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Laatste bomen gekapt

Velsen - In het oostelijke 
deel van de Lange Nieuw-
straat zijn maandag de laat-
ste bomen gekapt. Dit is ge-
daan omdat de riolering ver-
vangen moet worden en de 
weg een nieuw profi el krijgt. 
Als de werkzaamheden zijn 
afgerond, dan worden er 
nieuwe bomen aangeplant. 

In fase 1 (Planetenweg/
Vechtstraat) is dat inmiddels 
gebeurd. Ook op veel ande-
re plaatsen wordt aan de weg 
gewerkt, zoals op de krui-
sing Raafstraat/Gijzenvelt-
plantsoen/Orionweg (roton-
de), op de Groeneweg en in 
de Hoofdstraat (aanleg bus-
baan) en op de Velsertraver-

se. Als gevolg hiervan staan 
er tientallen omleidingsbor-
den langs de weg. Naar ver-
wachting zijn de werkzaam-
heden in 2017 grotendeels 
afgerond, maar tot die tijd is 
het dus even doorbijten voor 
de weggebruikers in Velsen 
en omliggende gemeenten. 
(foto: Ko van Leeuwen)

Tijdens renovatie Velsertunnel

Bus 74 en 73 sluiten 
aan op pont en trein

Velsen - De buslijnen 73 
(Haarlem-Uitgeest) en 74 
(IJmuiden-Heemskerk) 
rijden een aangepaste 
route tijdens de renovatie 
van de Velsertunnel. Voor 
de busreiziger wordt de 
omrijtijd tijdens de afslui-
ting van de Velsertunnel 
daarmee fl ink ingekort.

Het busvervoer wordt zoveel 
mogelijk aangesloten op de 
pont in Velsen (buslijn 74) of 
op het NS-station in Sant-
poort-Noord (buslijn 73). Om 
een goede overstap moge-
lijk te maken gaan de bus-
sen rijden op de veerpont- 
en treintijden. Voor jaar-
abonnementshouders van 
Connexxion die veel gebruik 
maken van lijn 73 wordt een 

compensatieregeling uitge-
werkt vanwege de overstap 
op de trein naar Beverwijk.
De provincie betaalt mee aan 
de aangepaste omleidingen 
van het openbaar vervoer tij-
dens de sluiting van de Vel-
sertunnel. Met deze bijdra-
ge wil de provincie het open-

baar vervoer ook aantrekke-
lijk houden tijdens de reno-
vatiewerkzaamheden.
De alternatieve busroutes 
gaan in vanaf 16 april en gel-
den gedurende de periode 
dat de Velsertunnel gereno-
veerd wordt (negen maan-
den).

 

 bushalte 

 overstaphalte bus-bus 

ongewijzigde busroute 

gewijzigde busroute 

vervallen busroute 

 pont (bus vaart niet mee) 

Omleidingsroute buslijn 74 IJmuiden-Heemskerk tijdens renovatie Velsertunnel. 
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IJmuiden - De politie waar-
schuwt regelmatig voor En-
gelstalige klusjesmannen 
die op zeer opdringerige 
manier hun diensten aan-
bieden.

Het voorjaar nadert en dat is 
de tijd dat ook de klusjesman-
nen vanuit het Verenigd Ko-
ninkrijk naar Nederland af-
reizen. De klussers proberen 
mensen geld afhandig te ma-
ken door allerlei onnodige re-
paraties uit te voeren. De En-
gelssprekende mannen heb-
ben het afgelopen jaar door 
heel Nederland honderden of 
duizenden euro’s van mensen 
afgetroggeld, zonder daadwer-
kelijk werkzaamheden te heb-
ben uitgevoerd of afgemaakt. 

Op het moment dat slacht-
offers de oplichting ontdek-
ten, waren de klusjesmannen 
al verdwenen. Dit was ook het 
geval afgelopen week in de 
Abelenstraat in IJmuiden. Een 
71-jarige man werd het slacht-
offer van malafi de klusjesman-
nen. Aangeboden werd het 
schoonmaken van de dakgoot 
voor 20 euro. 

Tijdens het schoonmaken af-
gelopen dinsdag werd er een 
‘groot probleem’ ontdekt. Een 
deel van het hout van het dak 
was verrot, althans dat werd 
het slachtoffer wijs gemaakt. 

Vrijdag stonden er drie man-
nen voor de deur om het pro-
bleem te verhelpen. Na twee 
uur moest de man tweedui-
zend euro betalen. Het slacht-
offer heeft een groot deel van 
het bedrag afgerekend. Daar-
na is het drietal vertrokken. Bij 
controle van het dak bleek er 
niks gerepareerd. Wel was er 
enkele meters zink gestolen. 
De politie zoekt getuigen die 
iets gezien hebben in de Abe-
lenstraat. Dinsdag 16 of vrij-
dag 19 februari. Mensen met 
informatie over de mannen of 
hun voertuigen worden ver-
zocht contact op te nemen met 
0900-8844. Ga niet in op spon-
tane voorstellen om klusjes op 
te knappen van mensen die 
zich ongevraagd aan de deur 
presenteren. 

Wordt u met dergelijke opdrin-
gerige personen geconfron-
teerd of als personen op de-
ze wijze hun diensten aanbie-
den, bel dan direct de politie 
via 0900-8844. Noteer altijd 
signalementen en/of kente-
kens. Als u wordt bedreigd of 
er is sprake van spoed dan belt 
u 112. Ook wanneer u slacht-
offer bent geworden van deze 
klussers, meldt het dan bij de 
politie via 0900-8844. 

Denk niet alleen aan uzelf, let 
ook op alleenstaanden en/of 
ouderen in uw wijk of buurt.

Malafi de klusjesmannen

Deze week in De krant!

WWW.WAASDORP.NL    BEZORG SERVICE!

Telefoon nummer in Oranje en www.waasdorp.nl e THUISBEZORG SERVICE  
onderaan in Oranje !!
Zie onderstaande mail

 

Halkade 27, IJmuiden-Haven
Tel. 0255-512796

7 dagen per week geopend

NOORDZEE 
KABELJAUWFILET
Graatloos! KILO € 14.99

NOORDZEE 
ZEEWOLFFILET
Actieprijs! KILO € 14.99

Echte ZEEUWSE 
MOSSELEN Actieprijs! 
2 KILO € 7.50

GEROOKTE 
MAKRELEN
2 stuks VOOR € 5.00
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Tunnelkwesties
Regelmatig stellen mensen Rijkswaterstaat vragen 
over de renovatie van de Velsertunnel in 2016. In
deze serie geeft Rijkswaterstaat tekst en uitleg bij 
verschillende grote en kleine kwesties. Wilt u ook
iets weten over de Velsertunnel, laat het ons weten 
via velsertunnel@rws.nl. Of stel uw vraag via 
www.facebook.com/velsertunnel.

Wat als er een ongeluk 
gebeurt in de Wijkertunnel?

Vanaf 15 april gaat de Velsertunnel negen maanden hele-
maal dicht voor een flinke opknapbeurt. Het verkeer kan 
dan door de Wijkertunnel rijden. Maar wat als daar een 
ongeluk gebeurt? Dan is vertraging helaas onvermijdelijk. 
Daarom neemt Rijkswaterstaat maatregelen om ongeval-
len in de Wijkertunnel of op de A9 te voorkomen. En als er 
toch iets gebeurt, zijn we snel ter plekke om de weg vrij te 
krijgen. Zolang de weg versperd is, worden automobilisten 
omgeleid via de Coentunnel.

Ongevallen voorkomen
Tussen de knooppunten Velsen en Beverwijk gaat de maxi-
mumsnelheid omlaag naar 90 kilometer per uur. Hierdoor is 
de kans op ongelukken kleiner. En als er toch iets gebeurt, 
is er minder schade. Verder hebben we goed nagedacht 
over de beste verlichting, goed zichtbare lijnen op de weg, 
extra camera’s en een veilige snelheid bij afslag 8, Bever-
wijk-Oost (N246 / Noorderweg). De A9 krijgt een tijdelijke 
extra rijstrook in beide richtingen die precies aansluit op de 
verbindingswegen naar de A22/N208. Daardoor is in- en 
uitvoegen niet nodig.

Extra snel paraat bij een ongeluk
Mocht er toch een ongeluk gebeuren, dan is iedereen erop 
gericht het verkeer zo snel mogelijk weer aan het rijden te 
krijgen. Hiervoor liggen speciale draaiboeken klaar. Met 
extra weginspecteurs en bergers zijn we sneller ter plekke 
dan normaal het geval is. Dicht bij de tunnel staan extra 
bergingsvoertuigen paraat. De berger kan beschadigde 
voertuigen snel naar een veilige locatie slepen en zorgt 
ervoor dat in de spits zo snel mogelijk weer drie rijstroken 
beschikbaar zijn. Uiteraard zijn ook afspraken gemaakt met 
de ambulancedienst, politie en brandweer. 

Omleidingsroutes
Als het nodig is, kunnen automobilisten via de Coentun-
nel rijden. De omleidingsroutes staan dan aangegeven op 
digitale borden. Rijkswaterstaat heeft met provincie en 
gemeenten afgesproken dat er tijdens de sluiting van de 
Velsertunnel geen werkzaamheden worden gepland op 
de routes van/naar de Coentunnel. Die wegen blijven dus 
maximaal beschikbaar.

Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel? 
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, Facebook: 
www.facebook.com/velsertunnel of Twitter: @Velsertun-
nelrws. 

Dobber wint goud op NK
Santpoort-Zuid - Op het 
Nederlands kampioenschap 
atletiek voor junioren heeft 
Jochem Dobber de gou-
den medaille veroverd op de 
200m sprint in een tijd van 
21.90 seconde. Na een ra-
zende start liep de sprinter 
van atletiekvereniging Suo-
mi aan kop en liet zijn positie 
niet meer los.
Clubgenoot Jelle van Sunder 
liep ook een knappe finale. 
Met maar 0.01 verschil met 

de nummer drie werd Van 
Sunder vierde op de 200 me-
ter in 22.58 seconde. Beide 
tijden zijn tevens persoonlij-
ke records voor de sprinters.
Ook op de eerste dag van dit 
twee dagen durend indoor 
kampioenschap behaalden 
de Suomezen goede resulta-
ten. Van Sunder eindigde in 
de finale 60m sprint in 7.06 op 
een vijfde plaats. Dobber be-
reikte de halve finale en klok-
te 7.21 op de 60m sprint.

Proefrijden op Balance Board
Nieuwe rage!

Santpoort-Noord - Zater-
dag 28 februari kan men 
bij Intertoys De Ballon aan 
Hoofdstraat 189 proefrijden 
op de elektrische balance 
board, de nieuwe rage. Al-
leen deze dag is de Balance 
Board Smart te koop met 15 
procent korting. 
Bij Intertoys De Ballon zijn 
deze balance boards met 
elektromotor verkrijgbaar. 
Ze halen een snelheid van 
15 kilometer per uur met ori-
ginele Li-ion batterijen die 
gemaakt zijn in dezelfde fa-
briek waar Samsung de bat-
terijen maakt. Deze boards 
zijn wettelijk gekeurd en uit-
gerust met Samsung tech-
nologie. 
Een elektrische balan-
ce board werkt als een mi-
ni Segway: door je balans te 
verplaatsen kun je vooruit en 
achteruit en zelfs om je as 

draaien. Dit airboard is een 
tweewiel auto balance elek-
trische scooter. Je bestuurt 
deze tweewielige hoover-
board door de zwaartekracht 
te gebruiken. De draaicirkel 
is nul, wat betekent dat het 
kan worden gebruikt in een 
zeer nauwe ruimte. U kunt 
ook stil staan en zelfs een 
draai van 360 graden op een 
plek maken. Versnellen ge-
beurt door simpelweg druk 
uit te oefenen met de voor-
voeten. Het board draagt 
twee aandrijfmotoren in de 
wielen, die worden bediend 
met beide voeten bij een-
voudige bochten, rotatie, ac-
celeratie en soepel remmen. 
Dit is geen speelgoed maar 
een transportmiddel. Een 
balance board wordt echter 
niet toegestaan op de open-
bare weg. Wel op schoolplei-
nen en privéterrein.  
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Speeltuin Santpoort-
Noord vaker geopend

Santpoort-Noord - Nu het 
weer warmer wordt gaat de 
speeltuin in Santpoort-Noord, 
gelegen aan de Valckenhoef-
laan, tegenover het NS- station, 
weer vaker en langer open.
Vanaf zaterdag 27 februari, het 
begin van de crocus-voorjaars-
vakantie, is de speeltuin alle 
middagen geopend van 13.30-
17.30. Ook in de mei-, zomer- en 
herfstvakantie is er iedere mid-
dag speelgelegenheid geduren-
de deze tijden. In de schoolperi-
oden is de speeltuin op maan-
dag, dinsdag en donderdag ’s 
middags geopend van 15.30 tot 
17.30. Woensdag, vrijdag, za-
terdag en zondag zijn de ope-
ningstijden 13.30 tot 17.30.
In de speeltuin is een winkel-
tje waar koffi e, thee, limona-
de, ijs en ander lekkers gekocht 
kan worden. Er is een terras met 
stoelen en parasols voor de be-

geleiders. Ook zijn er picknick-
banken. In de speeltuin kan 
buiten of binnen in het speello-
kaal ook een verjaardagspartij-
tje gevierd worden. Informatie, 
over de voorwaarden en kos-
ten, kan aan de beheerster ge-
vraagd worden. Dit jaar worden 
er meer banken en een extra ta-
fel geplaatst. Ook worden som-
mige speeltoestellen uitgebreid. 
Het toilet heeft extra voorzie-
ningen gekregen. Op Paasza-
terdag 26 maart zal vanaf 13.30 
tot 15.00 uur de jaarlijkse eier-
speurtocht gehouden worden 
met daarna de prijsuitreiking. 
Kortom de speeltuin is een ge-
zellig trefpunt voor velen. De 
toegangsprijs is ongewijzigd: 70 
cent per persoon voor kinde-
ren en begeleiders. Een gezins-
jaarkaart kost 20 euro. Zie ook 
www.speeltuinsantpoort.nl. (fo-
to: Chris Hoppenbrouwer)

Dressuurwedstrijd
op Kennemergaarde

Santpoort-Noord - Afgelo-
pen zondag werd op manege 
Kennemergaarde een dres-
suurwedstrijd gereden door 
de jeugdruiters van de mane-
ge. En dit in de F2 en F3 proe-
ven. Het is best spannend als 
je voor de eerste keer aan 
een wedstrijd mee kan doen; 
alleen met je paard/pony in 
de rijbaan en dan allerlei fi -
guren rijden in stap draf en 
galop. De proef wordt geluk-
kig wel voorgelezen, je hoeft 
het dus niet uit je hoofd te 
doen! De proef wordt ook be-
oordeeld door een jury en de 
bevindingen worden op een 
zgn. protocol geschreven. Dit 
protocol krijg je bij de prijs-
uitreiking overhandigd door  
het secretariaat van de ver-
eniging die de wedstrijd or-
ganiseert. Er volgt dus een 
heuse prijsuitreiking waar je 
bekers en rozetten kan win-
nen, maar ook promotiepun-

ten. Bij 3 promotiepunten in 
een categorie ga je verder 
naar de volgende categorie. 
De F proeven beginnen op 
onze manege bij de F2, maar 
je kan helemaal door naar de 
F20. Dan kan je echt al goed 
paardrijden!
In de F2 werd de 1e prijs be-
haald door Quincy Keur op 
Untilthen, het rode lint (2e 
prijs) was voor Rochella Beck 
op Navarra, de 3e prijs was 
voor Benthe Schotvanger op 
Goldie  en haar zusje Adaya 
Schotvanger werd 4e met de 
pony Primeur
In de F3 werd de 1e prijs, met 
het oranje lint, gewonnen 
door Liv Bakker en zij reed 
haar proef eveneens op Pri-
meur.
De volgende wedstrijd jr. F2 
en F3 is op zondag 5 juni. 
Zondag 28 februari is het de 
beurt aan de jr. die in de F4 
en hoger rijden.

