bij KOEL Creative Productions 
als een teleurstelling, omdat ze hun begroting voor dit jaar al hadden 
gebaseerd op het aangevraagde bedrag.

Subsidiebedragen muziek-
onderwijs vallen lager uit

De subsidieaanvragen voor 
muziekeducatie worden slechts 
gedeeltelijk gehonoreerd. Foto: Pixabay
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Om de betre�ende staalconstructies 
op de pontons en binnenvaart-
schepen te vervaardigen en te 
monteren maakt Wesco IJmuiden BV, 
als hoofdaannemer van het project, 
gebruik van de diensten van 2 
overige IJPOS-leden: De Back Metaal-
conservering BV verzorgt de bescher-
mende coatings op de constructies 

en Schot Verticaal Transport BV 
draagt zorg voor alle benodigde hef- 
en hijsbewegingen.

IJmuiden Port Services (www.ijpos.
nl) bestaat uit een groep dienstverle-
nende bedrijven in het (open) haven-
gebied van IJmuiden en de havens 
van Velsen-Noord en Beverwijk (de 

Pijp) die elkaar waar mogelijk de bal 
toespelen. Daarnaast is Buko BV van 
de partij om alle medewerkers van 
de betrokken IJPOS-bedrijven onder-
steuning te bieden in de vorm van 
toiletten, schaftlokalen en andere 
ondersteunende faciliteiten. Eind 
maart 2021 moeten alle werkzaam-
heden zijn afgerond.

Sjoerd Wesselius van Wesco IJmuiden 
BV: “Het is toch prachtig hoe wij 
gezamenlijk omzet en arbeid uit deze 
opkomende markt in onze havens 
weten te behouden. Een mooi 
staaltje van werkgelegenheid die 
mede in samenwerking met 
Zeehaven IJmuiden tot stand is 
gekomen.”

IJmuiden - In de Vissershaven liggen momenteel 4 pontons aan de Traw-
lerkade waaraan op dit moment drukke constructiewerkzaamheden 
worden uitgevoerd. Wesco IJmuiden BV heeft van Van Oord de opdracht 
gekregen om deze, en later nog eens vijf andere pontons, plus drie 
binnenvaartschepen die in Amsterdam liggen, uit te rusten met diverse 
staalconstructies (161.565 kg staal). Dit om het transport over water van 
de diverse onderdelen van 89 windturbines voor Windpark Fryslan  
(https://www.windparkfryslan.nl/ ) nabij de Afsluitdijk mogelijk te 
maken.

Regionale werkzaamheden 
Offshore Wind in zeehaven IJmuiden

Indruk van de pontons die via een samenwerking van IJPOS-leden gereed worden gemaakt voor het vervoer van O�shore Wind 
turbines naar het Windpark Fryslan. Foto: aangeleverd

VERHAALTJE BIJ EEN KABAALTJE VERVOLG

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

Deze krant was vorige week nog niet vers van de pers 
gerold of daar kwam bij Harry Plevier het telefoontje 
binnen, waar hij op hoopte. Donderdagmiddag, direct 
na het lezen van Het verhaaltje bij een kabaaltje over 
de gevlogen vogel, belde de buurvrouw van een 
mevrouw, die in de Reggestraat in IJmuiden woont. Zij 
heeft de vogel kunnen vangen. ,,De Reggestraat, dus 
niet ver van de plek waar ik hem uit het oog verloor. 
Dat was namelijk in de Maasstraat. Waarschijnlijk is de 
vogel één nachtje in de vrije natuur overgebleven, 
toevallig een niet zo koude nacht. De geelbruine 
kanarie zat tegen haar raamkozijn aan en liet zich 
makkelijk vangen. Die mevrouw heeft hem bij haar 
andere vogels in haar eigen kooi gedaan.” Harry is blij 
en enthousiast vertelt hij verder. ,,Ik had mijn moeder 
willen verrassen, met het Verhaaltje bij een kabaaltje 
over haar weggevlogen kanarie. Maar zover kon het 
niet komen, want toen is er al gebeld. Kan je nagaan, 
hoe goed Jutter|Hofgeest gelezen wordt!” Volgens 
Harry, die voor zijn 88-jarige moeder een volière 
inrichtte op haar balkon, heeft de kanarie geen schade 
aan zijn avontuur opgelopen. ,,Als ik de waterbakken 
neerzet, blijft iedereen geduldig op de grond wachten

totdat er gebadderd kan gaan worden. Ook door de 
bewuste kanarie, die een paar weken geleden een 
sprong in de vrijheid waagde. Ik hoop dat hij ervan 
geleerd heeft!” lacht Harry. Zijn moeder stond verbaasd 
over de terugkeer van de vogel. ,,We weten voor 100% 
zeker dat het om één en dezelfde vogel gaat, dat zie ik 
aan de kleurtekening,” besluit Harry gedecideerd. Als 
laatste toevoeging wil hij de complimenten uitspreken 
voor het positieve en interessante lokale nieuws, wat 
deze krant week in week uit weer weet te verzorgen. 
,,Mijn moeder en ik pluizen het Juttertje altijd uit en je 
ziet ook nu weer, hoe goed hij gelezen wordt!” Waarvan 
akte. Foto: aangeleverd

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’. Ze 
schreef vorige week over onderstaand kabaaltje. 
Daar heeft ze nu een vervolg op.

Verschuiving Boekenweek 
naar de zomer
De Boekenweek zelf zal in de zomer 
plaatsvinden wanneer de boekhan-
dels en bibliotheken weer volledig 
open zijn. Vanwege de pandemie 
kunnen de start en afsluiting van de 
Boekenweek, het traditionele 
Boekenbal en de vrij reizen dag van 
hoofdsponsor NS, deze editie niet 
doorgaan.

Het Boekenbal op tv
Met vele honderden auteurs en met 
het boekenvak het glas he�en in 
Internationaal Theater Amsterdam is 
niet verantwoord, ook niet deze 
zomer. De 80ste editie van het 
Boekenbal zal daarom niet doorgaan. 
Op 5 maart zal er wel een speciale 
tv-uitzending gemaakt worden 
vanuit de lege schouwburg in 
Amsterdam (ITA). Diverse bekende 
schrijvers zullen de revue passeren 
om op unieke wijze samen het boek 
te vieren en tegelijkertijd voor de 
kijker thuis een tipje van de sluier 

van het traditionele Boekenbal op te 
lichten. 

Word lid tijdens het Voorwoord 
van de Boekenweek en ontvang 
een leuke tas cadeau!
Nog geen lid van de Bibliotheek? 
Word dan nu online lid en ontvang 
een leuke tas cadeau wanneer je de 
eerste keer langskomt in je vestiging 
in de buurt. Kijk voor meer informatie 
op www.bibliotheekvelsen.nl, daar 
vind je ook het aanmeldformulier.

Het Voorwoord van de 
Boekenweek in de bibliotheek
Velsen - Het Voorwoord van de Boekenweek vindt plaats in de originele 
periode van de Boekenweek, tot en met 14 maart. In deze week worden, 
met het Boekenweekthema Tweestrijd in het achterhoofd, tal van online 
activiteiten georganiseerd waarmee het boek gevierd wordt. Ook veran-
dert AD Magazine in een inspiratiegids vol bijzondere interviews en 
exclusieve reportages, met actuele boekentips en de mooiste titels bij 
het thema Tweestrijd. Deze zal meegegeven worden bij de bestelling van 
de AfhaalBieb zolang de voorraad strekt tijdens deze week.

Beeld: aangeleverd

IJmuiden - Waterscoutinggroep 
Michiel Adriaenszn De Ruyter is altijd 
op en om het water te vinden. Om 
hun vloot te versterken hebben ze 
een nieuwe sleper gekocht, althans 
een casco boot. De nieuwe sleep-
boot zal de huidige sloep vervangen. 
De sloep voldoet namelijk niet aan 
de sleepeisen waaraan een sleper 
moet voldoen voor de zeeverken-
ners. Een sleper moet namelijk de 
zeilboten van de verkenners fatsoen-
lijk kunnen voort slepen.

Verschillende vrijwilligers zijn druk in 
de weer om de nieuwe boot om te 
toveren tot de ideale sleper. Naast 
veel tijd moeten er ook aardig wat 
�nanciële middelen bij komen om 
de boot naar wens te maken. 
Vandaar dat de leiding van de 
zeeverkenners hebben bedacht om 
de naam van de boot te koop te 

zetten. 
Wilt u uw (bedrijfs-)naam op de 
zijkant van de nieuwe boot? Stuur 
een mailtje met de naam en het 
bedrag dat u hiervoor over heeft 
naar zeeverkenners@de-ruyter.nl, en 
wellicht dopen ze de boot bij de ter 
waterlating met uw naam erop. 

,,De boot is de ideale reclame plaats, 
met onze vloot trekken wij namelijk 
veel bekijks’’, aldus Wout Massée van 
de waterscoutinggroep. ,,Vooral als 
we tijdens weekendjes weg of 
tijdens zomerkamp vanaf de 
ligplaats aan het zijkanaal B richting 
de Kaag, randmeren of Friesland 
varen met de sleep. 
Het volledige bedrag zou besteed 
worden aan de boot, we kijken uit 
naar de inzendingen. Vanuit de 
inzendingen zullen we met de 
hoogste bieder contact opnemen.’’

Waterscouts zoeken naamgever 
voor nieuwe sleepboot

Deze nieuwe sleper versterkt de vloot van Waterscoutinggroep Michiel Adriaenszn De 
Ruyter. De scouts zoeken een naamgever voor de nieuwe aanwinst. Foto: aangeleverd
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Een geweldige winkelervaring
,,Het succes van onze kringloop-
winkel komt omdat we dingen anders 
doen’’, vertelt Jan van Buren, store 
manager van Zolder023. ,,In onze 
winkels staat geen rommel, alleen 
goede artikelen die nog een tweede 
leven hebben.’’ Volgens hem is ook 
het personeel en de winkelpresen-
tatie onderscheidend waardoor de 
winkelervaring te vergelijken is met 
die van een gerenommeerde niet-
tweedehandse winkelformule. 
Naast het scoren van mooie tweede-
hands spullen, kun je bij Zolder023 
ook artikelen inleveren. Om de kwali-
teit hoog te houden, worden alleen 
bruikbare spullen ingenomen die een 
tweede leven verdienen. Jan: ,,Met 
een scherp oog voor tweedehands 
pareltjes en door alle artikelen 
grondig schoon te maken, zijn we in 
staat een succesvolle kringloopwinkel 
te runnen in een tijd waarin onderne-
mers het heel zwaar hebben.’’

Zolder verhuizen en ontruimingen 
Zolder023 helpt haar klanten ook bij 
het verhuizen en ontruimingen. 
Wanneer er een familielid overlijdt en 
er na de erfenis een restant overblijft, 
komt Zolder ontruimingen deze 

spullen ophalen. Dit geldt natuurlijk 
ook voor bedrijven die gaan 
verhuizen en er kantoorspullen 
achterblijven. Hiervoor kan Zolder 
ontruimingen ook worden 
ingeschakeld. 

