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Dicky Sintenie uit politiek
velsen - Afgelopen week ont-
ving Dicky Sintenie het eer-
ste verkiezingsprogramma 
van CDA velsen uit handen 
van oud CDA-raadslid Bas 
van Gent, grafisch vormgever 
van het boekje. Dicky zit sinds 
1992 in de lokale politiek. Na 
de komende gemeenteraads-
verkiezingen komt er een ein-
de aan dat tijdperk. ,,Een goed 
moment om te stoppen, zodat 
een nieuwe generatie aan de 
slag kan.”

Dicky heeft haar politieke inte-
resse van huis uit meegekregen. 
,,Mijn moeder zat in de vrouwen-
bond en mijn vader was bonds-
bestuurder. Bij ons thuis werd 
veel over politiek gesproken en 
was het ook heel gewoon dat 
je wat voor je medemens deed.  
Mijn ouders deden aan vrijwilli-
gerswerk en zaten volop in het 
verenigingsleven.”
Toen Dicky in 1992 wat meer 
de handen vrij kreeg, schreef ze 
zich in voor een cursus ‘vrouwen 
in de politiek’ aan de Volksuni-
versiteit. ,,Dat was voor mij om 
te kijken of ik daar kwaliteit voor 
had. Toen uit het invullen van een 
vragenlijst naar voren kwam dat 
ik kon kiezen voor het CDA en 
D’66, koos ik vanwege mijn ge-
loof voor het CDA en heb ik mij 
aangemeld als lid van het CDA 
vrouwenberaad.” Enthousiast als 

Dicky is, zat zij al snel in het be-
stuur om binnen afzienbare tijd 
voorzitter te worden. In de perio-
de tot 2002 draaide ze altijd aan 
de zijlijn mee en heeft ze veel op 
de politieke tribune gezeten om 
kennis op te doen. Fungeerde zij 
tijdens de gemeenteraadsverkie-
zingen van 1994 en 1998 nog als 
lijstduwer; in 2002 kwam zij uit-
eindelijk in de raad terecht. En 
daar zit zij nu, twaalf jaar later, 
nog steeds.
,,Met name het contact met de 
burger heeft altijd diepe indruk 
op mij gemaakt. Dat heb ik ook 
altijd als heel belangrijk erva-
ren. Uiteindelijk ben ik in de po-

litiek gegaan, omdat ik iets voor 
mijn mede burger wilde beteke-
nen. Wat dat betreft denk ik dat 
ik een echte volksvertegenwoor-
diger ben geweest!”
Voor de toekomst hoopt Dicky 
dat er goede, kundige volksver-
tegenwoordigers in de raad ko-
men. 
Zij zal straks de contacten ze-
ker gaan missen, maar weet nu 
al dat ze niet achter de gerani-
ums terechtkomt. 
,,Aan allebei mijn handen wordt 
nu getrokken. Eerst ga ik mij be-
zinnen op wat ik kan gaan doen. 
Ik blijf mij sowieso inzetten voor 
mijn medemens.”

Velser Amateur
Kunst in ‘Vögele’

IJmuiden - In het pand waar 
voorheen Vögele gevestigd was,  
aan Lange Nieuwstraat 735, is 
sinds 1 februari een tijdelijke 
expositieruimte geopend door 
Velser Amateur Kunst. De hele 
maand februari is hier kunst van 

plaatselijke (amateur)kunste-
naars te bewonderen. Er was veel 
belangstelling van de kant van 
de kunstenaars om hier te ex-
poseren. Helaas konden niet al-
le aanvragen gehonoreerd wor-
den. Op de openingsdag kwam 

zaterdag veel publiek af. Niet al-
leen schilderijen, maar ook teke-
ningen, fotografie en sculpturen 
zijn op beide etages te bewon-
deren en te koop van dinsdag tot 
en met zaterdag tussen 13.00 en 
16.00 uur. (foto: Bea Berk)

IJmuiden - De politie zoekt ge-
tuigen van het vuurwerkincident 
dat maandagmiddag omstreeks 
15.00 uur plaatsvond op de Lan-
ge Nieuwstraat. Hierbij raakte 
een 14-jarige jongen uit IJmui-
den gewond. 
Het slachtoffer fietste over de 
Lange Nieuwstraat, tussen de 
Noordarcade en de Planetenweg, 

toen hij werd ingehaald door drie 
fietsende jongens. Eén van hen 
gooide vuurwerk naar het slacht-
offer. Het vuurwerk ontplof-
te in het gezicht van de 14-jari-
ge. Hierdoor liep hij onder ande-
re brandwonden en oogletsel op. 
De politie is bereikbaar op tele-
foonnummer 0900-8844 (lokaal 
tarief). 
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Ichthus Lyceum haalt 
het beste uit leerlingen
Driehuis - Het Ichthus Lyceum 
is een middelgrote school voor 
gymnasium, atheneum en havo. 
,,We willen graag het beste uit 
onze leerlingen halen”, zegt rec-
tor Alexander Volmer.
Niet alleen biedt de school on-
derwijs van goede kwaliteit, ook 
het onderwijsaanbod zelf is af-
gestemd op het behalen van de-
ze doelstelling. ,,Als enige school 
in de regio Haarlem en Velsen 
heeft het Ichthus Lyceum een of-
ficieel erkend Technasium”, ver-
telt de rector. 
Maar ook voor leerlingen die 
minder in techniek geïnteres-
seerd zijn is er een ruim aan-
bod aan mogelijkheden. Zo zijn 
de talentstromen Internationali-
sering en Kunst en Cultuur erg 
populair. ,,De talentstromen zijn 
natuurlijk maar een klein onder-
deel van het onderwijsprogram-
ma”, zegt de rector. ,,Onze leer-
lingen volgen in eerste instantie 
een goed doordacht basispro-
gramma met traditionele vakken 
als Nederlands en wiskunde. Het 

talentstroomprogramma is erin 
verweven en maakt het onder-
wijsprogramma afwisselend, uit-
dagend en leuk om te doen.”
Leerlingen van ver buiten Haar-
lem komen naar het Ichthus van-
wege het opleidingsaanbod. Ge-
lukkig is dat geen probleem, 
want behalve met de fiets is de 
school ook met het openbaar 
vervoer heel goed bereikbaar.  
De onderwijsinspectie heeft 
vastgesteld dat de school goede 
kwaliteit biedt in combinatie met 
een plezierig en bovengemid-
deld veilig schoolklimaat. En met  
het fraaie gebouw waarover het 
Ichthus Lyceum beschikt (er is 
zelfs een theater en een fitness-
zaal) heeft de school veel in huis. 
Sfeer proeven? Op 12 februa-
ri zijn de laatste kennismakings-
lessen. 
Geef je op via de website van 
de school:  www.ichthuslyceum.
nl. Of kom naar de open dag op 
zaterdag 8 februari van 10.00 tot 
13.00 uur. (fotografie: Marielle 
Lageveen, Heldere Blik)

Jacqueline Aafjes in 
race voor Beauty Award

Velserbroek - De Beau-
ty Award is dé Oscar-uitrei-
king in de professionele beau-
tybranche en vindt dit jaar voor 
de vijfde keer plaats. Huid-
specialist Jacqueline Aafjes 
van schoonheidssalon Taste of 
Beauty uit Velserbroek is geno-
mineerd voor deze toonaange-
vende onderscheiding.
Jacqueline Aafjes is in de eerste 
nominatieronde door de vakju-
ry beoordeeld op business, pr & 
marketing, opleidingen, com-
merciële vaardigheden, so-
cial media en vakinhoudelijke 
kennis. De tweede nominatie-
ronde heeft zij een bezoek ge-
had van een Mystery Guest die 
beoordeelt op kwaliteit van de 
behandeling, service, hygiëne 
en klantvriendelijkheid. Beide 
rondes is Jacqueline glansrijk 
doorgekomen. De nominatie is 

hierdoor een feit en behoort zij 
nu al tot de top 3!
,,De professionele beautybran-
che is volop in beweging’’, al-
dus Jacqueline. ,,Een nominatie 
als deze, is een kroon op mijn 
ambachtelijke vak als schoon-
heidsspecialiste, mede door dit 
event krijgt het vak schoon-
heidsverzorging een gezicht.’’ 
De laatste ronde was een per-
soonlijk interview met de ver-
schillende vakjuryleden, waar 
zij hen moest overtuigen van 
haar kennis en vaardigheden. 
Naast de Beauty Award wordt 
er ook een publieksprijs uitge-
reikt. Tot 17 februari kunt u via 
www.tasteofbeauty.nl meebe-
slissen of Jacqueline voor de 
publieksprijs in aanmerking 
komt. De feestelijke uitreiking 
is op 10 maart in Studio 21 Hil-
versum.

Bestemmingsplan 
Santpoort-Zuid sluit 

Leck en De Bergen uit
Santpoort-Zuid – Het vooront-
werp bestemmingsplan Sant-
poort-Zuid is weer een stap ver-
der. In de inspraakperiode die 
eind december 2013 eindigde, 
zijn twaalf reacties ontvangen, 
die hebben geleid tot een aantal 
aanpassingen. Werken en wo-
nen wordt, onder voorwaarden, 
toegestaan voor aan huis gebon-
den beroepen en bedrijven. Het 
terrein De Leck en De Bergen 
ten westen van Santpoort-Zuid 
is echter buiten het bestem-
mingsplan gehouden. Dit heeft 
te maken met de ontwikkelingen 
in dit agrarisch gebied en met 
name de verhuizing van de boer-
derij van Sintenie naar een an-
dere locatie, waarvoor nog meer 
tijd nodig is. Wethouder Ver-
kaik zei hierover dat ‘Het is als 

een puzzel waarvan de stukjes 
op dezelfde tijd in elkaar moeten 
vallen’. Er zijn namelijk verschil-
lende partijen betrokken bij deze 
verhuizing. Dit zijn de eigenaar 
van de boerderij, omwonenden 
en Pro Rail. Het is beleid van Pro 
Rail om onbewaakte spoorweg-
overgangen op te heffen, vanwe-
ge de veiligheid. Maar dit kan al-
leen als er een ontsluitingsweg 
wordt gerealiseerd. De route van 
deze weg is nog steeds onder-
werp van gesprek. De verhuizing 
van de boerderij is afhankelijk 
van de ontsluitingsweg en van 
het feit of op de huidige locatie 
aan de Bloemendaalsestraatweg 
nieuwbouw kan worden gereali-
seerd. Uitbreiding van de boer-
derij is op de huidige locatie niet 
mogelijk, vanwege milieuregels. 

Inkopers GroenRijk 
zoeken zelf planten uit
Velserbroek - Afgelopen 
maand zijn de twee groeninko-
pers Jos Koek en Casper Duijn, 
van GroenRijk Velserbroek, naar 
Italië afgereisd om daar vier da-
gen lang de mooiste en sterkste 
planten persoonlijk uit te zoe-
ken. Het gebied dat het duo be-
zocht ligt in Pistoia, onder Flo-
rence. Dat de keus was geval-
len op afreizen naar Italië’’, aldus 
Jos Koek. ,,Is dat je alleen op de-
ze manier 100 procent gegaran-
deerd bent van tuinplanten van 
een zeer hoge kwaliteit, mooie-
re vormen, aparte variëteiten en 
modellen. Casper en ik hebben 
de wortels van de planten gron-
dig gecontroleerd en ons ervan 
verzekerd dat deze van een uit-
muntende kwaliteit zijn. De par-
tij die wij hebben geselecteerd, 
zijn allemaal door ons persoon-
lijk met het GroenRijk label afge-
hangen. 
We hebben ontzettend veel plan-
ten uitgezocht waaronder coni-
feren in verschillende vormen, 
heesters, bomen, half stamme-
tjes en bamboes. Het Italiaan-
se assortiment onderscheidt zich 

doordat het groeiseizoen eerder 
begint en later eindigt, hierdoor 
krijg je dus betere wortelgestel-
len. De eerste van de twee zen-
dingen zal vanaf eind februari op 
het tuincentrum aanwezig zijn.’’ 
GroenRijk Velserbroek, Rijksweg 
289, Velserbroek. 
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Donderdag 
6 februari

Expositie Gosia Bolwijn Wie-
se in het Inloophuis Kennemer-
land, Wulverderlaan Santpoort-
Noord. Openingstijden: dins-
dag van 09.30 tot 16.30 en don-
derdag en vrijdag van 09.30 tot 
12.30 uur. Expositie is te zien tot 
en met donderdag 10 april.
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘kenne-
mer Landschappen’ met gratis 
speurtocht voor kinderen van 6 
tot 12 jaar.
Schrijversavond met schrij-
ver Ernst Timmer te gast op het 
Gymnasium Felisenum van Ho-
gendorplaan Velsen-Zuid. Aan-
vang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Daniël Arends met bejubeld 
cabaretprogramma. Aanvang 
20.15 uur.

Vrijdag 
7 februari

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘kenne-
mer Landschappen’ met gratis 
speurtocht voor kinderen van 6 
tot 12 jaar.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leuke 
voorstelling voor kinderen.
Open huis Maritiem College 
Velsen, Briniostraat 10 IJmui-
den. Van 19.00 tot 21.00 uur.
Open huis Technisch College 
Velsen, Briniostraat 12 IJmui-
den. Van 19.00 tot 21.00 uur.
Babak-o-doestan in ‘t Mo-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 
uur. Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: 
Huub Stapel en Anneke blok in 
‘god van de Slachting’. Aanvang 

20.15 uur.
Film ‘Soof’ in het Witte Thea-
ter, Kanaalstraat 257 IJmuiden. 
Aanvang 20.30 uur.

Zaterdag 
8 februari

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘kenne-
mer Landschappen’ met gratis 
speurtocht voor kinderen van 6 
tot 12 jaar.
Open dag Duin en Kruid-
bergmavo, Nicolaas Beetslaan 
3 Driehuis. Van 10.00 tot 13.00 
uur.s
Open dag Ichthus Lyceum, 
Wolff en Dekenlaan 1 Driehuis. 
Van 10.00 tot 13.00 uur.
Open huis Maritiem College 
Velsen, Briniostraat 10 IJmui-
den. Van 10.00 tot 13.00 uur.
Open huis Technisch College 
Velsen, Briniostraat 12 IJmui-
den. Van 10.00 tot 13.00 uur.
Valentijnsactie Velsen Lo-
kaal. Zij zijn aanwezig op het 
Zeewijkplein van 10.30 tot 12.00 
uur, Hoofdstraat en markt Sant-
poort-Noord van 10.30 tot 12.00 
uur, Winkelcentrum Velserbroek 
van 13.00 tot 15.00 uur, Velsen-
Noord van 12.30 tot 14.00 uur 
en Lange Nieuwstraat van 14.30 
tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van Anton 
de Roo zien.
Stadsschouwburg Velsen: 
Amerikaans popkwartet zingt 
swingende jukeboxhits. Aan-
vang 20.15 uur.

Zondag
9 februari

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘kenne-
mer Landschappen’ met gratis 
speurtocht voor kinderen van 6 

tot 12 jaar. Van 14.00 tot 15.30 
uur lezing met muziek, voor-
dracht en beelden over Kenne-
mer Landschappen vroeger en 
nu. Reserveren bij Hans Schut, 
0255-518020 of hans_schut@
hotmail.com.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van Anton 
de Roo zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leuke 
voorstelling voor kinderen.
Roofvogelshow bij Informa-
tieboerderij Zorgvrij, Genieweg 
Velsen-Zuid. Aanvang 13.30 
uur.
Optreden Grace Darling tij-
dens ZoMiPo in Verzorgings-
huis Velserduin, Nic. Beetslaan 
4 Driehuis. Aanvang 14.00 uur.
Duo Picasso in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.

Maandag
10 februari

Politiek debat IJmond in de 
Brederoozaal van Tata Steel in 
Velsen-Noord. Vanaf 19.00 is 
men welkom, om 19.30 uur gaat 
het debat van start o.l.v. inter-
viewer/journalist Frénk van der 
Linden.

Dinsdag
11 februari

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Theaterspektakel Kataklò. Aan-
vang 20.15 uur.

Woensdag
12 februari

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van Anton 
de Roo zien.
Pieter Vermeulen Museum, 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
‘Het duistere dierenrijk’, leuke 
voorstelling voor kinderen.
Film ‘Soof’ in het Witte Thea-
ter, Kanaalstraat 257 IJmuiden. 
Aanvang 20.30 uur.

Kinderkleding ruilbeurs
in Antikraakbieb
Velsen-Noord - Groeien uw 
kinderen ook steeds uit hun kle-
ding? Of hangen er kleren in de 
kast die niet gedragen worden? 
Kom dan kinderkleding ruilen te-
gen bijvoorbeeld een groter ma-
tje! 
Op woensdag 19 en vrijdag 21 
februari, van 14.00 tot 17.00 orga-
niseert de Antikraakbibliotheek 
aan de Noorderlaan 21  een ech-
te kledingruilbeurs.
Het gaat om kleding van maat 50 
tot en met maat 158. Dit is voor 

kinderen van 0 tot ongeveer 12 
jaar. 
Kom kleding die u wilt ruilen op 
een woensdag of vrijdag in janu-
ari of februari naar de AntiKraak-
Bieb brengen.
Alleen schone en hele kleding is 
geschikt om te ruilen. 
Zij sorteren het op maat en jon-
gens/meisjeskleren, zodat de 
beurs er overzichtelijk uitziet.
Voor meer informatie of vragen 
mailt u naar info@antikraakbieb.
nl of bel 06-47185678.

Met Braak geen Braak!
Regio - Wist u dat een inbreker 
een - op het oog veilig lijkend - 
raam in een gemiddeld kunststof 
kozijn in minder dan een minuut 
open heeft? Wist u ook dat er el-
ke twee minuten ergens in Neder-
land ingebroken wordt? Best een 
vervelende gedachte!
Aannemersbedrijf Braak Velsen 
heeft veiligheid hoog in het vaan-
del. Eigenaar Leon Braak:  ‘Vei-
ligheid is op dit moment een hot 
item. Onze kunststof kozijnen van 
het Duitse merk Gayko,  passen 
uitstekend in het concept ‘veilig 
wonen’. Met extra sluitpunten, vei-
ligheidsbeglazing, afsluitbare gre-
pen en het gepatenteerde GVS en 
ESP systeem, levert Gayko veilig-
heid op het hoogste niveau. Dit 
maakt het inbrekers heel lastig. 
Een behaaglijk gevoel, toch?
Tijdens de finale-avond van het 
Stratentoernooi in het Polderhuis 
in Velserbroek (zaterdag 25 janu-
ari), hebben een aantal sterke he-
ren uit het publiek even boef mo-
gen spelen. Zij werden door Leon 
Braak uitgedaagd om gewapend 
met breekijzer en schroevendraai-
er het kozijn, gemonteerd in een 
inbraak-opstelling, open te bre-
ken. Des te leuker omdat degene 
die er onverhoopt wél in zou sla-
gen, een fraaie transportfiets kon 
winnen! Onder de ogen van het 
enthousiaste publiek, sloeg men 
er fanatiek op los. 
Er werd werkelijk van alles gepro-
beerd, maar binnenkomen luk-
te niet! Het bewijs was geleverd: 
niet open te breken die kozijnen 
van Braak Velsen! De fiets mocht 

terug naar rijwielhandel Fietsplus 
Nico van der Zwan. Wilt u het ook 
zelf een keer uitproberen? Dat 
kan in de showroom van Braak 
Velsen aan de Duinvlietstraat 102 
in Velsen-Noord. Kom langs of 
maak een afspraak via telefoon-
nummer 0251-211825.
Naast het merk Gayko levert en 
plaatst Braak Velsen ook nog altijd 
het vertrouwde merk Kömmerling 
met de lijn K-vision (vroeger Rec-
kendrees).  Verder blijft Braak 
Velsen natuurlijk het vertrouwde 
adres voor alle renovaties en uit-
breidingen. Dus kom gerust langs 
met uw plannen voor een aan-
bouw, opbouw, serre en/of terras-
overkapping. Braak Velsen denkt 
graag met u mee. Voor meer in-
formatie en bouw ideeën, kijk op 
www.braak.nl.