Koffi econcerten 
op ruïne weer 

van start
Santpoort-Noord - Na de 
winterslaap van de vleermui-
zen gaat woensdag 2 maart 
de Ruïne van Brederode weer 
open voor publiek. En zon-
dag 6 maart verzorgt het vo-
cale sextet Maat 41 het eer-
ste van de maandelijkse kof-
fi econcerten van het Brede-
rodeseizoen 2016. Maat 41 
bestaat uit zes enthousias-
te zangers en zangeressen, 
die streven naar de perfec-
te mix van muziekstijlen. Het 
koffi econcert start om 11.30 
uur en duurt tot 13.00 uur. Bij 
mooi weer buiten, bij minder 
weer bij de open haard in de 
torenkamer. Entreekosten 
Ruïne 3 euro voor volwasse-
nen en 1,50 euro voor kinde-
ren. Een zeer gewenste vrij-
willige bijdrage voor het con-
cert kan na afl oop in de hoed 
worden gedeponeerd. Ruï-
ne van Brederode is na eeu-
wen overheidsbezit per 15 
januari overgegaan naar de 
Stichting Monumentenbe-
heer (SMB) van de Nationa-
le Monumentenorganisatie 
(NMO). Daarnaast heeft de 
stichting Heerlijkheid Bre-
derode defi nitief het beheer 
over de Ruïne gekregen van 
de SMB. 2016 is door Vel-
sen, Heerhugowaard en Via-
nen uitgeroepen tot Bredero-
dejaar. In 2016 zullen diver-
se activiteiten in de Ruïne in 
het teken staan van het Bre-
derodejaar.

Gezellig weekeinde bij 
Danscentrum ter Horst
IJmuiden - Afgelopen zater-
dagmiddag was er vrijdansen 
voor swing kids en streetdan-
cers. Entree was gratis mits 
men wat mee nam voor de 
Voedselbank. 
’s Avond was er een Kriva-
da wedstrijd voor paren in 
Noord Scharwoude. Voor 
Danscentrum ter Horst de-
den mee: Olav met Semra de 
Boer ( bij de 1e jaars leerlin-
gen),  Ben Hartman met La-
rissa Maasland en Pascal de 
Vries met Lisa Smit (bij de 4 
e jaars leerlingen), Rob Krom 
met Dorenda Phillipo (open 
klasse, voor paren die lan-
ger dan 5 jaar dansen). De 
uitslagen: Olav met Semra 
werden tweede, Ben met La-
rissa tweede, Pascal met Li-
sa derde en Rob met Doren-
da tweede. Weer een goed 
resultaat voor de paren van 
Danscentrum ter Horst.  

Zondagavond was er weer 
gewoon les in IJmuiden. 
Daarna was er vrijdansen 
voor paren. Ook hier: entree 
gratis, mits men wat mee 
bracht voor de Voedselbank. 
Het resultaat was overwel-
digd. Mede namens de Voed-
selbank worden alle gulle ge-
vers hartelijk bedankt. 

Directeur 
Morsheim

weg bij WBV
Velsen - Tanja Morsheim, 
directeur-bestuurder van 
Woningbedrijf Velsen, heeft 
te kennen gegeven de or-
ganisatie te willen verlaten. 
Zij treedt per 1 mei offi ci-
eel uit dienst. Plaatsvervan-
gend directeur Ton Bos zal 
vanaf heden waarnemen 
totdat in opvolging is voor-
zien. Cees Spijkers, voorzit-
ter Raad van Commissaris-
sen: ,,Mevrouw Morsheim 
heeft zich met name bezig 
gehouden met de nieuwe 
visie op de volkshuisveste-
lijke kerntaak van Woning-
bedrijf Velsen. In samen-
hang daarmee zijn het af-
gelopen jaar nieuwe pres-
tatieafspraken gemaakt 
met de gemeente Velsen. 
We danken haar voor de 
bijdrage die ze heeft gele-
verd aan onze organisatie.’’

Bouwing clubhuis
AV Suomi van start

Santpoort-Noord - Met 
de ondertekening van het 
bouwcontract hebben Scholz 
Bouw en atletiekvereniging 
Suomi het offi ciële startsein 
gegeven voor de bouw van 
het nieuwe clubhuis.
De werkzaamheden zijn af-
gelopen maandag gestart. 
Met een bouwtijd van ruim 
twee maanden hoopt Scholz 
op 29 mei het clubhuis op te 
leveren.
Voor AV Suomi is de start 
van de  bouw een bijzondere 
voortzetting van de actie ‘Op 
weg naar een ton’. Sinds 2014 

zamelt de vereniging met de-
ze actie geld in om de bouw 
en inrichting van dit nieuwe 
clubhuis mogelijk te maken.
Tijdens de bouw zijn de le-
den van de atletiekvereni-
ging welkom in de kantine 
en kleedkamers van LTC Bre-
derode. Daar wordt ook het 
voor de atleten traditionele 
kopje thee geschonken.
De offi ciële opening van het 
clubhuis staat gepland op za-
terdag 3 september. Dat mo-
ment valt samen met de vie-
ring van het 75-jarig bestaan 
van de atletiekvereniging.

www. .nl

www. .nl
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Knutselen
in voorjaars-

vakantie
Driehuis - In de voorjaarsva-
kantie staat er weer een ge-
zellige knutseltafel klaar voor 
de laatste bezoekers aan de 
tentoonstelling Toverbos die 
na de vakantie zal worden 
afgebroken. Op de knutsel-
middagen gaan we weer to-
verknutselen: er kan geko-
zen worden uit het knutselen 
van een egel met gekleurde 
toverstekels en een konijntje 
dat uit de rode tovermuts te-
voorschijn komt. Het knutse-
len is tussen 13.30 en 15.30 
uur. Alle knutselactiviteiten 
kosten 1,50 euro bovenop 
de entreeprijs van het muse-
um. Aanmelden is niet nodig 
want het geheel heeft een in-
loopkarakter. Het museum is 
in de voorjaarsvakantie ge-
opend op dinsdag 1, woens-
dag 2, donderdag 3,  vrijdag 4 
en zondag 6 maart van 13.00 
tot 17.00 uur. Wegens de op-
bouw van de nieuwe ten-
toonstelling ‘Dino’s’ is het 
museum daarna gesloten tot 
en met donderdag 17 maart.  
Op vrijdag 18 maart wordt 
de tentoonstelling Dino’s ge-
opend en ‘s middags van-
af 13.00 uur is de tentoon-
stelling te bezoeken voor ie-
dereen vanaf 4 jaar! Zie ook 
www.pieter-vermeulen-mu-
seum.nl.

Sluisbrug voor sluiting 
Velsertunnel weer open
IJmuiden - Eind vorig jaar 
constateerde Rijkswaterstaat 
tijdens een periodieke inspec-
tie dat de brug over de mid-
densluis scheuren vertoon-
de. In verband met veiligheid 
werd de brug aan de zeekant 
direct afgesloten voor alle ver-
keer. Inmiddels is het onder-
zoek naar de oorzaak en op-
lossing van dit probleem af-
gerond. Binnenkort starten 
de herstelwerkzaamheden zo-
dat de brug voor 15 april weer 
open is.
De scheuren zijn ontstaan 
door de combinatie van een 
ongelijke overgang tussen het 
brugdek en de aansluitende 
weg én het intensieve gebruik 
van zwaar verkeer. Nadat de 
werkzaamheden aan de brug 
aan de zeezijde zijn afgerond, 
verplaatsen de werkzaamhe-
den zich naar de brug aan de 
kanaalzijde. De wielstellen van 
deze brug worden ook vervan-
gen. Omdat deze brug in goe-
de staat is, kunnen de werk-
zaamheden op rustige mo-
menten worden uitgevoerd. Zo 
heeft het verkeer er zo min mo-
gelijk last van. De route over 
het sluizencomplex geeft op 
het moment veel vertraging. 
Afhankelijk van de waterstand 
en hoeveel schepen er ge-
schut worden, kan de vertra-
ging oplopen tot meer dan 40 
minuten. Er ontstaat niet al-

leen vertraging als gevolg van 
het schutten, maar ook omdat 
het verkeer dat staat te wach-
ten maar in één richting tege-
lijk over de brug aan de ka-
naalzijde kan rijden.
Er is onderzoek gedaan naar 
de mogelijkheid om de brug 
op een eerder moment open 
te stellen voor langzaam ver-
keer. Helaas is het niet moge-
lijk gebleken om in deze situ-
atie de veiligheid van fi etsers 
en wandelaars op de brug te 
garanderen. Totdat de her-
stelwerkzaamheden zijn afge-
rond adviseert Rijkswaterstaat 
fi etsers en wandelaars daar-
om om gebruik te maken van 
de pont vanaf het pontplein in 
IJmuiden. Voor gemotoriseerd 
vervoer geldt het advies om 
gebruik te maken van de Vel-
sertunnel tot de herstelwerk-
zaamheden zijn afgerond.
De brug is vóór 15 april weer 
open voor al het verkeer met 
een maximale aslast van 1,6 
ton. Zwaarder (vracht)verkeer 
is niet toegestaan op de slui-
zenroute. Tijdens de renova-
tie van de Velsertunnel advi-
seert Rijkswaterstaat wegge-
bruikers om via de Wijkertun-
nel te reizen. De route over 
het sluizencomplex wordt af-
geraden omdat men verwacht 
dat weggebruikers (langdurig) 
vast komen te staan door extra 
drukte. (foto: Ko vanLeeuwen)

Schoolbasketbaltoernooi 
in voorjaarsvakantie

Velsen - Maandag 29 febru-
ari betreden leerlingen van de 
groepen 6 en 7  van de ba-
sisscholen van Velsen sport-
hal IJmuiden-Oost om te gaan 
strijden welke school het bes-
te kan basketballen in deze 
gemeente. Na weken van trai-
ning door enthousiaste leer-
krachten, ouders of andere 
sportliefhebbers mogen zij la-
ten zien wat zij waard zijn.
Net als andere jaren zullen de 
tribunes weer afgeladen zijn 
en men zal moeite hebben om 
een gesprek te houden omdat 
de aanmoedigingen, toeters 
en bellen dat overstemmen. Er 
doen dan ook maar liefst een 
kleine 200  kinderen aan dit 
toernooi mee. Dit jaar strijden 
23 teams om de zo felbegeer-
de wisselbeker in ontvangst 
te nemen. Dit jaar wordt afge-
weken van de regel dat er mi-
nimaal twee meisjes moeten 
meedoen.
Bij de Nederlandse Basketbal 
Bond is het al jaren gebruike-
lijk dat jongens-, meisjes- en  
mixteams in dezelfde poule 
spelen. Techniek is dan meer 
doorslaggevender dan de fy-
sieke gesteldheid.
De organisatie is zoals ge-
bruikelijk in handen van de 
basketbalvereniging Akrides 
in samenwerking met de af-
deling Sportzaken van de ge-
meente Velsen en de school-
sportcommissie De jeugd-

leden van Akrides zullen de 
ruim honderd wedstrijden 
fl uiten. De 23 ploegen ver-
tegenwoordigen 16 verschil-
lende scholen. Leuk is op te 
merken dat de Plataan voor 
het eerst mee doet en ook de 
nieuwe namen Origon en Ze-
fi er staan op de deelnemers-
lijst. De ploegen zijn verdeeld 
over 3 poules van 5 ploegen 
en 2 poules van 4 ploegen.  
De beste 2 ploegen gaan over 
naar de kwartfi nalepoules. De 
sterkste ploegen van die pou-
les spelen de halve fi nales om 
later in de fi nale uit te maken 
wie zich kampioen van Velsen 
mag noemen. Titelverdediger 
de Franciscusschool zal er al-
les aan doen om de wisselbe-
ker weer mee naar school te 
nemen. 
Maandag 29 februari wordt 
om 9.00 uur het startsignaal 
gegeven en zullen alle ploe-
gen in actie komen.
De fi nale, die op het middel-
ste veld zal plaatsvinden, be-
gint om 14.45 uur. Het is voor 
iedere basketballer het stre-
ven om onder grote belang-
stelling en begeleid door de 
aanmoedigingen van de hele 
school en de familie zo’n fi na-
le te spelen. De score zal dan 
op het grote scorebord zicht-
baar zijn.
De prijsuitreiking vindt direct 
na de laatste fi nalewedstrijd 
plaats in de sporthal.

Gymnasium Felisenum 
presenteert De Jossen
Velsen - Gymnasium Felise-
num presenteert De Jossen. 
De voorstelling is op woensdag 
9, donderdag 10 en vrijdag 11 
maart om 20.00 uur in het Wit-
te Theater, Kanaalstraat, IJmui-
den. Kaartjes kosten 7 euro en 
zijn te reserveren via: info@feli-
senum.nl. De Jossen gaat over 
val en revival der saamhorig-
heid: ‘Maar mensen, alsjeblieft: 
zolang dat duurt? Laat ons er 
wat van profi teren! Laat ons 
genieten dat de stukken eraf 
kletsen! Laat ons de troost fê-

teren van op zijn minst in groep 
geleefd te hebben op de tippen 
van onz’ tenen, op het scherpst 
van onze snee: de top van 
woest geluk en pure vriend-
schap! Ja, laat ons toch, zolang 
we kunnen – opgaan in de roes 
die ons, verwante zielen, ge-
zworen gezellen, doet versmel-
ten in een feest van collectie-
ve werkzucht en plezier!’ In de 
voorstelling spelen 15 leerlin-
gen mee. Tekst: Tom Lanoye; 
regie: Lorentine van Tijn; pro-
ductie: Evelien Bartman.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Wijksteunpunt De Hofste-
de, A. Jacobsstraat 227, Vel-
serbroek, 023-5386528.
Restaurant Op maandag en 
woensdag kan men vanaf ca. 
11.30 uur terecht ivoor het 
doorgeven van uw maaltijd-
keuze. Kosten vanaf 7 euro 
voor een driegangen maal-
tijd. Men kan ook enkel een 
kopje soep nuttigen voor 1,-.  
Vooraf reserveren is niet no-
dig.
Open tafel. Vrijdag: 4 maart: 
groentesoep, nasi met saté, 
omelet en kroepoek en toe-
tje van de chef.  Kosten 6,50. 
Aanvang 12.30 uur. Reserve-
ren maandag 29 februari tus-
sen 11-12 uur.
Hofstede thuisbioscoop. 
Vrijdag 4 maart wordt de fi lm 
‘Ja zuster, nee zuster’ ge-
draaid. Aanvang 19.30 uur. 
Kaartjes kosten 2,50 euro en 
zijn verkrijgbaar aan het buf-
fet.

IJmuiden - Zaterdag 27 fe-
bruari gaat speeltuin De 
Veilige Haven weer open. 
Ruim 54.000 kinderen en 
hun ouders/begeleiders be-
zochten in 2015 de speel-
tuin. Het 85-jarig jubileum-
feest in juni was een groot 
succes met ruim 900 bezoe-
kers.
Ook deze winter is er weer 
hard gewerkt om het onder-
houd te verrichten en om de 
nieuwe toestellen te plaat-
sen. Van de opbrengst uit 
het winkeltje kunnen name-
lijk elk jaar weer leuke nieu-
we speeltoestellen worden 
gekocht. Zoals een moeder/
kind schommel voor de al-
lerkleinsten en een mega 
hangbrug van wel 22 meter 
tussen de speelheuvels.
In het winkeltje staan de 
vrijwilligers daarom weer 
klaar om allerlei bijzonder 
lekkere snoepjes en ijsjes te 
verkopen voor een schap-
pelijke prijs. Ook is er na-

tuurlijk limonade, thee en 
koffi e, tosti’s  en een echte 
popcornmachine. Er wordt 
nog een extra vrijwilliger 
gezocht om enkele uurtjes 
te assisteren in het winkel-
tje of bij het onderhouden 
van de speeltuin?  U bent 
van harte welkom.
Verder zijn er weer de ge-
zellige bingoavonden op 5 
maart, 7 mei, 1 oktober en 
19 november, aanvang 20.00 
uur, zaal open 19.30 uur.  
De entreeprijs voor de 
speeltuin blijft 1 euro per 
persoon.   De gezinskaar-
ten/seizoenkaarten zijn te 
koop voor 30,00 euro (voor 
twee volwassenen en twee 
kinderen). Elk extra kind is 
5 euro erbij.
Betalen kan alleen contant 
in de speeltuin bij de be-
heerder, pinnen is niet mo-
gelijk!
Zie voor meer informatie, 
zoals openingstijden: www.
deveiligehaven.nl.

Speeltuin De Veilige 
Haven zaterdag open 
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Donderdag 
25 februari

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Jubileumtentoonstel-
ling Bloemendaalse Kunst-
kring ‘Fiore’: ‘Een Bloem Le-
zing’. Beeldhouwwerk, foto-
grafie en schilderijen. Open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 4,-.
Optreden Gospelkoor ‘Get 
Together Again’ in Het Kruis-
punt, Zonbastion 3 Velser-
broek. Zaal open vanaf 19.30 
uur, aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘The Da-
nish Girl’. Aanvang 20.30 uur. 

