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Door Raimond Bos

Op zijn website noemt hij zich ‘De 
gelukkigste op aarde’, maar zo zal hij 
zich zaterdag ongetwijfeld niet 
hebben gevoeld. Pluijm werd door 
agenten in de boeien geslagen nadat 
hij weigerde mee te werken aan de 
sluiting van zijn bedrijf. In een 
� lmpje, gemaakt door een 
omstander, is te zien hoe hij in een 
politiebus wordt weggevoerd. ,,Ik 
word geslagen, mijn arm wordt bijna 
gebroken, het is echt un-fucking-
believable dat dit in ons land kan 
gebeuren’’, zegt hij voor het oog van 
de camera, terwijl hij door de 
agenten wordt meegenomen. Op 
zijn voorhoofd is een kleine wond 
zichtbaar waaruit bloed stroomt. 
Omstanders uiten hun ongenoegen 
naar de aanwezige agenten en 
noemen ze ‘Helden van Rutte’ als ze 
aanstalten maken om de locatie weer 
te verlaten. Intussen krijgt Pluijm op 
internet veel bijval van mensen die 
zijn strijd tegen de horecasluiting 
steunen. Een inzamelingsactie om 
zijn boete te betalen leverde in korte 
tijd al 2.500 euro op. Pluijm, die 

dezelfde avond weer werd vrijge-
laten, noemt het hartverwarmend 
hoe de mensen op zijn protest 
reageren.

Omzet naar nul gedaald
Naast de tv-kok werd door de politie 
ook een omstander aangehouden, 
het gaat om een man die zich fysiek 
met de aanhouding bemoeide. 
Tegen hem gebruikte de politie 
pepperspray en een wapenstok. De 
gemeente Velsen stelt zich op het 
standpunt dat de regels voor elke 
ondernemer gelijk zijn. Ook anderen 
worden hierdoor in � nanciële zin 
zwaar getro� en, uitzonderingen 
kunnen niet worden gemaakt. 
Omdat Pluijm te regels al vaker had 
overtreden, restte geen andere optie 
dan een sluiting van de zaak. Pluijm 
zelf legt uit dat hij vorig jaar bij de 
start van de coronacrisis zijn omzet 
tot nul zag teruglopen. Zijn tv-optre-
dens konden niet doorgaan, omdat 
er niet meer gereisd mocht worden. 
Zijn zaak moest de deuren sluiten, 
lezingen en workshops werden afge-
zegd. Hij ziet hierdoor datgene wat 
hij in tientallen jaren heeft opge-

bouwd, compleet verdwijnen en dat 
hakt er behoorlijk in. Hij hoopt dat 
ook andere bekende tv-koks opstaan 
om ervoor te zorgen dat hij niet 
langer alleen staat in zijn strijd tegen 
het huidige coronabeleid.

Gesprek met burgemeester
Om ervoor te zorgen dat Pluijm zijn 
zaak snel weer zou kunnen openen, 
heeft burgemeester Frank Dales hem 
direct uitgenodigd voor een persoon-
lijk gesprek. Dat gesprek heeft maan-
dagmiddag plaatsgevonden en 
daarin is uitgebreid gesproken over 
de verschillen van inzicht met betrek-
king tot de coronamaatregelen. 
Dales: ,,De consequentie van nieuwe 
overtredingen zal zijn dat een 
bestuurlijk traject wordt opgestart, 
wat tot sluiting voor een langere 
periode leidt. Vanuit het gesprek heb 
ik er vertrouwen in dat het hiertoe 
niet zal hoeven te komen.’’ 
René Pluijm gaat onder protest 
akkoord met het gesloten houden 
van het terras, maar houdt de deuren 
van zijn bedrijf voorlopig nog hele-
maal gesloten. Hij laat weten: ,,Alle 
commotie heeft ons geraakt en we 
willen ons ook beraden op de 
toekomst. Wij verwachten op redelijk 
korte termijn meer van het openbaar 
ministerie te vernemen en zullen op 
basis daarvan in overleg met onze 
advocaat beslissen of voortgang van 
ons bedrijf zinvol is en of verdere 
stappen noodzakelijk zijn.’’

IJmuiden - De bekende tv-kok René Pluijm is zaterdag gearresteerd na 
een incident bij zijn bedrijf aan de Halkade. Pluijm, die voor RTL4 meer-
dere culinaire programma’s maakte, verzette zich tegen sluiting van zijn 
bedrijf. De gemeente Velsen had opdracht tot sluiting gegeven omdat 
Pluijm zich ook na meerdere waarschuwingen niet hield aan de coronare-
gels. Zaterdag zaten op zijn terras mensen te eten en drinken, hoewel dat 
niet is toegestaan.

Veel commotie rond 
arrestatie tv-kok René Pluijm

Een politieagent en een buitengewoon opsporingsambtenaar begeleidden René Pluijm naar een politiebus. Beeld uit het � lmpje 
van een omstander. Bron: Facebook

Velsen-Noord - Donderdagmiddag 
16 april hield de politie een 25-jarige 
man uit Beverwijk aan wegens het 
voorhanden hebben van harddrugs.
Omstreeks 12.50 uur kreeg de politie 
melding dat er mogelijk vanuit een 
auto drugs verhandeld zouden 
worden. De politie trof de auto aan 
op de Wenckebachstraat in Velsen-
Noord. Bij een eerste onderzoek in de 

auto vond de politie een zakje met 
daarin veertig wikkels met wit 
poeder, vermoedelijk harddrugs. Bij 
een onderzoek in de woning van de 
verdachte vond de politie een fors 
geldbedrag in bankbiljetten. 

De politie nam de drugs en het geld 
in beslag. Een nader onderzoek is 
ingesteld.

Aanhouding na drugsvondst

pvcpvcpvc

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

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

 

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

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

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

ALBATROS BANDEN 
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl
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Openingstijden gemeentehuis 
tijdens feestdagen
Het gemeentehuis is op maandag 26 april en dinsdag 27 april (Koningsdag) gesloten. 
We zijn deze dagen ook niet telefonisch bereikbaar.

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 verschil maakt in coronatijd kunt 
u de rots in de branding- speld aanvragen. Ie-
dereen kan iemand voordragen. En niet al-
leen de IC-arts of de gedreven leraar komen 
in aanmerking, maar bijvoorbeeld ook uw ei-
gen zus die boodschappen haalt. Uw zoon die 
een positieve instelling houdt. Oma die helpt 
bij het huiswerk. 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 co-
ronatijd ook het beste in mensen naar boven 
brengt. In plaats van een knu� el vinden we 
met elkaar andere manieren om te zeggen: 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 waar-
dering? Vraag hem kosteloos aan via https://
www.velsen.nl/producten/ aanvraag-rotsin-
debrandingspeld

In ‘De Week van de Groene Tuin’ kunt u 
in Velsen meedoen met een appelboom-
actie. Deel uw idee om te vergroenen en 
stuur deze tussen 5 april en 26 april in. 
Wie weet wint u dan één van de 25 ap-
pelbomen!

Velsen is op weg naar een duurzame, klimaat-
neutrale gemeente. Het klimaat verandert. En 
elke vierkante meter steen die wordt vervan-
gen door groen, helpt. Zo kan het water mak-
kelijker in de bodem zakken, daalt de tempe-
ratuur en wordt fi jnstof afgevangen. Dieren 
vinden een groene tuin ook � ner dan een grij-
ze tuin met tegels. Verruil daarom de stenen 
in uw tuin voor groen en geef de natuur  meer 

ruimte. Welk groen alternatief heeft u voor de 
tegels in de tuin? Stuur uw idee hoe u uw tuin 
of balkon kunt vergroenen in en maak kans op 
één van de 25 Elstar appelboompjes. Meld u 
aan via deeltuinen.nl/win/ De winnaars wor-
den op 28 april bekendgemaakt en krijgen een 
appelboom thuisgestuurd. Meer informatie 
leest u op www.velsen.nl

Laatste kans om een appelboom te winnen!
Steen eruit, boom erin en win!

Vraag de Rots in de branding-
speld aan

Trandelen staat voor troep opruimen en 
wandelen, een manier om lekker te bewe-
gen en tegelijk iets goeds te doen voor 
de wijk. Iedere donderdag om 10.30 uur 
verzamelen de trandelaars zich voor Wijk-
centrum de Stek. Zij gaan met vuilniszak 
en prikker in tweetallen de wijk in om 
zwerfvuil te verzamelen.

Bij aanvang kijkt een nieuwe trandelaar soms 
wat ongemakkelijk om zich heen. “Ze zullen 

toch niet denken dat ik een taakstraf heb”. 
Maar na wat complimenten van voorbijgan-
gers, krijgt hij/zij er snel plezier in. Bij terug-
keer in De Stek tonen ze de opbrengst en staat 
er een kom verse maaltijdsoep klaar als belo-
ning voor de inzet. Ook er is dan de gelegen-
heid om even gezellig na te praten. 

Deelnemen is natuurlijk gratis. Wilt u na af-
loop mee eten? Meld u dan aan via deruyter@
welzijnvelsen.nl of bel Marcel: 06 18924347

 Trandelen in Velsen-Noord

Op woensdag 28 april (20.00-21.00 uur) 
wordt een online toelichting gegeven op 
de 32 zoekgebieden in de energieregio 
Noord-Holland Zuid. De IJmond is, sa-
men met Zuid-Kennemerland, een van de 
6 deelregio’s in de  energieregio Noord-
Holland Zuid. De andere deelregio’s zijn 
Amsterdam, Amstelland, Gooi- en Vecht-
streek, Haarlemmermeer en Zaanstreek/
Waterland. 

Wat is de Regionale Energie Strategie? Hoe-
veel wil de regio Noord-Holland Zuid   gaan 
opwekken tot 2030? Waar liggen de zoek-

gebieden? Wat is een zoekgebied eigenlijk? 
Welke stappen volgen nog totdat uiteinde-
lijk een vergunning kan worden verleend? 
En hoe kunnen bewoners en belangheb-
benden hierover nog meepraten? De toe-
lichting is voor iedereen te volgen via een 
livestream.  http://energieregionhz.nl/infor-
matieavond-res  Aanmelden is niet nodig. 

Wilt u op de hoogte blijven van de RES-
ontwikkelingen in de IJmond? Stuur dan 
een berichtje naar duurzaam@velsen.
nl  ovv. Nieuwsbrief RES IJmond. 

Informatieavond Energieregio 
Noord-Holland Zuid

Rond feestdagen wijzigt de afvalinzame-
ling van HVC. Mogelijk worden de bakken 
rond de feestdagen op een eerder of later 
moment geleegd. Kijk vroegtijdig in de 
afvalkalender in de HVC afval-app of op 
hvcgroep.nl wanneer jouw bak wordt ge-
leegd of de zakken worden opgehaald. 

Hoe zit het met Koningsdag?
Op Koningsdag (27 april) komt HVC op een 
andere dag langs dan je gewend bent. Wil je 
weten op welke dag jouw bak geleegd wordt? 
Download de HVC afval-app of kijk in de on-
line afvalkalender op hvcgroep.nl/afvalkalen-
der en vul je postcode en huisnummer in. In de 
app kan je er ook voor kiezen om een melding 
te ontvangen wanneer HVC langskomt en kan 
je opzoeken welk afval in welke bak hoort.

Afvalbrengstations gesloten op feestda-
gen
De afvalbrengstations zijn op feestdagen 
gesloten. De dagen voor en na feestdagen 
zijn vaak drukker. Mocht een bezoek toch 

noodzakelijk zijn, houd dan rekening met 
langere wachttijden. Kijk voor het adres 
en de openingstijden van het dichtstbij-
zijnde afvalbrengstation in de HVC afval-
app of op hvcgroep.nl/afvalbrengstations.

Geopend met Bevrijdingsdag
Op Bevrijdingsdag (5 mei) komt HVC gewoon 
langs om de bakken te legen, is de klantenser-
vice van HVC op de normale tijden bereikbaar 
en is afvalbrengstation open. We verwachten 
extra drukte op het afvalbrengstation met Be-
vrijdingsdag, houd rekening met een langere 
wachttijd of kom op een andere dag langs. 

Afvalinzameling tijdens de 
feestdagen

Per 1 januari 2021 verzorgt de Belasting-
samenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) 
ook de he�  ng hondenbelasting voor de 
gemeente Velsen. De fi rma Legitiem B.V. 
start binnenkort de hondencontrole in de 
gemeente Velsen. Aan de hand van de be-
lastingadministratie controleert een aan-
tal hondencontroleurs de aanwezigheid 
van honden. De hondencontroleurs wer-
ken volgens de richtlijnen die het RIVM 
vanwege corona heeft opgesteld.

Waarom controle?
De BSGR verstuurt namens de gemeente 
de aanslagen voor hondenbelasting. Om dat 
goed te kunnen doen, wordt het hondenbe-
zit in Velsen gecontroleerd. Bent u niet thuis 
en heeft de hondencontroleur het vermoe-

den dat u een hond heeft die nog niet geregis-
treerd staat? Dan laat de hondencontroleur 
een informatiebrief met een aangiftebiljet 
hondenbelasting achter. De hondencontro-
leurs kunnen zich legitimeren.

Hoe doe ik aangifte van mijn hond?
Heeft u sinds kort een hond en bent u nog niet 
in de gelegenheid geweest daarvan aangifte te 
doen? Dan kunt u uw hond (alsnog) aanmel-
den via MijnBSGR of via een ”aangifteformu-
lier hondenbelasting” op www.bsgr.nl/con-
tact. 

Meer informatie
Als u nog vragen heeft, bel dan BSGR via 071-
525 6200, bereikbaar op werkdagen van 09.00 
tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.  

Hondencontrole is gestart

Burgemeester Frank Dales reikt op maandag 
26 april de lintjes uit. Uiteraard vindt deze 
plaats met inachtneming van de coronamaa-
tregelen om verspreiding van het coronavi-
rus te voorkomen. Daarom worden de lintjes 
dit jaar op twee momenten uitgereikt. 
De inwoners die een lintje ontvangen wor-
den live via RTV Seaport bekendgemaakt. 
Burgemeester Frank Dales houdt, zoals ie-

der ander jaar, tot de dag van bekendma-
king de namen van de decorandi voor zich. 

Programma Lintjesregen
De live-uitzendingen starten om 09.00 uur 
(youtu.be/PU767e« eQE) en 11.00 uur (you-
tu.be/MFphVzhGQe8). Mocht u de sessies 
niet live kunnen volgen, kunt u deze via de-
zelfde websites terugkijken.

 Live-uitzending Lintjesregen 
Tarieven voor honden  

Voor de eerste hond         €   88,70 

Voor de tweede hond         €  112,31 

Voor de derde hond en elke volgende, per hond      € 126,16 

Voor kennels          € 621,61 

Grijp uw kans op een fl inke subsidie van-
uit de Provincie Noord-Holland voor duur-
zame maatregelen zoals het plaatsen van 
zonnepanelen, led verlichting en meer! 
Doe mee aan de webinar van Greenbiz 
Ijmond en kom meer te weten.

Datum: 28 april 2021
Tijd: 16.00 uur – 16.45 uur
Locatie: digitaa l [via teams]

Misschien heeft u eerder al gehoord over de 
nieuwe subsidie voor ondernemers vanuit 
de  Provincie Noord-Holland, namelijk de 
Uitvoeringsregeling HIRB+ Subsidie Noord-
Holland. Op 28 april informeert Greenbiz u 
verder over de voorwaarden, waar u de sub-

sidie voor kunt gebruiken en door de door 
Greenbiz geboden begeleiding. 
De Provincie Noord-Holland wil de samen-
werking op bedrijventerreinen stimule-
ren. Daarom komt u alleen in aanmerking 
als u met nog twee bedrijven de subsidie 
aanvraagt. Greenbiz Ijmond ondersteunt 
met het bij elkaar brengen van de bedrij-
ven in de IJmond en helpt u bij de aanvraag.

Geef u op via een e-mail naar 
info@greenbizijmond.nl.

U ontvangt - na aanmelding - een Teams-
link om deel te nemen. Het wordt opgeno-
men en u kunt het ook later terugkijken.

Webinar voor IJmondse bedrijven
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rijksoverheid.nl/corona 
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over corona

Coronanieuws

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

Informatie over thuisquarantaine
Coronatest.nl

0800-1202 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over testen

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

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

Informatie over vaccinatie

De Visie van...

Dierenwelzijn
Onze raad heeft besloten om 50.000 
euro te bezuinigen op een jaarlijks 
bud get van 163.746 euro. De impact 
voor onze dierenwelzijnsorganisaties 
is groot. Bij GroenLinks valt dit besluit 
ook zwaar. 

Hoe kunnen we deze bezuinigings - 
op dracht het beste behalen? Welke taken  
kunnen we op een andere manier uitvoe-
ren? Op dit moment zijn onze dieren- 
welzijnsorganisaties in gesprek met de 
gemeente. Denk daarbij aan de dieren- 
bescherming, dierenambulances, Vogel -
hospitaal, Egelopvang en stichting Red-
dingsteam Zeedieren Velsen. Meer samen- 
werking tussen deze dierenwelzijns- 
organisaties kan een oplossing bieden. 

Ook voor dierenbezitters ligt er een taak. 
Door het chippen van katten komen er 
minder dieren in de opvang. Als Groen-
Links vragen we ook aandacht voor 

de paarden in onze gemeente. Door de  
klimaatverandering zijn er langdurig  
perioden van hitte, droogte en extreme  
regenval. Schuilstallen bieden hiervoor  
een goede oplossing.

Ondanks de bezuinigingsopdracht zal  
GroenLinks zich blijvend inzetten voor 
een kwalitatief goed dierenwelzijn, in  
samenspraak met onze dierenwelzijns- 
organisaties. Dierenwelzijn moet gegaran-
deerd zijn in Velsen, dat staat voorop.

Nieuws van de raad

Ilse Stoelman,  
raadslid GroenLinks

Agenda van de raad

  Ambitieniveau lokaal   
klimaatakkoord

  Het Klimaatakkoord van Parijs heeft als 
doelstelling voor het verminderen van 
de CO2 uitstoot. Dat heeft ook gevol-
gen voor Velsen. In het Lokaal Klimaat- 
akkoord maakt Velsen afspraken over de 
wijze waarop invulling wordt gegeven 
aan de duurzaamheidsambities. 

  Verordening wijziging APV
  In de Algemene plaatselijke verordening 

(APV) staan alle lokale regels over open-
bare orde, leefbaarheid en veiligheid. De 
gemeenteraad wil dat de APV tenminste 
iedere 2 jaar wordt geactualiseerd. Er 
liggen nu een aantal wijzigingen van de 
APV voor aan de gemeenteraad. 

   Reactie op voorstel Transitiecom-
missie Metropoolregio Amsterdam

  De MRA is een samenwerking tussen 
de gemeenten rondom de metropoolre-
gio Amsterdam. Er is een transitiecom-
missie met aanbevelingen om de samen- 
werking en de invloed van gemeente-
raden te verbeteren. Het college heeft 
een reactie opgesteld, die de gemeente-
raad moet goedkeuren. 