Uitreiking VCA-diploma’s
IJmuiden - Op vrijdag 7 februa-
ri zal tijdens de open avond van 
het Technisch en Maritiem Colle-
ge Velsen een bijzondere diploma-
uitreiking plaatsvinden. De Heer 
S. Wesselius van Wesco IJmuiden 
Apparatenbouw, overhandigt dan 
samen met twee docenten van de 
school aan de Briniostraat aan de 
leerlingen van de derde klas een 
VCA-diploma basisveiligheid. VCA 
staat voor: Veiligheids Checklist 
voor Aannemers en het diploma 
is 10 jaar geldig. Voor dit diplo-
ma hebben de leerlingen de eerste 
helft van dit schooljaar keihard ge-
werkt. En niet zonder reden: Na de 
kerstvakantie zijn veel leerlingen 
één dag per week stage gaan lo-
pen en bij vrijwel alle stagebedrij-

ven is het bezit van zo’n diploma 
een eerste vereiste om binnen te 
mogen komen. Van alle leerlingen 
die aan het examen deelnamen, 
slaagde 81 procent direct de eer-
ste keer, een percentage dat ruim 
boven het landelijk gemiddelde 
ligt. Vrijdag 31 januari hebben de 
gezakte leerlingen het herexamen 
gedaan. De praktijk leert, dat na 
deze herkansing bijna alle derde 
klassers VCA-gecertificeerd zijn. 
Het Technisch en Maritiem Col-
lege Velsen is een van de weini-
ge VMBO scholen waar het VCA 
basisveiligheidsdiploma standaard 
aan alle leerlingen wordt ‘aan-
geboden’. Dit omdat volgens de 
school techniek en veiligheid hand 
in hand dienen samen te gaan! 
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Drie debatten in teken 
gemeenteraadverkiezing
Velsen - In de aanloop naar de 
Gemeenteraadsverkiezingen, op 
19 maart, houden RTV Seaport, 
Bibliotheek Velsen en IJmuider 
Courant drie verkiezingsdebat-
ten. Die hebben plaats in de bibli-
otheek aan het Dudokplein, op 1, 
8 en 15 maart.
De debatten verschillen alle-
drie sterk van elkaar, zodat het 
loont om ze allemaal te bezoe-
ken. Of, live, thuis op de bank, te 
volgen via de uitzending van RTV 
Seaport.
Het eerste debat op 1 maart is een 
jongerendebat. De politieke partij-
en worden uitgenodigd hun jong-
ste, nieuwste kandidaat te sturen. 
De onderwerpen voor het jonge-
rendebat zijn uiteraard op jonge-
ren gericht. Is Velsen aantrekke-
lijk genoeg voor jongeren om er te 
blijven wonen? is er werk genoeg 
in de toekomst?
Op zaterdag 8 maart is een inter-
actief debat gepland. Die middag 
is er alle ruimte voor vragen uit het 
publiek in de bibliotheek, maar 
ook vragen die via Twitter worden 
ingestuurd. Vooraf vragen insturen 
is ook mogelijk via debatvelsen@
gmail.com<mailto:debatvelsen@
gmail.com> of #debatvelsen. Ein-
delijk de kans om die prangende 
vraag over zebrapaden te stellen 
aan Ronald Vennik van de PvdA. 
Of die kwestie over tweezijdig 

winkelen aan de Lange Nieuw-
straat nog eens voor de voeten 
van Arjen Verkaik (VVD) te wer-
pen. Tijdens dit interactieve debat 
kunnen de zittende politici moei-
lijke vragen niet uit de weg gaan. 
Waarom heeft Velsen nog steeds 
een voedselbank? Voor nieuwe 
kandidaten wellicht de kans om 
een andere aanpak te promoten.
Het slotdebat is op 15 maart, nog 
maar vier dagen voor de echter 
verkiezingen. Zware onderwer-
pen staan er op het programma 
voor de politieke zwaargewichten. 
Hoe denken de verschillende par-
tijen over de IJmondiale samen-
werking en de provinciale druk 
om gemeentes te laten fuseren? 
Hoe zien de politici de nieuwe ge-
meentelijke rol op het gebied van 
zorg voor zich?
Alle debatten beginnen om half 
vier en duren ongeveer tot vijf uur. 
Voorafgaand aan het debat is er 
in Leescafé Dudok, op de bega-
ne grond van de bibliotheek, cam-
pagneplein. Daar kunnen de par-
tijen zich profileren met promotie-
materiaal, spandoeken en wat ze 
nog meer willen.
Wilt u alvast een vraag of stel-
ling insturen? Dat kan via debat-
velsen@gmail.com of via Twitter 
#debatvelsen. Volg ook het Twit-
teraccount @debatvelsen voor de 
laatste informatie.

Tussenstand Hofstede 
biljarttoernooi

Velserbroek - Het Hofstede bil-
jarttoernooi is inmiddels vijf we-
ken aan de gang en na een ener-
verende strijd zijn de finalisten 
uit beide poules bekend. Na een 
weekje rust kunnen ze zaterdag 
8 februari in het finaleweekend 
weer volop aan de bak.
In poule A was de uitslag van de 
laatste wedstrijd Visserhuis te-
gen ter Hagen een gelijk spel 
(80–80). Hierdoor wordt de eind-
stand in die poule: als eerste 
Hofstede A met 252 punten ge-
volgd door het Visserhuis (247 
punten), ter Hagen (241 punten) 
en Heerenduinen (227 punten).
In poule B werden twee wedstrij-
den gespeeld namelijk: IJmui-
den tegen het Terras (76-82) en 
Hofstede B tegen de Watertoren 
(76-78 ). Hierbij bleef het Terras 
de Watertoren nipt voor en ein-
digde als tweede in de poule met 
239 punten. Eerste werd het Hof-
stede B team met 247 punten. 
Derde werd dus de Watertoren 
met 237 punten en IJmuiden ein-
digde met 221 punten als laatste.
Eén en ander resulteert in de 
volgende finalepartijen. Om de 
eerste en tweede plaats strijden 
de beide teams van de Hofstede. 
Deze wedstrijd begint om 13.00 
uur. Om 09.00 uur spelen het 
Visserhuis en het Terras om de 
derde en vierde plaats. De overi-

ge teams zijn uitgespeeld.
Direct na afloop van de mid-
dagpartijen vindt de prijsuitrei-
king plaats. Voor het winnende 
team staat een fraaie wisselbe-
ker klaar. Verder krijgt de bes-
te speler van het toernooi de Jo-
han Helder trofee uitgereikt. De-
ze prijs wordt jaarlijks uitgereikt 
en is dus geen wisseltrofee.
Voor belangstellenden staat de 
deur van het wijkcentrum de 
Hofstede zoals gedurende het 
gehele toernooi het geval, gast-
vrij open.

Raadsplein Café in bieb
Velsen - Raadsleden en kan-
didaatsraadsleden, de burge-
meester, een wethouder en di-
verse burgers: veel gasten be-
spreken uiteenlopende onder-
werpen in de politieke talk-
show Raadsplein Café van RTV 
Seaport. Aanstaande zaterdag 8 
februari wordt dit tv-programma 
opgenomen in het theater van de 
centrale bibliotheek aan het Du-
dokplein in IJmuiden. Publiek is 
welkom vanaf 15.15 uur.
Na de geslaagde pilot in decem-
ber, zal in deze tweede afleve-
ring met onder andere fractie-
voorzitter Annekee Eggermont 
van CDA Velsen worden terug-
geblikt op de raadsvergaderin-
gen van 16 januari en donderdag 
6 februari. Bijzonder is de rubriek 
waarin Frits Korf (ChristenUnie) 
en Frits Vrijhof (SP) met hun zo-
nen Nathanael Korf (kandidaat 
VelsenLokaal) en Frits Vrijhof jr. 
(kandidaat LGV) te gast zijn. Zo 
vader, zo zoon? Of kiezen zij een 
heel andere weg?
Burgemeester Franc Weerwind 
komt de stemwijzer voor de ko-
mende gemeenteraadsverkiezin-

gen in Velsen presenteren. Ver-
volgens zullen een jonge Vel-
senaar die voor het eerst mag 
stemmen en een plaatsgenoot 
die al heel lang stemrecht heeft 
samen de stemwijzer invullen. 
Ook te gast is wethouder Ro-
bert te Beest, die is uitgenodigd 
omdat er tijdens de raadsverga-
dering van donderdag besluiten 
worden genomen over drie on-
derwerpen die in zijn portefeuille 
vallen: de invoering van de star-
terslening, de bijdrage aan een 
nieuw verdeelsysteem voor so-
ciale huurwoningen en de no-
ta Vrijwillige Inzet in Velsen. Hij 
zal hierover onder andere in ge-
sprek gaan met LGV-fractievoor-
zitter Leo Kwant.
Uiteraard wordt er ook met di-
verse raadsleden teruggeblikt 
op het interpellatiedebat over de 
Fast Flying Ferry. Daarnaast zal 
politiek commentator Jac. Zuur-
bier op zijn eigen karakteristieke 
wijze vooruitblikken op de ver-
kiezingen. Ter afwisseling is er 
livemuziek van gitarist Daan van 
Putten. En na afloop is er tijd om 
na te praten met de tafelgasten.

Jong Oranje treft
Israël in Velsen-Zuid
Velsen-Zuid - Jong Oranje laat 
zich woensdag 5 maart zien in 
Velsen-Zuid. De talentenploeg 
van Albert Stuivenberg speelt die 
avond in het Tata Steel Stadion 
een oefeninterland tegen Israël. 
Beide ploegen staan om 18.30 
uur aan de aftrap in de thuisha-
ven van SC Telstar. 
De huidige lichting van Jong 
Oranje heeft als doel zich te 
plaatsen voor het Europees kam-
pioenschap dat volgend jaar in 
Tsjechië plaatsvindt. Halverwe-
ge de groepsfase van de kwali-
ficatie is de ploeg vol op koers 
voor de beslissende play-offs, 
na overwinningen op Schotland, 
Luxemburg en Georgië en een 
gelijkspel tegen Slowakije. Eind 
mei hervat Jong Oranje de kwa-
lificatiereeks met een dubbel te-
gen Schotland en Luxemburg. 
Tot die tijd is de oefeninterland 
tegen de Israëli voorlopig de eni-
ge test voor coach Stuivenberg 
en zijn manschappen.
Jong Oranje speelde in het ver-
leden nooit eerder in de thuisha-

ven van sc Telstar. Wel was Isra-
el al vijf keer eerder in de histo-
rie de tegenstander. Alle vijf ont-
moetingen leverden een over-
winning op voor de Nederlandse 
talenten. Vorig jaar maart troffen 
beide ploegen elkaar voor het 
laatst. In de voorbereiding op de 
EK-eindronde die in juni in Israël 
plaatsvond, stapte Jong Oranje 
in Petach Tikva met een 2-1 zege 
van het veld, dankzij treffers van 
Bram Nuytinck en Luuk de Jong.
Kaarten voor Jong Oranje-Isräel 
zijn inmiddels in de vrije verkoop 
verkrijgbaar via de KNVB-web-
shop (OnsOranje.nl). Er is geen 
clubcard nodig. De toegangs-
prijzen zijn: hoofdtribune 10 eu-
ro, overige zitplaatsen 8 euro en 
statribune 5 euro. Voor elftallen, 
schoolklassen of vriendengroe-
pen geldt een speciaal actieta-
rief. Wie met tien of meer perso-
nen de wedstrijd bezoekt, betaalt 
5 euro voor een kaartje op de zit-
tribune. Voor deze groepenbe-
stellingen kunt u terecht com-
municatie@sctelstar.nl.

Velsen - Zaterdag 8 februari start 
Velsen Lokaal officieel haar verkie-
zingscampagne voor de gemeen-
teraadsverkiezingen. De partijle-
den zullen dan op verschillende 
plekken in Velsen staan om cam-
pagne te voeren. Lijsttrekker Ma-
rianne Vos vertelt: ,,Op de laat-
ste zaterdag voor Valentijnsdag 
houden wij traditioneel onze Va-
lentijnsactie. Ik kijk daar elke jaar 
weer naar uit. Uiteraard zal zater-
dag 8 februari in het teken staan 
van de aanstaande gemeente-
raadsverkiezingen van 19 maart 
2014. Onze raadsleden, kandidaat 
raadsleden en bestuursleden zul-
len op 5 plekken in Velsen flyers, 
gadgets en chocolade uitdelen. 
Publiek kan zich door een groot 
hart laten fotograferen. De foto’s 
zijn vervolgens van onze website 
stemvelsenlokaal.nl te downloa-
den. Vanzelfsprekend bestaat de 
mogelijkheid om met onze men-
sen te praten en te discussiëren 
over alles wat Velsenaren belang-
rijk vinden.” Velsen Lokaal is za-
terdag 8 februari op de volgende 
plaatsen en tijdstippen aanwezig: 
Zeewijkplein IJmuiden, van 10.30 
tot 12.00 uur; Hoofdstraat en markt 
Santpoort-Noord, van 10.30 tot 
12.00 uur; Winkelcentrum Velser-
broek, van 13.00 tot 15.00 uur; Vel-
sen-Noord, van 12.30 tot 14.00 uur 
en Lange Nieuwstraat van 14.30 
tot 16.00 uur. 

Valentijnsactie 
Velsen Lokaal

Velsen - Het Velser Amusements-
orkest, VAO, is ter uitbreiding op 
zoek naar nieuwe leden: instru-
mentalisten en zangers. Momen-
teel zijn zij nog met weinigen over, 
maar zij willen graag weer een 
echt orkest worden. Alle instru-
menten zijn welkom. Alles kan, al-
les past. Vooral een nieuwe drum-
mer en basgitarist zijn erg belang-
rijk. VAO repeteert op dinsdag-
avond vanaf 19.45 uur in IJmuiden 
in het zorgcentrum Velserduin aan 
Scheldestraat 101. Zie ook www.
velseramusementsorkest.nl. Be-
langstellenden worden verzocht 
zich aan te melden via: secr.vao@
gmail.com. Voor info en inlichtin-
gen kan men bellen: 06-20642519 
of 06-29411201.

IJmuiden - Vanaf 11 februa-
ri wordt in buurtcentrum De 
Dwarsligger aan de Planeten-
weg  Aerobics Mix gegeven door 
Damesgymdocente Sandra Ra-
ven. De les vindt plaats tussen 
13.30 uur en 14.30 uur. De kos-
ten zijn 22,50 euro voor 18 les-
sen. Inschrijven kan bij de balie. 
Telefoon 0255-512725.

Aerobics in De 
Dwarsligger

Amusements-
orkest zoekt 
muzikanten
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‘Wij koesteren onze gasten’ 
Chinees specialiteiten-
restaurant Chi Ling
IJmuiden aan Zee - Chi-
nees Specialiteitenrestaurant 
Chi Ling, aan Kennemerboule-
vard 300 in IJmuiden, heeft in 
de achttien jaar van haar glans-
rijk bestaan een enorme klan-
tenkring opgebouwd. Regelma-
tig reserveren gasten die van ver 
uit Nederland komen een hotel-
nachtje IJmuiden om bij Chi Ling 
van een uitgelezen diner te ge-
nieten. Maar ook mensen van 
dichterbij weten Chi Ling te vin-
den voor een heerlijk diner of 
een afhaalmaaltijd.
In 2012 werd Chi Ling uitgeko-
zen tot beste Chinees restau-
rant van Nederland. In 2013 be-
haalden zij weer een topposi-
tie: de derde plaats. Chi Ling is 
een echt familierestaurant, ver-
noemd naar de eigenaar. Hier 
kan men genieten van Cantone-
se, Pekinese, Szechuan en Mon-
goolse specialiteiten van zeer 
goede kwaliteit. Maar het suc-

ces van Chi Ling schuilt ook in 
de service. ,,Wij koesteren onze 
gasten,’’ zegt Angjong Hu. ,,En 
natuurlijk zitten wij hier op een 
prachtige locatie, met uitzicht op 
de jachthaven en het binnen-
meer. Maar het is toch ook een 
locatie waar wij de gasten naar 
toe moeten trekken. Dat wij al 
achttien jaar bestaan is voor ons 
een bewijs dat dit lukt.’’
Chi Ling is een van de part-
ners van Local Shopping, omdat 
zij het belangrijk vinden dat de 
aantrekkingskracht van de kust-
plaats wordt vergroot. ,,IJmuiden 
moet leuker worden’’, aldus Ang-
jong Hu. ,,Als wij door middel van 
acties daaraan kunnen bijdragen 
doen wij dat graag.’’ 
Elke maand levert Chi Ling een 
cadeaubon van 50 euro als een 
van de prijzen van Local Shop-
ping IJmuiden. Maar Chi Ling 
ondersteunt ook andere doelen, 
zoals een voetbalvereniging.

Elke maand deelt Local Shop-
ping IJmuiden dinercheques en 
cadeaubonnen uit met een to-
tale waarde van minimaal € 
500,-! Jaarlijks wordt voor ruim 
€ 6.000,- aan prijzen wegge-
geven! Op deze plek wordt de 
trekkingsuitslag op de eerste 
maandag van de nieuwe maand 
bekendgemaakt. De trekking 
wordt verricht door notaris Eric 
Ros van Notarishuis IJmond.

