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Driehuis - Het was even doorbijten voor de directe omwonenden vorige 
week. De oude bunker op het terrein van het Missiehuis werd gesloopt en dat 
ging gepaard met heel wat lawaai. Weliswaar werd de ergste pijn wegge-
nomen door een rij zeecontainers voor de bunker te plaatsen. Die containers 
deden dienst als geluidswal, maar konden niet voorkomen dat er toch heel 
wat geluid te horen was. De sloop was nodig om het terrein bouwrijp te 
kunnen maken. Hier is nieuwe woningbouw gepland. Foto: Frits Houtgraaf

Er was eens een bunker.....

Afscheid van boorplatform

In 1982 dook het boorplatform voor 
het eerst op, toen onder de naam 
Zapata Scotian. Elf jaar later werd het 
omgedoopt tot Arethusa Scotian en 
weer drie jaar later werd dat Ocean 
Scotian. Vanaf 2000 werd de nieuwe 
naam Noble Julie Robertso en pas in 
2014 zou Paragon B391 de nieuwe 
naam worden. Formeel was die naam 
ook al niet meer van kracht, in 2018 
werd die gewijzigd in Borr B391. In 

de haven van IJmuiden werden de 
poten van het boorplatform al inge-
kort, zodat de reis naar Turkije 
probleemloos kan verlopen. Het 
gevaarte zou anders in dat land niet 
onder een brug door kunnen worden 
geloodst.

GTST
Vorig jaar zomer werd het boorplat-
form versleept van de IJmondhaven 

naar de Visserijhaven. Begin dit jaar 
zagen de fans van Goede Tijden 
Slechte Tijden hoe personage Ludo 
Sanders gered werd van een boor-
platform. Producent EndemolShine 
maakte dankbaar gebruik van de 
aanwezigheid van dit platform in de 
IJmuidense haven en toverde de 
locatie voor heel even om tot �lmset 
om de spectaculaire en veelbe-
sproken scènes te kunnen schieten. 
Zondagmiddag lag het gevaarte voor 
het laatst in IJmuiden. De havensle-
pers Venus, Typhoon en Amstel 
sleepten het de haven uit. De 
zeesleper Alp Sweeper draagt zorg 
voor het transport naar Turkije.

IJmuiden - Ruim een jaar lang lag dit enorme boorplatform in de haven 
van IJmuiden. Nu gaat het op weg naar Turkije, waar een sloopbedrijf het 
gekocht heeft. De Paragon B391, zoals het platform nu bekend staat, zal 
er worden gesloopt, bijna veertig jaar nadat het voor het eerst in gebruik 
werd genomen.

Rond 21.30 uur werd er aangebeld bij 
de woning. De bewoonster deed 
open en twee onbekende mannen 
stapten direct de woning in. De 
bewoonster wilde voorkomen dat de 
mannen verder de woning in gingen, 
waarna direct een worsteling 
ontstond en beide mannen het 
nodige geweld gebruikten. Mogelijk 
door het tumult en het verzet van de 
vrouw, vluchtten de twee mannen 
weg zonder buit. Vermoedelijk gingen 
zij ervandoor in de richting van de 
Velserduinweg. De vrouw bleek meer-
dere verwondingen te hebben.

De politie is na de melding direct op 
zoek gegaan naar de twee mannen. 
Zij werden niet meer aangetro�en. 

Van de daders is het volgende signa-
lement bekend:
Dader 1: blanke man van ongeveer 
40 jaar, ongeveer 1.85 meter lang. Hij 
sprak Nederlands met een accent, 
had een sportief uiterlijk, geen 
gezichtsbeharing. Hij droeg een 
donkere kleurige hoodie en een spij-
kerbroek. Dader 2: ook een blanke 
man van ongeveer 40 jaar, iets 
kleiner dat dader 1, ongeveer 1.80 
meter. Slank postuur, donker 
ringbaardje.

Vragen aan het publiek
De politie komt graag in contact met 
getuigen of mensen die informatie 
hebben over deze mannen of over 
deze poging tot woningoverval.

* Heeft u woensdagavond 5 mei 
verdachte personen voor of rond 
21.30 uur gezien in de omgeving van 
de Zeeweg of de Velserduinweg?
* Heeft u mogelijk camerabeelden 
van woensdagavond 5 mei uit de 
directe omgeving en zijn daar twee 
mannen op te zien die voldoen aan 
bovenvermelde signalementen? De 
recherche komt graag in contact met 
mensen die in het bezit zijn van 
(beveiligings)camera’s rondom die 
omgeving. De beelden kunnen 
worden geüpload via politie.nl/
upload. Vermeld u er a.u.b. zaak-
nummer 2021090960 bij.
* Heeft u overige informatie die de 
politie kan helpen bij dit onderzoek?
Neemt u dan contact op via 0900-
8844 en vermeld u er a.u.b. zaak-
nummer 2021090960 bij. Blijft u 
liever anoniem? Belt u dan met Meld 
Misdaad Anoniem via 0800-7000.

IJmuiden - De politie stelt een onderzoek in naar een gewelddadige 
poging woningoverval op een woning aan de Zeeweg. Dit vond plaats op 
woensdagavond 5 mei. De politie is op zoek naar getuigen.

Poging tot woningoverval
met geweld: getuigen gezocht

De Paragon B391 wordt naar zee gesleept. Foto: Erik Baalbergen
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De beste zorg. Dichterbij.

rug-/nek-/schouderklachten
gordelroos • overgangsklachten

onverklaarbare lichamelijke klachten
depressies

Geen 
wacht-
tijden

Hilversum • Velsen-Noord 
085 - 0479 273

www.excellentcareclinics.nl

Behandelingen worden vergoed 
vanuit de basisverzekering

Pijn?
Specialisten in pijnbehandeling

pvcpvcpvc
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Openingstijden gemeentehuis 
tijdens feestdagen
Het gemeentehuis is op maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag)  gesloten. We zijn op deze 
dagen ook niet telefonisch bereikbaar.

Vanaf maandag 10 mei 2021 is de sluizenrou-
te weer 24/7 beschikbaar voor (brom)fi etsers 

en voetgangers. Bekijk het kaartje voor de 
hele route.

Sluizenroute voor (brom)fi etsers 
en voetgangers weer open

Slotbijeenkomst Dorpsdialoog 
Driehuis

Iedereen kent soms het gevoel zich een-
zaam te voelen. Niet verbonden te zijn met 
de mensen om u heen. Bijvoorbeeld omdat 
u weinig mensen kent, familie en vrienden 
wonen ver weg of ze zijn moeilijk bereikbaar. 
Misschien kent u wel mensen in uw straat of 
buurt waarvan u denkt dat die geen of nau-
welijks sociale contacten hebben. Dat kan ie-
dereen zijn, zowel ouderen als jongeren.   

Eenzaamheid is een moeilijk onderwerp om 
te bespreken. De gemeente Velsen wil we-

ten hoe groot dit probleem is, maar hier ook 
iets aan doen. Denk met ons mee. We vragen 
u om een aantal vragen (anoniem) te beant-
woorden. Maar ook om op donderdagavond 
27 mei met ons in gesprek te gaan. Na het in-
vullen van de enquête kunt u zich hiervoor 
aanmelden. Zo gaan we samen op zoek naar 
manieren om het gevoel van eenzaamheid in 
Velsen te verkleinen. De enquête is te vinden 
op www.velsen.nl en via de Facebookpagina 
van de gemeente Velsen. Ook wordt deze ge-
stuurd aan het Burgerpanel Velsen.

Enquête en gesprek over een-
zaamheid

Op dinsdag 18 mei om 19.30 uur vindt de laat-
ste bijeenkomst van de Dorpsdialoog Drie-
huis plaats. Tijdens deze digitale bijeenkomst 
vindt de presentatie plaats van het slotstuk 
van de Dorpsdialoog: de Nota van Uitgangs-
punten Driehuis. Op basis hiervan vindt het 
gesprek plaats met de inwoners over de rand-
voorwaarden, uitgangspunten en wensen voor 
de toekomst van Driehuis.

U kunt zich tot 18 mei 12.00 uur voor deze bij-
eenkomst aanmelden via www.samenspelvel-
sen.nl (onder tabblad Projecten bij Dorpsdia-
loog Driehuis).
Let op! Na het aanmelden ontvangt u nog geen 
e-mail met bevestiging. Uw aanmelding wordt 
wel geregistreerd. U ontvangt op de dag van de 
bijeenkomst een aanmeldlink per e-mail om 
deel te nemen aan de Zoom-sessie. 

Coronanieuws

rijksoverheid.nl/corona 
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over corona

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
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Horeca buiten

Buitenterrassen open van 6.00 
uur tot 20.00 uur. Reserveren met 
max. 2 personen (excl. kinderen t/m 
12 jaar of 1 huishouden) en 
gezondheidscheck verplicht. 

 
Buitenterrassen van 
sportkantines open. 

 
Max. 50 personen per terras.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Kunst en cultuur

Buiten: locaties voor 
podiumkunsten, openlucht -
musea, monumenten en 
beeldentuinen open. 

 
Binnen: locaties voor kunst- en 
cultuurbeoefening, zoals 
muziekscholen, open. 
Beoefening met max. 2 personen 
op 1,5 meter afstand. Reserveren 
en gezondheidscheck verplicht. Max. 
30 personen per ruimte.

Sporten binnen

Binnensportlocaties open. 

 
Vanaf 18 jaar sporten met max. 
2 personen op 1,5 meter 
afstand toegestaan. Reserveren 
en gezondheidscheck verplicht. 
Geen groepslessen, wedstrijden en 
publiek. 

 
Max. 30 personen per ruimte.

Reizen en vervoer

Niet-essentiële reizen binnen 
Nederland toegestaan. Reis op 
rustige momenten.

Contactberoepen

Alle contactberoepen 
toegestaan. Reserveren en een 
gezondheidscheck verplicht. Voor 
klanten van sekswerkers is alleen 
de gezondheidscheck verplicht.

Recreatie buiten

A�ractie-, natuur- en dieren -
parken open. Spellocaties buiten, 
zoals minigolf en klimbossen, 
open. Binnenruimtes dicht. 
Reserveren met max. 2 personen 
(excl. kinderen t/m 12 jaar of 1 
huishouden) en gezondheidscheck 
verplicht. 

 
Verhuurlocaties voor recreatieve 
activiteiten open, zoals voor 
verhuur van boten, kano's en 
�etsen.

Sporten buiten

Vanaf 27 jaar sporten buiten in 
groepsverband op 1,5 meter 
afstand toegestaan. Max. 30 
personen per groep.

Stap 2: buiten meer mogelijk en 
binnensportlocaties open 

 
Stap voor stap kan steeds meer. Als de ziekenhuiscijfers het toelaten, ze�en we op 19 mei de tweede stap  

van het openingsplan en gaan onder andere dierenparken, openluchtmusea en sportscholen open.

11 mei 2021

Klachten?  
Blijf thuis. 
 
Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand. 
 
Vermijd drukke  
plekken.

 .

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

Wassen

Basisregels

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/openingsplan 

of bel 0800-1351 

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Openingsplan: stap 2 per 19 mei   Als op 17 mei het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames niet ver genoeg is gedaald, wordt stap 2 uitgesteld.

De Visie van...

Zeesluis
Als PvdA Velsen zijn we net als veel van 
onze inwoners trots dat we de grootste 
zeesluis van de wereld in onze gemeente 
hebben. Net als u hebben wij gelachen om 
de bekendmaking van de naam Zeesluis 
IJmuiden, maar het zet onze mooie ge-
meente toch maar wel mooi op de kaart. 

De ingenieurs van Rijkswaterstaat leveren 
fantastisch werk. Ze gaan de strijd aan met 
het water en bouwen en onderhouden wat 
ons als Velsenaren aan de andere kant van 
het kanaal brengt. Maar we zijn niet altijd 
blij. Chaos door een sluis die al jaren niet 
toegankelijk is, terwijl het tegendeel is be-
loofd. Twee weekenden een afsluiting van 
de tunnel met te weinig alternatieven.

Een gevoel van trots wordt overschaduwd 
door deze teleurstellingen. Terwijl de trots 
toch zou moeten overheersen. Wij blijven 
daarom graag in gesprek. Met de overige 
gemeenteraadsleden, met Rijkswaterstaat, 
maar vooral met u als inwoner, want het 
kan altijd beter. En dat kan alleen samen. 

