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  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 

 

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

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

AmberJewels
BY RENE POST

36 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

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

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

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

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver

Lange Nieuwstraat 401 • 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

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

AmberJewels
BY RENE POST

36 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs) 48

IJmuiden - Donderdag hebben de 
kleuters van basisschool De Origon 
het zelfgemaakte Palmpasen stokken 
naar woon- en zorgcentrum De 
Moerberg gebracht. De kinderen 
hebben de stokken zelf getimmerd 

en versierd met crêpepapier, 
gekleurde eieren en een chocolade 
paashaas. In een lange rij van 60 
kinderen liepen ze van de school 
naar het woon-zorgcentrum. 
Onderweg zongen ze de liedjes die 

bij Pasen horen. Tot hun grote verras-
sing mochten alle kinderen naar 
binnen om in de centrale hal de 
stokken aan de bewoners te over-
handigen. Dit omdat alle bewoners 
inmiddels zijn gevaccineerd. 

De bewoners hadden zichtbaar 
plezier van de kinderen. Volgend jaar 
hopen we weer een bezoekje te 
mogen brengen en de bewoners met 
de Palmpasen stokken te mogen 
verrassen.

Kleuters De Origon bezoeken De Moerberg
Alle kinderen mochten naar binnen omdat inmiddels alle bewoners gevaccineerd zijn. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Voor velen klinkt het bij 
deze temperaturen nog niet aanlok-
kelijk, maar het buitenbad van 
zwembad De Heerenduinen is 
dinsdag weer geopend. 
Om 10.00 uur lagen de eerste drie 
fanatiekelingen al in het bad. Het 
water was heerlijk, af en toe kopje 
onder om de koude neus en oren 
een beetje op te warmen en weer 

verder. Een badmuts is met deze 
ijzige wind een aanrader. Maar de 
zwemmers zijn enthousiast en blij 
dat het weer kan. 
Vanwege de coronamaatregelen 
kunnen er maximaal 6 personen per 
drie kwartier baantjes trekken, door 
de beperkte ruimte mogen alleen 
inwoners van Velsen komen 
zwemmen, maximaal 2 keer per 

week. De toiletten, douches en 
kleedhokjes zijn buiten gebruik, dus 
het is verstandig om thuis alvast de 
badkleding aan te trekken. Voorlopig 
kunnen zwemmers alleen gebruik 
maken van het buitenbad. 
Het binnenzwembad is tot 20 april 
uitsluitend geopend voor zwem-
lessen. Reserveren gaat via zwem-
badvelsen.nl/reserveren. 

Buitenbad De Heerenduinen open
Dinsdag om 10.00 uur lagen de eerste drie fanatiekelingen in het buitenbad. Foto: aangeleverd

ALBATROS BANDEN 
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl
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  Wanneer vergaderen de Wijkplat-
forms Velsen 2021
Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier 
hiervan is een wijkplatform actief. In on-
derstaande tabel tref u een overzicht aan 
wanneer ze vergaderen.

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

groepen. Voor meer informatie, ga naar htt-
ps://www.wijkplatformsvelsen.nl 

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

Deze onzekere tijd vraagt om rotsen in 
de branding. Mensen die elkaar helpen, 
elkaar steunen en voor elkaar zorgen. 
U kent vast zo iemand met een groot 
hart. Voor diegene die voor u het ver-
schil maakt in coronatijd kunt u de rots 
in de branding- speld aanvragen. Ieder-
een kan iemand voordragen. En niet al-
leen de IC-arts of de gedreven leraar ko-
men in aanmerking, maar bijvoorbeeld 
ook uw eigen zus die boodschappen 
haalt. Uw zoon die een positieve instel-
ling houdt. Oma die helpt bij het huis-

werk. Of de buurman die voor u kookt.

Er gebeurt veel. En niet alles is mooi. Maar 
de ‘rots in de branding-speld’ laat zien dat 
coronatijd ook het beste in mensen naar bo-
ven brengt. In plaats van een knu	 el vinden 
we met elkaar andere manieren om te zeg-
gen: ik ben er voor je. De omhelzing die we 
allemaal zo missen, hebben we in het speldje 
gestopt. Aan wie geeft u deze speld als blijk 
van waardering? Vraag hem kosteloos aan 
via https://www.velsen.nl/producten/aan-
vraag-rotsindebrandingspeld 

Vraag de Rots in de branding-
speld aan

Netbeheerder euNetworks is voorne-
mens om een nieuwe glasvezelkabel aan 
te leggen tussen IJmuiden en Engeland. 
Dit is nodig omdat oude glasvezelkabels 
op de Noordzee ca. 20 jaar oud zijn en 
vervangen moeten worden. Om capaci-
teitsbeperkingen te kunnen voorkomen 
worden daarom nieuwe glasvezelkabels 
aangelegd, waaronder deze door euNet-
works vanaf IJmuiden. 

Aanlanding kabel in IJmuiden middels 
gestuurde boring
De werkzaamheden voor de aanleg van de 
kabel worden gefaseerd uitgevoerd. Eerst 
wordt in IJmuiden een aanlandvoorziening 
in de vorm van een mantelbuis gerealiseerd 
via een zogenaamde gestuurde boring. Deze 
gestuurde boring wordt ingezet vanaf de par-
keerplaats Kennemerstrand en gaat via een 
route onder het Waeckerpad, op een diep-
te van ca. 17m onder duin en strand door 
en komt uiteindelijk op ca. 400m vanaf de 
vloedlijn op zee omhoog. 
 
De aannemer die de gestuurde boring gaat 
plaatsen is LMR Drilling. Zij hebben de start 
van de werkzaamheden vooralsnog gepland 
rond 12 april. Om de gestuurde boring te kun-
nen plaatsen wordt een deel van de parkeer-
plaats achter restaurant Kinko en het Casino 
afgezet. De rest van de parkeerplaats blijft 
gedurende de werkzaamheden bereikbaar en 

het verkeer op de parkeerplaats wordt veilig 
om het afgezette werkgebied heen geleid. Er 
vinden verder geen werkzaamheden plaats 
op het strand of in het duin en het strand 
blijft vanaf de parkeerplaats altijd toeganke-
lijk. In totaal duren de werkzaamheden voor 
de gestuurde boring ca. 3 weken, waarbij op 
zee slechts ca. één dag een ponton zichtbaar 
zal zijn (ca. 400m vanaf de vloedlijn). Nadat 
de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het 
werkgebied opgeruimd en de parkeerplaats 
hersteld. 
 
Aanleg kabel op Noordzee
De daadwerkelijke aanleg van de glasvezel-
kabel op de Noordzee wordt vervolgens uit-
gevoerd rond juni / juli. Hierbij wordt eerst 
de glasvezelkabel vanaf zee door de mantel-
buis heen naar de parkeerplaats getrokken. 
Vervolgens wordt het einde van de mantel-
buis op zee begraven en wordt de kabel ver-
der met behulp van een zogenaamde ‘jet bu-
rial tool’ (gebruikmakend van waterstralen 
ond er hoge druk) tussen IJmuiden en Enge-
land aangelegd op een beoogde ingraafdiepte 
van ca. 3m onder de zeebodem. 
 
Vragen of opmerkingen
Mocht u vragen en/of opmerkingen heb-
ben over de werkzaamheden of mocht u hier 
meer over willen weten, neemt u dan aub 
contact op met Frank Vrenken van TAUW 
(frank.vrenken@tauw.com) of 06-51224717. 

Aanleg glasvezelkabel tussen 
IJmuiden en Engeland

Belcirkels ontstonden al jaren geleden. 
Het gaf mensen een veilig gevoel als er ’s 
morgens gebeld werd en zij konden ver-
tellen dat zij de nacht weer goed waren 
doorgekomen. Vooral ouderen en mensen 
met een kleine familie- of kennissenkring 
maakten gebruik van deze mogelijkheid. 
Met de toename van digitale mogelijkhe-
den raakten de belcirkels, waar je alleen 
een eenvoudige telefoon voor nodig hebt, 
uit de mode. Nu in de coronatijd ontstaat 
er opnieuw behoefte aan deze vorm van 
contact. Daarom blaast Stichting Welzijn 
Velsen de Belcirkel opnieuw leven in.

Wat houdt de Belcirkel in?
Iedere ochtend rond 9 uur belt een vrij-
williger de eerste persoon van de bel-
cirkel. Die belt vervolgens de twee-
de en dit gaat door tot de laatste in de 
cirkel de vrijwilliger terugbelt. Neemt ie-

mand niet op, dan komt de vrijwilliger in actie.

 Voor wie is de Belcirkel?
De belcirkel is voor iedereen die het fi jn vindt 
als er dagelijks even telefonisch contact is. 
Deelnemers ervaren dit dagelijkse contact 
als onmisbaar en het vergroot hun gevoel van 
veiligheid. Er zijn geen leeftijdscriteria of 
kosten aan verbonden. Het telefoontje in de 
ochtend is kort. Er moet immers gebeld wor-
den met de volgende in de cirkel. Het staat 
deelnemers vrij om later op de dag nog even 
terug te bellen voor de gezelligheid. Om deel-
nemers en vrijwilligers beter te leren ken-
nen, organiseert Stichting Welzijn Velsen 
twee keer per jaar een bijeenkomst.

Meedoen aan de telefooncirkel of vrijwilliger 
worden? Stuur dan een mail naar
vanDelft@welzijnvelsen.nl   of bel 0255-
510652.

Belcirkel Stichting 
Welzijn Velsen

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

Wijkplatform Locatie Tijd Datum 
Velsen-Noord Via ZOOM 19:30 Nog niet bepaald 
IJmuiden-Noord Via ZOOM 19:30 14 april 
IJmuiden-Zuid Via ZOOM 19:30 21 april 
Zee- en Duinwijk Via ZOOM 19:30 Nog niet bepaald 

 

Op 15 april wordt tijdens de nationale Kin-
derklimaattop 2021 het allereerste Kinder-
klimaatakkoord ondertekend. 23 groepen 
7 en 8 van basisscholen verspreid over 
heel Nederland bedachten welke afspra-
ken zij het belangrijkste vinden om ver-
dere klimaatverandering te voorkomen. 
Maar wat vind jij? Welke afspraak springt 
er voor jou uit? Breng je stem uit tijdens 
de Kinderklimaattop! Klimaatverbond Ne-
derland, Pieter Vermeulen Museum en ge-
meente Velsen roepen Nederland  op om 
van zich te laten horen. 

Kijk je mee?
We roepen iedereen op om 15 april van 13:00 
tot 14:00 uur mee te kijken via YouTube. Kin-
deren, ouders, leraren, ondernemers, bestuur-
ders, iedereen kan tijdens deze live-uitzen-
ding stemmen welke van de drie afspraken 
bovenaan het Kinderklimaatakkoord moeten 
komen. De drie belangrijkste afspraken van 
de kinderen worden live in de raadzaal van 
gemeente Velsen uitgekozen. 
Meer informatie: velsen.nl/kinderklimaattop

Online Kinderklimaattop 2021 op 15 april: 
kijk je van 13:00 tot 14:00 uur mee?
Kinderen ondertekenen het 
allereerste Nationale 
Kinderklimaatakkoord!
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rijksoverheid.nl/corona 
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over corona

coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Informatie over vaccinatie

Coronatest.nl
0800-1202 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over testen

Rijksoverheid.nl/quarantaine
Kijk op de website voor contactgegevens hulp- en luisterlijnen  

Informatie over thuisquarantaine

Coronanieuws

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

1 december 2020

Gebruik van mondkapjes 
 

Zo gebruik je een mondkapje:

Was mondkapjes van stof op 60 graden, liefst 
na elk gebruik.

Wegwerpmondkapje? Gooi deze na gebruik 
weg bij het restafval.

Er geldt een uitzondering op de mondkapjes -
plicht voor mensen die vanwege een 
beperking of ziekte geen mondkapje kunnen 
dragen.

Waar is een mondkapje verplicht?

Welke mondkapjes zijn geschikt?

•   Draag mondkapjes voor publiek gebruik. 
•   Het gebruik van spatschermen is niet toegestaan.

Meer informatie over  
mondkapjes vind je op:  
rijksoverheid.nl/mondkapjes

Houd je altijd aan de basisregels:

Ben je ook benauwd en/of  
heb je koorts? Dan moeten  
alle huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Blijf thuis.

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Is het druk?  
Ga dan weg.

Houd 1,5 meter  
afstand.

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je  
elleboog.

•     Draag mondkapjes voor publiek gebruik. 
•     Raak het mondkapje alleen met schone handen 

aan. 
•     Pak het mondkapje alleen vast bij de elastieken. 
•     Zorg dat je neus, mond en kin bedekt zijn. 
•     Houd het mondkapje zo veel mogelijk op. 
•     Raak het mondkapje zo min mogelijk aan. 

•     Publiek toegankelijke binnenruimtes 
(bijvoorbeeld: winkels, supermarkten, musea, 
bibliotheken, bioscopen, theaters, restaurants, 
podia, gemeentehuizen, benzinestations). 

•     Contactberoepen (zowel de dienstverlener als 
de klant). 

•     Onderwijs (met uitzondering van basisscholen). 
•     Openbaar vervoer (in stations, op perrons en bij 

bus- en tramhaltes). 
•     Touringcars. 
•     Vliegtuigen.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer.

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

meentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.       
• Het laten ondertekenen van toestemming 

beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aan-

bestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen

Voor inhoudelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt u een te-
lefonische afspraak maken met één van de 
vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur
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.
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Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op d.d. 8 april 
2021.
Voor informatie kunt u contact opne-
men met afdeling Fysiek Domein (tel. 
140255)

Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen maken bekend dat zij 
de volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ontvangen 
op grond van de wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Dokweg 38, legaliseren overheaddeur en 
vloeren (intern) (29/03/2021) 38097-2021

Kennemerlaan 224, wijzigen gebruik winkel 
naar 2 appartementen (30/03/2021) 39067-
2021
Nachtegaallaan 6, plaatsen dakopbouw 
(31/03/2021) 39435-2021
 
Velsen-Noord
Heirweg 2A, plaatsen 2 cubola’s (01/04/2021) 
39973-2021

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 60, kappen 2 bomen 
(29/03/2021) 38500-2021
Anna van Burenlaan 21, kappen 1 boom 
(31/03/2021) 39610-2021

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 23,  bouwen aanbouw (be-
gane grond en 1e verdieping), dakterras 
(30/03/2021) 39071-2021

Roos- en Beeklaan 37, bouwen 2 aanbouwen 
(waarvan 1 met dakterras), 2 dakkapellen 
(voorzijde) (31/03/2021) 39591-2021

Velserbroek
De Zeiler 24, plaatsen 2 airco units 
(27/03/2021) 37748-2021
Lepelblad 6, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(28/03/2021) 37813-2021

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
Burgemeester en wethouders van de ge-

meente Velsen maken bekend dat zij van de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning de beslistermijn hebben verlengd 
met 6 weken. De datum van verzending van 
de verlenging is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kennemerlaan 63, wijzigen gebruik kantoor 
naar detailhandel (30/03/2021) 11837-2021
Voltastraat 12, bouwen dakopbouw met dak-
kapel (voorzijde) (01/04/2021) 17763-2021
Kennemerlaan 47, wijzigen gebruik naar 
bedrijfsruimte met 2 appartementen 
(01/04/2021) 7928-2021

Santpoort-Noord
Kerkweg 67A (en nabij 67 en 69),verbouwen 
bedrijf tot 5 appartementen, gebruiken ter-
rein voor parkeren en tuinen (01/04/2021) 
18981-2021

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
Koningin Wilhelminakade 239, plaatsen dak-
opbouw (achterzijde) (30/03/2021) 27135-
2021
Lange Nieuwstraat 743, tijdelijk (4 jaar) wij-
zigen gebruik winkel naar theater (kelder) 
(01/04/2021) 137226-2020
Linnaeusstraat 143, vergroten kantoor , wij-
zigen gebruik naar wonen met dakterras 
(01/04/2021) 5515-2021
Kennemerlaan 63, wijzigen bestemming kan-
toorruimte naar detailhandel (01/04/2021) 
11837-2021
Berkenstraat 28, legaliseren dakraam (voorzij-
de) (01/04/2021) 19552-2021
Kennemerlaan 47, wijzigen gebruik naar 

bedrijfsruimte met 2 appartementen 
(01/04/2021) 7928-2021

Velsen-Noord
Schulpweg 23, legaliseren aanbouw (zijgevel) 
(30/03/2021) 138468-2020
Concordiastraat naast nr. 30, bouwen be-
drijfspand (30/03/2021) 137391-2020

Santpoort-Zuid
Middenduinerweg 80, bouwen jongveestal 
(30/03/2021) 22669-2018
Bloemendaalsestraatweg , plaatsen dakkapel, 
realiseren van een doorbraak. (01-04-2021) 
6500-2021
De Veenen 14,  verbreden  pad en aanleggen 
pad (01/04/2021) 11340-2021

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 178, veranderen gebruik woning 
naar 2 appartementen (01/04/2021) 26780-
2021
J.T. Cremerlaan 83, plaatsen erker (voorzijde) 
(01/04/2021) 18491-2021

Paramaribostraat 48, plaatsen erker, veran-
deren kozijn (voorzijde) (01/04/2021) 22638-
2021

Driehuis
De Genestetlaan 33, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor- en zijgevel) (01/04/2021) 22901-2021

Velserbroek
Hollandse Tjalk 4, plaatsen dakopbouw, ver-
vangen 4 kozijnen (30/03/2021) 16819-2021
Grote Boterbloem 54, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (30/03/2021) 16878-2021

Geweigerde standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben standplaatsvergunning ge-
weigerd voor: 

Velsen-Noord
“verkoop etenswaren”, Locatie: strand 
(01/04/2021) 37607-2021

Besluiten

Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten een individuele gehandicapten-
parkeerplaats aan te leggen voor het vol-
gende perceel:

•  Workumer Aak 10, 1991 XK
     VELSERBROEK

•  Langevlak 69, 1974 XN IJMUIDEN
 
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is be-
kend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 

AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen.