Prijzen kunnen op vertoon van 
een geldig legitimatiebewijs wor-
den afgehaald bij de Jutter/de 
Hofgeest, Zeeweg 189-191, 1971 
HB IJmuiden (maandag t/m don-
derdag van 09.00 tot 17.00 uur). 
Zes maanden na de trekkingsda-
tum vervalt het recht op een prijs.
Januari 2014 (trekking verricht 
op maandag 2 februari 2014):
Prijs 1: Dinercheque Hotel Res-

taurant Augusta t.w.v. €50,-*
Winnaar: J. Schuppers.
Prijs 2: Dinercheque Grieks Res-
taurant Kreta t.w.v. € 50,- *
Winnaar: I. Kool.
Prijs 3: Dinercheque Restaurant 
De Meerplaats t.w.v. € 50,-*
Winnaar: B. de Vries.
Prijs 4: Dinercheque Strandpa-
viljoen Zilt aan Zee t.w.v. € 50,-*
Winnaar: B. Uiterwijk Winkel.
Prijs 5: Dinercheque Chinees 
Specialiteitenrestaurant Chi-Ling 
t.w.v. € 50,-*. Winnaar: L. Broere.
Prijs 6: Dinercheque Restaurant 
IJmond t.w.v. € 50,-*. Winnaar: L. 
Schilling.
Prijs 7: 3-gangendiner Holiday 
Inn IJmuiden (incl. koffie/thee 
en parkeerkosten)*. Winnaar: G. 
Hermans.
Prijs 8: Wasbon Shellstation Post 
t.w.v. € 50,-. Winnaar: S. Buis.
Prijs 9: Boodschappenbon Al-

bert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,-
Winnaar: V. Siemensma.
Prijs 10: Boodschappenbon Al-
bert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,-
Winnaar: C. van der Plas.
Prijs 11: Boodschappenbon Al-
bert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,-
Winnaar: M. de Boer.
Prijs 12: Boodschappenbon Al-
bert Heijn IJmuiden t.w.v. € 10,-
Winnaar: S. van der Kolk.
Prijs 13: Abonnement IJmuider 
Courant (3 maanden, stopt auto-
matisch) Winnaar: C. Drijver.
Prijs 14:  Cadeaubon SC Telstar 
t.w.v. € 40,- (te besteden aan tic-
kets of in fanshop). Winnaar: M. 
Veenboer.
* Exclusief consumpties

Wilt u ook partner worden 
van Local Shopping IJmuiden, 
neem dan contact op via info@
localshoppingijmuiden.nl.

Winkelen in IJmuiden is aan-
trekkelijker dan ooit! Dank-
zij Local Shopping IJmui-
den maakt u als klant iede-
re maand kans op prachtige 
prijzen. Bovendien doet u au-
tomatisch mee aan de grote 
eindejaarsloterij die de win-
keliers in december op Plein 
1945 organiseren.
 
Meedoen is heel eenvoudig. Bij 
elke aankoop vanaf € 5,- bij één 
van de deelnemende winkeliers 
ontvangt u een lot waarop u uw 

naam, telefoonnummer en een 
slagzin kunt invullen. Zodra u het 
lot heeft ingeleverd, dingt u mee 
naar prachtige prijzen!

Meedoen kan net zo vaak als u 
wilt. Hoe vaker u in IJmuiden win-
kelt, hoe meer kans u maakt om 
te winnen. De maandprijzen zijn 
o.a. dinercheques en cadeaubon-
nen met een totale waarde van 
minimaal € 500,-. Tijdens de ein-
dejaarsloterij wordt o.a. een vlieg-
reis weggegeven. Het prijzenpak-
ket wordt in samenwerking met 

L O C A L  S H O P P I N G  I J M U I D E N

Prijswinnaars januari

Eerste trekking Local Shopping
lokale partners samengesteld.
 
De trekkingsuitslag wordt op de eerste maandag van de 
nieuwe maand bekendgemaakt op deze website en via 
facebook.com/localshoppingijmuiden.
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Open dag op de Duin 
en Kruidbergmavo
Driehuis - Op 8 februari is er 
voor belangstellenden een open 
dag van 10.00 tot 13.00 uur op de 
Duin en Kruidbergmavo aan de 
Nicolaas Beetslaan 3. Op deze 
dag kunnen aanstaande brug-
klasleerlingen en hun ouders 
kennis maken met docenten en 
met het lesprogramma van de 
verschillende vakken.
De Duin en Kruidbergmavo is 
een school met brugklassen voor 
de mavo en voor de mavo/havo.
Leerlingen die in de mavobrug-
klas beginnen worden in 4 jaar 
opgeleid voor het MBO (niveau 
4) of kunnen na het examen de 
overstap maken richting havo.  
Leerlingen die in de mavo/havo-
brugklas zitten krijgen les op 
havo-niveau (met havo-metho-
des en havo-proefwerken) en 
kunnen aan het einde van het 
jaar bevorderd worden naar 2 
Havo.
De Duin en Kruidbergmavo is 

een kleine, gezellige school waar 
leerlingen zich snel thuis zullen 
voelen. Er is veel aandacht voor 
een  goede persoonlijke bege-
leiding. Persoonlijke aandacht 
wordt geboden op zowel peda-
gogisch als didactisch gebied, er 
wordt zoveel mogelijk maatwerk 
verricht. De Duin en Kruidberg-
mavo is een school waar kwa-
litatief goed onderwijs gebo-
den  wordt en waar resultaatge-
richt werken hoog in het vaan-
del staat. Slagingspercentages 
van ruim boven de 90 procent 
en een goede doorstroming van 
klas 1 naar klas 4 van boven de 
90 procent tonen dit aan. Beide 
percentages liggen de afgelopen 
10 jaar boven het landelijk ge-
middelde. Ook de eindexamen-
scores liggen boven het lande-
lijk gemiddelde. De Inspectie van 
het Onderwijs heeft de Duin en 
Kruidbergmavo in 2013 opnieuw 
met ruim voldoende beoordeeld.

Martin Schilder door 
als DriveIn Car Service 

IJmuiden - De Martin Schil-
der Groep is blij te melden dat er 
niet langer sprake is van sluiting 
van de vestiging in IJmuiden. Het 
wordt voortgezet door een zelf-
standig ondernemer onder de 
franchise formule van de Martin 
Schilder Groep DriveIn Car Ser-
vice, waaronder het garagebe-
drijf aan de Zeeweg mede be-
kend staat. De vestiging in IJmui-
den is de eerste vestiging die ver-
der gaat als franchise onder zelf-
standig ondernemerschap.
De vestiging wordt per 3 febru-
ari overgenomen door Automo-
bielbedrijf Burgerhout BV. Kees 
Burgerhout was enkele jaren 
werkzaam bij de Martin Schilder 
Groep als directeur Aftersales en 
was in die functie mede verant-
woordelijk voor de ontwikkeling 
van de universele garageformu-
le van de Martin Schilder Groep 
DriveIn Car Service. 
Burgerhout is een automotive 
man in hart en nieren. Hij is zijn 
carriére ooit begonnen als leer-
ling-monteur en heeft inmiddels 
ruim 30 jaar ervaring. De Martin 
Schilder Groep is dan ook blij met 
de overdracht aan Burgerhout en 
heeft er de volste vertrouwen in 
dat de activiteiten in IJmuiden 
worden voortgezet met behoud 
van de deskundigheid, service- 
en kwaliteitseisen waar een Dri-

veIn Car Service vestiging aan 
moet voldoen.
Het merendeel van het personeel 
gaat over naar de nieuwe on-
derneming en blijft in IJmuiden 
werkzaam.
Martin Schilder Volkswagen ser-
vice naar Haarlem en Heemskerk
Volkswagen service wordt voort-
gezet vanuit de Martin Schilder 
vestigingen in Haarlem (Leidse-
vaart 10) en Heemskerk (Rijks-
straatweg 36). Beide vestigin-
gen zijn een klein kwartier rijden 
vanaf IJmuiden. Deze vestigin-
gen zijn beter geëquipeerd voor 
Volkswagen service en er worden 
in de komende jaren investerin-
gen gedaan om de werkplaatsen 
klaar te maken voor de toekomst 
en de steeds strenger wordende 
eisen van Volkswagen. Daarnaast 
hebben de vestigingen in Haar-
lem en Heemskerk meer ruimte 
om het steeds groter wordende 
modellengamma van Volkswagen 
en de andere merken te tonen.
Kortom, DriveIn Car Service 
IJmuiden blijft als full service ga-
rage voor onderhoud en repara-
tie aan uw auto, ongeacht merk 
of leeftijd. Het Martin Schilder 
Q8 tankstation aan de Zeeweg 
blijft ook voortbestaan. U kunt 
hier nog altijd terecht om te tan-
ken en voor aanschaf van diverse 
(cadeau)artikelen. 

Rabobank Velsen en Omstreken
Rabobank vist naar 

podiumtalent!

Velsen – De gemeente Velsen 
onderzoekt mogelijkheden om de 
wachtlijsten voor de peuterspeel-
zalen te verkorten. Momenteel 
staan in IJmuiden 60 peuters op 
de wachtlijst. Daarom gaan peu-
ters nu niet vanaf de afgesproken 
leeftijd van 2,5 jaar, maar pas la-
ter naar de peuterspeelzaal. Van 
de 60 peuters staan 18 kinderen 
op de wachtlijst voor VVE, Voor- 
en Vroegschoolse Educatie. De-
ze kinderen mogen vier dagdelen 
per week naar de peuterspeel-
zaal voor  extra begeleiding. De 
groei van de wachtlijsten wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door 
economische omstandigheden. 
Ouders die werkloos zijn gewor-
den, of minder geld hebben voor 
dagopvang, brengen hun jon-
ge kinderen nu naar de peuter-
speelzaal. Mogelijk is de grote-
re belangstelling voor de peuter-
speelzalen iets tijdelijks. Daarom 
wil wethouder Baerveldt geen 
structurele oplossing in de vorm 
van uitbreiding van de peuter-
speelzalen met vaste krachten. 
Daar is ook geen budget voor. 
Toch wil de gemeente in IJmui-
den vier nieuwe peutergroepen 
opzetten. Daarom wordt onder-
zocht of het mogelijk is om tijde-
lijk Velsense peuterleidsters die 
net afgestudeerd zijn in te zetten 
in het kader van werkervarings-
project. Een andere optie is om 
voor een kalenderjaar geld vrij te 
maken voor vier peutergroepen. 
Dit is echter een minder fl exibe-
le oplossing. Wethouder Baer-
veldt verwacht bovendien dat de 
overheid de subsidiegelden voor 
peuterspeelzalen en kinderdag-
verblijven gaat verbinden, waar-
door de gemeenten makkelijker 
zelf kunnen bepalen waar het 
geld het meest nodig is.

Meer peuters 
op wachtlijst

Velsen – De gemeente Velsen 
krijgt in 2014 bijna 145.000 euro 
van het Rijk voor armoedebestrij-
ding. Bovendien krijgen zij over 
het voorbije jaar een bedrag van 
58.000 euro. Het college van B&W 
stelt voor deze bedragen samen 
te voegen voor beleid in 2014. 
Ook vanaf 2015 verwacht men 
jaarlijks ongeveer 200.000 euro te 
ontvangen voor armoedebestrij-
ding. Velsen had al voor een be-
drag van 77.500 euro maatregelen 
voorgesteld voor ondersteuning 
van kinderen bij armoede. Hoe 
de rest van het bedrag moet wor-
den besteed wordt nu uitgewerkt. 
Door gezinnen met minderjarige 
kinderen in schuldhulpverlening  
te helpen, verwacht men juist 
deze kinderen te kunnen berei-
ken en ondersteunen. Uiteraard 
zal ook naar andere maatregelen 
worden gegrepen om mensen en 
kinderen in armoedige omstan-
digheden te helpen.

2 Ton voor 
armoede-
bestrijding

Velsen Lokaal is bezorgd
Ontslag aannemer 

stadhuis ‘paniekvoetbal’
IJmuiden - Velsen Lokaal vraagt 
het college van burgemeester en 
wethouders naar de gevolgen 
van het verbreken van het con-
tract voor de renovatie van het ge-
meentehuis met aannemer BAM 
pal voor het gereedkomen van het 
project.
Raadslid Johan van Ikelen: ,,Vo-
rig jaar hadden wij al onze zorgen 
over de planning van de renova-
tie van het gemeentehuis, c.q. de 
voortgang geuit. Vragen werden 
gesteld over het feit, dat er na bij 
het begin van de renovatie, me-
dio december, geen enkele activi-
teit kon worden gesignaleerd. Zo 
gingen twee maanden kostbare 
tijd verloren, die men door tegen-
slagen gedurende het project uit-
eindelijk blijkbaar nu te kort komt. 
Eind januari 2014 meldt het col-
lege dat vooral de uitloop van de 
werkzaamheden tot problemen 
heeft  geleid en uiteindelijk tot een 
breuk met de aannemer.
Zo’n breuk pal voor het einde van 
een bouwproject is op zich zeer 
bijzonder. Gewoonlijk worden bij 
zulke problemen de werkzaamhe-
den niet onderbroken, maar gaat 
men in overleg met de aannemer, 
hoe men het snelste tot een ac-
ceptabele oplossing komt. Een op-
lossing die vaak extra capaciteit, 

dus kosten, vraagt en waar partij-
en veelal afspreken die later uit te 
onderhandelen om de voortgang 
niet te schaden. Immers als men 
zijn aannemer ontslaat, zal het 
werk echt niet sneller gereed ko-
men. Een nieuwe aannemer moet 
mobiliseren, zich verdiepen in de 
materie, materialen regelen, etc.
Bovendien kost een nieuwe aan-
nemer extra geld en zal het con-
fl ict met de oude aannemer zeer 
waarschijnlijk wel weer werk op-
leveren, maar dan voor juris-
ten. Want zo krijgt Velsen er vast 
weer een rechtszaak bij, wat niet 
in het belang van de burgers is, 
want die mag ervoor gaan beta-
len. Waar een Oudhollands gezeg-
de stelt: ”Waar er twee kijven heb-
ben er twee schuld”, zou het juist 
in deze situatie mogelijk moeten 
zijn om gezamenlijk een oplossing 
te vinden. Dat vereist dat partijen 
zich in redelijkheid behoren op te 
stellen. Dat komt dan vaak neer op 
wat geven en wat nemen van bei-
de zijden. 
Kortom, het ontslaan van de aan-
nemer vlak voor oplevering duidt 
meer op paniekvoetbal, dan op het 
vermogen om in overleg met de 
aannemer gezamenlijk een oplos-
sing te vinden.’’ 
Zie ook www.velsenlokaal.nl.

Velsen - Mensen helpen hun 
ambities mogelijk te maken. 
Dat is waar Rabobank Velsen 
en Omstreken zich graag voor 
inzet. Bijvoorbeeld door middel 
van sponsoring. Onze sponsor-
relaties kenmerken zich door 
hechte samenwerking tussen 
beide partijen. 
Een samenwerking die beiden 
iets oplevert, maar ook een bij-
drage levert aan de Velsense 
samenleving. Een mooi voor-
beeld om met elkaar samen te 
werken op het gebied van po-
diumkunsten en cultuureduca-
tie- en participatie en talent-
ontwikkeling in de gemeen-
te Velsen is het VISgala. Ra-
bobank Velsen en Omstreken 
is trotse hoofdsponsor van het 

VISgala. Aangemoedigd door 
familie, vrienden en mede-
scholieren battelden afgelopen 
maandag en dinsdag tientallen 
jonge talenten op het VISgala 
2014 in het Witte Theater. 
VIS staat voor Velsen Inter 
Scholair, een jaarlijks evene-
ment waar talentvolle Velsen-
se leerlingen zich aan het pu-
bliek kunnen presenteren. Het 
VISgala bestaat uit muzikale 
optredens waarbij een deskun-
dige jury de winnaars bepaalt.
De winnaars van beide avon-
den krijgen een professione-
le masterclass aangeboden 
van Rabobank Velsen en Om-
streken in Stadsschouwburg 
Velsen op maandag 17 maart 
2014.
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Velsen – Uit het jaaroverzicht 
2012 van HVC, de Huisvuilcen-
trale, blijkt dat huishoudelijk afval 
minder goed wordt gescheiden. 
Daarom gaat HVC plannen ont-
wikkelen om dit te bevorderen. 
Zo wil men het oud papier in-
zamelen via scholen stimuleren. 
Ook wil men er kostenneutraal 
voor zorgen dat vooral huishou-
dens hun gft beter gaan schei-
den. Nog te vaak wordt snoei- 
of tuinafval bij het huishoude-
lijk afval aangetroffen. Gemeen-
ten zijn opdrachtgever van HVC. 
Velsen heeft zelf ook een aantal 
wensen. Een van die wensen was 
het invoeren van een toegangs-
systeem voor ondergrondse con-
tainers, maar de kosten daarvoor 
zijn te hoog, vindt Velsen. Over 
hoe men gft-beter kan scheiden 
en de ondergrondse gft-contai-
ners schoon kan houden, wordt 
nog gepraat. Ook een identi-
teits-chip voor minicontainers 
wordt naar de toekomst verscho-
ven, naar een geschikter mo-
ment. Momenteel wordt onder-
zocht hoe men de scheidingsmo-
gelijkheden op de afvalstations 
kan verbeteren. Verder heeft Vel-
sen een overeenkomst gesloten 
met Nedvang over de kunststof-
inzameling. Daardoor ontvangt 
Velsen een aantal vergoedingen 
voor het inzamelen van kunst-
stof. De gemeente heeft boven-
dien besloten de bovengrond-
se plastic containers te vervan-
gen voor ondergrondse, voor een 
mooier straatbeeld. De oude bo-
vengrondse kunststofcontainers 
worden elders ingezet voor bij-
voorbeeld papier en glas. De 
plasticinzameling gebeurt ook 
door HVC. Er zijn nog geen prijs-
afspraken gemaakt, omdat de-
ze ook afhankelijk zijn van ande-
re gemeenten. Hoewel de schei-
ding van elektrische apparaten 
met Wecycle via scholen in 2013 
een succes was, gaat Velsen nu 
samenwerken met HVC en WEEE 
NL. De bedoeling is dat meer 
elektrische apparaten worden 
gerecycled via kringloopbedrij-
ven, waarbij ook IJmond Werkt 
en HVC worden ingezet. 

Afval-
inzameling
moet beter

Driehuis - Het ZondagMiddag-
Podium in Velsen presenteert 
zondag 9 februari een fantas-
tisch optreden van Vrouwens-
hantykoor Grace Darling in Ver-
zorgingshuis Velserduin aan de 
Nic. Beetslaan 4 (in de folder 
staat abusievelijk 6 februari). On-
der begeleiding van accordeon, 
gitaar, fluit, mondharmonica en 
tamboerijn zingt het koor meer-
stemmig en enthousiast shanty’s 
en seasongs.De voorstelling be-
gint om 14.00 uur en vanaf 13.30 
uur is de zaal open. Kaarten à 4 
euro zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij alle ZoMiPo-locaties 
en zondag aan de zaal.

ZoMiPo

Naar ‘Soof’ in WT
IJmuiden - Vrijdag 7 en woens-
dag 12 februari, 20.30 uur, draait 
het Witte Theater aan de Kanaal-
straat 257 de film ‘Soof’. 
Soof - kort voor Sophie - nadert 
de 40 en heeft alles wat ze ooit 
wilde: drie leuke kinderen, een 
klein cateringbedrijfje, lieve man 
Kasper en een heerlijk huis. Tot 
ze zich op een dag afvraagt: ‘is 
dit alles?’ Het cateringbedrijf-
je wil niet echt van de grond ko-
men, haar drie kinderen slokken 

al haar tijd op en ze kan niet echt 
rekenen op Kasper, die zijn tijd 
vooral in zijn eigen werk stopt. 
Als Soof tijdens een etentje cho-
reograaf Jim tegen het godde-
lijke lijf loopt is er meteen een 
klik. Weg sleur, maar of dat nu 
zo goed is voor Soofs huwelijk is 
nog maar de vraag.
Met onder andere Lies Vissche-
dijk, Fedja van Huêt, Dan Kara-
ty, Chantal Janzen, Anneke Blok, 
Alex Klaasen. Toegang 7,50 euro.