Nieuws van de raad

Ben Hendriks, 
fractievoorzitter PvdA

Agenda van de sessies

  Omgevingsdienst IJmond
  De Omgevingsdienst IJmond verzorgt 

bijvoorbeeld het toezicht op milieu voor 
de gemeente Velsen en de vergunningen, 
toezicht en handhaving van de bedrijven-
terreinen zoals de havens. In deze sessie  
krijgen de raadsleden een presentatie over 
de werkzaamheden van de organisatie, als 
vervanger van een fysiek werkbezoek. 

   Rekenkamerrapport Duurzaamheid
  De rekenkamercommissie heeft een on-

derzoek uit laten voeren naar duurzaam-
heidbeleid in de gemeente Velsen. In het 
onderzoeksrapport zijn de conclusies en 
aanbevelingen opgenomen. Zo wordt er 
bijvoorbeeld geadviseerd om concrete 
doelstellingen vast te stellen voor duur-
zaamheidsbeleid en een dashboard te  
maken die laat zien hoe Velsen ervoor staat. 

  Beschermd wonen
  Gemeenten verzorgen de opvang van 

volwassenen met psychische of psycho-
sociale problemen. De gemeenten moeten 
hiervoor regionaal samen werken, zodat 
er altijd mensen zijn en kennis is om de 
opvang te regelen. In deze sessie kun-
nen raadsleden hun ideeën delen over dit 
voorstel.

  
  Verklaring van geen bedenkingen  
Nicolaas Beetslaan 5-7 Driehuis

  Er is een plan voor de herontwikkeling 
van het voormalig Witte Kinderhuis in 
Driehuis. Het gaat om een plan van 16  
woningen. Op dit plan zijn enkele ziens-
wijzen ingediend, maar deze hebben niet 
tot een aanpassing geleid. Daarom kan de 
gemeenteraad nu besluiten om geen be-
denkingen af te geven voor de vergunning. 

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.
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Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende besluiten 
genomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum 
van het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsver-
gunning verleend voor: 

Velsen-Zuid
Kerkplein 2, vervangen pannendak 
(04/05/2021) 35387-2021

Santpoort-Zuid
Duinlustparkweg 52, kappen boom 
(04/05/2021) 30636-2021
Anna van Burenlaan 21, kappen boom 
(06/05/2021) 39610-2021
Willem de Zwijgerlaan 60, kappen 2 bomen 

(voorzijde) (06/05/2021) 38500-2021

Santpoort-Noord
Corantijnstraat 18, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor- en achterzijde) (04/05/2021) 31971-
2021
Paramaribostraat 48, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (04/05/2021) 34326-2021
Kieftendellaan 34, plaatsen dakkapel (voorge-
vel) (04/05/2021) 52221-2021

Driehuis
Da Costalaan 46, vergroten 1e verdieping 
(achterzijde), wijzigen begane grondvloer 
(06/05/2021) 34515-2021
Da Costalaan 46, plaatsen 2 dakkapellen (voor- 
en zijkant) (06/05/2021) 34351-2021

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning ge-
weigerd voor: 

 Velsen-Noord
De Hagedisstraat 12, legaliseren splitsen 1 
woning in 2 woningen, kamergewijze bewo-
ning (4 kamers) bovenwoning (04/05/2021) 
112730-2020

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

 Velsen-Noord
Meerweidenlaan 45, veranderen garagedeur 
(04/05/2021) 35849-2021

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

verleend voor: 

 Santpoort-Noord
“Verkoop oliebollen”, van oktober tot eind de-
cember 2021. Locatie: Hagelingerweg t.h.v. nr. 
55 te Santpoort-Noord (04/05/2021) 37797-
2021

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

 IJmuiden
“Sorriso Salami Pasta Vino”,  Locatie: Parkeer-
plaats t.o. Vishandel Waasdorp / Vishandel 
Dolfi jn, Halkade te IJmuiden (06/05/2021) 
39171-2021
  Verleende exploitatievergunning APV artikel 
2:15
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben een exploitatievergunning 
verleend voor: 
 IJmuiden
“Ijssalon Dominique”, locatie: Kennemerbou-
levard 404 (06/05/2021) 40004-2021
 Verleende omgevingsvergunning – uitgebrei-
de procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat zij een omgevingsvergunning 
hebben verleend voor:

 Santpoort-Noord
Voorplaats 4, bouwen van 2 woningen 
(04/05/2021) 20582-2020
De omgevingsvergunning en de bijhorende 
stukken ligt met ingang van 14 mei 2021 ge-
durende zes weken ter inzage bij Domein Fy-
sieke Leefomgeving, Team Vergunningen Toe-
zicht Handhaving. Tevens zijn de besluiten in 
te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder: 
NL.IMRO.0453.OM0045VOORPLAATS1-

R001

Velserbroek
Galle Promenade 34-52, 35-45 en 60, gedeel-
telijk uitbreiden van Winkelcentrum Velser-
broek (04/05/2020) 35800-2020
De omgevingsvergunning en de bijhorende 
stukken ligt met ingang van 14 mei 2021 ge-
durende zes weken ter inzage bij Domein Fy-
sieke Leefomgeving, Team Vergunningen Toe-
zicht Handhaving. Tevens zijn de besluiten in 
te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder: 
NL.IMRO.0453.OM0046GALLEPROMEN1-
R001

Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden die een zienswij-
ze hebben ingediend tegen de ontwerp om-
gevingsvergunning, en belanghebbenden die 
kunnen aantonen dat zij daar redelijkerwijs 
niet toe in staat zijn geweest, een gemotiveerd 
beroepschrift indienen.
Het beroepschrift tegen dit besluit dient te 
zijn ingediend binnen een termijn van zes we-
ken met ingang van de dag na die waarop het 
besluit ter inzage is gelegd bij de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland verzoeken 
een voorlopige voorziening te tre¥ en indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken be-
langen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook 
beroep is ingesteld.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoek-
schrift indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op 
de genoemde site voor de precieze voorwaard 

Besluiten

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op d.d. 14 mei 
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
 Kaplanstraat 5, wijzigen  voorgevel 
(21/04/2021) 48206-2021
Kromhoutstraat 54, plaatsen overheaddeur, 
wijzigen gebruik sportschool naar 4 kanto-
ren (03/05/2021) 52438-2021 
Acaciastraat 21, plaatsen dakopbouw 
(03/05/2021) 52559-2021
Lagersstraat kavel 03, bouwen woning 
(03/05/2021) 52606-2021
Trompstraat 166 A, plaatsen dakopbouw 
(03/05/2021) 52670-2021
Engelmundusstraat 49, plaatsen 2 dakka-

pellen (voor- en achterzijde) (03/05/2021) 
52923-2021
Maasstraat en Van Ostadestraat 1-133, plaat-
sen van ondersteuning balkons (achterzijde) 
(04/05/2021) 52946-2021
Fahrenheitstraat 9, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor- en achterzijde) (05/05/2021) 53550-
2021
Kanaalstraat 31 A, splitsen woning 
(05/05/2021) 53554-2021
Kastanjestraat 16, plaatsen dakopbouw 
(06/05/2021) 53631-2021
Acaciastraat 19, plaatsen dakopbouw 
(06/05/2021) 53672-2021
Piet Heinstraat 52, plaatsen dakopbouw 
(03/05/2021) 53689-2021
Houtmanstraat 37, wijzigen gebruik horeca 
naar wonen, plaatsen kozijnen (achterzijde) 
(07/05/2021) 54509-2021
Oosterduinweg 30, plaatsen dakopbouw en 
dakkapel (voorzijde) (07/05/2021) 54607-
2021
Maasstraat 15, wijzigen gebruik wonen naar 
wonen/bijeenkomstfunctie (07/05/2021) 
54639-2021

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 68, kappen boom 
(03/05/2021) 52634-2021
Litslaan 14, bouwen aanbouw, plaatsen dak-

kapellen (voor- en achterzijde) (06/05/2021) 
54267-2021

Santpoort-Noord
Kieftendellaan 34, plaatsen dakkapel 
(03/05/2021) 52221-2021
Corantijnstraat 8, bouwen veranda 
(04/05/2021) 53445-2021
Molenveltlaan 34, bouwen aanbouw, veran-
deren kap, plaatsen dakkappellen (voor- en 
achterzijde) (06/05/2021) 54214-2021
Hagelingerweg 152, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (06/05/2021) 54397-2021

Velserbroek
J. Paxtonstraat 56, uitbreiden 2e verdieping 
(05/05/2021) 53556-2021
Westlaan 41, wijzigen bijgebouw van opslag-
ruimte naar horeca (06/05/2021) 54207-
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
Seinpostweg 24 – 33, wijzigen gebruik 10 
woningen naar Short Stay appartementen 
(04/05/2021) 32366-2021
Snelliusstraat 21 RD, legaliseren splitsen 
woning in 2 woningen (06/05/2021) 22312-
2021

Velsen-Zuid
Stelling 12, bouwen berging/houtopslag 
(06/05/2021) 31949-2021

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

 IJmuiden
De Lumeystraat 25, plaatsen dakterras 
(04/05/2021) 46264-2021
Kompasstraat 36, bouwen dakterras (achter-
zijde) (06/05/2021) 42422-2021  

Santpoort-Noord
Vlietweg 20, tijdelijk (2 jaar ) plaatsen van 
noodunits (04/05/2021) 43229-2020

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.

Locatie: Platanenstraat 50 in IJmuiden
Betreft: een lindeboom met een diameter van 
30 cm

Reden: de boom is dood

Kapvergunning
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De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt namens het dagelijks bestuur van Om-
gevingsdienst IJmond bekend dat een besluit 
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 Velserbroek – plandeel 
Hofgeest VSV.

Het hogere waarden besluit heeft betrekking 
op wegverkeerslawaai.

Het besluit tot vaststelling van de hogere waar-
de voor de geluidbelasting ligt met ingang van 
17 mei 2021 gedurende zes weken, ter inzage 
bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 
48b te Beverwijk en van maandag t/m donder-

dag van 9.00 uur tot 17.00 uur en via www.odij-
mond.nl

Gedurende de termijn van de tervisieleg-
ging kunnen belanghebbenden schriftelijk 
dan wel mondeling zienswijzen kenbaar ma-
ken. Schriftelijke zienswijzen kunnen ken-
baar gemaakt te worden bij Omgevingsdienst 

IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, 
onder vermelding van “Zienswijze besluit tot 
vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder 
voor bestemmingsplan Hofgeest Velserbroek 
– plandeel Hofgeest VSV”. Voor mondelinge 
zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak 
maken met Omgevingsdienst IJmond, tele-
foonnummer 0251-263863.

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder Bestemmingsplan 
Hofgeest Velserbroek, Plandeel Hofgeest VSV
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VERHAALTJE BIJ EEN KABAALTJE

Gezocht:
Wie wil op donderdag 15, 22 en 29 juli mijn krantenwijk van 
de Jutter in Zeewijk lopen? Ongeveer 1 uur/ 8 euro 75. Tel. 
06-40998606.

Maaike Buis is bijna 14 jaar en verdient een leuk centje 
bij door Jutter l Hofgeest in een wijk in Zeewijk te 
bezorgen. Zij voelt zich verantwoordelijk om tijdens 
haar drie vakantieweken een vervanger te vinden, dat 
is wel duidelijk. ,,Ik bezorg de Jutter al sinds september 
2020. Het is een leuk baantje om wat geld te verdienen. 
Soms krijg je een leuke reactie. Zo is er weleens gezegd, 
dat iemand het zo leuk vond om elke week een vrolijk 
gezicht te zien. 

Daar word ik dan ook weer vrolijk van!” Maaike is scho-
liere en zit in de tweede klas van de middelbare school. 
Net vóór dit interview over haar kabaaltje ontvangt 
Maaike toevallig een reactie. ,,Ik heb net een reactie 
gehad van mijn tante! Mijn nee�e gaat de krantenwijk 
van mij overnemen . Hartstikke �jn voor mij en ook leuk 
dat mijn nee�e dit gaat doen. Kan hij lekker een centje 
bijverdienen.”

