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IJmuiden - De Franciscus-
school uit IJmuiden-oost is 
maandag winnaar geworden 
van het 32ste schoolbasket-
baltoernooi van de gemeente 
velsen. Het team kreeg in de 
halve finale te maken met een 
geduchte tegenstander: ro-
zenbeek 1 uit velserbroek.

Dat duel eindigde in een gelijk-
spel en dus moesten er vrije wor-
pen worden genomen. Dat deed 
de Franciscus beter. De tegen-
stander in de finale moest komen 
uit het duel Brederode Dalton uit 
Santpoort-Zuid en Vuurtoren-
Oost uit IJmuiden. De IJmuidena-
ren kwamen als overwinnaar uit 
de strijd. De finale was spannend 
tot het laatste fluitsignaal, maar 
de Franciscusschool had net iets 
meer klasse in huis en zegevierde 
verdiend met 8-6 over het team 
van Vuurtoren-Oost. Dat bete-
kende dat de kinderen van de 
Franciscus de wisselbeker in ont-
vangst mochten nemen. Na ja-
renlange afwezigheid pakte de-

ze school meteen de hoofdprijs, 
mede door de inzet van de leer-
krachten Pullens en Haer.
Tijdens de prijsuitreiking werden 
alle coaches, scheidsrechters en 
het publiek bedankt voor hun 
inzet op deze lange dag. Maar 
vooral was de bewondering groot 
voor de meisjes in de diverse 
mixteams, omdat zij vaak niet ge-

wisseld mochten worden en dus 
alle wedstrijden in het veld mee-
maakten. Zo kwam er voor de 
300 deelnemende kinderen een 
einde aan een geslaagd toer-
nooi. De Rozenbeek 1 eindigde 
op de derde plaats, net voor de 
Brederode Daltonschool uit Sant-
poort-Zuid. (foto: Annemarie van 
Kaam-Bok)

Kick-off Playing for Success
velsen-Zuid - Samen met een aantal leerlingen 
hebben wethouder Annette Baerveldt en voorzitter 
Chris van der Zwan van stichting Telstar Thuis in 
de Wijk vorige week vrijdag de officiële aftrap ver-
richt van Playing for Success IJmond. Dit gebeurde 
vlak voor aanvang van de wedstrijd Telstar-Volen-
dam. Het naschoolse educatieve programma Play-
ing for Success is begin november gestart met de 
eerste groep kinderen uit groep 7 en 8 van het ba-
sisonderwijs. Tien weken lang komen deze kinde-

ren een keer in de week na schooltijd naar het Tel-
star Stadion, waar naast de oosttribune een speci-
aal leercentrum is ingericht. Het speelse program-
ma, waaraan ook spelers en speelsters van Telstar 
hun medewerking verlenen, leidt tot meer motiva-
tie en zelfvertrouwen en daardoor tot betere pres-
taties. Playing for Success telt inmiddels 25 leer-
centra in het hele land. De meeste zijn gevestigd 
in het stadion van een betaald voetbalorganisatie. 
(foto: Ron Pichel)

Multimate IJmuiden
Cock van der Doesstraat 20
1972 AT IJmuiden • Tel: 0255-510543
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.JUTTER.NL
WWW.HOFGEEST.NL

Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalber-
gen legt wekelijks een ty-
pisch IJmuidens beeld vast. 
Soms naar aanleiding van de 
actualiteit of een evenement, 
soms gewoon vanwege de 
mooie taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.

We zijn inmiddels wel gewend 
aan grote en aparte ‘dingen’ in 
onze haven en kijken niet meer 
op van een drie- of vierpoot 
die soms weken- of maanden-
lang aan een kade bivakkeert. 
Maar afgelopen week trokken 
toch velen gewapend met came-
ra naar de IJmondhaven. In de 
nacht van zondag op maandag 
was daar een bijzonder transport 
vanuit Antwerpen gearriveerd: 
de IJmuider sleepboot Ginger 
met daarachter een futuristisch 
ogende constructie op een pon-
ton. 
Voor de Star Trek fans: het bij-
na kubusvormige gevaarte, van 
24 bij 23 meter oppervlak en 16 
meter hoog, lijkt wel een ruimte-
schip van de Borg! Dit gevaarte 
is het Offshore High Voltage Sta-
tion (OVHS) – hoogspannings-
station – bestemd voor het wind-
molenpark Luchterduinen. Dit 
windmolenpark wordt momen-

teel door Eneco ontwikkeld voor 
de kust van Noordwijk en Zand-
voort, en zal vanaf eind 2015 
de energie opwekken voor zo’n 
135.000 huishoudens. Het hoog-
spanningsstation verzamelt de 
door de windmolens opgewek-
te energie voor transport via de 
kabel op de zeebodem naar het 
vasteland.
Op dinsdag 17 februari arriveer-
de een nog veel groter gevaar-
te in de IJmondhaven: het zelf-
varende dubbele kraanponton 
‘Rambiz’. De naam is een sa-
mentrekking van ‘Ram’ en ‘Bi-
zon’, de namen van twee van 
de pontons waaruit de Ram-
biz is opgebouwd. Dinsdagmid-
dag tegen zonsondergang werd 
het hoogspanningsstation onder 
de nieuwsgierige blikken van de 
toegestroomde pers en belang-
stellenden aan de armen van de 
Rambiz opgehesen.
’s Avond rond 22.00 uur vertrok 
de Rambiz met zijn 900-ton zwa-
re lading onder gunstige weers-
omstandigheden en stromingen 
naar zee. Op woensdag is het 
station op zijn paal geplaatst. De 
IJmuidenaren hebben kort maar 
krachtig toch nog even kunnen 
genieten van wat spektakel in de 
haven. 

Nicky’s Place houdt 
spirituele beurs

Regio - Op zaterdag 28 febru-
ari en zondag 1 maart kunnen 
liefhebbers van spiritisme hun 
hart ophalen op de spiritue-
le beurs in Haarlem, die plaats-
vindt van 11.00 tot 17.00 uur. De 
beurs wordt gehouden door Nic-
ky’s Place en wordt gehouden 
in het steunpunt voor ouderen, 
Van Oosten de Bruynstraat 60 in  
Haarlem. De therapeuten, medi-
ums, healers, magnetiseurs en 
paragnosten die aanwezig zijn, 
hebben jarenlange ervaring in 
de spirituele wereld. De eerste 
30 bezoekers voor 12.00 uur ont-
vangen een gratis consult of be-
handeling. Primeur: Meer-aura-
fotografi e door Sible en Jolande 
Bijvoets.
Er is een aparte zaal voor ont-

spanningsbehandelingen zoals 
reiki, voetrefl exologie, stoelmas-
sage en magnetiseren. Maar be-
zoekt u ook de diverse winkeltjes 
met sieraden, wenskaarten en 
andere leuke zaken. Daarnaast 
is het mogelijk meer over hand-
lijnkunde en numerologie te we-
ten te komen.
Toegang voor een dag bedraagt 
6 euro, voor twee dagen 9 euro. 
Op zaterdag zijn er twee gratis 
activiteiten!
Kennismakingsconsulten kos-
ten maximaal 10 euro. Bezoe-
kers kunnen kosteloos parke-
ren op zaterdag bij Albert Heijn 
op de Westergracht 72. In Haar-
lem is parkeren op zondag gra-
tis. Zie ook www.nickysplace.nl 
of bel 06-41041509.

Do-In, een goed 
begin van de week

Velsen - Do-In is een bewe-
gingsvorm voor het strekken 
van meridianen. Meridianen zijn 
energiestromen in het lichaam, 
gekoppeld aan organen. Do-In 
is een uitstekende manier om fi t 
te blijven en tegelijkertijd enorm 
veel klachten te voorkomen. Te-
genwoordig zijn we er aan ge-
wend om ons stijf te voelen met 
allerlei klachten tot gevolg. De 
oefeningen zullen je gezondheid 

en vitaliteit bevorderen. 
Do-In wordt al meer dan 10 jaar 
met succes gegeven in IJmui-
den, en binnenkort op een extra 
avond in Velserbroek. De les be-
staat onder andere uit het klop-
pen van het lichaam, rek- en 
strekoefeningen, ademhalings-
oefeningen, maar ook de Chine-
se geneeskunst en voeding ko-
men aan bod. Do-In doe je rustig 
en ontspannen, het is geen com-
petitie. Do-In kan door iedereen 
worden beoefend (jong en oud, 
fi t of niet), op iedere plaats en 
neemt relatief weinig tijd in be-
slag. 
15 Minuten per dag is al vol-
doende om je lichaamshouding 
te verbeteren, je spieren te ver-
soepelen, je ademhaling te ver-
diepen en je weerstand te verho-
gen. Tamara de Boer is naast Do-
In docente ook Shiatsutherapeu-
te. Shiatsu kan worden ingezet 
bij allerlei lichamelijke en psychi-
sche klachten. En wordt afhan-
kelijk van de aanvullende zorg-
verzekering vergoed. Zie de ad-
vertentie elders in de krant voor 
de les in Velserbroek die bin-
nenkort start. Zie ook www.shi-
atsuvelsen.webklik.nl, mail naar 
tamaradeboer@ziggo.nl of bel 
06-30024064.

Vouwgordijnactie bij 
Gordijnatelier Venice

IJmuiden – De maanden febru-
ari en maart zijn de vouwgor-
dijn actiemaanden bij Gordijna-
telier Venice. Dat betekent maar 
liefst 20 procent korting op al-
le vouwgordijnen. In het eigen 
atelier worden alle (vouw)gor-
dijnen op deskundige wijze op 
maat gemaakt. Bovendien wor-
den ook deze producten snel ge-
leverd. Het inmeten kan desge-
wenst ook ‘s avonds gebeuren.
Gordijnatelier Venice heeft alles 
in huis op het gebied van wo-
ningstoffering. Er is niet alleen 
een uitgebreide collectie gor-
dijnstoffen, inbetweens, vitrage, 
horizontale jaloezieën en bin-
nenzonweringsproducten, maar 
ook een goede keuze uit vloe-
ren zoals hout, tapijt, laminaat 

en vinyl. Door het eigen monta-
geteam kunnen alle vloeren vak-
kundig worden gelegd.
Met het voorjaar op komst is het 
tijd weer eens kritisch naar de 
staat van het schilderwerk van 
uw woning te kijken. Bij Gordijn-
atelier Venice verzorgen zij ook 
uw verfwerk tot in de puntjes. 
Er worden uitsluitend A-merken 
verf gebruikt. U betaalt over het 
arbeidsloon van verfwerk slechts 
6 procent BTW. Mooi meegeno-
men dus.
Gordijnatelier Venice is met een 
showroom en eigen atelier ge-
vestigd aan Kennemerlaan 77a 
in IJmuiden. Bel voor meer infor-
matie of een afspraak met 0255-
577366. Zie ook www.gordijna-
teliervenice.nl.
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Gemeente: van beleid naar groen gebied
Velsen - In haar Land-
schapsbeleidsplan heeft de 
gemeente Velsen een aan-
tal doelstellingen benoemd 
voor de komende jaren. In 
een tweetal hoofdlijnen be-
tekent dit het versterken van 
de oorspronkelijke identi-
teit van het Velsense land-
schap waarin de ontstaans-
geschiedenis van het ge-
bied beleefbaar is. En tevens 
het versterken van de land-
schappelijke en ecologi-
sche samenhang tussen ver-
schillende onderdelen, land-
schapselementen of waar-
devolle deelgebieden.