Over Zolder023
Bij Zolder023 brengt men verleden, 
heden en toekomst samen. Waarom 
spullen weggooien als iemand anders 
er een tweede leven in kan blazen? 
Door spullen uit het verleden te 
hergebruiken, krijgen ze een nieuw 
waardevol bestaan. Dat levert een 
nieuwe manier van denken op: upcy-
clen. Jan: ,,Zo werken we samen aan 
een mooie toekomst. Daarnaast is het 
ook nog eens leuk en betaalbaar. 
‘Oude spullen’ zijn vaak sterke 
producten van mooie materialen die 
nog prima een tweede ronde 
meegaan. Hiermee kunnen we met 
z’n allen een bijdrage leveren en de 
massaproductie stoppen. Ons doel: 
zorgen dat meerdere generaties 
gebruik kunnen maken van deze 
goede kwaliteit spullen.’’
Naast de twee vestigingen in Haarlem 
en IJmuiden zullen er dit jaar maar 
liefst 9 nieuwe vestigingen in Neder-
land geopend worden.

Nieuw in IJmuiden: 
kringloopwinkel Zolder023
IJmuiden - IJmuiden is sinds vorige week een nieuwe winkel rijker: 
Zolder023. De van oorsprong Haarlemse kringloopwinkel opende een 
tweede vestiging op de Groeneweg 69 in IJmuiden. Bij Zolder023 kun je 
terecht voor de mooiste tweedehandsspullen én om je bruikbare spullen 
een tweede leven te geven.

Bij Zolder023 worden verleden, heden en toekomst samen gebracht. 
Foto: aangeleverd

TYPISCH IJMUIDEN

Moëgdreek taarpen
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�eve-
ring aandacht voor het moëgdreek taarpen, de met 
uitsterving bedreigde typisch IJmuidense 
omkeertaal.

Door Erik Baalbergen

Vanaf ongeveer 1890 tot in de zestiger jaren van de 
vorige eeuw werd door veel IJmuidenaren een eigen 
taaltje gesproken. Deze omkeertaal, het ‘moëgdreek 
taarpen’, is een nagenoeg verdwenen IJmuidense 
traditie.

Geheimtaal
Volgens een onderzoek door een Velsense werkgroep 
en een studie van het P.J. Meertens-Instituut voor 
Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde is de taal 
ontstaan als een geheimtaal onder elkaar beconcurre-
rende vletterlieden. Met de opening van het Noordzee-
kanaal komen veel vletterlieden van Den Helder naar 
het jonge IJmuiden. Deze lieden assisteren zeeschepen 
bij het afmeren in de sluizen en het doorvaren naar 
Amsterdam. Enkele grote Nederlandse rederijen 
werken met gecontracteerde vletterlieden, de Gouden 
Ploeg. Daarnaast zijn er diverse ploegen, zoals de 
Koperen Ploeg, de Vrije Bootslieden en de Vischploeg, 
die elkaar fel beconcurreren. Via allerlei listen proberen 
zij het snelste bij een ongecontracteerd schip te zijn.

Rond de havenmonding wachten de vletterlieden op 
de haven afkomende zeeschepen op. Zodra iemand 
weet dat er een schip in aantocht is, waarschuwt hij de 
andere ploegleden. De ploeg roeit zo snel mogelijk in 
een kleine roeiboot naar het zeeschip om als eerste de 
kapitein zijn diensten aan te bieden. Een van de 
ploegen heeft een geheimtaaltje ontwikkeld om te 
voorkomen dat een waarschuwing door andere 
ploegen wordt opgepikt. Dit taaltje bestaat uit eenvou-
dige zinnen van eenlettergrepige woorden die omge-
draaid worden, zoals ‘Re mokt ne pigs naa’: ‘Er komt een 
schip aan’.

Niet voor andere oortjes
Het ‘omgekeerd praten’ taaltje wordt door meer IJmui-
denaren opgepikt, door slepers, vislossers, als straattaal 
onder de jeugd, op scholen, bij sportclubs en in de 
kroeg. Met het taaltje kun je met je maten en teamge-
noten vrijuit praten terwijl de aanwezige concurrenten 
en tegenstanders er niets van begrijpen. Zelfs thuis 
wordt het taaltje gebruikt om als volwassenen zaken te 
bespreken die niet voor kinderoortjes geschikt zijn.

Terwijl steeds meer mensen de omkeertaal gaan 
gebruiken, ontwikkelt het zich verder. Meerlettergre-
pige woorden worden vertaald door delen van een 
woord om te draaien. Dat gebeurt niet volgens de spel-
ling maar puur fonetisch, op de uitspraak, en dat ook 
niet eens volgens vaste regels. 

Bijvoorbeeld, ‘vuurtoren’ wordt ‘ruufroten’, ‘viskotter’ 
wordt ‘siftokker’, ‘meeuw’ wordt ‘weem’ en ‘even een 
vissie stele’ wordt ‘neve ne si�e leetse’. Eenheid is er 
niet, want is ‘omgekeerd praten’ nou ‘moggereekt taar-
reppe’ of ‘moëgdreek taarpen’? Beide zijn prima. In de 
smeltkroes van het jonge IJmuiden, met inwoners 
afkomstig uit alle windstreken, spreken velen nog met 
een eigen accent. Ook omgekeerd dus! Na deze stoom-
cursus kan de lezer vast wel zelf ‘Niez je tat nammetje 
raad oz tem tat noeregge doetje po?’ en ‘Po ed suilsen 
naf IJduime, be ki ouj raa�ew egstukt’ vertalen…

Bijna verdwenen
Vooral tussen de wereldoorlogen spreken veel IJmuide-
naren de geheimtaal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
wordt het gebruikt om de ‘Fommen’, die eventueel 
Nederlands konden verstaan, te misleiden. Na de 
Tweede Wereldoorlog zijn de omkeertaal en de 
mensen die het vloeiend spreken en verstaan langzaam 
aan het uitsterven. 
Ook de vletterlieden hebben geen geheimtaal meer 
nodig; de ploegen zijn in 1945 gefuseerd tot de Coöpe-
ratieve Vereniging van Vletterlieden.

Maar de taal is niet helemaal verdwenen De getogen 
IJmuidenaar Jan Zwanenburg – of is het Naj Naawzen-
grub? – beheerst het ‘moëgdreek taarpen’ vloeiend. In 
2015, tijdens de presentatie van het boek ‘Beleef Oud-
IJmuiden’, met aantal verhalen rond de IJmuidense 
geheimtaal, houdt Jan een levendig gesprek in 
omkeertaal met een van de aanwezigen. Weinigen in 
het publiek zullen het hebben verstaan. Enkele jaren 
geleden heeft Jan enkele Sinterklaasliedjes in de 
omkeertaal gezongen en op Facebook gezet.

Nog enkele moëgdreek taarpers
Jan is niet de laatste die de taal spreekt. Onlangs sprak 
ik bij de Viskade een IJmuidenaar die de taal machtig is. 
Mijmerend over de verdwenen bottersteiger, kwam het 
gesprek uit op verdwijnende dingen uit IJmuiden, 
waaronder de omkeertaal. Hij begon levendig te 
vertellen. Ik herkende de taal wel, maar we hebben het 
gesprek toch maar in gewone taal voortgezet…

Jan denkt dat de IJmuider moëgdreek taarpers op één 
hand zijn te tellen. Hij heeft zelf zestig jaar in de vis 
gezeten en heeft als kind de taal opgepikt van zijn 
grootvader Jan Groen. Op de werkvloer in zijn zeevis-
groothandel heeft Jan de omkeertaal nog heel lang 
gebruikt met collega’s. 
Ook nu nog spreekt Jan rond de vishallen wel ‘ns een 
oude bekende in het moëgdreeks.

Tot beschermd immaterieel erfgoed zal het niet komen. 
Wel is vanuit de gemeente Velsen in 2016, naar aanlei-
ding van ‘Beleef Oud-IJmuiden’, een poging gedaan om 
de omkeertaal weer tot leven te brengen, in de hoop 
dat kinderen het oppakken. I

n de instructie�lm ‘Omgekeerd praten’ legt Jan de 
beginselen van het ‘Moëgdreek taarpen’ uit. Dit �lmpje 
is op YouTube te vinden, mocht de lezer zich de taal 
machtig willen maken en een goed gesprek willen 
voeren met Jan in de omkeertaal!

Tijdens het Havenfestival in 2004 was een oude viskotter met medewerking van enkele IJmuidenaren, die het moëgdreek 
taarpen machtig waren, “beklad” met allerlei teksten in de omkeertaal. Foto: Erik Baalbergen

Regio - In “normale” tijden organi-
seert de afdeling Midden-Kennemer-
land van Alzheimer Nederland 18 
keer per jaar een Alzheimer Trefpunt. 
Bezoekers van de Trefpunten zijn 
mensen met dementie en hun 
mantelzorgers, professionals en 
andere belangstellenden. Zij praten 
onder leiding van een gespreksleider 
over een thema. Naast het 
verstrekken van informatie is vooral 
de ontmoeting belangrijk.
Door corona zijn gewone trefpunten 
helaas niet mogelijk. Afdeling 
Midden-Kennemerland houdt eens 
per maand een live-stream als tijde-
lijk alternatief.

Op 15 maart gaat gespreksleider 
Marelle Overste in gesprek met voor-
malig verpleeghuisarts Teije Hoog-
hiemstra. Zij gaan praten over het 
ziektebeeld dementie. Wat is 
dementie? Wat is het verschil met 
vergeetachtigheid? En nog heel veel 
andere vragen.
Het gesprek is live te volgen via de 
site van de afdeling. Tijdens het 
gesprek kan er contact met de spre-
kers worden gezocht door te bellen 
met 06 227 428 52.
Start 16.00 uur. Toegang door te 
klikken op de link op de site van de 
afdeling: www.alzheimer-nederland.
nl/midden-kennemerland.

Live-stream Alzheimer Trefpunt
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Het is in emotionele zin best een 
grote stap voor Smit om de plek te 
verlaten waar zijn overgrootvader in 
1913 het scheepstimmerbedrijf 
begon. Vanaf dat moment bouwde 
het bedrijf gestaag aan een goede 
reputatie op het gebied van 
scheepstimmerwerk. Het werk 
veranderde door de jaren heen niet 
veel, maar de haven van IJmuiden 
veranderde wel. Kleine visserijbe-
drijven hielden het niet vol en 

verdwenen, met als gevolg minder 
klandizie voor het scheepstimmer-
bedrijf. Harry Smit: ,,Vroeger was er 
genoeg werk, maar tegenwoordig 
staat de haven vol met koelhuizen, 
in plaats van dat er nog écht gevist 
wordt. Er is nu alleen nog maar werk 
vanuit Cornelis Vrolijk.’’ Toch wist 
Smit zijn bedrijf in de loop der jaren 
altijd overeind te houden. Wat hem 
daarbij bepaald niet hielp, was het 
feit dat het huidige bedrijfspand 

nauwelijks te vinden is.

In 2005 werden in de IJmuidense 
haven maatregelen genomen die 
een nasleep vormden van de 
aanslagen in New York op 11 
september 2001. Wereldwijd 
moesten de veiligheidsregels in 
havens worden aangescherpt 
omdat de Verenigde Staten anders 
geen schepen uit deze havens meer 
wilde toelaten. Voor het 
bedrijfspand van Smit, dat er toen al 
enkele tientallen jaren stond, bete-
kende het dat het door middel van 
een hek van de Trawlerkade werd 
gescheiden. Sindsdien moeten 
bezoekers vanaf de Trawlerkade 
eerst linksaf slaan, dan rechts de 
Middenhavenstraat in en vervolgens 
vlak voor de vuurtoren weer 
rechtsaf. Smit stapte naar de rechter, 
werd zelfs in het gelijk gesteld maar 
kreeg in hoger beroep alsnog te 
horen dat de situatie niet zou veran-
deren. Zelfs een goede bewegwijze-
ring naar het bedrijfspand kwam er 
nooit.