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

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken met inachtneming van artikel 139 
Gemeentewet bekend dat de raad van Vel-
sen in zijn vergadering van 31 maart 2021 
heeft besloten: 

•  De Huisvestingsverordening Zuid-Ken-
nemerland/IJmond gemeente Velsen 
2021 vast te stellen.

•  Deze verordening in werking te laten tre-
den op 15 april 2021.   

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 15 april 
2021 en is van kracht tot en met 31 december 
2021.

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepu-
bliceerd op overheid.nl. De verordening wordt 
ook gepubliceerd op de website van de ge-
meente Velsen: www.velsen.nl

 Tijdelijke verlenging Huisvestingsverordening
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Nieuws van de raad

Besproken in de raad

  Benoeming extern lid  rekenkamer-
commissie

  De raad heeft unaniem ingestemd met de 
benoeming van de heer Hoogendoorn als 
lid van de rekenkamercommissie. 

  Vaststelling huisvestingsverorde-
ning

  Er is sprake van schaarste op de woning-
markt. Er zijn te weinig woningen om 
aan de groeiende vraag te kunnen vol-
doen. Daarom moeten er goede afspra-
ken zijn over hoe de sociale huurwonin-
gen worden verdeeld. Door de bestaande 
huis vestingsverordening te verlengen 
heeft het college meer tijd om de ontwik-
kelingen op dit vlak mee te nemen in een  
nieuwe verordening. De raad heeft dit 
unaniem aangenomen. 

  Woonakkoord Regio Zuid Kennemer-
land/IJmond

  De provincie Noord-Holland wil uitvoe-
ring geven aan een aantal doelstellingen 
uit de Omgevingsvisie. Om dit te reali-
seren zijn er regionale woonakkoorden.  
Het woonakkoord geeft richting aan de 
woningmarkt. Het voorstel is unaniem 
aangenomen. 

  Raadswerkgroep voorbereiding  
aanbesteding accountantsdiensten

  Er is een werkgroep samengesteld om de 
aanbestedingsprocedure voor een nieu-
we accountant van de gemeenteraad voor  
te bereiden. De raad heeft ingestemd met 
de samenstelling van deze werkgroep.

  Vaststellen gebiedsvisie van  
Pont tot Park

  De gebiedsvisie beschrijft de gewenste 
ontwikkelrichting van het gebied tussen 
het Pontplein, het Stadspark, de Heeren-
duinweg en de Kanaaldijk. De gebieds-
visie kan op brede steun rekenen. Toch 
was er nog een stevige discussie over het 
meenemen van het gebied Duinfront.  
Een amendement van D66V en PS om 
dit niet mee te nemen, is verworpen. Een 
motie van ChristenUnie om Plein1945 te 
vergroenen is wel aangenomen.

  
  Motie Huisvesting TVIJ

  D66V kwam met een motie om het huur-
contract van TVIJ niet op te zeggen en op 
zoek te blijven naar een nieuwe locatie. 
Na een schorsing en aanpassing van de 
motie, werd deze unaniem aangenomen.

De tegenstelling Piet van Deudekom
LGV

Robert van Koten
PS

Lokaal klimaatakkoord

Iedere maand gaan er twee partijen  
met elkaar in gesprek over een actueel  
onderwerp. Deze maand Piet van  
Deudekom (LGV) en Robert van Koten 
(PS) over het Lokaal Klimaatakkoord. 

Jullie willen het hebben over het  
Klimaatakkoord. Wat is dat eigenlijk? 
Van Koten: Het Lokaal Klimaatakkoord 
richt zich op de lokale CO2-reductie. Het 
motto hierbij is: Samen, sneller, minder 
CO2-uitstoot! Het akkoord werkt als een 
vliegwiel om de afgesproken reductie voor 
elkaar te krijgen. 
Van Deudekom: Klimaatakkoord, is kri-
tisch kijken hoe wij het beste kunnen  
omgaan met de natuur en het gebruik van  
beschikbare grondstoffen.

Wat vinden jullie daarvan? 
Van Koten: Deze maatschappelijk opgave 
staat als A-thema omschreven in ons raads-
akkoord. Klimaatverandering aanpakken 
doen we samen. Lokaal vinden mensen de 
kracht en de moed om in actie te komen. 
Van Deudekom: LGV vindt het belang-
rijk dat wij ons blijven inzetten voor een 
gezond klimaatakkoord, lokaal en regionaal. 
Het is belangrijk dat onze lucht, water en  
bodem schoon blijven. Energie zullen we  
altijd blijven gebruiken daarom is het  
belangrijk om te blijven zoeken naar allerlei 
schone bronnen om energie op te wekken. 
We zijn op de goede weg maar zijn er nog 
lang niet. 
Van Koten: Politiek Sociaal staat achter 
de plannen om te starten met een investe-
ringsmaatschappij. Zo is er straks bijvoor-
beeld een buurt-batterij voor de opslag van 
elektriciteit. 
Van Deudekom: LGV is blij dat wij stappen 
gaan zetten richting geo-en aquathermie 

op te nemen in de Regionale Energie Stra-
tegie (RES) aqua-en geothermie zijn duur-
zame energiebronnen die energie halen uit 
warmte, het zijn bewezen technologieën  
om huizen en bedrijven in de toekomst te 
voorzien van warmte en energie. 
Van Koten: Politiek Sociaal werkt graag 
mee. Gelijk vinden we dat de grote vervui-
lers in onze regio zeker niet kunnen achter-
blijven. 

Wat willen jullie nog meegeven? 
Van Koten: Over de financiële vertaling 
moeten we nog een integrale afweging  
maken tijdens de perspectiefnota en de  
begroting. Het lokaal bestuur moet door  
het Rijk dan wel financieel goed toegerust 
zijn om echt door te pakken. 
Van Deudekom: Wat kunnen wij zelf  
doen, dat is vooral opletten hoe wij met 
het eigen gebruik van energie omgaan. 
Ook kunnen we een bijdrage leveren door 
bijvoorbeeld zonnepanelen op wonin-
gen/ woningcorporaties te plaatsen, meer  
vegetarische, veganistische en plantaar- 
dige zuivelproducten gaan gebruiken. LGV 
zal zich in blijven zetten op het gebied van  
milieu en duurzaamheid.  
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IJmuiden - Ze hebben er weer zin in, de bewoners van het Kleine Strand. Eind vorige week werden de huisjes geplaatst 
en ook andere attributen, zoals dit gezellige welkomstbord, werden weer ‘van stal’ gehaald. Dat werd gespot door foto-
graaf Ton van Steijn.

Het lijkt wel winter maar... het 
Kleine Strand is er klaar voor!

Santpoort-Noord - De Oranje 
Vereniging Santpoort-Noord 
bestaat honderd jaar maar kan dit 
uiteraard niet groots vieren. ,,Na een 
jaar waarin corona de hoofdrol 
gespeeld heeft, hadden we jullie 
graag medegedeeld dat we weer 
met elkaar Koningsdag zouden 
kunnen vieren op het Landje van 
Scholz’’, aldus het bestuur in een 
brief aan haar sponsoren.
,,Samen te proosten op het 
100-jarige bestaan van de Oranje 
Vereniging Santpoort-Noord en 
weer een dag als vanouds te 
beleven. Helaas zit dit er opnieuw 

niet in. Wel organiseren we een 
online pubquiz en een dorpsspel 
voor de kleintjes waarin zij samen 
met hun ouders door ons dorp 
lopen om vragen te beantwoorden 
en puzzels oplossen.’’

Ook dit jaar heeft het bestuur 
besloten geen bijdrage te vragen 
aan haar sponsoren. ,,Voor de 
meeste ondernemers is het immers 
nog een onzekere tijd en willen wij 
jullie niet belasten met een spon-
sorbijdrage voor een Koningsdag 
waarbij we u onvoldoende exposure 
kunnen bieden’’, aldus het bestuur.

Geen viering eeuwfeest Oranje 
Vereniging Santpoort-Noord

M A A K  VA N  J E  H U I S 
J O U W  D R O O M H U I S !

3X PER JAAR  
in onzE 

kRAntEn!
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COLUMN

De patiënt vroeg me om een 
verwijsbrief voor de specialist. 
Het was weer tijd. Hij zag al ruim 
tien jaar deze specialist. De 
laatste jaren was dit eens per 
jaar. Al zolang bij een specialist 
en dan nog niet beter zijn. Ik wil 
mijn specialistische collega’s 
natuurlijk niet afvallen. Die doen 
goed werk. Maar wat is de 
toegevoegde waarde van eens 
per jaar een specialist zien?  Wat 
gebeurt er dan e�ectief bij zo’n 
consult? Is dat niet meer dan de 
specialist een hand geven, 
zeggen dat het goed gaat om 
dan na enkele minuten weer 
buiten te staan met een recept 
en een afspraak voor het 
volgend jaar? Komt er ooit een 
specialist bij de patiënt wanneer 
er problemen zijn? Maar ja, 
mensen waarderen het enorm, 
dus ik knikte instemmend.  
Zie ook onze website www.west-
broekerplas.nl/blogs

Specialist

Regio - Op vrijdag 23 april vindt 
weer een online Alzheimertrefpunt 
plaats. Dit keer gaat het over de rol 
van de casemanager dementie voor 
en na de diagnose. Gespreksleider 
Patrick Bellaart gaat in gesprek met 
casemanager Trees Berkhout van de 
ViVa! Zorggroep. Ze gaan praten over 
wat een casemanager in elk stadium 
van de ziekte kan doen en hoe je in 
contact kunt komen met een case-
manager. Door corona zijn gewone 
Alzheimertrefpunten niet mogelijk. 
Afdeling Midden-Kennemerland van 
Alzheimer Nederland zendt als alter-
natief gesprekken uit via internet. 
Het gesprek is live te volgen via de 
website van de afdeling en tijdens 
het gesprek kan men bellen om een 
vraag te stellen of iets in te brengen. 
Het telefoonnummer is: 
06 22742852. Kijk op www.
alzheimer-nederland.nl/midden-
kennemerland voor meer informatie.

Online 
Alzheimertrefpunt

Regio - Het Spaarne Gasthuis organi-
seert voorlichting over borstpro-
theses. 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. Ervarings-
deskundige prothesevoorlichters 
vertellen u over het dragen van een 
prothese en over de mogelijkheden 
en verschillen tussen protheses.
Er wordt gewerkt op afspraak. Daarom 
is het nodig dat u zich opgeeft voor 
dit gesprek. Belt u hiervoor de afde-
ling patiëntenvoorlichting van het 
Spaarne Gasthuis op nummer (023) 
224 2060 of stuur een e-mail naar 
patientenvoorlichting@spaarnegast-
huis.nl. De medewerker patiënten-
voorlichting brengt u in contact met 
de prothesevoorlichter.
Meer informatie: www.borstkanker.nl.

Voorlichting over 
borstprotheses

Al zo’n dertig jaar lang is de paarden-
stal hofstede De Kruidberg actief en 
in al die jaren was er nooit sprake van 
een besmetting met het gevreesde 
paardenvirus. ,,Elk voorjaar steekt het 
virus weer ergens de kop op, het 
gedijt goed in kou en nattigheid’’, 
vertelt Saskia Rutte. Ze gaat verder: 
,,Ik denk dat wij tot nu toe altijd 
mazzel gehad hebben. Maar dit keer 
dus niet.’’ 

Hoe het virus haar stal heeft kunnen 
bereiken, blijft een raadsel, dat zeer 
waarschijnlijk nooit opgelost zal 
worden.
,,Het kan bijvoorbeeld zijn dat de 
hoefsmid, de tandarts, of de dieren-
arts het bij zich heeft gedragen, maar 
ook een nieuw paard op stal kan de 
drager zijn geweest. Daar valt niet 
meer achter te komen.’’ Zoals het 
coronavirus niet op ieder mens 
dezelfde uitwerking heeft, zo geldt 
bij paarden hetzelfde voor het rhino-
virus. Soms blijven de klachten 
beperkt tot koorts en een snotneus, 
maar in andere gevallen kunnen 
ernstige complicaties ontstaan. Een 
paard kan verlamd raken en aan het 
virus overlijden.

Niet goed gegeten
De besmetting kwam aan het licht 
doordat het betre�ende paard 
opeens een slechte eetlust had. ,,Als 
een paard koorts heeft, wordt het 
vaak wat slomer, dat merk je dan 
tijdens het rijden. Dit paard had 
bovendien niet goed gegeten, terwijl 
ze normaal een goede eter is. Omdat 
het paard al jaren bij ons op stal 
staat, valt het heel snel op als ze 
ander gedrag vertoont. We hebben 
het paard vorige week dinsdag laten 
testen en woensdag om 17.00 uur 
werden we door de dierenarts 
gebeld. De uitslag was dat het paard 
positief getest was op variant EHV1 
van het rhinovirus.’’ Het gaat om een 
paard dat zelf nooit van het erf af 
komt, dus het virus moet door iets of 
iemand naar de paardenstal zijn 
overgebracht of het paard was zelf al 
drager van het virus. Volgens Rutter 
staat overigens niet vast dat dit 
paard als eerste van de stal besmet 
raakte: ,,Misschien is het bij een 
ander paard begonnen, dat zelf niet 
ziek is geworden. We zijn direct 
begonnen met twee keer per dag 
van alle paarden de temperatuur 
opnemen. Zo kwamen we er vrij snel 

achter dat nog drie paarden koorts 
hadden. Inmiddels is daar nog een 
vijfde paard bij gekomen. Eentje liep 
gewoon te rennen en spelen in de 
wei. Je kunt dus niet altijd aan ze 
merken dat ze koorts hebben.’’