Vorig jaar is een aanvang ge-
maakt met een viertal natuur-
projecten die inmiddels nage-
noeg voltooid zijn. Alle reden 
dus voor de gemeente om, on-
der aanvoering van wethouder 
Floor Bal die verantwoordelijk 
is voor onder andere Groen- en 
Landschapsbeleid, een rond-
gang te maken langs de diverse 
projecten.  Deze bestaan uit het 
in oude glorie herstellen van de 
Velserenderlaan alsmede de 
aanleg van twee amfi bieënpoe-
len en van natuurlijke beekoe-
vers op drie locaties.
Mede op initiatief van de His-
torische Kring Velsen is de Vel-
serenderlaan in Santpoort in 
oude glorie hersteld. Barbara 
Schmitt, landschapsarchitect 
bij de gemeente, legt uit: ,,Deze 
laan hoorde bij de voormalige 
plaats Velserent en is te zien op 

een schilderij uit 1627 en is een 
gemeentelijk monument. Vroe-
ger liep deze weg, gezien vanaf 
de Brederoodseweg, kaarsrecht 
de duinen in maar nu zit er een 
slinger in de weg, even voor-
bij de Ruïne. Vorig jaar stonden 
langs deze weg nog groepjes 
bomen van verschillende soor-
ten waarvan er vele ziek waren 
of aan het einde van hun le-
vensduur. Deze bomen zijn nu 
allemaal vervangen door strak 
naast elkaar geplante lindes. 
Alleen een groepje populieren 
in het midden van de laan blijft 
voorlopig nog staan. Dit in af-
wachting van onderzoek naar 
hun waarde voor vleermuizen. 
Ook de beplanting aan de ran-
den van de weg is gesnoeid en 
opgeschoond en ontbrekende 
delen van de hagen zijn weer 
aangevuld. Wat betreft de beek 
-oevers van de Schipbroeker-
beek en de Bosbeek zijn deze 
nu veel natuurvriendelijker ge-
maakt. Delen van de oude hou-
ten beschoeiing zijn wegge-
haald en er is een ‘natuurlijk’ en 
vlakker grondtalud aangelegd. 
Ook is her en der beplanting 
verwijderd om de lichtinval op 
de beek te verhogen en op het 
gedeelte langs de Santpoortse 
Dreef zijn er keien in de beek 
gelegd die zorgen voor varia-
tie in de doorstroming. Ecoloog 
Ben Kruijsen, die nauw betrok-
ken was bij de werkzaamhe-
den, licht toe: ,,De oevers waren 
zo steil, daar kwam geen pad 
meer uit. Nu zijn de oevers aan 

één zijde mooi langzaam afl o-
pend gemaakt. Daardoor kan er 
een moerasdynamiek ontstaan 
met veel meer kans op verschil-
lende soorten waterplanten.’’
Tenslotte op weg naar de am-
fi bieënpoelen (paddenpoelen) 
waarvan de ene is gerealiseerd 
op de hoek Biezenweg/Rijks-
weg. De andere is gelegen in 
het gebied tussen het Groene-
laantje en de spoortunnel. Het 
gaat hierbij om twee percelen 
die eerst bebost waren. Door 
minder waardevolle bomen te 
kappen kon er diepte worden 
gemaakt voor het water in de 
poelen. Tevens zijn de resteren-
de bospercelen opgeschoond 

en zijn er, ter compensatie van 
de gekapte bomen, vijftig jon-
ge eiken geplant. ,,Een padden-
poel biedt de ideale omstan-
digheden voor de voortplan-
ting van padden, kikkers en sa-
lamanders. Maar ook voor an-
dere dieren zoals libellen bie-
den deze poelen een geschik-
te leefomgeving’’, legt ecoloog 

Kruijsen uit. De paddenpoel 
naast de spoortunnel is wel te 
zien vanaf het viaduct over de 
Rijksweg, maar is voor wande-
laars niet te bereiken. De an-
dere poel is wél goed te berei-
ken en het is de bedoeling dat 
hier nog bankjes zullen worden 
geplaatst. (foto’s: Joop Waijen-
berg)

en zijn er, ter compensatie van Kruijsen uit. De paddenpoel 

Minister Bussemaker bezoekt Technisch College Velsen

‘Meer meisjes interesseren voor techniek’
IJmuiden - Hoog bezoek vorige week 
donderdag bij het Technisch College 
Velsen waar minister Jet Bussemaker 
haar opwachting kwam maken. Doel 
van het werkbezoek was onder meer 
om geïnformeerd te worden over de 
intensieve samenwerking met het be-
drijfsleven teneinde de leerlingen zo 
goed mogelijk klaar te stomen voor 
een baan bij een bedrijf in de regio.

De minister toonde zich zeer geïnteres-
seerd in de wijze waarop het Technisch 
College invulling geeft aan deze doel-
stelling. ,,Onder meer door onze aanslui-
ting bij de Techniek Campus Engineering 
& Materials. Dit is een samenwerkings-
verband waar technisch onderwijs, be-
drijfsleven, regionale overheden en maat-
schappelijke organisaties elkaar ontmoe-
ten’’, lichtte Nelie Groen, directeur van het 
Technisch College, toe. ,,Maar ook mid-
dels de jaarlijkse PET-dagen, waar zo’n 
2.000 basisschoolleerlingen van groep 8 
kennis kunnen maken met alle facetten 
van de techniek. En, niet te vergeten, ons 
druk bezochte jaarlijkse ondernemers-
ontbijt waarbij we in gesprek gaan met 
ondernemers uit de regio en betrokken 
maatschappelijke organisaties over ver-
dere mogelijkheden van samenwerking’’.

Voor Jasper en Lazar was het ook een 
spannende dag, want zij hadden de eer-
volle taak toebedeeld gekregen om de 
minister door de diverse afdelingen van 
de school rond te leiden. Tijdens de rond-
gang toonde minister Bussemaker zich 
zeer geïnteresseerd in zowel de leerlin-
gen als de techniek. Vooral de zelfge-
bouwde drone sprak erg tot haar ver-
beelding. Wat haar tevens opviel was het 
feit dat zij nagenoeg geen meisjes tijdens 
haar rondgang was tegen gekomen. ,,Dat 
is nog steeds een probleem bij dit soort 
technisch onderwijs. We zullen dus goed 
moeten nadenken over de vraag hoe we 
meer meisjes voor een technische oplei-
ding kunnen interesseren’’, aldus de mi-
nister. 
Tenslotte overhandigde PvdA-lijsttrek-
ker Tjeerd Talsma de provinciale Werk-
agenda van de PvdA Noord-Holland aan 
de minister. Onder de titel ‘De provincie 
als aanjager van de regionale economie’ 
heeft de PvdA hierin samengevat hoe zij 
de komende jaren wil gaan zorgen voor 
meer werk en minder werkloosheid.  On-
der meer middels meer stage- en leer-
werkplekken, een betere aansluiting van 
het onderwijs op de arbeidsmarkt en 
meer omscholingskansen voor onderne-
mers. (foto: Joop Waijenberg)









26 februari 20158

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl

Nieuw: SalarisPlus BV
Santpoort-Noord - Onlangs is in 
Santpoort-Noord een nieuw be-
drijf gestart: SalarisPlus BV. Het 
bedrijf is opgericht door Michèle 
Wijkhuizen die met haar jaren lan-
ge ervaring in de financiële sec-
tor kleine tot middel grote bedrij-
ven ondersteunt in het voeren van 
hun salaris- en of financiële ad-
ministratie. ,,In de afgelopen ja-
ren merk ik steeds vaker dat juist 
de kleine tot middelgrote bedrijven 
veel vragen en onzekerheden heb-
ben over hun salaris- en financië-
le administratie’’, aldus Wijkhuizen. 
,,Zij hebben vaak geen eigen ad-
ministrateur in dienst en een ac-
countantskantoor is vaak veel te 
duur voor hen”, vertelt Michèle. 
,,Zij proberen zo goed als het gaat 
hun administratie zelf te blijven 
doen, maar dat lukt lang niet al-
tijd.” ,,Daarom is het heel belang-
rijk om op tijd de juiste expertise 
in te roepen om vervelende pro-
blemen met bijvoorbeeld de belas-
tingdienst te voorkomen. Dit is de 
reden waarom ik SalarisPlus ben 
gestart. Met tijd, service en per-
soonlijk aandacht ga ik deze be-
drijven ondersteunen en desge-
wenst de gehele salaris- en finan-
ciële administratie van hen over-
nemen zodat zij hun handen vrij 
hebben voor hun core business.’’
Natuurlijk kunnen bedrijven bij 
SalarisPlus alleen de salarisstro-
ken laten maken, maar zij kunnen 
als werkgever/ondernemer ook te-
recht met bijvoorbeeld die kleine, 
maar belangrijke vragen over ar-

beidsovereenkomsten. Ook werk-
nemers zijn belangrijk in een on-
derneming. Zij hebben vaak ook 
vragen waar u als werkgever/on-
dernemer geen antwoord op heeft, 
bijvoorbeeld over hun salaris-
strook. Kortom, SalarisPlus wil een 
betaalbare maar vooral betrouw-
bare partner zijn bij het voeren van 
de salaris- en financiële admini-
stratie van bedrijven met 1 tot on-
geveer 75 personeelsleden. Helde-
re communicatie is voor onderne-
mers heel belangrijk, daarom staat 
alle informatie over SalarisPlus ge-
woon op de website. Ook alle ta-
rieven, dus een zogenaamde ‘vrij-
blijvende offerte’ is overbodig. Op 
de website treft u ook regelma-
tig nieuwe informatie aan over de 
veranderingen in wet en regelge-
ving op het gebied van salaris- en 
financiële administratie. Zie www.
salarisplus.eu, Facebook en Lin-
kedIn.

Velsen – Het leerlingenvervoer 
binnen de gemeente Velsen blijft 
nog tot 31 juli 2016 hetzelfde. Het 
contract leerlingenvervoer duurt 
eigenlijk tot 1 juli 2015, maar wordt 
nog een jaar verlengd. Dat gebeurt 
omdat momenteel een onderzoek 
plaatsvindt naar mogelijke vormen 
van samenwerking van doelgroe-
penvervoer. Ook leerlingenvervoer 
kan dan misschien in een nieuwe 
vorm worden gegoten. In afwach-
ting van dat onderzoek, is het con-
tract met de huidige vervoerder 
nog een jaar verlengd.

Leerlingen-
vervoer

Velsen – Ook in het stadhuis van 
Velsen wordt steeds vaker flexi-
bel gewerkt. Dat houdt in dat de 
ambtenaren waar mogelijk en ge-
wenst thuis werken. Het gevolg is 
dat mensen werkplekken delen. 
Om kantoorwerkplekken hiervoor 
geschikt te maken en aan de AR-
BO-voorschriften te voldoen zal 
een deel van het kantoormeubilair 
in het stadhuis worden vervangen. 
Het college heeft hiervoor een be-
drag van 75.000 euro vrijgegeven.

Flexibel werken

Velsen – In 2015 zal een bedrag 
van 540.000 euro worden gebruikt 
voor renovatie van diverse plant-
soen, het vervangen van laanbo-
men en het project Vervangen 
Lindes. Elk jaar worden er plant-
soenen gerenoveerd. Laanbomen 
worden vervangen als de vitaliteit 
van de bomen is terug gelopen. 
Oudere bomen kunnen een risi-
co vormen voor de (verkeers)vei-
ligheid, maar een gezonde boom 
draagt ook bij aan de leefbaar-
heid, ruimtelijke kwaliteit en de 
recreatieve mogelijkheden van de 
(woon)omgeving. Bij elke weg-
reconstructie en rioolvervanging 
wordt gekeken of het nodig is 
de laanbomen te vervangen. Het 
budget Vervangen Lindes wordt 
gebruikt voor het vervangen van 
de lindes op de centrale route 
door Driehuis en Santpoort.