Vrijdag 
26 februari

Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Tover-
bos’, vanaf 3 jaar. 
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Jubileumtentoonstel-
ling Bloemendaalse Kunst-
kring ‘Fiore’: ‘Een Bloem Le-
zing’. Beeldhouwwerk, foto-
grafie en schilderijen. Open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 4,-.
Voorleesfeest van Biblio-
theek Velsen bij Het Terras, 
Dinkgrevelaan Santpoort-
Noord. Van 13.00 tot 14.00 
uur.
Flamenco in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.

Zaterdag 
27 februari

Speeltuin De Veilige Haven 
opent haar deuren.
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Jubileumtentoonstel-
ling Bloemendaalse Kunst-
kring ‘Fiore’: ‘Een Bloem Le-
zing’. Beeldhouwwerk, foto-
grafie en schilderijen. Open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 4,-.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposities 
‘In Schepen’ verkoopexpo-
sitie van Fred Boom en ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’. Tentoonstelling ‘Echt 
en/of Kunst’.
Viswedstrijd op de Noord-
pier. Het evenement start om 
15.00 uur en eindigt om 21.00 
uur. Rond 22.00 uur volgt de 

prijsuitreiking.

Zondag
28 februari

Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Tover-
bos’, vanaf 3 jaar. Toverknut-
selen van 13.30 tot 15.30 uur. 
Kosten 1,50 bovenop de en-
treeprijs.
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Jubileumtentoonstel-
ling Bloemendaalse Kunst-
kring ‘Fiore’: ‘Een Bloem Le-
zing’. Beeldhouwwerk, foto-
grafie en schilderijen. Open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toe-
gang 4,-.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposities 
‘In Schepen’ verkoopexpo-
sitie van Fred Boom en ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’. Tentoonstelling ‘Echt 
en/of Kunst’.
Hoorntrio Auburn Ensemble 
in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Aan-
vang 15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.

Dinsdag
1 maart

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 uur 
in Velserbroek. Elke dinsdag-
ochtend.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Tover-
bos’, vanaf 3 jaar. Toverknut-
selen van 13.30 tot 15.30 uur. 
Kosten 1,50 bovenop de en-
treeprijs.
Stadsschouwburg Velsen: 
Huub Stapel in de ‘Intoucha-
bles’. Aanvang 20.15 uur.

Woensdag
2 maart

OIG winkeltje, Indu-
striestraat 66 in IJmuiden. 
Geopend van 09.00 tot 12.00 
uur. Verkoop van kleding en 
huisraad.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Speurtochten. Exposities 
‘In Schepen’ verkoopexpo-
sitie van Fred Boom en ‘Een 
droom door Holland op z’n 
smalst’. Tentoonstelling ‘Echt 
en/of Kunst’.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Tover-
bos’, vanaf 3 jaar. Toverknut-

selen van 13.30 tot 15.30 uur. 
Kosten 1,50 bovenop de en-
treeprijs.
Kindervertelmiddag op 
Beeckestijn: voor kinderen 
van 4 t/m 8 jaar, van 14.00 tot 
16.00 uur. Kosten 6 euro per 
kind. Opgave via carla_schut@
hotmail.nl of 06-26038252. 
Tot uiterlijk dinsdag ervoor tot 
18.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Huub Stapel in de ‘Intoucha-
bles’. Aanvang 20.15 uur.

Donderdag 
3 maart

Sportinstuif voor kinderen 
van groepen 4, 5, 6, 7, en 8 in 
sporthal het Polderhuis in Vel-
serbroek. Van 09.30 tot 16.00 
uur.
Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in Bi-
bliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur.
Alice Loeters houdt spreek-
uur in de rouwhuiskamer aan 
de Frans Netscherlaan 12 in 
Santpoort-Noord. Van 11.00 
tot 12.00 uur.
Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Tover-
bos’, vanaf 3 jaar. Toverknut-
selen van 13.30 tot 15.30 uur. 
Kosten 1,50 bovenop de en-
treeprijs.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘The Key of life’ met o.a. Sabri-
na Starke. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: André Manu-
el met ‘Het geval Apart’. Aan-
vang 20.30 uur. 

Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Gratis uw 
evenement op TV?

rtvseaport.nl/agenda

Twee exposities in 
Bibliotheek Velsen
IJmuiden - In maart zijn er 
maar liefst twee exposities 
in de Centrale Bibliotheek in 
IJmuiden!
Jacques van Westerop ex-
poseert een aantal beeld-
houwwerken die vooral ge-
inspireerd zijn door het da-
gelijks leven en de actuali-
teit. 
Op zaterdag 5 maart vindt 
tussen 14.00 en 17.00 uur 
de officiële opening van de 
expositie plaats in de Cen-
trale Bibliotheek IJmuiden. 
We nodigen u van harte uit 
om aanwezig te zijn! Met 
het educatieve project van 
de bieb tijdens de Nationa-
le Voorleesdagen (27 januari 
tot en met 6 februari) maak-
ten leerlingen van de groe-
pen 1 en 2 van verschillen-
de basisscholen allerlei XL 
ansichtkaarten. In maart is 
het eindresultaat te bewon-
deren bij Bibliotheek Vel-

sen. Een bijzondere exposi-
tie door jonge kunstenaars 
uit de gemeente!
De exposities zijn te be-
zoeken gedurende de ope-
ningstijden van de Centrale 
Bibliotheek IJmuiden.

 

Regio – Trouwen is al een 
feest. Maar wie tussen 1 fe-
bruari en 31 maart trouwrin-
gen uit de Georgio en Allian-
ce-collectie koopt bij Juwe-
lier René Post in Beverwijk 
of Amber Jewels in IJmuiden, 
maakt kans op een geweldi-
ge vierdaagse city trip naar 
Barcelona voor twee perso-
nen.
De reis wordt u aangeboden 
door René Post in samen-
werking met Daniella Quay-
taal van Travel Club IJmui-
den. In het veelzijdige Barce-
lona krijgt men ook een stad-
stour met gids aangeboden 
en een heerlijke tapasmaal-
tijd. Barcelona is de stad van 
cultuur, winkelen en strand. 
Dat wordt dus genieten!
Sinds anderhalf jaar is Am-
ber Jewels in IJmuiden erbij 
gekomen, deze zaak is ver-

noemd naar de dochter van 
René en Monique Post. De 
dames van Amber Jewels 
adviseren u graag. René is 
meestal aanwezig in Bever-
wijk en daar is ook een grote 
keuze aan trouwringen.
René heeft zijn opleiding 
als juwelier goudsmid in 
Schoonhoven afgerond en 
is 24 jaar geleden begon-
nen met zijn eigen zaak. Bui-
ten de prachtige sieraden en 
horlogemerken kunt u in de 
zaak in Beverwijk en IJmui-
den uw ‘oud goud’ vaak te-
gen een mooie prijs inleve-
ren. Sieraden maken en ver-
maken zij in eigen atelier.
Graag tot ziens bij Amber Je-
wels, Lange Nieuwstraat 401, 
IJmuiden (zie Facebook Am-
berjewels) en Juwelier René 
Post in Beverwijk, zie www.
renepost.nl.

Velsen-Noord - Op zaterdag 
12 maart is er een rommel-
markt in Wijkcentrum De Stek 
in Velsen-Noord. De rommel-
markt is voor bezoekers ge-
opend van 11.00 tot 14.30 uur. 
Kraamhouders mogen een 
uurtje eerder naar binnen om 
hun tafel in te richten. Wilt u 
een kraam huren? Neem dan 
contact op met Wijkcentrum 
De Stek via 0251-226445 of ga 
even langs. Je kunt tafels hu-
ren van 0,80 bij 0,80 meter voor 
2,50 euro of kramen van 2,40 
bij 0,80 meter voor 7,50 euro.

Rommelmarkt 
in De Stek
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baal-
bergen legt wekelijks een 
typisch IJmuidens beeld 
vast. Soms naar aanlei-
ding van de actualiteit of 
een evenement, soms ge-
woon vanwege de mooie 
taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden 
heeft.

Een van de oudste gebou-
wen - en misschien zelfs wel 
het oudste gebouw - van 
IJmuiden staat aan de Zee-
weg: de voormalige boerde-
rij Slingermuur. De boerderij 
ligt aan de voet van het Slin-
gerduin, voorheen het Tols-
duijn. In 1592 komen we de 
boerderij voor het eerst te-
gen als ‘hofstede’; overigens 
zonder de naam ‘Slinger-
muur’. Op een kaart uit 1661 
wordt de boerderij aange-
duid als de boerderij van 
Willem Janszoon Silverborst.
In 1741 komt de boerderij 
weer in beeld als de eige-
naar van de hofstede Schoo-
nenberg de Zeeweg naar 
het westen wil verleggen, 
naar het huidige tracé. Jan 
de With, de toenmalige ei-
genaar van de boerderij ‘on-
der het Tolsduijn’, maakt be-
zwaar. Geen probleem voor 
de eigenaar van Schoonen-
berg: hij koopt gewoon de 
boerderij en het bijbehoren-
de land. 
Jan de With mag de boer-
derij en het land eerst gra-
tis gebruiken en later hu-
ren. Tien jaar later wordt de 
boerderij vervangen of ver-
bouwd en krijgt het de hui-

dige vorm: een stolpboerde-
rij met uitgebouwde woon- 
en stalgedeelten.
Vijfenzeventig jaar en ve-
le eigenaren later wordt het 
landgoed Schoonenberg na 
het overlijden van de eige-
naar via een openbare vei-
ling in delen verkocht. We 
schrijven 1826 als Jacob 
Pompeus Hoeufft de boer-
derij koopt. 
De naam Slingermuur wordt 
dan voor het eerst gebruikt. 
Waarschijnlijk is de naam af-
komstig van een bij de boer-
derij gelegen slingermuur, 
waartegen tere gewas-
sen werden gekweekt. Zo’n 
muur is nog steeds te zien 
bij Beeckestijn. In het begin 
van de twintigste eeuw is 
de boerderij eigendom van 
jonkheer Boreel van Water-
land en wordt zij bewoond 
door de familie Grapendaal. 
Gerrit Grapendaal is in dienst 
van Boreel als jachtopziener. 
In 1949 koopt de gemeente 
Velsen de boerderij. Tijdens 
de februaristorm van 1953 
raakt de boerderij, bewoond 
door Cornelis Braam en zijn 
vrouw, zwaar beschadigd. 
Na een restauratie huurt de 
Velsense afdeling van het 
Rode Kruis de boerderij van 
1955 tot 1993 en gebruikt 
deze als hoofdkwartier en 
instructie- en oefenruim-
te. In het voorhuis woont 
ook eerst nog het echtpaar 
Braam. In 1996 wordt de 
boerderij gerestaureerd en 
verbouwd tot woonhuis. De 
boerderij is een rijksmonu-
ment.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Velserbroek - In de nacht 
van maandag op donderdag, 
kwart over twaalf, werd Vel-
serbroek ineens opgeschrikt 
door een draaiorgel dat ‘Lang 
zal ze leven’ speelde. Het 
ging om de jarige Thea, een 
warme, sociale vrouw die niet 
graag in de belangstelling 
staat, maar hier echt niet on-
deruit kon.
Niet alle buren konden het 
orgel waarderen, want som-
mige mensen schrokken er 
wakker van. De politie kwam 
ook nog even kijken, maar te-

gen die tijd was het orgel al-
weer verdwenen. Thea werd 
daarop ook door de politie 
nog van harte gelukgewenst.  
Daarna zocht iedereen gauw 
zijn bed weer op.
Voor Thea was het een spek-
takel dat zij niet gauw zal ver-
geten.
De grapjassen die het organi-
seerden zijn Elbert Koelewijn 
en Jaap Waasdorp van Vis-
specialist de Dolfijn. Zij bie-
den hun excuses aan aan al-
le mensen die zich stoorden 
aan het nachtelijke feestje.

Concert Zonnebloem 
in muziekcentrum Soli

Santpoort-Noord - 
Woensdag 17 februari  heb-
ben de gasten van de Zon-
nebloem regio Kennemer-
land weer kunnen genieten 
van een mooi concert. 
Sinds 1 januari dit jaar zijn 
de regio’s IJmond en Ken-
nemerland samen gevoegd 
tot Regio Kennemerland. Zo 
kon het gebeuren dat er nu 
ook gasten aanwezig wa-
ren ten noorden van het ka-
naal. Hoewel de inlooptijd 
om half twee was gepland  
begonnen de eerste gasten 
al binnen te lopen ruim voor 
die tijd, bang waarschijnlijk 
te laat te komen of een goe-
de zitplaats te missen. 
In tegenstelling tot vorig 
jaar was er nu een podium-
opstelling gemaakt aan de 
lange zijde van de zaal zo-
dat de gasten dichter op het 
muzikale gebeuren zaten.
Nadat alle gasten hun kof-
fie met koek hadden genut-
tigd begon tegen twee uur 
harmonie orkest Oud Goud 
met een vrolijke mars en zat 
de goede muzikale sfeer er 
al snel in. 
Vervolgens kwamen de pi-
raten van Penzance langs 
en na een andere mars op 
bezoek in Jamaica. Ook de 
klassieker We meet again 

riep de nodige gevoelens 
op en met een Johnny Jor-
dan medley zong en klap-
te de zaal mee. Daarnaast 
kwamen ook diverse polka’s 
voorbij.
Na de pauze was het de 
beurt aan het zangkoor 
FF Anders uit Velserbroek. 
Hoewel volgens de voorzit-
ter slechts een deel van het 
75 leden tellende koor aan-
wezig kon zijn stonden toch 
45 dames en heren klaar 
om een prachtig repertoire 
Nederlands talige liederen 
te zingen. En was de oor-
spronkelijke tekst niet Ne-
derlands dan was deze ver-
taald, iets wat door de gas-
ten zeer op prijs werd ge-
steld. Het Dorp van Wim 
Sonneveldt, het zeemans-
lied ketelbinkie, een lied van 
Andre Hazes en vele ande-
re liederen passeerden on-
der begeleiding van de toet-
senist de revue. 
Als het gezellig is gaat de 
tijd snel en al gauw wees de 
klok half vijf. De nodige vrij-
willige chauffeurs waren al 
verschenen en na een goed 
geregisseerd jassen halen 
door de vrijwilligers vertrok 
iedereen weer huiswaarts 
na een wel besteed muzika-
le middag.

Velsen-Zuid – Vorig week za-
terdag 20 februari, was er voor 
de twaalf  klootschieters van  
s.v. Full Speed, PK gooien in 
Spaarnwoude. Daar ging men 
de strijd onderling aan. Zo is 
te zien hoe men gevorderd is, 
of wat minder kan gooien. Aan 
het weer kon het niet liggen. Die 
was buitengewoon goed voor 
de tijd van het jaar. Het par-
koers is wel veel veranderd. Veel 
klei op de weg, maar dat is door 
groot onderhoud. De stand is 
weer aangepast. Eerste was Ni-
co met 20–11. Tweede Harm 
met 25–42. Derde Bertus 25– . 
Vierde Jan St. 26–1. Vijfde Lia 
28–10. Zesde Dries 29–57. Ze-
vende Peter 30–95. Achtste Ina 
30–37. Negende Willem 31–11. 
Tiende Rob 35–69. Elfde Jan Gr. 
40–19.  twaalfde Ton 42–8. Op 
de agenda staat: IJmondsport 
houdt een praatje over s.v. Full 
Speed op zondag 6 maart om 
16.00 uur. Dat is te horen op 
Heemskerk FM en ook Seaport 
FM en Radio Beverwijk doen 
mee. Er is een kienavond op 12 
maart in het clubgebouw. Drie 
ronden en een loterij.  Zaterdag 
26 maart is het Paaseiertoer-
nooi om 10.00 uur. Geen ei zoe-
ken dit keer, wel de Harm–rou-
te. Voor info bel: Ton Boot 0255-
510085 of e-mail naar:  snel-
boot@planet.nl. Zie ook: www.
svfullspeed.nl.

Klootschieten

Velsen-Zuid - Zaterdag 12 
maart is er in het clubgebouw 
s.v. Full Speed een kienavond 
met leuke prijzen. Er worden 
drie rondjes kien en een lote-
rij gespeeld. Met geluk  is er 
kans voor ieder een prijsje te 
winnen. Om 19.30 uur is de 
zaal open en de koffie staat 
klaar. Voor informatie bel 
Mascha Jonker, telefoon 06-
11031430 of het clubgebouw 
De Voltreffer, telefoon 0255-
531377 op de avond zelf.