Des te bewonderenswaardiger is het 
dat het bedrijf al die tijd bleef 
�oreren. Toen buurman Klooster-
boer de behoefte had om uit te 
breiden, trad Harry Smit met dat 
bedrijf in overleg. ,,We zijn er naar 
beider tevredenheid uitgekomen’’, 
reageert Smit. Hij vestigde zijn 
bedrijf voor zes maanden aan de 
Industriestraat 17d, hemelsbreed 
slechts tweehonderd meter 
verderop. Daarna wordt het nieuwe 
bedrijfspand in de IJmuider Delta 
geopend. ,,Een locatie die het bedrijf 
perspectief biedt voor de toekomst’’, 
aldus Smit. Zoals een vissersschip 
menig zware storm moet doorstaan, 
zo lijkt het scheepstimmerbedrijf in 
vrijwel elk ander opzicht zwaar weer 
goed te kunnen doorstaan. ,,Ik hoop 
dat pa ‘daarboven’ trots op me is’’, 
zegt hij veelbetekenend.

IJmuiden - Scheepstimmerbedrijf H.J. Smit & Zn. verlaat na meer dan een 
eeuw de Trawlerkade. Het bedrijf verhuist in eerste instantie naar een 
tijdelijk onderkomen aan de Industriestraat. In de tweede helft van dit 
jaar zal het bedrijf zijn intrek nemen in een pand op het bedrijventerrein 
IJmuider Delta, ten noordoosten van de Halkade. Eigenaar Harry Smit, 
inmiddels de vierde generatie in het familiebedrijf, verlaat zijn 
vertrouwde plek met gemengde gevoelens.

Scheepstimmerbedrijf H.J. Smit
verhuist naar IJmuider Delta

Een archie�oto van het oude bedrijfspand in IJmuiden, vlakbij de vuurtoren. 
Foto: aangeleverd

Driehuis - Als er zevenhonderd 
nieuwe woningen zouden worden 
gebouwd in Driehuis, zou dit inder-
daad leiden tot knelpunten in het 
verkeer. Tot die conclusie komen de 
deskundigen van onderzoeksbureau 
Goudappel Co�eng. 
Deze knelpunten zouden deels 
kunnen worden opgelost door 

ingrepen in de infrastructuur en door 
het maken van bepaalde beleids-
keuzes. Ook voor de verwachte extra 
parkeerdruk in bepaalde gebieden 
van Driehuis zijn maatregelen te 
tre�en. Het onderzoeksbureau gaat 
de conclusies nog verder uitwerken, 
maar wil ze eerst bespreken met de 
inwoners van het dorp. Dat gebeurt 

aanstaande maandag tijdens een 
nieuwe bijeenkomst in het kader van 
de dorpsdialoog. 
Inwoners kunnen dan hun ideeën, 
wensen en zorgen meegeven aan 
het bureau. Ook kunnen ze om een 
toelichting op de onderzoeksresul-
taten vragen. Aanmelden: www.
samenspelvelsen.nl.

Meer woningen in Driehuis
leidt tot verkeersknelpunten

IJmuiden - Het valt niet mee om de 
winkeliers en omwonenden van de 
Kennemerlaan in IJmuiden op één 
lijn te krijgen over de blauwe 
parkeerzone. 
Vorig jaar hield de gemeente Velsen 
op verzoek van de winkeliers een 
proef met zo’n zone, auto’s mochten 
er toen maximaal twee uur blijven 
staan. De winkeliers waren hier zeer 
tevreden over, maar omwonenden 

waren minder enthousiast. Met 
name in de straten rond het westelijk 
deel van de Kennemerlaan nam de 
parkeerdruk toe en daar is de 
parkeerdruk al hoog. 
De gemeente organiseerde overleg 
met een onafhankelijke voorzitter, 
maar kreeg de winkeliers en bewo-
ners niet nader tot elkaar. De 
gemeente brengt nu een variant in 
inspraak met een blauwe zone die 

loopt van de Kennemerlaan 120 tot 
de Grahamstraat en alleen geldt van 
dinsdag tot en met zaterdag tussen 
tien uur ’s morgens en vijf uur ’s 
middags. 

Na de inspraakprocedure beoor-
delen burgemeester en wethouders 
de inspraakreacties en op basis 
daarvan neemt men dan een de�ni-
tief verkeersbesluit.

Gemeente brengt blauwe zone 
Kennemerlaan in inspraak

COLUMN GGD KENNEMERLAND

Onlangs wijzigde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport het 
beleid ten aanzien van kinderen en testen. Kinderen die naar de basis-
school gaan moeten thuisblijven en zich laten testen bij klachten. Dus 
zowel met milde klachten (loopneus, verkoudheid, niezen en keelpijn) als 
met zware klachten (veel hoesten, koorts of benauwdheid). Deze verrui-
ming van het testbeleid gaat gepaard met een versoepeling in de maatre-
gelen, zoals het openen van zowel het basis als voortgezet onderwijs. Iets 
waar velen al geruime tijd naar uitkeken en belangrijk is voor zowel 
kinderen als ouders. 

Tegelijkertijd moeten we ons ervan bewust zijn dat deze versoepeling 
een verhoogd risico van verspreiding met zich meebrengt. Door veel te 
testen houden we als GGD zicht op de verspreiding van het virus. Met de 
groei van de Britse variant is het nog belangrijker dat we de vinger aan de 
pols houden. Deze variant is besmettelijker gebleken dan de ‘normale’ 
variant, ook bij kinderen. Bij een positieve test komen we snel in actie om 
te voorkomen dat er meer mensen worden besmet.

Het ligt in de lijn der verwachting dat kinderen zich de komende tijd meer 
laten testen. Daarom richt GGD Kennemerland op de testlocaties speciale 
kinderteststraten in. Hier werkt extra kindvriendelijk personeel en is er 
extra aandacht besteed aan de aankleding. Ook ontvangen kinderen na 
a�oop een dapperheidsdiploma. Vóór de test nemen we altijd wat extra 
tijd om het kind op z’n gemak te stellen en uit te leggen wat er gaat 
gebeuren. Er mag één ouder/begeleider bij de test aanwezig zijn. 

Vanzelfsprekend testen wij nooit 
zonder toestemming van de 
ouders. Het testen van uw kind is 
nooit verplicht. Wel merken wij dat 
veel ouders er wel voor kiezen om 
hun kind te laten testen en daar 
veel vragen over hebben. Bekijk 
daarvoor ook onze website. Deze 
ontwikkeling brengt een bijzonder 
beeld met zich mee. Terwijl 
ouderen zich op dit moment bij 
onze locaties melden voor een 
vaccin, doen de jongeren dit juist 
voor een test. Laten we trots zijn op 
de solidariteit tussen de verschil-
lende generaties in onze regio op 
dit moment. Alleen samen krijgen 
we dit virus eronder. 

Kinderteststraten

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

Tot nu toe was de winkel van Janine 
en Dennis een bedrijf aan huis, maar 
daar is nu dus verandering in 
gekomen. ,,We zijn als gezin uit onze 
woning gegroeid’’, vertellen ze. 
Opgroeiende kinderen en het vele 
thuiswerken hebben ervoor gezorgd 
dat de woning wat te krap werd. 
,,Daarom hebben we besloten om de 
winkelruimte bij ons woonhuis te 
betrekken. Maar niet getreurd, we 
krijgen een mooie kans om de winkel 
door te starten verderop in de straat 
en gaan deze nieuwe uitdaging heel 
graag aan!’’ De kasten in het nieuwe 

onderkomen zijn inmiddels gevuld 
met de heerlijkste geurkaarsen, geur-
stokjes en geurzakjes van merken als 
Yankee Candle, Boles d’Olor en 
Greenleaf. Daarnaast bestaat het 
assortiment van Brand Living uit 
diverse leuke kleine cadeautjes voor 
allerlei gelegenheden. ,,We zijn blij 
met het resultaat en heel benieuwd 
wat de klanten ervan vinden. Graag 
willen we iedereen bedanken voor 
de steun en het vertrouwen in onze 
winkel. We hopen onze klanten snel 
in de nieuwe winkel te mogen 
begroeten.’’

Brand Living verhuisd 
naar Kennemerlaan 71
IJmuiden - Na vijf jaar gevestigd te geweest zijn aan de Kennemerlaan 
171 is Brand Living verhuisd naar een winkelpand verderop in de straat, 
namelijk Kennemerlaan 71. Vanaf aanstaande zaterdag staan eigenaren 
Janine en Dennis op deze nieuwe locatie voor de klanten klaar. In 
verband met de coronaregels moet voor een winkelbezoek wel eerst via 
www.brand-living.nl een afspraak worden gemaakt.

De kasten in het nieuwe onderkomen zijn inmiddels gevuld. Foto: aangeleverd
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Door Ingeborg Baumann

Vellesan College
Het Vellesan College liet weten dat 
vanaf 3 maart het uitgangspunt is 
dat ze alle leerlingen voor zoveel 
mogelijk vakken op school willen 
zien. Maar omdat de anderhalve 
meter regel blijft gelden kunnen niet 
altijd volledige klassen in een lokaal. 
Ook wil het Vellesan de drukte in 
gangen en overblijfruimten voor-
komen en beperkt daarom het aantal 
pauzes en leswisselingen. Op de 
website is te bekijken hoe het 
schema werkt en wie wanneer naar 
school mag komen. Ook is op hun 
website een beslisboom te vinden 
die helpt te beslissen of je wel of niet 
naar school kunt gaan als je 
bepaalde gezondheidsklachten hebt. 
Het lijkt allemaal ingewikkeld maar 
het is voor leerlingen- en ouders- zo 
overzichtelijk mogelijk gemaakt. 

Over the top
Patrycja Maliszewa (14) en Lailan 
Parany (13) praten na over hun 

eerste echte schooldag. Ze zijn dikke 
vriendinnen maar totaal andere 
types. Patrycja is een gezellige klets-
kous en Lailan denkt eerst na om 
vervolgens met een rake opmerking 
te komen. Het zijn wel allebei heel 
sympathieke meisjes die goed weten 
wat ze willen.  Ze hebben van kwart 
over 8 tot half 12 les gehad volgens 
een 40 minuten rooster, moesten de 
pijlen volgen in de gangen en 
lokalen en zo lang ze in beweging 
waren hadden ze een mondkapje op. 
Patrycja zegt: ,,Ik was helemaal over 
the top dat ik weer naar school kon. 
Ik stond geloof ik al om 6 uur naast 
mijn bed om aan te kleden en alles. 
Het is toch anders om vanuit je bed 
in te loggen of dat je iedereen echt 
weer ziet. We waren druk allemaal, 
dat vonden de docenten ook.’’ Ook 
Lailan vond het wel �jn om weer op 
school te zijn, hoewel zij zich thuis 
beter kon concentreren. ,,Thuis kon 
ik alle tijd nemen voor huiswerk en 
opdrachten. Op school praat 
iedereen zo veel. Vroeg opstaan 
moet ik ook weer aan wennen.’’ De 

meiden zijn niet heel positief: ,,We 
hopen dat het stopt, die corona. 
Maar we denken eigenlijk dat alles in 
april weer dicht gaat voor een derde 
lockdown.’’ Patrycja loopt een klein 
beetje achter. Hoewel ze enig kind is 
kon ze zich niet heel goed concen-
treren in haar eentje thuis en voelde 
zich zelfs een beetje eenzaam. Lailan 
heeft nog vier zusjes en hoewel je 
dan zou zeggen dat het erg druk is in 
huis heeft ze heel goed haar online 
lessen kunnen doen. Natuurlijk werd 
er wel eens huiswerk uitgewisseld 
via de groeps-chat. Voorlopig 
kunnen ze ongeveer een dag in de 
week naar school, dus een dag gezel-
ligheid, drukte en bijkletsen met 
iedereen. 