Groenkrediet

Mega Snuffelmarkt
Regio - Zondag 1 maart wordt 
in het Kennemer Sportcenter in 
Haarlem (naast de ijsbaan) de 
Mega Snuffelmarkt gehouden 
van 9.00 tot 16.30 uur.  Op deze 
markt kan men kan naar hartelust 
snuffelen in allerlei oude spullen, 
zoals serviesgoed, keukenspullen, 
boeken, sieraden, speelgoed, cu-
riosa, elektrische apparaten, klei-
ne meubeltjes enzovoorts. Wie 
weet ligt er wel iets bijzonders op 

u te wachten en vindt u nu einde-
lijk het boek dat u al jaren zocht 
of een leuk schilderijtje. Ook voor 
verzamelaars is het altijd leuk 
snuffelen op zo’n gezellige markt.
De entreeprijs is 3,50 euro voor 
volwassenen, kinderen onder ge-
leide tot en met 12 jaar mogen 
gratis naar binnen. Parkeren is 
gratis. Kennemer Sportcentre is 
gelegen aan IJsbaanlaan 4 A in 
Haarlem.

CDA wil nieuw MKB 
innovatieprogramma
IJmond - Het CDA wil de ko-
mende vier jaar fors inzetten op 
een nieuw innovatieprogramma 
voor het midden- en kleinbedrijf 
(MKB). Het programma moet 
zich gaan richten op een brede-
re toepassing van hoogwaardige 
kennis, versoepeling van regels 
voor vestigingen en steun voor 
de kleine kernen. 
Het CDA stelt dit in hun ver-
kiezingsprogramma voor om-
dat zij meer aandacht willen voor 
het MKB. CDA lijsttrekker Jaap 
Bond: ,,Het MKB is de motor van 
de economie van Noord-Hol-
land. Door een bredere toepas-
sing van hoogwaardige kennis in 
de sectoren agribusiness/food, 

logistiek, media/creatieve indu-
strie en duurzame energie/water 
kan de economie worden gesti-
muleerd.’’ 
Het CDA wil het MKB niet alleen 
vanwege economische groeimo-
gelijkheden stimuleren, de partij 
ziet ook het belang van het MKB 
voor de lokale gemeenschap. 
Bond: ,,MKB-ers hebben hart 
voor hun zaak én voor hun om-
geving. Zij vormen het hart van 
een dorpsgemeenschap of een 
wijk in een stad en maken de lo-
kale intocht van Sinterklaas, de 
festiviteiten met Koningsdag en 
de sporttoernooien mogelijk. Zij 
zijn van groot belang voor een 
levendig Noord-Holland.’’

Nieuw: Lotuz 
dagbesteding op maat

IJmuiden - Lotuz biedt in IJmui-
den kleinschalige dagbesteding 
op maat aan mensen met een 
verstandelijke beperking. In deze 
nieuwe groep is nog ruimte voor 
cliënten. Petra Stolp en Dirk Zwa-
nenburg zetten samen de nieu-
we groep op. Beiden zijn gedi-
plomeerd en hebben jaren erva-
ring in dit werk. Hun uitgangs-
punten zijn passende activiteiten 
bieden, die gericht zijn op het in-
dividu. De cliënten worden be-
trokken bij de zorg in en om de 
groep, zoals bij het eten maken, 
werken in de moestuin en het 
verzorgen van de recreatiedieren. 
Ook wordt gewerkt aan educatie 

en worden er regelmatig buiten-
activiteiten gehouden, zoals wan-
delen, zwemmen of steppen. De 
structuur en de rustige sfeer in de 
groep zijn zeer van belang om ie-
dereen tot zijn recht te laten ko-
men en te zorgen dat de cliën-
ten na een fijne (werk)dag weer 
ontspannen naar huis gaan. Petra 
en Dirk vervoeren de cliënten zelf 
van en naar de dagbesteding, er 
is dus geen taxi nodig. Voor meer 
informatie kan men terecht op de 
website www.lotuz-dagbesteding.
nl, mailen naar info@lotuz-dag-
besteding.nl of bellen met 06-
37583017. Lotuz wordt gespon-
sord door Teeweld Services. 
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Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl

Vellesan trots op jarige 
conciërge Boontjes
IJmuiden - Dat de leerlingen en 
collega’s van het Vellesan Colle-
ge trots zijn op hun conciërge Do-
nald Boontjes was verleden week 
donderdag wel duidelijk. Boon-
tjes werd 50 jaar en er was voor 
hem van alles geregeld. Een le-
vensgrote Abraham, de school 
hing vol met posters, en als klap 
op de vuurpijl werd hij ’s morgens 
om 8.15 uur door alle leerlingen 
van het gebouw De Willem toe-
gezongen! Er waren leerlingen die 
kaarten hadden meegenomen, ca-
deautjes, ach noem maar op. Maar 
het kan ook niet anders als je als 
conciërge zoveel om je leerlingen 
geeft, dat je dit als ‘dank-je-wel’ 
terugkrijgt.
Op welke school maak je het mee, 
dat als je ’s morgens met een lek-
ke band op school komt, deze ’s 
middags weer geplakt is en je 
weer naar huis kunt fi etsen. Ket-

ting van je fi ets? Boontjes maakt 
het. Hij is meer dan een alleskun-
ner. Vraag het hem en het wordt in 
de meeste gevallen ook voor je op-
gelost. De leerlingen zijn helemaal 
gek van Boontjes en dat is duide-
lijk merkbaar als je zijn kantoor in-
loopt. Overal hangen briefjes met 
‘U bent de beste’, ‘Bono boven al-
les’ en meer complimenten. Een 
luisterend oor als je de les weer 
eens wordt uitgestuurd,  want het 
ligt natuurlijk altijd aan de do-
cent… Een duizendpoot in de or-
ganisatie, zo kunnen ze hem op 
het Vellesan wel omschrijven en ze 
willen voorlopig ook nog niet van 
hem af. Dat hij het dan ook ver-
diend heeft om in het zonnetje ge-
zet te worden is dus duidelijk.
En niet alleen de leerlingen, maar 
ook de collega’s zijn erg blij om 
een conciërge als Boontjes in huis 
te hebben!

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant Op maandag en 
woensdag kan men vanaf 11.30 
terecht in het restaurant. Men 
kan kiezen uit diverse hoofdge-
rechten. Een driegangen diner 
is verkrijgbaar vanaf 7 euro. Uw 
maaltijdkeuze kan men doorge-
ven tot circa 12.45 uur. Vooraf re-
serveren is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 6 maart: kip-
pensoep, varkensrollade, frietjes, 
groente van de dag en toetje van 
de chef. Kosten 6,50. Aanvang 
12.30 uur. Reserveren maandag 
2 maart tussen 11-12 uur.
Schoenenverkoop op dinsdag 
3 maart. Van 14.30 tot 16.30 uur. 
Pinnen is mogelijk.
Laatste erwtensoepmaal-
tijd van dit seizoen op dinsag 10 
maart. Aanvang 12.00 uur. Kos-
ten 3,50. Reserveren vooraf is 
niet nodig.
Modeshow H & A Mode op 
donderdag 12 maart. Vanaf 10.00 
uur met aansluitend verkoop tot 
15.00 uur. Toegang gratis.
Paaskien donderdag 19 maart. 
Kaarten à 3,50 (incl. koffi e of 
thee en 2 kienrondes) zijn ver-
krijgbaar aan het buffet. Aan-
vang 13.30 uur, zaal open 13.00 
uur.
Optreden Jo-Anne op zaterdag 
28 maart. Kaarten zijn vanaf he-
den verkrijgbaar aan het buffet 
en kosten 1,50 (incl. koffi e/thee 
en iets lekkers). Aanvang 14.30 
uur.
Expositie schilderclub Velser-
hooft. Het onderwerp ‘Schoe-
nen’ is op uiteenlopende wij-
ze uitgevoerd in diverse tech-
nieken. De expositie is geduren-
de de openingstijden te bezichti-
gen. Toegang gratis.

ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Klaverjasreis naar Bilstein Sau-
erland stond voor 9 maart ge-
pland. Wegens hotelomstan-
digheden wordt dit verplaatst 
naar 7 april. Voor meer informa-
tie: mevrouw Minke Uytendaal, 
tel. 023-7522153 of minkepiet@
gmail.com.
Nieuwe voorzitter. Hans van 
Leeuwen uit Velserbroek is per 1 
januari 2015 benoemd tot voor-
zitter van ANBO Santpoort/Vel-
serbroek. Hij is de opvolger van 
Piet Dankelman, die deze functie 
maar liefst 12 jaar heeft vervuld.
Het Terras. Mede met het oog 
op de opening in maart van het 
nieuwe Dorpshuis Het Terras zijn 
nieuwe leden van harte welkom. 
Voor info en aanmeldingen anbo.
santpoort.ca@live.nl.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Provinciale Statenverkiezingen
Politiek debat van 
OV IJmond en Tata Steel
Velsen-Noord - Op 5 maart 
houdt OV IJmond een politiek 
debat in het congrescentrum 
van Tata Steel en ondernemers 
kunnen mee debatteren. Op 18 
maart vinden de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten plaats. 
De IJmondiale ondernemers 
kunnen op voorhand de lijsttrek-
kers van de zeven grootste par-
tijen van de provincie Noord-
Holland aan de tand voelen.  
Ondernemersvereniging IJmond 
organiseert vaker politieke de-
batten. Zeker als er nationale of 
gemeenteraadsverkiezingen zijn, 
is de animo groot. ,,Normaal ge-
sproken doen we dit niet als er 
verkiezingen voor de Provincia-
le Staten zijn. Dat leeft meestal 
niet zo’’, legt Ton van der Scheer, 
voorzitter van Ondernemersver-
eniging IJmond uit. ,,Maar nu is 
dat anders. De verkiezing voor 
de Provinciale Staten wordt im-
mers gezien als een graadmeter 
voor de landelijke politiek. Daar-
om hebben we besloten om sa-
men met Tata Steel ook nu een 
politiek debat te houden.’’
Op donderdag 5 maart is de Bre-
derodezaal van het congrescen-

trum van Tata Steel in Velsen-
Noord gereserveerd voor deze 
verbale ontmoeting tussen poli-
tici en ondernemers. De inloop 
is vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur 
start het debat dat tot ongeveer 
21.30 uur zal duren. Gespreks-
leider van de avond is Peter van 
der Geer. Deze ervaren intervie-
wer zal de politieke kopstukken 
ondervragen en voor interactie 
met de zaal zorgen.
Politieke thema’s die de IJmond 
en haar ondernemers raken, die-
nen als gespreksstof. ,,We zul-
len met opzet voor regionale ge-
spreksthema’s kiezen’’, geeft Van 
der Scheer aan. ,,Voor elk thema 
kiezen wij een prikkelende stel-
ling, waardoor er direct een leu-
ke discussie ontstaat. Neem bij-
voorbeeld het thema van wind-
molens op het land. Daar is veel 
over te doen. Dat is een interes-
sant onderwerp voor een debat. 
Maar ook zaken als de Fast Fly-
ing Ferry en het milieu zijn po-
tentiële gespreksthema’s.’’
Wie aanwezig wil zijn bij het de-
bat kan zich vooraf aanmelden 
via www.ovijmond.nl/politiek-
debat

Facebook-actie bij 
Friet van Piet IJmuiden

IJmuiden - Piet Bosma van Friet 
van Piet IJmuiden heeft een in-
teressante Facebook-actie. Bij 
2000 ‘likes’ geeft hij een jaar lang 
gratis friet aan een heel gezin. 
Het enige wat je hiervoor hoeft te 
doen is aangeven dat je de pagi-
na ‘leuk vindt’. Dat wordt dus een 
jaar lang smullen voor de geluk-
kigen. De eerste reacties zijn al 
binnen, dus sluit je erbij aan en 
wacht af wie de hoofdprijs wint. 