Besmettelijk
De incubatietijd van het virus 
bedraagt vijf tot twaalf dagen. Afge-
lopen dinsdag was de vierde dag op 
rij zonder nieuwe koortsgevallen. 
Alle paarden grazen nu van elkaar 
gescheiden, in de weilanden van de 
acht hectare land zijn kilometers 
draad gespannen tussen paaltjes om 
zo te voorkomen dat de paarden bij 
elkaar kunnen komen. ,,Het virus 
blijft niet lang in de lucht hangen, 
daarom kunnen de paarden gewoon 
buiten in de wei staan, maar ze 
mogen niet bij elkaar komen. Voor 
passanten is belangrijk dat ze geen 
paarden aaien, want als ze een 
besmet paard aaien, kunnen ze het 
virus zo overbrengen op een gezond 
paard en dan begint alles hier weer 
van voor af aan.’’ Langs de weg zijn 
daarom inmiddels bordjes geplaatst 
om wandelaars hierop te attenderen. 
Ook als een paard zelf geen ziekte-
verschijnselen meer heeft, blijft het 
nog twee weken besmettelijk. Bij 
hofstede De Kruidberg staan 45 
paarden. ,,Sociaal contact tussen de 
paarden onderling vinden we 
normaal gesproken heel belangrijk, 
maar nu kan dat even niet’’, aldus 
Saskia Rutte.

Santpoort - Een paard in de stal van hofstede De Kruidberg aan de Duin- 
en Kruidbergerweg blijkt het zeer besmettelijke rhinovirus te hebben 
opgelopen. Aan dat virus overleden enkele weken geleden zeventien 
paarden die deelnamen aan een concours in de Spaanse stad Valencia. 
Vier andere paarden van de Santpoortse paardenstal blijken symptomen 
van het virus te hebben. Eigenaresse Saskia Rutte heeft de stal direct 
gesloten en de zieke paarden in quarantaine geplaatst.

Gevreesde rhinovirus duikt
op bij hofstede De Kruidberg

Voorbijgangers wordt dringend verzocht de paarden niet te aaien of voeren. Foto: Saskia Rutte

WWW.LIJF ENG EZO ND H EID .NL
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De zaak kwam vorige week vrijdag al 
aan het rollen, toen een klant van de 
nabij gelegen Bomba’s Ranch aan de 
bel trok. Eigenaar Steve de Boer 

vertelt: ,,Diegene heeft ons meege-
nomen naar het stuk land om de situ-
atie te bekijken.’’ Hij trof onder meer 
een gewonde pony aan, waarop hij 

alarm sloeg. De pony werd later over-
gebracht naar Bomba’s Ranch, maar 
bleek er zo slecht aan toe te zijn, dat 
de dierenarts moest besluiten het 
dier te laten inslapen. Dinsdag-
middag heeft de dierenpolitie alle 
dieren van het land gehaald en werd 
duidelijk dat er diverse overleden 
dieren lagen. De Boer: ,,Er lagen een 
dood varken en twee dode geitjes. Er 
is een graafmachine gekomen om in 
de mesthoop te graven en toen 

bleken er nog veel meer dode dieren 
te liggen, minstens tien, schat ik.’’
Het stukje land is van een echtpaar 
dat hier diverse boerderijdieren 
hield, waaronder paarden en pony’s. 
Ook varkens, schapen, geiten en 
kippen hoorden er thuis. De gege-
vens van het paar zijn bij de politie 
bekend, zij zullen zich voor de situ-
atie moeten verantwoorden. 
Houders van boerderijdieren zijn 
wettelijk verplicht om na een sterf-

geval het kadaver te laten afvoeren 
door Rendac, een door de overheid 
aangewezen bedrijf dat zich hierin 
heeft gespecialiseerd. Waarom het 
echtpaar daartoe niet is overgegaan 
en waarom de dieren niet goed 
verzorgd zijn, is niet duidelijk. Het is 
niet de eerste keer dat door omstan-
ders het dierenwelzijn op het betref-
fende perceel aan de orde is gesteld. 
Enkele jaren geleden werd ook al een 
dood dier aangetro�en.

Spaarndam - Een gruwelijke ontdekking dinsdagmiddag op een stuk 
land aan de Spaarndammerdijk. Op het terrein, dat verhuurd wordt aan 
particulieren, werden diverse kadavers van dode boerderijdieren aange-
tro�en. Naar schatting dertig tot veertig levende dieren zijn door de 
dierenpolitie van het terrein gehaald omdat ze zwaar verwaarloosd 
waren. Nader onderzoek op het terrein bracht aan het licht dat er nog 
meer dode dieren onder een mesthoop lagen.

Dode dieren aangetroffen op stukje land in Spaarndam

IJmuiden - Op de kruising Kanaaldijk met De Geul in IJmuiden heeft vorige week woensdagmiddag een ernstig 
ongeval plaatsgevonden. In totaal raakten vier mensen daarbij gewond. Rond 15.15 uur werden de hulpdiensten 
gealarmeerd. Ter plaatse bleken twee voertuigen met elkaar in botsing te zijn gekomen. Eén van de twee kwam op zijn 
dak tot stilstand. De vier gewonden zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Foto: Michel van Bergen

Vier gewonden op de Kanaaldijk

Op het terrein werden diverse dode boerderijdieren gevonden. Foto: Michel van Bergen

Santpoort - Als je niet beter zou weten, zou je wellicht denken dat aan de 
Gladiolenstraat in Santpoort-Noord een olieveld is aangeboord. Daarmee 
hebben deze lange rode buizen echter niets van doen. Het zijn zogenoemde 
mantelbuizen, die gebruik worden om leidingen doorheen te trekken. Met 
name als leidingen onder of door een obstakel als een fundering, muur of 
verkeersweg moeten worden getrokken, zijn mantelbuizen van nut. Bij even-
tuele vervanging van een leiding, kan die simpelweg door de mantelbuis 
worden getrokken, zonder dat er obstakels verwijderd of afgebroken moeten 
worden. Mantelbuizen zijn er in diverse formaten, de exemplaren op de foto 
zijn behoorlijk fors van diameter. De rode kleur verraadt dat het hier gaat om 
buizen voor elektriciteitsleidingen. Foto: Jan de Haas

Olieboringen in Gladiolenstraat?
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Door Ingeborg Baumann met dank 
aan Erik Baalbergen

De dames Betty Sleurink en Fenny 
Ruiten zitten in een van de apparte-
menten van het Langevlak met de 
ko�e klaar en lekkere koekjes op 
tafel. Gezellig. ,,Het is ook heel 
gezellig hier, we hebben een �jn 
buurtje.’’ Samen met Wil Schippers en 
Marianne en Jaap v.d. Kolk zijn ze de 
spil van dat buurtje. ,,Zet je er wel bij 
dat onze mannen ook heel veel doen 
en dat we eigenlijk alles met z’n allen 
doen?’’ Vijf jaar geleden zaten ze te 
brainstormen of er wel behoefte zou 
zijn aan een buurtcomité. En hoewel 
de gemiddelde leeftijd van de bewo-
ners rond de 60 plus ligt, en 
misschien juist daaróm wel, sloeg dat 
idee aan. De eerste barbecue was 
een succes en langzamerhand werd 
iedereen steeds enthousiaster. Dat 
blijkt ook wel want bijna alle balkons, 
tuintjes en de galerijen zijn vrolijk 
versierd voor het 50-jarig bestaan. 

Saamhorigheid
Betty en Fenny: ,,Zeker in deze tijd 
hebben de mensen dat gevoel van 
saamhorigheid en kleine attenties 
gewoon nodig. We hebben bossen 
tulpen uitgedeeld, we verzorgen de 
oranje tompouces op Koningsdag, 
op 28 maart hebben we superleuke 

bekers met foto opdruk en hartjes 
uitgedeeld en 29 maart cupcakes 
met een vlaggetje 50 erop verzorgd. 
Maar dat natuurlijk niet alleen. We 
zijn er echt voor elkaar. We hebben 2 
buurtapps, een voor de gekke gein-
tjes zoals we altijd zeggen maar ook 
een voor serieuze zaken. Nare dingen 
als ziekte of overlijden dus. Of hulp-
vragen, dat kan ook.’’ Het is duidelijk 
dat de bewoners het op het Lange-
vlak naar hun zin hebben en op de 
vraag hoe dat komt antwoorden de 
dames:,, Het zijn super�jne huizen 
met een grote woonkeuken. Er is bij 
de bouw rekening gehouden met 
zand en zout dus alles blijft netjes. 
We zitten hier aan de rand van 
IJmuiden en midden in de natuur. En 
toch overal dichtbij terwijl het hier 
lekker rustig is.’’ 

Naamgeving
Hoe de ‘vlakken’ aan hun naam 
komen is een verhaal apart. Met de 
hulp van IJmuidenkenner, fotograaf 
en columnist van deze krant leren we 
het volgende. In Typisch IJmuiden 1 
december 2016 vertelt Baalbergen:,, 
De naamgeving van de straten en 
vlakken in het oorspronkelijke 
Zeewijk roept soms vragen op. Een 
enkeling weet dat het door kodde-
beiers gebruikte namen in het duin-
gebied zijn.’’ Een koddebeier is een 

veldwachter of jachtopziener leert 
het woordenboek ons. Het verhaal 
gaat verder:,, Een gemeenteraadslid 
stelde voor om lokale namen uit het 
duingebied te gebruiken. Hij vraagt 
jachtopziener Gijs Jansen, die het 
duingebied op zijn duimpje kent, om 
namen uit het te bebouwen duinge-
bied aan te dragen. Jansen stelt een 
lijst op van zowel oude als nieuwe 
door jachtopzieners verzonnen en 
gebruikte namen van vlakken, duin-
toppen en andere duingebieden die 
niet met naam op kaarten zijn te 
vinden. In 1963 worden de straat-
namen o�cieel vastgesteld. Uitein-
delijk zijn bijna alle namen behalve 
Ganzenvlak gebruikt. Bij de naamge-
ving is er nauwelijks rekening 
gehouden met de oorspronkelijke 
ligging van de betre�ende duinge-
bieden. Achter bijna elke naam 
schuilt een verhaal of een indicatie 
van waar het vlak of de duintop lag.’’

Actief
Het lijkt erop dat Langevlak het 
meest actieve van deze wijk is. 
Misschien worden de andere vlakken 
en buurten hierdoor geïnspireerd. 
We kennen allemaal het gezegde van 
die goede buur en die verre vriend. 
Betty zegt dan ook:,, We letten hier 
echt op elkaar, houden rekening met 
elkaar. Er zijn best mensen eenzaam 
en verdrietig in deze tijd en op deze 
manier kun je er zijn voor elkaar.’’ 
Heel belangrijk inderdaad. 

En die feestjes, barbecues en borrels? 
Die komen er! Laat maar over aan het 
buurtcomité Langevlak.   

IJmuiden – Overgoten door een zonnetje ziet het Langevlak in IJmuiden 
er zo feestelijk uit, dat de heimwee naar straatfeesten, buurtbarbecues 
en burenborrels tot laat in de avond, meteen toeslaat. Het buurtcomité 
van het Langevlak bestaat 5 jaar en op 29 maart 1971 werd de sleutel van 
Langevlak 20 overhandigd aan de heer en mevrouw Remkes. Vijftig jaar 
geleden dus. Het actieve en trotse buurtcomité maakt er een feestje van.

Feest op het meest actieve 
Vlak van IJmuiden

Het Langevlak feestelijk aangekleed voor 50-jarig bestaan. Foto: Ingeborg Baumann

Opening vaccinatielocaties in 
IJmuiden en Uitgeest
 Volgende week opent GGD Kenne-
merland twee nieuwe vaccinatieloca-
ties in IJmuiden en Uitgeest. De 
locatie in IJmuiden opent op 
maandag 12 april. De locatie in 
Uitgeest een dag later. GGD Kenne-
merland is hiermee voorbereid op de 
beschikbaarheid van meer vaccins en 
heeft nu de infrastructuur beschik-
baar om direct deze vaccinaties te 
kunnen zetten.
 
Grens 50.000 gezette vaccinaties 
gepasseerd in Kennemerland
GGD Kennemerland heeft in totaal 
inmiddels 52.132 vaccinaties gezet. 
Op 15 januari 2021 is GGD Kenne-
merland gestart met het vaccineren 
van zorgmedewerkers; eerst de 
verpleeghuiszorg en sinds 15 
februari ook de langdurige zorg. Op 
26 januari is daarnaast gestart met 
het vaccineren van mobiele thuiswo-
nende 90-plussers, gevolgd door 
mobiele thuiswonende 65-90-jarigen 
(van oud naar jong). Momenteel 
wordt de doelgroep 75+ gevacci-
neerd. Een groot aantal zorgprofes-
sionals heeft inmiddels ook de 
tweede prik gekregen.
Vanaf afgelopen dinsdag ontvangen 
mensen met het geboortejaar 1947 
en 1948 van het RIVM een uitnodi-
ging voor een coronavaccinatie. Het 
is belangrijk dat de 73- en 74-jarigen 
die zich willen laten vaccineren na 
ontvangst van de uitnodiging zo snel 
mogelijk een afspraak inplannen.
 
Wekelijkse cijfers
In de week van 25 t/m 31 maart  
waren er 1694 nieuwe besmettingen 
(308 per 100.000 inwoners). Dat zijn 
er 31 minder dan vorige week; een 
afname van 1,8%. Er zijn in die week 
18.724 COVID-19 testen afgenomen 
door GGD Kennemerland. Dit zijn er 
626 minder dan de week ervoor, 
maar ligt nog steeds relatief hoog.
In aanloop naar het paasweekend 
was het deze week in sommige 
plaatsen erg druk op de teststraten. 
In de regio is echter voldoende test-
capaciteit. Wie zich op de testlocatie 

bij Schiphol laat testen, heeft de 
uitslag altijd dezelfde dag nog. Vaak 
zelfs binnen enkele uren. Inwoners 
uit de regio Kennemerland kunnen 
zich daarnaast laten testen in 
Haarlem en Beverwijk. Een mobiele 
testbus staat tenslotte in wisselende 
gemeenten. 
 
GGD Kennemerland gestart met 
aangepaste afnamemethode voor 
coronatest bij kinderen t/m 12 jaar
GGD Kennemerland is gestart met de 
aangepaste afnamemethode voor 
een coronatest bij kinderen t/m 12 
jaar. Deze methode is de mid-turbi-
nate bemonstering. Het gaat hierbij 
wel om hetzelfde wattenstaa�e als 
bij volwassenen. Alleen gaat hij 
minder diep de neus in.
 
Uitkomsten Coronapeiling 
Jeugd 2021
Veel scholieren in Kennemerland 
bekommeren zich om hun dierbaren 
en willen besmettingen met het 
coronavirus voorkomen. Bijna drie-
kwart is bang om hun omgeving te 
besmetten. Dit en meer blijkt uit de 
Coronapeiling Jeugd 2021, een 
onderzoek van GGD Kennemerland 
naar gezondheid, welzijn en leefstijl 
en de gevolgen van de coronacrisis 
bij leerlingen in het voortgezet 
onderwijs (klas één t/m zes).
 
Daarnaast is er sprake van een 
verdubbeling van eenzaamheid en 
online gepest worden in vergelijking 
met najaar 2019. Waar mogelijk zijn 
de resultaten van tweede en vierde 
klassers in deze Coronapeiling 
gelegd naast de resultaten van de 
Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 
(deze betrof alleen klas twee en vier). 
Het percentage leerlingen dat risico 
loopt op eenzaamheid is voor 
tweede en vierde klassers nu 30%, en 
daarmee ruim twee keer zo hoog dan 
in 2019 (14%). Ook bij online gepest 
worden is er een verdubbeling: 11% 
van de tweede en vierde klassers is 
gepest via internet in de afgelopen 
drie maanden, in 2019 was dat 5%.
Het volledige bericht is te vinden op 
www.ggdkennemerland.nl.