Kienavond
bij Full Speed

Velserbroek - Donderdag 3 
maart is er weer een Sport-
Instuif voor kinderen van de 
groepen 4, 5, 6, 7 en 8. Er 
kan tussen 09.30 en 16.00 
uur worden gesport in sport-
hal het Polderhuis. De kinde-
ren hebben de keuze uit vol-
leybal, dammen, turnen, bad-
minton, tennis, judo en voet-
bal. Ook kan er worden ge-
knutseld. Deelname kost 
3,50 euro. Inschrijven kan via 
www.sportpas.nl/velsen.

SportInstuif 
Velserbroek
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Succesvol dressuur-
weekend bij HCV

Velsen-Zuid - Tussen mane-
ge Kennemergaarde en Hip-
pisch Centrum Velsen bestaat 
er al jarenlang een collegiale 
en vriendschappelijke band. 
Jarenlang worden er dan ook 
sportieve uitwisselingswed-
strijden gehouden. Afgelo-
pen zaterdagavond vond de 
tweede uitwisselingswed-
strijd van dit jaar plaats tus-
sen manege Kennemergaar-
de en Hippisch Centrum Vel-
sen Twaalf amazones/ruiters, 
vier ponyruiters en acht paar-
denruiters van manege Ken-
nemergaarde en HCV zijn ge-
selecteerd om hieraan deel te 
nemen. Zij reden de FNRS-
dressuurproef rijden, waar 
zij momenteel in starten. Af-
gelopen zondag organiseer-
de Hippisch Centrum Velsen 
een dressuurwedstrijd FNRS-
proeven. Deze landelijk er-
kende dressuurproeven op-
gesteld door de FNRS (Fe-
deratie van Nederlandse Rui-
tersportcentra) zijn geschikt 
voor beginnende tot en met 
gevorderde ruiters. Een 40-
tal ruiters en amazones had 
zich voor deze wedstrijd in-
geschreven. Wederom weer 
een dag met veel talent, dat 
is mooi om te zien! Aan het 
eind van de middag werd in 
de sfeervolle foyer de prijsuit-
reiking bekend gemaakt. 
In de senioren rubriek werd 

derde Pauline Stienstra met 
het paard Beaujolais.
Suzanne de Koning behaalde 
een fraaie tweede plaats met 
Lukas en Karin Elsendoorn en 
wederom Lukas werden knap 
eerste. Daarna volgde de ru-
briek lease en pension. Gin-
ger Iskes en haar paard Ener-
gina mocht het blauwe rozet 
mee naar huis nemen voor de 
vierde prijs. Een derde plaats 
was er voor Isa Smit en Ex-
travagant. Iris Agterberg en 
Montreux werden tweede en 
tot slot een knappe eerste 
plaats voor Amber Stoel met 
Beaujolais.
In de rubriek F8 t/m F14 werd 
Eline Eijs met Montreux vier-
de. Fenna Das en Macho 
mochten het witte rozet in 
ontvangst nemen en Shari-
ta Lowies en Beaujolais be-
haalde de tweede prijs en het 
oranje rozet ging uiteindelijk 
naar Jody Burger op Penotti.
Tot slot de rubriek F5 t/m F7. 
De vierde prijs ging naar Ele-
na van den Brink met Zorro. 
Jennifer Kwant en Beaujolais 
werden derde. 
Sylvie Webbe en UK behaalde 
de tweede prijs en de eerste 
prijs ging naar Jara Kroon en 
Panthera. Zondag 28 februari 
vinden bij Hippisch Centrum 
Velsen de Hippische Winter-
spelen plaats. Zie ook www.
hippischcentrumvelsen.nl.

Velsen - Tijdens het jaarlijkse 
voorjaarsconcert van Muziek-
vereniging Soli op 12 maart zul-
len ook de nieuwe ensembles 
van de vereniging zich presen-
teren in Stadsschouwburg Vel-
sen. Zowel de Funband als de 
Bigband verzorgen een optre-
den. Traditioneel onthalen de 
opleidingsklassen van Soli al-
le bezoekers muzikaal in de foy-
er van de schouwburg. Het Op-
leidingsorkest zal op het podi-
um openen, gevolgd door het 
Klein Orkest. Beide orkesten 
staan onder leiding van dirigent 
Henk Veldt. In de pauze zal de 
nieuwe Soli Funband zich pre-
senteren. De band bestaat een 
15-tal enthousiaste muzikanten 
uit de vereniging. De Funband 
heeft gezelligheid en muzikali-

teit hoog in het vaandel staan. 
Het repertoire van de Funband 
wordt vaak uitgebreid, zodat we 
naast meezingers ook beschik-
ken over een uitgebreid sca-
la van moderne liederen. Na de 
pauze zal het Harmonieorkest 
plaatsnemen op het podium. 
Onder leiding van dirigent Vin-
cent van den Bijlaard spelen zij 
diverse werken. Tijdens de fi nale 
zullen alle orkesten gezamenlijk 
een uitsmijter ten gehore bren-
gen. Na afl oop van het concert 
speelt het nieuwste ensemble in 
de foyer. De Bigband Soli is op 4 
november van start gegaan on-
der de bezielende leiding van 
Werner Janssen en heeft al een 
aantal optredens gehad. Zij bie-
den alle bezoekers een gezellige 
afsluiting van de avond.

Tentoonstelling 
‘Een Bloem 

Lezing’ 
verlengd

Velsen-Zuid - Buitenplaats 
Beeckestijn heeft in de af-
gelopen maand veel be-
zoekers mogen ontvan-
gen voor de tentoonstelling 
‘Een Bloem Lezing’. Daar-
naast hebben wij dusda-
nig veel positieve reacties 
van bezoekers gekregen, 
dat dit aanleiding is om de 
tentoonstelling te verlengen 
tot en met zondag 20 maart 
2016.
De tentoonstelling ‘Een 
Bloem Lezing’ is de jubi-
leumtentoonstelling van 
Kunstkring Fiore uit Bloe-
mendaal en toont werk van 
20 kunstenaars. Het the-
ma ‘bloem’ wordt op aller-
lei verschillende manie-
ren weergegeven, in zowel 
schilderkunst, beeldhouw-
kunst, fotografi e als instal-
laties. Bij de werken is door 
een aantal bekende dich-
ters uit Kennemerland een 
gedicht geschreven dat op 
de tentoonstelling te lezen 
is en is uitgegeven in het 
speciale jubileumboekje.
Entree volwassenen: 4 eu-
ro p.p., kinderen tot 12 jaar 
gratis.

Gezamenlijke inkoopactie 
zonnepanelen en isolatie

Velsen - De lokale duurza-
me energiecoöperatie Ener-
giek Velsen is twee nieuwe 
inkoopacties gestart. Eerder 
organiseerde Energiek Vel-
sen vijf succesvolle inkoop-
acties van plaatsing van zon-
nepanelen en spouwmuur-
isolatie voor particuliere wo-
ningen. In het kader van de 
missie van de coöperatie om 
samen Velsen duurzaam te 
maken en het succes van 
de eerdere acties, staan de 
nieuwe inkoopacties ook nu 
in het teken hiervan. Er wor-
den medio maart diverse in-
formatieavonden georgani-
seerd. Exacte data staan op 
www.energiekvelsen.nl. 
Vanuit de gedachte dat je 
duurzaam samen doet, on-
dersteunt de gemeente Vel-
sen een deel van de commu-
nicatie en valt er in diverse 
buurten in de komende we-
ken een informatiefl yer op 
de deurmat. De Omgevings-

dienst IJmond is aanwezig op 
de informatieavonden om de 
subsidiemogelijkheden toe 
te lichten en het effect van 
isolatiemaatregelen te laten 
zien middels infraroodcame-
ra’s. Bezoekers op de avon-
den maken kans op het kos-
teloos laten maken van in-
frarood foto’s van hun eigen 
woning. Zie  ook www.ener-
giekvelsen.nl.

dienst IJmond is aanwezig op 

Opgevoerde 
bromfi etsen 
naar RDW-

keuring
Santpoort-Noord - De 
verkeerspolitie heeft vori-
ge week donderdagoch-
tend tussen 08.00 en 09.30 
uur een brom- en snorfi ets-
controle gehouden op de 
Vlietweg. In totaal werden 
47 brom- en snorfi etsen ge-
controleerd en bleken 10 
voertuigen opgevoerd te 
zijn. De hoogste construc-
tiesnelheid die werd geme-
ten tijdens deze controle 
was voor een bromfi ets 75 
km/uur en voor een snor-
fi ets 57 km/uur. Hiervoor 
werd proces-verbaal opge-
maakt en alle 10 voertuigen 
zijn door de politie aange-
meld bij de Rijksdienst voor 
Wegverkeer voor een WOK-
melding.

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Wacht RKVV Velsen 
nieuwe bekerstunt?

Driehuis - In de competi-
tie zit er de laatste weken 
een beetje de klad in bij RK-
VV Velsen. Tegen Westfrisia, 
Uitgeest en Stormvogels wist 
Velsen niet met de drie pun-
ten naar huis te gaan. Zou 
dit een mogelijke ‘misleiding’ 
kunnen zijn voor ADO’20? De 
hoofdklasser komt zondag 
in Driehuis op bezoek voor 
de volgende wedstrijd in de 
knock-out fase voor de dis-
trictsbeker. Drie weken ge-
leden wist Velsen hoofdklas-
ser De Dijk in het bekertoer-
nooi te verrassen door een 

goal in de 93e minuut van 
Patrick Castricum. Zo staat er 
na de eerdere uitschakelin-
gen van Onze Gezellen, Jong 
Holland en niet te vergeten 
eersteklasser Argon nu de 
mooie IJmondiale derby te-
gen ADO’20 op het program-
ma. De toegang tot de wed-
strijd is gratis en de aftrap is 
om 14.00 uur. De wedstrijd-
sponsoren zijn Kloosterboer 
IJmuiden, WESCO IJmuiden 
en BUKO uit Beverwijk. Zij 
hebben gezorgd voor de mu-
zikale omlijsting na afl oop 
van de wedstrijd. 
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Driehuis - Afgelopen zater-
dag mocht Velsen D3 in de 
eerste ronde van het Zwa-
luwen bekertoernooi op het 
hoofdveld van RKVV Velsen 
aantreden tegen de D1 juni-
oren van FC Velsenoord. Met 
wind tegen begon de D3 aan 
de wedstrijd, waarin het di-
rect onder zware druk kwam 
te staan van de gasten van 
boven het kanaal. Die kregen 
dan ook kans op kans en na 
een lastige hoge bal voor de 
goal werd de bal uiteindelijk 
van dichtbij binnen geschoten 
door een Velsenoorder: 0-1. 
Velsen D3 bleef onder druk 
staan, maar wist met kunst 
en vliegwerk het doel schoon 
te houden en kwam zelfs hal-
verwege de eerste helft van-
uit het niets op 1-1. Deze ge-
lijkmaker zorgde er voor dat 
de koppies bij Velsen D3 om-
hoog gingen en dat zij gingen 
geloven in een bekerstunt! 
Na deze gelijkmaker ging het 
spel dan ook gelijk op, maar 
toch was het Velsenoord dat 
met een 1-2 stand ging rus-
ten, omdat na een snelle uit-

braak een speler van hen al-
leen op de keeper af ging en 
wist te scoren.
In de rust volgde een pep-
talk van de Velsen coaches en 
werd de juiste tactiek bespro-
ken voor een tweede helft met 
fl inke wind mee. Deze pep-
talk mistte zijn uitwerking niet, 
want in die tweede helft werd 
Velsenoord op karakter en in-
zet ver teruggedrongen en met 
mooie combinaties regende 
het kansen voor Velsen D3. En 
uit die vele kansen werd toch 
maar mooi 3 keer gescoord 
zodat de 1-2 achterstand werd 
omgebogen naar een 4-2 
voorsprong. Velsenoord drong 
op het eind nog wel aan, maar 
meer dan een bal op de lat zat 
er voor hen niet in. Hierdoor 
bleef de stand 4-2 in het voor-
deel van Velsen D3 bleef en 
bekeren zij daarom dan ook 
verdiend door, zeker gezien 
het spelbeeld van de tweede 
helft. In dit verslag staan geen 
namen, want na afl oop was ie-
dereen het er over eens dat dit 
een prestatie was van het ge-
hele team!

Windvoordeel bezorgt 
‘Vogels’ winst in derby
IJmuiden - De wind met 
een kracht van 5 tot 6 Beau-
fort, die over de lengte van 
het hoofdveld van Zeewijk 
joeg, had in de stadsderby 
tussen Stormvogels en me-
dekoploper Velsen veel in-
vloed op het spel van beide 
partijen. De teams waren 
op zoek naar de overwin-
ning, maar omdat men niet 
in hun normale spel kon 
komen, werd de met bijna 
500 toeschouwers bezoch-
te stadsderby meer span-
nend dan mooi.

De eerste helft speelde het 
team van Velsen-trainer Ton 
Pronk (met wind in de rug) 
meer op de helft van de IJmui-
denaren. Door een subliem 
doelpunt van Tim Groene-
woud werd de ruststand 0-1. 
Had Velsen het voetbalgog-
me gehad meer van de harde 
wind te profi teren, dan had de 
ruststand groter kunnen zijn.
De tweede helft profi teerde 
Stormvogels met een doel-
punt meer dan Velsen van het 
windvoordeel; door doelpun-
ten - beide uit een vrije schop 
- van Danny Blok en Dennis 
Verwer bleven de drie punten 
op Zeewijk: 2-1. Heel veel in-
vloed op de overwinning had-
den tevens doelman Dan-
ny Adrichem en centrumver-
dediger Joshua Jansen. Adri-
chem stak in een bloedvorm 
en verrichtte vele spectaculai-
re reddingen. Niet voor niets is 
hij door Telstar uitgenodigd op 
sportpark Schoonenberg trai-
ningen bij te wonen en een 
wedstrijd om de Cup 63 te ko-
men spelen. De kleine Jansen 
vocht vele duels uit met aan-
valler Patrick Castricum, die 
een paar koppen groter is, en 
de meeste duels van hem ver-
loor. Regelmatig werd de as-
sociatie opgewekt te kijken 
naar de confrontatie tussen 
David en Goliath.
Velsen speelde het grootste 
gedeelte van de eerste helft 
op het gebied van hun ‘vij-
and’, maar echt uitgespeel-
de kansen kreeg het team 
van Ton Pronk niet. Pas in de 
21ste minuut probeerde ver-
dediger Angelo Beck het met 
een gevaarlijke afstandsschot, 
maar vond doelman Adrichem 
op zijn weg. Drie minuten la-

ter is het wel raak; na een af-
geslagen Velsen-hoekschop 
belandde de bal voor de voe-
ten van aanvaller Tim Groene-
woud en heel subtiel schoot 
hij vanaf 20 meter, hierbij heel 
goed rekening houdende met 
de wind, de bal buiten bereik 
van doelman Adrichem met 
een curve in de kruising, 0-1. 
Een prachtgoal met goed ge-
voel geschoten.
Windvoordeel de tweede helft 
dus voor Stormvogels, maar 
de eerste tien minuten was het 
een gelijk opgaande strijd. In 
de elfde minuut vuurde Den-
nis Verwer vanuit de tweede 
lijn een keihard schot, dat ra-
kelings naast ging.
In de 63ste minuut kwam 
Stormvogels op gelijke hoogte 
met Velsen. Vanaf dertig meter 
op rechts nam middenvelder 
Danny Blok een vrije schop 
met de intentie de bal in de 
trechter te deponeren, maar 
de wind nam het leder mee 
om over de grabbelende han-
den van doelman Van der Lugt 
in het doel te belanden, 1-1.
Vier minuten later mocht, om 
Velsen voorin gevaarlijker te 
maken, Henk Swier op ko-
men draven, gevold vier mi-
nuten later door het inbren-
gen van Jorden de Waal. Na 
deze wissel werd Etkin Ziv-
kara in de diepte gestuurd en 
scoorde, maar invaller-grens-
rechter Gouda gooide onte-
recht zijn vlag omhoog waar-
door scheidsrechter Bogards 
dit onjuiste vlagsignaal moest 
overnemen.
Maar dit was uitstel van exe-
cutie. Met nog een kwartier 
op de elektronische klok nam 

Stormvogels-middenvelder 
Dennis Verwer op links vanaf 
25 meter een vrije schop die 
langs vele aanwezige spelers 
inclusief de aan de grond  ge-
nagelde en verbouwereerde 
doelman Van der Lugt het net 
in vloog, 2-1.
Voor Velsen zat er na deze te-
gentreffer niets anders op dan 
tegen de harde wind in de 
aanval op te zoeken en acht 
minuten voor tijd had de equi-
pe van Ton Pronk geen ge-
luk toen invaller De Waal de 
bal op de paal mikte. In de-
zelfde minuut kreeg Stormvo-
gels-middenvelder Rowan van 
Eijk een honderd-procent-
kans aangeboden van Zivka-
ra, maar hij faalde in de afwer-
king door tegen doelman Van 
der Lugt op te schieten.
Een punt uit de laatste drie 
wedstrijden; dat is het schra-
le puntenaantal waardoor Vel-
sen haar toppositie aan vv As-
sendelft moest overdragen. 
Stormvogels is bezig met een 
opmars. Vorige week ech-
ter behoorlijk verstoord door 
Kolping Boys. De (sub)top 
lonkt voor het team van trai-
ner Kroes. Over veertien da-
gen (Stormvogels heeft dan 
een uitwedstrijd tegen FC Uit-
geest, terwijl Velsen thuis te-
gen ZAP zal aantreden) begint 
de strijd om de derde periode.
Stormvogels zaterdag ver-
loor na een 0-4-ruststand met 
maar liefst 1-7 van de op de 
vierde plaats staande Blauw 
Wit Beursbengels. Het enige 
doelpunt werd gescoord door 
Rick Kluijskens. Over 14 da-
gen is CTO’70 in Amsterdam 
de tegenstander.