Friet van Piet staat met zijn 
kraam van woensdag tot en met 
zaterdag op het Kennemerplein. 
Piet Bosma zegt over zijn be-
faamde frietjes: ,,Wij geven de 
mensen niet alleen de lekker-
ste frietjes van IJmuiden, maar 
wij maken onszelf speciaal om-
dat wij de mensen iets geven wat 
met geld niet te koop is: namelijk 
een gulle lach op hun gezicht en 
heel veel gezelligheid.’’

Driehuis - De bewoners van Huis 
ter Hagen in Driehuis hebben tij-
dens de adventperiode de op-
brengst van de collectes, ruim 
1.500 euro, bestemd voor het Bij-
na Thuis Huis De Heideberg in 
Santpoort-Noord. Tijdens een kof-
fi eochtend wordt de symbolische 
cheque, uitgereikt door een be-
woonster en voormalig vrijwillig-
ster van het Bijna Thuis Huis, in 
ontvangst genomen door Jeannet 
van Aalst (vrijwilligster) en Anne-
miek de Winter (coördinator). 
Het Bijna Thuis Huis was in het be-
gin gevestigd in de voormalige di-
recteurswoning aan de Zeeweg in 
IJmuiden. Toen dit terrein ontman-
teld werd, is het Bijna Thuis Huis 
verhuisd naar Santpoort-Noord. 
Gedurende zes jaar waren ze ge-
vestigd onderin de fl at van Velser-
hooft. Sinds 2012 heeft de stich-
ting intrek genomen in het mooie 
pand aan Wulverderlaan 1. In dit 
huis zijn vier gastenkamers be-

schikbaar voor terminaal zieke 
gasten en hun dierbaren. De doel-
stelling is om ondersteuning te 
bieden aan deze gasten. Dit wordt 
mogelijk gemaakt door een nauwe 
samenwerking tussen de vrijwil-
ligers, een vaste groep verpleeg-
kundigen en de eigen huisarts 
van de gasten. De stichting is vol-
ledig fi nancieel afhankelijk van fi -
nanciering vanuit subsidie van het 
Ministerie van VWS en door do-
nateurs, sponsoren of legaten. De 
stichting is dus ook heel erg blij 
met dit genereuze gebaar. Door 
dit geschonken bedrag te combi-
neren met eerder verkregen spon-
sorgeld, bijeengebracht tijdens het 
benefi etconcert in de Dorpskerk 
op 28 november kan er een veili-
ge brancard aangekocht worden. 
Daarmee kunnen zieke gasten ook 
gebruik maken van de mooie tuin, 
gedurende de zomerperiode, om-
dat dat met de huidige bedden he-
laas niet mogelijk is.

Huis ter Hagen schenkt 
aan Bijna Thuis Huis
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Pompen of verzuipen in Velsen-Noord?
Velsen-Noord – Meer dan 30 
centimeter water in de kel-
der, optrekkend vocht, schim-
mel achter de bank: het zijn 
tekenen van de hoge grond-
waterstand in Velsen-Noord. 
Al sinds 2011 is de grond-
wateroverlast hier een feit. Er 
zijn sinds die tijd niet minder 
dan 450 reacties gekomen 
van bewoners die te maken 
hadden met overlast. Daar-
om werd april 2014 een in-
formatieavond belegd. De ge-
meente Velsen heeft vervol-
gens in samenwerking met 
Actiegroep Droge Kelders de 
basis gelegd voor een onder-
zoek naar de hoge grondwa-
terstanden. Later sloten GGD, 
Velison Wonen en Woningbe-
drijf Velsen zich aan. 

Inmiddels ligt het uitgebreide 
onderzoeksrapport van Wareco 
Ingenieurs op tafel en de conclu-
sie is duidelijk: de hoge grond-
waterstand wordt veroorzaakt 
door de vele regenval in die pe-
riode. Dat wordt bewezen door 
metingen en het doorrekenen 
van een aantal modellen. 
Toch waren de bewoners van 
Velsen-Noord die afgelopen 
donderdagavond de informatie-
avond in De Mel / Watervliet be-
zochten daar lang niet allemaal 

van overtuigd. Er kwamen veel 
vragen en voorstellen over mo-
gelijke andere oorzaken van het 
hoge grondwater. Het dempen 
van sloten en beken, het kappen 
van bomen, de overstromende 
watergang in het Wijkeroogpark 
of de vernatting van de duinen 
werden allemaal genoemd. 
Ingenieur Maarten Kuiper van 
Wareco heeft het tot in de punt-
jes onderzocht: de relatie tussen 
de neerslag en de hoge grond-
waterstand is bewezen. In Vel-
sen-Noord zijn de natte kelders 
een complex probleem. Leek de 
overlast in de westelijk gelegen 
Gildenbuurt van Velsen-Noord te 
zijn begonnen, nu zijn er ook veel 
meldingen uit het oostelijke deel 
van het dorp. In het westen rea-
geert de grondwaterstand direct 
op grote hoeveelheden neerslag. 
Maar in het oosten is het eigen-
lijk altijd te nat, ook vanwege de 
kleigrond daar.
In het onderzoek is ook gekeken 
naar mogelijke oplossingen: ho-
rizontale drainage lijkt de aan-
gewezen toepassing te zijn. Dit 
wordt al toegepast bij nieuwe ri-
olering. Maar toch is dat is nog 
niet afdoende. Want zelfs waar 
drainage ligt komt men nog nat-
te kelders en kruipruimtes tegen. 
Het rapport toont aan dat bij een 
grondwaterstand van minder 

dan een halve meter, wat voor-
komt in delen van Velsen-Noord, 
het vanzelfsprekend is dat kel-
ders en kruipruimtes nat wor-
den. De meeste kruipruimtes zijn 
immers 70 cm diep.
Wat moet je met die natte kel-
ders? In Nederland bestaat een 
waterwet die gemeenten en wa-
terschap verantwoordelijk houdt 
voor te natte openbare ruimtes. 
Er is een zorgplicht als het gaat 
om een groter, structureel pro-
bleem. Anders ligt het met de 
nattigheid in een woning. Dan 
zijn eigenaren of verhuurders 
verantwoordelijk. Maar het ne-
men van afdoende maatrege-
len om een kelder of kruipruimte 
waterdicht te krijgen zijn ingrij-
pend en dus niet goedkoop.
Moet je het vocht aanpakken? 
GGD Kennemerland heeft on-
derzoek gedaan naar het vocht-
probleem en geconstateerd: er 
is (nog) geen gevaar voor de 
gezondheid, maar mensen met 
luchtwegproblemen kunnen 
meer klachten krijgen. Het rap-
port van Wareco waarschuwt 
voor houten vloeren die het 
vocht vanuit de kruipruimte door 
kunnen laten. Er zijn veel van die 
houten vloeren in Velsen-Noord. 
Een betonnen vloer zou een op-
lossing zijn, maar ook dat is een 
prijzige oplossing.

Een aantal woningeigenaren in 
Velsen-Noord heeft zelf goed-
bedoelend maatregelen geno-
men om het water buiten te hou-
den, maar het effect is meestal 
maar klein. In de Gildenlaan is 
een rijtje woningen dat in 2000 
is gebouwd. Onder het hele blok 
staat al jaren water. Een van de 
eigenaren staat het water figuur-
lijk tot aan de lippen. Hij heeft al 
heel wat aan het huis vertim-
merd en alle adviezen van de ge-
meente opgevolgd, van isolatie 
tot drainage, maar nog steeds is 
er wateroverlast. Hij vindt dat de 
gemeente of het waterschap wel 
degelijk verantwoordelijk is voor 
de nattigheid in zijn woning. Hij 
is tenslotte niet de enige in het 
blok die er last van heeft. On-
danks verschillende hulpvragen 
aan de gemeente voelt hij zich 
in de steek gelaten. Dat geldt 
ook voor een aantal huurders die 
met hun vragen om hulp bij natte 
kelders nul op het rekest kregen 
bij hun woningcorporatie.
Gaat het om een structureel of 
incidenteel probleem? Wareco 
zegt: incidenteel, daarom grijpt 
de gemeente niet meteen in. Een 
klimaatverandering zou echter 
kunnen leiden tot meer regen en 
dus meer grondwaterproblemen. 
Het is nu aan de politiek om een 
beslissing te nemen. Wordt het 

pompen of verzuipen in Velsen-
Noord? Komt er meer drainage 
of wordt er nog afgewacht of de 
grondwaterstand misschien toch 
structureel blijkt te zijn?
In ieder geval is het voor al-
le mensen die met grondwater-
overlast te maken hebben van 
belang dat te melden. Dat kan bij 
de gemeente en bij Actiegroep 
Droge Kelders, waar je je kunt 
inschrijven voor een nieuwsbrief. 
Bij schimmels in de woning en 
vragen over de gezondheid in 
relatie tot deze wateroverlast kan 
men zich ook melden bij GGD 
Kennemerland. (Karin Dekkers)

 

Donderdag 
26 februari

Stadsschouwburg Velsen: Ga-
re du Nord. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257 
IJmuiden: Tim Fransen, winnaar 
Leids Cabaret Festival. Aanvang 
20.30 uur.

Vrijdag 
27 februari

Pieter Vermeulen Museum: 
Doe- en ontdektentoonstelling 
‘Bosranden’. Van 13.00 tot 17.00 
uur. Van 13.30 tot 15.30 uur Hert-
jes knutselen. Kosten 1,50 bo-
venop de entreeprijs.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Expositie 
‘IJmuiden in scherven’. Expositie 
Wouter Piersma in de Tiny Prins-
zaal.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Expositie 
‘IJmuiden in scherven’. Expositie 
Wouter Piersma in de Tiny Prins-

zaal en expositie ‘Redders van 
boven’. 
Filmmiddag bij Santpoorts Be-
lang in ‘t Brederode Huys, Bloe-
mendaalsestraatweg 201 Sant-
poort-Zuid. Film ‘Blue Jasmine’. 
Lezing ‘Echo uit een onverwerkt 
verleden’ in de Bolder, Bloem-
straat 124 IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.
Saxofoon en piano in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 Sant-
poort-Noord. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in de 
onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen: ‘The 
boy with tape on his face’. Aan-
vang 20.15 uur.

Zaterdag 
28 februari

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Expositie 
‘IJmuiden in scherven’. Expositie 
Wouter Piersma in de Tiny Prins-
zaal en expositie ‘Redders van 
boven’. 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Mees Kees op de 

planken’. Aanvang 14.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: ‘Mi-
noes’. Aanvang 16.00 uur.
Bingo- en loterijavond bij 
speeltuin De Veilige Haven in 
IJmuiden. Aanvang 20.00 uur.
Live optreden Stones Affair in 
de Zeewegbar, Zeeweg IJmui-
den. Aanvang 21.00 uur. Toegang 
gratis.

Zondag
1 maart

Grote rommelmarkt in sport-
hal IJmuiden Oost. Van 09.00 tot 
15.00 uur.
Mega snuffelmarkt met mooie 
oude spullen in het Kenne-
mer Sportcenter in Haarlem. De 
markt begint om 09.00 uur en 
sluit om 16.30 uur.
Fort Eiland geopend voor pu-
bliek. Vertrek om 10.45, 12.45 en 
15.10 uur met de Koningin Emma 
vanaf Kop van de Haven IJmui-
den.
VG-koffieconcert in de En-
gelmunduskerk in Velsen-Zuid. 
Aanvang 12.30 uur. Toegang gra-
tis.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Expositie 
‘IJmuiden in scherven’. Expositie 
Wouter Piersma in de Tiny Prins-
zaal en expositie ‘Redders van 
boven’. 
Pieter Vermeulen Museum: 
Doe- en ontdektentoonstelling 
‘Bosranden’. Van 13.00 tot 17.00 
uur. Van 13.30 tot 15.30 uur Hert-
jes knutselen. Kosten 1,50 bo-
venop de entreeprijs.