Volgende week opent 
vaccatielocatie in IJmuiden
Regio - Iedere vrijdag informeert de GGD Kennemerland de media over 
de actuele feiten betre�ende het coronavirus in onze regio. Deze week 
aandacht voor de opening van nieuwe test- en vaccinatielocaties, het 
vaccinatietraject, de wekelijkse cijfers, start aangepaste testafname voor 
kinderen en de uitkomsten van de Coronapeiling Jeugd 2021.

Velsen - De paasdagen werden door de storm plus begeleidende windstoten 
en hagelbuien grotendeels binnen doorgebracht. En wie het aandurfde om 
even een ommetje te gaan maken, omdat de zon zich dan ineens verleidelijk 
liet zien, kon in een klein ommetje van tien minuten ervaren, dat alle weer-
types zich snel afwisselden. April doet wat hij wil, dat moge duidelijk zijn. Foto: 
Arita Immerzeel

Hagel, windstoten èn zon 
tegelijk in een klein ommetje
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Driehuis - Bij de onlangs gehouden 
presentatie van adviesbureau 
Goudappel Co�eng over de 
verkeerssituatie in Driehuis werd 
onder meer gesproken over de 
aftakking van de Van den Vondel-
laan richting Wol� en Dekenlaan. 
Een aanpassing van het wegpro�el 
zou ervoor kunnen zorgen dat er 
meer opstelruimte komt voor 
auto’s en dat in- en uitvoegen 
gemakkelijker wordt. Een opmer-
kelijke conclusie, gezien het feit 
dat de Van den Vondelweg afge-
lopen zomer geheel op de schop 
ging. Voor de VVD-fractie was het 
aanleiding om een aantal vragen 
te stellen aan burgemeester en 
wethouders.

Of aanpassing van de betre�ende 
afslag noodzakelijk is, laat het college 
afhangen van de keuzes die voor 
Driehuis worden gemaakt. ,,Afhanke-
lijk van de concrete bouwinitiatieven 
en de daadwerkelijke verkeersgroei is 
in de toekomst mogelijk wel een 
aanpassing gewenst in het kader van 

verkeersveiligheid’’, schrijft het 
college in reactie op de VVD-vragen. 
Men vermeldt daarbij dat tijdens de 
presentatie door Goudappel Co�eng 
alleen de conceptversie van het 
onderzoeksrapport werd besproken. 
Dat de betre�ende verkeerssituatie 
niet bij de voorbereiding van het 
groot onderhoud aan de Van den 
Vondellaan naar voren kwam als 
knelpunt, is er de reden voor 
geweest dat er niet speci�ek over 
een wijziging van de situatie alhier is 
gesproken. Zowel vanuit de gemeen-
telijke organisatie als vanuit bewo-
ners waren er geen signalen van een 
wezenlijk probleem. ,,Op drukke 
momenten is met name bij het 
linksaf slaan vanaf de parallelweg 
richting IJmuiden enig geduld 
vereist, maar dat geldt voor alle 
zijstraten langs deze route. Er is geen 
sprake van een onveilige situatie en 
met de rotondes is er een alternatief 
aanwezig.’’ Tot het houden van een 
verkeersonderzoek in Driehuis werd 
pas na voltooiing van de werkzaam-
heden op de Van den Vondelweg 

besloten.
Voor de VVD-fractie is vooral het 
kostenaspect een reden geweest om 
de kwestie bij burgemeester en 
wethouders aan te kaarten. Als er 
binnen tien jaar opnieuw aan de weg 
gesleuteld moet worden, is dat 
zonde van het geld, zo redeneren de 
liberalen. Het college weerlegt dat 
argument: ,,De Van den Vondellaan is 
aangepakt in het kader van groot 
onderhoud dat niet meer kon 
wachten. Het aanpassen van de 
wegen in een gemeente is een 
continu proces, waarbij wordt gehan-
deld op basis van zich steeds ontwik-
kelende inzichten, de daadwerkelijke 
groei van mobiliteit, veranderingen 
in mobiliteit en wensen van 
inwoners.’’ 
Overigens werkt het college momen-
teel aan een inventarisatie van de 
verkeersveiligheid op en rond 
rotondes in de hele gemeente. De 
conclusies uit deze inventarisatie 
zullen ook worden meegenomen bij 
toekomstig onderhoud en 
herinrichtingen.

Is aanpassing afslag noodzakelijk? 
Van den Vondellaan weer op de schop?

Een boom in de tuin van de buren 
die niet goed gesnoeid wordt en 
daardoor voor overlast zorgt? Een 
hond die de hele dag door blaft, 
waardoor het woongenot drastisch is 
gedaald? Het zijn vaak de meest 
simpele dagelijks ergernissen, die tot 
grote ruzies kunnen leiden. In senio-
rencomplex De Schulpen in Velsen-
Noord ging het mis nadat een 
bestuurslid uit de recreatiecommissie 
werd gezet. Sindsdien is een vijan-
dige sfeer ontstaan en ervaart de ene 
partij allerlei kleine pesterijtjes. Het 
gaat allemaal om het gebruiken van 
de gemeenschappelijke recreatie-
ruimte in het gebouw, waar gewoon-
lijk allerlei activiteiten worden 
georganiseerd.
Twee bewoonsters vertellen: ,,Op een 

gegeven moment konden we niet 
meer in de keuken komen, omdat de 
deur op slot zat. We konden dus niet 
meer bij de kopjes komen en hebben 
een jaar lang ko�e in wegwerpbe-
kertjes geschonken.’’ Ook toen 
woningcorporatie Velison Wonen, 
eigenaar van het gebouw, de deur 
voor de gebruikers opende, hield de 
strijd niet op. ,,Ko�epotten werden 
weggehaald, de afstandsbediening 
van de tv was opeens verdwenen en 
ook de dvd-speler is weg’’, sommen 
de bewoonsters op. Ze wijzen naar 
een andere bewoonster als aansticht-
ster van het kwaad. ,,Zij voert een 
terreurbewind, haar wil is wet’’, 
meent het tweetal.
Het bleef overigens niet bij alleen 
een discussie over het gebruiksrecht 

van de gemeenschappelijke ruimte. 
Op de bankrekening van de recrea-
tiecommissie zou nog een geldge-
drag staan, geld dat feitelijk aan de 
bewoners toebehoort en bedoeld is 
voor de activiteiten die in de recrea-
tieruimte worden georganiseerd. De 
ruzie tussen de twee partijen liep 
uiteindelijk zo hoog op dat iemand 
besloot om de bekende televisie-
rechter mr. Frank Visser in te 
schakelen. 
Samen met presentator Viktor Brand 
bezocht hij onlangs het senioren-
complex in Velsen-Noord om uit te 
zoeken wat er precies aan de hand is 
en op welke manier de ruzie kan 
worden bijgelegd.

Of dat naar tevredenheid van beide 
partijen is gelukt, kunnen de kijkers 
volgende week zelf bekijken. De 
uitzending van het programma ‘Mr. 
Frank Visser doet uitspraak’ over deze 
seniorentwist is op donderdag 15 
april om 21.30 uur bij SBS6.

Velsen-Noord - Onlangs was mr. Frank Visser op Velsens grondgebied. 
Bewoners van seniorencomplex De Schulpen in Velsen-Noord hadden 
zijn hulp ingeroepen om een ruzie tussen bewoners op te lossen. Al 
langere tijd maken twee groepen bewoners elkaar het leven zuur. 
Volgende week komt de zaak op televisie.

Mr. Frank Visser onderzoekt 
bewonersruzie in seniorencomplex

Mr. Frank Visser in gesprek met de twee strijdende partijen. Foto: Vincent TV Producties

Santpoort - Horecabedrijven, sauna’s 
en pretparken zouden de deuren per 
direct weer moeten kunnen openen 
voor mensen die gevaccineerd zijn. 
Dat vindt een meerderheid van de 
Nederlanders, zo blijkt uit een peiling 
van Hart van Nederland onder bijna 
drieduizend panelleden. Natuurlijk 
zou een dergelijke maatregel ook 
voor de cultuursector kunnen 
gelden. Het bracht Paula Blom van ’t 
Mosterdzaadje op het idee om een 
concert te gaan organiseren voor 
mensen die hun vaccinatie tegen 
COVID-19 inmiddels hebben 
ontvangen.

De meest kwetsbare groepen in ons 
land werden begin dit jaar als eersten 
gevaccineerd. Inmiddels volgt men 
schema’s die grotendeels op leeftijd 
zijn gebaseerd. De verwachting is dat 
alle mensen boven de 50 jaar uiterlijk 
eind mei hun eerste vaccinatie 
hebben ontvangen, als ze dat willen. 
Veel bezoekers van de concerten in ’t 
Mosterdzaadje behoren tot de cate-
gorie die inmiddels al gevaccineerd 
is of het vaccin spoedig zal 
ontvangen. Inmiddels heeft Paula 
Blom een formeel verzoek aan de 
gemeente Velsen gericht. Ze vraagt 
toestemming om op de zondagen 11 
en 18 april om 15.00 uur muziekuit-
voeringen te mogen organiseren. 
,,Voor de mensen die reeds gevacci-

neerd zijn en de muziek in hun leven 
al veel te lang hebben moeten 
missen’’, staat in de aanvraag te lezen. 
Verder schrijft ze: ,,Mij bereiken de 
berichten van ouderen die hunkeren 
naar het warme bad dat de levende 
muziek in het mooiste concertzaaltje 
van Nederland hen kan bieden. Wij 
zijn er klaar voor.’’

Vorig jaar zomer werd in ’t Mosterd-
zaadje al gewerkt op basis van een 
reserveringssysteem en werden alle 
coronavoorschriften strikt nageleefd. 
Als bezoekers anderhalve meter 
afstand tot elkaar moeten houden, 
kunnen twintig gasten in de zaal 
plaatsnemen. Het concert zal zonder 
pauze worden uitgevoerd en bij 
binnenkomst moet iedereen een 
mondkapje dragen. De aanvraag is 
ingediend via het ondernemersloket, 
maar ook bij de wethouder van 
cultuur onder de aandacht gebracht. 
Een reactie liet niet lang op zich 
wachten: ,,Het Mosterdzaadje is een 
voor het publiek toegankelijke 
locatie die op grond van artikel 4a.1 
van de ministeriële regeling gesloten 
moet zijn. Het beperken van het 
publiek tot gevaccineerde personen 
is op dit moment nog geen grond 
voor onthe�ng van deze bepaling.’’ 

Het zal dus nog even duren voordat 
het plan doorgang kan vinden.

Mosterdzaadje wil concerten 
voor gevaccineerden

Santpoort-Zuid - Na het 
verplaatsen van boerderij Sinne-
veld is dinsdag 6 april de tweede 
onbewaakte overweg in Santpoort-
Zuid gesloten. Daarmee is een 
einde gekomen aan een proces van 
vele jaren, waarmee spoorbe-
heerder ProRail de veiligheid van 
dit stuk spoor �ink wil verbeteren.

In november 2020 ging de noorde-
lijke overweg al dicht, nadat er een 
ontsluitingsweg was aangelegd. Voor 
de zuidelijke overweg was het nog 
even wachten op de verplaatsing van 
de boerderij Sinneveld naar de 
andere kant van het spoor. Nu dat is 
gebeurd kon ook deze overweg 
gesloten worden. ,,Hiermee is een 
einde gekomen aan een proces van 
vele jaren waarmee we de veiligheid 
op dit stuk spoor �ink willen verbe-
teren,” zegt ProRail regiodirecteur 
Harro Homan. ,,We zijn er blij mee 
dat we dit nu na intensieve samen-
werking met de gemeente, de lande-
lijke bemiddelaar overwegen van het 
ministerie, en overleg met omwo-
nenden hebben kunnen afronden.” 
De overweg is afgesloten door de 

plaatsing van een hekwerk. De 
komende weken gaat ProRail verder 
met de afwerking van beide over-
wegen en zal men de bouwplaatsen 
opruimen.

De onbeveiligde overwegen in Sant-
poort-Zuid lagen in een �auwe bocht 
in de spoorweg. Daardoor was er 
maar weinig tijd om een aanko-
mende trein op tijd op te merken. In 
de loop van de tijd werd de noorde-
lijke overweg beveiligd met onder 
meer lichtsignalen, een veerooster 
en hekken die onlangs nog voorzien 
waren van elektromotoren. Omdat 
ook hiermee onveilige situaties 
zouden blijven bestaan werkte 
ProRail samen met de gemeente 
Velsen en omwonenden aan een 
de�nitieve oplossing: namelijk het 
sluiten van beide overwegen. ,,Met 
deze oplossing is het gebied rond dit 
stuk spoor nu echt veilig voor onze 
inwoners, bezoekers en voor de 
treinen die hier rijden’’, zegt Bram 
Diepstraten, wethouder mobiliteit bij 
de gemeente Velsen en verkeersvei-
ligheidsambassadeur voor de regio 
Haarlem-IJmond. 

Tweede onbewaakte overweg 
in Santpoort-Zuid gesloten

Links regiodirecteur van ProRail Harro Homan en rechts wethouder Bram 
Diepstraten. Foto: ProRail/Gerrit Serné
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BIJ DE REDACTIE AAN TAFEL

Door Arita Immerzeel

Terwijl buiten hagel tegen de 
ramen slaat, schuift Patrick de Jong 
namens Gemeente Velsen virtueel 
aan. Hij is als senior projectleider 
Civiel nauw betrokken bij de meest 
recente herconstructie en nasleep 
hiervan van de Van den Vondellaan 
in Driehuis. De herconstructie vond 
plaats medio 2020. Gebruikers van 
en bewoners aan de Van den 
Vondellaan uitten sindsdien diverse 
klachten betre�ende de uitvoering 
van het renovatieproject en de 
kwaliteit van de afwerking. In de 
IJmuider Courant werd onlangs 
zelfs de term ‘broddelwerk’ 
gebruikt. Er zou een onafhankelijk 
onderzoek gestart worden, dat uit 
diende te wijzen in hoeverre de 
klachten over uitvoering en afwer-
king terecht zijn en wie zorg zou 
moeten dragen voor het eventuele 
herstel. Helaas is uitvoerend bedrijf 
Wegenbouwer Kreeft Infra uit 
Velsen-Noord ondertussen failliet 
verklaard. In ons gesprek licht De 

Jong toe, hoe nu verder te gaan in 
deze ontstane situatie.