Velsen D3 bekert door

Geen geluk IJmuiden 1
Velsen - In 2016 is het nog 
steeds wachten op de eerste 
overwinning voor de man-
nen van trainer Rick van 
Amersfoort. Vijf opgeleg-
de kansen werden gemist in 
de wedstrijd tegen Arsenal. 
Hoewel er zeker meer in had 
gezeten was de harde rea-
liteit een 3-1 nederlaag on-
danks een 0-1 ruststand. 
Het tweede elftal deed het 
deze week niet veel beter. 
Met 4-2 werd er verloren in 
en tegen Marken. Doelpun-
ten kwamen van Danny de 
Vendt. 
Ook de overige senioren 
presteerde wisselvallig. Het 
vierde elftal verloor thuis 
met 1-6 van Ado 20. Het 
IJmuiden doelpunt kwam 

van de voet van Vivian 
Schoon. IJmuiden 5 gaat in 
rap tempo op voor het kam-
pioenschap dit keer was 
het Castricum dat compleet 
weg gespeeld werd. De tel-
ler bleef steken op  5 IJmui-
den treffers. 
Het zesde team speelde 
dankzij een fantastische 
goal van Kwakkelaar met 
1-1 gelijk tegen BOL. Het 
zevende had het een stuk 
makkelijker door VEW met 
8-1 te verslaan. IJmuiden 8, 
10 en de veteranen verloren 
hun wedstrijden. Vooral de 
nederlaag van de veteranen 
was een onnodige tegenval-
ler. Ze waren de laatste we-
ken aan een sterke serie be-
zig.
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Oranje Fonds reikt Buurtcadeau uit
Het Oranje Fonds verrast 
Dorpshuis het Terras met een 
Buurtcadeau t.w.v. 3000 euro. 
Dit is het eerste Buurtcadeau 
dat het Fonds uitreikt in Sant-
poort-Noord. In buurten waar 
de Straatprijs van de Nationale 
Postcode Loterij valt, verblijdt 
het Oranje Fonds een organi-
satie met het Buurtcadeau. Zo 
hebben ook alle omwonenden 
langdurig profijt van de straat-
prijs. 
In Santpoort-Noord zijn ze erg 
blij met het Buurtcadeau. ,,Van 
het geld van het Oranje Fonds 
gaan we de leslokalen aan-
passen”, aldus Hans Meulen-
broek van Dorpshuis het Ter-
ras. ,,De akoestiek in deze lo-
kalen is namelijk slecht en de 
gebruikers van deze ruimtes 
hebben hier helaas erg veel 
last van.” 
Donderdag 18 februari vond 
de feestelijke uitreiking van 
het Buurtcadeau plaats. Er wa-
ren ongeveer 50 tot 60 bezoe-
kers, buurtbewoners en me-
dewerkers aanwezig in Dorps-

huis het Terras in Santpoort-
Noord. Er was koffie en thee 
met speciaal voor deze gele-
genheid gemaakte gebakjes 
met het logo van Het Terras en 
het Oranje Fonds. Een mede-
werkster van het Oranje Fonds 
reikte onder luid applaus een 
cheque uit aan Hans Meulen-
broek van Het Terras.
Ook de EHBO-vereniging 
Santpoort geeft een financië-
le bijdrage aan de verbetering 

van de akoestiek. Zij zijn een 
van de vaste gebruikers van de 
leslokalen in Het Terras. 
Het dorpshuis is ook erg blij 
met deze gift. Stichting Wel-
zijn Velsen zal het benodigde 
bedrag compleet maken zo-
dat de aanpassingen binnen-
kort gerealiseerd kunnen wor-
den. Zo kunnen er in het nu al 
druk bezochte Dorpshuis het 
Terras nog meer (buurt)activi-
teiten plaatsvinden.

Zeewijk - Het Seniorencen-
trum Zeewijk is dringend op 
zoek naar vrijwilligers die het 
leuk vinden om in de ochtend 
of de middag een bardienst 
te draaien.Ook is er grote be-
hoefte aan vrijwilligers die 
af en toe willen koken voor 
de bewoners en bezoekers 
van het Seniorencentrum. Er 
wordt een driegangen maal-
tijd gekookt voor ongeveer 40 
tot 45 gasten op de woens-
dag en de vrijdagochtend. 
Vindt u het ook belangrijk 
dat we deze activiteiten kun-
nen blijven aanbieden neemt 
u dan contact op met Stich-
ting Welzijn Velsen via tele-
foon 0255-548548.

Vrijwilligers 
bardienst

De Spil - In Buurtcentrum de 
Spil kunt u genieten van een 
gezonde warme maaltijd voor 
4 euro op dinsdagmiddag om 
12.00 uur of op woensdag 
en donderdag om 17.30 uur. 
De eters zijn vol lof over de 
kookteams, zoals Joost: ‘Voor 
mezelf koken is niets aan, 
hier krijg je lekker eten en 
een gezellig praatje. Zo lang-
zamerhand ken je de men-
sen.’ Mensen die zin hebben 
om mee te eten kunnen zich 
aanmelden bij De Spil. Wel 
de dag voor het eten bellen 
a.u.b. via 0255-510186. 

Samen eten

De Dwarsligger – Buurt-
centrum de Dwarsligger start 
bij deelname van ongeveer 
zes personen op elke don-
derdagmiddag van 14.00 uur 
t/m 16.30 uur een biljart-
club voor dames. De kos-
ten zijn1.50 euro per keer. 
U bent van harte welkom, u 
kunt zich aanmelden bij Hans 
Akkerman in De Dwarsligger, 
tel: 0255-512725 of kom ge-
zellig langs.

Biljarten 
voor dames

De Brulboei - Op woensdag-
avond 9 maart is de grote zaal 
van De Brulboei weer be-
stemd voor de Filmavond voor 
vrouwen met ‘De Reünie’, een 
thriller met Thekla Reuten, 
Daan Schuurmans en Ma-
rie-Mae van Zuilen. Na een 
burn-out probeert de 35-ja-
rige Sabine haar leven weer 
op te pakken, maar een aan-
kondiging van een middelba-
re schoolreünie zet haar leven 
plotseling op zijn kop. De film 
begint om 20.00 uur en kaar-
ten à 2,50 euro zijn verkrijg-
baar aan de zaal. Meer we-
ten? Bel 0255-510652

Filmavond 
voor vrouwen

Klavierschippers in De Stek
ZoMiPo - Voor het Zondag-
MiddagPodium treden zon-
dag 6 maart De Klavierschip-
pers voor u op in Wijkcentrum 
de Stek in Velsen-Noord. De 
gezelligheid ten top als dit ge-

weldige orkest voor u gaat spe-
len. Kaarten à 4 euro zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij alle 
ZoMiPo-locaties en op zondag 
aan de zaal. Aanvang 14.00 uur, 
vanaf 13.30 uur is de zaal open.

De Stek - Iedere vrijdag wordt 
er enthousiast voorgelezen 
voor kinderen uit groep 1 
t/m 4. Voorlezen is niet alleen 
leuk, maar het is ook belang-
rijk voor de ontwikkeling van 
het kind. Voorlezen vergroot 
de woordenschat en prikkelt 
de fantasie. Iedere vrijdag van 
13.30 tot 14.30 uur wordt er op 
een speelse manier voorgele-
zen door twee vrijwilligers, het 
voorlezen is gratis. Meer we-
ten? Bel: Wijkcentrum de Stek, 
0251-226445

Voorlezen

De Stek - Voor mensen die 
niet of slecht kunnen fiet-
sen zoeken we vrijwilligers 
(dames) die fietsles kunnen 
geven. Deze lessen vinden 
plaats onder schooltijd bij 
Wijkcentrum de Stek en bij 
Buurtcentrum de Dwarslig-
ger. Meer weten? Bel Nico-
le Sheridan 0255-510186 of 
mail naar buurtsport@wel-
zijnvelsen.nl

Hulp bij 
fietslessen

Buurtsport - Kent u Velsen-
Noord, bent u sociaal inge-
steld en houdt u van wande-
len? Dan zijn wij op zoek naar 
u! Voor een nieuwe activiteit 
op woensdagavond zoeken 
we een of twee enthousiaste 
vrijwilligers. U krijgt begelei-
ding van de buurtsportcoach 
en van een fysiotherapeut. 
Meer weten? Bel Nicole Sheri-
dan 0255-510186 of mail naar 
buurtsport@welzijnvelsen.nl

Wandelen

De Koe - Op vrijdag 26 fe-
bruari organiseert een vijftal 
jongeren lasergamen in Jon-
gerencentrum de Koe in Vel-
serbroek.  Zij zijn er in ge-
slaagd om met eenvoudi-
ge laserguns en rookmachi-
nes het jongerencentrum om 
te toveren tot een spannen-
de battlefield.  Jeugd van 9 
tot 15 jaar kan voor 2,50 eu-
ro hieraan deelnemen. Graag 
in teams van max. 6 personen 
aanmelden. Meer weten? Bel 
Ad Otten 06-11883720 of 
mail naar buurtsport@jcde-
koe.nl.

Lasergamen

De Stek - Wij zijn opzoek naar 
een docent peutergym voor 
Wijkcentrum de Stek in Velsen-
Noord. De peuters zijn in de 
leeftijd van 2 ½ tot 4 jaar. On-
ze voorkeur gaat uit naar de 
donderdagochtend. Voor meer 
informatie kunt u contact op-
nemen met Daniella van Delft 
cursuscoördinator van Stich-
ting Welzijn Velsen. Telefoon 
0255-548548. Aanwezig op 
dinsdag en donderdag van 9.00 
-17.00 uur en op woensdagoch-
tend van 9.00-13.00 uur.

Peutergym-
docent 

gevraagd

Stichting Welzijn op 
weekmarkt IJmuiden
Velsen - Vanaf 3 maart heeft 
Stichting Welzijn Velsen een 
kraam op de weekmarkt van 
IJmuiden. Deelnemers van 
Kansen&Zo verkopen unieke 
gebruiks- en cadeau artikelen 
voor leuke prijzen. De produc-
ten zijn gemaakt door men-
sen, die meedoen aan inloop- 
en dagactiviteiten in de buurt- 
en wijkcentra in Velsen. Elk 
product is handwerk en een 

kunstwerk(je) op zich. De in-
komsten worden gebruikt 
voor nieuwe materialen. In de 
kraam is ook altijd een me-
dewerker van Stichting Wel-
zijn Velsen, die graag met u in 
gesprek gaat. Heeft u vragen 
of heeft u zin om mee te doen 
als vrijwilliger voor het onder-
steunen van de verkopers, 
neem dan contact op met Ans 
Keet, tel. 06-23803577.

Zaalvoetbaltoernooi
Buurtsport - In de voorjaars-
vakantie op maandag 29 febru-
ari is er voor de jeugd in Velser-
broek (11 tot 18 jaar) een zaal-
voetbaltoernooi in de OG-hal. 
Het is het derde in een reeks 
van drie ‘winter’-toernooi-
en die georganiseerd worden 
door Buurtsport Velsen in sa-
menwerking met het Ambulant 
Jongerenwerk. In deze toer-

nooien nemen vriendenteams 
het tegen elkaar op. Van 13.00 
tot 15.00 uur speelt de leef-
tijd van 11 tot en met 13 jaar, 
van 15.00 tot 17.00 uur de leef-
tijd van 14 tot en met 18  jaar. 
Alleen teams uit Velserbroek 
kunnen worden toegelaten. 
Opgave vooraf is niet nodig. De 
toegang is gratis. Meer weten? 
Bel Ad Otten 06-11883720.
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Bouw je eigen 
droomhuis 
in een oude 

gymzaal! 
In het Jan Ligthartgebouw in 

IJmuiden is het mogelijk om 

een kluswoning volledig naar je 

eigen wens te verbouwen.

Maandag 21 maart 2016 
start de verkoop

  Meer info: www.pioniereninijmuiden.nl

HIER
bouwen wij 

ons droomhuis

Pionieren 
in IJmuiden

Informatieavond druk bezocht

Bouw je eigen droomhuis!
Woensdagavond 17 februari 2016 
vond in het gemeentehuis van Vel-
sen een informatieavond plaats 
over Pionieren in IJmuiden – bouw 
je eigen droomhuis. Er kwamen 
ruim honderd mensen.

Ongeveer 125 geïnteresseerden kwa-
men een kijkje nemen en lieten zich 
informeren over het project. Er wer-
den veel verschillende vragen ge-
steld, bijvoorbeeld over de mogelijk-
heden per kavel, hoe het werkt als 
je je eigen droomhuis wilt bouwen 
in een rijtjeswoning of als 2-onder-
1-kapper en wat de gemeente doet 

om het Jan Ligthartgebouw klusrijp 
te maken. Ook waren er vragen over 
de verkoopmethode ‘wie het eerst 
komt, wie het eerst maalt’, hoe laat 
de gemeente haar deuren opent op 21 
maart en of iedereen wel netjes in de 
rij zou blijven staan. 

Op zaterdag 12 maart van 11.00 tot 
13.00 uur zet Velsen de deuren van 
het Jan Ligthartgebouw open. Bent 
u geïnteresseerd in een kluswoning 
en benieuwd hoe het er van binnen 
uit ziet? Kom dan een kijkje nemen! 
Meer informatie op www.pioniereni-
nijmuiden.nl. (foto: Reinder Weidijk)

Nieuwe wijkpost Amsterdamseweg geopend
Op 17 februari kon de vlag einde-
lijk uit: het nieuwe gebouw van 
de wijkpost aan de Amsterdam-
se weg werd feestelijk geopend! 
Floor Bal, Wethouder Milieu, en 
Sanne Duin, afdelingsmanager 
Openbare Werken, knipten geza-
menlijk het lintje door.

In het gebouw werken 23 mensen, 
die zorgen voor het onderhoud van 
het ‘groen’ en het ‘grijs’ in de ge-
meente Velsen. Klachten en mel-
dingen daarover komen binnen 
via het KCC in het gemeentehuis. 
De Amsterdamseweg is het onder-
komen voor de onderhoudsploeg 
‘groen’, die het snoeien, wieden en 
de herbeplanting aan de openbare 
plantsoenen en parken in Velser-
broek en Velsen-Noord voor zijn re-

kening neemt. En er is een onder-
houdsploeg ‘grijs’; zij verzorgen de 
verkeersborden en de lijnen op stra-
ten en wegen, verhelpen verstop-
pingen in het riool, onderhouden 
speeltoestellen, openbare verlich-
ting en stoplichten en de bestrating. 
Ook zorgen zij voor aan- en afvoer 
van materialen en grond waar no-
dig. Dit alles doen ze in de hele ge-
meente.

Het gebouw is modern, praktisch 
en licht en biedt de medewerkers 
ruime gelegenheid om de meldin-
gen op te halen, hun kleding te laten 
drogen, voor overleg en om samen 
een broodje te eten. (foto: gemeen-
te Velsen)

Het Jan Ligthartgebouw is open op 
zaterdag 12 maart van 11.00- 13.00 uur
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Horen, Zien en Melden in beeld

Presentatie negen fi lmpjes
Hoe neem je goede maatregelen 
tegen bijvoorbeeld woninginbraak, 
diefstal uit auto’s of een overval op 
een tankstation? Dat staat nu op 
een aantal korte fi lmpjes.