Vellesan krijgt subsidie 
voor conferentie

IJmuiden - Twaalf leerlingen van 
het Vellesan College nemen in 
maart deel aan een internationale 
Model United Nations conferentie 
in Milaan. Een conferentie waar-
bij zij met leeftijdsgenoten uit ver-
schillende landen in debat gaan 
over mondiale thema’s. Deelname 
aan deze conferentie wordt me-
de mogelijk gemaakt door de ge-
meente Velsen.
Het Vellesan College diende eind 
vorig jaar een subsidieaanvraag 
in bij de gemeente Velsen om 
met een groep van 12 leerlingen 
deel te nemen aan de MUN-con-
ferentie van Milaan van 19 tot 23 
maart. In een MUN-conferentie 
worden onderdelen van de Ver-
enigde Naties nagebootst voor 
en door scholieren. De gemeen-
te stimuleert de maatschappelijke 
participatie in het kader van  de 
vastgestelde millenniumdoelstel-
lingen, waaronder mondiale be-
wustwording en het opdoen van 
internationale contacten en uit-
wisseling. Deelname past ook in 
de doelstelling van de Visie op 
Velsen 2025: via internationale 
contacten de kennismaking met 
andere culturen bevorderen en 
de mondiale bewustwording ver-
groten. De gemeente heeft de ge-
vraagde subsidie dan ook toege-
kend. Na terugkomst zullen de 
leerlingen hun ervaringen en leer-

punten actief uitdragen door aan-
dacht in de pers en publicaties via 
sociale media, maar ook door le-
zingen of bijeenkomsten met an-
dere jongeren of met de politiek.
Sinds enkele jaren zijn de lessen 
Model United Nations (MUN) in 
de havo- en vwo-klassen een be-
langrijke activiteit van het Velle-
san College. 
Doel van deze lessen is om leer-
lingen te laten deelnemen aan 
MUN-conferenties op middelba-
re scholen worden. Op het Vel-
lesan College wordt vanaf klas 2 
tijd vrijgemaakt voor MUN. In de 
tweede klassen havo en vwo staat 
een lesuur Wereldtalent op het 
lesrooster. Leerlingen maken in 
deze lessen kennis met mondia-
le problematiek, met achtergron-
den en praktijk van de VN en met 
presentatie- en debattechnieken. 
Een selectie van leerlingen neemt 
deel aan PreMUN conferenties; 
dat zijn MUN-conferenties speci-
aal voor beginners, ter voorberei-
ding op deelname aan een echte 
MUN. De school heeft een groep 
van zo’n  50 leerlingen van klas 3 
en hoger die conferenties voor-
bereiden en eraan deelnemen. 
Tweejaarlijks wordt ook een Pre-
MUN op het Vellesan College ge-
organiseerd. De laatste was in 
september 2013. Zie ook www.
vellesancollege.nl.

Thema 5: ‘Samenwerking 
oké, fusie nee’

Velsen - Over zes weken, op 
woensdag 19 maart, mag u gaan 
stemmen. CDA Velsen zet in op 
zeven thema’s. Deze week thema 
5: ‘Samenwerking oké, fusie nee’.
,,Wij willen wel intensiever samen-
werken met onze buurgemeenten, 
maar geen IJmond-fusie’’, aldus 
het CDA Velsen. ,,Bij samenwer-
king denken we aan onderwerpen 
zoals we die als gezamenlijke re-
gionale CDA-afdelingen hebben 
opgesteld: duurzaamheid, milieu, 
ontwikkeling Noordzeekanaal ge-
bied, bereikbaarheid verkeer & 
vervoer, toerisme en recreatie. Be-
langrijke aandachtspunten zijn 
het terugdringen van luchtveront-
reiniging en het stimuleren van al-

ternatieve energiebronnen, zo-
als zonnepanelen en windmolens. 
Het CDA juicht het verder profes-
sionaliseren van het Regionaal 
Economisch Bureau toe. Een sterk 
regionaal economisch en toeris-
tisch programma en een regionale 
bereikbaarheidsagenda zijn daar-
voor belangrijke voorwaarden. 
Hoogwaardig openbaar vervoer 
en een haalbare kustvisie passen 
daarin. Duurzaamheid is een regi-
onaal thema dat zeker ook in Vel-
sen kansen biedt. Het klimaatpro-
gramma ‘Velsen stad van de zon, 
zee en wind’ zou verbreed kunnen 
worden naar de regio.’’
Meer weten? Zie www.cdavel-
sen.nl.

Regio – De OV-Taxi is te duur ge-
worden, de kosten overstijgen de 
begroting. Dat komt mede omdat 
meer mensen gebruik maken van 
de OV-Taxi, de tarieven niet mee-
gestegen zijn met de CAO-lonen 
en omdat de opdrachtgevers, de 
negen gemeenten in IJmond en 
Kennemerland, een kwaliteitsslag 
hebben gemaakt op het gebied 
van de OV-Taxi. Daarom hebben zij 
een aantal maatregelen getroffen 
om kosten te besparen. Een van de 
maatregelen is dat men niet meer 
voor slechts een zone de scootmo-
biel mag meenemen, hiermee is 
de WMO-Raad in Velsen akkoord 
gegaan. Een ander voorstel is om 
het aantal zones terug te draai-
en van zes naar vijf. Ziekenhuis-
bezoek in de zesde zone is echter 
wel toegestaan. De WMO-Raad 
vindt dit geen goed plan. Hoe ver-

klaar je passagiers dat zij wel van-
af Heemskerk met de OV-Taxi naar 
het ziekenhuis in Schalkwijk mo-
gen, maar bijvoorbeeld niet naar 
het UWV in Schalkwijk. Ook de ta-
rieven voor passagiers gaan om-
hoog. Zowel voor mensen als met 
een WMO-pas als andere passa-
giers. De WMO-Raad is het hier 
niet mee eens. Zij vinden dat de 
OV-Taxi bedoeld is voor mensen 
met een beperking en vrezen dat 
het vervoer straks niet meer te be-
talen is voor degenen voor wie het 
echt nodig is. In Velsen gaat het 
om ruim 2.000 passagiers per jaar. 
De kosten daarvoor waren in 2012 
ruim 1.600.000 euro. Met de voor-
gestelde maatregelen zou Velsen 
naar schatting 70.000 euro kunnen 
besparen. Bios-groep blijft ook in 
de nieuwe periode, vanaf 2014, de 
aanbieder van de OV-Taxi.  

Bezuinigingen op OV-Taxi

Ondernemers organiseren 
politiek debat IJmond
IJmond - De lijsttrekkers van al-
le politieke partijen in de vier 
IJmondgemeenten zijn uitgeno-
digd voor deelname aan een de-
bat dat maandagavond zal plaats-
vinden. Het initiatief hiertoe is ge-
nomen door de ondernemingsver-
enigingen MKB-IJmond, OHBU en 
HOV-IJmond.
In de Brederoozaal van Tata Steel 
in Velsen-Noord zijn onderne-
mers, geïnteresseerden en politi-
ci maandag 10 februari van harte 
welkom vanaf 19.00 uur. Om 19.30 
uur gaat het debat van start on-
der leiding van interviewer/journa-
list Frénk van der Linden. De lijst-
trekkers gaan met elkaar in debat 
over de wijze waarop zij in de peri-
ode 2014-2018 willen omgaan met 

zaken op het gebied van econo-
mie en innovatie, onderwijs, duur-
zaamheid, natuur en milieu, stads- 
en dorpscentra en toerisme en be-
reikbaarheid. Aanwezigen kunnen 
hun ongenoegen en wensen ken-
baar maken. 
De lijsttrekkers kunnen de toege-
voegde waarde van hun partij on-
der de aandacht brengen waar-
door duidelijk moet worden waar-
om men nu juist op hun partij moet 
stemmen. Na afloop van het debat 
(circa 22.00 uur) is er de mogelijk-
heid om informeel verder te pra-
ten met een hapje en een drankje.
Het debat is mede mogelijk ge-
maakt door de Rabobank, Tata 
Steel, de IJmuider Courant en de 
Techniek Campus.
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Bewoners zijn grof vuil 
op Schiplaan goed zat

IJmuiden - De afgelopen twee 
weken stond er dagenlang grof 
vuil bij de containers bij de zes 
hoog flat aan de Schiplaan. 
Meerdere bewoners hebben 
hierover HVC gebeld, maar pas 
aan het einde van de week werd 
het grof vuil opgehaald. 
,,En ‘s nachts wordt er vaak nog 
meer vuil bijgezet,’’ aldus een 
bewoner. ,,Als er voorheen grof 
vuil werd gedumpt en wij bel-
den HVC dan werd het sneller 
opgehaald. Nu staat het vuil er 

de hele week. Ik heb daarom ook 
de gemeente gebeld en er is ie-
mand langs geweest om te kij-
ken, maar toch duurde het toen 
nog een dag voor het grof vuil 
werd verwijderd. Wij kijken er te-
gen aan en hebben alle dagen 
naar HVC en de gemeente ge-
beld. Ook de naaste buren heb-
ben diverse keren gebeld en wij 
worden er door diverse mensen 
op aangesproken. Daarom vond 
ik het tijd worden voor een foto 
in de Jutter.’’

WVIJ pakt 
eerste plaats

IJmuiden - Op 26 januari hebben 
de Watervrienden IJmuiden met 
succes de eerste plaats gehaald 
tijdens de tweede competitiewed-
strijd van het seizoen. Met 118 
punten voorsprong op de num-
mer twee, heeft WVIJ de promo-
tie naar de eerste klasse van Wa-
tervrienden Nederlanden competi-
tie in het zicht. Moest na de eerste 
competitiewedstrijd in IJmuiden 
de eerste plaats nog worden afge-
staan de Watervrienden Lisse, tij-
dens de afgelopen wedstrijd in Ge-
leen nam de IJmuidens ploeg re-
vanche. Wedstrijdcoördinator Peter 
Linsen verwacht dat de ploeg deze 
voorsprong niet meer uit handen 
gaat geven. Waar tijdens de eerste 
competitiewedstrijd punten wer-
den verloren door een aantal dis-
kwalificaties, verliepen de mees-
te starts en keerpunten tijdens de-
ze wedstrijd vlekkeloos. De laatste 
competitiewedstrijd wordt zondag 
13 april in Lisse gehouden, maar 
alle concentratie van de ploeg is 
op dit moment gefocust op WVNL 
Bondszwemkampioenschappen 
die 9 en 16 maart gehouden wor-
den. WVIJ organiseert de tweede 
wedstrijd van de kampioenschap-
pen in zwembad de Heerenduinen. 

www. .nl

www. .nl

Wijkschouw Zee- en Duinwijk 
op dinsdag 11 februari a.s.
Wijkplatform Zee- en Duinwijk organiseert ongeveer elk anderhalf jaar een 
Wijkschouw in onze wijken. De laatste keer was overdag in juni 2012, dus 
nu is het weer tijd voor een avondschouw en wel op dinsdag 11 februari a.s.
Tijdens een schouw gaan vrijwilligers van het Wijkplatform met (wijk)wet-
houder Vennik, Raadsleden en enthousiaste bewoners van Zee- en Duinwijk 
op de fiets door de wijk. In de regel zijn de wijkagent en consulenten van 
Wooncorporaties ook aanwezig.
Wij roepen u op ons te melden waar wij volgens u aandacht aan zouden kun-
nen besteden. Als het gaat om het melden van kapotte straatverlichting of 
scheef liggende stoeptegels kunt u rechtstreeks (en dus veel sneller) terecht 
bij de gemeente Velsen op telefoonnummer 140255 of via de website van de 
gemeente: www.velsen.nl  Ook kan een melding gemaakt worden via www.
verbeterdebuurt.nl 

Bent u van mening dat er onveilige plekken zijn in de wijk, een gevaarlijke 
verkeerssituatie aanwezig is, dat bijv. een hondenuitlaatplaats niet goed be-
reikbaar is of andere zaken die voor u van belang zijn laat het ons dan we-
ten. Alle reacties worden op een rijtje gezet en zullen worden meegenomen 
in de te fietsen route. Als u wilt meefietsen kan dit uiteraard ook, u bent van 
harte welkom!

Dus nogmaals: een avondschouw op dinsdagavond 11 februari  a.s. 
Verzamelen en vertrek om 19.30 uur bij Buurtcentrum de Dwarslig-
ger aan de Planetenweg.

Graag uw reacties uiterlijk 10 februari a.s. sturen naar ondergetekende.

Ina de Vos, voorzitter Wijkplatform Zee- en Duinwijk
Keetberglaan 7
1974 XA  IJmuiden
e-mail:  inadevos@kpnmail.nl
telefoon: 0255-522031

In de gemeente Velsen zijn op dit moment 6 Wijkplatforms actief, opgericht door de 
gemeente om de kloof tussen gemeentehuis en burgers in de wijken te verkleinen.

Ook in Zee- en Duinwijk is een Wijkplatform actief; ooit begonnen als Wijkplatform 
Zeewijk en later is Duinwijk aangeschoven.  Wij merken dat veel mensen niet weten 
in welke wijk ze nu eigenlijk wonen dus hierbij in het kort de grenzen: de grens tus-
sen Zeewijk en Duinwijk loopt door de Bellatrixstraat: de flats liggen in Duinwijk en 
de eengezinswoningen in Zeewijk. Dan via de Doorneberglaan: de flat is Zeewijk 
en de “nieuwbouw” is dan weer Duinwijk. Buurtcentrum de Dwarsligger ligt een 
beetje op de grens, maar eigenlijk dus in Duinwijk.  De “grote” buitengrens gaat 
als volgt: De Ampèrestraat is weer een grensgebied: het huttenbouwterrein is nog 
net Zeewijk en het industriegebied hoort bij IJmuiden-West. Via de Dokweg richting 
Linnaeusstraat: flatwoningen horen bij IJmuiden-West en de eengezinswoningen 
liggen in Duinwijk, linksaf de Planetenweg op: rechts is Duinwijk, de winkeltjes 
links horen weer bij IJmuiden-West. Het Gijzenveltplantsoen rechts is nog steeds 
Duinwijk en dan hebben we het over het Stadspark aan die kant. De flats van het 
Gijzenveltplantsoen liggen weer in IJmuiden-Zuid. Stadspark aan de andere kant 
richting Vomar en de Komeet horen bij IJmuiden-Noord. 

Zo, nu weet iedereen weer waar hij of zij woont, in ieder geval of u in Zee- of Duin-
wijk woont. En dit is weer heel belangrijk voor ons, want wij zijn altijd op zoek naar 
uitbreiding van het Wijkplatform!  U hebt vast wel een mening over dingen die in uw 
buurt of in de wijk gebeuren of juist niet gebeuren. Niet altijd negatief kijken naar 
zaken, maar juist kijken naar wat wel kan, hoe het anders kan en of “we” alles maar 

moeten laten gebeuren! In een Wijkplatform zitten vrijwilligers, bewoners van Zee- 
en Duinwijk die het belang van de hele wijk in de gaten houden, dus niet alleen 
het stukje straat waar zij zelf in wonen. In tegenstelling tot wat veel mensen denken 
zijn wij geen ambtenaren en ontvangen geen salaris of vergoeding. We zijn echt 
alleen maar medebewoners die onze wijk leefbaar willen maken en houden en dat 
doen wij door het geven van gevraagd, maar zeker ook ongevraagd advies. Omdat 
vrijwilligers van een Wijkplatform niet gekozen worden kunnen wij nooit namens de 
wijk spreken, dit is wel heel belangrijk om te melden. We vergaderen maandelijks 
in buurtcentrum de Dwarsligger en die vergaderingen zijn altijd openbaar. De eerst-
volgende is op maandag 17 februari a.s. om 19.30 uur. Als u agenda en notulen 
wilt ontvangen stuur dan een mailtje naar inadevos@kpnmail.nl Dit verplicht u tot 
niets, maar u bent/blijft wel op de hoogte van zaken die spelen in de wijk. Sinds 
een goed jaar is de gezamenlijke website van de Wijkplatforms in de lucht www.
wijkplatformsvelsen.nl U kunt daar allerlei informatie vinden over uw wijk; ook is 
het mogelijk de maandelijkse nieuwsbrief aan te vragen. U krijgt die dan maan-
delijks in uw mailbox, verder ontvangt u van ons geen onzin-mails. Wilt u recht-
streeks naar de site van Zee- en Duinwijk? Dat kan www.wijkplatformsvelsen.nl/ 
zee-en-duinwijk 

Wilt u meer weten neem dan contact op met Ina, gegevens staan onderaan de 
oproep voor de wijkschouw en op de website. Zij kan u alles vertellen over wat we 
wel, maar vooral wat we niet doen. Een Wijkplatform is namelijk geen klachten-
bureau…..
Graag tot ziens!!!!!!!