,,Broddelwerk wil ik het niet 
noemen, al zijn er inderdaad wel 
hobbeligheden,” opent De Jong 
eerlijk ons gesprek. ,,Asfalt moet je 
altijd even laten werken, dat is onze 
ervaring met andere projecten. De 
aannemer heeft ons dat ook aange-
raden bij oplevering, toen de 
hobbels al ter sprake kwamen. In 
ons eerste gesprek, of de hobbels 
binnen de marge van de richtlijnen 
voor kwaliteit vielen en er gekozen 
werd voor een onafhankelijk onder-
zoek, deelde het uitvoerend bedrijf 
reeds mee, dat er een faillissement 
op komst was.” Van juni tot 
augustus 2020 is de laan, die een 
doorgaande route tussen Haarlem 
en IJmuiden is, afgesloten geweest 
om alle verhardingen, bomen en 
verlichting te vervangen. ,,Als 
gemeente zijn wij in een situatie 
terechtgekomen, die nieuw voor 
ons is. Dit hebben we nog nooit 
eerder meegemaakt en intern zijn 

wij ons aan het beraden, hoe nu 
verder. Onafhankelijk onderzoek is 
vrij prijzig en er is ook keuze in welk 
soort onderzoek het meest geschikt 
is. Daar zijn wij nog niet uit,” aldus 
De Jong. ,,Overigens is afbrokke-
lend asfalt van de �etspaden, ook 
wel bitumen genaamd, heel te 
doen gebruikelijk. Er is altijd een 
afrafeling, dat is geen bijzonder-
heid.” Er zijn omwonenden, die via 
de IJmuider Courant melden, dat 
hun oprit steil is en hun auto langs 
het trottoir schraapt als zij de oprit 
inrijden. ,,Dat is nieuw voor mij, ik 
vind het jammer dat mensen dit 
aan de krant laten weten, maar ons 
als gemeente overslaan. Melden op 
info@velsen.nl heeft altijd zin, het 
komt bij de desbetre�ende ambte-
naar of wethouder terecht en er 
komt altijd een reactie.” Er zijn ook 
meldingen van verzakkende en 
smalle trottoirs. ,,Het was bij ons 
nog niet bekend, ik heb het zelf 
nagelopen, toen ik er recent van 
hoorde, maar herken de klachten 
niet. Ik sta open voor deze erva-
ringen, al voldoen de breedtes van 
de trottoirs aan de huidige normen. 
Een �etspad dient minstens 2 
meter 50 breed te zijn, dus we 
wisten reeds vóór de renovatie, dat 
er her en der iets van de trottoirs af 
zou gaan. Maar overal zijn de richt-
lijnen voor de juiste maten leidend 
gebleven. Dat geldt trouwens ook 
voor de inritten.” 
De Jong benadrukt tot slot nog 
eens, dat de gemeente hier open 
staat voor opmerkingen en erva-
ringen. ,,Als we het niet weten, 
kunnen we er ook niets mee doen. 
Dus als bewoners of gebruikers van 
de Van den Vondellaan klachten of 
bijzonderheden ondervinden, laat 
ze dat dan melden op info@velsen.
nl. Het is work in progress, wordt 
vervolgd.”

Van den Vondellaan in Driehuis: 
‘hobbelig ja, maar geen broddelwerk’

Velsen - Patrick de Jong van de gemeente Velsen schoof deze week 
digitaal aan bij onze redactie. Het onderwerp: de Van den Vondellaan 
in Driehuis. Er zijn veel klachten over de kwaliteit van het net totaal 
gerenoveerde wegdek.

Vorig jaar richtte de directie van het 
PVM de pijlen nog op BRAK, het 
nieuw te bouwen wetenschappelijk 
centrum voor natuur en klimaat. 
Hierin zou het museum voor natuur- 
en milieueducatie worden onderge-
bracht, maar de gemeenteraad van 
Velsen zette een streep door het 
plan. De �nanciële onderbouwing 
voor het miljoenenproject was te 
wankel en daarmee kwam abrupt 
een einde aan het plan. Intussen 
verblijft met museum nog altijd in 
een tijdelijk onderkomen aan de 
Driehuizerkerkweg. Het pand van het 
Apostolisch Genootschap is drie keer 
zo groot en wordt niet meer zo inten-
sief gebruikt als voorheen.
In de beoogde constructie koopt het 

PVM het pand en wordt het Aposto-
lisch Genootschap huurder. Voordat 
het PVM echter intrek in het pand 
kan nemen, moet er wel het nodige 
aangepast worden. Daarom moet 
eerst worden bekeken of dat alle-
maal �nancieel haalbaar is. Qua 
ligging zou het in elk geval een prima 
plek voor het PVM zijn, temeer daar 
in Zeewijk veel mensen wonen, dat 
kan zowel voor de bezoekersaan-
tallen als ook voor het aantrekken 
van nieuwe vrijwilligers interessant 
zijn. 
Volgend jaar viert het PVM het 
70-jarig bestaan. Gehoopt wordt dat, 
als de verhuisplannen naar deze 
locatie doorgaan, tegen die tijd alles 
achter de rug is.

Nog geen duidelijkheid over 
nieuwe locatie Pieter Vermeulen
IJmuiden - Eind juni moet duidelijk zijn of het haalbaar is om het Pieter 
Vermeulen Museum (PVM) te huisvesten in het pand van het Apostolisch 
Genootschap aan de Doorneberglaan. Beide organisaties zijn enthou-
siast over een plan om te gaan samenwonen, maar een nadere uitwer-
king van onder meer de kosten voor het geschikt maken van het pand 
moet meer duidelijkheid geven.

Het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Doorneberglaan in IJmuiden. 
Foto: Jeroen van Duijn

Dit alles wil overigens niet zeggen 
dat de Stadsschouwburg Velsen uit 
de �nanciële zorgen is. Het 
verscherpt toezicht was al enkele 
jaren van kracht, maar vorig jaar 
kwam de organisatie door de corona-
crisis in zeer zwaar weer terecht. Het 
theater moest noodgedwongen de 
deuren voor lange tijd sluiten en een 
deel van het personeel kreeg te 
horen dat het dienstverband moest 
worden beëindigd. Daar staat tegen-
over dat men er wel in slaagde om in 
een maand tijd zestigduizend euro 
aan giften te ontvangen voor de 
aanschaf van alle benodigdheden 
voor het vertonen van �lms.

De gemeente Velsen besloot eind 
vorig jaar om alleen voor het eerste 
kwartaal van 2021 een subsidie toe 
te kennen, omdat de theaterdirectie 
geen sluitende begroting voor dit 
jaar kon presenteren. In de subsidie-
verlening werd door de gemeente 
gevraagd om uiterlijk 15 maart een 
herziene begroting voor 2021 in te 
dienen en aan die voorwaarde is 
voldaan. 
Op basis van deze sluitende begro-
ting heeft het college de resterende 
subsidie voor 2021 verleend. Hierbij 
is wel uitgegaan van toekenningen 
vanuit de Rijksregelingen TVL en 
NOW.

Stadsschouwburg heeft 
zaken weer op orde
IJmuiden - De directie van de Stadsschouwburg Velsen heeft de adminis-
tratieve organisatie en bedrijfsvoering weer op orde. Daarom is er geen 
grond meer om verscherpt toezicht op de culturele instelling te houden. 
Dat hebben burgemeester en wethouders vandaag laten weten. Per 1 juli 
dit jaar zal het verscherpt toezicht worden beëindigd en wordt terugge-
schakeld naar basistoezicht.

Velsen - Geen wachtrijen zoals in het 
Amsterdamse Bos: IJmuiden heeft z’n 
eigen jaarlijkse sakura, in de 
Lekstraat! Maar ook elders in Velsen 
vinden we de prachtige kersen-
bloesem, zoals op de foto hiernaast in 
de Kruidbergerweg. De geurende 
bloesems en zoemende bijtjes waren 
rijkelijk aanwezig vlak voor en tijdens 
eerste paasdag. Een lust voor oog, 
neus en oor zolang de bloesem-
blaadjes nog hangen, maar een zucht 
voor de autobezitter als de blaadjes 
gaan loslaten. Met het slechte weer 
op komst maakten Arita Immerzeel 
(in Santpoort) en Erik Baalbergen (in 
IJmuiden) deze foto’s maar gauw 
toen alle bloesem er nog aan zat.

Sakura, ook in Velsen
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Kinderen en testen: 
belangrijk om te weten!
Sinds 8 februari zijn de basisscholen en 
de kinderopvang (waaronder ook gastou-
deropvang en nood-BSO) weer open. 
Ook is sinds 1 maart het voortgezet on-
derwijs weer gedeeltelijk geopend. Vol-
gens het beleid van de overheid test de 
GGD nu ook kinderen zónder klachten 
als iemand in de klas of groep positief 
getest is op COVID-19. Een kind uit de 
directe omgeving van een besmet per-
soon, wordt geadviseerd zich zowel di-
rect als op dag 5 te laten testen. Hierbij 
geldt het advies om direct te testen bij 
kinderen onder de 13 minder dringend 
dan voor de test op of na dag 5.

GGD Kennemerland merkt dat het nieu-
we testbeleid voor veel vragen zorgt. 
Daarom lichten we graag een paar be-
langrijke punten uit. 

Een afspraak maken voor uw kind? 
U maakt als ouder of verzorger een af-
spraak via 0800-1202. Heeft uw kind 
contact gehad met iemand met corona? 
Dan hoort u van de GGD hoe u de af-
spraak maakt. Daarbij houden wij zoveel 
mogelijk rekening met de beleving van 
uw kind. Zo kan de voorkeur uitgaan 
naar onze testfaciliteit op Schiphol, aan-
gezien je door deze locatie heenloopt en 
het kind gemakkelijk op schoot kan wor-
den genomen. De teststraten zijn spe-
ciaal aangekleed voor kinderen, echter 
blijft het wel een testfaciliteit. We doen 
er uiteraard wel alles aan om het voor 
de kinderen zo aangenaam mogelijk te 
maken.Na de testafname ontvangen de 
kinderen een dapperheidsdiploma. 

De uitslag van uw kind weten? Vraag 
een DigID aan! 
Vraag alvast een DigiD aan voor uw 
kind. Kinderen met een DigiD krijgen 
hun testuitslag namelijk sneller via Co-
ronatest.nl. Ook als de afspraak telefo-
nisch is gemaakt. Voor kinderen tot 14 
jaar vraagt u als ouder/verzorger een Di-
gid aan. Kinderen van 14 jaar of ouder 
moeten zelf een DigiD aanvragen.

Welke test krijgt mijn kind? 
Het RIVM heeft geadviseerd om per 4 
april bij ieder kind een minder diepe (zo-
genaamde mid-turbinate) testafname te 
doen. Wij volgen dit advies op. Er wordt 
gebruik gemaakt van hetzelfde watten-
staafje als bij een normale afname, ech-
ter gaat deze dus minder ver de neus in. 
Onze bemonsteraars zullen bij alle kin-
deren onder de 12 jaar op deze manier 
de test afnemen. 

Quarantaine en isolatie
Is uw kind positief getest? Degene met 
corona gaat in thuisisolatie (dat betekent 
op een eigen kamer blijven en afstand 
houden van huisgenoten). De rest van 
het gezin gaat in quarantaine en laat zich 
meteen testen. Ook als zij geen klachten 
hebben. De quarantaine duurt 10 da-
gen. Dat is gerekend vanaf het moment 
dat zij voor het laatst een tijd dicht in de 
buurt zijn geweest van degene met coro-
na. Ze kunnen zich na 5 dagen opnieuw 
laten testen. Als deze test negatief is en 
ze hebben geen klachten gekregen, mo-
gen ze uit quarantaine.

Regio - Iedere maand komt er een nieuw �ets-
rondje van de maand op www.verkeersburaus.
info. Toeristisch journalist op de �ets Bert 
Sitters stelt de rondjes samen. Hij schrijft over 
dit �etsrondje:
‘Een van de fraaiste duingebieden van ons land 
is in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. 
Mét prachtige �etspaden. Aan de randen 
bevinden zich het knusse dorp Overveen en 
historische bouwwerken als de Ruïne van 
Brederode en het kolossale, uitbundige land-
huis Duin & Kruidberg. Door de verlenging van 
de pieren van IJmuiden is een geheel nieuw 
kustgebied ontstaan. 
Bloemendaal aan Zee lijkt tijdens een zomerse 
zondag op het partyleven van Ibiza.
Direct buiten deze hectiek bieden de duinen 

rust in een afwisselende omgeving, met een 
unieke �ora om de duinmeertjes. Met een 
beetje verbeeldingsvermogen krijg je de indruk 
in een Afrikaans steppelandschap te �etsen. In 
plaats van dreigende leeuwen staren echter 
grote grazers je aan.
De terrastafeltjes van Klein Centraal staan aan 
het spoor van station Overveen. Deze service 
zouden meer stations moeten bieden. Als de 
Corona-maatregelen gaan versoepelen, is het 
hier heerlijk nagenieten van een prachtige 
�etstocht.’

Het rondje is uitgezet op de �etsknooppunten. 
Dus valt de weg gemakkelijk te vinden. Het 
rondje is te vinden op www.verkeersbureaus.
info/�etsrondje.

Het �etsrondje van de maand is te vinden op www.verkeersbureaus.info/�etsrondje. Foto: aangeleverd

Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
e rondje an de aand apr l

De zorgen bij Reddingsbrigade Nederland 
ontstonden omdat de huidige coronamaatre-
gelen te weinig ruimte bieden aan lifeguards 
en jongeren die lifeguard willen worden. 
Zwembaden zijn gesloten en in de openlucht 
kan alleen op buitensportaccommodaties 
worden geoefend. Ook de ervaringen met de 
coronazomer van vorig jaar spelen mee. Daarin 
werd veel meer dan gebruikelijk hulp geboden 
aan baders, zwemmers en andere recreanten, 
zoals blijkt uit de jaarcijfers. ,,De explosieve 
toename van hulp aan baders en zwemmers in 
2020 baart ons grote zorgen voor de aanko-
mende zomer’’, stelt Koen Breedveld, directeur 
van Reddingsbrigade Nederland. ,,Veel Neder-
landers kwamen vorige zomer naar de kust, 
waaronder ook die weinig ervaring hebben 
met zwemmen in zee en in problemen 
kwamen.”

Expertise
Trainen en oefenen in het werkgebied is van 
het grootste belang om over voldoende lokale 
expertise te beschikken. De omstandigheden 
zijn op elk strand wisselend en verlangen 
daarom speci�eke vaardigheden en kennis van 
de lifeguards. Getraind zijn en bekendheid met 
het werkgebied; dit kan het verschil tussen 
leven en dood betekenen. Stranden, plassen en 
meren waar de reddingsbrigades werkzaam 
zijn vallen buiten de aangewezen locaties. 
Bovendien mag er met maximaal vier personen 

ouder dan 26 jaar bijeengekomen worden, 
terwijl veel oefeningen met meer dan vier life-
guards moeten worden uitgevoerd.
 
Drukte
Ronald Sto�er, als bestuurslid van Reddingsbri-
gade Nederland portefeuillehouder Waterhulp-
verlening: ,,Ik verwacht dat het dit jaar wederom 
druk zal worden op de stranden. Veel mensen 
blijven in Nederland en zullen naar de kust 
trekken of het binnenwater opzoeken. Wij 
moeten ons daarom op een drukke periode voor-
bereiden. Gelegenheid om op te leiden, te 
trainen en te oefenen voor onze cruciale taken is 
er door de coronamaatregelen echter niet of 
nauwelijks.  Als hulpverleningsorganisatie 
snappen we de overwegingen, maar maken we 
ons ook zorgen. Als het straks weer druk wordt 
op de stranden en als er weer evenementen 
mogen plaatsvinden dan moeten onze lifeguards 
er vakbekwaam kunnen staan. Voor de vrijwilli-
gers die regulier een andere dagtaak hebben is 
het van levensbelang te kunnen oefenen.’’
 
Onthe�ng
Reddingsbrigade Nederland bepleit om die 
reden onthe�ngen voor de Reddingsbrigade 
van enkele van de meest knellende corona-
maatregelen om zich te kunnen voorbereiden 
op de taken die zij heeft. Daaronder valt het 
kunnen oefenen in zwembaden, op stranden 
en bij plassen en meren.

or en j edd n r ade 
o er ar  o er e oen
Regio - Reddingsbrigade Nederland maakt zich grote zorgen over ontbrekende mogelijk-
heden voor lifeguards om zich voor te bereiden op het zomerseizoen. Deze (vrijwillige) 
strandwachten kunnen hun vaardigheden niet op peil houden vanwege de coronamaatre-
gelen. Trainen, maar ook oefenen, opleiden en examineren; dit alles is cruciaal om zowel de 
toezichthoudende als de hulpverlenende taak te kunnen uitvoeren. Nu het niet mag, voor-
ziet Reddingsbrigade Nederland extra risico’s voor miljoenen baders, zwemmers en andere 
recreanten die het water opzoeken.
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Natuurlijk kunnen de visliefhebbers in 
deze nieuwe zaak terecht voor een 
verse haring of een heerlijke portie 
kibbeling, maar daar blijft het niet bij. 
Piet en Theresa kiezen er nadrukkelijk 
voor om ook het luxere segment 
visspecialiteiten aan te bieden. In de 
vitrine liggen onder meer heerlijke 
zalmbonbons, maar bijvoorbeeld ook 
complete luxe maaltijden met vis. Even 
in de oven of magnetron en het 
genieten kan beginnen! ,,We werken 
heel klantgericht en natuurlijk gaat 
kwaliteit hier boven alles’’, vertellen ze. 
Piet werkt zelf al zo’n vijftien jaar in de 
visbranche, in de loop der jaren raakte 
hij vertrouwd met vrijwel alle fases in 
het traject dat de vis doorloopt vanaf 
de vangst tot op het bord. Zelf �leren, 
verpakken, maar ook inkoop en 

verkoop, het zijn zaken waarmee hij 
zich al jaren bezighield. Nu kan hij de 
opgedane kennis en ervaring benutten 
voor het runnen van deze eigen zaak, 
die zich op een uitstekende locatie 
bevindt, vlakbij het Stationsplein. Al 
enkele jaren was het stel op zoek naar 
een geschikte plek voor het starten van 
een eigen viswinkel. Even leek het erop 
dat die plek in Assendelft was 
gevonden, maar dat ging uiteindelijk 
niet door. Nadat de overname van de 
winkel in Beverwijk is het pand grondig 
verbouwd en vorige week knipte hij 
het goudkleurige lint door dat ter gele-
genheid van de o�ciële opening voor 
de ingang was gespannen. Kijk op 
www.pietsvispaleis.nl voor uitgebreide 
informatie en volg Piet’s Vispaleis op 
Facebook voor het laatste nieuws.