Op dinsdag 23 februari zagen geno-
digden en pers wat ‘hengelen’ en ‘fl ip-
peren’ kan  betekenen – slimme ma-
nieren om ergens in te breken. Stu-
denten van het Haarlem College, af-
deling Media & Vormgeving, maakten 
er negen fi lmpjes over als onderdeel 
van het project Horen, Zien en Mel-
den. Ze laten voorbeelden zien van 
woninginbraak, hengelen, fl ipperen 

en diefstal uit auto’s én hoe je dat kunt 
voorkomen. Na de première komen de 
fi lmpjes met tekst op Facebook.com/
horenzienmelden.

Bij de première waren onder ande-
re aanwezig burgemeester A. Koop-
manschap, wethouder Wijkgerich-
te dienstverlening R. te Beest, Team-
chef van politie M. Putman, leraren 
en leerlingen van het Haarlem Colle-
ge en hun familie, inwoners van Vel-
sen die een rol hebben gespeeld en de 
werkgroep Horen, Zien en Melden 
van de gemeente Velsen. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Genomineerden bekend

Sportgala Velsen 2015
Wie worden de Sportman, Sport-
vrouw, Sportploeg, Talent en Mas-
ter van het sportjaar 2015? Wie 
dat wil weten, moet vrijdag 11 
maart naar de feestelijke bekend-
making in het Thalia Theater in 
IJmuiden! Frank Snoeks doet de 
presentatie.

Er hebben zich weer veel sporters 
aangemeld voor het Sportgala van 
de gemeente Velsen. De organisato-
ren zijn daar heel tevreden over! Er 
zitten een hoop talenten tussen en 
daarnaast zijn er ook diverse top-
sporters genomineerd. Een mooie 
groep sporters! 

Het gala wordt  vrijdag 11 maart ge-
houden  in het Thalia Theater in 
IJmuiden en is vrij toegankelijk. Tij-
dens de feestavond worden alle kam-
pioenen gehuldigd en worden de na-
men bekend gemaakt van de Sport-
man, Sportvrouw, Sportploeg, Ta-
lent en Master van het jaar 2015. De 
presentatie van het Sportgala is in 
handen van Frank Snoeks. 

Het programma luidt als volgt:

19.00 uur Ontvangst 
 genomineerden
19.30 uur Zaal open 
19.45 uur Opening wethouder Sport
19.50 uur Puntdichter 
 Jan J. Pieterse
20.00 uur Optreden 
 Sharon Doorson
20.30 uur Pauze
20.45 uur Film
21.00 uur Huldiging sporters
21.10 uur Benoeming kampioenen
21.35 uur Afsluiting
21.40 uur Afterparty

De genomineerden zijn:

Sportman: Miguoël Admiraal 
(schaken), Joris Bodin (tennis), 
Lars Bottelier (zwemmen), Matthijs 
Büchli (baanwielrennen), Jimmy 
Demmers (trampolinespringen), Ti-
mo Lesterhuis ( judo), Melvin Schol 
( judo / jiu jitsu), Ben Zentveldt (ma-
rathonzwemmen).

Sportvrouw: Linda Bolder, Gaby de 
By, Jasmijn Lesterhuis, Karen Ste-
venson (allen judo), Tessa Dijksman, 
Nina Kessler  (wielrennen), Soclaina 
van Gurp, Ginger de Weert (softbal). 

Sportploeg: Ben Rietdijk Sport ( ju-
do), Joris Bodin en Maikel Borg (ten-
nis), TVIJ A-jeugd meisjes, B-jeugd 
jongens (trampolinespringen), hsv 
Terrasvogels (softbal), VZOS (hand-
boogschieten).

Talent: Amine Abaidi, Sterre Bas-
jes (turnen), Bruno van Beek, Am-
ber Bolte, Owen van Braam, Marit de 
Winter (allen judo), Shelley Blaauw 
(alpine snowboarden), Jochem Dob-
ber (atletiek), Anaïs Hollander, Na-
dine Hollander (karate), Manon Is-
kes (schaatsen), Mel van der Kolk, 
Siebe Wielenga  (trampolinesprin-
gen), Cor Langbroek (freestyle ski-
en), Amy van der Meer (fi etscross), 
Sergey Mol (skiën), Olav Molenaar 
(roeien), Marisa  Olislagers (veld 
voetbal), Robin Vogel (pencak silat).

Master: Nel Bellaart, Theo Bellaart 
(lawn bowls), Monique Boerema 
(schaatsen), Ernie Breuer, Judith 
Porsch, Maarten Porsch, Monique 
Kuipers, Miriam Madou, Richard 
Schenk, Jan Weber (allen handboog-
schieten), Brian Burggraaf (wielren-
nen), Maarten Duijn (karate), Simo-
ne Geel (atletiek). (foto: gemeente 
Velsen)

Metropoolregio Amster-
dam naar top-3 positie
Betere ontsluiting van het land-
schap, verdere ontwikkeling van 
knooppunten en een betere in-
frastructuur voor ov, fi ets en au-
to; 250.000 woningen erbij, waar-
van de meeste binnenstedelijk, en 
een voortrekkersrol in de kennis- 
en circulaire economie. Dat staat 
op de MRA Agenda 2016-2020.

Deze agenda presenteerde de Metro-
poolRegio Amsterdam (MRA) op 18 
februari 2016 tijdens het congres ‘De 
Grenzeloze Stad’ in Haarlem. Het 
zijn acties op ruimtelijk en econo-
misch gebied, waarmee de gemeen-
ten en provincies van de MRA de 
handen ineenslaan en samen aan de 
slag gaan om de internationale con-
currentiepositie van de Amsterdam-
se regio verder te versterken. 

De Metropoolregio Amsterdam staat 

in de Europese top vijf van econo-
misch sterke regio’s. De regio heeft 
de ambitie om naar de derde plaats 
te stijgen, na Londen en Parijs.

In de MRA werken 32 gemeenten, de 
provincies Noord-Holland en Flevo-
land en de Stadsregio Amsterdam sa-
men aan een krachtige, innovatieve 
economie, snellere verbindingen en 
voldoende en aantrekkelijke ruimte 
voor wonen, werken en recreëren. In 
de agenda staan de ontwikkelrich-
tingen waaraan de komende jaren de 
belangrijkste inspanningen worden 
geleverd. Voor Velsen zijn belangrijk 
de thema’s verbeteren van lee« wali-
teit en slimmer en innovatiever wer-
ken door het aantrekken van star-
tende ondernemers, kenniswerkers 
en studenten. Dat sluit aan op de Vi-
sie op Velsen 2025, ‘Kennisrijkwer-
ken in Velsen’.
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Weekendafsluiting 4, 5 en 6 maart

HOV-werk in Santpoort
Drie dagen lang wordt een stuk 
Hoofdstraat tot de Broekbergen-
laan in Santpoort-Noord afgeslo-
ten voor al het verkeer. Het gaat 
om asfalteringswerkzaamheden 
voor de HOV-busbaan aldaar.

Op vrijdag 4 maart om 06.00 uur 
tot zondag 6 maart 18.00 uur gaat 
de Hoofdstraat in Santpoort-
Noord  dicht vanaf de rotonde bij de 
Wüstelaan tot aan de Broekbergen-
laan bij tankstation Trovato. Ver-
keer uit de winkelstraat (Hoofd-
straat) kan wel rechtsaf richting ro-
tonde Wüstelaan.  Fietsers kunnen 
langs het werk; er zijn verkeersre-
gelaars voor de veiligheid. Het auto-
verkeer wordt omgeleid met borden. 

De busbaan en de nieuwe rijbaan 
worden aangesloten op de Broek-
bergenlaan. Zo ontstaat er ter hoog-
te van het tankstation Trovato een 
nieuwe wegindeling. Het fi etspad 
langs de Slaperdijk wordt aangeslo-
ten op de rotonde. Als het werk is af-
gerond, gaat de weg open voor ver-
keer. Vanaf dat moment kan er geen 
verkeer meer over de Broekbergen-
laan bij het kermisterreintje. 

Voor de uitvoering van het werk is 
Heijmans a� ankelijk van het weer. 
Als het werk wordt uitgesteld, volgt 
daarover zo tijdig mogelijk bericht.

Vragen, klachten, informatie
Vragen of klachten over de manier 

waarop het werk wordt uitgevoerd, 
kunt u dag en nacht kwijt op een 
speciaal telefoonnummer van Heij-
mans Wegen BV: 073-543 53 53, via 
de mail hovvelsen@heijmans.nl en 
via de post Heijmans Wegen BV, Re-
gio West, Postbus 43, 1566 ZG As-
sendelft. Meer informatie over HOV 
Velsen op www.hovvelsen.nl, en via 
Twitter #HOVVelsen.

Op de tekening is de blauwe lijn de 
route naar de rotonde, de paarse lij-
nen zijn de routes voor (brom)fi et-
sers en het oranje vak is het werkge-
bied van Heijmans.

In verband met Velsertunnel

Wegwerkzaamheden
Pontplein en Kanaaldijk
In verband met de afsluiting van 
de Velsertunnel wordt er de ko-
mende tijd gewerkt aan het Pont-
plein in Velsen-Zuid, de Pontweg 
in Velsen-Noord en de Kanaal-
dijk in IJmuiden.

De werkzaamheden duren van 
maandag 29 februari tot begin 
april. Het Pontplein in Velsen-Zuid 
wordt aangepast zodat er meer op-
stelruimte komt voor auto’s en fi et-
sers. Tussen de pont in Velsen-
Noord en station Beverwijk gaat 
een pendelbus rijden; aan de noord-
kant bij de pont komt een bushalte. 

Een busbaan zal de bus langs wach-
tende auto’s leiden. De route van 
buslijn 74, die door de Velsertun-
nel loopt, wordt aangepast. De bus 
blijft gedurende de afsluiting aan 
de zuidkant van het kanaal. Daarom 
komt er een tijdelijke halte langs de 
Kanaaldijk ter hoogte van de Kerk-
straat.

Op verzoek van Rijkswaterstaat 
treedt de gemeente Velsen op als 
opdrachtgever voor deze aanpas-
singen. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd door aannemingsbedrijf 
Kreeft. (foto: gemeente Velsen)

Reparatie brug middensluis vóór 15 april afgerond
De brug over de middensluis 
IJmuiden is al sinds eind vorig jaar 
gesloten, omdat er scheuren inzit-
ten. Het herstel gaat binnenkort 
beginnen en moet vóór 15 april 
afgerond zijn, als de Velsertunnel 
dicht gaat. 

Eind 2015 stelde Rijkswaterstaat 
vast dat er scheuren kwamen in de 
brug aan de zeezijde van de midden-
sluis. Deze werden veroorzaakt door 
het niveauverschil tussen het brug-
dek en de aansluitende weg én het 
intensieve (zwaar) verkeer. In ver-
band met veiligheid werd de brug 
direct afgesloten. Het onderzoek 
naar de oorzaak en oplossing van dit 
probleem is nu afgerond. Binnen-
kort starten de herstelwerkzaamhe-
den, zodat de brug voor 15 april weer 
open is.  

Eerst wordt aan de zeezijde van de 
brug gewerkt, daarna aan de kanaal-
zijde. De wielstellen van deze brug 
worden ook vervangen. De werk-
zaamheden kunnen op rustige mo-
menten worden uitgevoerd. Zo heeft 
het verkeer er zo min mogelijk last 
van. 

Tot het moment dat de brug weer 
open gaat – voor 15 april – moeten 
fi etsers en wandelaars gebruik ma-
ken van de pont. Daarna kan al het 
verkeer er weer over (tot 1,6 ton 
maximale aslast). (foto: Rijkswater-
staat)
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Verbouwing rioolgemaal
Het Hoogheemraadschap van 
Rijnland gaat het rioolgemaal aan 
de Parkweg in Velsen-Zuid groot-
schalig renoveren. Het werk duurt 
tot juli 2016.

De pomp- en elektrische installa-
ties van het rioolgemaal worden ver-
vangen en het gemaalgebouw wordt 
opgeknapt. Tijdens de verbouwing 
wordt het rioolwater via een tijde-
lijke pompinstallatie afgevoerd naar 
de zuiveringsinrichting aan de Am-

sterdamseweg. Het gemaal aan de 
Parkweg dateert uit midden vori-
ge eeuw en is in 1988 voor de laat-
ste keer grootschalig aangepast. Het 
werk moet in juli 2016 klaar zijn. In 
de tweede helft van 2016 is het riool-
gemaal aan het Vestingplein in Vel-
serbroek aan de beurt. 

Nadere informatie via het klant con-
tact team van Hoogheemraadschap 
Rijnland, tel. 071–3063535. (foto: ge-
meente Velsen)

Historische collectie
De gemeente heeft nog enkele 
voorwerpen, onderdelen van de 
voormalige historische collectie, 
in haar bezit die voor u als inwo-
ner mogelijk interessant zijn. Zit 
er wat voor u bij? Laat het ons 
voor 30 maart a.s. weten.

De gemeente Velsen heeft in de 
loop van de jaren een verzameling 
(antieke) voorwerpen opgebouwd: 
de historische collectie. Daar is de 
afgelopen jaren een goede bestem-
ming elders voor gezocht, omdat er 
in het gemeentehuis geen geschik-
te ruimte is om deze collectie ten 
toon te stellen of op te slaan. Bo-
vendien heeft een groot deel van de 
verzameling geen cultuurhistori-
sche waarde; daar heeft de gemeen-
te Velsen inmiddels afstand van ge-
daan via een internetveiling. 

De historisch interessante stuk-
ken heeft de gemeente gehouden, 
in bruikleen gegeven of geschon-
ken aan het Noord-Hollands Ar-
chief, musea, stichtingen en vereni-
gingen. Nu is er nog een klein aan-
tal stukken over waarvoor geen ge-
schikte bestemming is gevonden, 
zoals enkele gevelstenen, medail-
les en oorkondes. Zit daar voor u als 
particulier wat bij? Laat dat vóór 
30 maart 2016 weten via mailadres 

kunst@velsen.nl. 

Een lijst met fotomateriaal van de 
stukken staat op http://www.vel-
sen.nl/vrije-tijd/cultuur/kunst-
in-velsen.htm. Er ligt documen-
tatie ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis aan het Dudok-
plein te IJmuiden. Geef in uw reac-
tie s.v.p. duidelijk aan in welk stuk u 
bent geïnteresseerd, dan neemt de 
gemeente Velsen na 30 maart 2016 
contact met u op. (foto: gemeente 
Velsen)

Actie Energiek Velsen
Hoe kun je energie besparen? 
Door gezamenlijk zonnepanelen 
in te kopen of spouwmuren te 
isoleren. Energiek Velsen orga-
niseert er op 15, 16 en 22 maart 
informatieavonden over.

Energiek Velsen is een initiatief 
van inwoners uit Velsen voor lo-
kale duurzame energie. Zij begin-
nen opnieuw met gezamenlijke 
inkoopacties voor zonnepanelen 
en spouwmuurisolatie. Op dins-

dag 15 maart in Driehuis, woens-
dag 16 maart in IJmuiden en dins-
dag 22 maart in Santpoort-Zuid. 
De gemeente Velsen ondersteunt 
deze actie. De Omgevingsdienst 
IJmond is aanwezig om subsidie-
mogelijkheden toe te lichten en te 
laten zien wat het e� ect is van iso-
latie met behulp van infraroodca-
mera’s.  Aanmelding is gewenst via 
www.energiekvelsen.nl; daar is ook 
meer informatie te vinden. (foto: 
Energiek Velsen)

Rabobank IJmond Stadion 
is veilig
De gemeente Velsen en de brand-
weer hebben het Rabobank 
IJmond Stadion geïnspecteerd op 
veiligheid. Het licht ging op groen; 
er kan in het seizoen 2016-2017 
veilig gespeeld worden.