  Nieuw steunfractielid  
Velsen Lokaal 

  Frits Vrijhof gaat stoppen als steun-
fractie voor de fractie van Velsen  
Lokaal. Daarom draagt Velsen Lokaal 
Tim Wensveen voor als nieuw steun-
fractielid. 
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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.

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op d.d. 22 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
Grahamstraat 233, vergroten 2e verdieping 
(achterzijde) (10/04/2021) 43226-2021
Lindenstraat 25, veranderen voorgevelkozijn 
(12/04/2021) 43378-2021
Kompasstraat 63, plaatsen dakopbouw, split-
sen naar 2 woningen (12/04/2021) 43988-
2021
Lierstraat 67, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(13/04/2021) 44294-2021

Rijnstraat 6 t/m 52,  vervangen rookgasaf-
voeren (buitenzijde) (13/04/2021) 44472-
2021
Marktplein 31 en 33, samenvoegen 2 winkels, 
veranderen kozijn (voorgevel) en verwijde-
ren tussenmuur 
(15/04/2021) 45548-2021
P.J. Troelstraweg 10, plaatsen dakopbouw 
met dakterras (16/04/2021) 46091-2021
De Lumeystraat 25, plaatsen dakterras 
(16/04/2021) 46264-2021
 
Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 15, realiseren nokverhoging 
(13/04/2021) 44567-2021

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 266, bouwen aanbouw, ver-
groten 1e verdieping, vervangen kozijnen 
(voorzijde) (12/04/2021)
 43754-2021

Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 8, legaliseren overkap-
ping en bijgebouw (12/04/2021) 43626-2021
Wüstelaan 7, plaatsen dakkapellen (voor- en 
achterzijde) (12/04/2021) 43990-2021

Santpoort-Noord
Molenstraat 13, vervangen kozijn zijgevel, 
dichtzetten kozijn achtergevel (11/04/2021)
43280-2021(Gemeentelijk monument)
Hagelingerweg 183, gewijz. plan vergroten 
schuur (14/04/2021) 44810-2021
Patriciuslaan 27, plaatsen erker en dakkapel 
(voorzijde) (14/04/2021) 45085-2021
Hoofdstraat 270, kappen boom (voorzijde) 
(15/04/2021) 45479-2021

Driehuis
Van den Vondellaan 2, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (12/04/2021) 43435-2021

Velserbroek
Klipper 1, kappen boom (voortuin) 
(15/04/2021) 45160-2021

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
nabij Kennemermeer (parkeerterrein achter 
Kennemerboulevard), verlengen tijdelijk af-
wijken voor paviljoens en recreatief nacht-
verblijf, vergroten campsite tot maximaal 35 
eenheden, verkleinen campus,  afwijken voor 
2 hogere recreatieverblijven (15/04/2021) 
22939-2021

Velsen-Zuid
Rijksweg 116, gebruik deel park als terras 
(15/04/2021) 21907-2021(Rijksmonument)

Velserbroek
Schokker 22A, gewijzigd plan bouwen aan-
bouw (voorgevel) (13/04/2021) 22286-2021

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
Kanaalstraat 52, wijzigen bedrijfsruimte naar 
wonen (13/04/2021) 113191-2020 (Gemeen-
telijk monument)
Mercuriusstraat 29, vervangen raamkozijn 
door openslaande garagedeuren (13/04/2021) 
138434-2020
 
Velsen-Zuid
t.h.v. Stelling en Zijkanaal C weg, bouwen drij-
vend verenigingsgebouw met bijbehorende 
voorzieningen (15-04-2021) 112853-2020

Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 59, plaatsen dakkapel (ach-
terzijde)  15/04/2021) 27753-2021  

Santpoort-Noord
Corantijnstraat 28, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (15/04/2021) 40463-2021
 Duin- en Kruidbergerweg 89, bouwen van een 
erfafscheiding, aanbrengen verharding, om-
timmeren airco en legaliseren van gemetselde 
muurtjes (15/04/2021) 137774-2020

Driehuis
Driehuizerkerkweg 119, bouwen carport 
(15/04/2021) 24103-2021

Velserbroek
Krommeweid 4, plaatsen dakkapel (achterzij-
de) (13/04/2021) 26359-2021
De Kamp 9, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(15/05/2021) 26459-2021

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

 Velserbroek
Liniepad 56, bouwen gol¢ reker (15/04/2021) 
30408-2021

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

 Velserbroek
“verkoop vis en gerookte producten”, op don-
derdagen (tot 1 augustus 2024), Locatie: Ves-
tingplein(13/04/2021)  27758-2021

Besluiten

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten: 

om 2 parkeerplaatsen aan te wijzen ten behoe-
ve van het opladen van elektrische voertuigen 
door middel van het plaatsen van bord E4, zo-
als bedoeld in bijlage I van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 1990, met on-
derbord  met de tekst ‘alleen om elektrische 

voertuigen op te laden’ en onderbord OB504. 
De 2 parkeerplaatsen zijn gelijk verdeeld over 
1 locatie:

De Kennemerlaan te IJmuiden, ter hoogte van 
de kruising met de IJmuiderstraatweg

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-

mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de datum waarop het besluit 
elektronisch is bekend gemaakt in de digitale 
Staatscourant, 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
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publica-
tie van verkeersbesluiten plaats in de digitale 
Staatscourant.

 Verkeersmaatregel
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•   Aan de Oude Pontweg, Velsen-Zuid staat 
een meerstammige Wilg. Boom heeft een 
slechte conditie vanwege watermerkziekte

•  1 x dode Prunus aan de Dammersboog 
Velserbroek plantsoen tussen Vromaad-
weg en Galle Promenade

•  1 x Iep aan de Zadelmakerstraat, Velser-
broek

•  Wijkeroogpark, Velsen-Noord 1x 3 stram-

mige iep doorsnede 20-30 Boom gaat 
steeds schever staan (gaat om) over pad 
naar gasstation.

Kapmeldingen 

De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt namen het dagelijks bestuur van Om-
gevingsdienst IJmond bekend dat een ont-
werpbesluit is genomen voor het vaststellen 
van hogere waarden voor de geluidbelasting 
in het kader van de Wet geluidhinder, voor de 
ontwikkeling van locatie Hofgeest te Velser-
broek.

Het hogere waarden besluit heeft betrekking 

op wegverkeerslawaai.

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de ho-
gere waarde voor de geluidbelasting ligt met 
ingang van 24 april 2021 gedurende zes we-
ken, ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond, 
Stationsplein 48b te Beverwijk en van maan-
dag t/m donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur 
en via www.odijmond.nl

Gedurende de termijn van de tervisielegging 
kunnen belanghebbenden schriftelijk dan 
wel mondeling zienswijzen kenbaar maken. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar 
gemaakt te worden bij Omgevingsdienst 
IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, 
onder vermelding van “Zienswijze ontwerp-
besluit tot vaststelling hogere waarde Wet 
geluidhinder voor bestemmingsplan Hofgeest 
Velserbroek – plandeel Hofgeest West”. Voor 

mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch 
een afspraak maken met Omgevingsdienst 
IJmond, telefoonnummer 0251-263863.

Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder Bestemmings-
plan Hofgeest Velserbroek, Plandeel Hofgeest West

Met ingang van 15 december 2021 kondig-
de het kabinet een tweede lockdown af van-
wege de coronapandemie. Hierdoor moest 
een aantal gebruikers van gemeentelijk vast-
goed hun deuren gedurende een periode (op-
nieuw) gedwongen sluiten of konden zij hun 
activiteiten niet meer als voorheen uitvoe-
ren. Daardoor ontvingen zij minder of geen 
inkomsten.
Voor deze tweede lockdown heeft het college 
van burgemeester en wethouders op 20 april 
2021 besloten om onder bepaalde voorwaar-

den een deel van de verschuldigde gebruiks-
vergoeding kwijt te schelden. Hiervoor is de 
‘Uitvoeringsregeling tweede lockdown in-
zake kwijtschelding gebruiksvergoeding ge-
meentelijk vastgoed’ vastgesteld.

•  Op basis van deze Uitvoeringsregeling 
kan de gebruiker die het gemeentelijk 
vastgoed bedrijfsmatig gebruikt een ver-
zoek tot kwijtschelding doen voor de pe-
riode 15 december 2020 tot 1 april 2021 
(of zoveel eerder als de van overheids-

wege verplichte sluiting is ingegaan van-
af uiterlijk 1 september 2020).

De hoogte van de kwijtschelding wordt be-
paald op basis van omzetverlies.

Gebruikers die het gemeentelijk vastgoed be-
drijfsmatig gebruiken kunnen tot uiterlijk 1 
juli 2021 voor de genoemde periode een ver-
zoek tot kwijtschelding indienen.
Het verzoek tot kwijtschelding kan inge-
diend worden via e-mail aan
vastgoed@velsen.nl of per brief aan  Gemeen-

te Velsen, Fysieke Leefomgeving, t.a.v. team 
Vastgoed, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

De ‘Uitvoeringsregeling tweede lockdown in-
zake kwijtschelding gebruiksvergoeding ge-
meentelijk vastgoed’ is te vinden op de web-
site van de gemeente Velsen https://www.
velsen.nl/corona/Informatie-voor-onderne-
mers/uitvoeringsregeling-kwijtschelding-
gebruiksvergoeding-gemeentelijk-vastgoed. 

Kennisgeving ‘Regeling voor kwijtschelding van gebruiksver-
goeding in verband met tweede lockdown coronacrisis’
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COLUMN GGD KENNEMERLAND

De afgelopen weken is er veel nieuws over de verschillende vaccins, moge-
lijke zeldzame bijwerkingen en de gevolgen daarvan voor het vaccinatie-
beleid. Zo is op 8 april een besluit genomen door de minister op basis van 
bevindingen EMA en advies Gezondheidsraad, om te stoppen met het 
prikken met Astra Zeneca bij mensen onder de 60 jaar. Dit heeft natuurlijk 
gevolgen voor het aantal prikken dat wij als GGD Kennemerland per dag 
kunnen zetten en de manier waarop de verschillende locaties ingericht 
worden. 
De GGD’en gebruikten het vaccin AstraZeneca voor het vaccineren van 
zorgmedewerkers. Met het besluit dat nu genomen is, is GGD Kennemer-
land het vaccineren van de zorgmedewerkers van 60 jaar en ouder 
(geboren tussen 1956 en 1960) gaan hervatten. Het  gaat om een kleine 
groep mensen, waardoor wij ook logistieke keuzes moeten maken. Voor 
betekent dit dat wij AstraZeneca nog maar op één van de zes locaties 
gebruiken om te vaccineren.
Dit doen wij om ervoor te zorgen dat er aan het einde van de dag geen 
vaccins overblijven. Wanneer er op één locatie vijf afspraken ingepland 
kunnen worden, maar er gaan twaalf vaccins uit een �acon, dan kunnen we 
met de overgebleven zeven niet de juiste doelgroep vaccineren. In het 
geval dat er onoverkomelijk wel vaccins overblijven, worden deze weg 
geprikt bij zorgmedewerkers. De GGD heeft hierover met de verpleeg- en 
verzorgingstehuizen goede afspraken gemaakt. 
Het heeft op dit moment, hoe vervelend dan ook, geen zin om naar een 

vaccinatielocatie te komen in de 
hoop dat u een overgebleven vaccin 
kunt ontvangen. Ook heeft het geen 
zin om hierover te bellen met ons 
klantcontactcentrum. Als GGD 
Kennemerland prikken we alle 
beschikbare vaccins weg. Wanneer er 
wijzigingen worden aangebracht in 
het beleid, zullen wij u daar uiteraard 
van op de hoogte brengen. 
Maar nu vraag ik u geduld te hebben, 
ook als de vaccinatiebereidheid voor 
een bepaald vaccin nu lager lijkt te 
zijn, betekent dit niet dat wij aan het 
einde van de dag vaccins over 
hebben om te verdelen. Hoe graag 
we dat ook zouden willen.

Overgebleven vaccin

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

Op hun eigen websites hebben de 
ziekenhuizen, GGD-afdelingen, 
zorggroepen en afdelingen van het 
Rode Kruis in deze regio een indrin-
gend en eensluidend bericht 
geplaatst. Ze vragen iedereen in de 
regio om solidair met elkaar en de 
zorg te zijn, daarbij refererend aan 
het applaus dat op 17 maart 2020 
klonk voor het zorgpersoneel.

,,De boodschap van dit symbool is 
misschien nu wel nog urgenter 
geworden, want de zorg vangt nog 
steeds de klappen op van de 
coronacrisis’’, stelt men. Hoewel er 
de laatste dagen vooral over 
versoepelingen gesproken wordt, 
lijken veel mensen voorbij te gaan 
aan het feit dat de ziekenhuizen 
nog altijd overvol zijn. ,,De realiteit 
is namelijk dat op dit moment in 
onze regio nog altijd veel meer 
inwoners getest worden dan 
gevaccineerd. Dat het aantal 
besmettingen nog altijd zorgwek-
kend hoog is en we ons in een 
cruciale fase bevinden als het gaat 
om de bestrijding van COVID-19.’’

De laatste weken steeg de bezet-
ting in de ziekenhuizen harder dan 

de capaciteit. Het overplaatsen van 
patiënten vraagt veel creativiteit en 
�exibiliteit en is soms nauwelijks 
nog mogelijk. 

,,Ruim een jaar na het applaus, 
lopen de helden uit de zorg nog 
steeds op hun tandvlees. Zetten al 
onze organisaties zich zeven dagen 
per week voor u in. Als de huidige 
trend zich doorzet, zijn we nog veel 
verder van huis. Er wordt nog meer 
reguliere zorg uitgesteld, patiënten 
kunnen niet meer overgeplaatst 
worden en de druk op de zorg, dus 
zowel zorg thuis als op een locatie, 
wordt te groot!’’ Niet alleen is van 
belang om eerst de druk op de 
afdelingen intensive care weg te 
nemen, daarna zal men ook nog 
eens een behoorlijke achterstand 
op het gebied van de reguliere 
zorg moeten wegwerken. 

De boodschap is ondertekend door 
Huisartsen Midden-Kennemerland, 
Rode Kruis, Spaarne Gasthuis, 
Veiligheidsregio Kennemerland, 
Kennemerhart, ViVa! Zorggroep, 
GGZ inGeest, Rode Kruis Zieken-
huis, Hartekamp Groep, Heliomare, 
Zorgbalans en Parnassia.

Regio - Het vertrouwen in de landelijke politiek heeft door de recente 
gebeurtenissen rond de coalitieonderhandelingen een �inke deuk opge-
lopen. Dat gegeven heeft, in combinatie met een stijgende aversie tegen 
de coronamaatregelen en het lengen van de dagen, invloed op de mate 
waarin mensen bereid zijn zich aan alle regels te houden. Zorgmedewer-
kers vrezen een escalatie van de situatie en doen een dringende oproep 
om juist nu in deze laatste fase solidair te zijn. Hun boodschap: ,,Wij 
strijden nog steeds!’’

Zorgmedewerkers roepen op: 
‘Hou nog even vol!’

Santpoort-Zuid - Onlangs trof Koen 
Piller aan de Wüstelaan in Santpoort-
Zuid dit bord aan, waarmee wegge-
bruikers erop werden geattendeerd 
dat er een tijdelijk parkeerverbod 
gold. Het bord wekte enige verbazing, 
omdat hier gekozen is voor een blauw 
rechthoekig vlak met de letter ‘P’ erin. 
Dat duidt er gewoonlijk op dat er juist 
wél geparkeerd mag worden. ,,Ik kan 
me voorstellen dat het duidelijker is 
wanneer het verkeersbord ‘Verboden 
te Parkeren’ hier afgebeeld zou 
worden’’, schrijft Koen. Ook bij de 
gemeente Velsen zou men vermoede-
lijk voor een andere optie gekozen 
hebben, zo blijkt bij navraag. Bij de 
grotere projecten wordt altijd eerst 
een verkeerskundig plan gemaakt, 
waarbij ook nadrukkelijk naar de 
benodigde verkeersborden wordt 
gekeken. Gaat het om een klein 
project, dan wordt hiervoor geen 
verkeersplan gemaakt en in bepaalde 
gevallen wordt plaatsing van de 
borden dan niet vanuit de gemeente 
maar door een aannemer gecoördi-
neerd. Foto: Koen Piller

Wel of niet parkeren…?
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Door Raimond Bos

Ter voorbereiding op het woning-
bouwproject werd vorig jaar een 
traject van archeologisch onderzoek 
op deze locatie gestart. In eerste 
instantie bestond dat uit grondbo-
ringen, waarna in december een 
vooronderzoek werd uitgevoerd, 
waarbij sleuven zijn gegraven. 
Daaruit werd duidelijk dat zich op 
deze plek waardevolle archeologi-
sche vondsten bevinden. Er werden 
onder meer ploegsporen aange-
tro� en, die duidelijk maken dat op 
deze plek landbouwgrond werd 
beheerd. Paalsporen duiden er 
voorts op dat hier vermoedelijk ooit 
een boerderij heeft gestaan. 
Gehoopt wordt dat er nog meer 
afdrukken van palen zichtbaar zullen 
worden, zodat mogelijk de 
contouren van een complete boer-
derij duidelijk zullen worden. Jan de 
Koning, verbonden aan Hollandia 
Archeologen, brengt elke vondst 
nauwgezet in kaart. Op tekeningen 
wordt de exacte plek vastgelegd, 
zodat een steeds completer beeld 
van de situatie ontstaat.

Aardewerk
Onder de aangetro� en akkerlagen 
zijn de resten van de vermeende 
nederzetting gevonden. Ook werden 
inmiddels al zeker 450 scherven van 
aardewerk veiliggesteld. Het gaat om 
zogenoemd zacht gebakken, hand-
gevormd aardewerk dat in deze 
streek destijds werd vervaardigd. 
Gezien de grote hoeveelheid 
scherven op één plek is aannemelijk 
dat deze plek dienst deed als verza-
melplaats voor afval. Verder werden 
onder meer greppels gevonden 
alsook botten en stukjes van een 

maalsteen. De gevonden roestsporen 
zijn volgens de archeoloog te 
verklaren doordat de aldaar aanwe-
zige greppels ijzerhoudend water 
zouden hebben bevat.

Grondwaterpeil
De archeologische vondsten dateren 
vermoedelijk uit de eerste drie 
eeuwen van onze jaartelling. Moge-

lijk zijn er zelfs objecten bij die nog 
iets ouder zijn, namelijk uit de late 
ijzertijd, de periode tot net na de 
start van de jaartelling. 
Dat de resten zo goed bewaard 
gebleven zijn, is volgens De Koning 
te danken aan de eeuwenlange hoge 
grondwaterstand in dit gebied. 
Wanneer een gebied door een lage 
grondwaterstand droogvalt, kan 
zuurstof beter in de grond door-
dringen, waardoor allerlei biologi-
sche processen zich sneller 
voltrekken. Daarvan was in dit geval 
geen sprake en daarvan pro� teert 
men nu volop. Men gaat er vanuit 
dat het de oude Friezen zijn geweest 
die hier destijds hun nu gevonden 
sporen hebben nagelaten.