Tender College
Het Tender College in IJmuiden is 
een school waar alle leerlingen extra 
ondersteuning en begeleiding 
krijgen in klassen van maximaal 14 
leerlingen. ,,Onderwijs op maat, 
zowel theoretisch als praktijkgericht’’, 
zegt directeur Ron Pluimert.  De 

extra aandacht kan zich richten op 
didactisch en pedagogisch gebied 
maar ook bij sociaal/emotionele 
problemen wordt ondersteuning 
gegeven. Het is voor te stellen dat 
juist deze leerlingen moeite zouden 
hebben met online onderwijs maar 
de ‘schade’ is redelijk beperkt. Zo kon 
tijdens de lockdown een groot 
gedeelte van het praktijkonderwijs 
doorgang vinden en ‘complimenten 
aan de bedrijven in de regio’ de 
stages zijn zo veel mogelijk doorge-
gaan. In ieder geval is de sfeer op 
een van de eerste dagen dat het 
Tender College ook weer, met maat-
regelen, open is voor theoretisch 
onderwijs, opperbest. Het is een 
gezellige school, met hart voor de 
leerling. ,,De meeste leerlingen 
wilden zó graag weer naar school.’’, 
vertelt Pluimert. ,,Het is wel weer 
even organiseren maar doordat de 
klassen klein zijn kan het prima, we 
hebben het uitgemeten. De rooster-
makers hebben het wel zwaar. Zoals 
we het nu kunnen bekijken hebben 
we vertragingen, achterstanden 
hebben we het hier niet over, aardig 
onder controle. Natuurlijk waren de 
kinderen van ouders met cruciale 
beroepen en jongens en meisjes die 
niet thuis de lessen konden volgen 
wel gewoon op school.’’

Genoeg van 
Theo Braam (16) doet VMBO Basis op 
het Tender College en Pascal Hellwig 
(16) VMBO Praktijk. Ze zitten in hun 
eindexamenjaar dus de lessen op 
school gingen, aangepast, wel door. 
Maar allebei, om verschillende 
redenen, zijn ze héél blij dat ze weer 
zo veel mogelijk naar school kunnen, 
dat alles weer een beetje gaat lijken 
op normaal. Theo: ,,In het begin leek 
het allemaal nogal spannend, lekker 
thuisblijven. Maar het was moeilijk 
om zo normaal mogelijk te blijven 
leven. Ik kon wel alles goed volgen 
online en ga ervan uit dat ik ga 
slagen. We hebben ook iets meer 
ruimte heb ik begrepen, we mogen 
een extra vak overdoen. Hierna wil ik 
naar de praktijkschool voor onderne-
mers in Amsterdam, onderzoeken 
wat ik zou willen ondernemen.’’ Theo 
is een positieve knul, die komt er 
wel.
Pascal vond de tweede lockdown 
vreselijk: ,,Zit je weer thuis. Ik werd er 
gek van en ik werd het zat!  En dan 
net uit je bed te moeten facetimen, 
je ziet er niet uit.’’ Hij klinkt een 
beetje onverschillig, dat doen 

jongeren van die leeftijd, maar je 
kunt zien dat hij best blij is dat hij de 
theoretische lessen weer op school 
kan volgen, hoewel hij nog niet 
precies zijn rooster weet. Zijn droom 
is om naar het mediacollege te 
kunnen en dan uiteindelijk journalist 
te worden en dan ook nog gericht op 
de Formule I. Een lange weg maar 
Pascal is een sympathieke en spon-
tane jongen die zijn weg wel zal 
vinden. Misschien ook wel door de 
�jne begeleiding van het Tender 
College. In ieder geval zegt hij: ,,De 
leerkrachten hier zijn heel aardig. Als 
je ergens mee zit word je geholpen.’’ 
Theo vult aan: ,,Er heerst hier een 
goede sfeer, iedereen kent elkaar.’’ 

Gymnasium Felisenum
Wie denkt dat de leerlingen van het 
Felisenum het allemaal op hun 
slo�en gered hebben gedurende de 
lockdown komt bedrogen uit. ,,Het 
zijn natuurlijk wel gewoon jongeren, 
slim of niet’’, zegt Michiel Bosman, 
conrector. ,,Ze doen mee en ze 
loggen in maar het gaat natuurlijk 
niet van harte. Ze doen het omdat 
het verstandig is. Ze moesten elke les 
opnieuw kenbaar maken dat ze 
achter hun computer zaten maar 
tussendoor zullen ze heus wel weer 
terug naar bed zijn gegaan of wat 

anders zijn gaan doen.’’ Het was 
natuurlijk voor de docenten ook 
wennen, digitaal lesgeven is moei-
lijker dan in de klas. Ook al omdat er 
geen interactie is. En nu is het zo 
ingericht dat de helft van de leer-
lingen volgens een voor buitenstaan-
ders ingewikkeld rooster fysiek les 
krijgt en de rest de lessen thuis volgt 
via camera’s. ,,De roosters hebben we 
zo proberen te maken dat een klas 
zo volledig mogelijk de lessen kan 
volgen. We werken in koppels en de 
leerlingen wisselen niet van lokaal 
gedurende de schooldag. Het zijn 
gelukkig grote lokalen en we maken 
ook gebruik van het auditorium en 
de aula. In de pauzes ben je of in het 
lokaal, of je gaat naar buiten.’’ 
Bosman is benieuwd hoe het gaat 
lopen maar is vooralsnog niet onte-
vreden. En de leerlingen? De jongens 
en meisjes kijken en gedragen zich 
alsof ze naar een feestje gaan. 
Bosman: ,,We hebben gevraagd hoe 
blij ze zijn om weer naar school te 
gaan op een schaal van 1 tot 6. Laten 
we zeggen dat niemand onder de 5 
scoorde.’’ Dat lijkt ons, ook voor een 
gymnasium, een prima score. 

Velsen - Vanaf 1 maart openden het voortgezet onderwijs en het mbo deels weer hun deuren. In de praktijk 
betekent dit dat alle leerlingen onder voorwaarden minimaal een dag per week naar school gaan. De voor-
waarden zijn strikt en houden onder andere het dragen van mondkapjes onder bepaalde omstandigheden plus 
de verplichte anderhalve meter afstand in. Een enorme klus dus voor de mensen die de roosters maken en de 
leerkrachten die nu lesgeven in een combinatie van fysiek en online. En wat waarschijnlijk zelden in de geschie-
denis voorkomt; leerlingen die hartstikke blij zijn dat ze weer naar school mogen. 

Zelden vertoond: Iedereen blij 
weer naar school te mogen

Patrycja en Lailan kletsen even na, hun eerste schooldag zit er weer op. Foto: Ingeborg Baumann

Afstand, mondkapjes, ingewikkeld rooster en blije leerlingen op het Felisenum. Foto: aangeleverd

Theo en Pascal vinden het ook �jn dat het normale leven weer een beetje opgepakt 
kan worden. Foto: Ingeborg Baumann
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. kindervoertuig; 7. bijlage bij een testament; 12.
nagerecht; 13. het is in orde; 14. gewicht; 15 parkeerverbod
(afk.); 17. uitwerpsel; 19. ontkenning; 21. lidwoord; 22. schenk-
gerei; 24. bezinksel van getrokken koffie; 27. lijmachtige stof;
28. berggeel; 30. Engelse lengtemaat; 31. zijn kans beproeven;
32. snaarinstrument; 33. veerkracht; 35. kleurling; 37. laagte
tussen twee bergen; 38. geding (rechtszaak); 41. muzieknoot;
42. land in Noord-Amerika; 44. huidverharding; 46. zwemvogel;
47. door koorts verward spreken; 48. aan alle kanten ingesloten;
49. deel van gelaat; 50. laagje vuil; 52. proefopname van
muziek; 54. onderwijsinstelling; 56. Nederlandse luchtvaart-
maatschappij (afk.); 58. stierenvechter; 61. voorvoegsel; 62.
huidblaasje; 64. ratelpopulier; 65. opspringend vochtdeeltje; 67.
projectieplaatje; 68. oude lap; 70. tapkast (bar); 72. zangstem;
73. plaats in Noord-Holland; 76. bladgroente; 77. Gas Unie
(afk.); 78. wijnsoort; 79. zijrivier van de Donau; 81. boomsoort;
82. gesloten; 83. plaats in Friesland; 84. troefkaart; 86. uitbars-
ting van een vulkaan; 87. naaktloperij.

Verticaal  1. het gekochte; 2. communicatiemiddel; 3. oud
(Engels); 4. wandelplaats; 5. walvisachtig zoogdier; 6. bepaalde
vrucht; 7. grote roofvogel; 8. schilderslinnen; 9. rivier in Oosten-
rijk; 10. centraal station (afk.); 11. Chinees-Indisch gerecht
(snack); 16. kostuum; 18. familielid; 20. boomsoort; 21. kaal en
droog; 23. wreed Romeins heerser; 25. verpakking voor vloei-
stof; 26. insecteneter; 27. hoffeest; 29. deskundige inzake
beoordelingen; 32. belachelijk persoon (clown); 34. koelhok op
vissersboot; 36. mensaap; 37. judograad; 39. autowedstrijd; 40.
traag (futloos); 42. militair in opleiding; 43. avondmaaltijd; 45.
The Music Factory (afk.); 46. gemeentelijke geneeskundige
dienst (afk.); 51. houterig stijf meisje; 53. afgemat; 54. Italiaans
gerecht; 55. korte herenjas; 56. ruwe schets of opstel; 57. soort
onderwijs (afk.); 59. heldendicht; 60. hoogtepunt van de seksu-
ele gevoelens; 62. aardappelsoort; 63. aardappelen oogsten;
66. paraplu (afk.); 67. mannetjesbij; 69. titel (afk.); 71. Spaanse
uitroep; 73. aangenaam van smaak; 74. rap (snel); 75. deel van
gebit; 78. meisjesspeelgoed; 80. koor(dans); 82. technische uni-
versiteit (afk.); 85. den lezer heil (Lat. afk.).

Na de introductie van de Dutch Design Chair in 2011 
ging het razendsnel: het veelzijdige kartonnen krukje 
werd door de New York Times een ‘standout creation’ 
genoemd én won de Red Dot Design Award 2013, een 
van de meest prestigieuze designprijzen ter wereld. Een 
ontwerp om trots op te zijn! De Dutch Design Chair is er 
in 12 verschillende designs. Of je nu houdt van modern 
en kleurrijk, robuust en stoer of naturel en klassiek, voor 
iedereen is een passend design te vinden.
Aangemoedigd door het succes van de Dutch Design 
Chair gingen de ondernemers Tim Várdy en Suzan 

Bergman aan de slag met een complete lijn innovatieve 
producten van karton. Zo ontstond Dutch Design 
Brand. Het merk staat voor duurzame, praktische 
producten die zich onderscheiden door eenvoud en 
schoonheid. Voorbeelden hiervan zijn de trendy 
kartonnen boxen, whiteboards en tegeltjes voor aan de 
muur.