Kabaaltjes, al meer dan 25 jaar staan ze wekelijks in 
Jutter | Hofgeest. Soms zijn er kabaaltjes die de 
nieuwsgierigheid wekken. Arita Immerzeel neemt 
regelmatig een kabaaltje ‘onder de loep’. Haar oog 
viel deze week op:

Velsen-Zuid - In recreatiegebied 
Spaarnwoude in Velsen-Zuid liepen 
maandagavond opeens tien geiten 
rond. Het gaat om vier volwassen 
exemplaren en zes jonge dieren. 
Medewerkers van Recreatieschap 
Spaarnwoude hebben de dieren 
gevangen en tijdelijk ergens 
ondergebracht. 
Onduidelijk is hoe de geiten in het 

gebied terecht zijn gekomen. De 
politie vermoedt dat iemand ze heeft 
gedumpt en zoekt naar mensen die 
er meer over weten. Op de pagina 
Politie IJmond op Facebook zijn foto’s 
van de geiten geplaatst, in de hoop 
dat iemand ze herkent. Het dumpen 
van dieren is verboden en valt onder 
dierenmishandeling. De politie wil 
met name weten of iemand ergens 

een groep geiten mist en of iemand 
maandagavond heeft gezien dat de 
geiten uit een voertuig werden 
geladen. 

Ook andere informatie die van 
belang is voor het oplossen van dit 
mysterie, is uiteraard welkom. 
Meldingen kunnen worden doorge-
geven op 0900 8844.

Wie mist een groep geiten?
Zijn deze geiten gedumpt? Bron: Politie IJmond

Het groot onderhoud wordt uitge-
voerd door Scholz Groep en Menger 
Bouw. Deze Velsense bedrijven 
hebben de krachten gebundeld en 
stellen alles in het werk om er een 
mooi project van te maken. Het 
project wordt begeleid door Intures 
Vastgoed uit Velsen-Noord. ,,Wij zijn 
erg blij dat het gelukt is om de werk-
zaamheden vrijwel volledig door 
lokale ondernemers uit te laten 
voeren’’, aldus voorzitter Joop van Burk 
van de winkelstichting. ,,Dit sluit goed 
aan de bij de Ik koop lokaal-campagne 
die de gemeente en citymarketing in 
coronatijd hebben ontwikkeld. Als we 
dan toch geld moeten uitgeven, dan 
liever lokaal.’’
Het complex dat wordt opgeknapt 
stamt uit 1956. De isolatiewaarden en 

installaties zijn daarom niet meer van 
deze tijd. ‘Hoe beter wij de warmte in 
de huizen houden, hoe minder we er 
in hoeven te stoppen’, aldus Jeroen 
Tromp van Menger Bouw. ,,Dat is goed 
voor het milieu, maar de bewoners 
merken dat ook aan de energiereke-
ning. Een win-winsituatie dus’’, vult 
Niels de Bruijn van Scholz Groep aan. 
De werkzaamheden worden in twee 
delen uitgevoerd, waarbij een knip is 
gemaakt bij de winkel van Koster 
Brillen, en nemen ongeveer 26 weken 
in beslag. Tijdens de bouwvak van 24 
juli tot en met 15 augustus ligt het 
werk tijdelijk stil.
Heeft u vragen over het groot onder-
houd van de woningen op Plein 1945? 
Stuur dan een mail naar info@winkel-
stichtingplein1945.nl.

Lokale bedrijven 
verduurzamen Plein 1945
Velsen - Eind april is gestart met het groot onderhoud van de woningen 
aan de westkant van Plein 1945. De werkzaamheden zijn onderdeel van 
het verduurzamingsproject van Winkelstichting Plein 1945, dat 51 
woningen, 17 winkels en 17 garages verhuurt. In deze fase worden de 
daken vervangen en beter geïsoleerd. Daarna krijgen alle winkels 
nieuwe, uniforme gevelborden.

Van links naar rechts Niels de Bruijn van Scholz Bouw, Jeroen Tromp van Menger 
Bouw en Joop van Burk, voorzitter Winkelstichting Plein 1945. Foto: aangeleverd

IJmuiden - De afvalcontainers aan 
de Doorneberglaan in IJmuiden 
zullen daar in elk geval deze zomer 
nog wel blijven staan. De gemeente 
Velsen verwacht dat op zijn vroegst 
in september ondergrondse contai-
ners aan de Schiplaan kunnen 
worden geplaatst. Die containers 
moeten komen ter hoogte van het 
laadstation en de zijingang van het 
winkelcentrum. Naar verwachting zal 
de besluitvorming hierover nog voor 
de zomer kunnen worden afgerond. 

Daarna kunnen de nieuwe containers 
besteld en geplaatst worden. Dat het 
zo lang heeft geduurd voordat er 
schot in de zaak kwam, komt volgens 
de gemeente doordat lang is gezocht 
naar een geschikte plek voor de 
containers. Diverse locaties vielen af 
omdat er leidingen in de grond zitten 
of omdat het een onveilige verkeers-
situatie zou opleveren. 

De plek aan de Schiplaan kwam vrij 
door het afsterven van twee bomen.

Afvalcontainers Schiplaan
pas in september verwacht
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Door Raimond Bos

Toon van Wijnen haalt al jarenlang 
zwerfvuil van de straat. Geheel vrij-
willig houdt hij de straten van Sant-
poort en omgeving schoon. Afval 
brengt hij naar de milieustraat, bruik-
bare spullen verkoopt hij en de 
opbrengst daarvan doneert hij, na 
aftrek van eventuele onkosten, aan 
een goed doel. Het schoonhouden 
van zijn eigen leefomgeving is zijn 
lust en zijn leven. Ooit werkte hij voor 
het gemeentelijk reinigingsbedrijf in 
Haarlem, maar toen hij arbeidsonge-
schikt raakte, zette hij het werk op 
vrijwillige basis in Santpoort en 
omstreken voort. Meerdere TIA’s 
eisten hun tol, Toon kan nog maar 
een paar uur per dag actief zijn en 
moet dan noodgedwongen weer 
rust houden. Toch gaat hij er nog zo 
vaak als mogelijk op uit met zijn 
wagentje om afval te verzamelen. 
Dat lukte de laatste tijd steeds 
minder goed, omdat het voertuig 
gaandeweg meer gebreken begon te 
vertonen.

Inzamelingsactie
Toen onze mediapartner NH Nieuws 
vorige maand een reportage over 
Toon en zijn krakkemikkige brommo-
biel online zette, maakte dat heel wat 
reacties los. Veel mensen gaven aan 
respect te hebben voor Toon en 
gunden hem een nieuw voertuig. 

Ook Steef Boots uit Purmerend zag 
de beelden bij NH Nieuws en besloot 
spontaan om online een inzame-
lingsactie op te zetten. Hij slaagde 
erin om in enkele weken tijd 6.500 
euro bij elkaar te krijgen. Ook kreeg 
hij een toezegging van het bedrijf 
Seval e Cargo uit Nieuwer Ter Aa. Dat 
bedrijf is importeur van Light Electric 
Vehicles (LEV’s) en zegde toe voor 
Toon een korting van 5.000 euro te 
geven op de aanschafprijs van 15.000 
euro. Er moest dus nog een gat van 
3.500 euro overbrugd worden om de 
aanschaf mogelijk te maken.

Donaties
Robert van Trigt is een wijkgenoot 
van Toon van Wijnen. De twee 
kennen elkaar goed en ook Robert 
besloot om een handje te helpen 
met het inzamelen van geld. Hij wist 
nog eens 1.500 euro bijeen te 
brengen. Met grote donaties van 
Rotaryclub Santpoort, Rotaryclub 
IJmond, McDonald’s Santpoort en de 
winkeliersvereniging Puur Santpoort 
was er uiteindelijk voldoende geld in 
kas om het nieuwe voertuig te 
kunnen aanscha� en. Het oude en het 
nieuwe exemplaar stonden vrijdag-
ochtend tezamen voor de deur bij 
brasserie De Bank, waar zich intussen 
een aantal betrokkenen had verza-
meld. Toon mocht bij aankomst 
meteen voor de laatste keer in zijn 
vertrouwde wagentje stappen. Dit 

maal om er slechts een paar meter 
mee te rijden, voldoende om het 
doek van het nieuwe wagentje 
erachter te kunnen trekken.

Teun
Daarna restte nog één belangrijke 
handeling: het overzetten van de 
bijzondere kentekenplaat met de 
naam ‘Teun’ erop. Die naam verwijst 
naar de eerstgeboren zoon van Toon, 
het jongetje overleed destijds vrijwel 
direct na de geboorte. Lange tijd 
tastte Toon in het duister over de 
begraafplaats van zijn zoontje, 

omdat aanvankelijk was verteld dat 
er geen graf zou komen. Dat bleek er 
uiteindelijk toch te zijn, op een 
begraafplaats in Amsterdam. ,,Ik 
noemde later mijn wagentje Teun, zo 
is Teun altijd bij me.’’ Wat voor Steef 
Boots begon als een inzameling om 
een paarhonderd euro bijeen te 
krijgen, eindigde vrijdag met een 
compleet nieuw voertuig voor Toon 
van Wijnen. ,,Ik kan er geen woorden 
voor vinden’’, reageerde de Sant-
poorter op dit bijzondere cadeau. 
Voorlopig kan hij zijn goede werk 
onverminderd doorzetten.

Santpoort - Een grote verrassing voor Toon van Wijnen vrijdagochtend. 
Hij kwam naar het Broekbergenplein in de veronderstelling daar zijn 
gerepareerde brommobiel te kunnen ophalen, maar in plaats daarvan 
kreeg hij de sleutels van een gloednieuw elektrisch voertuig in zijn 
handen gedrukt. Compleet overdonderd en met de tranen in zijn ogen 
nam hij zijn nieuwe pick-up in ontvangst. ,,Jullie hebben iemand heel erg 
gelukkig gemaakt’’, reageerde hij naar de initiatiefnemers van de actie.

Inzamelingsactie geslaagd: 
gloednieuw voertuig voor Toon

Robert van Trigt, Toon van Wijnen en Steef Boots.

Toon van Wijnen in zijn nieuwe wagentje. Foto’s: Bos Media Services
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Santpoort - John Oosterhuis publiceert op Facebook een serie foto’s van Santpoortse ondernemers onder de titel Oppeppertjes. Behalve dat deze ondernemers het inderdaad zwaar hebben of hebben 
gehad en zeer zeker een hart onder de riem kunnen gebruiken zijn het ook prachtige, creatieve foto’s die de mens achter de ondernemer laat zien. Tekst: Ingeborg Baumann

Oppeppertjes voor Santpoortse ondernemers

Eric en zijn vrouw zijn vanaf 2000 het gezicht van Voss Koken, een 
winkel met een enorm uitgebreid assortiment op het gebied van 
koken, tafelen en cadeaus. Eric is opgegroeid tussen de potten en 
pannen, zijn ouders begonnen in hetzelfde pand in 1965 de 
winkel, die toen nog zaak in ‘huishoudelijke artikelen’, heette. 
Eric heeft een passie voor koken en ko�e en praat daar graag en 
veel over. Ook is hij altijd op zoek naar trends en leuke gadgets op 
eet- en kookgebied. De winkel is dan ook een dynamische zaak 
met verrassende items waar het team je graag van alles over wil 
vertellen. 
Het thuis gezellig maken is belangrijker geworden dan ooit, dat 
hebben we wel geleerd afgelopen tijd. Lekker eten, gezellig 
tafelen en thuis een beetje uit maken. De tafel dekken met mooi 
servies, recepten uitproberen met goed gereedschap en ko�e 
kunnen maken als een afgestudeerd barista. 

Eric Voss
Zelf zegt de uit 1941 stammende Joop Vermeij: ,,Ik ben geboren 
boven de schilders werkplaats van mijn vader en sindsdien is de 
ver�ucht altijd om me heen blijven hangen.’’  Vermeij is kunst-
schilder en de uitspraak ‘Nulla dies sine linea’ ofwel: ‘geen dag 
zonder lijn’ is zijn motto. Hij woont in de Santpoortse Molenstraat 
en het uitzicht op molen De Zandhaas en de rest van de �jne 
omgeving is een van zijn geliefde onderwerpen. Joop: ,, Ik 
schilder de dingen die dicht bij me staan, zowel in mijn atelier als 
buiten op het land. Vooral het cultuurlandschap boeit me; het 
land dat wordt bebouwd, het land dat door mensen wordt 
gemaakt en dat steeds verandert. Het landschap wijzigt dagelijks 
van kleur en vorm, het verandert  door het ingrijpen van de 
mens.’’ Wat gebeurt is dat mensen hun eigen dagelijkse omgeving 
anders gaan zien. Door de ogen van Joop als het ware. Zijn 
werken zijn een schilderachtig totaalbeeld van zijn ervaring. 