Onderzoek gaat verder
De komende drie weken zal de grond 
nog verder worden onderzocht. Elke 
vondst wordt ingetekend op de kaart 
en daarna wordt de grond gecou-
peerd. Wethouder Jeroen Verwoort 
bracht maandagmiddag een bezoek 
aan het terrein om zich persoonlijk 
op de hoogte te stellen van de stand 
van zaken. 

Voor hem is het overigens bepaald 
geen onbekende locatie, want hij 
volgde hier ooit onderwijs aan de 
Theo Thijssenschool, die in 2017 de 
deuren de� nitief sloot. Het schoolge-
bouw werd vorig jaar afgebroken om 
plaats te maken voor het Pionieren in 
IJmuiden-woningbouwproject.

IJmuiden - Op het braakliggende terrein aan de Lagersstraat zijn bijzon-
dere archeologische vondsten gedaan. Het gaat om resten van een 
nederzetting uit de Romeinse tijd. De komende weken worden nog meer 
vondsten verwacht. Het was al bekend dat zich in IJmuiden resten uit de 
Romeinse tijd in de bodem bevinden, veel onderzoek is er tot nu toe 
echter niet naar gedaan. De gemeente Velsen noemt de nu aangetro� en 
zaken een zeer waardevolle aanvulling op de kennis over de bewonings-
geschiedenis van Velsen.

Bijzondere archeologische 
vondsten aan de Lagersstraat

Jan de Koning van Hollandia Archeologen legt de exacte vindplaats van elk object nauwkeurig vast middels een tekening. 

Wethouder Jeroen Verwoort bezocht maandagmiddag het terrein aan de Lagersstraat. Foto’s: Erik Baalbergen
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Door Raimond Bos

Diverse malen trok bewoner Huber 
Stoop bij de gemeente aan de bel. 
De bomen houden het zonlicht 
tegen, waardoor de opbrengst van 
de zonnepanelen op het dak minder 
hoog is. Ze zorgen voorts voor over-
last doordat in de herfst de bladeren 
overal in de tuin maar ook in huis en 
zelfs in het eten terug te vinden zijn, 
stelde Stoop in een e-mail aan wijk-
wethouder Floor Bal. Bal kwam 
persoonlijk poolshoogte nemen in 

de wijk en concludeerde dat de 
bomen buitenproportioneel groot 
zijn in relatie tot de plek waar ze 
staan. Bal benadrukte dat de 
gemeente de takken van de boom 
zodanig moet snoeien dat ze de 
erfgrenzen niet passeren. 

Dat laatste gaat ook gebeuren, want 
de bomen staan ingeroosterd voor 
een driejaarlijkse snoeibeurt en die 
staat voor volgende maand in de 
planning.

Bezwaarschrift
Voor de gemeente Velsen is daarmee 
de kous af, maar dat geldt niet voor 
de bewoners. Zij eisen nog steeds 
dat de gemeente de bomen 
weghaalt en vervangt door exem-
plaren die minder overlast veroor-
zaken. Ze benadrukken: ,,Wij zijn 
beslist niet tegen groen in de open-
bare ruimte, maar wel wanneer dit 
buitenproportionele vormen 
aanneemt en daarmee overlast 
veroorzaakt. De gemeente stelt vast 
dat hiervan geen sprake is, zonder 
ook maar enige vraag te stellen of 
nader onderzoek te doen naar de 
mening van de bewoners. Dit is 
besluiten nemen zonder het 
afwegen van argumenten en ziens-
wijzen. Dat wordt geschaard onder 
de noemer onbehoorlijk bestuur.’’ In 
december werd een bezwaarschrift 
naar burgemeester en wethouders 
gestuurd, ondertekend door de 
meeste bewoners rond het grasveld 
waar de bomen staan. Daarna bleef 
het lange tijd stil. Een ontvangstbe-
vestiging kwam er wel, maar een 
inhoudelijke reactie bleef uit. Een 
tweede bezwaarschrift volgde eind 
vorige maand, inclusief ingebreke-
stelling wegens het uitblijven van 
een reactie. De gemeente wijst erop 
dat het niet mogelijk is om formeel 
bezwaar te maken tegen de keuze 
om de bomen niet te kappen, omdat 
hieraan geen collegebesluit ten 
grondslag ligt.

Bewoners voelen zich genegeerd
De brief van de bewoners wordt 
beschouwd als een reactie op de 
uiteenzetting van de gemeente en 
zal ook als zodanig behandeld 
worden, laat men weten. Het 
verbaast de bewoners dat het vijf-
tien weken moest duren voordat die 
boodschap werd gecommuniceerd, 
maar wat vooral steekt is dat de 
gemeente geen gehoor geeft aan de 
wens van een hele groep bewoners 
van deze wijk. ,,Deze Velsenaren 
worden volledig genegeerd’’, luidt 
hun conclusie. 
Volgens de gemeente zijn klachten 

van inwoners over bomen echter 
vrijwel nooit een argument om tot 
het kappen ervan over te gaan. Men 
stelt: ,,In de hele gemeente Velsen 
staan bomen in de openbare ruimte, 
zowel grote als kleine bomen. 
Bomen verliezen elke herfst hun 
blad en kunnen soms schaduw 
geven als ze in het blad staan. De 
een vindt dat prima en anderen 
ervaren dat als overlast.’’

Klimaatverandering
Het college legt uit dat bomen in de 
openbare ruimte belangrijk zijn voor 
een prettige en gezonde leefomge-
ving. ,,Ze houden de omgeving 
koeler, �lteren �jnstof uit de lucht, 
vangen CO2 op en houden water 
vast. Juist oude bomen van een 
groter formaat vervullen deze func-
ties zeer goed. Daarmee zijn bomen 

een belangrijk middel om klimaat-
verandering tegen te gaan. Het 
maatschappelijk belang van bomen 
gaat daarmee boven het individuele 
belang van inwoners. Enkel bij 
zwaarwegende en buitenproportio-
nele schade en hinder zal er 
voldoende reden zijn om een boom 
te kappen. Dat is niet het geval bij de 
drie bomen aan de Kamerkamp.’’ 

Liever hadden de bewoners gezien 
dat in overleg tot een voor alle 
partijen bevredigende oplossing zou 
worden bedacht. ,,Uitermate �auw 
en bureaucratisch dat niet inhoude-
lijk ingegaan wordt op de bezwaren 
van een grote groep Velsenaren en 
de zaak afgedaan wordt als niet 
ontvankelijk. De klachten zijn er, tot 
angst voor omwaaien toe, en dat 
wordt genegeerd.’’

Velserbroek - Een groep bewoners van de Kamerkamp en omgeving 
probeert al enige tijd vergeefs om drie grote bomen in hun wijk te laten 
vervangen. Ze ervaren overlast van de bomen, waarvan de takken over 
hun erf hangen. De gemeente laat echter bij herhaling weten dat kappen 
niet aan de orde is, omdat de bomen niets mankeert.

Gemeente honoreert verzoek tot bomenkap niet
Veel bewoners van de Kamerkamp zouden de drie bomen graag laten vervangen door exemplaren die minder overlast veroorzaken. Foto’s: aangeleverd
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Het driedaagse toernooi in Eind-
hoven was het laatste kwali�catie-
moment voor de Europese Kampi-
oenschappen in Budapest en één 
van de kwali�catiemomenten voor 
de Olympische Spelen in Tokio. Om 
in aanmerking te komen voor kwali�-
catie dient de zwemmer of zwemster 
onder de limiettijden die zijn vastge-
steld door de KNZB en NOC*NSF, te 
zwemmen.

Voor Bottelier stonden de 800 meter 
vrije slag, de 400 meter vrije slag en 
de 1500 meter vrije slag op het 
programma.  De eerste dag zwom hij 
op de 800 meter vrije slag naar het 
goud in 8:08.92, een persoonlijk 
record van 15 seconden. De tweede 
dag behaalde Bottelier de 5e plaats 
in de �nale van de 400 meter vrije 

slag. Zijn tijd van 3:59.89 betekende 
een doorbraak van de 4 minuten-
grens. Bottelier wist ook de 1500 
meter vrije slag op de laatste dag van 
het toernooi te winnen in een tijd 
van 15:38.58.

De tijden betekende geen limieten 
voor de EK of de Olympische Spelen. 
Bottelier: ,,Inderdaad, ik heb geen 
limieten gezwommen. Maar ik heb 
wel goede progressie laten zien op 
zowel de korte als de langere 
afstanden. Ik denk dat dat ook wat 
waard is. Het is een teken dat ik goed 
op weg ben voor de Europese 
Kampioenschappen. Over vijf weken 
is het zover.” 
Bottelier heeft zich eind 2020 al 
geplaatst voor de EK 25 kilometer in 
het open water. 

Lars Bottelier zwemt 
naar dubbel goud op EQM
Velsen/Eindhoven - Lars Bottelier wist tijdens de Eindhoven Quali�cation 
Meet (EQM) zowel de 800 meter als de 1500 meter vrije slag op zijn naam 
te schrijven. De IJmuidenaar had op al zijn afstanden grote persoonlijke 
records.

Lars Bottelier heeft een goede progressie laten zien op zowel de korte als de langere 
afstanden. Foto: aangeleverd 

Velsen - In de meivakantie op vrijdag 
7 mei organiseert SportSupport weer 
een leuke sportinstuif.  Met onder 
andere Archery Tag en een hockey 
clinic van H.K.C. Strawberries. Kortom 
samen lekker lol maken en to�e 

spellen doen. Deze activiteit is bij 
hockeclub Strawberries. Kinderen 
worden zoveel mogelijk ingedeeld 
met kinderen van de eigen school. 
De activiteit is gratis maar verplicht 
inschrijven via sportpasvelsen.nl.

Toffe spellen doen 
in de meivakantie

Lekker sporten op 7 mei bij Strawberries. Foto: Renata Jansen Fotogra�e

Velsen-Zuid - Wie Telstar zegt, zegt 
Marja, en wie Marja zegt, zegt Telstar. 
Enorm geschrokken is daarom 

iedereen bij Telstar van het bericht 
dat Marja Korbee momenteel in het 
ziekenhuis ligt nadat zij eerder een 

zware herseninfarct heeft gehad. Op 
de Telstar-site staat schrijft men: 
‘Marja is een vechter, met een Witte 
Leeuwen hart, maar heeft het erg 
moeilijk. Het doet ons pijn haar niet 
fysiek bij te kunnen staan en de 
benodigde arm om haar schouder te 
kunnen zijn. Wij kunnen alleen op 
afstand een kaarsje aansteken en 
haar overladen met bloemen en 
kaarten om te laten weten dat de 
Witte Leeuwen met zijn allen achter 
haar staan. Nu en de zware periode 
die nog gaat volgen.’
Daarom heeft Telstar een kaarten-
actie gestart. Voor iedereen die Marja 
een kaartje wil sturen, het adres is:
Rode Kruis Ziekenhuis
Afd. Neurologie | Stroke-Unit
T.a.v. Marja Korbee
Kamer 411
Vondellaan 13
1942 LE Beverwijk

Telstar houdt kaartenactie
voor trouwste fan Marja Korbee

Voorafgaande aan de wedstrijd 
brachten de spelers middels een 
spandoek een prachtig eerbetoon 
aan oer-vrijwilliger Marja Korbee die 
moeilijke tijden kent. Het leek de 
spelers extra te inspireren, want in de 
eerste helft kon Telstar de tegen-
stander veelal de wil opleggen. Het 
resulteerde in een aantal mogelijk-
heden voor Plet en met name Dijk-
stra. De middenvelder nam meerdere 
malen het doel van de Kralinger 
onder vuur maar vond elke keer de 
doelman op zijn weg of hij schoot de 
bal naast. Ook Vincent Regeling was 
dichtbij, maar hij kopte de corner 
naast het doel. Toch liet ook Excelsior 
zien voor de winst te voetballen. In 
de eerste helft resulteerde dat in één 
grote kans voor topschutter 
Ómarsson. Hij dook op voor doelman 
Schendelaar, maar deze liet zich niet 

van de wijs brengen en bracht 
prachtig redding. 
Nog voor de rust kwam Telstar op 
een terechte voorsprong. Het was 
Dijkstra die dit keer niet voor eigen 
succes ging maar een bekeken 
balletje voor het doel bracht. De 
doelman twijfelde en zag Kökcü van 
dichtbij bij de tweede paal de bal 
met zijn knie binnenwerken: 1-0 vlak 
voor rust. 

In de tweede helft waren de rollen 
omgedraaid. Excelsior kwam goed 
uit de kleedkamer en in de eerste 
minuten had Schendelaar amper tijd 
zijn kop thee even rustig te verteren. 
Kansen voor Moreira en Ómarsson 
brachten de Witte Leeuwen aan het 
wankelen, maar de ballen gingen 
over, naast of doelman Schendelaar 
kon zich onderscheiden. Na een 

aantal wissels door trainer Jonker 
leek Telstar iets meer controle te 
krijgen, maar de beste kansen bleven 
voor de gasten. Keer op keer vonden 
de aanvallers van Excelsior de uitblin-
kende doelman Schendelaar op hun 
pad. In de tegenstoot probeerde 
Telstar het wel, maar verder dan een 
kopbal van Bronkhorst kwam het 
niet.
Daar waar de 90e minuut in zicht 
kwam, gingen na de afgelopen 
weken ook bij Telstar de gedachten 
terug naar dat wat geweest is, en ook 
dit keer kreeg Telstar de welbekende 
deksel op de neus. Dit keer was het 
Skogen die voor zijn man kwam bij 
de corner en in de lange hoek kon 
binnenkoppen. Hier had zelfs Schen-
delaar geen antwoord op. Het was 
voor Excelsior nog niet genoeg want 
de aanval werd ook na het doelpunt 
meermalen gezocht. Niemeijer leek 
de gasten zelfs nog de winst te 
bezorgen, maar hij mistte waarmee 
Telstar en Excelsior de wedstrijd met 
1-1 eindigde.

Velsen-Zuid - Het lijkt dit seizoen wel op een vloek. Telstar en de slotfases, 
zo ook de wedstrijd tegen Excelsior. Na een goede eerste helft liet Telstar 
de tegenstander terugkomen en moest het vlak voor het eindsignaal de 
gelijkmaker slikken. Daarmee eindigen Telstar en Excelsior op 1-1.

Gevreesde slotfase breekt 
Telstar opnieuw op

Voorafgaande aan de wedstrijd tegen Excelsior brachten de spelers middels een spandoek 
een prachtig eerbetoon aan oer-vrijwilliger Marja Korbee. Foto:1963-pictures.nl

Weer kon Telstar de voorsprong niet vasthouden. Foto: 1963-pictures.nl
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Na een aantal jaar gewerkt te hebben 
in het laboratorium van het COT 
(Centrum voor Onderzoek en Tech-
nisch advies) deed hij wat vakantie-
werk. ,,Mijn moeder attendeerde me 
toen op een vacature voor een labo-
rant in een ver�abriek in IJmuiden. Ik 
werd aangenomen en werkte halve 
dagen op het lab en halve dagen in 
productie.’’

Een half jaar later kon Duyndam full-
time op het lab aan de slag. Milieu-
bewustzijn zat er al vroeg in bij de 
familie Van Westerhoven van RIGO 
Ver�abriek. Destijds werd gedacht 
dat waterverdunbare verf heel goed 
was. Als het maar waterverdunbaar 
was, was het milieubewust. Na life 
cycle analyses bleek dit niet helemaal 
waar te zijn. Duyndam: ,,We zijn toen 
aan de slag gegaan met het ontwik-
kelen van echte natuurverven. Hier 
kwamen bijvoorbeeld Linal, Maril en 
Linolux uit voort.’’

Een tijd lang vloog hij samen met 
Arnold de hele wereld over om de 
kurklakken aan de man te brengen. 

Duyndam: ,,We zijn in Italië, Spanje 
en Portugal, de bakermat van kurk-
producenten, geweest. Maar ook 
China en Lapland hebben we gezien. 
Wij gingen vaak naar onze klanten 
toe om ze te helpen met de indus-
triële toepassingen van onze materi-
alen, waarbij wij van tevoren al 
getest hadden bij de machineleve-
rancier. Als Arnold dan ging praten 
met de directeur, legde ik mijn oor te 
luisteren bij de werknemers. Het 
werd enorm gewaardeerd dat wij 
ook op de werkvloer tussen en onder 
de machines doken om het complete 
plaatje te krijgen.’’

,,En dat is wat ik mijn collega’s van nu 
en in de toekomst graag meegeef. 
Als je laborant bent in een ver�abriek 
gaat het er niet alleen om dat je verf 
kunt maken, maar dat je ook overal 
interesse in toont op het gebied van 
zowel chemie áls techniek. Het gaat 
om gevoel en je verstand gebruiken. 
Heb belangstelling voor alles, voer 
gesprekken met leveranciers en lees 
je in. Alleen dan kom je tot 
innovaties.”

Ger Duyndam, laborant bij RIGO, 
na 46 dienstjaren met pensioen
IJmuiden - In 1975, toen je muurverf nog aftapte in een zelf meege-
nomen pannetje, begon Ger Duyndam met zijn werk als laborant bij 
familiebedrijf RIGO Ver�abriek. Na 46 trouwe dienstjaren is hij op 18 
april met pensioen gegaan. Loslaten kan Ger nog niet. De oude rot in het 
vak blijft 2 dagen in de week om te helpen met het opstellen van veilig-
heidsbladen en verdiept hij zich in etiketterings-voorschriften.

Ger Duyndam heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van de natuurlijke 
verven van RIGO Ver�abriek. Foto: aangeleverd

TYPISCH IJMUIDEN

Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van 
een foto stil bij een IJmuidens onderwerp naar 
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere 
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�eve-
ring aandacht voor IJmuiden als een thuishaven 
voor de zeevisserij.

Door Erik Baalbergen

Zonsondergangen blijven aandacht trekken. Omdat de 
zon vanuit IJmuiden gezien altijd in de Noordzee 
wegzinkt, zoeken velen bij helder weer de kust op, in 
de hoop een glimp op te vangen van de in zee wegzak-
kende zonneschijf en daarbij te genieten van het 
“sismomentje”, het ogenschijnlijke – of is het “oren-
schijnlijke”? – sissende geluid als de gloeiende bol het 
zeewater raakt. Vorige week konden we, ondanks het 
koude weer, een aantal avonden genieten van een 
prachtige zonsondergang.

Weekendgasten
Afgelopen vrijdagavond rond zonsondergang heb ik 
een ander genietmomentje op bijgaande  foto vastge-
legd: de binnenkomst van een viskotter “met z’n vleu-
geltjes nog gespreid” en de door de ondergaande zon 
gekleurde avondhemel als achtergrond. De kotter is 
een van de weekendgasten van onze havens. Doorde-
weeks zijn er veel lege ligplaatsen aan de kades. Vooral 
de kade bij de vishallen ligt er dikwijls desolaat bij.