Oproep vrijwilligers Wijkplatform Zee- en Duinwijk

Op dit mOment is meday 
UitzendbUreaU Op zOek naar:

• Demontage medewerkers/slopers 
• Sleutelaars • Metaalspuiter • Koelmonteur

• Bouwopruimers • Bijrijders
• Industrieel reinigers/ Cleaners

• Gecertificeerd MIG lasser 
met ervaring in gutsen

• Schoonmaker (parttime) • Pompenmonteurs
• VCA gecertificeerde mensen

• Verkeersregelaars

Mail je cv naar info@meday.nl, bel ons op 
0251-745009/06-50600678 (24 uur service) of 

kom bij ons langs op de vestiging C.H. Moensstraat 
71, Beverwijk. Kijk snel op onze vernieuwde website 

www.meday.nl
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‘t Mosterdzaadje
Babak-O-Doestan 
en Duo Picasso
Santpoort-Noord - Voor de 
tweede keer in ‘t Mosterdzaad-
je op vrijdag 7 februari om 20.00 
uur het internationale ensemble 
Babak-o-Doestan die een exoti-
sche mix van jazz, fado, Turkse, 
Balkan en Iraanse muziek bren-
gen. Babak Amiri- gitaar, zang, 
Bam Commijs- piano, Minze 
Koopman- cajón, Murat Yat-
maz- basgitaar, Heather Leslie- 
cello maakten een nieuwe cd  
‘Restless’, die behoort tot de we-
reld top tien van 2013. 
Op zondag 9 februari om 15.00 
uur treedt het Duo Picasso op 
in ‘t Mosterdzaadje. Het zijn de 
pianiste Celia Garcia-Garcia en 
de cellist Ephraïm van IJzerlooij  

die werk uitvoeren van Schu-
mann, Debussy, Pärt, Gubaidu-
lina Bach, Rachmaninov en Fau-
ré. 
Van 5 februari tot en met eind 
maart exposeert Ilse Iseger haar 
schilderijen in ‘t Mosterdzaadje. 
Van de plekken die Ilse Iseger 
bezoekt absorbeert ze vooral de 
kleuren. Of dat nu de Spaanse 
Pyreneeën zijn, de Banda-zee, 
of haar achtertuin in Amster-
dam-Slotermeer.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625. Vanaf 
een half uur voor aanvang is de 
zaal open. Toegang vrij, een bij-
drage in de onkosten wenselijk. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl

Bijeenkomsten over 
babbeltrucs druk bezocht
Velserbroek - Eind januari von-
den in het Kruispunt twee bij-
eenkomsten plaats over babbel-
trucs en woninginbraken. Deze 
werden georganiseerd door het 
wijkteam Velserbroek bestaan-
de uit de Gemeente Velsen, Po-
litie, Velison Wonen, Woningbe-
drijf Velsen, Brederode Wonen 
en Stichting Welzijn Velsen. De 
bijeenkomsten werden goed be-
zocht.
Kees Jan de Wildt wijkagent Vel-
serbroek liet aan de hand van 
een paar filmpjes op een dui-
delijke manier zien hoe oplich-

ters en inbrekers te werk gaan. 
Het was goed om te horen dat 
het inbraakpercentage in Vel-
serbroek niet erg hoog is. De fir-
ma NH Slotenmakers uit Velser-
broek liet aan de hand van voor-
beelden zien welke sloten wel en 
niet gebruikt moeten worden. 
De aanwezigen konden terug-
kijken op een geslaagde middag 
en konden alles nog een keer 
nalezen via de aan hen verstrek-
te folders. Mogelijk wordt hier-
mee voorkomen dat zij worden 
opgelicht of dat er bij hen wordt 
ingebroken.

Voetbalfeest 
Onze Gezellen 
Regio - In de voorjaarsvakan-
tie (25, 26 en 27 februari) is Kids-
camps weer bij Onze Gezellen 
met een indoor voetbalkamp. Dit 
indoor voetbalkamp vindt plaats 
in de sporthal van Onze Gezel-
len en gaat daardoor altijd door. 
In samenwerking met Kidscamps 
zullen ze een fantastische voet-
bal 3-daagse organiseren. Kin-
deren in de leeftijd van 5 tot en 
met 13 jaar kunnen inschrijven. 
De kinderen worden dagelijks ge-
bracht om 9.15 uur en kunnen op-
gehaald worden om 16.15 uur.  De 
kinderen zullen de gehele dag be-
zig gehouden worden met diverse 
voetbal activiteiten, zoals de boar-
ding, pannakooi, gatendoel. Ook 
zullen de kinderen techniek trai-
ning krijgen en worden uiteraard 
de nodige partijen en toernooien 
gespeeld. Meer informatie: www.
onzegezellen.com/voetbal, info@
kidscamps.nl of 06-53716287.

Springcompetitie op 
Kennemergaarde
Santpoort-Noord - Een nieuw 
seizoen beginnen met nieu-
we balken, dat is pas een leu-
ke start! PSV Duin & Kruidberg 
en Manege Kennemergaarde 
hebben tezamen gezorgd voor 
nieuwe springbalken. En het 
leek wel flink om te zijn geroe-
pen want het was een middag 
met enorm veel deelnemers. 
Het weer hadden zij ook mee, 
waardoor het goed vertoeven 
was voor de ruiters die buiten 
konden inrijden. Met  een uit-
dagend parcours, waren er veel 
ruiters en paarden die barra-
ge konden rijden. Na een par-
cours foutloos te hebben gere-
den, krijgen paard en ruiter de 
kans om op snelheid een ver-

kort parcours te gaan rijden. 
Dit maakt het altijd wel specta-
culair, want de pony’s en paar-
den vinden het maar wat leuk 
om te racen door de bak. Er zijn 
drie hoogtes, waarbij de begin-
nende ruiters 20-40 cm mogen 
springen en dan geen barra-
ge hoeven te rijden maar waar-
bij de jury, Floris van der Zwan 
wederom, altijd goed weet uit 
te leggen aan de ruitertjes hoe 
ze hebben gereden en waar 
ze een volgende keer op mo-
gen letten. Kortom, wederom 
een succesmiddag. Komende 
zondag zijn er weer drie acti-
viteiten: behendigheidsmiddag, 
springlessen en carousselrijden 
Senioren. 

Expositie in Inloophuis 
Kennemerland

Santpoort-Noord - Gosia Bol-
wijn Wiese exposeert tot en met 
donderdag 10 april in Inloop-
huis Kennemerland aan de Wul-
verderlaan. De Haarlemse kun-
stenares heeft al veel van haar 
werken in de regio laten zien. 
De meeste mensen kennen haar 
van de vissenschilderijen in Par-
nassia, maar zij schildert ook 
graag andere onderwerpen uit 
de natuur.
Voor de expositie in het Inloop-
huis Kennemerland heeft Gosia 
Bolwijn Wiese naast een aan-
tal bloemenschilderijen gekozen 

voor kleurrijke abstracten die zijn 
gebaseerd op bijzondere levens-
vormen onder water. 
De werken tonen de kleurrijke 
aard van de kunstenaar en haar 
voorliefde voor de rijke schoon-
heid van de natuur. In haar schil-
derijen gebruikt zij daarom ook 
vaak bladgoud en -zilver om zo 
haar werken extra glans te ge-
ven.
Openingstijden: dinsdag van 
09.30 tot 16.30 uur en donder-
dag en vrijdag van 09.30 tot 
12.30 uur. Zie ook www.inloop-
huiskennemerland.nl.

Velserbroek - In de nacht van  
afgelopen zaterdag op zondag 
zijn twee mannen van 18 en 20 
jaar uit Velserbroek ernstig mis-
handeld. De mannen werden op 
de kruising van de Hoge Maad 
en de Grote Buitendijk aange-
vallen door vier mannen. Er ont-
stond een vechtpartij waarbij het 
tweetal behoorlijk gewond is ge-
raakt. Toen er een auto aankwam 
gingen de verdachten er vandoor. 
De Velserbroekers zijn in het zie-
kenhuis behandeld aan hun ver-
wondingen. De 18-jarige man 
liep onder andere een gekneusde 
rug op en letsel aan zijn gezicht. 
De 20-jarige man heeft een knie 
gekneusd en mogelijk buikletsel. 
De politie doet onderzoek en wil 
graag in contact komen met ge-
tuigen (0900-8844). Dit kan ook 
anoniem via M. (Meld Misdaad 
Anoniem) 0800-7000.

Mannen 
mishandeld

Santpoort-Noord - Bij de poli-
tie werd afgelopen vrijdagmiddag 
gemeld dat een automobiliste was 
doorgereden na een aanrijding 
op de Hagelingerweg. Getuigen 
waren zo alert om een kenteken 
en kleur van de betreffende auto 
door te geven aan de politie. De 
vrouw bleek tegen twee gepar-
keerde auto’s te zijn aangereden. 
De politie had de auto inmiddels 
rijdend opgespoord op de Plane-
tenweg in IJmuiden en zij zetten 
de vrouw aan de kant. De vrouw, 
37 jaar en afkomstig uit Wormer, 
werd aangehouden voor het ver-
laten van een plaats ongeval, zon-
der haar identiteitgegevens ach-
ter te laten. Op het politiebureau 
bleek dat de vrouw onder invloed 
van alcohol verkeerde. Tegen haar 
is proces-verbaal opgemaakt.

Aangehouden 
na aanrijding

Kwaliteit en vaKmanschap
telefoon 06-16466899

website: www.hoflandstuKadoors.nl
e-mail: richardhofland@ziggo.nl





6 februari 201420

Nieuwe start voor
Koos de Vries bij DCIJ

IJmuiden - Bij de Damclub 
IJmuiden is de onderlinge com-
petitie het belangrijkste toer-
nooi. Daar bestrijden de club-
genoten elkaar fel maar worden 
tevens vriendschappen geslo-
ten. De partijen worden met veel 
inzet gespeeld. Hierdoor heb-
ben de sterkere dammers het 
vaak moeilijk om het krachts-
verschil in de score tot uitdruk-
king te brengen. Cees van der 
Vlis kreeg een tot het bot gemo-

tiveerde Koos de Vries (foto) te-
genover zich. Het werd een fel-
le strijd die veel aandacht kreeg 
van de omstanders. Na een he-
vige strijd kwam er een eindspel 
op het bord waar beiden uiterst 
alert te werk moesten gaan. Het 
resulteerde in een puntendeling. 
Nicole Schouten liet Jan Apel-
doorn alle hoeken van het bord 
zien en won met overtuiging. 
Piet Kok bestreed Casper Reme-
ijer met zijn belangrijkste wapen: 
vechtlust. Uiteindelijk bleek het 
niet voldoende. Remeijer toon-
de met een surplus aan tech-
niek dat hij de sterkste was. Ber-
rie Bottelier trad aan tegen Mar-
tijn Vis en Rick de Wolf. Bij eer-
dere gelegenheden lieten De 
Wolf en Vis zien dat zij specta-
culaire vorderingen maken maar 
tegen Bottelier waren ze de-
ze keer kansloos. Conall Sleutel 
won van Jan Maarten Koorn en 
steeg daarmee weer wat plaat-
sen op de ranglijst. Stella van 
Buuren en Jacqueline Schouten 
speelden een partij met wisse-
lende kansen. 

Isolatieproject afgerond
IJmuiden - Op 16 januari is het 
isolatieproject van 148 woningen 
aan de Bornstraat en omgeving  
in Velsen-Noord opgeleverd.  De  
eengezinswoningen van Velison 
Wonen zijn afgelopen jaar voor-
zien van dak- en kruipruimte-iso-
latie en de dakpannen zijn vervan-
gen. 
Nadat voldoende huurders ak-
koord waren met de plannen 
startten begin 2013 de werkzaam-
heden voor de vloerisolatie. Het 
aanbrengen van de  isolatie ge-
beurde vanaf de buitenzijde van 
de woning, waarbij schuimbeton 
in de kruipruimte werd gespoten. 
Dit schuimbeton heeft als positie-
ve eigenschap dat het warmtever-
lies via de begane grond tegen 
gaat en het een dampremmen-
de werking heeft. Het doortrekken 
van vocht vanuit de woonvertrek-
ken wordt daardoor zoveel moge-
lijk beperkt. 
De grootste klus was het vernieu-
wen van de dakpannen en het 
aanbrengen van dakisolatie. De 
isolatie kon over het bestaande 

dakbeschot worden gelegd, waar-
door de overlast voor de bewoners 
tot een minimum beperkt bleef. 
Tegelijk met het aanbrengen van 
de dakisolatie zijn de dakramen 
waar dat nodig was, vervangen.
Velison Wonen investeerde in to-
taal 900.000 euro in het vervangen 
van de dakpannen en de isolatie- 
werkzaamheden. Door de maat-
regelen is de labelklasse van de 
woningen verhoogd van klasse F 
naar klasse D. Omdat het om een 
isolatieproject ging, was er sprake 
van woningverbetering en werd 
aan de bewoners een huurver-
hoging doorberekend. Daar staat 
tegenover dat door de isolerende 
maatregelen die aan de woningen 
zijn getroffen energie wordt be-
spaard. Naar verwachting levert 
dat voor de bewoners (bij een ge-
middeld stookgedrag) een bespa-
ring op de energiekosten op. 
Naast energiezuiniger is ook het 
wooncomfort door de vloerisolatie 
verbeterd. Voor de bewoners zal 
de woning na het aanbrengen van 
de isolatie behaaglijker aanvoelen.

IJmuiden - Zaterdag 15 febru-
ari wordt van 10.00 tot 16.00 uur 
weer een kinderkermis op OBS 
De Klipper aan de Orionweg 576 
georganiseerd. Iedereen is van 
harte welkom.

Kinderkermis 
op De Klipper

Zwart Techniek 
opnieuw shirtsponsor
IJmuiden - Vorig seizoen pre-
senteerde het bestuur van IJVV 
Stormvogels vol trots de nieu-
we shirtsponsor voor het eer-
ste selectieteam van de zon-
dag; Zwart Techniek BV. De-
ze oer IJmuidense onderne-
ming heeft de reeds jarenlan-
ge intensieve banden met IJVV 
Stormvogels omgezet in con-
tract voor shirtsponsoring. Al-
gemeen directeur Ton Zwart 
is al jarenlang een actief lid en 
adviseur via de Stichting Spon-
soring Stormvogels en was ooit 
speler van het eerste elftal van 
de Blauwwitten. Zijn broer Jack 
maakte nog niet zo lang gele-
den deel uit van het bestuur 
van het toenmalige Stormvo-
gelsTelstar en is actief lid van 
de fi nanciële commissie van 
Stormvogels terwijl hun vader 

Henk Zwart de voorzittersha-
mer hanteerde bij IJVV Storm-
vogels begin jaren zestig. Het is 
dus beslist geen toeval dat de-
ze partijen, samen met de an-
dere directieleden van Zwart 
techniek elkaar in 2012 gevon-
den hebben in een mooie over-
eenkomst. 
Ook dit lopende seizoen speelt 
IJVV Stormvogels in een prach-
tig retro tenue en draagt met 
trots het logo van Zwart Tech-
niek. Zwart Techniek en IJVV 
Stormvogels staan beiden borg 
voor duurzaamheid, power en 
de IJmuidense werklust en 
nuchterheid. Door omstandig-
heden heeft publicatie van dit 
alles even geduurd maar ook 
in het seizoen 2013/2014 is er 
sprake van een mooie IJmui-
dense combinatie.

DKV-jeugdwedstrijden
IJmuiden - De E1 werd zaterdag 
1 februari kampioen. Het team 
speelde met Ben, Raphael, Stef-
fan, Isa en Valeria een erg leu-
ke wedstrijd voor een tribune vol 
publiek. Het was een echt feest-
je, de voorzitster kwam in eigen 
persoon de medailles uitreiken, 
en dat vonden de kids wel heel 
erg indrukwekkend. En daarna... 
lekker aan de taart. De D1 speel-
de tegen de nummer 2. DKV 
bleef goed bij in de eerste helft. 
Lisa scoorde één maal en Rik 
zelfs drie maal. Zo stond het met 
de rust ‘slechts’ 4-5 voor Mad-
joe. In de tweede helft werd het 
door een doorloopbal van Rik  al 
snel 5-5. Helaas wist Madjoe ook 
nog drie keer te scoren en liepen 
ze uit naar 5-8. De aanval, met 
Rebecca, Dewi, Isabelle en Sien 
bleven zoeken naar de kansjes. 
Sien beloonde haar goede spel 
met een mooi afstandsschot en 
bepaalde de eindstand hiermee 
op 6-8. Een super goede wed-
strijd van de D1. De C2 speel-
de tegen Aurora C1, ondanks 
het goede verdedigen en de gro-
te kansen wisten de ballen niet 
echt de weg door de mand te 
vinden. 1-9 werd er verloren. De 
C1 speelde tegen Groen Geel. 
DKV speelde een sterke wed-

strijd. Met rust stond het dan 
ook 0-7. In de tweede helft werd 
het spel doorgezet en werd de 
wedstrijd gewonnen met 12-2. 
Topscoorder was Sverre met 5 
doelpunten. De A1 won verdiend 
met 13-11 van TOP A3. 

IJmuiden - Ingenieurs- en ad-
viesbureau BK Groep heeft in 
2013 ondanks de economische 
crisis een positief resultaat ge-
boekt. Dat kwam substantieel 
hoger uit dan in 2011 en 2012. In 
die jaren werd een winst van on-
geveer vijf ton geboekt. De voor-
uitzichten voor 2014 zijn bemoe-
digend. Er komt steeds meer be-
weging in de lange tijd stagne-
rende markt. Een gevolg van die 
positieve ontwikkeling is een toe-
name van het aantal vacatures 
binnen de 240 werknemers tel-
lende BK Groep. In de optiek van 
BK Groep is één van de manie-
ren om de gevolgen van de cri-
sis zo veel mogelijk te beperken 
een actieve acquisitie. Daar is 
ook in 2013 stevig op ingezet. Zo 
werd een vestiging in Helmond 
geopend die opdrachtgevers in 
onder meer Brabant, Limburg en 
een deel van Gelderland bedient. 
Daarmee werd de landelijke dek-
king van BK Groep (met een 
hoofdkantoor in IJmuiden) een 
feit. Tevens lanceerde het bedrijf 
in 2013 de nieuwe labels BK Ma-
ritiem en BK Duurzaamheid. Die 
zijn succesvol in de markt gezet 
en wisten zich een goede posi-
tie en uiteenlopende opdracht-
gevers te verwerven. Veel sec-
toren hadden in 2013 te kam-
pen met stilstand. Maar die ne-
gatieve trend lijkt meer en meer 
te worden doorbroken. BK Groep 
signaleert de laatste maanden 
in vele branches méér bewe-
ging. Bedrijven en bijvoorbeeld 
ook corporaties die lange tijd een 
pas op de plaats maakten en te-
rughoudend waren met het ver-
strekken van opdrachten, gaan 
weer steviger aan de gang en 
maken – zij het vaak nog op be-
scheiden schaal – een begin met 
hun inhaalslag. Mede op basis 
van de tot op heden voor 2014 
verworven opdrachten verwacht 
directeur Bert Zijl van BK Groep 
dat de opgaande lijn doorzet: ,,Ik 
ben behoorlijk positief. Veel sec-
toren hebben te lijden gehad on-
der een aanhoudende stilstand 
of teruggang. Maar al in de laat-
ste maanden van 2013 kwamen 
er steeds vaker signalen dat het 
tij begint te keren. Die trend lijkt 
steeds steviger te worden. Voor 
BK Groep zijn de vooruitzichten 
ronduit bemoedigend.’’ De op-
gaande lijn leidt tot een groei 
van het aantal vacatures bij BK 
Groep. Het bedrijf heeft, ver-
deeld over de diverse vestigin-
gen, plaats voor circa tien nieu-
we vakmensen. Zie ook www.bk-
groep.nl.