Puzzel mee en maak deze week kans op 1 van de 3 
Dutch Design Chairs (willekeurig design).
www.dutchdesignbrand.com

Krukje, nachtkastje of bijzettafeltje? 
De Dutch Design Chair is het allemaal!
Door zijn unieke vormgeving en innovatieve constructie zijn de mogelijkheden van dit duurzame krukje einde-
loos. De Dutch Design Chair is gemaakt van FSC gecerti� ceerd karton en wordt volledig in Nederland 
geproduceerd.

Puzzel mee en maak deze week kans op 1 van de 3 
Dutch Design Chairs (willekeurig design)

Mail de oplossing voor maandag 15 maart 
naar puzzel@jutter.nl
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Rond 1995 beschikte Vomar over 
een telcentrum in het ING-kantoor 
in IJmuiden. Hier werden door 

medewerkers van de Vomar in een 
veilige omgeving de dagopbreng-
sten van Vomar (die zijn oorsprong 

in IJmuiden heeft)  geteld toen 
pinnen meer uitzondering dan 
regel was. Nadat het telcentrum is 
opgeheven zijn de Florijnen in de 
kast blijven liggen. Vomar hoefde 
niet alle zakjes terug. Omdat anders 
de overige muntjes in de container 
waren beland besloten Vomar en 
ING de opbrengst van de muntjes 

te doneren aan de Voedselbank 
Velsen. 
Op donderdag 25 februari is door 
de bedrijfsleider van de Voedsel-
bank bij ING in Beverwijk een 
cheque voor een aanzienlijke 
donatie van € 1.824 opgehaald. De 
Voedselbank Velsen is blij met de 
donatie van deze schatvondst, wat 

zeer welkom is in deze coronatijd 
en dankt namens hun klanten ING 
en Vomar.
Met de donatie kan de Voedselbank 
het hele jaar door de wekelijkse 
voedselpakketten voor onze 
klanten aanvullen met verspro-
ducten zoals zuivel, fruit en 
groente! 

ING en Vomar doneren schatvondst aan Voedselbank
IJmuiden - Bij de schouw van de voormalige vestiging van het ING-
kantoor in IJmuiden werd een verrassende schatvondst gedaan. In een 
oude kast in de kelder werden zakjes met ‘Vomar voordeel Florijnen’ 
gevonden. Het waren maar liefst  500 zakjes met messing Florijnen met 
een gezamenlijke waarde van zo’n 1.800 euro.

www.lijfengezondheid.nl
Bezoek onze website:
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Door Ingeborg Baumann

Nils de Heer (1964) woont in een 
appartement in Santpoort-Noord dat 
voldoet aan alle verwachtingen die 
je van de woning van een vrijgezelle 
schrijver zou kunnen hebben. Een 
enorm bureau, boekenkasten met 
heel veel verschillende boeken, 
waaronder die van zijn grote voor-
beeld Tomas Ross, en verder een 
mannelijk gezellige inrichting. Hij 
schenkt uitstekende ko�e. Gevoel 
voor Tumor is het vierde boek sinds 
het afscheid van zijn vroegere 
carrière in de �nanciële wereld. Zijn 
eerste boekje BANK Speak, een 
verklarend lexicon van de geheim-
taal van de �nanciële wereld 
verscheen in 2014. In 2016 maakte 
hij naam met De Pijnbank, een �nan-
ciële biogra�e over de in problemen 
verkerende Rabobank. Zijn best 
verkochte boek tot nu. Om zijn geest 
maximaal te prikkelen wilde De Heer 
voor zichzelf weten of hij ook een 
goede thriller zou kunnen schrijven. 
Zijn debuut op het gebied van 
faction De Raaf verscheen in 2019. 
Deze mix van feiten en �ctie kon in 
ieder geval Tomas Ross zeer bekoren, 
deze gaf aan het met plezier te 
hebben gelezen.

Gevoel voor tumor
En dan nu Gevoel voor tumor,  
waarvan Nils de Heer zegt: ,,Tien jaar 
ellende en dan lekker drinken en 
roken als uitvlucht leverde chroni-
sche ontsteking van de alvleesklier 
(pancreatitus) en later een onver-
kwikkelijke darmtumor op. Voor een 
groot deel mijn eigen schuld ja. 
Waarom ik deze onzekere en nare 
tijd met humor beschrijf? Dat zit in 
ons gezin, zo gaan wij met narigheid 

om.’’ Hij vertelt verder: ,,Het eerste 
onderzoek dat ik had in verband met 
de tumor in mijn darmen, die 
achteraf goedaardig bleek, was bij 
professor doctor Geert Kazemier, 
werkzaam binnen de sectie oncolo-
gische chirurgie in VUmc, die aan het 
eind van het consult met me meeliep 
naar een andere onderzoekskamer. 
,,Dan gaan we straks het hoekje om’’, 
wees hij de weg. Rare uitdrukking in 
dit verband. Maar het was natuurlijk 
niet alleen maar lol. Naast de tumor 
in de dunne darm werd ik tevens 
verdacht van kanker in de alvlees-
klier. Als je pancreaskanker hebt dan 
ga je echt letterlijk binnen een half 
jaar het hoekje om. Ik heb na een 
acute longaanval wel ernstige COPD 
overgehouden en ben dus chronisch 
ziek. Het is leven op een laag pitje. En 
ja, wat wil je dan? Ik ben single en er 
is weinig perspectief. De kroegen zijn 
ook nog eens dicht en je kunt niet 
eens opvolging geven aan een 
succesvolle �irt met een charmante 
buurvrouw. Dan is het leven uitslui-
tend vol te houden met gevoel voor 
tumor...”

Leven op zaal 
Een van de triggers om het boek te 
schrijven was de ‘humor van het 
leven op zaal’, een leven zonder 
privacy waar hij zo erg tegenop zag. 
Een voorbeeld uit Gevoel voor 
tumor: ‘Gebrek aan privacy gedu-
rende dag, maar erger nog tijdens de 
avond en nacht. Ik bedoel, het is toch 
potdomme geen prepuberale jeugd-
herberg waar je het reuze hormonaal 
opwindend vindt om door elkaar 
zichtbaar te moeten knorren. Die tijd 
had ik gehad. Misschien was ik te 
lang vrijgezel gebleven? Al was ik 
natuurlijk sinds de breuk met mijn 

laatste schatje niet ieder weekend 
alleen. Zeker in de tijd dat ik als zij-
instromer weer was begonnen te 
drummen, nam ik wel eens een 
ondeugende dame mee naar huis. 
Seks, drugs and rock ’n roll. Nou ja, in 
mijn geval bier en sigaretjes en 
snelle plattepolderseks, als ik mazzel 
had!’

Banjeren
Nils is natuurlijk niet altijd ‘ziek 
grappig’: ,,Soms weet ik het niet zo 
goed. Ik mis bepaalde routines, het 
kleine sigaartje bij de eerste kop 
ko�e. Ik heb altijd lekker gebanjerd 
en dit is een hele omschakeling. De 
keus is ook soms moeilijk. Of ik zit 
binnen twee jaar met een zuurstof-
�es in een rolstoel, óf ik hou het vol. 
De COPD kan ook progressief zijn, 
dat is nog steeds mijn angst.’’ De 
vraag rijst na deze ontboezemingen 
of de humor geen vlucht is, geen 
ontkenning. Dat is het volgens Nils 
niet: ,,Ik vlucht niet voor mijn eigen 
onzekerheden, emoties of angst.’’

Voorwoord
De vraag was hoe de aandacht van 
Youp van ’t Hek te trekken die nog 
nooit eerder een voorwoord voor 
wat voor boek dan ook schreef. Nils: 
,,Ik stuurde de proefdruk met een 
open brief aan Youp. Ik schreef dat ik 
niet helemaal spoor en dat ik al 
schrijvend woorden verzin, net als 
hij. Aarsbla�en bijvoorbeeld, Tsjerno-
bylsel�e, zorgresort of bloeddruk-
boa’s. Na de zoveelste keer 
misprikken in mijn aderen voor het 
aanleggen van een infuus noemde ik 
de verpleegster een bloedvatdarter. 
Ik trok blijkbaar zijn aandacht want ik 
kreeg een mail terug met voorwoord. 
Heel stoer.’’

Gevoel voor Tumor is een open, 
emotioneel en kwetsbaar boek, 
ondanks of misschien wel dankzij de 
humor. Een boek met twee 
gezichten. Aan de ene kant de 
worsteling, de twijfel, de emotie en 
de angst. Maar ook met de kracht 
van humor. ,,Ik hoop dat mensen er 
iets aan hebben’’, zegt Nils.

Gevoel voor Tumor kost € 17,50 en is 
verkrijgbaar via alle online boekhan-
dels in Nederland en Vlaanderen en 
via mijnbestseller.nl en bol.com.

Santpoort-Noord - ,,Ja, nu ik dit boekje aan het afronden ben weet ik 
zeker dat nog een hele tijd mee wil. Denk ik…’’ Zo sluit Nils de Heer zijn 
vierde boek, Gevoel voor tumor, af. Een darmtumor, de angst voor kanker, 
weigerartsen, depressie en lijdend aan COPD. Niet echt om te schudde-
buiken. Maar ook de humor van het leven op zaal, met muitende 
bejaarden en lollige verpleegkundigen die De Heer daarom aanduidt als 
‘bloeddrukboa’s’. Bijzonder genoeg om Youp van ’t Hek in het voorwoord 
te laten schrijven: “Het leven is ingewikkeld. Alleen al omdat het einde 
ervan onvermijdelijk is. Vroeg of laat zijn we de pineut. Daarom proberen 
we er zoveel mogelijk van te maken. Humor is de smeerolie van deze 
machine en maakt het bestaan dragelijk. Zieke grappen op het randje 
van het bestaan die zowel de rijkdom als de armoe in het leven relati-
veren. Hoe dat heet? Gevoel voor Tumor? Prachtige titel voor een 
bijzonder boekje!”

Zieke grappen op het 
randje van het bestaan

Gevoel voor Tumor is een open, emotioneel en kwetsbaar boek, ondanks of 
misschien wel dankzij de humor. Foto: aangeleverd

Gevoel voor tumor is het vierde boek 
van de hand van Santpoorter Nils de 
Heer. Foto: aangeleverd

Nu het voorjaar is begonnen, trekken 
steeds meer mensen de natuur in om 
hiervan te genieten. Sinds de corona-
crisis is het aantal bezoekers van het 
Nationaal Park is sterk toegenomen. 
‘We zijn blij dat veel bezoekers ons 
Nationaal Park weten te vinden voor 
een frisse neus, maar merken ook dat 
een gebrek aan kennis en bewustzijn 
leidt tot schade aan onze mooie 
natuur en dit baart ons grote zorgen. 
Om bezoekers te informeren over het 
broedseizoen, zijn we de campagne 
“Blijf jij op het pad? Dan blijf ik op 
mijn nest” gestart, vertelt Gwen 
Pellinkhof, Coördinator Communi-
catie en Educatie van Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland. De komende 
maanden hangen bij drukke entrees 
spandoeken met daarop deze slogan.
‘Als broedvogels voortdurend 
gestoord worden door bezoekers die 
van de paden en wegen afgaan, 
kunnen zij het Nationaal Park als een 
onveilige broedplaats ervaren en 
kunnen zij er zelfs voor kiezen hier 
niet meer te gaan broeden. Met als 
gevolg dat de vogels wegtrekken uit 
het Nationaal Park en het lange tijd 

kan duren voordat zij weer terug-
komen, àls zij al besluiten terug te 
keren. Daarom een nog dringender 
verzoek aan alle bezoekers om zich 
aan de regels te houden en op de 
wegen en paden te blijven’, vervolgt 
Pellinkhof.
Op de paden blijven is niet alleen van 
belang voor broedvogels, ook andere 
dieren zoals konijnen, reeën, hage-
dissen en hazen krijgen in het voor-
jaar jongen en hebben rust en ruimte 
nodig. Er zullen ook een aantal 
paden worden afgesloten waaronder 
het Wisentenpad. Vanaf het uitkijk-
punt aan de rand van het gebied kun 
je overigens ook heel goed koniks, 
Schotse hooglanders en wisenten 
spotten. Kijk voor de meest actuele 
informatie op onze website. https://
www.np-zuidkennemerland.nl. 