Elk jaar wordt Telstar gecontroleerd 
op veiligheid; er wordt onder andere 
gekeken naar de constructie van het 
gebouw, de brandveiligheid en de vei-

ligheid van de bezoekers tijdens de 
wedstrijd. De gemeente (Bouw- en 
Woningtoezicht) controleert samen 
met de brandweer. De politie en Tel-
star rapporteren over de inzet van 
personeel bij de wedstrijden. Er zijn 
geen knelpunten gesignaleerd die het 
speelseizoen 2016-2017 zouden be-
lemmeren. Velsen en Telstar hebben 
vervolgens de veiligheidsverklaring 
ondertekend. (foto: Telstar)
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Voorbereidende werzaamheden in volle gang

Werk aan Velsertunnel en Velsertraverse
De Velsertunnel gaat op 15 april 
dicht voor een grote renovatie. 
Ter voorbereiding daarop voert 
Rijkswaterstaat nu al een aan-
tal werkzaamheden uit. Hieron-
der informatie over de verwijde-
ring van asbest in drie weeken-
den, de aanleg van keerlussen 
(tijdelijke verbindingswegen) en 
de Velsertraverse.

Asbest
Afsluiting wegens asbest in drie 
weekenden en enkele nachten. 
Voorafgaand aan de grote renova-
tie van de Velsertunnel die 15 april 
begint, verwijdert Rijkswaterstaat 
asbest in de lichtroosters aan het 
begin en einde van de tunnelbui-
zen. Er is steeds één buis open voor 
verkeer van zuid naar noord; de an-
dere buis is dan dicht. Asbestver-
wijdering is een tijdrovende zaak 
(werkplek afzetten, isoleren en na 
afl oop asbestvrij verklaren).  Daar-
om zet RWS het maximum aantal 
medewerkers in en werkt men in 
de weekends. 

Tunnel dicht
De tunnel is dicht voor verkeer 
richting IJmuiden / Haarlem op 
vrijdag 26 februari (20.00 uur) tot 
maandag 29 februari (05.00 uur) 
en van vrijdag 4 maart tot maandag 
7 maart (dezelfde tijden). Verkeer 
uit het noorden rijdt via de calami-
teitenbogen en de Wijkertunnel. 
Als het werk niet in de geplande 
weekenden rond komt, zijn er nog 
drie reserve weekenden gepland 
(weekenden van 11 en 18 maart en 
1 april).

Keerlussen
Eén van de maatregelen om de 
IJmond bereikbaar te houden tij-
dens de sluiting van de Velsertun-
nel is de aanleg van tijdelijke ver-
bindingswegen, de keerlussen. Dat 
leidt vanaf maandag 22 februari 
verschillende keren tot overlast:

22 februari – 25 maart: vlucht-
strook A9 bij knooppunt Beverwijk 
dicht. Op de A9 richting Alkmaar 
sluit Rijkswaterstaat de vlucht-
strook af bij knooppunt Beverwijk 
en verlaagt de maximum snelheid 
tot 90km/uur. In 2015 heeft Rijks-

waterstaat al zand gestort waar de 
keerlus moet komen. 

22 februari – 8 maart: rijstrook 
N208 en A22 afgezet. Op de N208 
richting Velsertunnel wordt de 
rechterrijstrook (die normaal is af-
gesloten via de matrixborden) nu 
afgesloten met een afzetting. Dit 
is voor de veiligheid van de weg-
werkers. Hetzelfde gebeurt met de 
rechterrijstrook van de oprit van 
de A22 (IJmuiden) richting Vel-
sertunnel. Het gaat hier om de aan-
leg van een deel van de keerlussen 
tussen de N208 en A22. 

22 februari – 18 maart: minder 
rijstroken vrij. Bij knooppunt Vel-
sen (A9 richting A22/IJmuiden) 
is één rijstrook open (24 uur per 
dag). Bij knooppunt Velsen (A22 
richting A9/Rottepolderplein) is 
één rijstrook open (regelmatig ’s 
avonds en ‘s nachts).  Bij knoop-
punt Velsen, A9 richting Alkmaar, 
is ’s avonds en ‘s nachts regelmatig 
maar één rijstrook open. Bij knoop-
punt Beverwijk (A22 richting A9/
Alkmaar) is één rijstrook open 
(niet in avondspits). Bij knooppunt 

Beverwijk (A9 richting A22/Be-
verwijk) is één rijstrook open (ge-
durende de nacht). 

Meer informatie over de werk-
zaamheden van Rijkswaterstaat 
t.b.v. de Velsertunnel op www.rijks-
waterstaat.nl/velsertunnel. 

Velsertraverse
De komende maand rondt de pro-
vincie Noord-Holland haar werk-
zaamheden aan de Velsertraverse 
af. Dit weekend, van vrijdagavond 
26 februari (20.00 uur) tot zater-
dagochtend 27 februari (10.00 uur) 
worden de verkeerslichten op de 
Velsertraverse vervangen. Het ver-
keer wordt langs de werkzaam-
heden geleid en ondervindt eni-
ge hinder. De weken daarna wordt 
er vooral naast de rijbaan gewerkt 
en is de verkeershinder minimaal, 
aldus de Provincie.  Vragen hier-
over kunt u stellen bij het Service-
punt Provincie Noord-Holland, tel. 
0800- 0200 600 (gratis), of via de 
mail servicepunt@noord-holland.
nl. (foto: Rijkswaterstaat)
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Informatie en vragen
Internet    www.velsen.nl
Vragen over de aanslag/beschikking 0255 - 567 322
Vragen over de betaling/aanmaning  0255 - 567 345
Vragen over automatische incasso  0255 - 567 345
Vragen over kwijtschelding   140255

Postadres:Gemeente Velsen, Postbus 465,  1970 AL IJmuiden
Bezoekadres: Gemeente Velsen, Dudokplein 1,  1971 EN IJmuiden
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 uur -17.00 uur

Meer informatie op de gemeentelijke website www.velsen.nl

Uitleg gemeentelijke 
belastingen
Op het verzamelbiljet vindt u naast 
de WOZ-waarde ook verschillende 
belastingen. Hierna leest u een korte 
uitleg per belastingsoort. 

Onroerende zaakbelastingen
De onroerendezaakbelastingen be-
staan uit twee gedeelten:
1. OZB voor de eigenaar van een on-

roerende zaak (zowel woning als 
niet-woning), de zogenaamde ei-
genarenbelasting.

2. OZB voor de gebruiker van een 
niet-woning, de zogenaamde ge-
bruikersbelasting.

Verhuizing en de OZB 
Als u verhuist of uw woning ver-
koopt na 1 januari 2016 heeft u geen 
recht op vermindering van de aan-
slag. De onroerende zaakbelastingen 
zijn tijdstipbelastingen. Dit betekent, 
dat voor de oplegging van de aanslag 
de situatie op 1 januari 2016 bepalend 
is. Met wijzigingen in de loop van het 
jaar mag de gemeente geen rekening 
houden. 

Rioolheffing
De rioolheffing bestaat uit twee ge-
deelten:
1. rioolheffing voor degene die bij het 

begin van het belastingjaar het ge-
not heeft krachtens eigendom, be-
zit of beperkt recht van een per-
ceel, dat direct of indirect is aan-
gesloten op de gemeentelijke rio-
lering of IBA, het zogenaamde ei-
genarendeel.

2. rioolheffing voor de gebruiker van 
een perceel van waaruit water di-
rect of indirect op de gemeente-
lijke riolering of IBA wordt afge-
voerd, het zogenaamde gebrui-
kersdeel.

Eindigt het gebruik in de loop van het 
jaar dan wordt ontheffing verleend 
voor de resterende kalendermaanden 
van het betreffende jaar. Indien u bin-

nen de gemeente verhuist wordt in 
het algemeen geen vermindering ver-
leend. Met ingang van het eerstvol-
gende belastingjaar ontvangt u dan 
een aanslag voor uw nieuwe adres. 

Voor een perceel van waaruit slechts 
hemelwater direct of indirect op de 
gemeentelijke riolering wordt afge-
voerd, wordt een lager tarief rioolhef-
fing in rekening gebracht. 

Hondenbelasting
Houdt u één of meer honden, dan 
bent u verplicht hiervan aangifte te 
doen voor de hondenbelasting door 
middel van een aangiftebiljet hon-
denbelasting. Heeft u geen hond(en) 
meer dan kunt u dit  doorgeven door 
middel van een afmeldingsbiljet hon-
denbelasting.  

Honden moeten in Velsen worden 
aangelijnd en hondenpoep moet 
worden opgeruimd. Op een aantal 
plaatsen mogen honden loslopen. 
Meer daarover kunt u lezen in bro-
chure ‘Hondenbeleid Velsen. Ieder-
een blij met uw hond’. Deze staat op 
www.velsen.nl onder Digitaal Loket; 
u kunt hem ook afhalen bij het KCC 
van het gemeentehuis, Dudokplein 1 
in IJmuiden. Telefonisch aanvragen 
kan ook via 0255-567200.

Afvalstoffenheffing
Hij/zij,die gebruik maakt van een per-
ceel, waar de gemeente  huishoudelij-
ke afvalstoffen ophaalt, is verplicht 
afvalstoffenheffing te betalen. 
Eindigt het gebruik in de loop van het 
jaar dan wordt ontheffing verleend 
voor de resterende kalendermaanden 
van het betreffende jaar. Indien u bin-
nen de gemeente verhuist wordt in 
het algemeen geen vermindering ver-
leend. Met ingang van het eerstvol-
gende belastingjaar ontvangt u dan 
een aanslag voor uw nieuwe adres. 

Waarom gemeentelijke 
belastingen?
De gemeente spant zich in voor een 
goed leef-, woon- en werkklimaat 
in Velsen. U kunt denken aan za-
ken als het laten ophalen van huis-
vuil, de aanleg en onderhoud van 
riolering, onderhoud van groen en 
straatverlichting. Deze taken wor-
den o.a. uit de gemeentelijke belas-
tingen betaald.

Aanslagbiljet bewaren
De gemeente combineert de be-
langrijkste gemeentelijke belastin-
gen én de WOZ-beschikking op één 
aanslagbiljet. 
De WOZ-waarde wordt gebruikt 
voor de onroerende-zaakbelastin-
gen, maar ook voor de inkomsten-
belasting 2016 en de waterschaps-
heffingen 2016. U doet er zeer ver-
standig aan het aanslagbiljet goed 

te bewaren, omdat u de WOZ-
waarde moet opgeven bij uw ver-
zoek tot aangifte/ teruggaaf In-
komstenbelastingen 2016. 

De belastingen die u op het ge-
meentelijk aanslagbiljet kunt 
aantreffen zijn:
-  de WOZ beschikking;
-  de aanslag onroerende zaakbe-
 lastingen voor het eigendom;
-  de aanslag onroerende zaakbe-
 lastingen voor het gebruik;
-  de aanslag rioolheffing voor het 
 eigendom;
-  de aanslag rioolheffing voor het 
 gebruik;
-  de aanslag afvalstoffenheffing;
-  de aanslag hondenbelasting;
-  de automatisch verleende kwijt-
 schelding. 
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Betaling belastingen
Het totaalbedrag van de aan-
slag dient u binnen de betaal-
termijnen te voldoen. Deze ter-
mijnen staan vermeld op de 
aanslag. Voor betalingen kunt 
u gebruik maken van de accept-
girokaarten,  automatische in-
casso of internetbankieren. Let 
u er, in het laatste geval, a.u.b. 
goed op dat u de gegevens juist 
overneemt.

Automatische incasso
Als het totaalbedrag van uw aan-
slag meer dan € 75,00 en minder 
dan € 5.000,00 is, kunt u de ge-
meente machtigen voor automa-
tische incasso van  het aanslagbe-
drag. Het totaalbedrag van de aan-
slag wordt dan in 10 termijnen van 

uw rekening afgeschreven rond de 
laatste werkdag van iedere maand. 
Voor andere belastingsoorten is 
automatische incasso niet moge-
lijk. Als de machtiging wordt inge-
trokken geldt, ook voor deze aan-
slag (ook al is op de voorzijde an-
ders vermeld), de wettelijke ver-
valdag. De aanslag moet worden 
betaald uiterlijk 2 maanden na de 
dagtekening van het aanslagbiljet.

De machtigingskaart/wijzigings-
kaart zit bij uw aanslag. 

Te late betaling
Bij te late betalingen neemt de ge-
meente maatregelen om het geld te 
innen en daar worden extra kosten 
voor in rekening gebracht.

Kwijtschelding aanvragen
In een aantal gevallen kan een 
belasting worden kwijtgeschol-
den. Soms gaat dat automatisch, 
in andere gevallen moet u dat 
aanvragen met het verzoekfor-
mulier kwijtschelding.

Wanneer kwijtschelding?
Als u een inkomen op of iets bo-
ven het minimum heeft, is de kans 
groot dat u in aanmerking komt voor 
kwijtschelding. Bijvoorbeeld omdat 
u een (lage) uitkering ontvangt van-
uit de bijstand,  AOW, voor werk-
loosheid of arbeidsongeschiktheid, 
of omdat u het minimumloon ver-
dient. 

Welke belastingen?
U kunt kwijtschelding aanvragen 
voor: 

•	 rioolheffing
•	 afvalstoffenheffing
•	 hondenbelasting (1e hond) 
•	 onroerende zaakbelasting                  

(eigenaarsdeel)

Automatische kwijtschelding in 
2016
Het kan zijn dat u een aanslagbil-
jet ontvangt, waarop al gedeeltelij-
ke of volledige kwijtschelding is ver-
leend, omdat uw financiële situatie 
van te voren is getoetst.  Op uw aan-
slagbiljet is dit per belastingsoort 
aangegeven door de tekst ‘automa-
tisch verleende kwijtschelding’. 

Tijdig aanvragen
Als u geen automatische kwijtschel-
ding krijgt, kunt u kwijtschelding 
aanvragen met het verzoekformu-
lier kwijtschelding. 

Verzoekformulier kwijtschelding
Nadat u de aanslag(en) hebt ont-
vangen, kunt u het verzoekformu-
lier kwijtschelding telefonisch op-
vragen bij de gemeente Velsen via 
het algemene nummer 140255, of 
afhalen bij het Klant Contact Cen-
trum van de gemeente Velsen, Du-
dokplein 1 te IJmuiden. U kunt het 
formulier ook downloaden via inter-
net. Ga naar www.velsen.nl,

Belastingtarieven 2016
Onroerende zaakbelastingen
•	 voor de eigenaar van een woning                    0,1166% van de WOZ-waarde
•	 voor de eigenaar van een niet-woning 0,2620% van de WOZ-waarde
•	 voor de gebruiker van een niet-woning  0,2105% van de WOZ-waarde

Rioolheffing
•	 Rioolheffing voor de eigenaar  €    90,42
•	 Rioolheffing voor de gebruiker  €    65,02
•	 Rioolheffing voor de eigenaar, uitsluitend hemelwaterafvoer €    45,21
•	 Rioolheffing voor de gebruiker, uitsluitend hemelwaterafvoer €    32,51

Afvalstoffenheffing   € 365,10

Hondenbelasting
•	 Eerste hond   €     84,51
•	 Tweede hond   €  107,03
•	 Elke volgende hond   € 120,22

ING is gestopt met 
ondersteuning Finbox
Per 1 januari 2016 ondersteunt de 
ING niet langer de mogelijkheid om 
een digitale gemeentelijke belas-
tingaanslag te ontvangen via Finbox. 

Hierdoor zullen ING-rekeninghou-
ders met ingang van 1 januari 2016 
weer een papieren gemeentelijke be-
lastingaanslag ontvangen.
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Bent u het niet eens met de WOZ-
waarde of met één of meerdere op 
het verzamelbiljet vermelde aan-
slagen, dan kunt u bezwaar maken. 
Dat moet schriftelijk binnen zes 
weken na dagtekening van het ver-
zamelbiljet.

In uw bezwaarschrift vermeldt u het 
verzamelbiljetummer, uw naam, adres, 
telefoonnummer waarop u overdag 
bent te bereiken en uw eventuele e-
mailadres. Denk eraan om uw bezwaar-
schrift van een datum voorzien te on-
dertekenen en bewijsstukken (kopie 
opzeggingsbrief overlijdensverklaring 
hond etc.) mee te sturen.

U stuurt het bezwaarschrift naar de 
heffingsambtenaar, werkeenheid Be-
lastingen en Invordering, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden. Binnen twee we-
ken na ontvangst krijgt u daarvan een 
schriftelijke bevestiging. Per elektroni-
sche post (e-mail) ingediende bezwaar-
schriften worden niet in behandeling 
genomen. 
Het indienen van een bezwaarschrift 
schort de betalingsverplichting niet op. 
Er kan wel een verzoek om uitstel van 
betaling worden gedaan bij de Invor-
deringsambtenaar, werkeenheid Be-
lastingen en Invordering, Postbus 465, 
1970 AL  IJmuiden.
De gemeente neemt elk binnengeko-

men bezwaar serieus. Als uw bezwaar-
schrift gegrond blijkt, krijgt u het even-
tueel te veel betaalde bedrag terug. U 
kunt geen bezwaar maken tegen de 
hoogte van de tarieven; die heeft de ge-
meenteraad vastgesteld. U kunt zelf be-
zwaar maken of een derde dat voor u la-
ten doen. Als u een derde machtigt om 
namens u bezwaar te maken, dient u 
bij het bezwaarschrift wel een onderte-
kende machtiging te doen.