Speeltuin Santpoort opent 
weer de deuren. Speeltuin is ge-
opend op maandag, dinsdag en 
donderdag van 15.30 tot 17.30 
uur. Op woensdag, vrijdag, za-
terdag en zondag van 13.30 tot 
17.30 uur. 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: ‘Mees Kees op de 
planken’. Aanvang 14.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: 
Chris Barber neemt afscheid. 
Aanvang 15.00 uur.
MirAnDa Trio in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang gra-
tis.

Maandag
2 maart

Ruilbeurs voor legpuzzels in 
wijksteunpunt Zeewijk, Zeewijk-
plein 260 IJmuiden. Van 10.00 tot 
11.00 uur.
BeLeef Oud-IJmuiden in Bibli-
otheek Velsen. Sierbordjes ma-
ken en omgekeerd praten met 
Jan Zwanenburg van 15.30 tot 
16.30 uur. Om 16.30 uur feestelij-
ke opening van de expositie ‘Be-
Leef Oud-IJmuiden in de bieb’.
Clubavond PVIJ in één van de 
zalen van de Adelbertuskerk, 
Sparrenstraat IJmuiden. Aanvang 
19.45 uur.

Dinsdag
3 maart

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Bri-

gitte Kaandorp met ‘Kaandorp 
Grande de Luxe extra plus’. Aan-
vang 20.15 uur.

Woensdag
4 maart

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Expositie 
‘IJmuiden in scherven’. Expositie 
Wouter Piersma in de Tiny Prins-
zaal en expositie ‘Redders van 
boven’. 
Kindervertelmiddag met prin-
sessenverhalen voor kinderen 
van 4 tot 8 jaar. Van 14.00 tot 
16.00 uur. Kosten 6,- per kind. 
Opgeven via info@buitenplaats-
beeckestijn.nl. Nu ook mogelijk 
als verjaardagspartijtje.
Open huis IPC van 14.30 tot 
18.00 uur, Vrije Evangelische Ge-
meente, van Riemsdijklaan 1, Be-
verwijk
Workshop Instagram in Bibli-
otheek IJmuiden. Van 19.30 tot 
21.00 uur.

Donderdag 
5 maart

Alice Loeters persoonlijke uit-
vaartzorg houdt spreekuur in de 
rouwhuiskamer, Frans Netscher-
laan 12 Santpoort-Noord. Van 
11.00 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn: Ten-
toonstelling ’Rede en Rijkdom’. 
Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Katinka Polder-
man met ‘Baart zorgen’. Aanvang 
20.30 uur.
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Voor ieder wat wils
in RaboWeek IJmond

IJmond - Rabobank IJmond no-
digt haar leden van harte uit om 
deel te nemen aan één of meer-
dere activiteiten tijdens de Rabo-
Week IJmond van 16 maart tot en 
met 21 maart. Aanmelden kan via 
www.rabobank.nl/ijmond. De me-
dewerkers van de bank kijken er 
naar uit om u te ontmoeten!
De RaboWeek begint op maan-
dag 16 maart met de Ledenavond 
in het Kennemer Theater in Be-
verwijk. Deze avond informeert 
de directie de aanwezigen over 
de resultaten en de koers van de 
bank. Vervolgens verzorgt trend-
watcher Rob Creemers een inspi-
rerende lezing over de belangrijk-
ste technologische trends van de-
ze tijd en de wijze waarop deze 
onze leefomgeving beïnvloeden.
Dinsdag 17 maart staat Studio 
1 van de A9 Studio’s in Uitgeest 
geheel in het teken van het Ra-
bo Fashion & Food Event. Leden 
kunnen de smaak van de regio 
proeven en genieten van de laat-
ste modetrends in een wervelen-
de fashionshow vol verrassingen. 
De toegang bedraagt 10 euro per 
persoon.
Tijdens de RaboWeek geven vier 
fotografen uit de IJmond work-
shops aan de leden. De fotograaf 
geeft de nodige tips en trucs 
waarna de groep naar drie ver-
schillende locaties gaat om onder 
begeleiding de tips en technieken 
in de praktijk te brengen. Na af-
loop is er gelegenheid om de fo-

to’s te bespreken en wordt per 
cursist het mooiste exemplaar uit-
gekozen. Deelname aan de work-
shop fotografi e kost 10 euro per 
persoon.
Op woensdag 18 maart komt de 
sprookjesmusical naar het Ken-
nemer Theater in Beverwijk. De 
laatste speeldag van de Efteling-
musical is begin maart, maar spe-
ciaal voor leden van Rabobank 
IJmond wordt de musical nog één 
extra keer vertoond! De kaartjes 
kosten 10 euro per persoon.
Ondernemers zijn op woensdag 
18 maart van harte welkom in het 
Telstar Stadion in Velsen-Zuid, 
waar Alexander Heijkamp, sec-
tormanager van Rabobank Ne-
derland, en inspirator Steven van 
Belleghem een lezing zullen ge-
ven. De toegang is gratis. Op don-
derdag 19 maart wordt de jaarlijk-
se Lenteborrel voor verenigingen 
en stichtingen gecombineerd met 
een uitgebreide workshop spon-
sorwerving van Danny de Graaf. 
Ook deze activiteit vindt plaats in 
het Telstar Stadion.
De RaboWeek krijgt een spor-
tieve afsluiting met een bijzon-
dere hockeyclinic voor de jeugd! 
Het belooft een feest te worden 
voor de gepassioneerde fans en 
jong talent. De jonge spelers krij-
gen tips van internationals die op 
het hoogste niveau spelen. Deel-
nemerskaarten worden uitgereikt 
door de vier hockeyverenigingen 
in de IJmond.

Aanvraag 
vergunning 
Willem de 

Zwijgerlaan
Santpoort-Zuid – De gemeen-
teraad mag zich binnenkort bui-
gen over de vraag of er toestem-
ming komt voor de bouw van 
twee woningen aan Willem de 
Zwijgerlaan 43. Op het perceel 
is eerder een dienstwoning ge-
sloopt en zijn vijf bomen gekapt 
om de bouw mogelijk te ma-
ken. De bouw is nog in strijd met 
het bestemmingsplan, omdat de 
gronden oorspronkelijk bestemd 
zijn voor spoorwegdoeleinden en 
groen. Om de bouw door te zet-
ten is de goedkeuring nodig van 
de gemeenteraad. Het project is 
getoetst aan de vereisten van ex-
terne veiligheid, geluid, bodem- 
en luchtkwaliteit, fl ora en fauna, 
milieuzonering, waterbeheer en 
archeologie. Vanwege door trei-
nen veroorzaakte geluidsoverlast 
zullen de woningen aan d eoost-
zijde niet te openen zijn. Maar de 
noord- en zuidgevels krijgen te 
maken met een inlaat van meer 
dan 66 dB, ook dat moet bespro-
ken worden. ProRail heeft inmid-
dels vergunning verleend voor 
de bouw van de woningen.

IJmuiden- Zaterdag 28 febru-
ari houdt speeltuin De Veilige 
Haven weer haar bingo- en lo-
terijavond. Aanvang 20.00 uur, 
zaal open 19.30 uur. Er zijn weer 
leuke prijzen te winnen. Wie in 
IJmuiden woont en geen vervoer 
heeft kan contact opnemen met 
telefoonnummer 0255-527010 of 
0255-518077 dan wordt men op-
gehaald en na afl oop weer thuis-
gebracht. de opbrengst van de-
ze avond is voor de speeltuin om 
weer leuke speeltoestellen te ko-
pen voor de jeugdige bezoekers 
van De Veilige Haven.

Bingo- en 
loterijavond

Lezing 
schrijfster

IJmuiden - Echo uit een onver-
werkt verleden. Dat is de titel van 
een intrigerende roman, geba-
seerd op waargebeurde verha-
len uit 1915 over wat Armeen-
se en Syrische christenen in het 
zuidoosten van Turkije is aan-
gedaan. Om dood en ellende op 
zo’n massaal niveau te verwer-
ken is het belangrijk om te ver-
geven. Om te vergeven is het be-
langrijk om erkenning te krijgen. 
Dit boek is een roep om erken-
ning, nodig om ‘onze doden psy-
chisch te begraven’. De schrijfster 
van deze roman, Stire Kaya-Cirik, 
komt op vrijdag 27 februari voor 
een lezing naar IJmuiden. Loca-
tie: de Bolder, Bloemstraat 124 in 
IJmuiden. Aanvang: 20.00 uur.

Santpoort-Noord - Langzamer-
hand wordt het warmer en dat be-
tekent dat speeltuinen weer open 
gaan. 
Vanaf zondag 1 maart is de speel-
tuin aan de Valckenhoefl aan (te-
genover het  NS-station) weer ge-
opend op maandag, dinsdag en 
donderdag van 15.30 tot 17.30 uur. 
Op woensdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag zijn de openingstijden 
van 13.30 tot 17.30 uur. Tijdens 
de schoolvakanties is de speel-
tuin dagelijks geopend van 13.30 
tot 17.30 uur. Op zaterdag 4 april 

is er vanaf 13.30 uur een eieren-
zoektocht in de speeltuin. Er zijn 
bijzondere eieren verstopt, waar-
onder het ‘Gouden Ei’, waar prijzen 
aan verbonden zijn voor de vinder. 
De Paashaas zal ook aanwezig zijn 
en deze deelt chocoladeeieren uit. 
De toegangsprijs is hetzelfde ge-
bleven: voor klein en groot 70 cent 
per bezoek. 
Een gezinsseizoenskaart kost 20 
euro voor het hele jaar en geeft 
per keer toegang aan 2 volwasse-
nen en 4 kinderen. Zie ook www.
speeltuinsantpoort.nl.

Seizoen Forteiland 
start met lezing
IJmuiden – Op zondag 1 maart 
opent het Forteiland weer zijn 
deuren voor bezoekers. Zij kun-
nen niet alleen als vanouds een 
professionele rondleiding krijgen 
in en rond dit uit 1888 dateren-
de Pantserfort, maar tevens een 
boeiende presentatie bijwonen 
over de noodzaak en de aanleg 
van het Noordzeekanaal, en het 
gelijktijdige ontstaan van IJmui-
den. Met als titel ‘Van Vuur tot 
Schreierstoren’ verzorgt Cor Ou-
dendijk uit Velsen-Zuid een pre-
sentatie over de aanleg van het 
Noordzeekanaal, een waterbouw-
kundig werk dat destijds zijn 
weerga niet kende, en het daar-
aan gekoppelde turbulente ont-
staan van IJmuiden. Oudendijk 
(71) is jarenlang actief geweest in 
de maritieme wereld, aanvankelijk 
als eerste stuurman op de grote 
vaart, later als bergingsinspecteur 
en directeur van de zeesleepdivi-
sie van Wijsmuller in IJmuiden, als 
Havenmeester van Amsterdam en 
als Rijkshavenmeester Noordzee-
kanaalgebied. Ook na zijn pensi-
onering bleef hij actief, onder an-
dere als adviseur van Rijkswater-
staat bij de voorbereidingen van 
de nieuwe zeesluis in IJmuiden 
en als bestuurslid van het Haven-
festival. Aan de hand van tiental-
len tekeningen, kaarten en foto’s 
geeft zijn presentatie inzicht in de 

redenen waarom destijds beslo-
ten is om het kanaal te graven, in 
de graafwerkzaamheden zelf en 
in de bouw van het sluizencom-
plex. Ook het ontstaan van IJmui-
den vanaf 1876 tot 1945 wordt 
uitvoerig belicht. Een fascinerend 
verhaal over een plaats die er ei-
genlijk nooit had moeten komen. 
De presentatie vindt op zondag 
1 maart twee keer plaats in een 
van de soldatenzalen van het Fort: 
om 11.15 en om 13.15 uur. Voor 
bezoekers is de toegang gratis. 
De overtocht naar het Forteiland 
wordt verzorgd door MS ‘Konin-
gin Emma’ vanaf de Kop van de 
Haven in IJmuiden. De afvaarttij-
den zijn hier op zondag om 10.45, 
12.45 en 15.10 uur. Zie ook www.
ijmuidenserondvaart.nl.