Honden aan de lijn
Honden kunnen erge stress veroor-
zaken bij de broedende dieren, zeker 
in de broedtijd. Daarom is het 
belangrijk honden alleen mee te 
nemen naar de gebieden waar dit is 
toegestaan.

Broedseizoen gestart in Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland
Regio - De natuur ontwaakt alweer uit haar winterslaap. Ook in de duinen 
van Nationaal Park Zuid-Kennemerland bouwen veel vogels de komende 
maanden hun nest en zingen de mannetjes het hoogste lied om een 
vrouwtje te verleiden. Het broedseizoen is weer begonnen! Om bezoe-
kers nog extra te attenderen echt op de paden en wegen te blijven, 
hangen gedurende het broedseizoen bij drukke entrees fraaie span-
doeken met daarop de slogan: Blijf jij op het pad? Dan blijf ik op mijn 
nest. Samen zorgen we ervoor dat het Nationaal Park een veilige broed-
plek is, waar de dieren ongestoord hun jongen kunnen krijgen en 
grootbrengen.

Ko�etijd-presentatrice Pernille La Lau heeft het eerste spandoek opgehangen. 
Foto: Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Wijk aan Zee - Komende zondag 
wordt door milieugroeperingen en 
sympathisanten in het hele land 
lawaai gemaakt om aandacht te 
vragen voor het klimaat. Ook in Wijk 
aan Zee zal het zogenoemde klimaat-
alarm klinken. Het was eigenlijk de 
bedoeling geweest om bovenop het 
Paasduin, met de fabrieken van Tata 
Steel daar direct achter, lawaai te 
gaan maken. Van dat oorspronkelijke 

plan is men inmiddels afgeweken. 
Beneden op het Julianaplein zal eerst 
om 14.30 uur het Alkmaars Straator-
kest optreden. Aansluitend volgt om 
14.45 uur een toespraak en daarna 
maken de aanwezigen zich gereed 
om - uiteraard met inachtneming van 
alle geldende coronabeperkingen - 
zo veel mogelijk lawaai te produ-
ceren door op potten en pannen te 
slaan.

Klimaatalarm in Wijk aan Zee

Santpoort - De politie heeft in de 
nacht van vrijdag op zaterdag een 
einde gemaakt aan een illegaal feest 
in het Burgemeester Rijkenspark. Dat 
meldde wijkagent Edwin Verweij 
begin deze week via Twitter. 
Nadat de politie door iemand was 

getipt over het feest gingen agenten 
ter plaatse. 

Ze tro�en er een groep jongeren aan 
die zich niet aan de coronaregels en 
de avondklok hadden gehouden. 
Tien mensen werden bekeurd.

Illegaal feest in 
Burgemeester Rijkenspark
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Via de Sportmix kunnen basisschool-
leerlingen kennismaken met 
verschillende sporten. Bianca: ,,Het is 
een naschoolse activiteit, waarbij 
elke vier weken een andere sport 
centraal staat. De buurtsportcoaches 
leggen het contact met een vereni-
ging, die vervolgens zelf de clinics 
organiseert. Het idee is dat kinderen 
na zo’n maand zowel de sport als de 
trainer hebben leren kennen, wat de 
drempel verlaagt om lid te worden 
van de club.”

Een alternatief op maat
Verenigingen werken over het alge-
meen graag mee, maar Bianca reali-
seert zich dat er daarbij best wat van 
hen wordt gevraagd. ..Er moet een 
trainer of jeugdspeler geregeld 
worden om tijdens werktijd de zorg-
vuldig voorbereide clinics te geven, 
terwijl op dit moment een hoop 
andere zaken prioriteit hebben.” 
Daarom bedachten de buurtsport-
coaches een alternatief: Sport en 
spel op het veld of plein, verschil-
lende sport- en beweegactiviteiten, 
zónder inmenging van de sportver-
eniging. ,,De kids schrijven zich in – 
max 25 per keer – en dan zien ze wel 
wat er allemaal voorbijkomt. Van 
simpele tikspelletjes tot eerst even 
hockeyen en daarna basketballen.”

Enthousiast ontvangen
Het is een gratis activiteit voor 
kinderen in Velsen-Noord, Santpoort, 
Velserbroek en IJmuiden, die verras-
send goed aanslaat. Bianca: ,,Ik sta er 
echt van te kijken! Het lijkt zichzelf te 
promoten. De kids melden zich 

massaal aan en het wordt zelfs door 
ouders in de groepsapp van school 
geplaatst om anderen erop te atten-
deren. Er is zo’n behoefte aan extra 
beweegmomenten na alle thuis-
scholing. Voor ouders �jn om hun 
kind even buitenshuis te kunnen 
droppen en voor de kids zelf is het 
een uitje om met andere kinderen 
rond te rennen. Voor ons bovendien 
een mooie kans om weer te laten 
zien wie we zijn en wat doen.”

Sportmix onder de loep
Of de Sportmix in de oude vorm 
terugkomt, valt nog te bezien, aldus 
Bianca. 
,,Dit is een goed moment om te 
evalueren. We zijn er altijd vanuit 
gegaan dat dankzij de Sportmix 
kinderen doorstromen naar de 
sportclubs, maar gebeurt dat ook 
echt? Werkt de Sportmix wel zoals 
het bedoeld is? Of is er meer 
behoefte aan een algemeen sport-
en-spelmoment? Tegelijkertijd willen 
we speci�ek onderzoeken wat er per 
wijk nodig is, want ook dat is niet per 
se overal hetzelfde.”

Op zoek naar meer informatie of 
advies? Neem contact op met de 
verenigingsadviseurs van SportSup-
port via www.sportsupport.nl of 
info@sportsupport.nl.

Velsen - In de gemeente Velsen is de naschoolse Sportmix sinds vorig jaar 
zomer vervangen door ‘Sport en spel op het veld of plein’, een gratis extra 
beweegmoment voor kinderen uit de wijk. Vanuit het idee om de sport-
verenigingen te ontlasten, maar voor de buurtsportcoaches meteen een 
mooie gelegenheid om te evalueren en per wijk na te gaan waar de 
(sport)behoefte precies ligt. ,,Een uitgelezen moment om te zien of de 
Sportmix in sommige buurten wellicht de�nitief aan vervanging toe is, of 
juist niet”, zegt Bianca van Geldorp van Stichting SportSupport 
Kennemerland.

Sport en spel op het veld of 
plein in de gemeente Velsen

Sport en spel op het veld of plein is een gratis activiteit voor kinderen in Velsen-
Noord, Santpoort, Velserbroek en IJmuiden, die verrassend goed aanslaat. 
Foto: Renata Jansen Fotogra�e

Door Brigitte Schiering

Velserbroek - Dat tennisvereniging 
LTC Hofgeest in Velserbroek een 
duurzame toekomst tegemoet gaat 
staat als een (verlichtings)paal boven 
water. Want na de 108 zonnepanelen, 
die eerder op het dak van de kantine 
werden geïnstalleerd, waren vorige 
week de verlichtingspalen op de 
banen aan de beurt. Vrijdag 5 maart 
was het project LED baanverlichting 
afgerond. 
De oude verlichtingen van de 10 
tennisbanen zijn vervangen door 20 
LED armaturen. De ver-wachting is 
een reductie van maar liefst 10.000 
KWh per jaar. De LED baanverlichting 
is energie-zuinig en heeft een langere 
levensduur. Daarnaast heeft de LED 
armatuur een lagere wattage en is er 
een besparing door de �exibiliteit in 
het gebruik. 
LTC Hofgeest is trots op het eindresul-
taat en nodigt andere verenigingen 
en omwonenden van harte uit om 
het licht te bekijken en te ervaren. 

LTC Hofgeest klaar voor een 
duurzame toekomst

De oude verlichtingen van de tien banen zijn vervangen door LED-armaturen. 
Foto: aangeleverd

Velsen/Torun (Polen) - Zondag 7 
maart 2021 heeft Jochem Dobber 
uit Santpoort-Zuid goud behaald 
met de 4x400 meter estafette op 
het EK indoor in Polen. In een 
nieuw nationaal indoorrecord won 
Jochem samen met Liemarvin 
Bonevacia, Ramsey Angela en Tony 
van Diepen overtuigend goud in 
een tijd van 3:06.06.

Als startloper liep Jochem direct naar 
de eerste positie. Liemarvin 
Bonevacia nam als tweede loper het 
stokje over. Ramsey Angela liep 
daarna het gat groter en groter. Tony 
van Diepen maakte het Nederlandse 
feestje compleet door het oude 
Nederlandse record van 3.17,04 te 
verpulveren. 
Een sensationele prestatie van de 

atleet van AV Suomi uit Santpoort. 
Jochem had namelijk dat weekend al 
drie keer eerder gestreden op de 
individuele 400 meter. Met overtui-
ging won hij zijn serie en halve �nale. 
Helaas ging hij in de �nale iets te snel 
van start. Hij kwam na Liemarvin 
(derde) en Tony (tweede) als vijfde 
over de �nish. Al met al een gewel-
dige prestatie voor zijn eerste EK.

In totaal nam het Nederlandse atle-
tiekteam zeven medailles mee naar 
huis, waarvan twee gouden 
medailles door het Nederlandse 
mannen en vrouwen 4x400 meter 
estafetteteam. Hiermee eindigde het 
Nederlandse team bovenaan de 
medaillespiegel op dit EK indoor. Dat 
maakte dit EK indoor ongekend 
succesvol! 

Goud voor Jochem Dobber 
met 4x400 meter op EK Indoor

Van links naar rechts:  Ramsey Angela, Liemarvin Bonevacia, Tony van Diepen, 
Jochem Dobber. Foto: Atletiekunie

IJmuiden - Ondanks Covid-19 kan er 
in de kartsport onder strikte voor-
waarden geracet worden. Zo was er 
zaterdag op het kartcircuit van Texel 
een NXT-Wintercup. Het volle start-
veld bestond uit rijders die zich voor-
bereiden op het Nederlands 
Kampioenschap.
Quinten Braam (10)reed op de fysiek 
zware baan sensationeel goed. Hij 
was in alle trainingssessies de snelste 

rijder en won vervolgens ook alle 
manches vanaf pole-position. In het 
Zuid-Hollands Strijen eindigde de 
10-jarige IJmuidenaar 2 weken 
eerder nog net naast het podium. 
Quinten staat op 11 april in Eind-
hoven aan de start van het Neder-
lands Kampioenschap en wil dit jaar 
meedoen om de prijzen. Zijn doel is 
om, net zoals zijn grote broer Jarno, 
Nederlands kampioen te worden.