Tegen het weekend komen veel vissers van zee en 
vullen de havens zich met viskotters. Na het lossen, 
opruimen en soms wat reparaties gaan de beman-
ningen het weekend naar huis en familie. Velen wonen 
in andere vissersplaatsen, zoals Katwijk en Urk. Na het 
verstrijken van de Dag des Heere komen de beman-
ningen weer onze kant op om zo snel mogelijk naar de 
visgronden te vertrekken. De meeste viskotters zijn 
maandagmorgenvroeg alweer vertrokken.

Veilige haven
Vanaf het prille begin van IJmuiden is onze plaats een 
uitvalsbasis voor de visserij. En dat terwijl Amsterdam 
het met de aanleg van het kanaal en het zeesluizen-
complex nooit zo bedoeld heeft. 
Na de opening van het Noordzeekanaal in 1876 weten 
zeevissers al snel de nieuwe havenmonding te vinden. 

Bij ruig weer is het immers de enige veilige haven 
tussen Hoek van Holland en Den Helder. Met de pieren, 
die als beschermende armen in zee strekken, en de 
aanlegsteigers in het buitenkanaal ontwikkelt de 
havenmond zich als toevluchtsoord en aanlegplaats 
voor zeevissers. De pieren zorgen voor verminderde 
golfslag rond de kanaalmonding. De aanlegsteigers zijn 
eigenlijk bedoeld voor de schepen die geschut moeten 
worden.

Rond IJmuiden ontstaat een levendige vishandel, die 
met de bijkomende visverwerking en nijverheid voor 
een onstuimige groei van IJmuiden zorgt. De handel 
trekt nog meer zeevissers aan. Eerst worden nog extra 
aanlegsteigers voor de vissersbootjes in het buitenka-
naal aangelegd. Maar al snel raakt de kanaalmonding 
dikwijls verstopt door vissersschepen die soms rijendik 
zijn aangemeerd. De koopvaardij- en passagiers-
schepen, die van en naar Amsterdam varen, onder-
vinden aan de kanaalmonding steeds meer hinder van 
deze aanvankelijk onbedoelde havengasten.

De verstoppingen in het buitenkanaal verdwijnen als in 
1896 de Vissershaven in gebruik wordt genomen. In 
1920 wordt een tweede haven, de Haringhaven in 
gebruik genomen. 
Door de gunstige ligging aan de havenmond met z’n 
beschermende pieren, de beschikbare havens en alle 
faciliteiten daaromheen groeit IJmuiden uit tot een 
grote en bekende vissersplaats. Havenfoto’s van weleer 
tonen plaatjes van talrijke zij-aan-zij liggende 
vissersboten.

Regels
Zo vol zijn de havens niet meer tegenwoordig, maar we 
kunnen nog wel spreken van goed gevulde kades in de 
weekenden. En hopelijk kunnen we daar nog lang van 
genieten; niet alleen van de kleurrijke viskotters in onze 
havens maar ook van de verse en gezonde Noordzeevis 
op onze borden. 
Helaas wordt het de zeevissers allemaal niet gemakke-
lijk gemaakt door onder meer windmolenparken op 
zee, “natuurgebieden” op zee, vangstquota, de aanland-
plicht, het verbod op pulskorvissen en de door zoge-
naamde “natuurliefhebbers” in zee geworpen 
rotsblokken. 

Wellicht worden de vissers straks op zee ook nog in de 
gaten gehouden door middel van cameratoezicht op 
de schepen... Laten we de zeevissers alsjeblieft in ere 
houden!

Binnenkomst van de viskotter UK-197 met de poëtische naam ‘Noorderlicht’, met een door de ondergaande zon gekleurde 
hemel als achtergrond. Foto: Erik Baalbergen

IJmuiden als een thuishaven 
voor de zeevisserij

Huurders kregen de mogelijkheid 
een kort gesprek te hebben met een 
energiecoach over tips voor energie-
besparing en meer comfort in de 
huurwoning. Daarnaast ontvingen zij 
onder meer tochtstrips, radiatorfolie 
en LED-lampen: energiebesparende 
middelen die eenvoudig aan te 
brengen zijn en direct meer comfort 
geven. Willem Bastmeijer, een van de 
energiecoaches: “Veel bewoners 
gaan de tochtstrips voor de voordeur 
gebruiken en waren positief over ons 
bezoek”.
De energiecoöperaties werken 
samen in het regionale programma 
Duurzamer Wonen, waarin ook de 
Omgevingsdienst IJmond en 
gemeenten een rol spelen en er 
subsidiegeld beschikbaar is. Geza-
menlijk gaan zij zich nu ook op de 
grote groep huurders richten en hen 
helpen met energiebesparing. Goed 

voor het comfort en de porte-
monnee. Het programma wordt 
verder voorbereid met als doel rond 
de zomer op te schalen.
Meer informatie op www.energiek-
velsen.nl.

Energiecoaches met tochtstrips 
en radiatorfolie langs de deuren
IJmuiden - Vrijdag belden energiecoaches van de lokale duurzame 
energie coöperatie Energiek Velsen aan bij bewoners in IJmuiden 
Zeewijk. Ook waren hier coaches van Eco Beverwijk, Eco Heemskerk en 
DUEC Uitgeest bij aanwezig als onderdeel van een zogenaamde pilot 
voor het regionale programma Duurzamer Wonen.

Energiebesparing: goed voor het 
comfort en de portemonnee. 
Foto: aangeleverd
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Streetartists weer aan de slag

Ook onder de Julianabrug wordt hard gewerkt.

IJmuiden - In het havengebied van 
IJmuiden wordt er de komende 
weken op verschillende locaties 
langs de route naar IJmuiden aan 
Zee, opnieuw Street art gerealiseerd. 
Dit is onderdeel van het project de 
Rauwe Loper van de gemeente 
Velsen. De gemeente heeft hierin de 

samenwerking gezocht met 
Amsterdam Street Art (ASA) en 
gebruik gemaakt van de expertise 
van de Velsense kunstcommissie.
In 2020 werden kunstwerken gereali-
seerd op de eerste 2 locaties door het 
kunstenaarsduo Bier en Brood. Te 
weten op de muren van Wageningen 

Marine Research en aannemings-
maatschappij de Branding. 
Nu zijn weer internationaal gerenom-
meerde streetartists aan het werk, in 
de Geul is dat het kunstenaarsduo 
Karski & Beyond. Zij maken een 
kunstwerk van 20 bij 6 meter onder 
de Julianabrug.

Op de muur van Timmerbedrijf 
Jonkman BV aan de Ohmstraat 
maakt Bart ‘Smates’ Smeets een 
kunstwerk van maar liefst 25 bij 4 
meter. De kunstwerken krijgen beide 
een directe link naar het unieke 
karakter van IJmuiden. Verwacht 
wordt dat de makers rond 28 april 

klaar zijn. Met het uitrollen van “de 
rauwe loper” wil de gemeente Velsen 
de bezoekers en inwoners van 
IJmuiden het rauwe karakter van 
IJmuiden laten ervaren, de toeganke-
lijkheid verbeteren en met trots laten 
zien wat IJmuiden allemaal te bieden 
heeft.

Smates werkt aan een kunstwerk van 25 bij 4 meter in de Ohmstraat. Foto’s: Erik Baalbergen
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. groot dikhuidig zoogdier; 7. hondachtig roof-
dier; 12. roem; 13. Nederlandse (oud)judoka; 14. namaak; 15.
persoonlijk voornaamwoord; 17. schaapkameel; 19. Engels-
man; 21. bijzonder onderwijs (afk.); 22. brandstof; 24. buidel-
dier; 27. kever; 28. geneesheer; 30. ontkenning; 31. hemelli-
chaam; 32. land in Azië; 33. algemene werkgeversvereniging
(afk.); 35. telwoord; 37. int. autokenteken Suriname; 38. sierlij-
ke antilope; 41. deel van oor; 42. schip der woestijn; 44. grond
(aarde); 46. staartloze halfaap; 47. beroemde Spaanse schil-
der; 48. hoge zangstem; 49. herkauwend zoogdier; 50. ver-
grootglas; 52. naam van een Arabische vorst; 54. snaarinstru-
ment; 56. speeltuinattribuut; 58. land in Noord-Amerika; 61.
meisjesnaam; 62. katachtig roofdier; 64. spruit (stek); 65. cir-
kelvormig; 67. wiel; 68. seksueel overdraagbare aandoening
(afk.); 70. ver (in samenstelling); 72. ingenieur (afk.); 73. rino-
ceros; 76. aardkluit; 77. den lezer heil (afk.); 78. Zweeds auto-
merk; 79. InterKerkelijke Omroep Nederland (afk.); 81. vogel;
82. vordering; 83. verdieping; 84. deel van week; 86. roofvogel;
87. onaangenaam mens (nurk).

Verticaal 1. Japanse papiervouwkunst; 2. internet explorer
(afk.); 3. verbeten; 4. rijstbrandewijn; 5. oogvocht (mv.); 6. kou-
de lekkernij; 7. rivier in Frankrijk; 8. deel van been; 9. lidwoord;
10. Amsterdams peil (afk.); 11. luchtpijpje voor onder water; 16.
voertuig; 18. kerel (vent); 20. jongensnaam; 21. reuzenslang;
23. pas; 25. kleur van de regenboog; 26. lastdier; 27. deel van
ladder; 29. land in het zuiden van Afrika; 32. inkomende land-
verhuizer; 34. zuivelproduct; 36. grappig zijn; 37. plaaggeest;
39. badplaats in Florida; 40. deel van schip;  42. leesteken; 43.
literatuur waarin het verhalende element overheerst; 45. flesaf-
sluiting; 46. jongensnaam; 51. Organisatie van Amerikaanse
Staten (afk.); 53. Engels bier; 54. mensaap; 55. soort gereed-
schap; 56. uitgestrekt; 57. Zuid-Amerikaanse munt; 59. auto-
ped; 60. dagroofvogel; 62. rivier in Duitsland; 63. aardappelen
oogsten; 66. gewicht; 67. Raad voor Economische Aangele-
genheden (afk.); 69. woonboot; 71. haarkrul; 73. Indonesisch
rijstgerecht; 74. grote roofvis; 75. ongaarne; 78. Stichting Inte-
gratie Gehandicapten (afk.); 80. vochtig; 82. boomsoort; 85.
Japans bordspel.
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Op de tweede plaats eindigde de 
suggestie om minder vlees te eten, 
op drie eindigde het idee om voor 
elke gekapte boom er twee terug te 
planten. De drie meest gekozen 
doelen zijn vastgelegd in het kinder-
klimaatakkoord, dat vanuit de 
gemeente Velsen naar Den Haag is 
gebracht om aan de Tweede Kamer 
te kunnen overhandigen. Het onder-
tekenen gebeurde donderdag-
middag om 13.45 uur tijdens een 

rechtstreekse uitzending op internet. 
Tijdens deze online bijeenkomst 
werd ook de Philip de Rooprijs uitge-
reikt, een prijs voor de meest inspire-
rende poster over de klimaatmaatre-
gelen. Deze prijs werd gewonnen 
door groep 7 van de Rozenbeek-
school in Velserbroek. Deze groep 
kwam met het idee om lantaarn-
palen op zonne-energie te laten 
werken, zodat het elektriciteitsver-
bruik aanzienlijk daalt.

Uitslag Kinderklimaattop bekend
Velsen - Duinen ophogen en dijken versterken. Dat is de klimaatmaat-
regel die kinderen het belangrijkste vinden. Dat is de conclusie van de 
Kinderklimaattop die donderdagmiddag in het gemeentehuis van Velsen 
werd gehouden. Door schoolklassen in het hele land werden in de 
aanloop naar deze dag doelen opgesteld, vervolgens kon er gestemd 
worden op alle aangedragen suggesties.

Wethouder Sebasian Dinjens maakte de winnaars bekend. Beeld: YouTube Eerste bejaardentehuis in Velsen 
Op 14 april 1956 opende het ‘huis 
voor den ouden van dagen’. De 
Velsense wethouder Willem Frederik 
Visser gaf bij zijn afscheid zijn naam 
aan het eerste bejaardentehuis in 
Velsen aan de Rijnstraat. In 1982 was 
deze locatie te klein en is het W.F. 
Visserhuis verhuisd naar de Hout-
manstraat. In de tussentijd was de 
locatie al een keer gerenoveerd en in 
2020 is er gestart met de verbouwing 
die iets langer dan een half jaar heeft 
geduurd. Op dit moment biedt het 
W.F. Visserhuis een thuis aan 137 
ouderen die (tijdelijk) niet meer zelf-
standig kunnen wonen en verple-
ging en begeleiding nodig hebben. 

Directer contact
De wens van de bewoners was dat zij 
directer contact hebben met hun 
buren, voor een praatje, een spelletje 
of om samen te eten. Daarom is op 
de begane grond een dorpsplein 
ontwikkeld met een restaurant, een 
winkeltje, een kapper, bioscoop en 
fysiotherapeut. Kortom: daar valt 
voor iedereen wat te beleven. Er zijn 
ontmoetingsruimtes met veel 
daglicht en gezellige zitjes. Op de 
andere verdiepingen zijn buurtka-
mers gecreëerd waar de bewoners 
elkaar kunnen ontmoeten of kunnen 

deelnemen aan activiteiten. De 
bewoners vinden het prachtig 
geworden, het is net alsof ze op een 
terrasje zitten en mensen kunnen 
bekijken.

65-jarige jubileum
Leyoni Bult, locatiemanager W.F. 
Visserhuis, is ontzettend blij en trots 
op het eindresultaat: ‘Het is prachtig 
geworden met zowel de open 
ruimtes als de kleine zitjes voor onze 
bewoners. Dat de verbouwing klaar 
is tegelijkertijd met ons jubileum, 

maakt het eigenlijk een dubbel feest 
waard. Door de coronamaatregelen 
kunnen we het helaas niet zo groots 
vieren als we zouden willen. We 
beperken ons daarom tot een feeste-
lijke coronaproof dag alleen voor 
onze bewoners.’
Op 14 april 2021 vonden de hele dag 
door diverse activiteiten met en voor 
de bewoners plaats. Gedurende de 
dag werd een foto�lm ‘Reis door de 
tijd’ van het huis van vroeger naar nu 
getoond in de bioscoop. Er lagen 
fotoboeken ter inzage en in de 
ontmoetingsruimtes vonden de hele 
dag door speciale activiteiten plaats. 
Er werd gezorgd voor muzikaal 
entertainment en uiteraard 
ontbraken lekkere hapjes en drankjes 
niet! Ook werden de bewoners 
getrakteerd op een feestelijke 
maaltijd.

IJmuiden - Donderdag 16 april vierde het W.F. Visserhuis in IJmuiden, één 
van de woonzorglocaties van ouderenzorgorganisatie Zorgbalans, haar 
65-jarige bestaan. Op deze feestelijke dag werd ook stil gestaan bij de 
verbouwing die deze maand is afgerond. Het W.F. Visserhuis is 
vernieuwd, zodat het nog beter aansluit op de wensen van de bewoners. 
Het is een plek geworden waar zij zoveel mogelijk hun eigen manier van 
leven kunnen voortzetten.

Geheel vernieuwde W.F. 
Visserhuis viert 65ste verjaardag

Een feestelijke aankleding in het W.F. Visserhuis. Foto: aangeleverd

Velserbroek - Zaterdag mochten 
medewerkers van Huisartsencentrum 
Velserbroek eindelijk, in dit door het 
coronavirus geregeerde tijdperk, ook 
mee vaccineren. Vanaf februari werd 
dit al aangekondigd in de pers en nu 
was het zo ver. De organisatie van 
het geheel liep door een grondige 
voorbereiding en een uitgebreid 
draaiboek, goed. Er werd elke vijf 

minuten op afspraak een vaccinatie 
van Astra Zeneca door elf prikkers 
toegediend, de hele dag lang. De 
medewerkers van het huisartsencen-
trum waren blij mee te kunnen vacci-
neren, al was door onder andere de 
beperkte houdbaarheid een onge-
kend strak prikprotocol nodig. 
De mensen, die nu eindelijk hun 
eerste prik ontvingen, toonden zich 

blij en dankbaar. Door het mooie 
weer en het gebrek aan andere 
afspraken stelde men zich soms veel 
te vroeg op bij de praktijk, waardoor 
er een lange rij om De Hofstede 
ontstond. Toch liep alles uiteindelijk 
wel volgens de planning. 

De opmaat naar een weer meer open 
samenleving is er, ook in Velsen. 

Eerste vaccinaties door 
Huisartsencentrum Velserbroek

De organisatie van het geheel liep, door een grondige voorbereiding en een uitgebreid draaiboek, goed. Foto: Arita Immerzeel

IJmuiden - Op 14 april hebben de vrijwilligers van Reddingsteam Zeedieren 
(RTZ Velsen) een dode zeehond opgetakeld uit het water nabij de Zuidersluis. 
In verband met  de steile helling hebben ze de zeehond met twee touwen 
omhoog getrokken en in de ambulance vervoerd naar de destructie. De 
zeehond kwam uit Duitsland bleek uit de registratie op de staart van het dier. 
Foto: aangeleverd

Dode zeehond aangespoeld

IJmuiden - Na maanden sluiting gaat 
de OIG-IHD winkel weer beperkt 
open op afspraak. Bel maandag of 
woensdag tussen 9 en 12 uur naar 
0255-52 23 30 voor een tijd. De 
winkel heeft naast kleding ook huis-
houdelijke apparaten, klein meubilair 
en andere nuttige of leuke dingen.
OIG-IHD is in tegenstelling tot profes-
sionele kringloopwinkels een echte 
vrijwilligersorganisatie waar iedereen 

zonder vergoeding werkt. Door de 
winkelverkoop houden de vrijwilli-
gers de organisatie in stand om zo 
vervoer met de rolstelbussen te 
verzorgen en diverse clubs voor 
ouderen te verzorgen. 
U kunt OIG-IHD steunen door uw 
gebruikte kleding in één van de 
bovengrondse containers te doen. U 
vindt deze containers nabij de 
supermarkten.

OIG-IHD winkel weer open
De winkel van OIG-IHD op Industriestraat 66 in IJmuiden. Foto: aangeleverd
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Velsen - In deze coronatijd zijn er 
geen lezingen en andere activiteiten 
mogelijk. Daarom heeft het bestuur 
van de Historische Kring Velsen 
besloten dit jaar een extra jaarboek 
Velisena uit te brengen. Sinds april 
2020 worden op de facebookpagina 
van de HKV 1 tot 2 keer per week 
korte artikelen over de historie en 
het historisch erfgoed van Velsen 
geplaatst. Verrassende verhalen over 
bedrijven, markante personen, 
bijzondere gebouwen, recreatie en 
veel meer uit het nabije en verre 
verleden van Velsen. Veel leden 
hebben geen facebookpro�el en ze 
willen ze toch van deze verhalen 
laten genieten. Daarnaast is face-
book natuurlijk een vluchtig 
medium en is de nieuwe Velisena 
een echt bewaarexemplaar. Daarom 
zijn 44 van de artikelen gebundeld 
in deze speciale uitgave. 
Het is een mooi boek geworden van 
72 pagina’s met zeer veel oude 
foto’s. Momenteel wordt de Velisena 
gedistribueerd onder de leden. Wilt 
u ook genieten van deze uitgave of 
een exemplaar cadeau doen dan 
kunt u een mail sturen naar secreta-
riaat@historischekringvelsen.nl. De 
prijs voor niet-leden is € 10. Buiten 
Velsen komen hier nog verzend-
kosten bij. 