BK Groep 
boekt winst
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De Mel-Watervliet 
bestaat 50 jaar

2014 is een bijzonder jaar voor 
Wijkcentrum de Mel-Watervliet 
in Velsen Noord. In het voor-
jaar start de bouw van de Bre-
de School, waar het wijkcen-
trum medio 2015 onderdak 
zal gaan vinden. In 2014 be-
staat De Mel-Watervliet ech-
ter ook 50 jaar, een feit waar-
bij het Wijkcentrum het gehe-
le jaar uitgebreid wil gaan stil-
staan. In 1964 werden twee 
buurtcentra in Velsen Noord, 
de Meerpaal en De Loods sa-
mengevoegd tot Buurtcen-
trum de Mel;  M(Meerpaal), 
E(En), L(Loods). In de afgelo-
pen 50 jaar heeft De Mel di-
verse locaties gehad, o.a. de 
kerk aan de Grote Hout of Ko-
ningsweg en het Wijkermeer-
centrum aan de Wijkermeer-
weg. Helaas hebben branden 
een grote rol gespeeld, 3 keer 
is de Mel getroffen door een 
verwoestende brand. De meest 
recente, in de nieuwjaars-
nacht van 2012, staat natuur-
lijk iedereen nog in het geheu-
gen gegrift. Na een noodloca-
tie in De Schulpen heeft sinds 
januari 2013 De Mel een nieu-
we locatie gevonden in Water-
vliet. Hierdoor is De Mel als het 
ware weer thuis omdat dit ook 
de locatie was van de Meer-

paal. In 50 jaar zijn er natuur-
lijk ook veel highlights geweest, 
om er een paar uit te lichten; de 
jaarlijkse zeskamp, Zolderrock 
in het Wijkeroogpark, de 5 mei 
vieringen en evenementen als 
de straatspeeldag, thuismarkt, 
de avond4daagse. En recent; 
de winkel de 2e kans en ‘op-
kikkertjes’. Een geschiedenis-
verhaal is nooit compleet zon-
der de vrijwilligers. Door hun 
inzet heeft De Mel deze mijl-
paal gehaald. Logisch dat ook 

in de komende festiviteiten de 
vrijwilligers een centrale rol zul-
len spelen. Het team wil hierbij 
dan ook grote dank en waarde-
ring uitspreken voor de tomelo-
ze inzet van vrijwilligers de af-
gelopen 50 jaar. Op dinsdag 8 
april is er een receptie, meer 
hierover in de volgende Jutter/
Hofgeest. Tot slot wil de organi-
satie nog een oproep doen voor 
oud fotomateriaal, krantenarti-
kelen, posters etc. Heeft u iets? 
Bel 0251-226445.

De Mel-Watervliet - Zondag 9 
februari van 11.00 tot 14.30 uur 
houdt Wijkcentrum de Mel-Wa-
tervliet in Velsen-Noord weer een 
rommelmarkt. Na de brand in De 
Mel zijn er geen rommelmarkten 
meer georganiseerd, maar op ve-
len verzoek zijn er nu een aantal 
gepland. Entree tot de rommel-
markt is gratis, tafels voor verko-
pen zijn te reserveren vanaf 2,50 
euro. Meer weten over rommel-
markten en/of reserveren van 
een tafel? Bel 0251-226 445.

Rommelmarkt

De Spil - Uw favoriete vakan-
tiebestemming is Spanje en u 
wilt graag de taal een beet-
je leren kennen? Onze docen-
te Gloria-Roest-Mercadel-Val-
divieso heeft weer zin om les 
te geven. Aan haar naam kunt 
u zien dat u een echte Spaan-
se docente heeft. We willen de 
lessen starten op donderdag 6 
maart  van 19.30 tot 21.00 uur. 
De prijs van de cursus is 61,50 
euro voor 10 lessen van  ander-
half uur, excl. materiaalkosten. 
De cursus kan alleen doorgaan 
bij voldoende deelname. U 
kunt zich aanmelden via www.
stichtingwelzijnvelsen.nl onder 
cursus&zo  of een inschrijffor-
mulier ophalen in een van de 
buurtcentra. Hasta la vista!

Spaans

De Brulboei - De volgende film-
avond die vooral voor vrouwen is 
bedoeld, maar waar mannen ook 
welkom zijn, is woensdag 12 fe-
bruari in Buurthuis de Brulboei. 
U ziet dan ‘Hoe duur was de sui-
ker?’ Een film naar de succesvol-
le roman van Cynthia McLeod. 
De film biedt een aangrijpende 
blik op de suikerperiode, waarin 
slaven hard moesten ploeteren 
voor de blanke elite. We volgen 
het relaas van twee halfzusjes: 
de blanke Sarith en haar lijfsla-
vin Mini-Mini in een achttiende-
eeuwse kolonie in Suriname. De 
film begint om 20.00 uur. Kaarten 
à 2,50 euro zijn verkrijgbaar aan 
de zaal. Meer weten? Bel 0255-
510652. Zie ook www.buurthuis-
debrulboei.nl.

Filmavond 
voor vrouwen

De Mel-Watervliet - Wijkcen-
trum de Mel-Watervliet in Vel-
sen-Noord organiseert zater-
dagavond 8 februari een coun-
try-avond. DJ Kees verzorgt de 
muziek en brengt vele beken-
de nummers ten gehore om de 
country-dansers op de vloer te 
krijgen. Aanvang om 20.00 uur, 
entree 3 euro. Meer weten? Bel 
0251-226445

Country-avond

WonenPlus - Voor de Felici-
tatiedienst zijn wij dringend op 
zoek naar bezoekers voor de 
wijken Driehuis, Velsen-Zuid en 
Santpoort-Noord. Het betreft 
het bezoeken van jarigen van 80 
jaar en ouder. De functie heeft 
naast het feliciteren van de jari-
ge ook tot doel tijdig te signale-
ren of er sprake is van bijvoor-
beeld eenzaamheid of behoefte 
aan hulp. Voor deze functie zoe-
ken wij mensen die beschikken 
over goede sociale vaardigheden 
en inlevingsvermogen. Meer we-
ten? Bel 0255-518888.

Felicitatiedienst

Cursusbureau – Mindfulness be-
tekent letterlijk aandachtigheid of 
oplettendheid. In de Mindfulness 
Training leer je met aandacht aan-
wezig te zijn in het huidige mo-
ment. Dat klinkt heel eenvoudig 
en vanzelfsprekend, in de praktijk 
blijkt dit toch behoorlijk lastig te 
zijn. Mindfulness: van Doen naar 
Zijn. In Buurtcentrum de Dwarslig-
ger. Wekelijks op donderdagavond 
van 19.30 tot 20.30 uur. De kosten 
zijn 25 euro voor 5 lessen. De eer-
ste les is op 13 maart. Inschrijven 
kan via de website www.welzijn-
velsen.nl of  een inschrijfformu-
lier ophalen in een van onze cen-
tra. Meer weten? Bel 0255-512725

Mindfulness

Cursusbureau - Houdt u van de 
mediterrane keuken maar komt 
u niet verder dan macaroni of 
spaghetti dan is dit uw kans! U 
leert hier kennis te maken met 
de echte Italiaanse keuken. We 
starten met 5 lessen en de eer-
ste les is op 18 maart.
U krijgt ongeveer een week voor  
aanvang de boodschappen-
lijst. U koopt zelf de ingrediën-

ten en neemt uw eigen pannen 
mee. U kookt in De Dwarsligger 
en neemt uw maaltijd mee naar 
huis. Dinsdagmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur. Kosten 30 euro 
voor 5 lessen. 
U kunt zich inschrijven via de 
website www.welzijnvelsen.nl of  
een inschrijfformulier ophalen in 
een van onze centra. Meer we-
ten? Bel 0255-548548.

Workshop Omgaan
met de computer
De Brulboei - In Buurthuis 
de Brulboei is weer plaats voor 
mensen die wat meer met de 
computer vertrouwd willen ra-
ken. Elke woensdagmiddag van 
13.30 tot 15.30 uur wordt les ge-
geven aan beginners of gevor-
derden. In vijf bijeenkomsten le-
ren beginners omgaan met de 
pc, teksten verwerken, surfen 
op het internet, e-mailen en te-

lebankieren. Gevorderden leren 
eenvoudig foto’s bewerken en 
presenteren, werken met Publis-
her. Naar keuze kunt u zelf uw 
laptop meenemen om de lessen 
te volgen. 
De workshop kost 20 euro en 
bestaat uit vijf lessen. De work-
shop start zodra voldoende men-
sen zich hebben aangemeld. 
Meer weten? Bel 0255-510652.

De Dwarsligger - Op zondag 
16 februari  wordt in Buurtcen-
trum de Dwarsligger een gezel-
lige spelletjesmiddag georgani-
seerd. U  kunt daar sjoelen, dar-
ten,  klaverjassen, etc. We gaan 
open om 14.00 uur. Het duurt tot 
17.00 uur.  U bent allen van har-
te welkom. Deze middag is het 
slot van de week van de liefde. U 
kunt ons vrijdag 14 februari te-
genkomen bij Dekamarkt-Zee-
wijkplein waar wij rozen mogen 
uitdelen met een uitnodiging 
voor alle vijftig plus party’s. U 
krijgt bij entree een gratis kopje 
koffie of thee. Meer weten? Bel 
0255-512725.

Vijftig plus party

WonenPlus - Omdat er veel be-
hoefte is voor hulp bij het invul-
len van de aangifte, heeft Wo-
nenPlus een speciaal team sa-
mengesteld van ongeveer 10 
vrijwilligers. WonenPlus bemid-
delt voor ouderen en mensen 
met een beperking, die een ei-
gen vermogen bezitten tot on-
geveer 20.000 euro per persoon. 
Het gaat om eenvoudige aangif-
ten die betrekking hebben op 
box 1. Soms kunnen mensen in 
aanmerking komen voor terug-
gave, bijvoorbeeld door (hoge) 
ziektekosten. Hiervoor kan men 
het hele jaar bij WonenPlus te-
recht. Voor uw belastingaangifte 
s.v.p. bellen vóór 10 maart, dan 
kan voor 1 april hulp geboden 
worden. De medewerkers ko-
men bij de klanten thuis. De kos-
ten van deze dienst zijn: 15 euro 
per formulier. Meer weten? Bel 
0255-518888.

Belasting-
aangifte

Dwarsligger - Van 20 januari tot 
20 maart exposeert Yvonne de 
Vries-Leeuw (www.leeuwenstre-
ken.nl) in buurtcentrum de 
Dwarsligger. Er hangen 18 doe-
ken van haar werk met als thema 
‘Dieren en Mensen’. Tijdens kan-
tooruren van maandag t/m vrijdag 
(9.00 tot 16.00) en van 19.00 uur 
tot 22.00 uur bent u van harte wel-
kom haar schilderijen te bekijken.

Tentoonstelling
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‘Talent on the Move’ in 
Stadsschouwburg Velsen
Velsen - Op dinsdag 18 febru-
ari (20.15 uur) gaat in de Stads-
schouwburg Velsen het doek op 
voor Holland Dance Festival on 
Tour. Niet vaak krijgen danslief-
hebbers de gelegenheid om zo-
veel hoogtepunten uit het werk 
van de gelauwerde choreogra-
fen Regina van Berkel, Club Guy 
& Roni en Nacho Duato op één 
avond te zien. De jonge dansers 
in de nieuwe editie van ‘Talent 
on the move’ krijgen het voor el-
kaar. De eerder genoemde ster-
choreografen gunnen het de 
jonge (inter)nationale dansers 
van Codarts vanwege hun uit-
zonderlijke talent en hun aan-
stekelijke, onstuitbare passie. 
En die zal het publiek zien en 
voelen! De nieuwe generatie in-
ternationale topdansers danst 
de sterren van de Velsense he-
mel. 
Uit de honderden dansers van 
over de hele wereld die jaarlijks 
auditeren bij de dansacademie 
Codarts Rotterdam, selecteert 
de hogeschool enkele tiental-
len toptalenten. Zij worden ge-
degen voorbereid op een pro-
fessionele carrière in de inter-
nationale danswereld. Op initia-
tief van Holland Dance trekt een 
selectie van deze talenten ver-
volgens door het land. Met over-
gave en passie zetten de dan-
sers een afwisselende avond 
vol hoogtepunten neer. Zij pre-
senteren uiteenlopende stukken 

van zowel aanstormende als ge-
renommeerde choreografen.
Door een intensieve samenwer-
king tussen het Kunstencen-
trum Velsen en het Vellsesan 
College krijgen in de IJmond 
jonge danstalenten extra moge-
lijkheden om tijdens schooluren 
hun kansen op een plek op één 
van de dansacademies te ver-
groten. 
Naast het gewone lesrooster 
worden er uren ingeroosterd 
om binnen deze Dansklas ex-
tra danslessen te volgen. Bo-
vendien bezoeken de leerlingen 
voorafgaand aan de dansvoor-
stellingen een extra program-
ma in de Stadsschouwburg Vel-
sen. Door het bijwonen van war-
ming-ups, het volgen van mas-
terclasses en meet & greets met 
de dansers krijgen zij een uniek 
kijkje in de professionele dans-
keuken.
Na het volgen van deze voorop-
leiding zijn de leerlingen goed 
voorbereid op een vervolgoplei-
ding aan het MBO of het HBO. 
Ze kunnen vol vertrouwen au-
ditie doen en straks de sterren 
van de hemel dansen. 
De eerste leerlingen van de 
dansklas zijn inmiddels door-
gestroomd naar het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag 
en de Lucia Marthas Dansaca-
demie.
Prijs: vanaf 20,75 euro. Zie ook  
www.stadsschouwburgvelsen.nl

Rick en Henriëtte in 
‘Liefde Half om Half’
Velsen - Regisseur Job Gos-
schalk heeft vele hits in het the-
ater, maar ook op televisie en het 
witte doek op zijn naam staan: 
‘Single’, ‘Alle Tijd’ en ‘’t Schaep’. 
Op zaterdag 22 februari (20.15 
uur) brengt hij de wereldbe-
roemde komedie ‘Liefde half 
om half’ naar de Stadsschouw-
burg Velsen met een heuse ster-
rencast: o.a. Rick Engelkes, Lone 
van Roosendaal en Henriët-
te Tol. De klassieker ‘Liefde Half 
om Half’ van de grote Britse blij-
spelauteur Alan Ayckbourn is in 
Velsen geen onbekende. Nie-
mand minder dan Jeroen Krab-
bé en Pleuni Touw gingen Rick 
Engelkes en Henriëtte Tol voor 
in deze komedie waarin we drie 
stellen leren kennen. 
Twee van de koppels gebruiken 
het andere duo als alibi voor het 
vreemdgaan. Een relatiekomedie 
waarbij het publiek twee dieetjes 
op twee verschillende avonden 

tegelijkertijd ziet plaats vinden.
De nieuwe versie van ‘Liefde 
Half om Half’ wordt geregisseerd 
door Job Gosschalk. Hij is niet 
alleen de regisseur van de suc-
cesfilms ‘Alles is liefde’ en ‘Al-
les Familie’ maar ook Alan Ayck-
bourn’s ‘Verre Vrienden’. 
Deze succesvolle voorstel-
ling van het Nationale Toneel 
speelde ook voor een volle zaal 
in de Stadsschouwburg Vel-
sen. ,,Voor acteurs is het spelen 
van Ayckbourns stukken onge-
veer het allerleukste wat er is’’, 
zegt de regisseur en het creatie-
ve brein achter tv-successen als 
‘’t Schaep’ en ‘Moeder, ik wil bij 
de revue’. ,,Er zit bij Ayckbourn 
meestal een tragische laag on-
der een karakter. Dat maakt zijn 
stukken zo knap.’’
Toegang vanaf 27,25 euro. Meer 
info: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of tel. 0255-515789. (foto: 
Michel Porro)

Klaas 
van der Eerden

in Velsen
Velsen - Er zijn 7 dagen in 
een week, 7 kleuren van de re-
genboog, 7 wereldwonderen, 
7 zeeën en 7 continenten. Om 
het rijtje compleet te maken 
brengt Klaas van der Eerden op 
woensdag 19 februari (20.15 
uur) zijn zevende theaterpro-
gramma in de Stadsschouw-
burg Velsen. Na zes succesvol-
le shows vindt de comedian het 
tijd voor een feestje. Een best-
off comedyfeest. Zijn vele fans 
weten dat een echt Klaas van 
der Eerden-feest vol zit met ra-
ke observaties, persoonlijke 
verhalen, hilarische types en 
weergaloze muzikale acts. Al-
leen dus nu met de allerbeste 
die hij ooit heeft gemaakt. Op 
veler verzoek in ‘Sixpack’ nog 
een keer hilarische acts als de 
dwarsfluit-act, Human beat-
box en de witte hangjonge-
ren. Toegang vanaf 19,25 euro. 
Meer info: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789. (foto: Studio Jona)

Singer- en songwriter 
Tim Knol in het Thalia
IJmuiden - Tim Knol is terug 
in het theater! Helemaal alleen, 
op blote voeten, slechts verge-
zeld door bijzondere gitaren en 
zijn prachtige stem. Een avond 
lang genieten van Tim’s tijdlo-
ze liedjes met een rauw randje. 
Muziek waarin het beste uit he-
den en verleden samenkomt. Op 
vrijdag 21 februari (20.15 uur) is 
de singer-songwriter met zijn in-
tieme soloconcert te zien in het 
knusse Thalia Theater, Brees-
aapstraat 52.
Er komen liedjes voorbij van zijn 

eerste twee albums en kersverse 
songs van zijn laatste plaat ‘Sol-
dier On’. 
Tim onthult wie zijn helden en in-
spiratiebronnen zijn, haalt herin-
neringen op, vertelt sterke ver-
halen en laat zo een nieuwe kant 
van zichzelf zien. Lowlands en 
Pinkpop moeten nog even wach-
ten, want Tim gaat ‘Terug’ naar 
het theater.
Prijs: vanaf 19,75 euro. Meer in-
fo: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of tel. 0255-515789. (foto: 
Jens van der Velde)

Stadsschouwburg Velsen
Bloedstollende moord 

bij Baantjer

Velsen - Op zondag 16 en maan-
dag 17 februari (20.15 uur) waant 
het publiek van de Stadsschouw-
burg Velsen zich middenin een 
spannende nieuwe aflevering van 
de ongekend populaire en oer-
Hollandse televisieserie ‘Baantjer’. 
Topacteurs Peter Tuinman als De 
Cock, Mike Weerts als Vledder en 
niemand minder dan Peter Römer 

als Buitendam zorgen voor een 
unieke theaterbelevenis. De ei-
genzinnige inspecteur De Cock, 
zijn assistent Vledder en hoofd-
commissaris Buitendam komen 
direct in actie nadat vlak voor de 
neus van de theaterbezoekers 
een heuse moord is gepleegd. 
De schok bij publiek en theater-
medewerkers is groot, maar een 
aantal van deze medewerkers en 
wellicht mensen uit het publiek 
weten meer. Het publiek heeft 
een essentiële rol om de moorde-
naar te ontmaskeren en de zoek-
tocht naar de dader zal zich niet 
alleen beperken tot het toneel. 
Grenzen tussen fictie en realiteit 
vervagen in deze spannende, in-
teractieve voorstelling met on-
verwachte wendingen. Niemand 
mag naar huis voordat de moord 
is opgelost! Toegang vanaf 32,75 
euro. Zie ook www.stadsschouw-
burgvelsen.nl. (foto: Roy Beusker)

Velsen-Zuid - Wegens succes 
geprolongeerd! Op 9 februari 
om 14.00 uur is Beeckestijn op-
nieuw de plek om te zijn. Voor 
iedereen, die van Landschap-
pen en kunst houdt is er een 
lezing door historisch geograaf 
en vrijwilliger op Beeckestijn, 
Hans Schut, met muziek, voor-
dracht en beelden over Kenne-
mer landschappen vroeger en 
nu, die u vertrouwd, maar toch 
onbekend zijn. Aanleiding is de 
tot en met 23 februari verleng-
de kunst-tentoonstelling: ‘Ken-
nemer Landschappen’ op bui-
tenplaats Beeckestijn. De kos-
ten bedragen 7 euro inclusief 
entree, tentoonstelling en een 
consumptie. Reserveren kan 
rechtstreeks bij Hans Schut 
0255518020 of hans_schut@
hotmail.com.