Joop Vermeij
Remco heeft het vak geleerd van zijn vader Ben. Ben heeft het 
vak van broodbakker meegekregen van zijn vader Gerard. De 
zoon van Remco heet ook Ben en daarmee is het cirkeltje rond. 
Remco Vreman hoopt stiekem dat zijn zoon Ben dezelfde passie 
zal ontwikkelen. 
Remco zegt: ,,Het is een feit, het bakkersbloed stroomt door onze 
aderen.’’ Het komt zeker niet zelden voor dat er onmogelijk een 
parkeerplaatsje te vinden is in de buurt van ambachtelijk brood- 
en banketbakkerij Vreman. Heel vaak staat er een rij van mensen 
die geduldig wachten op hun beurt en het wachten er graag 
voor over hebben. Het heeft ook iets gezelligs en dorps, mensen 
ontmoeten elkaar in hartje Santpoort. 
Het brood wordt dagelijks in alle vroegte gebakken in ovens met 
stenen vloer. Dat maakt de smaak uniek en zorgt voor een lekker 
knapperige korst. 

Remco Vreman

Door Raimond Bos

Slapend rijk worden, wie droomt er 
niet van? Voor Susan blijkt het een 
�uitje van een cent te zijn. Nou ja, 
voor heel even dan. Ze woont met 
vader Ramon, moeder Monique en 
broertje Robin (9) in Santpoort-
Noord. Achter de woning bevindt 
zich een ruime tuin en daar mocht ze 
van haar ouders tijdens de meiva-
kantie kamperen voor het goede 
doel. ,,Ik hou van kamperen en zag 
dit als een kans om lang in een tent 
te kunnen zitten’’, legt ze uit. Ze 
voegde de daad bij het woord en 
zette een plan op. Familieleden, 
vrienden en bekenden werden bena-
derd met een sponsorverzoek. Bijna 
dertig mensen zegden toe geld te 
zullen doneren. Een leraar, die ze ook 
om een bijdrage had gevraagd, 
maakte wel een voorbehoud; hij 
wilde wel bewijs zien, dat Susan echt 
in de tent had overnacht.

Blog
Dat bracht haar op het idee om een 
blog te gaan bijhouden. Op zich een 
prima idee, maar in overleg met haar 

ouders werd wel besloten om de 
pagina achter een wachtwoord te 
plaatsen. De sponsors kregen het 
wachtwoord, zodat ze de verrich-
tingen van Susan konden volgen. Op 
vrijdag 23 april was het moment 
daar: Susan maakte zich op voor haar 
eerste nacht in de tent. Haar moeder 
Monique vertelt: ,,We vroegen ons 
eerst nog af of ze het vol zou 
houden, maar na de eerste nacht 
hadden we er alle vertrouwen in dat 
het zou gaan lukken. We spraken af 
dat het totaal twaalf nachten zouden 
zijn, zodat ze daarna weer goed 
uitgerust naar school zou kunnen 
gaan.’’ Gedurende die twaalf nachten 
stond Susan er overigens niet hele-
maal alleen voor. In de tent ontving 
ze twee keer een vriendin als logé: 
,,Nora heeft twee nachtjes bij me in 
de tent geslapen en Tessa één 
nachtje.’’

Pandabeer
Trouw werkte Susan elke dag haar 
blog bij, zodat de gulle gevers op de 
hoogte waren van haar belevenissen. 
Deden zich nog bijzonderheden 
voor? ,,Er waren vogels die geluid 

maakten en er waren een keer twee 
katten met elkaar aan het vechten.’’ 
De medewerkers van het WNF 
hebben veel waardering voor de 
actie van Susan en kwamen dan ook 
graag naar Santpoort om het geld 

persoonlijk in ontvangst te nemen. 
Vrijwilligster Sanne maakte vrijdag-
ochtend een korte video met Susan, 
waarin ze de gelegenheid kreeg om 
haar actie toe te lichten en de 
cheque in te vullen. Ook kreeg ze een 

leuk presentje uitgereikt als dank 
voor haar inspanningen. 
Natuurlijk gebeurde dit alles onder 
het toeziend oog van de pandabeer, 
die al jaren bekend staat als de 
mascotte van het WNF.

Santpoort - Gedurende de meivakantie twaalf nachten lang slapen in een 
tent. Dat leek Susan Rietveld (12) wel een goed idee. Ze besloot er een 
goed doel aan te koppelen en dat doel werd het Wereld Natuur Fonds 
(WNF). Waar ze aanvankelijk verwachtte hooguit vijftig of honderd euro 
te kunnen ophalen, bleek haar actie veel vruchtbaarder te zijn. Vrijdag 
overhandigde ze maar liefst 886 euro aan een delegatie van het WNF.

Bijna negenhonderd euro voor WNF 
door sponsoractie Susan Rietveld (12)

Sanne (WNF) en Susan met de panda, de mascotte van het Wereld Natuur Fonds. Foto: Bos Media Services
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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 de bodemvondsten bij de 
Lagersstraat.

Door Erik Baalbergen

De IJmuidense bodem zit vol geheimen. In de loop der 
jaren zijn bij graafwerkzaamheden allerlei zaken letter-
lijk en �guurlijk aan het licht gekomen van en over het 
“vroegere IJmuiden”. Zo vonden kanaalgravers in 1866 
tijdens het graven bij de huidige Zuidersluis een goud-
schat met zeventien gouden munten. Deze munten, 
waarvan de jongste uit het jaar 575 komt, zijn waar-
schijnlijk ooit door een Fries begraven. Deze Fries was 
naar ‘huis’ teruggekeerd nadat hij als huurling had 
gevochten in het zuiden van Gallië, het tegenwoordige 
Frankrijk. Maar, uh, Friezen rond IJmuiden? In de 
Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen werden de 
bewoners van onze streken Friezen genoemd!

Romeinen en Friezen
De afgelopen weken heeft de IJmuidense bodem weer 
een aantal van haar geheimen prijsgegeven. Dit keer 
betre�en het vondsten uit de Romeinse tijd, gedaan 
rond een inheems-Romeinse nederzetting. We kennen 
de Romeinen in onze streken vooral van de twee 
Romeinse forten aan het voormalige Oer-IJ, bij de 
Wijkertunnel en de Velsertunnel. Het eerste Romeinse 
fort, Castellum Flevum, wordt bij de opstand van de 
Friezen in 28 na Christus verwoest. Het later gebouwde 
tweede fort wordt in 50 na Christus verlaten. Daarnaast 
zijn in en rond Velsen meerdere inheemse nederzet-
tingen uit de Romeinse tijd bekend. Op het Hoogoven-
terrein zijn in de zestiger jaren van de vorige eeuw 
diverse vondsten gedaan.

Pionieren
De afgelopen weken hebben archeologen van 
Hollandia Archeologie in opdracht van de gemeente 
Velsen opgravingen verricht op de ‘Pionieren in IJmui-
den’-locatie aan de Lagersstraat. Zij zijn daarbij 
geholpen door leden van de Archeologische Werk-
groep Velsen. Op deze locatie stond het schoolgebouw 
van de voormalige Theo Thijssenschool met school-
plein. Het gebouw is in oktober en november vorig jaar 
gesloopt. Omdat de IJmuidense bodem wel vaker 
geheimen heeft prijsgegeven, is voorafgaande aan de 

start van het woningbouwproject een archeologische 
proefboring verricht en is vervolgens een proefsleuf 
gegraven. Hierbij zijn sporen van akkers en aardewerk 
uit de Romeinse tijd gevonden. Op basis van de vond-
sten is besloten tot uitgebreider archeologisch 
onderzoek.

Bij de start van het dit onderzoek op 19 april dit jaar 
vond een persmomentje plaats op locatie. Eigenlijk 
best bijzonder, want om ongewenste “schatgraverij” te 
voorkomen wordt archeologisch onderzoek meestal 
stilgehouden tot na de afronding. Ongewenste schat-
gravers nemen niet alleen vondsten mee naar huis – 
waardoor vondsten onbekend blijven – maar verstoren 
ook de bodem. Juist een onverstoorde bodem met 
lagen en sporen is zo belangrijk om meer te weten te 
komen over de vondsten en wordt daarom minutieus 
onderzocht door archeologen. Over het onderzoek aan 
de Lagersstraat is de gemeente open. Voor aanvang is 
zelfs een persbericht verspreid. Tijdens het onderzoek 
hing er een informatiebord aan de hekken rond het 
terrein en is er via diverse kanalen gecommuniceerd 
over de vondsten.

Een schat aan vondsten
Drie weken van opgravingen hebben een “schat” aan 
vondsten opgeleverd. Zo heb ik tijdens enkele 
bezoekjes – uiteraard onder begeleiding – diverse 
vondsten met eigen ogen mogen aanschouwen, zoals 
ploegsporen, potscherven van zacht handgemaakt 
aardewerk, paalkuilen, sporen van greppels en beekjes, 
een “plaggenput” en een �bula. Een �bula is een 
Romeinse mantelspeld, om kledingstukken rond de 
schouder vast te zetten; een soort Romeinse veilig-
heidsspeld. Tijdens een van mijn bezoeken was net een 
intact gebleven pot gevuld met een donkere rode stof 
gevonden. De pot en omliggende grond werden met 
vereende krachten voorzichtig in een krat geladen voor 
nader onderzoek. Daarnaast zijn onder meer twee 
‘pottenstapels’ gevonden; dit zijn waterputten gemaakt 
door op elkaar gestapelde grote potten zonder bodem 
in de grond.
In eerste instantie duiden de vondsten op een 
inheemse (Friese) nederzetting uit de Romeinse tijd, 
ongeveer uit de eerste tot de derde eeuw na Christus. 
De archeologen gaan na het veldwerk de vondsten en 
de op veldtekeningen overgebrachte sporen nader 
onderzoeken. Zo hopen ze een beeld te krijgen van de 
nederzetting. De vondsten belanden uiteindelijk bij het 
provinciaal archeologisch depot ‘Huis van Hilde’ in 
Castricum. De gemeente Velsen zal later via de webpa-
gina www.velsen.nl/archeologie meer informatie over 
dit onderzoek en de resultaten geven. Wellicht wordt 
dan het tipje van de sluier over deze IJmuidenaren van 
het zeer vroege uur wat verder opgelicht!

Het krat met de intact gebleven pot gevuld met een nog onbekende donkere rode stof wordt met grote zorgvuldigheid uit 
de grond getild.

Bloemendaal - Fleurâge Residences, 
het buiten aan de Kennemerweg in 
Bloemendaal, straalt lichtheid en 
stijlvol leven uit. Bloemendaal 
begroette de afgelopen jaren meer-
dere nieuwe bewoners, die een 
bewuste keuze voor Fleurâge Resi-
dences maakten.,, Op die plek mag je 
immers oud worden op je eigen 
manier - en leven naar eigen inzicht’’, 
aldus de directie. ,,Als bewoner heb 
je vanzelfsprekende zeggenschap in 
eigen huis, met vakkundig en 
ervaren personeel ter ondersteuning. 
Eigenlijk zou dat overal vanzelfspre-
kend moeten zijn. Net als genieten 
van activiteiten in het bijzondere 
dagprogramma en van heerlijk en 
gezond eten. Bloemendaal heeft 

eigenlijk al jaren iets heel bijzonders 
binnen de dorpsgrenzen. Dat mag 
best gezegd worden!’’
De bewuste kleinschaligheid levert 
voordelen op waar bewoners, maar 
ook medewerkers echt voor kiezen. 
Ook bij de nieuwe vacatures voor 
oproepkracht en gespecialiseerd 
verzorgende psychogeriatrie. Zo krijg 
je een hecht en betrokken team dat 
de gezondheid en het welzijn van de 
bewoners voorop heeft staan - van 
directie tot vrijwilliger. 
In de Villa aan de Kennemerweg 
maakt iedereen het samen tot een 
echt thuis.
Meer informatie: www.�eurage-resi-
dences.nl. Zie ook de advertentie 
elders in deze krant.