Als u de doelstelling van de Histori-
sche Kring Velsen voor het behoud 
van de historie en het historisch 
erfgoed van Velsen wilt steunen 
kunt u natuurlijk beter lid worden 
van de vereniging want momenteel 
ontvangt u namelijk behalve dit jaar 
2 jaarboeken tijdelijk ook de extra 
dikke Velisena “Oorlog en bevrijding 
Velsen” uit 2020. Lidmaatschap kost 
€ 15 (gezinsleden  € 7) en voor 
nieuwe leden buiten Velsen € 20 in 
verband met de verzendkosten. U 
kunt dan ook deelnemen aan werk-
groepen, lezingen en excursies. 
Opgeven kan via ledenadminis-
tratie@historischekringvelsen.nl
Als voorproe�e op de nieuwe Veli-
sena hier het verhaal bij de 
omslagfoto.

Vodje, dorpsomroeper en 
visventer
De dorpsomroeper was voor 
burgers een belangrijk persoon 
omdat hij de bevolking onder 
andere op de hoogte bracht van 

mededelingen van het stadsbestuur. 
Omroeper was een o�cieel beroep 
of ambt, met de daarbij behorende 
voorschriften. Vaak was het een 
deeltijdbetrekking. De omroeper 
moest aan een aantal eisen voldoen: 
hij moest kunnen lezen, hij moest 
een “oppassend” persoon zijn en 
geen dronkenlap. Vaak werd men 
omroeper uit armoede om zo wat 
geld bij te verdienen. De omroeper 
van vroeger ging zeer sober 
gekleed, meestal in een boerenkiel 
of een zwart pak met pet en 
klompen. Met “Boeren, burgers en 
buitenlui” sprak de omroeper zijn 
doelgroepen aan. Dit waren drie 
duidelijk verschillende categorieën, 
die gezamenlijk zo ongeveer 
iedereen kon omvatten die zich in 
het gehoor van de omroeper 
bevond. “Boeren, burgers en 
buitenlui” betekende dus: “Iedereen 
luisteren!” 

Ook Velsen kende zijn dorpsom-
roeper. De eerste omroeper van 
IJmuiden was Willem Bakker, bijge-
naamd Vodje. Naast omroeper was 
Vodje visventer. Op 10 mei 1898 is 
Vodje 50 jaar getrouwd met Trijn. Dit 
werd feestelijk gevierd. In een koets, 
voorafgegaan door een fanfare en 
onder luid gejuich, ging de optocht 
door de straten van IJmuiden. De 
echtelieden waren beiden toen al 
ruim in de 70 en zeer verguld met 
het huldebetoon en de cadeaus. 
Bron: Haarlems Dagblad. Foto: 
collectie HKV, gekregen van de heer 
Job Jongkind uit Santpoort.

Historische Kring Velsen komt 
met extra jaarboek Velisena

De omslag van de extra uitgave van 
Velisena. Foto: aangeleverd

Velsen-Zuid - Buitenplaats Beeckestijn is sinds jaar en dag een Velsense 
trouwlocatie. Op zondagmiddag kan je dan zomaar ineens, als je aan de 
wandel bent in de buitenplaats, een lieve opstelling van stoelen en bloemen 
tegenkomen. Hier gaat vast wat moois gebeuren. Foto: Arita Immerzeel

Idyllische trouwlocatie

Haarlem-Noord - Zaterdag 24 april is 
het Onze Gezellen vriendjes en vrien-
dinnetjes dag. Kinderen tussen de 4 
en 6 jaar oud zijn welkom. 
De club in Haarlem-Noord, tegen 
Velserbroek aan, heeft een leuk 
programma van 10.00 tot 11.30 uur. 
Ook kinderen die nog geen vriendje 
of vriendinnetje bij Onze Gezellen 
hebben zijn van harte welkom. 
Foto: aangeleverd

Vriendjes- en 
vriendinnetjesdag
bij Onze Gezellen

VELSEN DOOR DE LENS VAN JANNA

Velsen – Janna Kamphof is freelance content creator 
en (micro)avonturier. Ze ziet graag zoveel mogelijk 
van de wereld, maar dan wel op een bewuste en 
liefst duurzame manier. Bijzondere ervaringen kun 
je al op een steenworp afstand van huis hebben, is 
haar motto. In de Jutter|Hofgeest haalt ze maande-
lijks een plek in onze regio voor haar lens.

Vanuit de lucht zijn het net speelgoedbootjes, de 
schepen in de jachthaven van IJmuiden. Totaal anders 
dan vanaf de grond. Nog net voordat de zon opkomt, 
wandel ik door de Marina Seaport langs de luxe 
schepen. De een is nog groter en chiquer dan de ander. 
Ik ga op het randje van de Zuidpier zitten en laat de 
drone vliegen. De enorme schepen worden steeds 
kleiner: vanuit de lucht lijken het net witte vlaggetjes 

die aan de steigers hangen. De oranje-roze gekleurde 
lucht versterkt het ‘speelgoede�ect’ en geeft de boten 
een gouden gloed. 
Ik werp een blik op het schermpje van mijn telefoon 
om door de ogen van de drone mee te kijken. Wat ik 
zie, doet me een beetje aan Madurodam denken. 
Grappig, maar dat beeld had ik in elke haven wel 
kunnen maken. Ik draai wat aan het tandwieltje dat de 
hoek van de camera bepaalt. Achter de haven zie ik 
eerst het Kleine Strand en de IJmondhaven verschijnen, 
daarna komt het Noordzeekanaal met het Forteiland in 
beeld, en ten slotte de contouren van de staalfabriek. 
Weg Madurodam, ik ben weer in IJmuiden. 

Website: www.duitslandactief.nl
Instagram: @jannakamphof

GGD Kennemerland heeft tot en 
met vrijdag 17 april in totaal inmid-
dels 74.228 vaccinaties gezet. 
Daarvan zijn 13.265 vaccinaties in 
die week gezet. Dankzij de beschik-
baarheid van meer vaccins, wordt 
er deze week nog meer gevacci-
neerd. Dan staan er ruim 16.000 
afspraken gepland.

Wekelijkse cijfers
In de week van 8 t/m 14 april waren 
er in de regio Kennemerland 1435 
nieuwe besmettingen (261 per 

100.000 inwoners). Dat is min of 
meer gelijk ten opzichte van de 
week ervoor, toen er 1466 besmet-
tingen waren.
Van 8 t/m 14 april zijn er 16.432 
COVID-19 testen afgenomen door 
GGD Kennemerland. Dit zijn er 1062 
meer dan de week ervoor.
Inwoners uit de regio Kennemer-
land kunnen zich laten testen in 
Haarlem, Beverwijk en bij P4 Lang 
Parkeren Schiphol. Een mobiele 
testbus staat tenslotte in wisse-
lende gemeenten.

Vaccinatie mensen met syndroom 
van Down en mensen met 
morbide obesitas
Mensen met het syndroom van 
Down en morbide obesitas geboren 
in 1961 of later, die nog niet gevac-
cineerd zijn, ontvangen van hun 
huisarts een vaccinatie-uitnodiging. 
Zij krijgen de uitnodiging van de 
huisarts, maar worden gevacci-
neerd op een 
GGD-vaccinatielocatie.
Het gaat om thuiswonenden die 
zelfstandig (of met een begeleider) 
naar een GGD-locatie kunnen 
komen.

In week 16 en 17 zullen deze vacci-
naties plaats gaan vinden.

Vorige week ruim 13.000 
vaccinaties gezet in Kennemerland
Regio - Iedere vrijdag informeert de GGD Kennemerland de media over de 
actuele feiten betre�ende het coronavirus in onze regio. Deze week aandacht 
voor het vaccinatietraject, de wekelijkse cijfers en de vaccinatie van mensen 
met het syndroom van Down en mensen met morbide obesitas.
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IJmuiden - Over de sluizen wandelen of �etsen is een favoutiet ommetje voor 
menige Velsenaar. Na de openstelling op 29 maart wordt hier weer volop 
gebruik van gemaakt. Nu het weer beter wordt is het weer volop genieten van 
wat er zoal door de sluizen komt varen. Zaterdagmiddag voer Scheldt River via 
de Noordersluis naar Amsterdam voor onderhoud en reparatie. Het 116 meter 
lange baggerschip zal vijf weken voor dit project in Amsterdam aanmeren, 
werd door een van de bemanningsleden vanaf de brug aan de toeschouwers 
toegelicht. Een toeschouwer vroeg waarom er ook, behalve de Nederlandse 
vlag, een vlag van Terschelling wordt gevoerd? Het blijkt de woonplaats van 
één van de bemanningsleden. Foto: Arita Immerzeel

Over de sluizen wandelen of 
fietsen favoriet ommetje

Donderdag 1 april was de kick-o� 
van het IJmonds Autisme Loket met 
een webinar van Inge Verstraeten. Zij 
vertelde op een boeiende wijze wat 
ouders kunnen betekenen voor hun 
kind met autisme als het basisonder-
wijs naar het voortgezet voorgezet 
onderwijs gaat. Ook gaf ze veel 
nuttige informatie en tips. 
Donderdag 8 april startte dan daad-
werkelijk het IJmonds Autisme Loket 
op kantoor van MEE & de Wering.
 
IJmonds Autisme Loket
In het loket kunnen in een onge-
dwongen setting vragen gesteld 
worden die te maken hebben met 
autisme. In aanwezigheid van een 
ervaringsdeskundige en een mede-
werker van de deelnemende organi-

saties kunnen onderwerpen over 
onderwijs, wonen, werk, etc. aange-
kaart worden, waarna er samen 
gezocht wordt naar passende 
antwoorden.
Het IJmonds Autisme Loket valt te 
bezoeken in de even weken van 
13.00 tot 15.00 uur in het MEE & de 
Wering kantoor aan de Laan van 
Assumburg 97 te Heemskerk. De 
eerstvolgende dag van het loket is 
op 22 april.
 
Een bezoek aan het loket graag 
vooraf aanmelden in verband met  
de huidige covid-regels. U kunt hier-
voor contact opnemen met MEE & de 
Wering consulent Karin Bakker via k.
bakker@meewering.nl of 088 - 0075 
000.

Nieuw in de regio: 
het IJmonds Autisme Loket
Donderdag 8 april opende het IJmonds Autisme Loket zijn deuren, een 
samenwerking van MEE & de Wering, Autisme Noord-Holland, NVA 
Noord-Holland, RIBW K/AM, Voorzet en De Heeren van Zorg. Ervarings-
deskundigen en medewerkers vanuit deze organisaties waren aanwezig 
bij dit feestelijke moment.

Kasteel Brederode ligt aan de rand van het nu beboste duingebied bij Santpoort. Het werd gebouwd op een strategische plek, bij 
doorgaande routes langs de kust. Foto: Jan van Dalen Fotogra�e

Jonker Frans van Brederode verovert Rotterdam, 1488. De jonker zelf zit op een 
paard en deelt de orders uit. Prent door Simon Fokke, 1784. Illustratie: Rijksmuseum 
Amsterdam.

De Ruïne van Brederode in Sant-
poort-Zuid is het restant van een 
indrukwekkende middeleeuwse 
burcht van het machtige geslacht 
Brederode. Het kasteel is in de 
dertiende eeuw gesticht door Willem 
I van Brederode, verwant aan de 
graven van Holland. Belangrijke 
historische �guren als Jan van 
Brederode en Yolande van Lalaing 
hadden hun residentie op het 
kasteel. De burcht kent een bewogen 
verleden: in 1351 werd het kasteel 
verwoest tijdens de Hoekse en Kabel-
jauwse twisten, in 1426 werd 
Brederode belegerd door de Haar-
lemmers en de genadeklap werd 
uitgedeeld door de Spaanse troepen, 
die het toen al vervallen kasteel 
tijdens het beleg van Haarlem in 
1573 plunderden.
 
Al vanaf de zeventiende eeuw was de 
Ruïne van Brederode een geliefd 
object voor rondtrekkende kunste-
naars en de restanten van het kasteel 
zijn dan ook vele malen afgebeeld. 
Tegenwoordig is de Ruïne van 
Brederode een belangrijke beziens-
waardigheid in Noord-Holland, met 
rondleidingen en evenementen voor 
jong en oud. Het huidige aanzien van 

dit indrukwekkende complex is voor 
een belangrijk deel te danken aan 
restauraties en reconstructies in de 
negentiende eeuw. 
Het boek Ruïne van Brederode 
vertelt de hele geschiedenis van het 
kasteel: de bouwgeschiedenis, de 

bewoning van het kasteel door het 
adellijke geslacht Brederode en de 
belegering en verwoesting. De 
auteurs gaan ook in op het bouwhis-
torisch onderzoek van de huidige 
ruïne en de negentiende-eeuwse 
reconstructies en restauraties. 
Ge�ankeerd door prachtig historisch 
en hedendaags beeldmateriaal 
ontstaat zo een compleet beeld van 
dit prachtige monument.

Santpoort - Op 29 april verschijnt een nieuw boek over de Ruïne van 
Brederode bij Uitgeverij Matrijs. Het boek is geschreven door Taco 
Hermans, Jan Kamphuis en de vorig jaar overleden Co Allan.

Boek over de Ruïne van Brederode

Velsen - Onlangs is bij een van de 
deelnemers van de doorlopende 
inkoopactie van Lokale coöperatie 
Energiek Velsen de vloer geïsoleerd. 
Deze inwoners hebben nu al voor 
komend najaar de vloer geïsoleerd. 
Juist de komende maanden is het 
slim om dit soort maatregelen te 
laten uitvoeren.
De deelnemer uit Driehuis vertelde 
blij te zijn met de manier waarop de 
uitvoerder, het bedrijf Koston de 
vloer vooraf heeft bekeken en ook 
voordat het isoleren begon nog een 
keer alles goed doorlopen is. 

Vanwege de beperkte hoogte van de 
kruipruimte is er hier voor gekozen 
de bolletjes los onder de vloer aan te 
brengen. Meer over de gezamenlijke 
inkoop-actie en de techniek op www.
energiekvelsen.nl/vloerisolatie.

Nu je vloer isoleren is handig

Deze inwoners hebben nu al voor komend najaar de vloer geïsoleerd. 
Foto: aangeleverd

Een feestelijk moment: de opening van het IJmonds Autisme Loket. 
Foto: aangeleverd
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Velsen - De VoorleesExpress van 
Bibliotheek Velsen zoekt vrijwilligers 
die willen voorlezen aan kinderen 
tussen de twee en acht jaar oud. Zij 
hebben extra ondersteuning nodig 
bij hun taalontwikkeling. Door corona 
zijn zij meer achterop geraakt en is 
juist nu hulp hard nodig. Op dit 
moment zijn er 11 gezinnen die 
graag dit leuke en leerzame voorlees-
avontuur aan willen gaan.

Wat doet een voorlezer bij de 
VoorleesExpress?
Je gaat één keer in de week een uur 
bij een gezin langs. Wat je allemaal 
kan doen tijdens dat uur leer je 
tijdens de gratis training die Nadine 
van Oostende, programmaleider en 
bibliotheekadviseur, zelf geeft: ,,We 
geven je voorleestips en taalspelletjes 
die je kunt doen met het kind of het 
hele gezin. Ook bespreken we hoe 

het bezoek volgens de laatste coro-
namaatregelen kan plaatsvinden.” 
Marianne Steijn, wethouder van de 
gemeente Velsen, is erg enthousiast 
over de VoorleesExpress. Ze is zelf 
ook voorlezer geweest voor een 
jongetje van twee jaar. ,,We 
ontdekten dat hij auto’s, vliegtuigen 
en treinen erg leuk vond. Ik ben toen 
boekjes gaan zoeken in de 
bibliotheek met deze voertuigen. 
Samen keken we naar de plaatjes en 
las ik voor. Het was genieten om 
samen te leren en te ontdekken.”

Iedereen boven de 18 jaar die houdt 
van taal en lezen kan zich aanmelden 
bij de VoorleesExpress. Wil jij het 
verschil maken voor een kind in je 
omgeving? Doe mee en bel met 0255 
52 53 53 of mail naar jwinkel@biblio-
theekvelsen.nl of surf naar www.
bibliotheekvelsen.nl.

Bibliotheek Velsen zoekt 
voorleesvrijwilligers

Wethouder Marianne Steijn is erg enthousiast over de VoorleesExpress. 
Foto: aangeleverd

Santpoort-Zuid - Op  donderdag 6 
mei en vrijdag 7 mei vinden op 
Sportpark De Elta in Santpoort-Zuid 
de Voetbaltweedaagse 2021 plaats. 
Sv Terrasvogels is gastheer voor alle 
kinderen van 6 tot en met 16 jaar uit 
de gemeente Velsen en omstreken 
die graag willen voetballen en de 
�jne kneepjes aangeleerd willen 
krijgen.  
De 2 dagen zullen begeleid worden 
door diverse trainers en met hulp van 
SportSupport, met dagelijks master-
classes van regionale top (-amateur) 
trainers. Plezier en prestatie zullen 

hand in hand gaan.
Er zijn al afspraken gemaakt met een 
aantal trainers van Telstar en diverse 
trainers van clubs die onder andere 
2e divisie, 1e klasse en 2e klasse 
spelen. Verder zijn de organisatoren 
in gesprek met partner AZ om te 
kijken of ze ook een aantal trainers 
van de Alkmaarse profclub mogen 
verwelkomen en is men met diverse 
andere aansprekende namen bezig.
Er wordt gezorgd voor een lekkere en 
gezonde lunch en iedereen krijgt 
diverse versnaperingen gedurende 
de dag. Daarnaast is er een snel-

heidsmeter, een pannakooi en een 
luchtkussen aanwezig.

Alle jeugd uit de gemeente Velsen 
van tussen de 6 en 16 jaar mag mee 
komen trainen. Graag even 
aanmelden via www.svterrasvogels.
nl/voetbaltweedaagse .
Er is maar een beperkt aantal plekken 
beschikbaar, dus vol=vol.
 Let op: in verband met het bestellen 
van de unieke shirts en het beperkt 
aantal beschikbare plaatsen, heeft 
men zaterdag 25 april als deadline 
voor het inschrijven bepaald.