No-cure-No-pay
Bedrijven die hun brood verdienen met 
het maken van bezwaar namens belas-
tingplichtigen proberen via publicaties 
in de media de indruk te wekken dat 

bij de vaststelling van de WOZ-waarde 
door gemeenten veel mis zou zijn. Deze 
bureaus werken veelal op basis van No-
cure-No-pay. Zij halen hun inkomsten 
uit proceskostenvergoedingen die ge-
meenten dienen te betalen. 

De uitvoering van de wet WOZ in Vel-
sen wordt getoetst door de Waarde-
ringskamer, een onafhankelijk orgaan 
dat toeziet op zorgvuldige waardering 
door gemeenten. 
De Waarderingskamer beoordeelt de 
wijze waarop de WOZ-waarde in Vel-
sen wordt vastgesteld als goed. Kijk 
voor meer informatie op www.waarde-
ringskamer.nl.

In de wet WOZ staat dat de waarde 
van alle onroerende zaken bepaald 
moet worden op een landelijke uni-
forme peildatum. Voor het WOZ-
tijdvak 2016 is de waardepeildatum 
1 januari 2015. Dit betekent dat de 
waarde van de onroerende zaak op 
1 januari 2015 bepalend is voor de 
WOZ-waarde. Die waarde gebruikt 
de gemeente als basis voor de aan-
slag onroerende zaakbelastingen 
2016.

De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor 
het eigenwoningforfait in de inkomsten-
belasting (belastingdienst) en de water-
systeemheffing gebouwd (waterschap) . 

WOZ-beschikking voor gebruikers 
(veelal huurders) van woningen
Met ingang van 2016 stuurt de gemeen-
te ook aan gebruikers van woningen een 
WOZ-beschikking. Aanleiding hiervoor 
is de wijziging van het woningwaarde-
ringsstelsel (WWS). Die houdt in dat de 
WOZ-waarde mede van invloed kan zijn 
op de maximaal redelijke huurprijs van 
de huurwoningen in de sociale- en gere-
guleerde sector. Voor gebruikers van wo-
ningen in de vrije sector geldt dit niet. 
Meer informatie over het WWS treft u 
aan op www.velsen.nl, www.rijksover-
heid.nl en op de site van uw verhuurder.

Jaarlijkse herwaardering
Elke Nederlandse gemeente dient jaar-
lijks alle onroerende zaken in haar ge-
meente te herwaarderen. De WOZ-waar-
de staat elk jaar op uw verzamelbiljet.

Waardebepaling wet WOZ
De wet schrijft voor dat bij de bepaling 
van een waarde in het economische ver-
keer ervan uitgegaan dient te worden dat 
het volle en onbezwaarde eigendom van 
de onroerende zaak kan worden over-
gedragen en dat deze onmiddellijk en in 

volle omvang in gebruik kan worden ge-
nomen. Dit zijn de zogenaamde waarde-
ringsficties of waarderingsvoorschriften. 
Er mag dus bij de waardebepaling geen 
rekening worden gehouden met onder 
meer het waardedrukkende effect van 
verhuur, erfpacht of vruchtgebruik. 

De waarde van woningen wordt bepaald 
met de zogenaamde vergelijkingsmetho-
de. De woning die wordt getaxeerd wordt 
vergeleken met andere woningen die 
rond de waardepeildatum 1 januari 2015, 
zijn verkocht en waarvan een verkoop-
prijs beschikbaar is. Dit wordt ook wel de 
modelmatige vergelijking met woningen 
genoemd.  
Voor de waardebepaling beschikt de ge-
meente over verkoopprijzen uit het Ka-
daster, panoramafoto’s, luchtfoto’s en al 
eerder door de gemeente vastgelegde ge-
gevens uit bouwplannen en bouwteke-
ningen. Omdat sprake is van een model-
matige waardebepaling, wordt niet iede-
re onroerende zaak meer bekeken. Vaak 
is het bezoeken van één of een beperkt 
aantal onroerende zaken in een straat of 
buurt voldoende om tot een waardebepa-
ling te komen. 

De waarde van niet-woningen wordt op 
verschillende manieren bepaald. Kan-
toren en winkels worden courante niet-
woningen genoemd, omdat deze objec-
ten worden verkocht en verhuurd. Er is 
een markt voor aanwezig. Om de waarde 
te bepalen wordt de huurwaarde kapitali-
satiemethode gebruikt. Bij deze methode 
wordt de waarde bepaald door de huur-
waarde met een zogenaamde kapitalisa-
tiefactor te vermenigvuldigen.
De kapitalisatiefactor wordt afgeleid uit 
beschikbare marktinformatie. Hiervoor 
wordt van een verkochte, courante niet-
woning de huurwaarde getaxeerd. Ver-
volgens wordt de verkoopprijs door de to-
tale huurwaarde gedeeld; dit levert de ka-

pitalisatiefactor op. Deze factor wordt, na 
eventuele correcties, ook gebruikt voor 
vergelijkbare courante niet-woningen. 
Indien de kapitalisatiefactor niet uit be-
schikbare marktinformatie kan worden 
afgeleid, wordt de factor berekend op ba-
sis van de rentestand, de staat van onder-
houd, verzekeringen, belastingen en be-
heerskosten.
Niet voor alle soorten niet-woningen zijn 
verkoop- en/of verhuurgegevens voor 
handen. Dit zijn de zogenaamde incou-
rante niet-woningen zoals kerken, zie-
kenhuizen, scholen en sportgebouwen. 
Het bepalen van de waarde in het eco-
nomische verkeer is voor deze categorie 
niet-woningen moeilijk of onmogelijk en 
daarom wordt de gecorrigeerde vervan-
gingswaarde berekend. De gecorrigeer-
de vervangingswaarde is de herbouw- of 
vervangingswaarde van de opstal, inclu-
sief de vervangingswaarde van de grond. 
Op de opstal wordt een correctie voor 
technische- en functionele veroudering 
toegepast. 

Inlichtingenformulier marktanalyse
Op grond van de ‘Uitvoeringsregeling in-
structie waardebepaling wet WOZ’ moet 
de gemeente een permanente marktana-
lyse uitvoeren van de verkooptransacties 
van woningen en niet-woningen. De ge-
meente stuurt de nieuwe eigenaar een in-
lichtingenformulier voor de marktanaly-
se. Eigenaren zijn verplicht die informa-
tie op grond van artikel 47 van de Alge-
mene wet inzake rijksbelastingen te ver-
strekken. In de wet WOZ wordt daarnaar 
verwezen in artikel 30, lid 1.

Wijzigingen aan de onroerende zaak
Als er in de loop van een jaar iets aan een 
onroerende zaak verandert, wordt de 
waarde van de zaak bepaald op grond van 
de staat waarin deze  verkeerde aan het 
begin van het kalenderjaar (WOZ-tijd-
vak) waarvoor de waarde wordt vastge-

steld; in dit geval dus op 1 januari 2016. 
Dat geldt in de situatie dat een onroeren-
de zaak: 
1. opgaat in één of meer andere onroe-

rende zaken;
2. verandert als gevolg van bouw, ver-

bouwing, verbetering, afbraak of ver-
nietiging, dan wel van gewijzigde be-
stemming;

3. van waarde verandert als gevolg van 
een andere, specifiek voor de onroe-
rende zaak geldende bijzondere om-
standigheid. 

In aanbouw
De wet WOZ schrijft voor dat ook onroe-
rende zaken in aanbouw worden gewaar-
deerd. Voor in aanbouw zijn onroerende 
zaken moet een waarde vastgesteld wor-
den voor het gedeelte dat gereed is op 1 ja-
nuari van het WOZ-tijdvak (in dit geval 
2016). De waarde dient in alle gevallen 
(dus ook voor woningen) te worden be-
paald op de gecorrigeerde vervangings-
waarde.

Taxatieverslag
Als u een nadere onderbouwing van de 
waarde wilt, kunt u een taxatieverslag op-
vragen via de site www.velsen.nl. U kunt 
het taxatieverslag ook schriftelijk opvra-
gen bij de werkeenheid Belastingen en 
Invordering van de afdeling Publieksza-
ken.

Meer informatie over de waardebepaling 
en de wet WOZ kunt u vinden op de site 
www.wozinformatie.nl. 

Waarderingskamer
De Waarderingskamer (een zelfstandig 
onderdeel van het ministerie van Finan-
ciën) is een onafhankelijk orgaan dat er-
op toeziet dat gemeenten alle onroerende 
zaken zorgvuldig waarderen met in acht-
neming van de wet WOZ. Meer informa-
tie op de site www.waarderingskamer.nl. 

Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ)

Bezwaar maken
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Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
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). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 

voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

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

IJmuiden

Martkplein 29, 29A en 29B, sa-
menvoegen 3 winkels tot 2 win-
kels en realiseren 4 appartementen 
(19/02/2016) 18104-2015;
Le Mairestraat 3, plaatsen hekwerk 
t.b.v. dakterras (18/02/2016) 19173-
2015;
Haringkade 10, renoveren en vergro-
ten pand (17/02/2016) 19890-2015.

Driehuis
Van Maerlantlaan 1, plaatsen dakka-
pel (voorgevel)(19/02/2016) 19759-
2015;
Waterloolaan 20, plaatsen dakkapel 
(17/02/2016) 2881-2016.

Santpoort-Noord
Kerkweg 143, bouwen garage 
(18/02/2016) 612-2016;

Hoofdstraat 134, vergroten zolder-
verdieping (18/02/2016) 175-2016.

Santpoort-Zuid 
Passtoorsstraat 5, bouwen fi etsen-
berging (18/02/2016) 8-2016.

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, aan-
brengen lichtreclame (23/02/2016) 
2756-2016.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
L. Zocherplantsoen 65, wijzigen zij-
gevel (18/02/2016) 64-2016;
De Zeiler 166, oprichten berging 
(18/02/2016) 19450-2015.

Besluiten

De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al 
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u 
meer informatie over vergunningen, burgerzaken, 
buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, 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 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor 
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te 

maken hebben, kunt u een afspraak 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 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 
0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten 
over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum 
van het stadhuis kunt u een formulier 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 
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van 
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen 
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De 
bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het 
elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van 
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 13 
februari 2016 tot en met 19 febru-
ari 2016 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Eenhoornstraat 4, vervangen kozij-
nen en gevelbeplating en plaatsen 
loods (17/02/2016) 3076-2016;
Forteiland 10 (Provinciaal monu-
ment), afsluiten bunker met kozijn 
& glas (18/02/2016) 3110-2016;
Briniostraat 16 (Gemeentelijk mo-
nument), plaatsen zonnepanelen 

(19/02/2016) 3155-2016.

Driehuis 
Rijksweg ong., Van Lenneplaan ong., 
Van den Vondellaan ong., plaatsen 4 
reclame spandoeken (17/02/2016)
3029-2016.
Driehuizerkerkweg 123 en 123 
DI (Missiehuis)(Gemeentelijk 
monument), wijzigen indeling 
(19/02/2016) 3139-2016;
Waterloolaan 20, plaatsen dakkapel 
(15/02/2016) 2881-2016.

Santpoort-Noord
Wulverderlaan 11, plaatsen aanbouw 
(voor- en zijgevel)(19/02/2016) 
3119-2016;
Roos en Beeklaan 22, plaatsen lift-
schacht (15/02/2016) 2919-2016;

Kerkweg 21, vergroten 2e verdieping 
(16/02/2016) 2969-2016;
Terrasweg 80, vergroten 1ste verdie-
ping (13/02/2016) 2810-2016.

Velsen-Zuid
Rijksweg ong., Van Lenneplaan ong., 
Van den Vondellaan ong., plaatsen 4 
reclame spandoeken (17/02/2016)
3029-2016.
Heuvelweg 6, organiseren evene-
ment (Strong Viking Obstacle Run 
21 en 22 mei 2016) 2988-2016;
Amsterdamseweg 87, plaatsen aan-
bouw en dakkapel (14/02/2016) 
2832-2016.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Gerstland 22, vergroten berging 
(15/02/2016) 2923-2016;
Marie Jungiusstraat 37, kapsalon 
aan huis (13/02/2016) 2786-2016.

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.



Infopagina

25 februari 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Circus Sijm, Vestingplein te Velser-
broek op 30 maart t/m 3 april 2016 

(18/02/2016) 1078-2016;
Circus Sijm, Parkeerplaats zwem-
bad, Heerenduinweg 6 te IJmui-

den op 5 april t/m 10 april 2016 
(18/02/2016) 1037-2016.

Besluiten (vervolg)

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Lange Nieuwstraat 83, 1972 GE  

IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 

Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

Veiligheid Rabobank IJmond Stadion in orde
Jaarlijks voert de KNVB een con-
trole uit naar de kwaliteit van de 
veiligheid in de voetbalstadions. 
De veiligheid en het plezier van 
de bezoekers worden op deze 
manier gewaarborgd.

Enerzijds vindt de controle plaats 
op de wedstrijd- en veiligheidsorga-
nisatie van de betaald voetbalorga-
nisatie, anderzijds op de construc-
tie- en brandveiligheid van het stadi-
on. De veiligheidsverklaring maakt 

onderdeel uit van de licentievoor-
waarden van de KNVB en wordt ge-
zamenlijk door Telstar, de politie, de 
brandweer en de gemeente ingevuld. 

Onlangs is de veiligheidsverklaring 

voor het seizoen 2016-2017 door de 
directeur van Telstar, dhr. Pieter de 
Waard en burgemeester Amy Koop-
manschap ondertekend.

Asfalteringswerk Wenckebachstraat/Breedbandweg
In de weekenden van week 9 en 
van week 10 zullen asfalterings-
werkzaamheden leiden tot enkele 
wegafsluitingen en bijbehorende 
omleidingsroutes. De werkzaam-
heden vangen beide weekenden 
aan op vrijdagavond 19.00 uur 
en worden naar verwachting af-
gerond in de loop van zondag, of 
uiterlijk maandagochtend 05.00 
uur.

In het weekend van week 9 (4 t/m 
6 maart) wordt de hoofdrijbaan 

van de Wenckebachstraat afgeslo-
ten voor verkeer vanaf de kruising 
Grote Hout of Koningsweg naar de 
spoorwegovergang voor alle verkeer 
in oostelijke richting. Uitgaand ver-
keer wordt omgeleid via de zuidelij-
ke route om Velsen-Noord. Het tank-
station aan de Wenckebachstraat is 
tijdens de wegafsluiting uiteraard 
niet bereikbaar.

Verkeer in tegengestelde richting, 
vanaf de N197 in westelijke richting 
(richting Tata/sportpark Rooswijk), 

ondervindt geen hinder en kan ge-
woon door. (Brom-)fi etsers kunnen 
in principe hun normale routes ge-
bruiken, al zullen zij op enkele mo-
menten, ter plaatse van de oversteek 
nabij de spoorwegovergang, beperk-
te hinder kunnen ondervinden.

In het weekend van week 10 (11 t/m 
13 maart) wordt de hoofdrijbaan 
van de Breedbandweg  afgesloten 
tussen de Wenckebachstraat en de 
Witte Hekweg voor verkeer in bei-
de richtingen. Verkeer wordt dan 

omgeleid via de Wenckebachstraat, 
Staalstraat, Rooswijkweg. Behou-
dens bij wegkruisingen ondervindt 
het (brom-)fi etsverkeer geen hinder 
van de werkzaamheden op de hoofd-
rijbaan.

Als de weersomstandigheden de 
werkzaamheden in een weekend 
onmogelijk maken worden ze ver-
plaatst naar het reserveweekend  
van week 11 (18 t/m 20 maart). De 
werkzaamheden worden uitgevoerd 
door Aannemingsbedrijf BAM.

Kapmelding Groot Abelenbos IJmuiden
Achter Groot Abelenbos nr 40, kant 
Heerenduinweg, worden twee abe-
len gekapt, waarvan een meerstam-
mig. De abelen staan dicht op de wo-
ning, waardoor ze binnen afzienba-
re tijd overlast en schade zullen ver-
oorzaken.  Door het weghalen van de 
bomen zal de onderbegroeiing gaan 
uitlopen.
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