Het leven in de Villa is goed

In de Villa aan de Kennemerweg maakt iedereen het samen tot een echt thuis. 
Foto: aangeleverd

COLUMN GGD KENNEMERLAND

Wie dag in dag uit het landelijke nieuws volgt, zou bijna de indruk krijgen 
van een uiteengevallen versplinterde samenleving. Mensen hebben de 
meest uiteenlopende ideeën over COVID-19 en de bestrijding daarvan, 
het vaccinatiebeleid en de maatregelen. De tegenstellingen lijken alleen 
maar erger te worden. Tussen jong en oud, arm en rijk en gezond en 
ongezond. Terwijl we zeker op dit moment allemaal hetzelfde doel voor 
ogen hebben: zo snel mogelijk terug naar het normale leven.
Daarom doet het mij bijzonder veel deugd dat er van die tegenstellingen 
op onze vaccinatie- en testlocaties in de regio Kennemerland maar weinig 
te merken valt. Daar vaccineerden jonge geneeskundestudenten de afge-
lopen maanden de meest kwetsbare groep van onze samenleving. En 
daar maakte zij een praatje met elkaar, was er eindelijk weer eens een 
sociaal contactmoment voor een groep die al zo lang in isolement leeft. 
Die wederzijdse waardering zien we op verschillende manieren terug. Op 
onze social media berichten zien we steeds meer reacties van inwoners 
die zich vriendelijk en professioneel geholpen zagen worden op de GGD-
locaties. Elke week wordt op een van de locaties wel een bosje bloemen, 
doosje chocolade of ander teken van waardering langsgebracht. Landelijk 
zijn zowel de samenwerkende veiligheidsregio’s als de samenwerkende 
GGD’en genomineerd voor de titel ‘meest positieve overheidsorganisatie’. 
Deze waardering sterkt ons in de gedachte dat we goed bezig zijn en 

motiveert ons om de komende 
maanden zeven dagen per week 
voor u klaar te staan.
Als het aantal vaccins straks verder 
toeneemt, zullen wij ook qua e�ci-
entie stappen moeten gaan 
maken. Het aantal prikken dat we 
per uur zetten, moet opgeschroefd 
worden om de grote aantallen 
straks aan te kunnen. Maar altijd 
zullen wij oog blijven houden voor 
de menselijke kant en ervoor 
zorgen dat uw vaccinatieafspraak 
deze lente of zomer niet alleen 
professioneel, maar ook aange-
naam verloopt. 
Daarvoor kijken wij ook naar 
samenwerkingen met diverse 
culturele instellingen uit de regio. 
Deze positieve wisselwerking 
moeten we vasthouden. Daar 
worden we met elkaar rijker van.

Een warme regio

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

De bodemvondsten 
bij de Lagersstraat
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IJmuiden - Alsof het kind zo uit de muurschildering is gestapt en daarmee het kunstwerk tot leven is gekomen. De 
schildering, een werk van de Vlaamse kunstenaar Smates, siert sinds kort een muur van timmerbedrijf Jonkman aan de 
Ohmstraat werk. Het toepasselijke haventafereel sluit naadloos aan bij het unieke karakter van IJmuiden en veel plaats-
genoten zullen er dan ook herkenning in vinden. Dat laatste geldt zeker voor het kind op de voorgrond, dat zichzelf 
lijkt te hebben herkend. Foto: Annet Hoenderdos

Kunst komt tot leven?

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

Door Ingeborg Baumann

Twee jaar geleden rondde de nu 22-jarige Christiaan 
zijn opleiding Orde en Veiligheid af. In die tijd was hij 
volgens eigen zeggen ‘nog een puber’, niet erg 
gedreven en hij heeft verder niets met die opleiding 
gedaan. Wat hij wel doet is werken bij Subway op Plein 
1945 en dat vindt hij erg leuk. De klanten ook waar-
schijnlijk want het is een �jne, spontane vent. Zijn 
uiteindelijke doel qua werk is toch wel ‘iets voor zich-
zelf’, zoals bijvoorbeeld franchisenemer van Subway. 
Christiaan woont met zijn vader en jongere zusje in 
Velsen-Noord. Zijn moeder overleed toen hij 15 jaar 
was. Op zijn arm staat een prachtige tattoo. Met de as 
van zijn moeder is daar een mooie spreuk in getatoe-
eerd. Het was haar favoriete tekst die hem voor altijd 
laat weten dat hij niet alleen is. Zijn moeder is altijd bij 
hem en zal trots op hem zijn. 

Frustrerend
,,Waar ik hélemaal niet goed van word is dat ik door 
corona al acht maanden zit te wachten op een 
rijexamen, dat is wel frustrerend. Ik werkte tijdens mijn 
opleiding al bij New York Pizza en zat daar prima. Ik was 
niet echt gedreven om die vooropleiding voor douane, 
politie of Koninklijke Marechaussee in daden om te 
zetten. Ook al omdat ik geen rijbewijs heb. Nu werk ik 
eigenlijk met heel veel plezier bij Subway. Ik denk dat 
dit mijn ding wel is. Sinds ik werk, werk ik met eten en 
dat vind ik leuk om te doen. Subway was ook al die tijd 
open voor afhaal en nu hebben we een klein terrasje. Ik 

voetbal bij Hercules Beverwijk in een vriendenteam en 
dat mis ik wel. Geen trainingen natuurlijk. En ik was net 
zo lekker bezig. Ook in de sportschool trouwens. Nee 
joh, depri is het woord niet. Daar is meer voor nodig. 
Een beetje frustrerend is het wel allemaal. 
Ik werk momenteel wel 40 tot 50 uur per week. Wat 
moet je anders? Ik vind het prima hier. Mijn vrienden 
zitten nog op school of hebben ook banen. Afspreken 
werd toch al anders en wat minder, ook voor corona. 
Werken vind ik leuker dan thuiszitten, laat mij mezelf 
maar nuttig maken. 
Mijn moeder overleed toen ik 15 was. Mijn zusje was 
nog veel jonger. Ik heb heel veel steun gehad aan mijn 
vrienden. Aan de a�eiding die ze me gaven. Diezelfde 
vrienden zie ik nu nog maar, wat zal het zijn, één keer 
per maand? Als ik thuis ben dan is het gamen en series 
kijken. Sinds de avondklok is afgeschaft ben ik wel al 
een paar keer met mijn vrienden wezen chillen. Tot 
lekker laat. En dan zonder stress naar huis �etsen. Weet 
je? Je moet niet je hoofd laten hangen omdat je even 
dingen niet kan doen. Er zijn veel en veel erger dingen. 
In principe moet je zelf de slingers ophangen in het 
leven. En dat doe ik hier in mijn werk. We maken er met 
z’n allen wat van.’’

‘Je moet je hoofd niet laten hangen, er zijn veel ergere 
dingen.’ Foto: Ingeborg Baumann

Regio - De IJmondiale GroenLinks 
afdelingen van Heemskerk, Velsen en 
Beverwijk organiseren een aantal 
informatieve bijeenkomsten over het 
raadswerk. De cursus is ondermeer 
bedoeld voor mensen die sympathie 
hebben voor het gedachtegoed van 
GroenLinks en overwegen zich 
kandidaat te stellen voor de gemeen-
teraadsverkiezingen in maart 2022. 
De cursus is ook bedoeld voor 
mensen die meer willen weten over 
het functioneren van de lokale 
politiek. 

Regelmatig vergadert de gemeente-
raad over zeer uiteenlopende onder-
werpen. Deze onderwerpen worden 
altijd eerst besproken binnen de frac-
ties van de verschillende politieke 
partijen. Hoe komt zo’n fractie eigen-
lijk tot een standpunt en op welke 
wijze overtuig je de andere fracties 
van jouw visie? Heb je eigenlijk meer 
invloed als je ook een wethouder 
hebt, of maakt dat het alleen maar 
lastiger? Hoe weet je als raadslid wat 
er speelt binnen de gemeente? 
Vragen genoeg en als je wat langer 
nadenkt over het werk van gemeen-
teraadsleden heb je er zelf wellicht 
ook nog wel een paar.

Tijdens 4 informatieve bijeenkom-
sten geven de GroenLinks afdelingen 
in Velsen, Heemskerk en Beverwijk 
een overzicht van het werk van de 
gemeenteraad, college, fractie en 

steunfractie. Veel van de vragen 
kunnen worden beantwoord, maar 
de bedoeling van de cursus is ook 
om de nieuwsgierigheid te wekken, 
zodat nieuwe vragen opkomen. 
Misschien word je wel gegrepen 
door het debat in de raad en zijn er 
een aantal dingen in Velsen, Heems-
kerk of Beverwijk die je graag zou 
willen veranderen. 

De cursus “oriëntatie op de lokale 
politiek” is een praktische training, 
waarbij je de mogelijkheid krijgt om 
met politici in discussie te gaan over 
thema’s die jou aangaan. Wie durft?
De eerste twee bijeenkomsten staan 
gepland op zaterdagochtenden 5 en 
12 juni. De 3e en 4e bijeenkomst 
worden in overleg met de lokale 
raadsfracties ingepland later in juni. 
Je hoeft geen lid te zijn van Groen-
Links om aan deze cursus mee te 
kunnen doen. 
Vanwege de geldende huidige maat-
regelen  omtrent het coronavitus, 
zullen de bijeenkomsten digitaal 
worden gegeven middels Zoom.

Je kunt je opgeven voor de cursus, 
mail dan uiterlijk 25 mei 2021 naar 
glheemskerk@hotmail.com. Wil je 
eerst meer informatie? Dan kan dat 
ook via genoemd e-mailadres. Of kijk 
op onze websites: https://beverwijk.
groenlinks.nl, https://velsen.groen-
links.nl of https://heemskerk.groen-
links.nl. 

GroenLinks organiseert cursus 
‘oriëntatie op de lokale politiek’

Velsen hoog in lijst 
aantal schuurinbraken

Inwoners van Velsen blijken bijna 
twee keer zo veel risico te lopen op 
een schuurinbraak dan gemiddeld 
elders in het land, zo blijkt uit het 
overzicht. Daarmee staat deze 
gemeente op de derde plaats in het 
overzicht, alleen in EnkhuizenÅ 
(160% meer kans) en Heemskerk (125 
procent meer kans) is het risico nog 
groter. Opvallend is verder dat in 
Noord-Holland dus gemiddeld sprake 

was van een daling van het aantal 
inbraken in schuren, terwijl landelijk 
dat aantal juist met gemiddeld 12 
procent steeg. Het vaakst werd inge-
broken in Amsterdam (357), Zaanstad 
(56) en Velsen (52). Meer inbraakinfor-
matie per gemeente in Noord-
Holland is op https://www.inde-
pender.nl/inboedelverzekering/info/
onderzoek/overzicht-schuurinbraken-
winter-2020-2021 te lezen.

Velsen - Velsen behoort tot de drie gemeenten in Noord-Holland waar de 
afgelopen maanden het vaakst werd ingebroken in schuren. Dat heeft 
vergelijking- en adviesplatform Independer uitgezocht. Overigens is het 
totaal aantal schuurinbraken in Noord-Holland het afgelopen hal�aar 
met 11,3 procent gedaald.

IJmuiden - In onze editie van 29 april 
verscheen een artikel over de 
bodembescherming bij het sluizen-
complex. Hierin stond vermeld dat 
hiervoor gebruik wordt gemaakt van 
stukken zink, maar dat berust op een 

misverstand. Het gaat hier niet om 
stukken zink, maar om ‘zinkstukken’, 
waarmee dus niet het materiaal zink 
bedoeld wordt, maar het feit dat de 
gebruikte constructie naar de bodem 
zinkt.

Oeps… foutje…!

Foto: aangeleverd
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IJmuiden - Deze grote vis was op 
het strandplateau van Castricum 
aan Zee een vertrouwd beeld. In 
één oogopslag herkenden zelfs de 
jongste bezoekers de boodschap: 
CatchFish heeft zijn buik vol van 
plastic soep! De bijzondere vis 
verhuisde deze week naar 
IJmuiden aan Zee.