Voetbaltweedaagse in de Meivakantie
Alle kinderen uit Velsen en omstreken mogen meedoen in de meivakantie. Foto: aangeleverd

Velsen-Zuid - Zaterdag 10 en 17 
april kwam de voetbalstad weer 
langs bij de VV IJmuiden.
Alle jeugd van de mini`s tot en met 
de oudere jeugd konden zich in de 
ochtend uitleven op de diverse 
onderdelen bij gelukkig droog weer 
en een lekker zonnetje
In carrouselvorm werden de specta-
culaire onderdelen pannakooi, boar-
dingveld, gaten schieten, voetbalveld 
met kleine bal, 2 tegen 2 voetbalveld 
en uiteraard de snelheidsmeter 
afgelegd.
De opkomst was met 90 procent erg 
groot onder de jeugd. En de reacties 

waren dan ook overweldigend, dat 
dit zeker voor herhaling vatbaar is.
Dat niet alleen de kinderen het leuk 
vonden bleek wel toen de diverse 
trainers ook hun kunsten moesten 
vertonen tegen de kinderen. En dat 
menig trainer het met de snelheids-
meter moest a�eggen van de 
kinderen.
En uiteraard was mascotte Marty ook 
weer van de partij. Dat Marty balge-
voel heeft bleek toen hij tussen de 
kinderen mee ging voetballen.
Al met al alleen maar tevreden 
gezichten onder de kinderen en de 
trainers/begeleiders.

Voetbal City op bezoek bij 
Voetbalvereniging IJmuiden

De opkomst was erg groot tijdens die voetbalfestijn: 90 procent van de jeugdleden 
deed mee. Fotocollage: aangeleverd

Op www.hetbenoorden.nl kun je 
vanaf woensdag 21 april jouw 
gedachten delen over de nieuwe 
bestemming van het Benoorden. 
Alles is welkom; van globaal idee met 
toelichting tot uitgebreid plan met 
schetsen. Ook nodigen we je uit om 
andere ideeën aan te vullen of te 
“liken”. De opgehaalde ideeën 
worden in de volgende fase gebruikt 
als inspiratiebron voor partijen die 
het Benoorden een nieuwe bestem-
ming willen geven.

Versterking van cultuur, 
natuur en recreatie
Het fort en munitiebos zijn uniek in 
de wijde omgeving. Zo’n bijzondere 
plek vraagt om een creatieve invul-
ling waar cultuur, natuur en recreatie 
elkaar versterken. Je kunt er nu 
alleen maar vanaf een afstandje 
omheen wandelen en dat is zo 
zonde. Het recreatieschap doet een 

nadrukkelijk beroep op de vinding-
rijkheid van de omgeving. We vragen 
mensen vooral te denken in moge-
lijkheden. Een tip: wandel de groene 
route vanaf de Westbroekplas. Dan 
krijg je een goede indruk van het 
hele gebied én heb je ruim 6 km de 
tijd om te fantaseren over een 
geschikte toekomstige bestemming.

Bidbook
Medio juni worden de ideeën samen-
gevoegd en verwerkt in het Bidbook. 
Naast deze inspiratie bevat het 
Bidbook informatie om tot een 
gedragen en toekomstbestendige 
herbestemming te komen, die tevens 
recht doet aan het monument. Na 
akkoord van het bestuur van het 
recreatieschap later dit jaar, worden 
partijen die geïnteresseerd zijn in 
een exploitatie van (een deel van) 
Het Benoorden uitgenodigd om aan 
de hand van het Bidbook met 

concrete plannen te komen. 

Het Benoorden
Het fort met de hoeveelheid en 
diversiteit aan historische schilde-
ringen en tekeningen in combinatie 
met het munitiecomplex maken het 
Benoorden een uniek landschap 
binnen de Stelling van Amsterdam. 
Vrijwilligers dragen bij aan het 
onderhoud en organiseren inciden-
teel open dagen. Er is behoefte aan 
een toekomstbestendige en 
gedragen oplossing zodat de locatie 
door meer mensen kan worden 
beleefd. In de zomer van 2020 is het 
recreatieschap gestart met een parti-
cipatieprogramma voor herbestem-
ming. In december 2020 is het 
Witboek, het programma van 
grenzen en wensen, vastgesteld. 
Het recreatieschap wordt bij het 
proces geadviseerd door BOEi, een 
non-pro�t organisatie gericht op 
restauratie en herbestemming van 
cultureel erfgoed. Meer informatie 
over het participatieprogramma, 
betrokken partijen en de verschil-
lende fasen is te vinden op www.
hetBenoorden.nl. 

Spaarndam - Fort benoorden Spaarndam en het munitiebos (samen het 
Benoorden) krijgen een nieuwe bestemming. Welke bestemming dat 
gaat worden, staat nog open. Recreatieschap Spaarnwoude roept de 
omgeving op mee te denken over de herbestemming van het Benoorden. 
Heb jij een idee? Deel het op www.hetBenoorden.nl.

Het Benoorden: denk mee, deel je idee!

Op www.hetbenoorden.nl kun je vanaf woensdag 21 april jouw gedachten delen over de nieuwe bestemming van het Benoorden. 
Foto: aangeleverd



Troupin, wie kent het bedrijf uit 1898 niet? 
Een steenhouwerij al 5 generaties in Haar-
lem en sinds 5 jaar in de Waarderpolder. 
Hoe zit dat? Guy Troupin legt uit: “Al 5 gene-
raties zijn wij als bedrijf bezig met emoties 
en steen. Emoties bij gedenken, emoties 
in de vorm van verrijking van je leefom-
geving. Met de verhuizing van ons bedrijf 
uit de oude binnenstad naar de Waar-

derpolder, wilde ik het nieuwe pad zoals 
door mij als 5e generatie steenhouwers 
ingeslagen, meer uitwerken. Trendsetters 
in gedenken noemen wij ons, gedenken 
in de breedste zin van het woord en zo 
ook dus in materialen en mogelijkheden.”
Vooruitstrevend en uniek “We zijn vooruit-
strevend in onze branche qua concept”, 
legt Guy uit. “We hebben een uitvaartin-

Troupin: trendsetters in gedenken spiratiecentrum, eigen steenhouwerij, en 
een uitgebreid kunstatelier allemaal on-
der één dak. Mensen kunnen bij ons hun 
uitvaart voorbespreken en onafhankelijk 
advies inwinnen. In de showroom is een 
uitgebreid assortiment op het gebied van 
gedenkmonumenten en urnen te vinden 
van glas, keramiek en steen. Daarnaast 
heeft Troupin de grootste visuele collectie 
assieraden. “Ik denk dat mensen deze 
bijzondere sieraden zelf willen voelen en 
bekijken in plaats van online bestellen en 
de as opsturen naar een bedrijf. In het 
kunstatelier kunnen de sieraden dezelfde 
dag nog worden gevuld en gesloten. Nog 
persoonlijker kan het ook, klanten kunnen 
samen met ons of één van de kunstena-
ressen meewerken aan een urn of graf-
monument en dat is uniek. Mensen halen 
troost uit het feit dat ze zelf iets tastbaars 
kunnen doen voor de overledene. Het is 
mooi te zien hoe creatief mensen zijn en 
om samen een heel persoonlijke herinne-
ring te maken. Daarnaast beschikt Troupin 
over een lasermachine waarmee aller-
lei materialen gelaserd kunnen worden 
waarmee er nog meer mogelijkheden 
ontstaan. 
Tot slot zegt Guy: “Het meest trots ben ik 
denk op het feit dat we na  ruim 120 jaar, 
ondanks alle ontwikkelingen nog steeds 
het ambacht uitvoeren waar het ooit mee 
begonnen is. We treden buiten de ge-
baande paden, met kennis en gevoel.”
Troupin BV A. Hofmanweg 28, Haarlem 
023-5326013 www.troupin.nl
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06 - 25 077 451Alweer 21 jaar dichtbij

Voor een betaalbare uitvaart..

Samen naar een waardig afscheid..

Ruud Kerkhoff  Uitvaartzorg

Velsen - Hospice De Heideberg ze-
telt december aanstaande tien jaar 
in het voormalig nonnenklooster 
aan de Wulverderlaan 1 in Sant-
poort-Noord.  Het is een lief huis; 
dat is het mooiste woord om dit 
hospice te omschrijven. 

‘Wij zullen ál het mogelijke voor je 
doen. Niet alleen om je te helpen 
rustig te sterven, maar om je te helpen 
leven tot je sterft.’, aldus een citaat 
op de website www.hospicevelsen.nl. 
Het geven van liefdevolle begelei-
ding, verzorging en betekenisvolle on-
dersteuning aan de gast maar ook 
aan de naasten, is de drijfveer. 

De verzorging en begeleiding wordt 
gegeven in een vertrouwde en hui-
selijke omgeving. Dat kan in de hos-

pice zelf zijn, waar plaats is voor vier 
gasten, maar ook in het eigen huis of 
zorginstelling. De gast staat daarbij 
altijd centraal.

Er is een heel intensieve samenwer-
king tussen vrijwilligers, verpleegkundi-
gen en huisarts. Aandacht en kwaliteit 
zijn hierbij de speerpunten. Alle vrijwil-
ligers, of ze nu werken in de tuin of aan 
het bed, hebben maar een ding voor 
ogen: de laatste levensfase zo licht 
mogelijk maken. 

De gasten krijgen alle ruimte om hun 
leven op hun eigen manier af te ron-
den. Ook worden de naasten ont-
zorgd, zodat ze de tijd hebben om 
samen met hun geliefde toe te leven 
naar het einde. Bijna zoals thuis.

Hospice De Heideberg, 
het liefste huis van Velsen

Uitvaartverzorging 
Uitendaal

sinds 1878

Een familiebedrijf dat garant staat 
voor volledige verzorging 

van begrafenis of crematie.

warm  -  betrokken  -  persoonlijk
 jarenlange ervaring

24 uur per dag bereikbaar  
023 - 532 44 86

LAAT UW ZORG, 
ONZE ZORG ZIJN!

www.uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat garant staat 
voor volledige verzorging 

van begrafenis of crematie.

warm  -  betrokken  -  persoonlijk
 jarenlange ervaring

24 uur per dag bereikbaar  

Bij ons kunt u terecht voor een waar-
dig afscheid van uw overleden dier-
bare. In intieme of in grotere kring. 
De ruimte kunnen wij afstemmen op 
de grootte van de groep. 
Yarden Crematorium Haarlem is 
een kleinschalige locatie en door 
het gelijkvloerse karakter erg toe-
gankelijk, ook voor mindervaliden. 
Er is voldoende parkeergelegen-
heid en bus 14 stopt voor de deur.

Vanwege de huidige coronamaat-
regelen geldt er voorlopig nog een 
maximum aantal van 50 bezoekers 
bij een uitvaart. Op deze manier kun-
nen wij uw veiligheid en die van onze 
medewerkers garanderen. 
Wij doen er alles aan om de corona-
maatregelen na te leven op locatie. 
Handen moeten worden gedesin-
fecteerd, mondkapjes zijn (binnen) 
verplicht, iedereen houdt 1,5 meter 
afstand en kan ook die afstand zittend 
bewaren, zowel in de aula als in de 
condoleanceruimte.

Onze locatie beschikt over: 
• Een lichte en sfeervolle aula voor een 

plechtigheid of een rouwbezoek
• De mogelijkheid voor het uitzenden 

van een livestream van de plechtig-
heid 

• Meerdere familiekamers voor een 
afscheid in intieme sfeer

• Mogelijkheid om de overledene te 
begeleiden naar de ovenruimte. In 
overleg mag u ook bij de invoer aan-
wezig zijn

• Ruime condoleanceruimten met 
zeer uitgebreide cateringmogelijk-
heden

• Mogelijkheden voor rouwbezoek of 
condoleance voor kleine of grote 
groepen

• Een afgeschermde binnentuin, waar 
de plechtigheid en de condolean-
ce buiten kan plaatsvinden. U kunt bij 
ons dus kiezen: binnen of buiten.

Voor de condoleance hebben wij 
een uitgebreid cateringassortiment. 
Dit kunt u vinden op: www.yarden.nl/
etenendrinken 

Mocht u buiten ons assortiment an-
dere, gepersonaliseerde wensen heb-
ben, dan kunt u dit altijd bespreken 
met ons. Wij denken graag met u mee. 
Het is ook mogelijk om een afspraak te 
maken voor een rondleiding. 

Wij zijn te bereiken op telefoonnum-
mer 023-5133077 of via de mail: cre.
haarlem@yarden.nl

Hartelijk welkom bij Yarden 
Crematorium Haarlem
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‘Doe altijd wat goed voelt, dat is vrijheid’
Twee bruine ogen kijken mij 
ondeugend aan terwijl me-
vrouw vraagt: “Mag ik het 
wachtwoord van de WIFI?, 
ik wil straks even facetimen 
met mijn broer en laten zien 
waar ik nu zit”. Ze is de negen-
tig gepasseerd, maar tot voor 
kort nog een actieve vrouw met 
een groot sociaal netwerk. Re-
den van opname in het hospi-
ce was dat ze uitbehandeld is 
na borstkanker. We spreken 
dan van palliatieve terminale 
zorg. Alles gericht op comfort 
voor de bewoner.

Mevrouw loopt nog wat rond 
in haar kamer achter een rolla-
tor. Vermaakt zich prima met 
het doen van kaartspelletjes 
en krant lezen. Het hoogte-
punt van de dag echter is het 
bezoek van haar vriendin. Al 
zeventig jaar delen ze lief en 
leed, ze is als een zusje voor 
mevrouw. Een neef van haar 
attendeerde ons erop dat me-
vrouw ook heel muzikaal is. 
En zo gebeurde het dat er op 
een mooie lentedag enkele da-
mes, onder leiding van een di-
rigent, buiten in de tuin voor 
mevrouw stonden te zingen. 
Ze was ontdaan, om even la-
ter uit volle borst mee te zin-
gen.
Ook kwam er een blokfluit-duo 
een concertje geven. Sprake-
loos was mevrouw. Haar vrien-
din had voor iedereen een roos 
meegenomen, zij zat ook in 
het ‘complot’. Momenteel 
zijn er vanwege corona be-

perkingen rondom bezoek. 
Toen het voorstel kwam om 
raambezoek te ontvangen zei 
mevrouw: “ik ben toch geen 
dame van lichte zeden?”. Na 
de lunch is het mijmertijd. Ze 
gaat dan lekker in haar sta-op 
stoel zitten, voetjes omhoog. 
Soms vallen haar ogen dicht, 
soms gewoon wat mijmeren. 
Mijmeren is een wat ouder-
wets woord. Tegenwoordig 
noemen wij dit mediteren.

Ze heeft een bewogen leven 
achter de rug. Als kind ver-
bleef mevrouw in het Aalmoe-
zeniersweeshuis aan de Prin-
sengracht in Amsterdam. Ze 
kwam hier terecht toen bei-
de ouders in het ziekenhuis 
lagen. Gekleed in zwarte kle-
ding met cape waren deze kin-
deren herkenbaar in de gro-
te stad. Toen ze TBC kreeg 

moest ze in trein 8.28 naar 
Soest. Hier kwamen patiën-
ten om te rusten en kuren in 
‘gezonde lucht’. Als kind moest 
ze hard werken, helpen bij de 
boer. Ik word geraakt als ze 
vertelt: “Doe altijd wat goed 
voelt, dat is vrijheid”. Op de 
vraag waar mevrouw het meest 
dankbaar voor is zegt ze:” ik 
mocht vroeger eigenlijk alles, 
maar af en toe een tik op de 
vingers hoorde erbij, dat was 
toen de opvoeding”.
Opvallend blijft dat ze haar le-
ven lang voor anderen heeft 
gezorgd. Nooit klagen maar 
dragen zou haar motto kunnen 
zijn. De opname in het hospi-
ce was voor mevrouw confron-
terend, je wordt namelijk wel 
ernstig met de neus op de fei-
ten gedrukt. Je wordt immers 
niet meer beter. Hier wordt er 
goed voor mij gezorgd, niets 
is te veel.
Mevrouw is bescheiden, ze 
vraagt geen aandacht en is 
stilletjes aanwezig. Voor haar 
gaan we de Ambulancewens 
regelen, ze wil nog graag één 
keertje naar het strand en 
langs de bollenvelden. Uit er-
varing weten we dat we met 
sommige wensen niet te lang 
moeten wachten. We gaan er-
voor zorgen, zoals mevrouw 
altijd voor anderen heeft ge-
zorgd.

Marieke Zwart-Dijkhuis 
(Hoofdcoördinator van 
Hospice in Vrijheid in 
Purmerend)

 ■ Na de lunch is het mijmertijd. 
(FOTO: AANGELEVERD)

De kracht van video bij een uitvaart

REGIO – Wist u dat u van de 
uitvaart van uw geliefde niet 
alleen foto’s, maar ook een vi-
deo-opname kunt laten ma-
ken? In dit artikel vertellen we 
u er graag meer over.

Veel mensen worstelen in deze 
coronatijd met het beperkte 
aantal mensen dat aanwezig 

mag zijn bij een uitvaart. Hoe 
mooi zou het zijn om ieder-
een die thuis moest blijven, 
alsnog iets van de begrafenis 
of crematie te kunnen mee-
geven? 

Een videoboodschap kan hier-
voor de oplossing zijn. En niet 
alleen voor iedereen die de uit-

vaart heeft moeten missen.

Achteraf herbeleven
Misschien herkent u het wel, 
tijdens een begrafenis of cre-
matie gaat veel vaak langs u 
als nabestaande heen. Zeker 
als het een direct familielid of 
andere geliefde betreft, wordt 
u vaak geleefd. Hoe fijn is het
dan om achteraf nog (bewe-
gend) beeldmateriaal te heb-
ben? Op die manier kunt u,
mocht u daar behoefte aan
hebben, de uitvaart achteraf
nog eens rustig herbeleven.
Dit kan helpen in het verwer-
kingsproces.

Ervaren videografen
Natuurlijk kunt u voor het ma-
ken van een uitvaartvideo een 
bekende vragen. Deze helpt u 
vast met liefde uit de brand. 
Maar misschien vindt u het 
toch prettiger een ervaren vi-
deograaf in te huren? Diverse 
bedrijven zijn gespecialiseerd 
in het maken van uitvaartvi-
deo’s. Via Google vindt u on-
getwijfeld de videograaf die 
bij u past.

 ■ Met een video kunt u de uitvaart (waar gewenst) achteraf nog eens 
rustig bekijken. (FOTO: PEXELS)

Grafkosten in Noord-Holland gemiddeld € 3.818
REGIO – Steekproef wijst uit 
dat jaarlijkse prijsstijgingen 
van gemeentelijke begraaf-
plaatsen kunnen oplopen tot € 
1.271. Gemiddeld betalen we in 
de provincie Noord-Holland € 
3.818 (2020: € 3.683) voor een 
eenpersoons particulier graf 

op een begraafplaats. Dit en 
meer blijkt uit het jaarlijkse 
onderzoek van Monuta naar 
de graf- en crematiekosten on-
der 1.697 begraafplaatsen en 
107 crematoria. In diens Graf-
kostenonderzoek is te zien dat 
gemeentelijke begraafplaatsen 

verschillend omgaan met ter-
mijnen en de grootte van een 
graf. “We hopen dat gemeen-
ten steeds transparanter en 
bewuster worden hoe zij hun 
tarieven communiceren en op-
bouwen” zegt Quinten Fraai, 
CEO van Monuta.

Videoboodschap voor je nabestaanden
REGIO – Met een afscheids-
speech kunnen nabestaan-
den hun laatste woorden tot 
jou richten. Maar hoe mooi is 
het als je vóór je zelf komt te 
overlijden, nog een videobood-
schap kunt maken? Om je na-
bestaanden te vertellen wat ze 
voor jóú hebben betekend?