In de nacht van afgelopen vrij-
dag op zaterdag is, ter hoogte van 
de Bike Guru op de Planetenweg, 
tegen mijn auto aangereden. De 
schade is aanzienlijk. Zoiets kan 
en mag niet onopgemerkt blijven. 
Het gaat om een zwarte BMW 
3-serie uit 2008 die ook aanzien-
lijke schade aan de rechterkant 

moet hebben. Tevens ontbreekt 
de spiegel. 
Dus heeft u iets opgemerkt of 
staat de bewuste auto bij u in de 
buurt, alstublieft help ons. Uiter-
aard ligt er een beloning klaar!

Voor informatie kunt u bellen naar 
telefoonnummer 06-24506261

Goud voor karatezusjes
Velserbroek - Zaterdag 21 fe-
bruari werden in de Schöneber-
ger Sporthalle de Berlijnse open 
karate kampioenschappen gehou-
den. In totaal waren er meer dan 
500 deelnemers. Het leeuwendeel 
van de vechters kwam uit Duits-
land maar ook de Oost Europe-
se landen waren goed vertegen-
woordigd. Rusland was met meer 
dan 40 deelnemers naar Ber-
lijn gekomen, maar er waren ook 
deelnemers uit Wit-Rusland, Tsje-
chië, Hongarije en Oostenrijk. De 
Velserbroekse zussen Nadine en 
Anaïs Hollander waren samen 
met 11 andere vechters van Ke-
namju onderdeel van dit toch wel 
zware toernooi. De Oost Europea-
nen gingen er vaak hard en fel in, 
wat naast mooie wedstrijden toch 
ook nog wel het nodige werk voor 
de aanwezige Ehbo’ers opleverde. 
Nadine en Anaïs deden het uit-

muntend, want beiden behaalde 
de eerste prijs. Nadine vocht in de 
klasse onder 14 jaar en Anaïs on-
der 11 jaar. Verder deed Kenamju 
het in dit internationale veld uit-
stekend met in totaal twee gou-
den, twee zilveren en acht bronzen 
medailles.
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DCIJ-nieuws
Damclub IJmuiden 

kampioen in eerste klasse
IJmuiden - Na een ongekend 
spannend wedstrijdverloop is 
DCIJ erin geslaagd de boven-
ste plaats in de eerste klasse van 
de KNDB te veroveren. Daarmee 
was er tevens promotie naar de 
nationale hoofdklasse bewerk-
stelligd. Het tiental,met als team-
leider Willem Winter, eindigde in 
punten gelijk met’ Samen Sterk’ 
maar de titel ging naar IJmuiden 
door een beter bordgemiddelde.
Tegen het laaggeplaatste Leids 
Damgenootschap kwam de 
overwinning andermaal moei-
zaam tot stand. Maar in tegen-
stelling tot voorgaande wedstrij-
den was er nu veel meer overtui-
ging bij de dammers. Mede door 
een sterke partij van voorzitter 
Jesse Bos kreeg het team een 
stevige duw in de rug. Voor de 
grootste verrassing zorgde Stel-
la van Buuren.
Hans Kolfoort, die ruim 300 ra-
tingpunten meer heeft, werd 
door Van Buuren eerst positio-
neel ingepakt en later met een 
combinatie gevloerd. Cees Pip-

pel kreeg weliswaar geen vat 
op zijn, op papier zwakkere te-
genstander, maar bereikte wel 
de remisehaven. Cees van der 
Vlis speelde een gelijkopgaande 
partij waarin de remise een lo-
gisch resultaat bleek. Stijn Tuijtel 
moest de strijd aanbinden tegen 
de voormalige topspeler, Evert 
Bronstring. Het ging Tuijtel goed 
af en de puntendeling was ver-
diend. De routine van Harrie van 
der Vossen staat er borg voor dat 
er niet verloren wordt. 
Na een rustige partij werden de 
punten gedeeld. Aan bord drie 
moest Conall Sleutel al zijn kun-
de aanwenden om een neder-
laag af te wenden. Na een lastig 
eindspel slaagde hij daarin. Las-
tig had Willem Winter het maar 
ook hij slaagde erin met vernuf-
tig verdedigen de remise te be-
reiken. Na een prachtige par-
tij met een subliem gespeeld 
eindspel vloerde Martin van Dijk 
Henk Meester en bracht daar-
mee de eindstand op 7-13 voor 
DCIJ.

Nieuwe sporttenues 
voor Otto Boys

IJmuiden - Sinds jaar en dag 
spelen de Otto Boys een vriend-
schappelijk potje voetbal in 
sporthal IJmuiden Oost. Trouw 
werd er om de week op vrijdag-
avond om 18.00 uur een tegen-
stander uitgenodigd om tegen te 
spelen. Een uurtje lekker ballen 
in de zaal en nog even nazitten 
in de derde helft die tot in de la-
te uurtjes kan duren. 
Met ingang van seizoen 

2014/2015 is daar een veran-
dering in gekomen. Het eer-
ste team van zaalvoetbal vereni-
ging FCL, die als thuisbasis ook 
Sporthal IJmuiden Oost heeft het 
competitievoetbal opgegeven en 
zich aangesloten bij de vrijdagse 
Otto Boys. Zebra Uitzendbureau 
BV en Joke van Sporthal IJmui-
den Oost vonden dit zo leuk dat 
zij alle heren in het nieuw heb-
ben gestoken.

Santpoort-Zuid - Vrijdagmiddag 
27 februari is het weer fi lmmiddag 
bij de Vereniging Santpoorts Be-
lang. Deze middag wordt de fi lm 
‘Blue Jasmine’ vertoond. Hoofd-
personage van het verhaal is Da-
niel Daréus (Michael Nyqvist), een 
bekende dirigent van middelbare 
leeftijd, die door de drukte van zijn 
artiestenbestaan een hartaanval 
krijgt en zijn carrière moet stop-
zetten. De fi lm begint om 14.00 
uur en de toegang is gratis. Zie 
ook www.santpoortsbelang.nl.

Filmmiddag

Santpoort-Noord - Zondag 1 
maart wordt van 09.00 tot 17.00 
uur een snuffelmarkt in recreatie-
zaal van Velserhooft aan de Valc-
kenhoefl aan (tegenover Speeltuin 
Santpoort) georganiseerd. De 
toegang is gratis. De opbrengst 
van de snuffelmarkt is voor Am-
ref Flying Doctors voor een betere 
gezondheid in Afrika. Meer infor-
matie: telefoon 06-51511170.

Snuffelmarkt VG-Koffi econcert 
Velsen-Zuid - Op zondag 1 maart 
geven Felison Brass en Popkoor 
SwingStation om 12.30 uur een 
gratis toegankelijk concert in de 
Engelmunduskerk in Velsen-Zuid. 
Dit wordt mogelijk gemaakt door 
de Culturele Stichting Velser Ge-
meenschap. Het SwingStation 
heeft een uiteenlopend repertoire 
van Soul, Rock, Disco, Ballads en 

a-capella onder leiding van hun 
gedreven dirigent Bruce Skinner. 
Felison Brass uit Velsen- Noord 
wil heel graag de regio bekend 
maken met het fenomeen  ‘brass-
band’.  Samen met dirigente Patri-
cia Geertse speelt het orkest zich 
ook landelijk in de prijzen.  Koor 
en orkest hopen u te mogen ont-
moeten.

Afzwemfeest 
bij WVIJ

IJmuiden - In polonaise komen 
de 42 afzwemmers van Water-
vrienden IJmuiden het zwem-
bad in. De ouders, opa’s, oma’s 
en andere trotse familieleden en 
vrienden op de tribune klappen 
mee op het ritme van de mu-
ziek. En terwijl speaker Sjoerd 
uitlegt hoe het afzwemmen in 
zijn werk gaat, zorgen de lesge-
vers dat de kinderen klaarstaan 
voor het eerste onderdeel van 
het programma, namelijk het 
gekleed zwemmen. De kinderen 
hebben goed geoefend, we za-
gen mooie resultaten en de les-
gevers zijn goed op elkaar in-
gespeeld, want het afzwemmen 
liep gesmeerd, aldus lesgever 
Sonja Mol. Het is dan ook geen 
verrassing dat aan het eind van 
de avond iedereen zijn of haar 
diploma in ontvangst mag ne-
men. In totaal haalden achttien 
kinderen hun A, vijftien hun B 
en negen hun C diploma. 
A-diploma: Marco Chia; Rick 
Thijssen; Ruben van Schin-
kel; Jasper de Boer; Marit Pe-
ters; Fenna Abrahamse; Jeffry 
van Heerden; Sanne Pool; Britt 
Caffi n; Indy Heynis; Joelle de 
Droog; Britte  Kruithof; Silje Ki-
ander; Mascha  Bokhorst; Rea-
ven Saarloos; Julia Scheelings; 
Job Veldman; Faith Thomas. B-
diploma: Sander Bok; Mert Sa-
met Yücesan; Tristan Bos; Sabi-
ne van Eldik; Joey Dekker; Don-
ny Dekker; Bridget Hermans; 
Megan Telleman; Mees Duijn; 
Sophia Remkes; Lewi Kuhn; Ja-
milla Schouten; Nikita Freese; 
Ceylan Özcan; Ramon Diego 
Kwakman. C-diploma: Jasmijn 
van Bruggen; Myke Clots; Yazz 
Quist; Devin Weisz; Vince Boon; 
Mara Kruisselbrink; Saami van 
Zwetselaar; Sebastiaan van 
Bruggen; Jeroen Schoonakker.