Naar idee van gedachtenschenker 
Suzanne Buis heeft het Castricums 
kunstenaarscollectief CAKtwo 
(Berend Wijers, Fred Boon en Marina 

Pronk) CatchFish ontworpen en 
gemaakt. Iets vertraagd door corona 
werd het kunstwerk medio juli vorig 
jaar in Castricum onthuld.

Marina Pronk: ,,Zo �jn, al die posi-
tieve reacties en interactie die we 
hebben gehad in Castricum! Om 
bewustwording rond de gevolgen 
van plastic zwerfafval te creëren, 
hebben we de vis gevuld met plastic 
�essen. Dit gebeurde via georgani-
seerde inzamel- en/of opruimacties 
door onder andere de kids van 

camping Bakkum en camping 
Geversduin, de kleuters van een 
basisschool en het steeds wisselende 
Beach Clean Up team van Daan 
Strang en Steef de Ruijter. Nu is het 
tijd voor een nieuw avontuur.”

Naar goed voorbeeld heeft nu ook 
de gemeente Velsen het kunstwerk 
CatchFish met zijn noodkreet 
omarmd. Dinsdag 11 mei reisde hij 
naar het strand van IJmuiden aan 
Zee bij Seaport Marina en naast 
strandpaviljoen Makai Beach. 

CatchFish op strand IJmuiden
CatchFish, hier nog in Castricum, tijdens het ochtendgloren. Foto: Marina Pronk

Regio - Ben je zwanger en wil je 
borstvoeding gaan geven? Dan is de 
informatiebijeenkomst die het 
Spaarne Gasthuis organiseert op 25 
mei een prima start! Je krijgt infor-
matie over hoe borstvoeding werkt, 
je leert hoe je kunt zien wanneer je 
baby honger heeft, hoe je je baby 
aanlegt en hoe je weet of je baby 
genoeg gedronken heeft. Ook 
bespreken we wat je kunt doen als 
het geven van borstvoeding niet 
loopt zoals je had gehoopt. We 
geven veel praktische informatie en 
laten �lmpjes zien. Er is volop ruimte 
om vragen te stellen. Zo kun je een 
goede start maken met het voeden 
van je baby.
Vanwege de landelijke richtlijnen van 
het RIVM over het coronavirus lukt 
het niet om echt bij elkaar te komen. 
Daarom wordt de bijeenkomst digi-
taal aangeboden. Dit doet men in 

samenwerking met JGZ Kennemer-
land via het programma Zoom. Hier-
voor moet je je wel aanmelden.

Datum, tijd en locatie
Datum: 25 mei 2021
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Locatie: via Zoom

Aanmelden
Wil je de bijeenkomst bijwonen? 
Schrijf je dan in via het formulier op 
de website  https://spaarnegasthuis.
nl/agendaoverzicht Een aantal dagen 
voor de bijeenkomst krijg je een mail 
met daarin de gegevens over het 
inloggen en deelnemen via Zoom.

Vragen
Bel de afdeling patiëntenvoorlichting 
op telefoonnummer (023) 224 2060 
of stuur een mail naar patientenvoor-
lichting@spaarnegasthuis.nl.

Informatiebijeenkomst 
over borstvoeding

Cornet is sinds november 2017 
steunfractielid van de CU Velsen en is 
werkzaam als zelfstandig adviseur op 
het gebied van duurzaamheid en 
klimaat. Van 2016 tot medio 2021 is 
hij bestuurslid van Energiek Velsen.
Hij is kerkelijk actief in de PKN Dorps-
kerk van Bloemendaal.
De Algemene ledenvergadering van 
de CU IJmond stemde deze week in 
met het voorstel van het bestuur om 
Cornet als lijsttrekker te benoemen.
Later dit jaar zal de CU de volledige 
kandidatenlijst bekend maken 
evenals het Verkiezingsprogramma 
voor de verkiezingen in maart 2022.
Het bestuur is verheugd om nu al te 
kunnen melden wie de lijsttrekker in 
Velsen zal gaan worden. Voor Leen 
de Winter betekent dit dat er in 2022 
na 8 jaar lidmaatschap van de 
Gemeenteraad een einde zal komen 
aan het actieve politieke werk. De 
benoeming van Cornet sluit aan op 

de eerder door De Winter geuite 
wens om na 8 jaar te stoppen als lid 
van de Gemeenteraad.

Frank Cornet wordt lijsttrekker 
ChristenUnie in Velsen
Velsen - Frank Cornet (1961) uit Santpoort Zuid wordt de lijsttrekker van 
de ChristenUnie in Velsen voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Frank Cornet. 
Foto: Mark Sassen Fotogra�e

IJmuiden - Het mooiste plekje van IJmuiden vindt Olaf. Hij geniet op het 
bankje met de honden als de boot van DFDS binnenkomt en achteruit naar de 
aanlegkade vaart. Olaf is daar met zijn opa Frits Houtgraaf, die altijd zijn 
camera bij zich heeft en dit mooie plaatje schoot van zijn kleinzoon en 
honden.

Genieten in mooi IJmuidenIn Oud IJmuiden transformeert BPD | 
Bouwfonds Gebiedsontwikkeling het 
oude haventerrein naar een dynami-
sche en aantrekkelijke woonomge-
ving op een stoere plek, tussen het 
Noordzeekanaal en de vissershaven, 
waar wonen, werken en recreëren 

samen gaan. Met het behoud van de 
historische bebouwing en het herstel 
van het oude (en oorspronkelijke) 
stratenpatroon.

Op dit moment treft BPD ook al de 
voorbereidingen voor DOK 01, een 

nieuwe fase met circa 93 koopappar-
tementen. Woningen in een dynami-
sche omgeving, vlakbij het strand en 
de duinen en met uitzicht over de 
Noordzee. Deze appartementen 
hebben een woonoppervlakte van 
circa 75 tot maar liefst 200 vierkante 
meter. De 4 penthouses op de 8e en 
9e verdieping hebben een adembe-
nemend uitzicht over zee.
 
Het is nu al mogelijk om in te 
schrijven als belangstellende via de 
projectwebsite: www.oudijmuiden.nl

IJmuiden - Maandag is bekend geworden dat de bouw van het apparte-
mentengebouw DOK 12 in Oud IJmuiden start in juni 2021. In DOK 12 
worden 28 koopappartementen met een woonoppervlakte tussen 74 en 
120 vierkante meter gerealiseerd. Het nieuwbouwplan Oud IJmuiden 
wordt gefaseerd verkocht en gebouwd. Er zijn al verschillende blokken 
opgeleverd en inmiddels zelfs al bewoond.

Bouw DOK 12 in juni van start
In Dok 12 worden 26 koopappartementen regealiseerd. Foto: aangeleverd
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Velsen-Zuid - Stichting de Groene 
Leeuwen pakt door: na de aanleg 
van zonnepanelen is het BUKO 
Stadion nu uitgerust met twee 
laadpalen voor in totaal vier elek-
trische auto’s. Daarmee wordt een 
verdere stap gezet in de doelstel-
ling om in en rond het stadion de 
Co2 uitstoot te verlagen. Op 10 
mei zijn de laadpalen bij het BUKO 
Stadion  in gebruik genomen. 
Later deze maand zal dit o�cieel 
gebeuren door Michael van Praag, 
voorzitter van stichting de Groene 
Leeuwen. 
 
Voorzitter van Praag is blij met deze 
nieuwe stap. ,,Het doel van de stich-
ting is duidelijk, maar het realiseren 
van een project zoals deze is een 
bevestiging van ons harde werk en 
hiermee zetten we stappen in het 
steeds groener maken van het BUKO 
Stadion. Daarnaast vergroten wij 

hiermee onze dienstverlening en 
hopen we ook een voortrekkersrol te 
namen in het groener maken van de 
omgeving.”
 
Het BUKO Stadion is een sportieve-, 
maatschappelijke- en economische 
draaischijf binnen de gemeente 
Velsen en de regio IJmond. Met het 
plaatsen van laadpalen voor elektri-
sche auto’s wil de stichting bezoekers 

aan het stadion, maar ook aan de 
Stadsschouwburg Velsen van dienst 
zijn met deze faciliteit. Met name de 
snel-lader voor twee auto’s is een 
dienst die op dit moment nog niet 
beschikbaar is in de regio IJmond. 
Met deze faciliteit kunnen berijders 
van elektrische auto’s hun accu in ca. 
30 minuten voor 80% vullen.
 
Drukke maanden
Ook kijkt Michael van Praag vooruit 
op wat komen gaat. ,,Een heleboel. 
Het mag geen geheim zijn dat wij 
bijvoorbeeld kijken naar de stadion-
verlichting en het kunstgrasveld. Het 
mag voor zich spreken dat alle oplos-
singen, vervangingen en vernieu-
wingen die wij aandragen gevormd 
zijn met het idee het stadion Co2 
neutraal te maken en als club straks 
de meest groene BVO van Nederland 
te zijn. We roepen niet zomaar dat wij 
betrokken en onverschrokken zijn.” 

BUKO-stadion heeft nu ook  
laadpalen voor elektrische auto’s

Naast de aanleg van zonnepanelen heeft het stadion nu ook laadpalen voor elektrische auto’s. Foto’s: aangeleverd

Telstar is goed op weg om in en rond 
het stadion de CO2-uitstoot te verlagen.

IJmuiden - Hoe was het spreekwoord ook alweer? Iets van door de masten de huisjes niet meer kunnen zien? Deze 
foto is vanaf de Kennemerboulevard gemaakt. Door de masten van de jachten in Seaport Marina zien we de strand-
huisjes op het kleine strand, met op de achtergond een stukje ‘industrie aan de overkant van het kanaal’. 
Foto: Erik Baalbergen

Hoe was het spreekwoord ook alweer?

Velsen-Zuid – De A22 is zaterdag-
avond vanaf de A9 in de richting van 
IJmuiden enige tijd dicht geweest na 
een eenzijdig ongeluk op de A22 in 
Velsen-Zuid. De weg was afgesloten 
omdat er een oliespoor op de weg 
lag. Dit moest worden schoonge-
maakt. Er raakte niemand gewond.

Verkeer richting Velsen ondervond 
veel hinder van de afsluiting. Omdat 
de Velsertunnel dicht was vanwege 
onderhoud, moest noodgedwongen 
worden doorgereden door de Wijker-
tunnel, boven het kanaal worden 

gekeerd en teruggereden naar het 
Rottepolderplein. Vanaf daar moest 
via Haarlem en Santpoort-Noord of 
via recreatiegebied Spaarnwoude 
naar Velsen worden gereden.

De bestuurster is meegenomen naar 
het politiebureau na een positieve 
speekseltest. Dit duidt op mogelijk 
drugsgebruik. 

De vrouw raakte met haar auto eerst 
de linker vangrail, draaide 180 
graden en kwam vervolgens in 
botsing met de rechter vangrail. 

Veel verkeershinder na 
eenzijdig ongeval op A22

Na een speekseltest moest de bestuurster mee naar het politiebureau. 
Foto: Michel van Bergen

Hoewel het ook in Santpoort om de 
zeer gevaarlijke variant van het virus 
ging, heeft het hier niet voor veel 
problemen gezorgd. Hooguit zeven 
paarden van de 45 paarden op stal 
vertoonden symptomen van het 
virus en werden direct in quaran-
taine geplaatst. 
Enkele paarden hadden alleen last 
van een snotneus, bij enkele andere 
dieren was ook sprake van koorts, 
die vrij snel weer zakte. V
an verlammingsverschijnselen, zoals 
die zich soms voordoen bij paarden 
die door het virus worden getro�en, 

was geen sprake. Ook wanneer een 
paard zelf geen symptomen meer 
vertoont die aan het virus gerela-
teerd zijn, kan het dier nog wel tot 
twee weken daarna besmettelijk 
zijn. 
Het is dus vooral een kwestie van 
een lange adem om het virus te 
bestrijden, temeer daar er ook nog 
sprake is van een incubatietijd van 
twee weken. Die termijn loopt 
komend weekeinde af, dus als zich 
de komende dagen geen bijzonder-
heden voordoen, kan De Kruidberg 
de beperkingen ophe�en.

Hofstede De Kruidberg 
kan weer open
Santpoort - Hofstede De Kruidberg verwacht dit weekeinde de deuren 
weer te kunnen openen en de reguliere activiteiten te kunnen hervatten. 
Ruim een maand geleden werd bij een paard dat hier op stal staat het 
zeer besmettelijke rhinovirus geconstateerd. Dat virus heeft in de paar-
denwereld al veel leed veroorzaakt.