Over het algemeen moeten na-
bestaanden het doen met fo-
to’s, die in een diashow op je 
uitvaart kunnen worden ge-
toond. Beeldmateriaal wordt 
doorgaans na iemands over-
lijden bij elkaar gezocht, maar 
misschien houd jij wel liever 
zelf de regie? Zeker als je bij-
voorbeeld langdurig ziek bent 

en weet dat het einde nadert 
(maar ook als je nog kernge-
zond bent, maar liever wel 
graag dingen vast goed gere-
geld hebt), kun je ervoor kie-
zen een videoboodschap te 
maken.

Jouw videoboodschap
Wat je daarin kwijt wilt en 
hoe jij dus wilt dat mensen 
zich je herinneren, dat is he-
lemaal aan jou. Misschien zijn 
er één of twee familieleden in 
het specifiek waar je veel steun 
aan hebt gehad de afgelopen 
tijd? Of wil je je richten tot ie-
dereen die belangrijk voor je 
is geweest? Een persoonlijke 
boodschap kan voor jouw na-

bestaanden enorm veel be-
tekenen. Of ben jij meer ie-
mand die vooral de luchtige 
dingen in het leven benadrukt? 
Misschien wil je wel een lied 
zingen, of verwerk je jouw 
typische humor in de video-
boodschap.

Hulp bij het maken
Voel je wel iets voor het ma-
ken van een videoboodschap 
voor de mensen die jij straks 
achterlaat? Natuurlijk kun je 
deze zelf opnemen, maar er 
bestaan ook professionals die 
je graag hierbij helpen. Via in-
ternet zijn er diversen te vin-
den.

■ Kies jij voor een videoboodschap voor je nabestaanden? (FOTO: FB GEMEENTE HEERHUGOWAARD)
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Door Raimond Bos

Iedereen komt op straat wel eens een 
situatie tegen die vraagtekens 
oproept. Illegaal gedumpt grofvuil 
op het trottoir of in een plantsoen, 
een losliggende tegel of een gat in 
het asfalt bijvoorbeeld. Maar ook 
vandalisme, onveilige verkeerssitua-
ties of defecte verlichting zijn zaken 
die via ‘Slim Melden’ aangekaart 
kunnen worden. Het systeem is zeer 
gebruiksvriendelijk opgezet en geba-
seerd op de plattegrond van de 
gemeente. 

Wie naar velsen.slimmelden.nl gaat, 
krijgt deze plattegrond direct in 
beeld en wanneer je dit via de ‘Slim 
Melden Velsen app’ op de mobiele 
telefoon doet, wordt - na verkregen 
toestemming - direct ingezoomd op 
de plek waar je zelf staat. Handig, 
want doorgaans is dat ook de plek 
waar zich het probleem bevindt. Je 
ziet dan ook direct of iemand anders 
het probleem al gemeld heeft, want 
in dat geval staat op de kaart een 
markering op de betre�ende locatie. 
Staat er nog niets? Dan is het een 
kwestie van aanklikken, invullen en 
verzenden. Je kunt er niet alleen 
tekst kwijt, maar ook een foto 
uploaden, zodat medewerkers van 
het team Beheer & Onderhoud direct 
kunnen zien wat er precies aan de 
hand is.

Groei in het aantal meldingen
In september 2018 koos het gemeen-
tebestuur ervoor om met aanbieder 
Civity in zee te gaan en het platform 
‘Slim Melden’ in Velsen te introdu-
ceren. Eén van de voorwaarden die 
daarbij werden gesteld is dat het 
systeem zodanig moest zijn ingericht 
dat meldingen altijd anoniem 
kunnen worden gedaan. Al vrij snel 
bleek dat ‘Slim Melden’ een welkome 
aanvulling was om problemen in de 
openbare ruimte te kunnen melden. 
Voorheen kon dat alleen telefonisch 
of per e-mail. Theo Schouws is advi-
seur Beheer & Onderhoud bij de 
gemeente Velsen en was nauw 
betrokken bij het proces dat drie jaar 
geleden in gang werd gezet. Hij 
vertelt: ,,We zagen eigenlijk vrijwel 
direct een verdubbeling van het 
aantal meldingen. Voorheen hadden 
we ongeveer vierduizend meldingen 
per jaar, in het eerste jaar dat we ‘Slim 
Melden’ gebruikten, hadden we al 
achtduizend meldingen.’’ Ook in de 
jaren erna bleef het aantal 
meldingen stijgen met gemiddeld 
tien tot vijftien procent per jaar. In de 
eerste drie maanden van 2021 is zelfs 
ruim dertig procent groei behaald, 
een teken dat de inwoners het 
systeem steeds beter weten te 
vinden. In heel 2020 werden 13.200 
meldingen gedaan. Hierbij moet wel 
worden aangetekend dat hierbij 
dubbele meldingen inbegrepen zijn.

Afhandelnorm
Wanneer er sprake is van een over-
lastsituatie, wil je als inwoner natuur-
lijk dat er zo snel mogelijk op een 
melding wordt gereageerd. Soms 
blijken mensen zo ongeduldig te zijn, 
dat ze de volgende dag weer een 
nieuwe melding plaatsen, als het 
probleem nog niet is verholpen. Dat 
is niet nodig, omdat de reeds gedane 
melding dan al in beeld is en er 
achter de schermen al wordt gewerkt 
aan een oplossing. Niet in alle 
gevallen is die op zeer korte termijn 
te realiseren. Theo Schouws: ,,We 
hebben een afhandelnorm van vijf 
werkdagen en die haalden we in het 
eerste jaar niet. In het tweede jaar 
lukte dat wel en we zien nu zelfs dat 
we onder de servicenorm gaan. 
Hoewel er dus meer meldingen zijn, 
lukt het ons steeds beter om ze op 
tijd af te handelen.’’

Wat gebeurt er met een melding?
Wanneer de gemeente een melding 
binnenkrijgt, wordt die beoordeeld 
door medewerkers van het team 
Beheer & Onderhoud. Daarbij 
worden de meldingen nu nog 
gesplitst in twee hoofdcategorieën. 
Er zijn meldingen die uitgezet 
worden bij de vakbeheerders, terwijl 
andere meldingen naar het team 
Toezicht & Handhaving worden 
gestuurd. Dat laatste is bijvoorbeeld 
het geval bij illegale afvaldum-
pingen. Gemeentelijke handhavers 
nemen dan eerst een kijkje op de 
aangegeven locatie, zodat kan 
worden gekeken of het gedumpte 
afval te herleiden is tot een persoon 
of bedrijf. Door de coronasituatie 
stond dat enige tijd op een laag pitje, 
omdat het doorspitten van afval ook 
besmettingsrisico’s met zich 
meebrengt. Inmiddels wordt dit met 
de nodige veiligheidsmaatregelen 
weer opgepakt.  Voor het afhandelen 
van de meldingen wordt gebruik 
gemaakt van twaalf hoofdcatego-
rieën. Afhankelijk van de aard van de 
melding wordt die ter afhandeling 
naar de betre�ende vakbeheerder 

gestuurd. In bepaalde gevallen wordt 
een externe partij ingeschakeld om 
het probleem te verhelpen, zoals 
afvalverwerker HVC voor het 
opruimen van zwerfvuil op straat en 
het Recreatieschap Spaarnwoude 
voor meldingen in dat gebied. Inmid-
dels is men achter de schermen 
bezig met het beter stroomlijnen van 
het hele proces, waarbij ook gebruik 
zal worden gemaakt van nieuwe 
categorieën.

Top 5
Welke meldingen worden het vaakst 
gedaan? Het zal nauwelijks verbazing 
wekken dat meldingen over afval het 
vaakst voorkomen. Theo Schouws: 
,,Dumpingen van afval in het groen, 
op straat of naast een ondergrondse 
container, zwerfvuil, zwerfscooters 
en zwer�etsen.’’ Op de tweede plaats 
staan meldingen over het verkeer, 
met name parkeerproblemen en 
gevaarlijke situaties in het verkeer 
worden vaak aangekaart. Defecte 
verlichting staat op de derde plaats, 
waarbij moet worden aangetekend 
dat deze categorie in het eerste jaar 
van ‘Slim Melden’ in Velsen de lijst 
aanvoerde. Handhaving (onder meer 
op het gebied van overlast door 
jeugd en wederom afvalproblemen) 
staat op de vierde plek en problemen 
met openbaar groen (vereist snoei-
werk, omgewaaide bomen, enzo-
voort) sluit de top 5 af.

Klanttevredenheid
Het systeem is bedoeld voor het 
aankaarten van zaken die aandacht 
behoeven, maar niet voor spoedei-
sende problemen. ,,Als er spoed is, 
moet je altijd de politie bellen’’, aldus 
Theo Schouws. Het lijkt erop dat de 
Velsenaren tevreden zijn met de 
werking van het systeem. Een klant-
tevredenheidsonderzoek is hiervoor 
weliswaar nooit gehouden, maar 
regelmatig ontvangen de medewer-
kers van team Beheer & Onderhoud 
een compliment van een melder na 
het afhandelen van de melding. 
Klachten komen er nauwelijks 

binnen, ook dat is een indicatie dat 
het systeem goed voldoet.

Verzamelen data 
geeft meer inzicht
Omdat alle meldingen centraal 
beheerd en verwerkt worden, heeft 
de gemeente Velsen steeds meer 
data beschikbaar. Die data is waar-
devol, omdat hieruit kan worden 
afgelezen waar zich in de gemeente 
de hotspots bevinden op het gebied 
van afvaldumping of onveilige situa-
ties. Hierdoor kan de gemeente in de 
toekomst e�ciënter en meer proac-
tief inspelen op situaties. De bal ligt 
echter in veel gevallen als eerste bij 
de inwoners zelf. Door geen grofvuil 
op straat te zetten, maar dit gratis in 
te leveren bij het afvalbrengstation, 
kunnen al veel problemen worden 
voorkomen. Hetzelfde geldt voor het 
niet meer op straat gooien van 
bekertjes, �esjes, blikjes, enzovoort. 
Dat zorgt er uiteindelijk voor dat de 
gemeente schoner en mooier wordt. 
Wie wil dat nou niet...!?

Velsen - Er komt heel wat bij kijken om de openbare ruimte in een 
gemeente schoon, heel en veilig te houden. Medewerkers van de 
gemeente en van samenwerkingspartners kunnen bovendien niet altijd 
overal zijn om eventuele problemen te signaleren. Met wat hulp van de 
inwoners lukt dat echter heel goed. Via het systeem ‘Slim Melden’ kan 
iedereen zelf melding maken van een probleem dat aandacht behoeft. 
Uit cijfers van de gemeente Velsen blijkt dat steeds meer inwoners het 
systeem gebruiken om problemen aan te kaarten. In het eerste kwartaal 
van 2021 lag het aantal meldingen maar liefst dertig procent hoger dan 
in dezelfde periode vorig jaar.

Velsenaren steeds meer vertrouwd met 
‘Slim Melden’ in openbare ruimte

Zwerfvuil rond de ondergrondse containers aan het Moerbergplantsoen. Foto: Jeroen van Duijn

Een illegale afvaldumping vlakbij de 
Velsertraverse, enkele weken geleden. 
Foto: Bos Media Services

Dit is niet de juiste manier om van je overtollige tuinmeubilair af te komen. Foto: 
aangeleverd







•	 EV6	is	het	symbool	van	nieuwe	merkstrategie	en	eerste
	 elektrische	Kia	op	dedicated	EV-platform
•	 Trekgewicht	1600	kg
•	 Meerdere	versies	leverbaar,	met	een	bereik	van	meer	dan
	 510	km
•	 Ultrasnel	laden	met	800V,	van	10	naar	80	procent	in	slechts
	 18	minuten,	100	kilometer	laden	in	circa	4,5	minuut
•	 EV6	GT	van	0	naar	100	km/u	in	3,5	seconden,	topsnelheid
	 260	km/u
•	 Nieuw	EV-platform	biedt	extra	ruim	interieur,	een	hightech
	 en	intuïtieve	gebruikerservaring	en	geavanceerde
	 rijhulpsystemen	zoals	Highway	Driving	Assist	2	en	Remote		
	 Smart	Parking	Assist

De	nieuwe	EV6	van	Kia	tilt	elektrisch	rijden	naar	een	nieuw	
niveau	met	zijn	grote	bereik,	de	ultrasnelle	800V	laadcapaciteit	
en	de	onderscheidende	styling	van	een	crossover-SUV.	De	EV6	is	
de	eerste	Kia	die	is	gebaseerd	op	het	speciale	nieuwe	platform	
dat	exclusief	is	ontwikkeld	voor	elektrische	auto’s.
Deze	baanbrekende	cross-over	-	de	eerste	dedicated	elektrische	
auto	die	is	ontworpen	volgens	de	nieuwe	Kia-ontwerpfilosofie	
‘Opposites	United’	-	heeft	een	toekomstgericht	EV-design	dat	
wordt	gekenmerkt	door	hightech	details.	De	nieuwe	Kia	wordt	
uitsluitend	aangedreven	door	elektrische	energie	en	biedt	keuze	
uit	meerdere	aandrijflijnconfiguraties	met	een	groot	bereik.	
Dankzij	de	800V-oplaadcapaciteit	kan	de	EV6	in	slechts	18	
minuten	van	10	naar	80	procent	worden	geladen.	De	GT-versie,	
ontworpen	om	te	inspireren	met	opwindende	rijprestaties,	kan	
in	3,5	seconden	accelereren	van	0	naar	100	km/u	en	heeft	een	
topsnelheid	van	260	km/u.
De	EV6	is	de	eerste	dedicated	elektrische	Kia	op	basis	van	het	
geheel	nieuwe	Electric-Global	Modular	Platform	(E-GMP)	en	is	
vaandeldrager	van	de	nieuwe	merkbelofte	‘Movement	that	
inspires’.	Het	nieuwe	model	markeert	ook	de	start	van	de	
middellange-	tot	langetermijnstrategie	voor	volledig	elektrische,	
plug-in	hybride	en	hybride-voertuigen.	In	2030	moeten	deze	
milieuvriendelijke	modellen	40	procent	van	de	totale	verkoop	
vertegenwoordigen,	met	een	jaarlijkse	verkoopdoelstelling	van	
1,6	miljoen	eenheden.	Als	onderdeel	hiervan	streeft	Kia	ernaar	
om	zijn	volledig	elektrische	verkopen	te	laten	groeien	tot	
880.000	eenheden	in	2030	en	daarmee	een	wereldwijde	
topspeler	te	worden.	De	EV6	is	de	eerste	van	11	nieuwe	volledig	
elektrische	modellen	die	Kia	tussen	nu	en	2026	uitbrengt	-	
zeven	zijn	gebaseerd	op	E-GMP	en	vier	modellen	worden	
ontwikkeld	op	basis	van	bestaande	modellen.
“De	EV6	is	de	belichaming	van	het	nieuwe	Kia.	Hij	is	ontworpen	
om	tijdens	elke	reis	te	inspireren,	met	zijn	gedurfde	design,	
innovatieve	technologieën	en	opwindende	elektrische	presta-
ties’’,	zegt	Ho	Sung	Song,	President	en	CEO	van	Kia.	“De	EV6	
markeert	ook	de	start	van	het	nieuwe	commitment	van	Kia	aan	
duurzame	mobiliteit,	niet	alleen	door	een	snelle	transitie	naar	
emissievrije	aandrijflijnen,	maar	ook	een	duurzamere	productie	
en	materiaalgebruik.”

Elektrische kracht
Lange afstand, vierwielaandrijving en emissievrij
De	EV6	biedt	kopers	de	keuze	uit	meerdere	volledig	elektrische,	
emissievrije	aandrijflijnconfiguraties,	waaronder	accuversies	met	
een	groot	bereik	(77,4	kWh)	en	een	standaardbereik	(58,0	kWh).	
De	EV6	GT-line	en	GT	zijn	in	Nederland	alleen	verkrijgbaar	met	
een	groot	accupakket.	De	EV6	is	de	eerste	elektrische	Kia	die	
verkrijgbaar	is	met	tweewiel-	(2WD)	of	vierwielaandrijving	
(AWD).	De	vierwielaangedreven	versies	bieden	extra	rijdyna-
miek,	zelfs	onder	de	meest	uitdagende	omstandigheden.
De	2WD	EV6	met	77,4	kWh	kan	meer	dan	510	kilometer	afleggen	
op	een	volle	acculading	(gecombineerde	WLTP-cyclus).	Met	het	
maximumkoppel	van	605	Nm	kan	de	AWD-versie	in	slechts	5,2	
seconden	van	0	tot	100	km/u	accelereren.	Het	batterijpakket	van	
77,4	kWh	is	gekoppeld	aan	een	elektromotor	van	168	kW	(229	
pk)	die	de	achterwielen	aandrijft.	Bij	de	AWD-modellen	drijven	
twee	elektromotoren,	die	gezamenlijk	239	kW	(325	pk)	gene-
reren,	de	voor-	én	achterwielen	aan.	De	58,0	kWh	EV6	is	gekop-
peld	aan	een	125	kW	(169	pk)	sterke	elektromotor	die	de	achter-
wielen	aandrijft.

Ultrasnel laden met 800V
80 procent laden in slechts 18 minuten, 
nieuwe vehicle-to-load (V2L) functie
De	EV6	biedt	800V-	en	400V-oplaadmogelijkheden,	zonder	dat	
er	extra	componenten	of	adapters	nodig	zijn.	De	auto	is	in	staat	
om	met	hoge	snelheid	van	10	tot	80	procent	op	te	laden	in	
slechts	18	minuten	(geldt	voor	alle	varianten)	of	100	km	actiera-
dius	bij	te	laden	in	minder	dan	vier	en	een	halve	minuut	in	het	
geval	van	de	2WD	in	combinatie	met	de	77,4	kWh	accu.
Het	laadsysteem	van	de	auto	is	flexibeler	dan	dat	van	elektrische	
auto’s	van	de	vorige	generatie	dankzij	een	Integrated	Charging	
Control	Unit	(ICCU).	De	ICCU	maakt	een	nieuwe	V2L-functie	
mogelijk,	die	in	staat	is	om	energie	van	de	voertuigaccu	te	
gebruiken	om	andere	apparatuur	mee	te	laden.	De	V2L-functie	
kan	tot	3,6	kW	stroom	leveren	en	is	bijvoorbeeld	in	staat	om	een			
55-inch	televisie	en	een	airconditioner	meer	dan	24	uur	tegelijk	
te	laten	werken.	Het	systeem	kan	indien	nodig	ook	een	andere	
elektrische	auto	opladen.
Met	meer	dan	35%	lading	in	de	batterij,	kan	de	EV6	aanhangers	
met	een	gewicht	tot	1.600	kg	trekken.	Samen	met	de	V2L-functie	
kunnen	EV6-rijders	alles	wat	ze	nodig	hebben	meenemen	op	
een	outdoor-avontuur	met	vrienden	en	familie,	en	dit	allemaal	
uitstootvrij.