Quinten Braam (10) rijdt 
naar dominante zege

Op de aangeleverde foto Quinten op het hoogste schavot.
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Regio - Als u borstkanker heeft of 
heeft gehad, zijn er verschillende 
medische hulpmiddelen die u kunt 
gebruiken. Zoals uitwendige 
protheses voor na een borstampu-
tatie. Er is veel aanbod en de Borst-
kankervereniging (BVN) kan u helpen 
bij het maken van keuzes. 

Ervaringsdeskundige prothesevoor-
lichters vertellen u over het dragen 
van een prothese en over de moge-
lijkheden en verschillen tussen 
protheses.

Een individueel gesprek 
Tijdens een telefoongesprek geeft 
een medewerker van de borstkanker-
vereniging u informatie over verschil-
lende soorten borstprotheses of 
(deel)prothese, tips over het gebruik, 
waar u borstprotheses kunt kopen, 
enz. Ook kan zij advies geven over 
het aanscha�en van bijpassende 
lingerie en/of badpak.

Aanmelden 
Er wordt gewerkt op afspraak. 
Daarom is het nodig dat u zich 

opgeeft voor dit gesprek. 
Belt u hiervoor de afdeling patiën-
tenvoorlichting op nummer (023) 
224 2060 of stuur een e-mail naar 
patientenvoorlichting@spaarnegast-
huis.nl. 
De medewerker patiëntenvoorlich-
ting brengt u in contact met de 
prothesevoorlichter.

Meer informatie vindt u op de 
website van de BVN Soorten hulp-
middelen | Borstkankervereniging 
Nederland.

Velsen - Dinsdag ondertekenden 
wethouder Floor Bal en interim 
bestuurder Pierre Sponselee van 
Woningbedrijf Velsen een samenwer-
kingsovereenkomst. Hierin leggen zij 
afspraken vast die de focus  op 
vernieuwing van de sociale huurwo-
ningvoorraad van het woningbedrijf 
onderstreept. Ook draagt de over-
eenkomst bij aan een versnelling van 
de opgave die we samen hebben. 
De overeenkomst is de basis voor 
een kwaliteitsimpuls voor het wonen 
in heel IJmuiden, in het bijzonder in 
het plangebied van de gebiedsvisie 
‘Pont tot Park’. Wethouder Bal en 
interim bestuurder Sponselee bena-
drukken hoezeer die kwaliteitsimpuls 
nodig is in de komende jaren, en wat 
een unieke kans dit is voor IJmuiden.
 
Vernieuwen en verbeteren
Gemeente en Woningbedrijf Velsen 
(hierna WBV) zijn zich al lange tijd 
bewust dat er in IJmuiden een 
enorme opgave ligt. Een groot deel 
van de woningen van WBV is uit de 
tijd van de wederopbouw na de 
Tweede Wereldoorlog, en veel 
hiervan zijn in hun huidige gedaante 
aan het einde van hun levensduur. 
Ook qua duurzaamheid voldoen ze 
niet meer aan de eisen van vandaag 
en morgen. Dit betekent een ingrij-
pende verbeterings- en vernieu-

wingsopgave voor WBV in de periode 
tot 2030. 
Pierre Sponselee: “De komende jaren 
willen we samen met bewoners een 
grote vernieuwingsslag en kwaliteits-
slag maken in onze sociale woning-
voorraad. Waarbij betaalbaarheid 
voor onze huurders voorop staat. We 
zorgen dus met elkaar voor verbe-
terde en betaalbare woningen, die 
duurzaam zijn en voldoen aan de 
toekomstige woonwensen. In 
sommige situaties betekent dat reno-
vatie en verduurzaming. Op andere 
plekken het slopen van oude 
woningen om nieuwe te bouwen.”
 
Doorpakken
Sponselee vervolgt: “We praten over 
het gebied dat grotendeels overeen-
komt met de wijken IJmuiden-Noord, 
IJmuiden-Zuid en het Stadspark. We 
gaan deze opgave aan in nauwe 
samenwerking met bewoners. We 
investeren fors in de woningvoor-
raad. Daarmee krijgt IJmuiden een 
nieuw, aantrekkelijker gezicht.” 
Floor Bal vult aan: “Als kleine jongen 
liep ik rond in een nieuw, want toen 
recent opgebouwd IJmuiden. Dat wil 
ik over een aantal jaren weer doen in 
een vernieuwde stad. Daar wil ik van 
genieten, net als de bewoners van al 
die woningen die dan gerenoveerd 
of nieuw gebouwd zijn. Dat is ambi-

tieus en vraagt om doorpakken. Dit is 
een unieke kans om ons IJmuiden te 
veranderen en vooral te verbeteren. 
Hoe vaak komt het voor dat er zoveel 
woningen vernieuwd worden in een 
relatief beperkt gebied, waardoor we 
samen iets fantastisch kunnen neer-
zetten? Dat gaan we doen. En duur-
zaamheid, daar pakken we ook 
meteen in door.”
 
Pont tot Park
De vernieuwingsopgave van WBV 
past in de gebiedsvisie Pont tot Park 
waar binnenkort de Velsense 
gemeenteraad over spreekt. 
Wethouder Bal: “ik ben enthousiast 
over de ambitie die we met Pont tot 
Park neergelegd hebben. Een visie 
waar we met zijn allen - de raad, de 
ondernemers, de inwoners, iedereen 
– over gaan praten. Een bijzonder 
traject waar we samen ingaan, dat 
moet leiden tot een breed gedeelde 
visie. Een visie waarin alle ruimte is 
voor iedereen uit IJmuiden. Dat is de 
weg die we willen bewandelen om 
de ruggengraat van IJmuiden te 
upgraden in al zijn onderdelen. Eén 
van die onderdelen in ‘Pont tot Park’ 
is de woningbouw. 
Het mooie is dat er een samenhang 
ontstaat in meerdere ontwikkelingen 
en dat levert voor heel IJmuiden 
meerwaarde op.”

Woningbedrijf en gemeente werken samen aan 
vernieuwing sociale huurwoningvoorraad

Door Marja Korbee

De koploper krijgt in de 2e minuut 
de eerste kans. Schendelaar moet 
direct handelend optreden. Hij 
maakte met een re�ex met zijn voet 
het schot van Oratmangoen onklaar. 
Negen minuten later prijkt de 1-0 wel 
op het scorebord. Schmidt stuurt 
Antonia diep. Uit zijn voorzet schiet 
Maulun raak: 1-0. Twee minuten later 
trekt Telstar ten aanval. De bal uit een 
voorzet van de rechterkant wordt 
door zowel Plet als Fernandes gemist. 
Zestig tellen later komt Telstar goed 
weg. De bal wordt niet goed uit de 
verdediging weggewerkt. De 2-0 
blijft nog uit. Vijf minuten later is het 
wel 2-0. Het uitverdedigen gaat niet 
goed. Daarna is er miscommunicatie. 
SC Cambuur pro�teert hiervan opti-
maal. Met een subtiele stiftbal toont 
Mühren zijn klasse. Schendelaar is 
kansloos: 2-0. In de 25e minuut voor-
komt Cagro een derde Friese tre�er. 
De middenvelder verandert de inzet 
van Oratmangoen van richting. De 
bal verdwijnt over de achterlijn. Zes 
minuten later probeert Maulun het 
van afstand. Zijn schot wordt 
gekraakt. De bal uit de hoekschop 
die hierop volgt wordt door Schen-
delaar gevangen. Twee minuten 
verder verrast Schmidt zijn ploegge-
noten, trainers en supporters. Met 
een pirouette speelt hij zich vrij. Hij 
legt de bal af op Oratmangoen. Zijn 
inzet wordt door Schendelaar 
gekeerd. In de rebound schiet Korte 
de bal hoog over het doel. In de slot-
fase van de eerste helft zet Regeling 
de bal voor. Plet ontvangt het leer. 
De aanvoerder tikt het leder door 
naar Fernandes. Hij schiet de bal in 
het zijnet. Eén minuut later is het wel 
raak. De steekpass van El Yaakoubi 
op Fernandes is al geweldig. Het 
doelpunt van Fernandes mag er 
zeker ook zijn: 2-1.
Direct na aanvang van de tweede 
helft moet Schendelaar weer zijn 
talenten tonen. Het vlammende 
schot van Mühren keert hij met zijn 
vuisten. Drie minuten later waagt El 
Yaakoubi een afstandsschot. Zijn 
inzet verdwijnt hoog over het Leeu-
warder doel. Even later heeft Patty-
nama de bal voor het inschieten. Hij 
wordt door Fernandes vrij voor het 
doel gezet. Echter hij maait over de 
bal heen. Hij laat zo de kans op de 
gelijkmaker liggen. Telstar is goed 
bezig maar moet wel op de thuisclub 

letten. Zo ook in de 54e minuut. 
Mühren speelt de bal naar Korte. 
Weer komt Schendelaar als winnaar 
uit de strijd. Eén minuut later is ook 
hij kansloos op de inzet van Antonia. 
In de 62e minuut maakt Limouri 
ongelukkig hands. Van zo’n 25 meter 
waagt Mühren een doelpoging. Zijn 
inzet vliegt ruim naast. In de 75e 
minuut vuurt Jacobs op het Velsense 
doel. Zijn schot gaat net naast. Twee 
minuten later staat Taha plots vrij 
voor het vijandelijke doel. Hij schiet 
de bal richting de korte hoek. 
Doelman Stevens is alert en pakt de 
bal in twee keer vast. In de drie 
minuten extra tijd probeert Telstar 
nog een tegentre�er te produceren. 
Een verre uittrap van Schendelaar 
bereikt Plet. Na het sprintduel met 
een Fries heeft hij niet meer de 
kracht om hard uit te halen. Even 
later kopt Eindhoven de bal net naast 
het Cambuurdoel. Niet veel later �uit 
de heer Manschot voor het einde van 
de wedstrijd. 

Opstelling Telstar: 1. Jasper Schende-
laar, 4. Farouq Limouri (67e min. 11. 
Anthony Berenstein), 5. Redouan El 
Yaakoubi, 7. Rashaan Fernandes, 9. 
Glynor Plet, 10. Daniel Adshead (67e 
min. 15. Redouan Taha), 13. Vincent 
Regeling, 16. Niels van Wetten (46e 
min. 23. Cas Dijkstra), 25. Shayne 
Pattynama, 30. Ozan Kökcü (78e min. 
12. Robin Eindhoven) en 28. Welat 
Cagro (46e min. 26. Tom Overtoom). 

Telstar onderuit tegen Cambuur
Velsen-Zuid - Telstar is met 3-1 onderuit gegaan tegen koploper SC 
Cambuur in Leeuwarden. Na een slechte eerste 35 minuten herstelde 
Telstar zich in het verloop van de eerste helft. Dit spel werd in de tweede 
helft voortgezet. Vlak voor rust en bij een 2-0 achterstand scoorde 
Rashaan Fernandes de aansluitingstre�er.