Volgens het Wijkcomité Driehuis 
heeft de gemeente Velsen niet 
aannemelijk kunnen maken waarom 
een derde van het aan de provincie 
toegezegde aanbod aan nieuwe 
woningen in Driehuis zou moeten 
komen. ,,Dit zou getuigen van een 
onbalans bij het toewijzen van 
woningen aan de verschillende 
kernen in Velsen. Zevenhonderd 
nieuwe woningen in Driehuis zou 
inhouden dat het dorp in zijn aard 
en karakter wordt aangetast, dat er 
veel groen verdwijnt en dat de 

meeste open plekjes in het dorp 
met stenen worden opgevuld. De 
bevolking accepteert zo’n bouwvo-
lume niet, zo is zowel uit de enquête 
als de dorpsdialoog gebleken”, aldus 
het Wijkcomité Driehuis in een nota 
over dit thema.

Deze week is de dorpsdialoog afge-
sloten, die concentreerde zich vooral 
op de vraag hoeveel nieuwbouw 
Driehuis nog aan zou kunnen met 
de huidige infrastructuur als 
uitgangspunt.

Wijkcomité: ‘250 woningen
voor Driehuis voldoende’
Driehuis - Met de deels gerealiseerde en nog te realiseren woningbouw-
projecten krijgt Driehuis er in totaal zo’n 250 woningen bij. Voor het Wijk-
comité Driehuis is daarmee met maximum bereikt. ,,Het levert een meer 
dan evenredige bijdrage aan het overeengekomen nieuwbouwakkoord 
met de provincie’’, stelt men.
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Regio - ,,Het is niet zo dat ik er 
telkens naar streef de slachto�ers op 
een zo origineel mogelijke manier te 
laten vermoorden”, zegt Gerard 
Nanne over zijn thrillers. ,,Het 
misdrijf, de moord of moorden zijn 
slechts een onderdeel van het 
verhaal. Het hangt steeds af van de 
omstandigheden. Soms past een 
nekschot beter in een verhaal dan 
bijvoorbeeld een verwurging. Hoe ik 
dat verzin is lastig uit te leggen. Het 
verhaal vraagt om een bepaalde 
insteek. Mijn taak als schrijver is om 
me daarnaar te voegen.”

In zijn nieuwste thriller ‘De dochter 
van Maria Kalkman’ worden er 
mensen doodgebeten door een 
hond.
,,Ik heb lang getwijfeld over het idee 
om in dit boek een hond als moord-
wapen te gebruiken. Ik hou van 
dieren en heb jarenlang een hond 
gehad. Een airedale terriër. Een schat 
van een beest. Maar omdat het 
verhaal erom vroeg, besloot ik er 
uiteindelijk toch voor te kiezen.”

Her rechercheursteam dat de 
moorden onderzoekt, komt terecht 
in de wereld van de hondenvecht-
sport. ,,Ik voerde hiervoor 
gesprekken met een  hondenge-
dragsdeskundige en een honden-
trainer. En ik ben in de wereld van de 

hondenvechtsport gedoken door 
daarover te gaan lezen. Geen wereld 
waar je blij van wordt, kan ik je 
zeggen. Ik ben dan ook niet teveel in 
detail getreden over de gruwelijk-
heden die zich in deze absurde 
wereld afspelen, maar heb me 
beperkt tot de voor mijn verhaal 
noodzakelijke feiten”, aldus Nanne.

Dat in veel van Nanne’s boeken 
dezelfde rechercheurs bij de 
moorden betrokken worden, is een 

bewuste keuze. ,,Het werken met een 
vast rechercheteam geeft je de 
nodige houvast bij het schrijven”, 
geeft Nanne toe. ,,Ik heb ook 
gemerkt dat lezers het waarderen als 
je de voor hen oude bekenden weer 
laat opdraven. Toch schuilt er ook het 
gevaar in dat de lezer raakt uitge-
keken op de telkens weer terugke-
rende hoofdpersonen. Ik vang dat 
steeds meer op door niet meer 
uitsluitend vanuit het perspectief van 
de onderzoekers te schrijven, maar 
ook vanuit bijvoorbeeld dader of 
slachto�er. En dat werkt goed.”
 
Gerard Nanne is geboren in Velsen en 
verhuisde in 1972 met zijn vrouw naar 
West-Friesland. Na een studie 
aannemer werkte hij 16 jaar als zelf-
standig ondernemer. Vanaf 1998 is hij 
zich gaan toeleggen op het schrijven 
van misdaadverhalen, waarvoor hij 
ook een opleiding volgde bij Script+ in 
Amsterdam. In 2002 debuteerde hij 
met Het lied van de Lijster. Sinds 2012 
schrijft Nanne ook columns voor het 
Noord Hollands dagblad. In 2014 en 
2016 verschenen zijn thrillers Lonely 
Boy en Dodenmis op de tiplijst van de 
Vlaamse thrillerprijs De Diamanten 
Kogel.

Auteur: Gerard Nanne
Titel: De dochter van Maria Kalkman
ISBN 978-90-8660-428-9

Hond is moordenaar in nieuwste 
thriller ex-Velsenaar Gerard Nanne

Het boek van Gerard Nanne. 
Foto: aangeleverd

Een veelbelovend jaar zou 2020 voor 
bariton Jop van Gennip (25) worden. 
Hij was afgestudeerd aan het conser-
vatorium van Tilburg, speelde daarna 
in opera’s en klassieke concerten. Hij 
zou zelfs met André Rieu meespelen 
op het Vrijthof. Helaas staat dit alle-
maal even stil vanwege de komst van 
Corona. Maar om niet stil te zitten 
heeft hij iets bedacht; Aria’s Aan De 
Deur. Zo laat hij niet alleen anderen 
genieten, maar straalt hij zelf nog het 
meest. 

Zingen aan de voordeur
Aria’s Aan De Deur is leuk om cadeau 
te geven aan iemand die het 
verdient, of zomaar om zelf van live-
muziek te genieten. Zanger Jop van 
Gennip legt uit: “Bij dit verrassings-
concert van een half uur, laat ik 
mensen luisteren naar bekende klas-
sieke of populaire nummers. Het 
repertoire dat ik breng is zeer uitge-
breid. Van Hazes tot Händel. We 
kunnen altijd overleggen over het 

repertoire.” De zanger is te boeken en 
komt met een eigen geluidsinstal-
latie aan de voordeur, in de woon-
kamer of in de tuin. Alles vindt plaats 
op een veilige manier. Het publiek 
neemt plaats in de deuropening en 
laat de livemuziek over zich heen 
komen.

Cadeau in coronatijd
Aria’s Aan De Deur is in deze lock-
down een perfect cadeau om 
iemand een muzikaal optreden te 
geven. Voor een verjaardag, huwelijk 
of jubileum. “Of zomaar, omdat u zelf 
weer eens wilt luisteren en genieten 
van livemuziek in deze zware corona-
tijd. En na a�oop heeft iedereen 
genoeg vitaminen opgedaan om 
weer even verder te kunnen,” lacht de 
bariton. Jop heeft het in huis en 
brengt het naar uw huis.

Meer informatie over Aria’s Aan De 
Deur van Jop van Gennip is te vinden 
op de site www.ariasaandedeur.nl 

Zanger Job van Gennip maakt 
van elke stoep een podium
Regio - Mis je ook alle liveoptredens, concerten en theatervoorstel-
lingen? Zanger Jop van Gennip heeft een veilige oplossing. Met Aria’s 
Aan Een Deur maakt de bariton van elke stoep of voortuin een podium. 
Van Hazes tot Händel, Jop zingt alles, op gepaste afstand.

Coronaproof genieten van live muziek. 

Baritn Jop van Gennip laat niet alleen anderen genieten, maar straalt zelf nog het 
meest. Foto’s: aangeleverd

In dit omvangrijke digitale databe-
stand zijn de oudste kadastrale 
kaarten te vinden met bijbeho-
rende eigenaars- en perceelgege-
vens voor ruwweg het gebied 
tussen Hillegom en Den Helder, 
met inbegrip van de steden 
Haarlem, Alkmaar en Medemblik. 
Het systeem beslaat 54 kadastrale 
gemeenten, met zo’n 100.000 
percelen, allemaal opgemeten in 
de periode 1811-1832.

Inzoomen in het verleden
Het project is bedoeld als kapstok 

voor het ophangen en weergeven 
van digitale kennis over mensen, 
bezit, erfgoed, landschap en sociale 
en economische ontwikkelingen in 
het verleden. 

Deze data kunnen gelegd worden 
over andere kaarten, zoals hoogte-
bestanden, luchtfoto’s of oude 
topogra�sche kaarten. In één 
oogopslag wordt duidelijk hoe 
anders het landschap destijds was. 
Tussen Heemstede en Aalsmeer zie 
je nog het Haarlemmermeer liggen. 
Beverwijk en Velsen grenzen nog 

aan het Wijkermeer en woon-
plaatsen zijn nog een stuk kleiner 
dan nu. Maar anders dan bij histori-
sche kaarten, kun je nu zo ver 
inzoomen als je wilt.

Het project is gezamenlijk door de 
Fryske Akademy, het Humanities 
Cluster van de KNAW en het Noord-
Hollands Archief (NHA) met steun 
van de archeologische afdeling van 
de provincie Noord-Holland uitge-
voerd. Met behulp van veel vrijwil-
ligerswerk vanuit het NHA zijn de 
perceelsgegevens uit de Oorspron-
kelijke Aanwijzende Tafels (OATS’s) 
in een database ingevoerd. Een 
tafel is een register uit 1832 waarin 
per perceel informatie staat over 
bijvoorbeeld de eigenaar, de 
omvang en waarvoor het perceel 
gebruikt werd, zoals bijvoorbeeld 
huis, dijk, bos, weiland, 
polderwater.

Informatiespecialist publiek Jan 
Kruidhof van het Noord-Hollands 
Archief, is blij met de afronding van 
dit project en de toevoeging van 
de Noord-Hollandse kustzone: ,,Dit 
is een geweldige bron die geschie-
denis heel dichtbij brengt. Je kunt 
nu, een beetje vergelijkbaar als bij 
Google Maps, een stuk grond 
aanklikken en kijken van wie die 
grond was, waarvoor het gebruikt 
werd en wat het waard was. Dit is 
voor historici en andere weten-
schappers, maar ook voor iedereen 
die gewoon meer wil weten over 
de geschiedenis van de plekken 
waar wij nu wonen en werken van 
grote waarde.”

Regio - De kaarten uit 1832 van de kustzone Noord-Holland, inclusief 
informatie over de eigenaren van de percelen en de hoogte van de 
betaalde belasting, zijn nu via www.hisgis.nl te raadplegen. Hiermee is 
een schat aan gegevens ontsloten, waar onder meer historici, ecologen, 
terreinbeheerders en landschapsspecialisten uit kunnen putten.

Kadastergegevens kustzone Noord-
Holland uit 1832 staan online

De woonkern Castricum in 1832. Afbeelding: www.hisgis.nl

Regio - Vorig najaar heeft Stichting 
Palanka Negra een multicultureel 
gospelkoor in Haarlem-Schalkwijk 
opgericht.
Corona gooide roet in het eten maar 
nu staat Gospelkoor Pata-Pata (GPP) 
te popelen om de zangoefeningen te 
starten. De repetities zijn in het kerk-
gebouw op de hoek van de Fries-
landlaan/Groningerlaan. Ofschoon 

het ledental talrijk is, zijn bassen en 
tenoren - de zogeheten ‘zware 
stemmen’, een welkome aanvulling. 
De vrolijke uitstraling van het koor 
wordt versterkt met opwekkende 
internationale liedteksten en 
dansbewegingen.
Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden via: info@palankanegra.
com.