Lezing op 
Landgoed 

Beeckestijn
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Laatste Raadsplein
in Tata Steel Stadion
Donderdag 13 februari 2014  
vergadert de gemeenteraad van 
Velsen voor de laatste keer in het 
Tata Steel Stadion in Velsen-Zuid.

De vergadering van het Raadsplein, 
een Carrousel, begint om 19.30 uur. 
Op donderdag 6 maart is er weer 
een raadsvergadering in de raadzaal 

van het gerenoveerde stadhuis aan 
het Plein 1945 te IJmuiden. Begin 
maart verhuizen de griffie, het col-
lege en de overige collega’s van ge-
bouw De Beurs naar het gerenoveer-
de deel van het stadhuis. Bezoekers 
voor de Raadspleinvergaderingen 
zijn welkom via de ingang aan het 
Plein 1945.

DeStemvanVelsen.nl
Op woensdag 19 maart 2014 kie-
zen de  inwoners van Velsen een 
nieuwe gemeenteraad. Om de in-
woners in staat te stellen zich zo 
goed mogelijk voor te bereiden 
kunnen ze gebruik maken van een 
interactieve stemtest: DeStemvan-
Velsen.nl

Op deze website krijg je als bezoeker 
op een vernieuwende manier infor-
matie over de standpunten die par-
tijen hebben ingenomen over actu-
ele kwesties die er in Velsen spelen. 
Door middel van stellingen kom je 
meer te weten over hun standpun-
ten. Deze stellingen gaan bijvoor-
beeld over het invoeren van een par-
keervergunning, cameratoezicht op 
straat, behoud van voorzieningen en 
de lokale lasten zoals de OZB en af-
valstoffenheffing. Aan het eind van 
de stemtest kan je op basis van eigen 
keuzes achterhalen met welke poli-
tieke partij jouw opvatting het meest 
overeenkomt.
 
Naast het maken van de stemtest kan 
je op de website van DeStemvanVel-
sen.nl zelf een goed idee voor Velsen 
plaatsen. Ook kan je stemmen op eer-
der ingebrachte ideeën van plaats-

genoten. Sociale media bieden ook 
de mogelijkheid om de uitslagen en 
ideeën te delen met je vrienden en 
volgers.
 
Met DeStemvanVelsen.nl hoopt de 
gemeenteraad de inwoners een hulp-
middel te geven bij het uitbrengen 
van de uiteindelijke stem op een van 
de politieke partijen die meedoen 
aan de verkiezingen voor de nieuwe 
raad op woensdag 19 maart 2014.

Velsen scoort als koploper
De gemeente Velsen werkt  met 
haar samenwerkingspartners hard 
aan een betrouwbaar, betaalbaar 
en goed riool. En met succes – Vel-
sen scoort als ‘koploper’, oordeel-
de de landelijke commissie die dat 
toetst.

De gemeente Velsen is verantwoorde-
lijk voor het riool. Het is een belang-
rijk onderdeel van de zogenaamde 
waterketen, die verder bestaat uit de 
productie van drinkwater (PWN) en 
de waterzuivering (waterschap). Vel-
sen werkt al jaren aan een goede, be-
trouwbare en betaalbare waterketen – 
samen met het Hoogheemraadschap 
van Rijnland, Rijkswaterstaat, Zeeha-
ven IJmuiden en de andere gemeen-
ten onder het Noordzeekanaal. De-
ze partners hebben in 2012 getekend 
voor een kostenbesparing, die lande-
lijk moet oplopen tot 380 miljoen ten 
opzichte van 2010. De gezamenlijke 
inspanningen hebben de hoogste sco-
re opgeleverd  – die van ‘koploper’ – 
van de landelijke commissie die de sa-
menwerking en de besparingen in de 
waterketen beoordeelt. 

Eén van de Velsense maatregelen is 

de scheiding van schoon en vuil water. 
In de Planetenweg, IJmuiden zijn in 
2013 bijvoorbeeld ‘waterkratten’ on-
der het wegdek geplaatst, die het scho-
ne hemelwater langzaam afgeven aan 
de grond. Voorheen kwam dit schone 
water bij het andere (vuile) water van 
het riool, dat daarna weer gezuiverd 
moest worden. Door het schone water 
apart af te voeren,  hoeft er minder ri-
oolwater gezuiverd te worden en dat 
scheelt in de kosten. Dezelfde tech-
niek wordt ook toegepast bij de werk-
zaamheden aan de IJmuiderstraat-
weg, die in februari gaan plaatsvinden 
(zie elders in deze Infopagina). Zo be-
spaart Velsen op zijn rioolkosten, ter-
wijl het systeem betrouwbaar blijft. 
Inwoner van Velsen merken dat in 
hun portemonnee; de rioolwaterhef-
fing is al jaren nauwelijks gestegen.  

De voorzitter van de Visitatiecommis-
sie Waterketen, oud-minister Kar-
la Peijs, maakte de score op 23 janua-
ri 2014 bekend. Velsen behoort daar-
mee tot de beste 34% van Nederland. 
Het volledige rapport van de Visitatie-
commissie staat op www.samenwer-
kenaanwater.nl/visitatie. (foto: ge-
meente Velsen)

Burgerpanel over verkeer
Inwoners van Velsen zijn rede-
lijk tevreden over het verkeer. 
Minder tevreden zijn de  fietsers 
en automobilisten over de door-
stroming op de kruising Zee-
weg/Lange Nieuwstraat. Fiet-
sers zien ook graag de kruising 
Marktplein/Lange Nieuwstraat 
veiliger. Dat zijn de belangrijk-
ste resultaten van het Burgerpa-
nel Velsen over verkeer.

Dagelijks gaan inwoners van Vel-
sen naar hun werk, school of andere 
afspraken. Dit doen zij met de auto, 
op de fiets of met het openbaar ver-
voer. Hiervoor is het belangrijk dat 
de doorstroming van het verkeer, 
de verkeersveiligheid en de kwa-
liteit van het openbaar vervoer zo 
goed mogelijk geregeld zijn. Om be-
ter inzicht te krijgen hoe inwoners 
dit zelf ervaren, heeft de gemeen-
te Velsen weer een burgerpanel-
onderzoek gedaan, met specifieke 

vragen over tien locaties in Velsen. 

De meeste respondenten vinden de 
aanpak van onveilige punten voor 
fietsers het belangrijkst, gevolgd 
door de verbetering van de door-
stroming. Opvallend is, dat 20% 
van de ondervraagden zegt nooit 
gebruik te maken van de fiets, ter-
wijl Velsen een prima fietsstad is. 
Velsen is zelfs genomineerd voor 
de titel Fietsstad 2014!

De aandachtspunten uit het on-
derzoek worden betrokken bij de 
plannen van geplande wegwerk-
zaamheden of reconstructies,  
zoals bij de herinrichting van de 
Lange Nieuwstraat. Ook levert dit 
onderzoek belangrijke bouwste-
nen om het fietsen in Velsen nog  
veiliger te maken. Kijk voor het vol-
ledige onderzoek op www.velsen.nl 
onder ‘Burgerpanel’.
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Wijkermeerweg opgeknapt
Deze zomer wordt er gestart met 
het leefbaar en veiliger maken 
van de Wijkermeerweg en om-
geving in Velsen-Noord. Woens-
dagavond 29 januari jl. werd er 
een inloopbijeenkomst in ba-
sisschool De Triangel in Velsen-
Noord gehouden. Ruim veer-
tig omwonenden keken naar de 
plannen.

Een belangrijke ingreep is, dat de 
Wijkermeerweg een 30 kilometer-
weg wordt en er dus minder snel 
wordt gereden. Op het deel van de 
Wijkermeerweg ten oosten van de 
Vletterliedenweg zal een fietspad 
worden aangelegd. Bedrijven langs 
de Wijkermeerweg worden vanaf 
de Concordiastraat ontsloten, zo-
dat er geen vrachtverkeer over de 
Wijkermeerweg hoeft. Ook het la-
den en lossen wordt verplaatst 
naar de Concordiastraat. Behal-

ve dat de straat veiliger wordt, zal 
de omgeving ook groener worden. 
Want naast de nog te bouwen Bre-
de School aan de Heirweg komt een 
park met een wandelroute naar het 
Wijkeroogpark. 

Om het wonen in deze buurt nog 
aangenamer te maken zal het 
schoolplein van de nieuwe school 
als natuurlijk speelveld worden in-
gericht, dat door iedereen gebruikt 
kan worden. Verder wordt ook het 
groengebied tussen de Heirweg en 
de Wijkermeerweg meegenomen in 
de opknapbeurt. 

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de gemeente Vel-
sen via info@velsen.nl.

Babbeltrucs en inbraak
Mensen die met babbeltrucs uw 
huis binnendringen of inbreken – 
hoe voorkom je dat? Daarin ging 
het op dinsdag 21 januari over in 
het Kruispunt in Velserbroek. Po-
litie en slotenmakers gaven infor-
matie.

Op 21 januari waren er in het Kruis-
punt in Velserbroek een middag- en 
een avondbijeenkomst over babbel-
trucs en woninginbraken. Beide bij-
eenkomsten werden goed bezocht. 
De wijkagent van Velserbroek, Kees 
Jan de Wildt, liet aan de hand van 
enkele filmpjes duidelijk zien hoe 
oplichters en inbrekers te werk gaan. 
Het was goed om te horen dat het in-
braakpercentage in Velserbroek niet 
erg hoog is. De firma NH Slotenma-
kers uit Velserbroek liet met voor-
beelden zien welke sloten wel en niet 
gebruikt moeten worden.

Het was een geslaagde middag. Alle 
aanwezigen kregen een folder mee 

waarin ze alles nog eens na konden 
lezen. De bijeenkomsten werden ge-
organiseerd door het wijkteam Vel-
serbroek, dat bestaat uit de politie, 
Velison Wonen, Woningbedrijf Vel-
sen, Brederode Wonen, stichting 
Welzijn Velsen en de gemeente Vel-
sen. (foto:  gemeente Velsen)

Werk aan de weg: Willebrordstraat/De Noostraat
De Willebrordstraat in IJmuiden 
is tot eind maart afgesloten voor 
al het verkeer, vanaf de Noostraat 
tot aan de Van der Zwaagstraat.

In het weekend van 15/16 februari 
2014 wordt de kruising Willebrord-
straat/De Noostraat voor het ge-
motoriseerde verkeer afgesloten. 
De weg wordt vernieuwd, het riool 

wordt vervangen en er komen ener-
giezuinige led-lampen langs de we-
gen en het fietspad.

De Willebrordstraat wordt opgebro-
ken. Voetgangers kunnen langs de 
huizen blijven lopen Voor de bewo-
ners wordt een tijdelijke parkeer-
plaats ingericht. Aannemer KWS 
voert het werk in opdracht van de ge-

meente uit. Over het vervolg van de 
werkzaamheden wordt u nader inge-
licht. 

Zaterdagochtend 15 februari om 
6.00 uur wordt de kruising Wille-
brordstraat/De Noostraat  afgeslo-
ten. Deze wordt maandagmorgen 
om 17 februari 6.00 uur weer vrij-
gegeven. Het verkeer wordt omge-

leid via de Minister van Houtenlaan 
en de Zeeweg en vice versa. Het kan 
nodig zijn, dat er ook in de avond en 
nacht wordt doorgewerkt. De ge-
meente probeert de overlast van de 
werkzaamheden zoveel mogelijk te 
beperken. Meer informatie bij de ge-
meente Velsen via telefoonnummer: 
140255.
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Deze prachtige bundeling van 
voorzieningen hebben we de 
werknaam De Ring gegeven. Hier 
gaan samen leren en samen spor-
ten letterlijk hand in hand. Het 
ontwerp belooft veel: een prach-
tig, functioneel en zeer duurzaam 
gebouwklaar voor de toekomst. 
De omgeving van de nabijgelegen 
duinen zie je terug in de vorm  
en kleur van de gebouwen.

Tijdens het proces tot nu toe  
heb ik ook gemerkt dat de samen-
werking niet alleen vorm krijgt 
door alles onder 1 dak te plaatsen 
maar dat de organisaties elkaar 
inmiddels goed weten te vinden 
en intensief zijn gaan samen- 
werken. Het gebouw is slim  
ontworpen door de inbreng  
van de toekomstige gebruikers.  
De ruimtes van onderwijs, sport 

en welzijn zijn niet apart  naast 
elkaar ontworpen maar met  
elkaar waardoor er daadwerke-
lijk meerwaarde is ontstaan door 
deze samenvoeging van functies. 
Samen werken is ook samen 
delen geworden. Een geweldig 
resultaat al voor de eerste paal 
geslagen is!

Vanuit een prima samenwerking 
hebben we, op moderne leest ge- 
schoeid, een mooie voorziening 
in een mooie wijk weten te  
creëren. Daarvoor wil ik iedereen 
die hierbij betrokken is geweest 
hartelijk bedanken!

Annette Baerveldt,
Wethouder Gemeente Velsen 

Samen- samenwerking dat is precies wat de gemeente en het bestuur 
van de school beogen voor de ontwikkeling van de nieuwe sporthal 
en de nieuwe school . Er liggen hier veel  kansen voor verbinding tus-
sen sport en onderwijs . Dat past ook heel mooi omdat de Zandloper 
een brede school is die zich al profileert met sport. De school onder 1 
dak met de sporthal en ook nog gecombineerd met de peuterspeelzaal 
Humpie Dumpie en buitenschoolse opvang. Als wethouder van zowel 
sport onderwijs en jeugd ben ik ontzettend blij met deze combinatie. 

Voortgangsbericht

Februari 2014

Samen leren, samen sporten
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Het nieuwste van het nieuwste 
Als coördinator sportaccommodaties bij de gemeente Velsen houdt Dick Koster zich 

zowel met binnen als buitensporten bezig. De sporthallen in Zeewijk, IJmuiden-Oost 

en Velserbroek kent hij als zijn broekzak, want hij is van alle drie beheerder geweest. 

Koster kijkt uit naar de oplevering van de nieuwe accomodatie van De Ring. “Want 

daarin komt het nieuwste van het nieuwste”, zegt hij.

“De sporthal in Zeewijk is 45 jaar oud 
en aan het einde van zijn levensduur. 
Hij ziet er nog netjes uit, de mensen 
sporten er graag, maar het sanitair is 
verouderd en de sporthal is duur 
in exploitatie geworden. De nieuwe 
accomodatie De Ring wordt gebouwd 
 volgens het principe van duurzaam- 
heid, waaronder een plafond dat is  
geïsoleerd, waterbesparende douche-
kranen die werken middels sensoren 

en energiezuinige verlichting.”
Overzichtelijker en energiezuinig

Koster vertelt dat de nieuwe sporthal 
wordt ingericht met de laatste 
noviteiten. “In de kleedkamers 
komen gegoten vloeren, die zijn 
hygiënisch en beter schoon te houden. 
Het pand wordt voorzien van een 
camerasysteem dat mijn collega’s en 

mij in staat stelt om vanaf een centraal 
punt in de gaten te houden wat er in 
het gebouw gebeurt, uiteraard met 
respect voor privacy. Al met al wordt 
De Ring een stuk overzichtelijker en 
energiezuinig.”

Aantrekkelijk voor de jeugd

“De zaal kan straks in drieën worden 
verdeeld met in elk ongeveer dezelfde 
voorzieningen. Deze voorzieningen 
zijn soortgelijk aan die in de nieuwe 
gymzaal aan de Waterloolaan, waar de 
gebruikers erg enthousiast over zijn. 
De noviteiten in De Ring gaan nog een 
stap verder, ze bieden straks duizend 
en een mogelijkheden die zeker ook de 
jeugd zullen aanspreken.”
Koster vindt het leuk dat de sporters 
de voortgang van de bouw kunnen 
volgen. De nieuwbouw vindt namelijk 
plaats op drie meter afstand van de 
huidige sporthal, terwijl daar het 
sporten gewoon doorgaat.
“Daarna wordt de oude accommodatie 
gesloopt en wordt het terrein 
heringericht, met onder meer een 
speelplein voor de kinderen uit de 
buurt. Ik kijk uit naar de oplevering 
in het voorjaar van 2015. Het is altijd 
prettig om in een nieuwe omgeving te 
mogen werken, dat geeft ook straks 
vast weer een extra boost.”

Dick Koster 
coördinator sportaccommodaties 

Design&Build 
De gemeente Velsen ontwikkelt de nieuwe accomodatie De Ring volgens het 

zogenaamde Design&Build principe. Dan is er geen sprake van een architect  

die een ontwerp maakt en een aannemer die bouwt op basis van tekeningen. 

Bij Design&Build is de opdracht-nemer verantwoordelijk voor zowel het ontwerp- 

als het bouwproces; hij zoekt zelf een architect en adviseurs. Deze methode levert 

een zeer goede kwaliteit en een sneller proces op. De aanbesteding is gedaan 

door bbn adviseurs uit Amsterdam. 

Tevreden over  
samenwerking 
met gemeente
Op dinsdagavonden trainen de leden van 

volleybalvereniging ‘Smashing Velsen 96’  

in sporthal Zeewijk, op de vrijdagavonden  

vinden er hun competitiewedstrijden plaats. 

Penningmeester Gerard van Rooijen blijkt 

zeer tevreden over de samenwerking met 

de gemeente, in het bijzonder over de  

aanloop tot de nieuwbouw van de sporthal.

“Met 230 leden hebben we een vereniging 

waar gezelligheid troef is, ook rond de 

competitiewedstrijden. Ik heb het ontwerp 

van de nieuwe sporthal gezien en ik ben 

ervan overtuigd dat de kantine niet alleen 

groter en multifunctioneel wordt, maar 

ook de gezelligheid kan bieden die zo  

belangrijk is voor het verenigingsleven. 

Vanuit de kantie kun je bovendien de  

wedstrijden volgen.”

Klimaatbeheersing

“Ik ben vooral blij met de nieuwbouw  

vanwege de douche en kleedruimtes,  

want de huidige zijn hard aan vervanging 

toe. De houten, licht verende speelvloer is 

nog steeds prima, maar de temperatuur- 

beheersing van de sportruimte laat te  

wensen over. Aan het begin van ons  

trainings en speelseizoen is het er vaak te 

heet, in de winter te koud. Ik heb begrepen 

dat enkele van de redenen voor nieuw-

bouw juist betere douche en kleedruimtes 

en een goede klimaatbeheersing zijn.  

Dat komt ons dus goed uit. Het is boven-

dien mooi dat die aanpassingen straks een 

stuk energiezuiniger zullen zijn.”