Piet’s Vispaleis geopend
Beverwijk/Velsen - Voor Velsenaar Piet Schaap ging vorige week 
donderdag een lang gekoesterde wens in vervulling. Aan de Breestraat 1 
in Beverwijk opende hij samen met zijn partner Theresa Nagel een winkel 
in visspecialiteiten. Op dezelfde locatie was voorheen vishandel De 
Zeester gevestigd, na het overlijden van eigenaar Dick Valk besloot diens 
partner om de zaak niet voort te zetten en een koper te zoeken. Voor Piet 
en Theresa een uitgelezen kans om hun droom te verwezenlijken.

Piet Schaap en Theresa Nagel bij de opening van Piet’s Vispaleis. 
Foto: Bos Media Services

TYPISCH IJMUIDEN

De voorjaarsstrandhuisjesverhuizing
Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van 
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar 
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere 
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. 
In deze a�evering aandacht voor de 
‘voorjaarsstrandhuisjesverhuizing’.

Door Erik Baalbergen

Het IJmuider strandhuisjesseizoen loopt van 1 april tot 
30 september. In deze zomerperiode staan er ruim vijf-
honderd huisjes op de IJmuider stranden. De huisjes 
van de strandverenigingen De Schelp en De 
Zeemeeuwen staan op het grote strand tussen de 
Kennemerboulevard en de IJmuiderslag. De huisjes van 
de Strandvereniging IJmuiderstrand (SVIJS) staan op 
het kleine strand, tussen de Zuidpier en de strekdam. 
Gedurende de wintermaanden staan de huisjes 
beschermd tegen storm en hoogwater “opgeslagen” op 
de winterstallingen, op de grote parkeerplaats bij de 
IJmuiderslag en op een terrein bij de IJmondhaven. 
Twee keer per jaar vindt dus grote verhuizingen plaats.

Grote strand
Afgelopen week vond de voorjaarsverhuizing plaats. 
Nadat in de weken vooraf het grote strand bij de duin-
rand al was geëgaliseerd startte de �rma Gebroeders 
Paap op maandag met de verhuizing van zo’n vierhon-
derd huisjes van de winterstalling naar het grote 
strand. Vijf werkdagen lang reden de hele dag door 
kolonnes met afwisselend vrachtwagen en trekkers 
met opleggers heen en weer. Op de openbare weg 
werden ze begeleid door twee verkeersbegeleiders. De 
route loopt vanaf de parkeerplaats bij IJmuiderslag via 
een stukje Heerenduinweg, Kamperfoeliepad, Ampère-
straat, Westonstraat, Badweg, Kennemerboulevard en 
het Cornelis Vreeswijkpad naar het strand. (Zie ook de 
foto op pagina 28 in deze krant van vorige week.)

De huisjes zijn daar in drie rijen tegen de duinrand 
geplaatst. De onderstellen van deze huisjes maken een 
verhuizing zonder gebruik van hijskranen mogelijk. 

De vrachtwagens en opleggers rijden onder het huisje, 
de poten van het huisje worden opgekrikt en rijden 
maar. Op het strand vindt het omgekeerde procedé 
plaats.

Kleine strand
De verhuizing van de huisjes van de SVIJS vindt in 
beheer en door vrijwilligers van de vereniging plaats. 
Na egalisatie van het kleine strand heeft de ‘uitzetploeg’ 
doordeweeks de positie van elk van de zo’n honderd-
dertig huisjes uitgezet. De verhuizing zelf volgde in 
twee dagen, op vrijdag en zaterdag. Op vrijdagoch-
tend, rond “zonsopkomst” en met een snerpend koude 
wind, startte de eerste ploeg met de verhuizing. Op 
deze eerste dag werden al bijna tachtig huisjes 
geplaatst. Met een verse ploeg werden zaterdag de 
resterende huisjes geplaatst. Bij deze verhuizing 
worden drie trekkers met opleggers gebruikt. Twee 
hijskranen zorgen voor het op- en a�aden van de 
huisjes. Hijsogen aan de huisjes hebben plaats gemaakt 
voor hijsbalken, die in combinatie met de hijsstroppen 
voor een nog veiligere verhuizing zorgen.
Je kunt ook hier goed zien dat de verhuizing volgens 
een strak plan verloopt, zowel qua taken van de ploeg-
leden als qua plaatsing van de huisjes en alles 
daaromheen. 
Dit alles gaat volgens strakke veiligheidsmaatregelen 
en -voorzieningen. Iedereen draagt een felgekleurd 
hesje en een helm en houdt onderlinge afstand. Het 
gezag kijkt immers met een wakend oog toe… En dit 
jaar is de manoeuvreerruimte tussen de winterstalling 
en het strand nog kleiner geworden door de bouwacti-
viteiten van de uitvalsbasis van Vattenfall voor onder-
houdsactiviteiten van windmolens op zee. Een extra 
uitdaging!

Zomer
Maar na alle bedrijvigheid rond de voorjaarsstrandhuis-
jesverhuizing (leuk scrabblewoord!) zijn onze stranden 
weer klaar voor een zinderend zomerseizoen. Nu moet 
het weer nog even meewerken. 
En het virus uiteraard; het zou immers leuk zijn als ook 
de horeca en de middenstand van het strandleven 
kunnen meegenieten, en de strandbewoners en bezoe-
kers natuurlijk ook van de horeca en de middenstand!

Met grote precisie wordt elk huisje vanaf de winterstalling bij het kleine strand opgehesen om vervolgens op een oplegger 
te worden geplaatst. Foto: Erik Baalbergen

IJmuiden - Tennisvereniging LTC De 
Heerenduinen biedt de mogelijkheid 
om ook in coronatijd conditie op te 
bouwen en te behouden. Het tennis-
park aan de Heerenduinweg is 
gewoon geopend en speciaal voor 
nieuwe leden heeft de club nu een 
kortingsactie bij afname van een 
jaarlidmaatschap. Jeugdleden tot en 
met 17 jaar die zich deze maand 
inschrijven, kunnen tot april volgend 
jaar blijven tennissen voor 95 euro 
(normaal 125 euro) en kunnen gedu-
rende een periode van zestien weken 
zelfs twee keer per week komen 
tennissen. Voor de jeugd zijn er 
bovendien op woensdagmiddag 

inlooptrainingen en evenementen. 
Senioren vanaf 18 jaar betalen voor 
een jaarlidmaatschap 99 euro 
(normaal 165 euro) en worden naar 
sterkte eens per week ingedeeld op 
een vaste tijd. Zij kunnen tot april 
volgend jaar blijven tennissen voor 
die 99 euro. Natuurlijk is ook deel-
name aan competities, clubkampi-
oenschappen en clubtoernooien bij 
het lidmaatschap inbegrepen. De 
actietarieven gelden alleen voor 
spelers die tenminste een jaar geen 
niet van de club zijn geweest. Mail 
naar ledenadministratie@ltcdehee-
renduinen.nl voor aanmelding of 
nadere inlichtingen.

Tennisclub komt met actietarief 
voor nieuwe leden

Het is nu extra aantrekkelijk om lid te worden van de prachtig gelegen tennisclub in 
IJmuiden. Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. werkplaats van een kunstenaar; 7. hoge vrou-
wenzangstem; 12. op grote afstand; 13. Islamitische voedsel-
voorschriften; 14. Oost-Europeaan; 15. technische school (afk.);
17. rij wachtende voertuigen; 19. melkklier; 21. meisjesnaam;
22. plechtige belofte; 24. heilige taal der Boeddhisten; 27. stapel
(hoop); 28. kist voor flessen; 30. klap; 31. sterk ijzerhoudende
grondsoort; 32. wijnsoort; 33. kloosterzuster; 35. rivier in West-
Afrika; 37. deel van het gelaat; 38. huid om de nek; 41. deel van
hals; 42. uitgelekte karnemelk; 44. geestdrift; 46. natie (staat);
47. cafébediende; 48. dier dat van aas leeft; 49. telwoord; 50.
geweidragend dier; 52. boomsoort; 54. wereldtaal; 56. dieren-
mond; 58. met de zeis afsnijden; 61. grote bijl; 62. gezicht (Bar-
goens); 64. plaaggeest; 65. waarschijnlijkheid; 67. vlaktemaat;
68. Regionaal Opleidingscentrum (afk.); 70. zetmeelproduct
(merg van de palm); 72. lokspijs; 73. Nederlandse provincie; 76.
gevangenis; 77. internationaal autokenteken Denemarken; 78.
eetlust; 79. teug; 81. lengtemaat (afk.); 82. wiel; 83. man van
adel; 84. schuw dier; 86. Europeaan; 87. van de inhoud ont-
doen.

Verticaal  1. oud volk in Mexico; 2. eerstvolgende (afk.); 3.
moed (durf); 4. regenboogvlies; 5. plaats in Utrecht; 6. oogop-
slag; 7. deel van een bruidsjapon; 8. plezier; 9. voormalig tv-pro-
gramma van Jan Lenferink; 10. spil; 11. zonder oponthoud; 16.
Sociaal Economische Raad (afk.); 18. jong dier; 20. Europeaan;
21. bloeiwijze; 23. blijk van erkentelijkheid; 25. insect; 26.
kraaiachtige vogel; 27. deel van mond; 29. sprookjesfiguur; 32.
boterhamsmeersel; 34. troefkaart; 36. beter (hersteld); 37. vaat-
werk met tuit; 39. houtsoort; 40. schoeisel; 42. vrouwenverblijf;
43. grootste uilensoort; 45. vochtig; 46. koeienmaag; 51. meis-
jesnaam; 53. snel soort; 54. afdeling van een oorlogsvloot; 55.
zwemvogel; 56. agrariër; 57. boomvrucht; 59. land in Azië; 60.
Viking; 62. een leerrede houden; 63. plaatkieuwig weekdier; 66.
binnenvaartuig; 67. wees gegroet (Lat.); 69. gevangenverblijf;
71. de schepper; 73. regelmaat; 74. bevroren neerslag; 75.
Engelse titel; 78. getemd (mak); 80. steen; 82. muzieknoot; 85.
landbouwwerktuig.
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Fietssluis bij ingang Duinparkpad in Zeewijk

De �etssluis is gelegen aan de 
westzijde (Orionweg) van het Duin-
parkpad tussen de Orionweg en de 
Kruisberglaan. Het Duinparkpad is 

en blijft een voetgangersgebied. 
Maar waarom dan toch een �ets-
sluis aan de westzijde van dit pad? 
Bij het Wijkplatform Zee- en Duin-

wijk kwamen vragen van verschil-
lende bewoners, woonachtig aan 
het Duinparkpad, maar ook bewo-
ners elders uit de wijk of er geen 

remmende werking op de 
genoemde locatie aangebracht kon 
worden. Enkele van deze bewoners 
hadden in het verleden deze vraag 

al eens gesteld aan de gemeente, 
maar zij vingen steeds bot op hun 
verzoek, of kregen zelfs in enkele 
gevallen helemaal geen antwoord. 
Wijkplatform Zee- en Duinwijk 
heeft de vraag opgepakt en is in 
overleg gegaan met de gemeente. 
In eerste instantie was de 
gemeente geen voorstander. De 
gemeente beriep zich erop dat er 
eigenlijk helemaal geen gevaarlijke 
situatie aanwezig was. Het wijkplat-
form heeft de gemeente ervan 
kunnen overtuigen met voor-
beelden van gevaarlijke situaties. 
Zoals �etsers die vanuit het Duin-
parkpad in één keer over het 
zebrapad de weg op schieten. Het 
gebeurt regelmatig dat het verkeer 
op de Orionweg, met name in de 
richting van de Bellatrixstraat door 
deze onaangename situatie, aan de 
ingang van het pad, vol in de 
remmen moet om de, over het 
zebrapad, overstekende �etsers 
vanuit het park te kunnen 
ontwijken. Uit onderzoek is 
gebleken dat aan de zijde van de 
Kruisberglaan deze situatie zich 
nagenoeg niet voordoet omdat 
daar de situatie vele malen over-
zichtelijker is.

Het Duinparkpad is en blijft een 
voetgangersgebied! Dus het is niet 
toegestaan daar te �etsen. Mocht u 
toch door het park �etsen dan 
heeft u nog steeds kans dat hand-
having of de politie u hiervoor 
bekeurt! 
Met het plaatsen van de �etssluis 
hoopt het Wijkplatform Zee- en 
Duinwijk weer een stukje veiligheid 
voor de bewoners in de wijk gerea-
liseerd te hebben. 

IJmuiden - Na meer dan een jaar overleggen tussen de gemeente en het Platform Zee- en Duinwijk, is de �etssluis bij de ingang Duinparkpad in 
Zeewijk, om de veiligheid te verbeteren, gerealiseerd.

Met het plaatsen van de �etssluis hoopt het Wijkplatform Zee- en Duinwijk weer een stukje veiligheid voor de bewoners in de wijk gerealiseerd te hebben. Foto: aangeleverd
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COLUMN GGD KENNEMERLAND

Vorige week maandag was ik in Zandvoort waar de regio Kennemerland 
een primeur had. Als eerste regio in Nederland hebben wij daar een 
pop-up vaccinatie unit geopend. De pop-up units staan minimaal één 
dag op een locatie en maximaal tien weken. In Zandvoort is gekozen voor 
de maximale termijn. De opening sluit aan op eerdere initiatieven van 
GGD Kennemerland. Zo waren we eerder al de eerste regio met een 
mobiele testfaciliteit. 
In de pop-up vaccinatielocatie is ruimte voor 78 cliënten per dag. GGD 
Kennemerland heeft gekozen voor een periode van tien weken omdat 
ouderen in Zandvoort met P�zer gevaccineerd worden en zo de eerste en 
tweede prik op dezelfde locatie kunnen krijgen.  Het gaat dus om een 
beperkte groep inwoners die zich dankzij deze faciliteit dichtbij huis 
kunnen laten vaccineren. Ruim 2500 inwoners uit de buurt krijgen hier-
door de kans om gemakkelijk hun eerste en tweede prik te halen. 
Dit aantal voelt misschien als een druppel op een gloeiende plaat, maar 
moet dan ook vooral gezien worden als een stukje service richting een 
gemeente met een decentrale ligging. Om echt een slag te maken in het 
aantal gevaccineerde inwoners, zijn we afhankelijk van de beschikbaar-
heid van vaccins. Dat zijn er nu nog niet veel, maar gelukkig zien we de 
aantallen de komende weken aanzienlijk stijgen. En met een inmiddels 
uitgebreid netwerk van locaties, is GGD Kennemerland daarop 
voorbereid. 
In de bestrijding van het coronavirus in Nederland voert vaccineren dan 

ook nog niet de boventoon. 
Momenteel testen we in onze regio 
nog altijd meer dan twee keer 
zoveel inwoners dan dat we ze 
vaccineren. Die hoge testbereid-
heid is belangrijk en ik ben blij om 
te zien dat u de weg naar onze 
testfaciliteiten weet te vinden. Dat 
geeft aan dat we als regio door-
zetten en klaar zijn voor het laatste 
stuk van deze marathon. Dit besef 
is de komende weken van essen-
tieel belang. Als we ons nu aan de 
maatregelen houden, laten testen 
wanneer dit moet en maximaal 
gebruik maken van de beschikbare 
vaccins, gaan we snel weer de 
goede kant op.