Pierre Sponselee, directeur bestuurder a.i. Woningbedrijf Velsen (links) en Floor Bal, wethouder gemeente Velsen (rechts) met de 
zojuist getekende overeenkomst. Foto: aangeleverd

Voorlichting over borstprotheses

Regio - Het is nog niet duidelijk in 
hoeverre de wijziging van de hoofd-
structuur in het Nederlandse lucht-
ruim bijdraagt aan een verbetering 
voor iedereen. Dat schrijft gedepu-
teerde Jeroen Olthof aan de minister 
van infrastructuur en waterstaat in 
een zienswijze op de voorkeursbe-
slissing luchtruimherziening. Olthof 
is voorzitter van de Bestuurlijke 
Regio Schiphol (BRS) en vertegen-
woordigt in die functie 4 provincies 
en 56 gemeenten. Olthof noemt als 
voorbeelden de vaste naderings-
routes van vliegtuigen en de zoge-

naamde vierde �x. Hij stelt dat deze 
maatregelen ontegenzeggelijk tot 
een verschuiving van routes gaan 
leiden, maar het is nu nog niet 
duidelijk wat dat betekent voor de 
gebieden en de mensen recht onder 
die routes. De vierde �x is een nieuw 
punt waar vliegtuigen vanuit zuid-
oostelijke richting de omgeving van 
Schiphol binnenvliegen. 
De Bestuurlijke Regio Schiphol wil 
dat de minister bepaalde keuzes kan 
terugdraaien als ze achteraf niet 
gunstig voor de bewoners blijken te 
zijn.

Bestuurlijke Regio 
Schiphol dient zienswijze in

De tegentre�er van rashaan Fernandes 
mocht helaas niet baten. 
Foto: Bos Media Services
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LEZERSPOST

Het college van B&W is akkoord gegaan met het voorstel van de LGV om 
de, al vele jaren, leegstaande en in zeer slechte staat verkerende panden 
aan de Zuiderkruisstraat te slopen en nieuwbouw te plegen.
Wij danken met name Leo Kwant en Floor Bal van de LGV die zich jaren-
lang sterk gemaakt hebben voor de omwonenden in ‘De Planeet’ en ‘De 
Mercurius’ 

Bewonerscommisie ‘De Planeet’ 

LGV bedankt!

Elke week historische maritieme 
beelden op RTV Seaport

De eerste drie weken zijn er uitzen-
dingen te zien over de geschiedenis 
en het ontstaan van IJmuiden. De vier 
weken daarna worden er bergingen 
van Wijsmuller vertoond, sinds 1918 
een begrip in IJmuiden. Door de jaren 
heen heeft de rederij spraakmakende 
nationale en internationale bergings- 
en sleepacties uitgevoerd, waarvan 
een aantal op beeld is vastgelegd. In 
2001 werd de rederij, inmiddels 
uitgegroeid tot een multinational, 
overgenomen door het Deense 
Mærsk. Mærsk integreerde de activi-
teiten met die van de sleepboot�rma 
Svitzer en sinds 2005 voert het bedrijf 
de naam Svitzer Amsterdam. 
De beelden zijn aangeleverd door Cor 
Oudendijk van Zee- en Havenmu-
seum IJmuiden en voor uitzending 
geschikt gemaakt door Peter 
Denkema.

Planning:
•	 Week	10:	Een	Voortvarend	Bedrijf.	
Een	documentaire	over	IJmuiden	
van Rijkswaterstaat uit 2003.            

•	 Week	11:	Pas	Op	Het	Haakkie.	Een	

documentaire van de CCV over 
IJmuidense vletterlieden.

•	 Week	12:	Stad	Aan	De	Haven.	Een	
compilatie van een documentair 
reeks van Haas en Boom produc-
ties, uitgezonden door RTV NH in 
2008.

•	 Week	13:	Wijsmuller:	The	Seehund	
Recovery.	Engelse	beelden	van	
bergingswerkzaamheden Wijs-
muller uit 2002.  

•	 Week	14:	Wijsmuller:	Redding	
Tanker	Kodima.	Engelse	beelden	
van bergingswerkzaamheden Wijs-
muller uit 2002.  

•	 Week	15:	Wijsmuller:	Salvage	In	
Paradise.	Engelse	beelden	van	
bergingswerkzaamheden Wijs-
muller	uit	1994.		

•	 Week	16:	Wijsmuller:	History	Of	
Succes.	Engelse	beelden	over	het	
verhaal en 150 jarig bestaan van 
Wijsmuller.     

RTV Seaport is te vinden op Ziggo op 
kanaal 37, en met KPN op kanaal 
1490.	Kijken	via	internet	kan	ook:	
https://www.rtvseaport.nl/live-tv/.

Velsen - Elke week deze week zendt RTV Seaport elke week een video uit 
over het maritieme historie van IJmuiden. Dankzij een samenwerking 
met het IJmuider Zee- en Havenmuseum heeft de lokale omroep unieke 
archiefbeelden ontvangen over verschillende De beelden zijn te zien op 
dinsdag- en vrijdagavond om 20.00 uur. En op zaterdag- en zondagoch-
tend om 10.00 uur.

Beeld	uit	‘Een	voortvarend	bedrijf’.	Foto:	aangeleverd

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 Rafaël Böhm 
zijn verhaal. 

Door Ingeborg Baumann

Het enige uitje dat Rafaël (17) in deze lockdown heeft 
zijn momenteel zijn voetbaltrainingen bij RKVV Velsen 
drie	keer	per	week.	Hij	zit	in	4	HAVO	op	het	Vellesan	
College maar heeft natuurlijk al vanaf een week voor de 
kerstvakantie alleen online les. Dat is niet erg motive-
rend. Rafaël werkt ook als vakkenvuller bij Albert Heijn 
samen met een team dat uit jonge mensen bestaat. 
Alleen maar thuis zitten zonder zijn leeftijdsgenoten ‘in 
de echte wereld’  te spreken hoeft hij dus niet. Behalve 
de dagen dat hij, jong als hij is, in thuisquarantaine zat. 
,,Je aan de regels houden, meer kun je niet doen. Maar 
ik ben er nu wel klaar mee.’’

,,Het is lastig om uit bed komen en je aan te kleden, je 
hoeft nergens heen en al zeker niet ’s morgens. Zit je 
daar elke dag achter je computer. Omdat ik nog geen 
18 ben mag ik gelukkig wel trainen voor voetbal. Ik 
speel bij RKKV Velsen en heb drie keer per week trai-
ning. Dan hebben we wel plezier met z’n allen. Hoewel, 
je	mag	je	niet	omkleden,	de	kleedkamers	zijn	dicht.	En	
na de training meteen naar huis, niet nog even 
nakletsen en wat drinken, er is geen kantine ook meer. 
Op school gaat het wel, ik heb geen achterstand. Maar 
dat komt omdat ik deze klas voor de tweede keer doe. 
Op het moment dat ik vorig jaar dacht even een eind-
sprint in te zetten heb ik die niet gehaald. Ik had een 
beetje de hoop opgegeven en was niet erg gemoti-
veerd, toch die corona. Mijn werk als vakkenvuller is 
ook a�eiding, we hebben een leuke groep en zo heb je 
tenminste wat. Zelf heb ik ook corona gehad. Ik zei op 
een gegeven moment tegen mijn moeder ‘ik ga niet 

trainen’.	En	dat	gebeurt	anders	nooit.	Ik	liet	me	gelijk	
testen met mijn vader en die zag op een gegeven 
moment op zijn DigiD dat hij negatief was dus ik 
maakte me geen zorgen. Ik was dus wèl positief. Ik heb 
in	quarantaine	gezeten	op	mijn	eigen	kamer.	Eten	werd	
voor de deur gezet en alles desinfecteren enzo. Dat was 
wel zwaar ja, want echt ziek voelde ik me niet. Beetje 
verkouden en wat hoesten. Normaal had mijn moeder 
gezegd:	‘Hup	naar	school	jij!’.	Ik	ben	veel	aan	het	
gamen, FiFa, een voetbalspel. Je moet wat.’’ 

Op de opmerking of hij het niet moeilijk heeft en niet 
hartstikke	opstandig	wordt	zegt	Rafaël:	,,Ik	denk	dat	er	
een generatieverschil is, wij proberen ons niet druk te 
maken. Je houdt je zoveel mogelijk aan de regels. Meer 
kunnen we niet doen. We hebben weinig te zeggen.’’ 

,,Je aan de regels houden, meer kun je niet doen. Maar ik 
ben	er	nu	wel	klaar	mee.’’	Foto:	Dennis	Gouda	Fotografie

Velsen - Het is slecht gesteld met de 
luchtkwaliteit in schoolgebouwen. 
Onderwijsstichting Atlant heeft bij 
de gemeente Velsen voor acht van 
de veertien schoolgebouwen een 
aanvraag ingediend voor het 
aanleggen van systemen die een 
goede luchtcirculatie moeten garan-
deren. Daarmee is een begroting van 
bijna	2,4	miljoen	euro	vergoed.	Via	
een overheidsregeling wordt dertig 
procent van de kosten door het rijk 
vergoed, maar dan blijft er nog altijd 
ruim	1,6	miljoen	euro	over.	Dat	geld	
heeft de onderwijsstichting niet 

beschikbaar en de gemeente Velsen 
evenmin. Atlant vraagt de gemeente 
nu niet om geld, maar om gezamen-
lijk op te trekken in de communicatie 
hierover naar de Vereniging Neder-
landse Gemeenten en de landelijke 
politiek. Burgemeester en wethou-
ders van Velsen willen dat breder 
trekken en alle betrokken partijen in 
Zuid-Kennemerland en de IJmond 
benaderen. De gemeente gaat 
daarom zowel de gemeenten als de 
onderwijsbesturen benaderen om te 
kunnen vaststellen of er draagvlak is 
voor een gezamenlijke vervolgstap.

Klimaat in Velsense 
schoolgebouwen niet op orde

IJmuiden - Op het terrein van IJVV 
Stormvogels staat sinds kort een 
kledingcontainer. De opbrengst is 
bestemd voor  Stichting Al-Ayn, een 
onafhankelijke, transparante en ANBI 
gecerti�ceerde stichting die als doel 
heeft de weeskinderen in Irak te 
voorzien in hun levensbehoeften. 
Wat begon in Irak, is uitgegroeid tot 
een wereldwijde organisatie die al 
meer	dan	147.000	weeskinderen	
heeft geholpen. Sinds een aantal jaar 
is de stichting ook vanuit Nederland 
actief om mensen te informeren over 
de ernstige situatie in Irak en om te 
vragen te helpen de weeskinderen 
een beter leven te geven.

De situatie in Irak is schrijnend. Door 
de vele oorlogen uit het verleden zijn 
er ongeveer een miljoen weeskin-
deren en dit aantal groeit dagelijks. 
Deze kinderen hebben vaak op jonge 
leeftijd verschrikkelijke dingen 
meegemaakt en nog steeds leven zij 
elke dag in angst en onzekerheid. 
Stichting Al-Ayn heeft als doel deze 
kinderen te helpen aan een betere 
toekomst, om zo de armoede in Irak 
te bestrijden. Dit doen we door ze te 
voorzien van onderdak, educatie, 
medische zorg en veel meer.

Stormvogels helpt de stichting en 
daarmee ook de kinderen door het 

doneren van kleding, schoenen, 
tassen en knu�els (schoon en droog) 
in de kledingcontainer. De spullen 
worden gesorteerd door een gespe-
cialiseerd bedrijf. Bruikbare kleding 
komt terecht bij tweedehandswin-
kels en kleding die niet verkoopbaar 
blijkt te zijn, wordt gerecycled. Zo 
krijgt kleding altijd een tweede 

leven. De opbrengst gaat naar de 
weeskinderen in Irak.
De container staat op het terrein van 
Stormvogels. Als het hek open is, kan 
iedereen doneren. Nu nog in corona 
tijd de ochtenden en einde middag 
tot begin avond.
In de corona-vrije toekomst weer 
veel regelmatiger.

Kleding inzamelen voor het 
goede doel bij Stormvogels

De	container	op	het	terrein	van	Stormvogels.	Foto:	aangeleverd