Technologie
Nieuwe connectiviteits- en infotainmentfuncties 
voor het EV-tijdperk
De	EV6	introduceert	een	reeks	technologieën	die	de	veiligheid,	
connectiviteit	en	het	infotainment	verder	verbeteren.	Ze	zijn	
ontworpen	om	reizen	veiliger,	gemakkelijker	en	minder	stressvol	
te	maken.
Het	hightech	infotainmentsysteem	omvat	dubbele	12-inch	
schermen.	De	curved	displays	hebben	dunne	panelen	die	

gebruik	maken	van	een	nieuwe	structuur	en	geavanceerde	tech-
nologie	om	de	impact	van	licht	te	verminderen.	Het	cluster	en	
het	infotainmentsysteem	van	versterkt	glas	zijn	met	elkaar	
verbonden	om	één	geheel	te	vormen.	Het	strekt	zich	uit	van	het	
stuurwiel	tot	het	midden	van	de	auto	en	toont	een	digitaal	
cluster	voor	de	bestuurder	en	een	infotainmentsysteem	boven	
de	middenconsole.
De	EV6	beschikt	ook	over	een	head-up	display	met	augmented	
reality	(AR),	dat	rij-informatie	projecteert	op	de	voorruit	in	het	
zicht	van	de	bestuurder.	Het	systeem	geeft	waarschuwingen	
weer	van	de	geavanceerde	rijhulpsystemen,	details	over	de	
rijsnelheid	en	stapsgewijze	navigatie-instructies.
Er	is	ook	een	krachtig	Meridian®	surround	audiosysteem	met	14	
luidsprekers	beschikbaar,	een	primeur	voor	een	elektrische	Kia,	
voor	een	meeslepende	geluidservaring.	Het	audiosysteem	met	
14	luidsprekers	is	ontwikkeld	door	de	experts	van	Meridian	en	
bevat	verschillende	gepatenteerde	signaalverwerkingstechnolo-
gieën	(DSP).	De	kernfilosofie	van	Meridian	op	het	gebied	van	
geluid	is	geïntegreerd	in	de	EV6,	zodat	klanten	onderweg	
kunnen	genieten	van	natuurlijke,	levensechte	en	authentieke	
audio.
Het	luidsprekersysteem	is	ook	voorzien	van	Active	Sound	Design	
(ASD),	een	nieuw	door	Kia	ontwikkelde	functie	die	bestuurders	
hoorbare	feedback	geeft	over	de	snelheid	waarmee	de	auto	rijdt	
en	die	wordt	bediend	via	een	gebruikersinterface.

Veiligheid en gemak
Geavanceerd rijhulpsysteem met Smart 
Parking Assist op afstand
De	EV6	is	toonaangevend	op	het	gebied	van	veiligheid	en	
gemak	dankzij	de	verder	verbeterde	reeks	rijhulpsystemen	
(ADAS).	Ze	helpen	veel	van	de	inherente	gevaren	en	stress	van	
het	autorijden	te	verminderen	en	beschermen	de	inzittenden	en	
andere	weggebruikers	tijdens	elke	rit.
Safe	Exit	Assist	(SEA)	helpt	mensen	bij	het	verlaten	van	de	EV6	
om	aanrijdingen	met	een	voertuig	aan	de	achterkant	te	voor-
komen.	Wanneer	de	inzittende	het	portier	opent	om	het	voer-
tuig	na	een	stop	te	verlaten,	geeft	het	systeem	een			waarschu-
wing	als	een	naderend	voertuig	vanaf	de	achterkant	wordt	
gedetecteerd.	SEA	helpt	ook	om	de	achterdeur	gesloten	te	
houden	via	de	bediening	van	het	elektronische	kinderslot.
Lane	Following	Assist	(LFA)	helpt	de	auto	om	midden	op	de	
rijstrook	te	blijven.	Tijdens	het	rijden	kan	LFA	met	een	druk	op	
de	knop	worden	in-	en	uitgeschakeld.
Highway	Driving	Assist	2	(HDA	2)	helpt	bij	het	aanhouden	van	
een	ingestelde	afstand	en	snelheid	ten	opzichte	van	de	voor-
ligger	tijdens	het	rijden	op	een	snelweg	en	helpt	ook	om	de	
auto	op	de	rijstrook	te	centreren,	zelfs	in	een	bocht.	In	het	geval	
dat	een	naastliggend	voertuig	dicht	in	de	buurt	rijdt,	helpt	HDA	
2	om	de	richting	van	de	EV6	aan	te	passen	om	elk	mogelijk	
botsingsrisico	te	vermijden.	Met	de	handen	aan	het	stuur	en	
boven	een	bepaalde	snelheid,	zal	een	klik	op	de	richtingaanwij-
zerhendel	de	auto	ook	naar	de	overeenkomstige	rijstrook	
brengen.
Remote	Smart	Parking	Assist	(RSPA)	helpt	bij	het	op	afstand	
parkeren	of	verlaten	van	een	parkeerplaats	terwijl	de	bestuurder	
de	EV6	van	buitenaf	bedient.
Meer informatie? www.tinholt.nl

* Alle technische informatie in dit persbericht is correct op het 
moment van schrijven (30 maart 2021) en is gebaseerd op de 
verwachte gehomologeerde cijfers. De de�nitieve bevestiging is in 
afwachting van homologatie.

Nu te bestellen bij Kia Tinholt Velserbroek, de Kia EV6
Grensverleggende elektrische mobiliteit met inspirerend design, opwindende 
prestaties en innovatieve ruimte



Velserbroek/Haarlem - Met het mooie 
weer in aantocht is het tijd om eropuit te 
gaan. En wat is leuker dan eropuit gaan 
met een nieuwe auto?! Daarom pro� teer je 
nu van super veel VOORRAAD VOORDEEL! 

Renault staat voor comfort, luxe en design. 
Maar ook voor Easy Life. Dat betekent 
zorgeloos en veilig rijden in al onze perso-
nenauto’s. Van stadsauto tot SUV. Ervaar de 
unieke rijbeleving, het comfort en de 
service Renault Velserbeek!

Bij Renault Velserbeek staan ze voor je 
klaar. Met een breed gamma auto’s is er 

altijd een Renault die bij je past. Van 
benzine naar LPG (Bi-Fuel), van Plug-in 
Hybrid naar Hybrid naar 100% elektrisch. 
Zij hebben het allemaal!

Renault onderscheidt zich al jaren met een 
kleurrijk aanbod. De Renault TWINGO is 
bijvoorbeeld verkrijgbaar en in veel 
zomerse kleuren. Hij is vrolijk, sportief en is 
de perfecte stadsauto. 
Optioneel met een sto� en vouw-/ 
schuifdak. Zo rijd je heerlijk en vrij de 
zomer door. 

De Renault Twingo is nu ook verkrijgbaar 

met een 100% elektrische aandrij� ijn. 
Manoeuvreer soepel en stijlvol het stads-
verkeer door. Maar ook de Renault CLIO en 
de Renault CAPTUR zijn zuiniger dan ooit. 
Zij zijn verkrijgbaar als (Plug-in) Hybrid, 
LPG (Bi-Fuel) én benzinemotor. Milieu-
vriendelijk rijden was nog nooit zo 
eenvoudig!

Maak een afspraak in de showroom of plan 
een proefrit op locatie. Velserbeek houdt 
zich aan de landelijke richtlijnen van het 
RIVM en de GGD. 

www.velserbeek.nl

Rijd voordelig het voorjaar tegemoet bij Velserbeek, kies voor Renault

Actie is alleen van toepassing op voorraadmodellen en zolang de voorraad strekt. Afgebeelde uitvoeringen verkrijgbaar tegen meerprijs. Niet mogelijk i.c.m. andere acties. Prijswijzigingen en (schrijf)
fouten voorbehouden. Kijk voor de actievoorwaarden op renault.nl/actievoorwaarden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl/verkoopvoorwaarden voor de verkoopvoorwaarden.

Officiële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 5,1-6,5 l/100 km, resp. 20,0-15,4 km/l. CO2: 116-148 gr./km

www.renaultvelserbeek.nl

VELSERBEEK 
VOORRAAD 
VOORDEEL

RIJD VOORDELIG HET VOORJAAR IN MET 
EEN NIEUWE RENAULT BIJ VELSERBEEK

Velserbroek Kleermakerstraat 71, tel. (023) 513 29 28

Het valt nu allemaal nog 
mee, maar over een paar 
maanden stijgen de tempe-
raturen in onze auto’s weer 
tot tropische waarden. Een 
goede airco is dan beslist 
geen overbodige luxe. 
Belangrijk is echter wel om 
het systeem regelmatig te 
laten reinigen. Daarmee 
voorkom je op de eerste 
plaats dat je auto muf gaat 
ruiken, maar je vermijdt ook 
dat de installatie het 
begeeft, want als dat 
gebeurt, zijn de kosten 
meestal tamelijk fors.

Hoewel je zelf niet veel kunt 
doen aan het onderhouden 
van een airco, kun je er wel 
voor zorgen dat het systeem 
zo optimaal mogelijk blijft 
functioneren, door er slim 
mee om te gaan. Het is 
bijvoorbeeld geen idee om de 
airco direct op maximale 
werking te zetten, wanneer je 
in een hete auto stapt. Beter is 
het om eerst een stukje te 
gaan rijden met de ramen 
open. Daarmee neem je direct 
de meeste hitte weg en hoeft 
het systeem niet op volle 
toeren te draaien. Dat 
verlengt de levensduur en 
bespaart ook op zowel accu-
vermogen als brandstof.

Hoe vaak onderhouden?
Als vuistregel kun je 
aanhouden dat je de airco 
eens in de vijf jaar goed laat 
onderhouden. De expert op 
dit gebied zal ervoor zorgen 
dat eventuele schimmelvor-
ming wordt aangepakt, om 
erger te voorkomen. Tijdens 
zo’n controle wordt ook 
gekeken of het systeem 
ergens lekkage vertoont en of 
het nodig is om het koel-
middel bij te vullen of geheel 
te vervangen. Daarnaast is het 
raadzaam om de airco 
sowieso elk jaar te laten 
nakijken.

Airco? 
Altijd goed 
laten onder-
houden!





Velserbroek/Haarlem - Met het mooie 
weer in aantocht is het tijd om eropuit te 
gaan. En wat is leuker dan eropuit gaan 
met een nieuwe auto?! Daarom pro� teer 
je nu van VOORJAARS VOORDEEL tot 
€ 1.250!

Het is weer lente en het zonnetje komt 
weer tevoorschijn. Wat zou er mooier zijn 
dan te schitteren in een nieuwe Hyundai? 

Wat voor auto je ook zoekt. Benzine & Mild 
Hybrid, (Plug-in) Hybrid en 100% elek-
trisch. Velserbeek heeft ‘m!
Wat dacht je van de nieuwe Hyundai i10? 

De Hyundai i10 is een handige stadsauto, 
waarmee je gemakkelijk door het drukke 
stadsverkeer manoeuvreert. Met zijn 
opvallende, dynamische mix van scherpe 
hoeken, sterke lijnen en mooie rondingen 
is het duidelijk dat deze stadsauto stijl in 
overvloed heeft. 
En natuurlijk biedt de Hyundai i10 verras-
send veel ruimte voor jou en je passagiers.

De nieuwe Hyundai i20 is het eerste 
model van Hyundai in Europa dat is 
ontworpen volgens de nieuwe designtaal 
Sensuous Sportiness – een harmonieuze 
combinatie van energieke proporties, stijl 

en technologie. Hij is namelijk ook uitge-
rust met heel veel slimme technologie. 
Zoals de beste connectiviteits- en veilig-
heidsfuncties in zijn klasse en een reeks 
hightech comfortvoorzieningen. Een 
zuinige en schonere motor met de 48-volt 
mild hybrid-technologie. 
De Hyundai i10 en i20 staan klaar voor jou! 

Maak een afspraak in de showroom of 
plan een proefrit op locatie. Velserbeek 
houdt zich aan de landelijke richtlijnen 
van het RIVM en de GGD. 

www.velserbeek.nl

Rijd voordelig het voorjaar tegemoet bij Velserbeek, kies voor Hyundai

Wagenmakerstraat 2, Velserbroek
Tel: 023 - 513 29 46

Maak een afspraak in onze showroom
of plan een proefrit op locatie in

Hyundai i20Hyundai i20

Klaar voor jou
- Verleidelijk design

- Hoogwaardig en hightech interieur

- Excellente technologie

Vanaf y 18.635

U bent van harte welkom!

Hyundai i10

Groot in alle opzichten
- Opvallend en dynamisch design

- Stijlvolle en ruim interieur

- Toonaangevende connectiviteit

Vanaf y 13.135

www.velserbeek.hyundai.nl

Velserbeek
Voorjaars VOORDEEL

tot y 1.250!

Het gebruik van winter-
banden in de koudste 
maanden van het seizoen 
wordt sterk aangeraden en is 
in sommige landen zelfs 
verplicht. Dat heeft alles te 
maken met de veiligheid op 
de weg, want met winter-
banden heb je een betere grip 
op het wegdek als het koud, 
nat en glad is. Maar wanneer 
moeten die winterbanden 
weer terug naar de opslag?

Over het algemeen kun je een 
temperatuurgrens van zeven 
graden Celsius aanhouden voor 
het verwisselen van de auto-
banden. Duikt de temperatuur 
buiten overdag onder die 
waarde, dan is het tijd voor de 
winterbanden. Zit je erboven, 
dan kun je gerust de zomer-
banden weer uit de stalling 
halen. Maar winterbanden 
behouden hun goede eigen-
schappen tot ongeveer achttien 
graden Celsius. In de maanden 
april en mei is het vaak nog 
onder die waarde, al zijn er 
natuurlijk uitschieters. Eigenlijk 
ben je dus deze maand precies 
op tijd!

Waarom niet laten zitten?
Je vraagt je wellicht af waarom 
je die winterbanden eigenlijk 
niet ook in de zomer kunt 
gebruiken. Omdat deze banden 
speci� ek bedoeld zijn om te 
gebruikten bij lage tempera-
turen, zijn ze daar ook voor 
gefabriceerd. Bij hogere tempe-
raturen zullen ze veel sneller 
slijten en dat gaat zowel ten 
koste van je portemonnee als 
van het milieu. Omgekeerd 
geldt ook dat zomerbanden 
sneller slijten wanneer ze bij 
lage temperaturen gebruikt 
worden. Er bestaan ook zoge-
noemde all season banden, 
maar daarmee voldoe je inter-
nationaal alleen aan de wetge-
ving als ze voorzien zijn van het 
alpine-symbool, een sneeuw-
vlokje in een bergje.

Is het al 
tijd voor 
de zomer-
banden?





PROFITEER VAN VOORDEEL TOT € 2.995,-

Maak een afspraak in 
onze showroom of plan 

een proefrit XXL!

www.mazdavelserbeek.nl

∙  Jinba Ittai filosofie: mens en machine als één

∙  Prijswinnende KODO design

∙  Revolutionaire Skyactiv-technologie

∙  Efficiënte Mazda M Hybrid systeem

∙  Geavanceerde veiligheidstechnologieën: i-Activsense

∙  Ontdek de 100% elektrische MX-30

EEN MOOI 
MOMENT  

VOOR  
MAZDA

Kleermakerstraat 63, Velserbroek, Tel (023) 51 32 943

VELSERBEEK 
    VOORJAARS

VOORDEEL

Velserbroek/Haarlem - Met het mooie 
weer in aantocht is het tijd om eropuit te 
gaan. En wat is leuker dan eropuit gaan 
met een nieuwe auto?! Daarom pro� teer 
je nu van VOORJAARS VOORDEEL tot € 
2.995! 

Bij Mazda Velserbeek staan ze voor je 
klaar. Je hebt er een ruime keuze uit 
personenauto’s. Van benzine tot elek-
trisch, van ver� jnd naar SUV. Stap in een 
Mazda en je bent verzekerd van luxe en 
comfort. 

Bij Mazda zijn ze altijd bezig onze auto’s 

nog beter te maken. Zo zijn alle nieuwe 
generatie Mazda’s uitgerust met het 
Mazda M Hybrid systeem en heeft Mazda 
vorig jaar zijn eerste, 100% elektrische 
cross-over op de markt gebracht!

De Mazda MX-30 is een echte cross-over 
met imposant voorkomen én een hoge 
instap. Maar dat is niet de enige cross-
over die de spotlight verdient. 
De cross-overs van Mazda combineren 
het stoere, hoge voorkomen van een SUV 
met een sportieve, ver� jnde rijbeleving. 
Of je nou kiest voor de stille Mazda CX-3, 
de krachtige Mazda CX-5 of de veilige en 

stijlvolle Mazda CX-30.

En helemaal perfect om het voorjaar 
tegemoet te rijden. De Mazda MX-5! Stap 
in de meest iconische roadster ter wereld, 
voel de wind door je haren en geniet van 
de vrijheid die totale controle met zich 
meebrengt.

Maak een afspraak in de showroom of 
plan een proefrit op locatie. Velserbeek 
houdt zich aan de landelijke richtlijnen 
van het RIVM en de GGD. 

www.velserbeek.nl

Rijd voordelig het voorjaar tegemoet bij Velserbeek, kies voor Mazda

Veelal wordt gedacht dat 
accu’s vooral in de winterpe-
riode defect raken, maar dat is 
niet het geval. Zowel in de 
zomer als in de winter 
stranden heel wat mensen 
met een kapotte accu. Deze 
apparaten kunnen namelijk 
niet goed tegen kou, maar ook 
niet tegen hitte. In Zuid-Euro-
pese landen zijn accupro-
blemen dan ook minstens zo’n 
groot probleem als bij ons. 
Door geregeld de accuspan-
ning te (laten) controleren, 
voorkom je onverwachte 
verrassingen.

De functie van de accu
In de traditionele auto’s die 
rijden op fossiele brandsto� en 
dient de accu voor het 
aandrijven van de startmotor. 
Zodra de auto rijdt, zorgt een 
dynamo ervoor dat de accu 
weer opgeladen wordt. Naar-
mate de accu ouder wordt, 
neemt de capaciteit af. 
Gewoonlijk gaat een goede 
accu vier tot zes jaar mee. 
Maak je vaak gebruik van de 
airco, stoelverwarming of 
verlichting zonder dat de 
motor draait, dan raakt de 
accu sneller leeg.

Startkabels
Wanneer je een goed stel 
startkabels in de auto hebt 
liggen, kun je vaak via een 
behulpzame passant met een 
auto wel weer op gang 
geholpen worden. Lukt dat 
niet, dan ben je aangewezen 
op de pechhulpdiensten. Laat 
alleen gekwali� ceerde 
monteurs de accuproblemen 
verhelpen. In veel gevallen is 
het vervangen van de accu de 
beste remedie. Bij regulier 
onderhoud kun je door de 
garage een accutest laten 
uitvoeren om de conditie van 
de accu te kunnen bepalen. 
Het is altijd beter om er tijdig 
bij te zijn, dan ergens met 
pech stil te moeten staan.

Accu’s 
kunnen niet 
goed tegen 
de zomer