Goed gepland

“Ik vind het fantastisch dat onze leden  

gewoon door kunnen spelen totdat de 

nieuwe sporthal klaar is. Dat is door de  

gemeente heel goed gepland.  

De gemeente is echt goed bezig geweest 

met het betrekken van de gebruikers bij 

deze nieuwbouw en heeft zelfs informatie 

ingewonnen bij NOC*NSF. Zodoende zijn 

de speeloppervlakken voor onze  

vereniging ook straks geschikt voor onze 

doeleinden: vier velden, waarbij rekening 

is gehouden met de benodige uitloop-

ruimte.”

Gerard van Rooijen

Penningmeester ‘Smashing Velsen 96’

Artist impression
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De gemeente Velsen, stichting Bijzonder Basisonderwijs Velsen en stichting Welzijn  
Velsen ontwikkelen gezamenlijk de nieuwe accommodatie De Ring in IJmuiden.  
Gemeente Velsen heeft Pellikaan Bouwbedrijf bv en SP Architecten via een aanbesteding 
geselecteerd voor dit project. Het plan krijgt steeds meer vorm – in ieder geval op papier.

De nieuwe accommodatie voor school, 
sport- en speelzaal ligt in het verlengde 
van het prachtige Pleiadenplantsoen 
achter het bestaande Sportcomplex Zee-
wijk. De nieuwe sporthal is te verdelen 
in drie grote gymzalen. De gemeente 
Velsen maakt ook ruimte voor sport en 
spel op het plein dat op de plaats van 
de huidige sporthal Zeewijk komt.  Een 
slingerende gebouwplint verbindt alle 
gebouwdelen (school, sport- en speel-
zaal) met elkaar. 
 
Het kleurgebruik maakt iedere gebrui-
ker herkenbaar. Ruimtes kunnen ge-
schakeld worden en door voorzieningen 
 te delen kunnen onderwijs en sport 
optimaal functioneren. De gebruikers 
hebben elk een eigen entree die uitkomt 
in de gezamenlijke ruimte – het hart van 
het gebouw. 

Uitwerken van het technisch ontwerp
Het plan is nu in de Technisch Ontwerp 
fase. De omgevingsvergunning is al 
aangevraagd. Hoe het gebouw eruit gaat 
zien, ligt vast. Het team gaat nu verder 
met de technische uitwerking.

Hoge score op duurzaamheid
Gebruikers en gemeente hebben 
gevraagd om extra aandacht voor de 
duurzaamheid van het gebouw. Dat 
hebben we gedaan door te kiezen 
voor hoogwaardige oplossingen 
met eenvoudige technologie. In het 
gebouw zorgen we bijvoorbeeld voor 
voldoende daglicht, omdat dat scheelt 
in kunstmatige verlichting. De diverse 
duurzame en milieuvriendelijke 
technologieën hebben geleid tot een 

hoge GPR-score – de gemeentelijke 
praktijk richtlijn voor duurzaamheid – 
van 9.0.

Gebruikte technologieën
Een compacte gebouwvorm en 
hoogwaardige isolatie helpen ook mee 
aan duurzaamheid. Innovaties als 
koude- en warmteopslag in de heipalen, 
een sedum groen dak, een gelijkmatig 
binnenklimaat en zonnepanelen 
en zonneboilers zijn enkele van de 
gebruikte technologieën. Het mos-
sedum dak zorgt voor extra isolatie, 
waardoor het gebouw minder opwarmt 
in de zomer en het in de winter beter 
warmte vasthoudt. Ook zorgt het 
voor een vertraagde waterafvoer 
naar het riool. Bijkomend voordeel 
is dat meeuwen het onprettig vinden 
om een nest te maken op een groene 
ondergrond. 

Flexibel voor de toekomst 
Op het vlak van duurzaamheid houden 
we ook rekening met toekomstige 
ontwikkelingen. De huidige techniek 
wordt in het hart van het gebouw 
geplaatst waardoor energievriendelijker 
oplossingen makkelijk kunnen worden 
ingepast. Door al deze maatregelen gaat 
De Ring bijdragen aan een duurzamer 
gebouwde samenleving.
 
Philip Spoelstra  
(Pellikaan Bouwbedrijf bv)
en Bauke Jellema (SP Architecten)

Peuterspeelzaal 
Humpie Dumpie 
Stichting Welzijn Velsen heeft in 

2011 uit overtuiging besloten deel

te nemen aan de planvorming rond  

de nieuwbouw voor basisschool  

De Zandloper en sporthal Zeewijk in 

IJmuiden. 

Naast de mogelijkheid tot een nieuwe, 

meer eigentijdse en moderne huisvesting 

voor Peuterspeelzaal Humpie Dumpie te  

kunnen komen, ontstaat immers ook de 

aantrekkelijke positie om in hetzelfde ge-

bouw al bestaande samenwerking met 

onderwijs en sport respectievelijk voort 

te zetten en te versterken. Humpie  

Dumpie is immers nu al gevestigd in  

Basisschool De Zandloper. School en 

Peuterspeelzaal gaan beiden mee naar  

de nieuwe behuizing. 

De inbreng van de peuterspeelzaal 

brengt met zich mee dat in het gebouw 

er naast de school en de sport  ook een 

ontwikkelingsfunctie zal zijn voor zeer 

jonge kinderen. 

Op deze wijze zal er een ruim en breed 

georiënteerd ontmoetingscentrum voor 

de wijk  zijn, voorzien van een buffet waar 

consumpties kunnen worden afgenomen 

en genuttigd.   

Wij zien met veel vertrouwen het samen-

leven onder het dak van deze nieuwbouw  

tegemoet, en we stellen ons veel voor van 

de samenwerking met de andere organi-

saties en de voorzetting van onze lang- 

jarige betrokkenheid bij Zeewijk.

Jaap van der Baan

Manager Facilitaire Diensten

4

Duurzaam en flexibel

Artist impression

Artist impression
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Trots op onze 
woonomgeving
Toen project Groot Helmduin met o.a.  

een multifunctionele accommodatie 

waarin basisscholen de Zandloper en 

Klipper een plek zouden krijgen niet 

doorging was dat even slikken voor  

alle betrokken partijen.

Eerder genoemde scholen waren aan 

vervanging toe, dus wat nu? Gelukkig zijn 

partijen niet bij de pakken gaan neerzitten  

en werden de spreekwoordelijke koppen 

weer bij elkaar gestoken.  Terug kijken is 

niet zo erg, we kijken nu met het volste 

vertrouwen vooruit! Inmiddels vordert de 

nieuwbouw van de Klipper aan de Orion-

weg gestaag en blijft op de oude locatie 

terwijl de Zandloper en Sporthal Zeewijk 

verder gaan onder de naam ‘De Ring’. 

Op de locatie van de thans in dienstzijnde 

sporthal verrijst binnen niet al te lange 

tijd een heel nieuw complex waar sport en 

leren hand in hand zullen gaan. Een grote 

aanwinst voor onze wijk die de laatste 

jaren een flinke boost heeft gekregen in 

positieve zin. Sloop en nieuwbouw van 

woningen én scholen brengen nieuw leven 

in de wijk en we mogen zeker trots zijn op 

onze woonomgeving!

Om zoveel mogelijk mensen te betrekken 

bij de nieuwbouw is een informatie- 

bijeenkomst georganiseerd waar veel 

mensen op afkwamen. Uiteraard ouders 

van leerlingen, omwonenden en overig 

geïnteresseerden. De plannen zijn positief 

ontvangen met hier en daar wat opmer-

kingen waar zeer serieus mee om wordt 

gegaan. Inmiddels is met omwonenden en 

Wijkplatform een extra bijeenkomst  

geweest waarin vooral de verkeers- 

afwikkeling rondom de Ring aandacht 

kreeg. Pluim voor de ambtenaren die  

constructief mee-denken!!Wijkplatform 

Zee- en Duinwijk wordt bij de plannen  

betrokken en dat vinden wij erg fijn; onze 

inbreng is zeker gewenst en draagt bij tot 

een breed draagvlak.

Mocht u meer informatie willen 

neem dan eens een kijkje op www.

wijkplatformsvelsen.nl/zee-en-duinwijk 

of mail naar inadevos@kpnmail.nl 

Ina de Vos,

Voorzitter wijkplatform Zee- en Duinwijk

Accommodatie 
Naam accommodatie  MFA met: sporthal Zeewijk,  

basisschool De Zandloper en  
peuterspeelzaal Humpie Dumpie

Plaats  IJmuiden (wijk: Zeewijk),  
gemeente Velsen

Start bouw februari 2014
Oplevering medio 2015

Opdrachtgevers Gemeente Velsen 
 Provincie Noord Holland (ISV) 
  St. Bijzonder Basisonderwijs Velsen 

St. Welzijn Velsen

Bedrijf  Advisering/begeleiding 
 BBN Adviseurs BV te Amsterdam
 contactpersoon: s.onder@bbn.nl 
 
 Bouw (Design&Build) 
  Pellikaan Bouwbedrijf BV  
 te Tilburg
 contactpersoon:  
 pspoelstra@pellikaan.com
 Architecten SP Architecten  
 te Waddinxveen
 
 Aan de inhoud van deze  
 nieuwsbrief kunnen geen  
 rechten worden ontleend.

De Zandloper een school in beweging

Vragen
Heeft u een vraag over  

het project De Ring?  

Neem dan contact met ons  

op via dering@velsen.nl 

of het telefoonnummer 

0255-567200. 

De projectleider Steven 

Lehman staat u graag te 

woord. 

Voor actuele vragen of 

opmerkingen over de 

uitvoeringswerkzaamheden, 

bijvoorbeeld over het 

bouwverkeer, is de 

uitvoerder Philip Spoelstra 

van bouwkundig aannemer 

Pellikaan bouwbedrijf bv 

te bereiken, telefonisch via 

013-4657629 of per e-mail 

pspoelstra@pellikaan.com.

De Zandloper is als school volop in beweging. De beweging is vooral het volgen van 

de onderwijsontwikkelingen om de leerlingen modern en eigentijds onderwijs te  

geven. Steeds weer staat de vraag centraal: “Wat hebben onze leerlingen nodig, en 

wat kunnen wij hen bieden”. We gaan daarbij uit van de belangstelling van het kind.

Maar we realiseren ons dat de 
ontwikkeling van een kind niet stopt als 
de school ‘s middags uitgaat. Juist dan 
kan een kind zich verder ontplooien in  
ontwikkeling en actief deelnemen aan 
vakgebieden waar het kind goed in is.  
Succes hebben is belangrijk.  
De Zandloper heeft vanuit boven-
staande gekozen om een Brede School 
te worden met als motto: “Flexibel 
in beweging!” De  samenwerking 
van de vakleerkracht gym en de 
combifunctionaris laat zien dat een 
Sport-actieve Brede School in de 
wijk (buurtfunctie) een kans is om 
leerlingen deskundig, plezierig en 
sportief een goed aanbod te doen. 
Ook de sportclubs hebben een goed 
aanbod voor sport activiteiten en de 
school staat open voor een sportieve 

samenwerking. De ontwikkeling van 
kinderen wordt steviger ondersteund 
door deze extra activiteiten. Plezier 
hebben bij het bewegen, leren, maar 
ook verantwoordelijkheid en respect 
hebben voor elkaar en de omgeving.
Mooi dat deze omgeving straks nieuw 
is. Het nieuwe gebouw zal nog meer  
mogelijk maken dan wij ons nu kunnen 
voorstellen. Het gaat een uitermate  
flexibel gebouw worden waarin veel 
mogelijk is voor kleine en soms ook  
grotere groepen. Door de samen- 
werking met de sporthal en de sport-
velden is dat schitterend voor de school 
en de andere gebruikers maar ook voor 
de buurtbewoners!

Leo Wijker,
Voorzitter college van bestuur
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Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 25 
januari tot en met 31 januari 2014 
de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Zuidelijke en Noordelijke Haven-
dammen, renoveren 4 havenlichten 
(31/01/2014) w14.000041;
Vierkante Bos ong., kappen 3 bomen 
(31/01/2014) w14.000040;
Lagersstraat 60, plaatsen dak-
kapel en vergroten begane grond 
(23/01/2014) w14.000025;
Ahornstraat 33, plaatsen zonnepa-
nelen (25/01/2014) w14.000030;
De Ruyterstraat 178, wijzi-
gen gebouw tot 5 appartementen 
(27/01/2014) w14.000027;

Dudokplein ong., kappen 2 bomen 
(30/01/2014) w14.000039;
Bramenvlak ong., kappen 1 boom 
(30/01/2014) w14.000038;
Loggerstraat 17 A en 17 B, aanbren-
gen tussenverdieping in 2 bedrijfsge-
bouwen (30/01/2014) w14.000036;
Zuiderkruisstraat 72, plaatsen bal-
lenhok (30/01/2014) w14.000035;
Oosterduinplein 8, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(22/01/2014) 
w14.000024;
Seinpostweg 36, plaatsen keetunits 
(tijdelijk)(22/01/2014) w14.000023.

Velsen-Zuid 
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, ge-
bruik weiland als parkeerterrein tij-
dens Pinkstermarkt (27/01/2014) 
w14.000031;
Biallosterskilaan 55, kappen boom 
(29/01/2014) w14.000034; 

Narcissenstraat 6, wijzigen voorge-
vel (29/01/2014) w14.000033;
Kerkweg 48A, legaliseren berging/
garage, hekwerk en houtoverkap-
ping (27/01/2014) w14.000032.

Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 13, kappen 12 
bomen (22/01/2014) w14.000026.

Driehuis
Van den Vondellaan 16, plaatsen 
dakkapel (voor-  en achtergevel)
(30/01/2014) w14.000037;
Aagtevonklaan 6, kappen 2 bomen 
(25/01/2014) w14.000028.

Velserbroek
Grote Buitendijk 20, plaatsen erker 
(25/01/2014) w14.000029.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd 
met zes weken:

Santpoort-Noord
Terrasweg 56, vergroten 1ste verdie-
ping (07/12/2013) w13.000522.

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, verharden bestaand 
terras (18/10/2013) w13.000423.

Aanvragen

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over ver-
gunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, ondernemerslo-
ket, openbare ruimte, sociale zaken en nog 
veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestem-

mingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-
gen die daarmee te maken hebben, kunt u een af-
spraak maken met één van de vakspecialisten 
via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-

lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Bur-
gemeester en Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendma-
kingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en 
verordeningen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook 
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jut-
ter en de Hofgeest.  Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl.

Bekendmakingen

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen.  Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs 

elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor:

IJmuiden
Tussenbeeksweg 62, wijzigen ge-
bruik restaurant naar toko/super-
markt (29/01/2014) w13.000520;
Trompstraat 205, plaatsen dakop-
bouw (30/01/2014) w13.000526;
Bik- en Arnoldkade 22, veranderen 
woon-werkpand tot 4 appartemen-

ten (31/01/2014) w13.000391.

Driehuis
Aagtevonklaan 6, kappen 2 bomen 
(03/02/2014) w14.000028.

Santpoort-Noord
Kruidbergerweg 76, kappen boom 
(03/02/2014) w14.000010;
Wustelaan 99 B, kappen 2 bomen 
(03/02/2014) w14.000013;
Spaarnberglaan 8, kappen 2 bomen 
(03/02/2014) w14.000019.
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Verkeersmaatregel

Santpoort-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 33, ver-
groten woning (04/02/2014) 
w13.000468;
Willem de Zwijgerlaan 62, kappen 
boom (03/02/2014) w14.000022;
Vinkenbaan 25, kappen 3 bomen 
(03/02/2014) w14.000012;
Bloemendaalsestraatweg 7A, 
dichtzetten balkon achterzijde 
(30/01/2014) w13.000437.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Schulpweg 53, kappen 2 bomen 

(03/02/2014) w14.000020.

Velserbroek
Roggeland 16, kappen boom 
(03/02/2014) w14.000016;
De Zeiler 68, legaliseren berging 
(31/01/2014) w13.000533;
Ronde Zonnedauw 9, kappen boom 
(03/02/2014) w14.000007;
De Zeiler 180, verbouwen berging 
(30/01/2014) w13.000528.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een om-
gevingsvergunning geweigerd voor: 

Velserbroek
De Zeiler 160, legaliseren berging 
(31/01/2014) w13.000530;
De Zeiler 156, legaliseren berging 
(31/01/2014) w13.000524;
De Zeiler 158, legaliseren berging 
(31/01/2014) w13.000525; )
De Zeiler 148, legaliseren berging 
(30/01/2014) w13.000527; )
De Zeiler 122, legaliseren overkap-
ping (31/01/2014) w13.000529;
De Zeiler 88, legaliseren berging 
(31/01/2014) w13.000523.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Kamperen buiten kampeerterrein 
art 4:26 APV
ontheffing kamperen buiten kam-
peerterrein, 21 en 22 juni 2014, ter-
rein zwembad de Heerenduinen, 
03/02/2014) u14.001203.

Standplaats art. 5:18 APV
seizoensplek, oktober tot december, 
verkoop oliebollen aan het Vestings-
plein in de Velserbroek,
29/01/2014) u14.001091.

Besluiten

Op 13 februari 2014 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijdelijke 
locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) aan 
de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

1: Ruimte 1, 19.30-21.00
  Actualisatie Lokaal Verkeers- en Vervoersplan (LVVP)

 PAUZE (van 21.00-21.30 uur)

2: Ruimte 1, 21.30-23.00
  Financiële verordening, Toetsingskader garanties, borgstellingen en
 verstrekking van geldleningen en het Afwijkingenbeleid

Inspreken tijdens de carrousel:
Over beide sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot 
uiterlijk woensdag 12 februari 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 
567502 of via email: griffier@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reac-
tie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: grif-
fier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsle-
den doorgestuurd. 

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en 
de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda 
en onderliggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl. Een repor-
tage  van deze sessies is terug te zien in de week na de vergadering op RTV 
Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- tien parkeerplaatsen aan te wij-
zen ten behoeve van het parkeren 
van elektrische voertuigen door 
middel van het plaatsen van bor-
den E4 met onderbord “alleen om 
elektrische voertuigen op te la-
den” en onderbord 504, zoals be-
doeld in bijlage 1 van het Regle-
ment verkeersregels en verkeers-
tekens 1990. De tien parkeerplaat-
sen zijn gelijk verdeeld over vijf lo-

caties:
a. Wijkerstraatweg te Velsen-Noord, 

op de ventweg ter hoogte van de 
kruising met het Stratingplant-
soen;

b. Meervlietstraat te Velsen-Zuid, op 
het parkeerterrein ter hoogte van 
Oud-Velsen;

c. Hoofdstraat te Santpoort-Noord, 
de gestoken parkeervakken aan de 
zuidzijde nabij de kruising met de 
Broekbergenlaan;

d. Tjotter te Velserbroek, ter hoogte 
van de kruising met de Groninger 
Tjalk;

e. Dammersboog te Velserbroek, ter 
hoogte van de kruising met de Re-
genwulp.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-

loggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscou-
rant. Deze advertentie is bedoeld als 
extra service.
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