Bridgevereniging Velsen 
viert 30-jarig bestaan
Santpoort-Noord - Vorige week 
vrijdag was het precies 30 jaar 
geleden dat de bridgevereniging 
Velsen is opgericht. Dat feit is za-
terdag 21 februari uitgebreid ge-
vierd op de speellocatie van de 
vereniging, Velserhooft gelegen 
aan de Valckenhoefl aan in Sant-
poort-Noord.
De bridgevereniging Velsen is 
een middelgrote club met ruim 
tachtig leden. Alle leden zijn 
lid van de Nederlandse Bridge 
Bond, maar spelen vooral ook 
voor hun plezier en niet op de 
eerste plaats voor de punten. 
Daarom is de sfeer op onze club 
ontspannen en gezellig hetgeen 
tijdens het jubileumfeest nog 
maar weer eens is gebleken.
De bestuurders van het eerste 
uur waren Cees Smit, Kick Pronk, 
Nel Klein, Truus Schaap en Miep 
Aarts. De vereniging heeft daar-
na op verschillende locaties ge-
speeld: De Planeet, ’t Braambos 
en Velserhooft. Bij Velserhooft 
wordt vanaf 1994 tot op de dag 
van vandaag gespeeld.
De vereniging heeft altijd aan-

dacht gehad voor het spelen met 
goed materiaal. Vanaf het eer-
ste begin liggen er al kleedjes 
op tafel. In 1988 worden de eer-
ste proeven gedaan met bidding-
boxen. Vanaf 1990 wordt er met 
een bridgeklok gespeeld. In 1989 
gaat men over tot kunststof ta-
felbladen voor alle lijnen. In 1994 
wordt een bridge-timer aange-
schaft. De ideeën omtrent de 
aanschaf van een rekenprogram-
ma worden in 1994 gelanceerd. 
Het duurt echter tot 2005 tot een 
goed afgewogen besluit tot aan-
schaf van een laptop en het NBB 
uitrekenprogramma wordt geno-
men. In 2007 worden de eerste 
Bridgemate kastjes aangeschaft. 
De vereniging organiseert naast 
de wekelijkse clubcompetitie, 
een zomerdrive, en een huiska-
mer koffertjes competitie.
De vereniging heeft geen wacht-
lijst. Nieuwe leden zijn van harte 
welkom. Geïnteresseerden nodi-
gen wij van harte uit een kijkje te 
komen nemen tijdens één onze 
vast speelavonden, de dinsdag-
avonden vanaf 19.30 uur.
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IJmuiden - Maandag 2 maart 
2015 is er weer een gezellige 
clubavond georganiseerd door 
Postzegel Vereniging IJmuiden. 
Op deze avond natuurlijk vol-
doende gelegenheid voor het 
snuffelen in de 5-centsboeken 
en voor alles wat met postzegels 
te maken heeft. Locatie is één 
van de zalen van de Adelber-
tuskerk aan de Sparrenstraat in 
IJmuiden. Vanaf 19.45 uur is ie-
dereen van harte welkom. Meer 
weten? Bel 06-41804330 (na 
18.00 uur).

Clubavond
bij PVIJ

Nieuw bestuur 
Kuba Moskee

IJmuiden - Op 15 februari 
hebben de leden van de Kuba 
Moskee in IJmuiden een nieuw 
bestuur gekozen. Tijdens een 
speciale zitting hebben de 85 
aanwezige leden unaniem het 
nieuwe bestuur gekozen. Het 
nieuwe bestuur bestaat uit ne-
gen leden. Naast de negen le-
den worden binnenkort de ver-
tegenwoordigers van jongeren 
en vrouwen gekozen. Het al-
gemeen bestuur bestaat uit de 
gekozen negen leden en ver-
tegenwoordigers van jongeren 
en vrouwen. Kuba Moskee doet 
dienst als gebedshuis voor alle 
moslims. Daarnaast vinden er 
in de moskee tal van activitei-
ten plaats gericht op de Turkse 
gemeenschap en alle Velsena-
ren. Het nieuwe bestuur heeft 
een programma opgesteld voor 
de komende bestuursperiode 
van 2015-2016. Hierbij komen 
culturele en educatieve acti-
viteiten goed aanbod. Een van 
de speerpunten van het nieu-
we bestuur is om meer infor-
matie te geven over de Islam. 
Dit wil het bestuur doen door 
samen te werken met scholen 
en andere organisaties. Tijdens 
de Ramadan staan iftar maal-
tijden gepland, daarnaast wor-
den er dit jaar een aantal open 
dagen gehouden. Tijdens open 
dagen is iedereen welkom. Bo-
vendien zijn geïnteresseerden 
altijd welkom in de moskee. 
Beneden is er de mogelijkheid 
om iets te drinken. Voor groe-
pen bestaat de mogelijkheid 
om de moskee te bezoeken. Tij-
dens het bezoek worden gas-
ten rondgeleid en wordt infor-
matie gegeven over de Islam. 
Voor nadere informatie kunnen 
geïnteresseerden bellen met de 
Kuba Moskee via 0255-522667. 
Het nieuwe bestuur bestaat uit 
de volgende leden: voorzitter: 
Süleyman Çelik; vice-voorzit-
ter: Mehmet Bisgin; eerste se-
cretaris: Süleyman Akka; 2e se-
cretaris: Gazi Özcan; 1e boek-
houder: Deger Kolsuz; 2e boek-
houder: Cihan Altıntas, 1e pen-
ningmeester: Soner Özcan; 2e 
penningmeester: Fevzi Incik en 
lid: Hasan Çoban. 

Paddentrek rond 
Santpoort en Driehuis

Driehuis - Tussen de duinen en 
de weilanden bij Santpoort en 
Driehuis is het elk voorjaar een 
drukte van belang. Zo rond de 
schemer beginnen grote groe-
pen padden aan hun tocht naar 
het water om zich voort te plan-
ten. De paddentrek vindt gemid-
deld plaats in de periode febru-
ari tot april. De combinatie van 
temperatuur (minimaal 6°C)  en 
luchtvochtigheid (hoe natter hoe 
beter) zijn belangrijk voor het op 
gang komen van de paddentrek. 
Zo kan het moment veel drukker 
zijn dan het andere moment.
Rond Santpoort en Driehuis is 
een werkgroep actief die in de 
avonden langs de weg loopt om 
padden over te zetten. Dit om te 
voorkomen dat de beesten wor-
den doodgereden. In de och-

tenduren is de werkgroep ac-
tief om emmers met padden te 
legen. Deze emmers staan op-
gesteld langs een gaaswerk dat 
hen naar deze emmers toe leidt 
waar ze dan in vallen. Het gebied 
bestrijkt de wegen tussen de be-
graafplaats Westerveld, station 
Santpoort Noord en de ruïne van 
Brederode.
Voor deze werkzaamheden zijn 
voor zowel de avonden als de 
ochtenden versterking nodig. 
De organisatie is op zoek naar 
mensen die het leuk vinden om 
de komende periode een vas-
te avond of een ochtend te hel-
pen. Heb je interesse of wil je 
eerst meer weten neem dan 
contact op: John de Jonge (06-
34947150) of Steven Steenhui-
zen (06-44330427).

Raad van Kinderen 
op bezoek bij Tata Steel
Velsen - De leerlingen van ba-
sisscholen De Beekvliet (Velser-
broek) en De Toermalijn (Drie-
huis), die samen de Raad van Kin-
deren bij Tata Steel vormen, heb-
ben het staalbedrijf in IJmuiden 
bezocht. Tijdens een rondrit over 
het 750 hectare grote terrein kre-
gen ze een indruk van het com-
plexe proces van staal maken, van 
de enorme schepen met grond-
stoffen die in de haven worden 
gelost en de torpedowagons die 
bij de Hoogovens met 400 ton 
ruwijzer worden gevuld om rich-
ting Staalfabriek te gaan tot de 
rollen staal die klaar staan voor 
transport.
Een rondleiding door het onder-
zoekscentrum voor de automo-
bielsector maakte de kinderen 
duidelijk hoe belangrijk hightech 
kennis, innovatie en het begrijpen 
van de productieprocessen van de 
klanten is voor Tata Steel. Bij het 
staalbedrijf worden voortdurend 
nieuwe hogesterkte staalsoorten 
ontwikkeld, waarmee autofabri-
kanten veiligere én zuinigere au-
to’s kunnen maken. De leerlingen 
zagen hoe bij Tata Steel alle stap-
pen uit het proces van het maken 
van een auto op schaal worden 

uitgevoerd. Van het persen van 
staal en laserlassen van onderde-
len tot het doen van een crashtest.
De leerlingen focussen zich mo-
menteel op het dilemma ‘Hoe 
wordt Tata Steel het bedrijf met 
de meest positieve bijdrage aan 
de omgeving?’ Dit voorjaar zullen 
ze hun ideeën presenteren aan de 
directie van Tata Steel. De keu-
ze van het dilemma is ingegeven 
door het feit dat Tata Steel maat-
schappelijk verantwoord onder-
nemen belangrijk vindt en ernaar 
streeft om de impact van de be-
drijfsprocessen op de omgeving 
zo veel mogelijk te minimaliseren.
De Raad van Kinderen is een ini-
tiatief van de Missing Chapter 
Foundation van prinses Lauren-
tien van Oranje. Tata Steel vindt 
net als deze stichting dat het be-
langrijk is kinderen een stem te 
geven in hun eigen toekomst. 
Daarom wil Tata Steel kinderen 
uit de omgeving van het staalbe-
drijf betrekken bij het vinden van 
oplossingen voor strategische di-
lemma’s. Het initiatief van prinses 
Laurentien past goed bij het om-
gevingsbeleid van Tata Steel, dat 
als thema ‘Future Generations’ 
heeft. (foto: Tata Steel)

Samen op pad met 
Inloophuis Kennemerland
Santpoort-Noord - Iris Krijgsman 
begeleidt vanaf 4 maart de wan-
delgroep van Inloophuis Kenne-
merland. De groep zal al pratend 
op weg gaan, maar er wordt ook in 
stilte gewandeld. Tijdens de wan-
deling komt de groep letterlijk en 
figuurlijk in beweging.
Dit is een fijne mogelijkheid om 
samen met lotgenoten de gedach-
ten te verzetten of juist stil te staan 
bij dat wat er is. Daarnaast kan 
de natuur veel brengen. Veel ele-
menten uit de natuur kunnen ge-
bruikt worden als symbool voor 
hoe we ons voelen of voor de situ-
atie waarin we ons bevinden. Waar 
loop je tegenaan en wat kan je 
verder brengen? Tijdens de wan-
deling zal er door de ongedwon-
gen sfeer ruimte zijn voor datgene 

waar op dat moment behoefte aan 
is. En of er nu gelachen, gehuild, 
gepraat of gezwegen wordt, het 
is de bedoeling dat een ieder met 
een goed gevoel terugkeert van 
de wandeling. Deze wandelingen 
worden vanuit Inloophuis Kenne-
merland georganiseerd voor ieder-
een die met kanker te maken heeft 
(gehad). De start is steeds van-
af Inloophuis Kennemerland, Wul-
verderlaan 51 in Santpoort-Noord. 
De wandelingen zijn gepland op 
woensdagen 4 en 25 maart, 15 en 
29 april, 6 en 20 mei en 3 en 17 ju-
ni en duren van 9.30 tot 11.00 uur. 
Aanmelden kan via mail: info@in-
loophuiskennemerland.nl of tele-
fonisch via 023-8885367. Kosten 5 
euro per keer. Er is ook een ritten-
kaart te koop in het Inloophuis.

Succesvolle start 
Aikido IJmuiden

IJmuiden - Begin deze maand 
is Aikido IJmuiden begonnen in 
IJmuiden. De lessen staan onder 
leiding van Hans Boersma, 3e 
dan Aikido en oprichter van Ai-
kido Kennemerland. Aikido Ken-
nemerland heeft ook locaties in 
Haarlem, Heemskerk en Velser-
broek. Tijdens de lessen wordt 
er veel aandacht besteed aan 
valbreken, motorische oefenin-

gen en verdedigingstechnieken. 
Bij Aikido maak je gebruik van 
de kracht van de tegenstander 
en het is hierdoor geschikt voor 
mannen en vrouwen. 
De lessen zijn toegankelijk van-
af 15 jaar en vinden plaats in de 
Willembeekzaal, Willemsbeek-
weg 80a op de dinsdagavond 
van 21.00 tot 22.00 uur. Zie ook 
www.aikidoijmuiden.nl.