Gospelkoor zoekt zware stemmen
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De IJmuider Kotterbal is ontwikkeld 
door Tim van Zeben, Frank van Es en 
Tom Huizinga. ,,Het idee ontstond in 
de keuken van Van Es Catering’’, 
vertelt Tim. ,,Frank en Tom stonden 
vol overgave vis te bereiden toen wij 
met elkaar de mogelijkheid 
bespraken om een snack met Noord-
zeevis te maken.’’ Frank: ,,Het enthou-
siasme in de maanden die volgden 
werkte aanstekelijk en bijna dagelijks 
was er overleg over hoe wij het 
product vorm zouden geven. De 
twee basisingrediënten zijn sowieso 
vis uit de Noordzee én plezier.’’ Tom: 
,,Wij zijn ervan overtuigd dat je het 
plezier terug proeft in deze snack 
waarbij uitsluitend gewerkt wordt 
met mooie streekproducten zoals vis 
uit de Noordzee. Eet smakelijk!’’
De lancering van de IJmuider 
Kotterbal viel samen met de herope-
ning van de terrassen. Een mooi 
moment om de regio kennis te laten 
maken met de nieuwe snack! De 
kotterbal is verkrijgbaar bij verschil-
lende viswinkels en horecazaken in 
de regio. Kijk voor meer informatie 
op seabites.nl.

Velsen - IJmuiden heeft er een culinaire specialiteit bij! De IJmuider 
Kotterbal is een eenvoudig te bereiden snack gevuld met Noordzeevis uit 
IJmuiden. Lekker voor bij de borrel, op een broodje of als onderdeel van 
een diner.

IJmuider Kotterbal verovert terrassen

De IJmuidense Kotterbal: een snack met Noordzeevis. Foto: Gwendelyn Luijk

Regio - In de jaren ‘80 werd het 
archief van de gemeente Haarlem uit 
de oorlogsperiode 1940-1945 naar 
het Noord-Hollands Archief (NHA) 
overgebracht. In tegenstelling tot 
andere gemeenten is uit het oorlogs-
archief van Haarlem vrijwel niets 
vernietigd, maar is het integraal 
bewaard gebleven. De inventarisatie 
van dit archief is binnenkort afge-
rond. Te vinden is in die archieven 
bijvoorbeeld informatie van de afde-
ling Bevolking.
 
Tot nu lag er op het archief uit de 
oorlogsperiode een beperking op de 
openbaarheid van 100 jaar na datum 
van de stukken, anders dan de 

gebruikelijke 75 jaar. Vanwege het 
feit dat vrijwel niets uit het archief is 
vernietigd en voor de inventarisatie 
er onvoldoende zicht was welke 
persoonsgegevens zich in het archief 
bevinden, is bij de overbrenging van 
het archief een openbaarheidster-
mijn van 100 jaar bepaald. Na het 
inventariseren van het archief en met 
inachtneming van de huidige wetge-
ving (Archiefwet 1995 en AVG) heeft 
het NHA voorgesteld om de bepa-
lingen op de openbaarheid te 
herzien, zodat veel meer archief-
stukken openbaar worden. Om de 
bescherming van persoonsgegevens 
ook nu optimaal te kunnen waar-
borgen blijft voor een klein deel van 

het archief een openbaarheidsbeper-
king van kracht.
Het bestuur van het NHA heeft nu 
het besluit genomen om de 
archieven voor onderzoekers en 
andere geïnteresseerden openbaar 
en toegankelijk te maken. Hierdoor 
kunnen de stukken uit dit archief 
binnenkort op de studiezaal worden 
geraadpleegd zonder een onthe�ng 
aan te vragen. Momenteel is het NHA 
echter vanwege de coronamaatre-
gelen nog tot ten minste 25 mei 
gesloten.

Bij vragen kan er contact worden 
opgenomen via inlichtingen@noord-
hollandsarchief.nl

Haarlemse archieven WO II 
binnenkort volledig openbaar

Foto uit de beeldcollectie van de gemeente Haarlem. Bominslag Voortingstraat 4-8 op 3 oktober 1940. 
Foto: Adrianus Peperkamp

Boek ‘Rotterdamse Baantjer’ 
speelt deels in IJmuiden
Regio - De nieuwe detectiveroman 
van Paul Dieudonné, ook bekend 
als de “Rotterdamse Baantjer”,  ligt 
nu bij The Read Shop aan het 
Marktplein 33 in IJmuiden. In 
‘Rechercheur De Klerck en het lijk 
in transito’ is een van de plaatsen 
delict te vinden bij de Promenade 
en de Kennemerboulevard in 
IJmuiden. De Rotterdamse recher-
cheur De Klerck ontmoet daar zijn 
IJmuidense collega Paul van Dorp. 
Vooral fans van Appie Baantjer 
zullen ‘Rechercheur De Klerck en 
het lijk in transito’ met veel plezier 
lezen.
Het nieuwe boek is het vierde deel in 
de goedlopende serie over De Klerck 
en het vervolg op ‘Rechercheur De 

Klerck en de ongrijpbare dood’. Van 
de eerste twee delen in deze reeks 
zijn al herdrukken verschenen en ze 
zijn bij de Zweedse uitgeverij Lind & 
Co als luisterboek uitgebracht. Het 
nieuwe boek wordt momenteel 
opgenomen met stemacteur Bart 
Oomen. Daarmee is Paul Dieudonné 
bezig met een stevige opmars. De 
Detective & Thrillergids van Vrij 
Nederland voorspelt zelfs dat er een 
televisieserie komt. ,,Die gedachte 
spreekt me enorm aan,” geeft de 
schrijver toe. ,,Al die plekken die ik 
beschrijf op het beeldscherm. Dat 
moet geweldig zijn!”
‘Meer informatie over de auteur is te 
vinden op http://www.rechercheur-
deklerck.nl.

Bart Oomen leest het boek voor. Foto: aangeleverd

De bermen worden veiliger gemaakt 
door bermverharding en het 
plaatsen van geleiderails. Bermver-
harding houdt in dat het gedeelte 
direct naast de weg wordt verhard, 
zodat auto’s, vrachtwagens, trac-
toren, �etsers en andere weggebrui-
kers veilig voor elkaar uit kunnen 
wijken. Denk bijvoorbeeld aan 
betonnen blokken in de grond die 
water doorlaten. Een geleiderail 
(soort vangrail) moet voorkomen dat 
voertuigen die van de weg raken, 
tegen een hard obstakel (zoals een 

boom) aanrijden.
De totale kosten voor de veiligheids-
maatregelen komen op ruim €10,7 
miljoen. De provincie ontvangt €1,6 
miljoen euro subsidie van het Rijk. 
De bermen worden vóór 2024 aange-
past. De werkzaamheden worden 
zoveel mogelijk opgenomen in de 
bestaande onderhoudsplanning van 
de wegen. Voor vragen over werk-
zaamheden kunt u terecht bij het 
Servicepunt via 0800 - 020 06 00 
(gratis) of servicepunt@noord-
holland.nl.

Provincie past bermen aan om 
veiligheid N-wegen te verbeteren

Regio - De provincie pakt op 16 locaties de bermen aan om de veiligheid 
van de N-wegen te verbeteren. 9 daarvan stonden al op de planning, 
maar daar komen 7 projecten bij.

De bermen worden vóór 2024 aangepast. Foto: Provincie Noord-Holland
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. Europeaan; 7. muskietennet; 12. opstootje; 13. let-
ter van het Griekse alfabet; 14. zich gewichtig voordoen; 15. Euro-
pees Record (afk.); 17. wedstrijd tussen twee personen of partijen;
19. onvriendelijk; 21. ferrum (scheik. afk.); 22. borstbeen; 24. goe-
de gezondheid (voorspoed); 27. onderwereld; 28. lichaamsdeel;
30. ontkenning; 31. Europese Economische Gemeenschap (afk.);
32. militair hoofddeksel; 33. snel (vlug); 35. mist (zichtbare damp);
37. tegenovergestelde van dik; 38. allerlei prullen door elkaar; 41.
wat vervalst of niet echt is; 42. het jong van een kip; 44. afgebro-
ken vast deel van iets (stuk); 46. natuurlijk rood op het aangezicht;
47. Europese hoofdstad; 48. Nederlandse voetbalcub; 49. zuivel-
product; 50. door twee deelbaar; 52. land in het Caribisch gebied;
54. waar vier-daagse wandelaars vaak last van krijgen; 56. Vlaam-
se Televisie Maatschappij (afk.); 58. plooi of groef in de huid; 61.
Nederlandse rivier; 62. klein veelal stilstaand water; 64. waterloop;
65. zuiver; 67. Europese rekeneenheid (afk.); 68. ernstig; 70.
gesneden hengst; 72. Spaanse uitroep; 73. Frans brood (baguet-
te); 76. onderricht; 77. Nederlandse spoorwegen (afk.); 78. deel
van gelaat; 79. plaats in Duitsland; 81. romanum imperium (afk.);
82. tegenovergestelde van mager; 83. extreem (uiterst); 84. vruch-
tennat; 86. oprecht (gemeend); 87. deel van fiets.

Verticaal  1. iemand die ronddoolt en geen vast verblijf heeft; 2.
titel (afk.); 3. jongensnaam; 4. listig (gewiekst); 5. omwenteling
(buiteling); 6. rivier in Rusland; 7. specerij; 8. karakter (inborst); 9.
niet raak; 10. int. autokenteken Brazilië; 11. man van adel; 16.
plaats in Brazilië (afk.); 18. lidwoord; 20. ongehuwd (afk.); 21. vurig
(hevig); 23. strook grond langs een rijweg; 25. grondsoort; 26.
strook; 27. jongensnaam; 29. kleine handtrom voorzien van belle-
tjes; 32. woonvertrek; 34. voorzetsel; 36. gevierde sportbeoefe-
naar; 37. tweetal bij elkaar behorende personen; 39. de holte
onder de arm; 40. prijzen; 42. tint (blos); 43. verdieping; 45. deel
van gelaat; 46. binary synchronous communication (afk.) 51. naam
voor klein meertje; 53. lichaamsdeel; 54. echtgenoot van een
baron; 55. jongensnaam; 56. gierigaard; 57. binnenwater van eni-
ge omvang; 59. erwt; 60. met een lans gewapende ruiter; 62. voor-
jaarsbloem; 63. bewoner van Kroatië; 66. boomsoort; 67. Baski-
sche afscheidingsbeweging (afk.); 69. kansspel (waagstuk); 71.
Europeaan; 73. vlees aan stokje geregen; 74. letter van het Griek-
se alfabet; 75. inlandse gemeente op Java; 78. steen; 80. houten
kom (beker); 82. veiligheidsraad (afk.); 85. per persoon (afk.).
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Check onze Facebook pagina
voor nieuwtjes en acties

BEL & BESTEL
023 53 77 224 OF  06 840 40 834

Zadelmakerstraat, Velserbroek (t/o de Dierenkliniek)
vrij 12.00 -  20.00 uur & zat & zon van 16.00 - 20.00 uur 

Ook wat drinken erbij?
Cola - 7Up - Sinas - Spa blauw - Heineken   2,50

Red Bull                                                                 
3,00

Bezorgkosten 2,50

WEEKAANBIEDING

van 16-4 t/m 18/4
KILO SHAWARMA

of ALI KIP
 van € 32,50 

voor slechts € 29,95

van 14-5 t/m 16-5
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van 16-4 t/m 18/4
KILO SHAWARMA

of ALI KIP
 van € 32,50 

voor slechts € 29,95

van 14-5 t/m 16-5

Puzzel mee en maak kans op één kilo 
shawarma of één kilo Ali kip, beschik-
baar gesteld door Jos en Annelies. Mail 
de oplossing voor woensdag 19 mei naar 
puzzel@jutter.nl

Jos en Annelies heten u van harte welkom bij Ons Ding 
& DingesGrill. Ook voor feesten, partijen en zakelijke 
besprekingen denken wij graag met u mee. Informeer 
naar de mogelijkheden.

Velserbroek - Toen Paul van de Keer vorige week deze families de bocht om zag komen, moest hij meteen denken aan Sail. ‘Er konden zomaar nog meer tall ships aan komen varen’. Dat de ganzenpopu-
latie in Velserbroek weer aardig gegroeid is bleek uit nader onderzoek bij de Velserbroekse Dreef. Daar trof hij zes families grauwe ganzen met kleintjes bij elkaar. Het lukte niet de zes families op één 
foto vast te leggen maar het tafereel van deze drie zwemmende families doet daar zeker niet voor onder. De ouders kijken trots rond en showen hun spruiten maar al te graag aan iedereen. Foto: Paul 
van de Keer

Tóch nog Sail in Velsen?
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