Pop-up vaccineren

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

Santpoort - Dagen met zomerse temperaturen worden afgewisseld door winterse buien. April doet wat hij wil, toch? 
Hoe dan ook, het voorjaar is in aantocht. Dat is ook prachtig te zien in de Valckenhoe�aan in Santpoort- Noord. Vanaf 
de vijver tegenover de speeltuin heeft de gemeente vorig jaar in de bestaande gazons van de Valckenhoe�aan bolletjes 
geplant. Al enkele weken worden de voorbijgangers getrakteerd op een bloementapijt. Verschillende soorten 
krokussen, narcissen, tulpen, irissen en kievitsbloemen staan ons blij te maken. Als het loof van de uitgebloeide bolge-
wasjes niet te vroeg wordt afgemaaid zullen ze ook volgend jaar weer prachtig bloeien. Veel mensen gaan door de 
knieën om een mooie foto te maken. Ook insecten zijn blij met dit vroege boeket. Zij doen zich tegoed aan stuifmeel 
en de eerste nectar. Blije mensen en blije bijen en hommels. Dankjewel gemeente Velsen! Tekst en foto: Henk Meijer

Voorjaar op de Valckenhoeflaan

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 economische, 
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 Casper Veltkamp 
zijn verhaal. 

Door Ingeborg Baumann

Casper (29) is opgegroeid in Beverwijk maar woont nu in 
de IJmuidense bomenbuurt samen met zijn vriend en 
twee katten. Zijn vriend komt oorspronkelijk uit een 
plaatsje bij Gorinchem en is dus echt in het diepe 
gesprongen toen ze samen gingen wonen maar heeft 
zijn plek hier in de gemeente wel weten te vinden. 
Casper is gra�sch ontwerper/content creator bij een hip 
lifestyle merk en heeft per half april een nieuwe baan bij 
een zo mogelijk nog hipper en duurzaam label. 
,,Ik ben denk ik een van de weinigen die niet zo’n moeite 
heeft met de maatregelen en alles niet zo zwaar opvat. 
Ik zit in principe toch fulltime achter een computer en 
dacht voor Corona al dat ik mijn werk net zo goed thuis 
zou kunnen doen als ik geen meetings heb. Misschien 
zelfs wel béter, qua concentratie. Het scheelt dat we 
allebei gewoon werk hebben, mijn vriend is IT-coördi-
nator bij het UMC in Utrecht. En ja, natuurlijk vind ik 
sommige maatregelen en regeltjes vervelend, ik hou 
ook niet van een mondkapje op mijn gezicht. Maar hoe 
sneller je van de maatregelen af wil, hoe beter je je aan 
deze maatregelen moet houden. Vorige zomer, toen dat 
even kon, was ik een weekend in Berlijn. Net in dat 
weekend van die protesten. Vreselijk, ik had daar hele-
maal geen zin in. De normen en waarden van mensen 
komen duidelijk naar voren in zo’n pandemie. De 
verschillen onderling worden letterlijk op straat 
gegooid. Ik blijf echt zo ver mogelijk van deze discussies 

en samenklonteringen vandaan om mezelf en mijn 
omgeving te beschermen. 
Ik kijk wat er wél mogelijk is en dat doe ik dan. We waren 
afgelopen zomer toen dat mocht in Frankrijk en ondanks 
de beperkingen hebben we een prettige en veilige 
vakantie beleefd. En we wonen natuurlijk lekker dicht bij 
het strand en daar zijn we vaak te vinden. De sport-
school mis ik wel. Ik train bij Fitnesscentrum Donar en 
gelukkig kunnen we nu wel buiten trainen. Er zijn verder 
geen bijeenkomsten met heel veel mensen die ik echt 
vreselijk mis. Ja, uitgaan in Amsterdam. Dat doe ik heel 
graag en dat kan nu even niet. Maar straks gaan we los! 
Als je het nuchter bekijkt; het is één, misschien twee jaar 
op een mensenleven. Dat is eigenlijk niets. En het is heus 
niet zo dat we nu als bosjes omvallen van de narigheid.’’

Casper kijkt liever naar wat wel mogelijk is.
Foto: Dennis Gouda Fotogra�e

Collectanten kunnen ervoor kiezen 
om huis-aan-huis of thuis vanaf de 
bank te collecteren. De opbrengst 
van de landelijke collecteweek is van 
essentieel belang  voor de 25.000 
mensen met MS in Nederland die 
iedere dag met een ziekte moeten 
leven die hun zenuwen letterlijk 
sloopt. 

Onderzoek naar MS en de strijd 
tegen deze aandoening moet 
daarom doorgaan. Collecteren kost 
maar twee uurtjes tijd per jaar en is 
nog leuk ook!
MS is een ziekte van het centrale 

zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in 
het afweersysteem, wordt de laag 
om de zenuwen aangevallen en 
beschadigd. Hierdoor komen 
signalen van en naar de hersenen 
niet (goed) door, waardoor verlam-
mings- en uitvalsverschijnselen 
optreden. In Nederland hebben 
25.000 mensen MS. De eerste symp-
tomen treden meestal op tussen het 
20e en 40e levensjaar. Dat maakt MS 
de meest invaliderende ziekte onder 
jonge mensen.
Meer informatie en aanmelden: 
www.nationaalmsfonds.nl/
collecteren

MS-fonds zoekt collectanten
Velsen - Van 28 juni tot en met 3 juli vindt de landelijke huis-aan-huiscol-
lecte van het Nationaal MS Fonds plaats. De organisatie is hard op zoek 
naar collectanten in Castricum. Met het ingezamelde geld kan meer 
onderzoek naar het ontstaan van multiple sclerose (MS) worden gedaan. 
Ook kan aan MS-patiënten een betere kwaliteit van leven geboden 
worden.

Regio - Het Spaarne Gasthuis organi-
seert dinsdag 13 april van 19.30 tot 
21.00 uur een informatiebijeenkomst 
via Zoom over de e�ecten van 
bestralig bij borstkanker. Deze infor-
matiebijeenkomst is voor mensen 
met borstkanker en hun naasten. U 
krijgt uitleg over het nut en nood-
zaak van bestralen bij borstkanker. 
Ook de vroege en late bijwerkingen 
van bestraling worden besproken. Er 
is ruime gelegenheid om uw vragen 
te stellen.
U kunt zich voor deze bijeenkomst 

aanmelden bij het Inloophuis Kenne-
merland via info@inloophuiskenne-
merland.nl of (023) 888 5367. 
Wanneer u zich aanmeldt krijgt u een 
paar dagen voor de bijeenkomst de 
link van Zoom gemaild.

Heeft u vragen over deze bijeen-
komst of over het programma Zoom? 
Neem dan contact op met de afde-
ling patiëntenvoorlichting van het 
Spaarne Gasthuis via patientenvoor-
lichting@spaarnegasthuis.nl of via 
(023) 224 2060. 

Informatie over effecten van 
bestraling bij borstkanker
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Velsen - Op de basisscholen in de 
gemeente Velsen is de afgelopen 
weken de Sportgids uitgedeeld. 
Hierin staan allerlei activiteiten die 
basisschoolkinderen de mogelijkheid 
geven om gratis kennis te maken 
met verschillende sporten.
Ook korfbalvereniging DKV doet mee 
aan deze activiteit. Op dinsdag 13 en 

dinsdag 20 april aanstaande kunnen 
alle kinderen uit groep 3 t/m 8 van 
de basisschool kennis komen maken 
met korfbal.
Je vindt DKV op sportpark Zeewijk, 
direct naast de sporthal. Kinderen die 
mee willen doen, kunnen zich 
aanmelden via www.sportpasvelsen.
nl.

Kennismaken met korfbal
DKV organiseert twee clinics voor basisscholieren. Foto: aangeleverd

Velsen-Zuid - Zaterdag organiseerde 
VV IJmuiden een paastoernooi voor 
de jeugd. Toen de mini`s en de jo8 
wilden beginnen met hun 
wedstrijden kwamen daar opeens de 
paashaas en Marty de Zebra 
(mascotte VV IJmuiden) het veld 

oprennen.
Toen de kinderen waren bijgekomen 
van de verbazing was daar natuurlijk 
het foto-momentje met de paashaas 
en Marty. Daarna konden de 
kinderen hun wedstrijden weer 
afmaken.

Na hun wedstrijden konden de 
kinderen op zoek gaan naar de paasei-
eren die over de velden verspreid 
waren door de Paashaas. Na a�oop 
liepen de kinderen met een glimlach 
op hun gezicht en hun handen gevuld 
met paaseieren van het veld af.

Geslaagd Paastoernooi bij VV IJmuiden
De kinderen werden verrast door de paashaas en Marty de Zebra, de mascotte van de club. Foto: aangeleverd

Haarlem-Noord - Voetbalvereniging 
Onze Gezellen organiseert op 
zaterdag 17 april een open dag voor 
jongens en meisjes tussen 7 en 17 
jaar oud. Deze open dag vindt plaats 
van 13.00 tot 16.00 uur en biedt 
onder meer de mogelijkheid om deel 
te nemen aan diverse clinics. Het 
terrein van Onze Gezellen bevindt 
zich in sportpark Van der Aart in 

Haarlem-Noord (tegenover McDo-
nalds). Gezelligheid, talentontwikke-
ling en prestatie gaan bij deze fami-
lievereniging hand in hand en de 
jeugdopleiding staat al jaren op 
hoog niveau. Nieuwe (jeugd)leden 
zijn van harte welkom, vandaar deze 
open dag. Kijk op www.onzegezellen.
com/voetbal voor meer informatie 
over de vereniging.

Open dag voor jeugd bij 
voetbalclub Onze Gezellen

De thuiswedstrijd tegen Jong FC 
Utrecht werd vrijdagavond in mineur 
afgesloten. Telstar verloor op het 
eigen veld met 2-3, waar er zeker op 
het einde veel meer in had gezeten. 
Doelman de Keijzer mocht na a�oop 
terecht gefeliciteerd worden met zijn 
uitblinkersrol. 

Telstar heeft maandag wel een knap 
punt weten over te houden aan de 
ontmoeting met NEC in Nijmegen. 
Na een saaie eerste helft, waarin 
NEC wel op voorsprong kwam, 
knokten de Witte Leeuwen zich in 
de tweede helft terug en mogen ze 
achteraf zelfs nog het gevoel 
hebben dat er wellicht meer in zat.

De eerste helft kenmerkte zich door 
het aftastende spel van beide 
elftallen. Het gehavende Telstar, wat 
de laatste week twee �inke tikken te 
verwerken kreeg, wapende zich 
prima tegen de aanvallers van NEC 
en gaf weinig tot niets weg. In de 
tegenstoot probeerde Telstar gevaar-
lijk te worden via de snelle aanvallers 
voorin. Het bleef echter bij een aantal 
speldenprikken via Liesdek en Plet. 
Hoe e�ectief was de thuisploeg toen 
het bij de eerste de beste mogelijk-
heid vlak voor rust op voorsprong 
kwam. De bal via tussen basisdebu-
tant Lesley Bakker en voormalig 
Witte Leeuw Elayis Tavsan in en bij de 
eerste paal was doelman Schende-

laar geklopt: niets weggeven en toch 
een 1-0 achterstand voor de Witte 
Leeuwen. 

In de tweede helft kwam Telstar sterk 
en geconcentreerd uit de kleed-
kamer. Spits Glynor Plet knikte de 
toegekende corner prima binnen in 
de lange hoek en daarmee beloonde 
hij de Witte Leeuwen voor het 
getoonde lef. Het was echter nog 
niet genoeg voor Telstar want, mede 
door aanvallende wissels, leken de 
Witte Leeuwen op zoek naar meer. 
VRegeling, Plet en Eindhoven kregen 
nog de mogelijkheid de Witte 
Leeuwen op voorsprong te schieten, 
maar zij zagen de verdedigers op het 
laatste moment de bal opruimen. 
Uiteindelijk leverde deze wedstrijd 
Telstar dus een punt op en daarmee 
een terechte beloning voor het 
vertoonde spel.

Velsen-Zuid - De mannen van Telstar hebben een druk weekeinde achter 
de rug. Vrijdag speelden ze thuis tegen Jong FC UItrecht en maandag 
volgde de uitwedstrijd tegen NEC. De Velsenaren moesten zich uiteinde-
lijk tevreden stallen met 1 punt uit die twee wedstrijden.

Telstar houdt 1 punt
over aan twee wedstrijden

Een moment uit de thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Foto: 1963-pictures.nl

Spaarndam - Iedere woensdag en 
vrijdag in de maand april mogen 
kinderen van vanaf 6 jaar van 16.15 
tot 17.15 uur gratis komen trainen bij 
Hockeyclub Spaarndam. Ze moeten 
zich wel aanmelden want er mogen 
niet teveel kinderen tegelijk 
meedoen.
Aanmelden kan via jc@hcspaarndam.

nl. Zet in het mailtje je naam, je leef-
tijd en de dag dat je komen wil.
Het enige dat je nodig hebt is spor-
tieve kleding en sportschoenen. Een 
hockeystick heeft de club voor je. 
Je vindt Hockeyclub Spaarndam op 
de Zijkanaal C-weg 11. 
Voor meer informatie: www.
hcspaarndam.nl.

Gratis hockeytraining in april 
bij Hockeyclub Spaarndam

HC Spaarndam wil zoveel mogelijk kinderen aan het sporten krijgen.
Foto: aangeleverd
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Het huidige pand waarin de KMar is 
gehuisvest, stamt uit de jaren ’90 en 
voldoet niet meer aan de eisen van 
deze tijd. Het stond dan ook op de 
lijst om verkocht te worden. Bijko-
mende consequentie zou het vertrek 
van de Koninklijke Marechaussee uit 
de havenstad zijn. Daarnaast dreigde 
op termijn ook de politie te moeten 
vertrekken uit de gemeente Velsen 
door verouderde huisvesting. Voor 
burgemeester Frank Dales, fervent 
voorstander van een volwaardige 
politiepost voor Velsen en van het 
behouden van de Koninklijke Mare-
chaussee, reden genoeg om te 
zoeken naar een creatieve oplossing. 
Intensievere samenwerking tussen 
de twee diensten bleek het 
antwoord.
Met de herontwikkeling van het 
gebouw hebben de KMar en Politie 
toekomst in IJmuiden. Staatssecre-
taris Barbara Visser van Defensie, 
vanuit het Rijk verantwoordelijk voor 
het besluit om dit gebouw samen te 
renoveren en betrekken, beaamt het 
belang van de aanwezigheid van 
beide diensten in de havenstad: 
‘Visser: ‘Op deze manier slaan we 
twee vliegen in een klap. We delen 
de kosten en zullen naar verwachting 
nog beter kunnen samenwerken op 
het gebied van veiligheid.’
 
Nauwere samenwerking
De herontwikkeling zal worden gere-

aliseerd door het Rijksvastgoedbe-
drijf en moet medio 2024 gereed zijn. 
De toekomstige gezamenlijke werk-
plek moet een voorbeeld worden 
van innovatieve huisvesting. Dales: 
‘Het nieuwe onderkomen gaat leiden 
tot nauwere samenwerking. Dat zal 
de aanpak van onveiligheid en 
ondermijnende criminaliteit in het 
havengebied versterken.’ De nieuwe 
aanpak houdt dan ook niet op bij de 
herontwikkeling van het pand. ‘Het 
pand is fase één’, aldus Dales. 
‘Aansluitend willen we toe naar een 
veiligheids-hub waar Douane, Belas-
tingdienst en de BIZ (de verzamelde 
bedrijven in het havengebied) deel 
van uitmaken. Denk hiervoor bijvoor-
beeld aan faciliteiten in de terminal. 
Zodat partners elkaar nog beter 
vinden, informeren en bijstaan.’
 
Veiligheid
IJmuiden, de derde haven van Neder-
land, is een buitengrens van de Euro-
pese Unie. De Marechaussee richt 
zich in de haven onder andere op 
grensoverschrijdende criminaliteit 
zoals mensensmokkel en identiteits-
fraude. De partners zetten vanuit dit 
pand in op de veiligheid in de haven 
zelf. Naast de KMar en Politie 
behoren hiertoe op termijn mogelijk 
ook de veiligheidsprofessionals van 
de gemeente. Zij vervullen een 
verbindende rol richting bedrijven, 
organisaties en diensten.

Gezamenlijk hoofdkwartier 
voor veilige haven
Velsen - Defensie slaat de handen ineen met de politie. Een verouderd 
pand van de Koninklijke Marechaussee (KMar) in IJmuiden wordt de 
komende jaren grondig gerenoveerd. In het opgeknapte onderkomen 
wordt ook de politie ondergebracht. Staatsecretaris Barbara Visser van 
Defensie was aanwezig bij de ondertekening van de intentieverklaring 
op woensdag 31 maart. Deze vond plaats in klein comité vanwege de 
corona-omstandigheden.

Commandant brigade Noord-Holland majoor Wesley Knetsch en hoofdinspecteur 
van Politie Joop Sinnige tekenden de intentieverklaring onder toeziend oog van 
staatssecretaris van Defensie Barbara Visser en burgemeester Frank Dales van Velsen.
Foto: Reinder Weidijk in opdracht van gemeente Velsen

In de herontwikkeling van het gebouw wordt ook aan het aspect duurzaamheid 
gedacht. Auteursrechten Kraaijvanger Architects

Santpoort - Na 15 jaar leiding te 
hebben gegeven aan Landgoed 
Duin & Kruidberg, heeft Bernard 
Lensink besloten om per 1 juli zijn 
werkzaamheden over te dragen 
aan Lianne Velthuis. De vereen-
voudiging van de exploitatie, inge-
geven door de economische situ-
atie heeft hierin een belangrijke 
rol gespeeld. 
‘Bernard heeft jarenlang met niet 
a�atende inzet en ondernemings-
geest gebouwd aan een prachtig 
Landgoed met een reputatie die 
inmiddels reikt tot ver over de lands-
grenzen’, aldus een persbericht van 
het landgoed. ‘Met zijn bevlogenheid 
en ambassadeurschap voor het 
Landgoed heeft hij veel collega’s 
weten te inspireren en daarmee is 
Landgoed Duin & Kruidberg positief 
op de kaart gezet. Naast het creëren 
van een geliefde locatie voor onze 
gasten op gastronomisch topniveau, 
heeft Bernard zich bezig gehouden 
met verschillende bouw- en verbou-
wingsprojecten. Onder andere de 
renovatie van Koetshuis Nova 
Zembla als extra vergader- en evene-

mentenlocatie én het verwezenlijken 
van Spa & Wellness ‘t Princenbosch.’ 
Lianne Velthuis zal, in de functie van 
Hotelmanager, de vrijvallende taken 

van Bernard overnemen. Lianne is 
reeds lid van het management team 
en klaar voor deze mooie nieuwe 
uitdaging.

Directeur Bernard Lensink 
vertrekt bij Duin & Kruidberg

Vanaf 1 juli is de dagelijkse leiding van het hotel, dat sinds 2019 deel uitmaakt van 
Hoscom, in handen van Lianne Velthuis. Van links naar rechts Lucas Petit (Hoscom), 
Lianne Velthuis en Bernard Lensink. Foto: aangeleverd

MEESTER SERNÉ HAALT HERINNERINGEN OP

Ik heb tijdens mijn opleiding een specialisatie gym (en 
muziek) gedaan. Daarmee was ik bevoegd om gymles 
(en muziekles) te geven. De specialisatie gym deed ik 
uitsluitend, omdat de docenten op de Pedagogische 
Academie dat aan iedereen aanraadden. ,,Scholen 
hebben behoefte aan gymleerkrachten”. Ik hield niet van 
gym,maar deed de specialisatie en kreeg de Aantekening 
J.
Daar kreeg ik spijt van, toen ik op de Marnix ging werken.
In mijn eerste jaar (1974) moest ik  gymles geven aan klas 
zes van “het hoofd van de school”. Hij deed dat voor mijn 
komst zelf, (nou ja… gymlessen!!). Hij zat op één van de 
banken langs de kant in de gymzaal van de Marnix. Peuk 
in zijn mond, Telegraaf in de ene hand en een stok in de 
andere, tikkend op de versleten linoleumvloer, onderwijl 
roepend: “Met z’n vieren over het midden en..1..2..3..4”. Bij 
iedere tik liepen vier kinderen in rechte lijn naar de over-
kant. Hoofd van de school rookte zijn peuk en las 
intussen de krant.

Ik kreeg dus de taak om die gymlessen voor hem te gaan 
doen, want ik had per slot van rekening de Aantekening J 
en was dus bevoegd. Maar... de lessen moesten na 
schooltijd plaatsvinden. Dat deed ik. Ik was toen nog niet 
mondig genoeg om ‘nee’ te zeggen. Maar dat leerde ik 
heel snel. 
Jaren later, toen ik alleen mijn eigen klassen gym gaf, 
ontdekte ik het volgende. 
Voor schooltijd kwam een moeder mij vertellen, dat haar 
dochter niet mee kon doen aan de gymles. Ze is, ‘U weet 
wel’. Of: ‘Ze heeft haar periode’. Een juweeltje welke ik 
nooit vergeet is: ‘Ze heeft opoe op bezoek gehad’. Een 
Amsterdamse uitdrukking voor ongesteld zijn. Ik kende 
die uitdrukking. ‘Ongesteld’ zei men toen nog niet.
Die meisjes hoefden niet mee te doen met de gymles. 
Vreemd genoeg waren er meisjes een paar keer per 
maand ongesteld!! Dat klopte niet. Zoveel wist ik inmid-
dels wel. Ik besloot een en ander te noteren.
Ik kocht een grote agenda, waarin ik elke melding 
opschreef. Zo kon ik constateren, dat er van misbruik 
sprake was. Daarna lichtte ik de ouders in, die daarop 
verbaasd reageerden: ‘Onze dochter is niet ongesteld’. 

Ook met jongens in dit verband heb ik een herinnering 
die in mijn geheugen gegrift staat.
Op een ochtend stond een moeder op mij te wachten 
met de mededeling dat haar zoon voorlopig niet mee 
kon doen met de gymles. ‘Hij wordt morgen geopereerd 
aan zijn tentakeltjes’.

Tentakeltjes

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

IJmuiden - Zaterdagavond was gedu-
rende een half uur ons eigen Fortei-
land bij IJmuiden te zien op NPO 3. In 
het programma ‘Pasen met de zandto-
venaar’ werd op muzikale wijze het 
paasverhaal gezongen, terwijl zand-
kunstenaar Gert van der Vijver het 
aangrijpende verhaal in beeld bracht, 
met zand uiteraard. Inderdaad adem-
benemend knap, zoals er met zand 
beelden getoverd werden, terwijl 
bekende zangers het unieke verhaal 
zongen. Op de foto zien we Jamai 
Loman, die losjes over de railing van 
de achterste geschutskoepel hangt, 
terwijl hij zingt. Het programma is 
geheel terug te kijken op ‘uitzending 
gemist’. Foto: Arita Immerzeel

Forteiland
op televisie
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IJmuiden - Het wijkplatform 
IJmuiden-Noord is niet te spreken 
over de bouwplannen van de 
gemeente in de parkgebieden aan 
de IJmuiderstraatweg en de Heeren-
duinweg. Vorige week heeft de 
gemeenteraad de gebiedsvisie Pont 
tot Park aangenomen, in dat plan 
worden de mogelijkheden tot 
woningbouw in de twee groene 
zones genoemd. Hoewel door het 
wijkplatform nog maar kort over de 
gebiedsvisie is gesproken, is nu al 
duidelijk dat woningbouw op die 
twee locaties, door voorzitter Johan 
Zwakman twee parels van IJmuiden 

genoemd, voor de wijkbewoners een 
brug te ver is. Het wijkplatform roept 
inwoners op om tegen de plannen in 
opstand te komen. Zwakman wijst 
op de gang van zaken in het 
verleden rond het centrumplan, 
waarbij veel sloop en nieuwbouw 
gepland stond, maar waarbij uitein-
delijk na veel weerstand van omwo-
nenden vrijwel niets van het plan 
overbleef. Veel weerstand van bewo-
ners was er ook toen de plannen 
voor het tracé van de Zuid-Tangent 
werden gesproken. Hij vreest een 
soortgelijke discussie over de nu 
gedachte woningbouw in de parken.

Wijkplatform: ‘Niet bouwen
in de parken van IJmuiden’

IJmuiden - Donderdag 1 april is RTZ 
Velsen uitgerukt naar de Zuidpier 
voor een grijze zeehond met 
visdraad op z’n kop, deze lag tussen 
de rotsblokken aan het eind van de 
pier. Helaas waren de omstandig-
heden slecht door de zéér gladde 
rotsblokken.
Na diverse pogingen moesten ze 
deze hulp staken want de zeehond 
zwom met draad en al weg. Om 
19.30 uur wederom naar de Zuidpier 

gegaan samen met de IJmuider 
Reddings Brigade, want de pier was 
afgesloten met een hek.
RTZ Velsen hoopte dat door het hoge 
water de zeehond richting het strand 
zou zwemmen, maar helaas, de 
zeehond werd niet gevonden.
Heeft u deze zeehond gespot of een 
andere zeehond gezien die hulp 
nodig heeft? Bel dat het Alarm 
nummer van RTZ Velsen: 
06-23958704.

Verstrikt in visdraad

Samen met de IJRB werd opnieuw een poging gedaan de verstrikt geraakte zeehond 
te helpen maar het dier werd niet aangetro�en. Foto: aangeleverd

De rotsblokken waren te glad om de zeehond te kunnen bereiken. Foto: aangeleverd

Regio - Het Saarne Gasthuis organi-
seert dinsdag 20 april van 19.30 tot 
21.00 uur een digitale bijeenkomst 
over hormonale therapie bij borst-
kanker. Deze informatiebijeenkomst 
is voor mensen met borstkanker en 
hun naasten. U krijgt uitleg over wat 
hormoontherapie is, wanneer 
hormoontherapie nodig is, welke 
hormoontherapieën er zijn en de 
bijwerkingen. Ook kunt u uw vragen 
stellen en ervaringen delen.
Inschrijven (verplicht):
Vanwege het coronavirus biedt het 
ziekenhuis u deze bijeenkomst digi-
taal aan via het platform Zoom.
Als u zich aanmeldt bij een van de 

inloophuizen ontvangt u een paar 
dagen voor de bijeenkomst een mail 
met daarin de gegevens over het 
inloggen en deelnemen via Zoom.
 
Inschrijven via het Inloophuis Kenne-
merland via info@inloophuiskenne-
merland.nl of (023) 888 5367. 

Meer informatie
Heeft u vragen over deze bijeen-
komst of over Zoom? Neem dan 
contact op met de afdeling patiën-
tenvoorlichting van het Spaarne 
Gasthuis via patientenvoorlichting@
spaarnegasthuis.nl of via (023) 224 
2060. 

Informatiebijeenkomst hormonale 
therapie bij borstkanker

Driehuis - Het gehele paasweekend werd er hard doorgewerkt op station Driehuis. Er wordt gewerkt aan een lift, zodat 
het station van de NS ook voor minder validen bereikbaar zal zijn in de toekomst. ProRail wil met de huidige renovatie 
meer comfort aan iedereen bieden, al is er het komende half jaar wel eerst wat overlast voor de reizigers. Om aan de 
overkant van het spoor te komen, is er voor reizigers een trap aangelegd onder het spoorviaduct door. Ook de �etsen-
stalling is verplaatst. Voor de veiligheid van de reizigers is het bouwterrein afgesloten. Op de kruising van de Wol� en 
Dekenlaan en de Van den Vondellaan is een tijdelijke automaat geplaatst voor controle van de OV pas. Foto: Arita 
Immerzeel

Aan station Driehuis ook tijdens 
de paasdagen doorgewerkt

Met Nuna11 wilde het team 
meedoen aan de Bridgestone World 
Solar Challenge, het wereldkampi-
oenschap zonneracen dat eens in de 
twee jaar wordt gehouden. De 3000 
kilometer lange tocht voert dwars 
door de zinderende outback van 
Australië. Zeven maal wisten de 
studenten uit Delft de wereldtitel al 
te veroveren, maar de laatste keer 
ging hun auto in het zicht van de 
�nish in vlammen op. Het team was 
er dan ook op gebrand om zich dit 
jaar te revancheren, maar door de 
coronacrisis is de race in Australië 
afgelast. Desondanks gaan de 
studenten aan de slag om een zo 
goed mogelijke auto te produceren.
Christiaan Wiers, teamleider Vatten-
fall Solar Team: ,,Na een half jaar 
rekenen en ontwerpen, weten we 
precies hoe de ideale zonneauto er 
uit zou moeten komen te zien. Het 
zou zonde zijn om die auto niet te 
bouwen. We blijven hopen we dat we 
ons uiteindelijk in een echte race 

kunnen meten met onze 
concurrentie.”

Produceren in eigen corona bubbel
Het team is neergestreken in Zwolle 
en zal daar de komende 16 weken 
wonen en werken. Dat gebeurt 
vanuit een zelf opgelegde corona 
bubbel. De tijd om de zonneauto te 
bouwen is namelijk zeer schaars en 
dan is elke teamlid hard nodig. Een 
bezoekje aan de ouders bijvoorbeeld 
zit er dan ook niet in. Als een van de 
teamleden namelijk besmet wordt 
komt de hele productie stil te liggen.
 
Christiaan Wiers, teamleider Vatten-
fall Solar Team: ,,Het wordt echt 
keihard werken om alles op tijd af te 
krijgen, maar dankzij de avondklok 
weten we in ieder geval dat we elke 
dag voor negen uur ‘s avonds thuis 
moeten zijn. Hoewel, als we straks 
tegen de deadline aan gaan werken 
dan is het even afwachten of het licht 
‘s avonds nog wel uitgaat.”

Om de concurrentie, in Twente 
bijvoorbeeld, niet wijzer te maken is 
het ontwerp van de nieuwe zonne-
auto nog altijd strikt geheim. Het 
enige wat de Delftenaren er op dit 
moment over kwijt willen is dat 
Nuna11 een driewieler wordt. 
Verdere details over de zonne-bolide 
willen ze niet vrijgeven tot de auto in 
juni zal worden gepresenteerd.

Santpoort/Zwolle - Santpoorter Christiaan Wiers is in Zwolle met een 
team van studenten van de TU Delft begonnen met de productie van de 
zonneauto Nuna11. Eind mei moet de nieuwe zonneracer uit de hal 
rollen.

Christiaan Wiers begonnen
aan bouw zonneauto Nuna11

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle opende de productiehal en gaf daarmee het o�ciële startsein voor de bouw. 
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Santpoorter Christiaan Wiers is een 
van de bouwers van het team uit Delft. 
Foto: aangeleverd