Zonnetje in Spaarnwoude
Velsen-Zuid - De zon gaf zon-
dag een extra mooi begin aan de 
krokusvakantie, het was dan ook 
heerlijk toeven in Spaarnwoude. 
Het speelterrein bij Zorgvrij was 
volle met kinderen en op het ter-
ras van Onder de Platanen kon 

je ook heerlijke van het zonnej-
te genieten. Uit de wind met een 
drankje was het goed te doen, 
volgens fotograaf Bea Berk. Ook 
werd er al een watersporter al 
suppend gesignaleerd. (foto: 
Bea Berk)
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NIEUWS van de voetbalvelden

Velsen laat punten liggen
Driehuis - Fortuna Wormer-
veer uit, altijd lastig. Een cliché 
is nooit weg. In de eerste minuut 
verscheen Tim Groenwoud al-
leen voor doelman Bjorn van der 
Deure even later gevolgd Ron 
Nolles, beiden zonder succes. 
Fortuna was meteen doeltreffen-
der. Yannick Klopper tikte de bal 
uit een vrije trap achter Randy 
Eijkelenboom: 1-0. Aan de an-
dere kant verscheen Tim Groe-
newoud na een mooie aanval 
alleen voor het Fortunadoel. Dit 
keer was het wel raak: 1-1. 
Nog net binnen het kwartier 
kwam Fortuna opnieuw op voor-
sprong: Nick Snelders kogelde 
een teruggelegde voorzet snoei-
hard tegen de touwen: 2-1. For-
tuna hield het initiatief en Velsen 

verdedigde. Vooral rechtsachter 
Jelle Meijns was met zijn rush-
es een voortdurend gevaar en 
alleen met geluk en dankzij Ran-
dy bleef de stand voorlopig on-
gewijzigd. Slechts af en toe had 
Velsen tijd voor een plaagstootje. 
Na de thee een ongewijzigd 
beeld:  linkerspits Milan Klop-
per slalomde door de defensie 
van Velsen en Yannick Klopper 
scoorde zijn tweede doelpunt: 
3-1. 
Na een kwartier een ouderwetse 
scrimmage voor het Velsendoel. 
Uiteindelijk was het aanvoerder 
Geert Rol die de bal in het doel 
kreeg: 4-1. Fortuna nam na de-
ze comfortabele voorsprong gas 
terug en Velsen kon eindelijk de 
tegenstander terugdringen. Hal-

verwege de tweede helft kwam 
Velsen op 4-2 toen Ron Nolles 
een strafschop verzilverde. Door-
dat Velsen nu alles op de aan-
val gooide ontstond er natuurlijk 
meer ruimte voor de snelle aan-
vallers van de thuisploeg. 
Scoren deed Fortuna echter niet 
meer. Velsen probeerde van alles 
om toch nog een goed resultaat 
mee te nemen. In de achtentach-
tigste minuut werd het zelfs nog 
spannend toen Henk Swier na 
een voorzet de 4-3 binnentikte. 
Toen sloeg toch nog wel even de 
paniek toe in Wormerveer, maar 
uiteindelijk kon Fortuna met het 
nodige geluk de voorsprong be-
houden. 
De club heet tenslotte niet voor 
niets Fortuna.

Stormvogels zet 
zegereeks voort

IJmuiden - In Purmerend heeft 
Stormvogels, na een matige eer-
ste helft, met 2-3 gewonnen van 
Purmersteijn, staande op een 
mooie vijfde plaats.
De Purmerenders kwamen heel 
sterk uit de startblokken en bin-
nen zeven minuten ontving Da-
niël Schermer een bekeken pass 
van Bas Vellema en met een on-
houdbaar schot werd doelman 
Danny Adrichem gepasseerd, 
1-0.
Dezelfde Adrichem wist met een 
verre uittrap Patrick Krop in de 
diepte te sturen en ten hoogte 
van de 16-meterlijn wist hij doel-
man Tom Elmers met een beke-
ken schot te passeren, 1-1.
Stormvogels bleef naar haar 
vorm zoeken en daar kon Pur-
mersteijn van profiteren, want 
een kwartier voor rust ontving 
Schermer opnieuw een voorzet 
van Vellema en met een pracht-
schot in de kruising bracht hij de 
stand op 2-1.
Op slag van rust kreeg Krop 
een uitgelezen kans na een vrije 
schop van Erik Homan, maar 
doelman Elmers kon met zijn 
voet redding brengen. De twee-
de helft stond een herboren 
equipe van trainer Dick-Jan En-
te in het veld.
Vele duels werden gewonnen en 
fysiek was men de meerdere. Na 

13 minuten verzond Erik Homan 
vanaf rechts een pass over de 
hele breedte van het veld rich-
ting Etkin Zivkara die zijn voor-
zet half gemist zag door doelman 
Elmers waardoor Jurjen Dikker 
een niet te missen kans aange-
boden kreeg, 2-2.
Stormvogels bleef domineren 
en met nog een kwartier op de 
klok nam Dikker een snelle in-
gooi waarmee hij Mischa Plug 
de achterlijn liet halen. Zijn voor-
zet belandde voor de schietgra-
ge voeten van Patrick Krop die 
met een hard schot Stormvogels 
voor het eerst op voorsprong 
bracht, 2-3.
Hierna volgden nog vele ban-
ge minuten voor de IJmuidena-
ren, maar Purmersteijn kon geen 
bres meer slaan in de Stormvo-
gels-verdediging, met aan het 
hoofd de opnieuw heel goed uit 
de verf komende doelman Dan-
ny Adrichem.
Opnieuw drie heel mooie punten 
voor Stormvogels en de grote 
vraag is zet men zondag 1 maart 
de opmars op Zeewijk voort, 
want dan is debutant Nieuw 
Utrecht de tegenstander.
Stormvogels zaterdag zag haar 
wedstrijd in en tegen Beverwijk 
afgelast worden. Zaterdag 28 fe-
bruari is United/DAVO op Zee-
wijk de tegenstander.

Mosterd opnieuw
op dreef tegen SDO
Driehuis - Dat Mosterd van 
Velsen Vrouwen graag gehakt 
maakt van SDO bleek al in de 
thuiswedstrijd, enkele maanden 
geleden. In die wedstrijd scoorde 
de spits maar liefst vijf keer. Zon-
dag deed ze het met drie treffers 
nog maar eens dunnetjes over. 
Daarnaast bereidde ze ook nog 
eens de twee treffers van Mandy 
Brummelkamp voor. Velsen won 
de lastige uitwedstrijd in Bussum 
met 2-5, maar dat ging alles be-
halve gemakkelijk. Velsen kwam 
weliswaar vroeg op voorsprong, 
maar vergat in de beginfase SDO 
gelijk over de knie te leggen. 
Het spel van Velsen viel terug en 
SDO trok dankbaar het initiatief 
naar zich toe, wat na een half uur 
spelen tot de verdiende gelijk-
maker leidde. Ook de mokerslag 
die Velsen vlak voor rust leek uit 
te delen, door naar de 1-2 voor-
sprong te counteren, deerde de 
thuisploeg niet. Met fris com-
binatiespel werd Velsen in de 

tweede helft teruggedrongen. 
Opnieuw werd het harde werken 
beloond met een prachtige ge-
lijkmaker. Pas bij deze stand her-
vond Velsen het fanatisme van 
de eerste 20 minuten. SDO kreeg 
geen ruimte meer doordat vleu-
gelverdedigers Van Dam en Van 
Der Meij meer naar voren durf-
den te spelen. Ook centrale ver-
dediger Wichen ging doordek-
ken, waardoor Ramerman op het 
middenveld vroeg druk kon zet-
ten. Het leverde Velsen gelijk het 
nodige overwicht op. De twee 
turbo’s, Mosterd en Brummel-
kamp, werden voorin weer ge-
vonden door de zuivere passing 
van Brinkman, Martens en Van 
Wichen, waardoor het alsnog uit-
liep naar 2-5. Trainer Kraaikamp 
was realistisch na afloop. ,,Het 
was niet onze beste wedstrijd, 
maar we winnen wel door enor-
me inzet. Ik kijk uit naar de reste-
rende wedstrijden in de competi-
tie en in de beker.”

VVH wint van HBC
Velserbroek - VVH/Velserbroek 
heeft zichzelf een goede dienst 
bewezen door knap te winnen 
het Heemsteedse HBC. VVH be-
gon furieus en kwam al na en-
kele minuten op een 1-0 voor-
sprong dankzij een schitteren-
de vrije trap van Niels Vlaming. 
Knap voorbereidend werk van 
Mark van der Werff stelde Jef-
frey Kors in staat om de 2-0 
aan te tekenen. Na rust kantel-
de het spelbeeld. HBC zette de 
druk er flink op, kwam tot en-
kele grote kansen maar slechts 
eenmaal werd de Velserbroek-
se goalie gepasseerd. VVH had 
het een kwartier lang ontzettend 
moeilijk maar wist zich door die 
moeilijke fase heen te knokken. 
In de slotfase bleef VVH nog be-
trekkelijk eenvoudig op de been. 
Door deze overwinning blijven 
de Velserbroekers in het spoor 

van de koplopers al moet er de 
komende wedstrijden nog een 

flink gat worden gedicht. (foto: 
©1963-pictures)
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IJmuiden - Vrijdagavond 6 
maart is er van 19.00 tot 20.30 
uur een kledingverkoop van  
mooie tweedehandskleding voor 
volwassenen en kinderen voor 
kleine prijsjes. Maar ook schoe-
nen, laarzen, dekbedhoezen, rie-
men en gordijnen worden ver-
kocht. Bijna alles is te koop voor 
slechts 1, 2, 3 of 4 euro, zodat ie-
dereen wat moois kan kopen.  
Baptisten Gemeente IJmuiden, 
Eemstraat 28-30 IJmuiden. Bel 
voor informatie 06-19450933.

Kledingverkoop 
Baptisten-
gemeente

Santpoort-Noord - In het kader 
van de provinciale statenverkie-
zingen organiseert de VVD Vel-
sen op woensdag 11 maart een 
bijeenkomst met mr. Ankie Broe-
kers-Knol, voorzitter van de Eer-
ste Kamer. De bijeenkomst vindt 
plaats in restaurant Laantje, 
Hoofdstraat 190 en begint om 
21.00 uur. Ontvangst met kof-
fie en thee vanaf 20.30 uur. Le-
den en niet-leden zijn van har-
te welkom.

Voorzitter 
Eerste Kamer 

naar Santpoort

IJmuiden - Woensdag 4 maart 
van 19.30 tot 21.00 uur wordt 
in de Centrale Bibliotheek een 
workshop Instagram gegeven. 
Sociale media zijn niet meer 
weg te denken uit ons dagelijk-
se leven. Naast contact met fa-
milie en vrienden is het natuur-
lijk leuk om met foto’s en video’s 
te laten zien waar je mee bezig 
bent. Maar ook zien wat ande-
ren doen. Veel celebrities zet-
ten hun privéleven tegenwoordig 
op Instagram. In deze workshop 
geeft Maarten Bresser een intro-
ductie over Instagram, één van 
de snelst groeiende sociale net-
werken van de afgelopen jaren. 
Maarten legt uit wat Instagram 
is, wat Instagram anders maakt 
en hoe het werkt. Jullie gaan sa-
men aan de slag zodat je vervol-
gens zelf volop verder kunt met 
Instagram. Inschrijven kan via bi-
bliotheekvelsen.nl.

Workshop 
Instagram

Poppendokter op bezoek
IJmuiden - ‘De Ster ‘in IJmuiden 
is een behandelgroep voor peu-
ters met een taalontwikkelings-
stoornis en is onderdeel van de 
NSDSK. De peuters van deze 
groep hebben tijdens hun pro-
ject ‘ziek zijn’, bezoek gehad van 
een echte (poppen)dokter. 
Dokter Joke heeft samen met 
de kinderen de inhoud van haar 
dokterstas uitgepakt. Daarna 
mochten de peuters om de beurt 
met hun meegenomen pop of 
knuffel naar de wachtkamer. Net 
als bij een echte dokter werden 

ze binnengeroepen en werd de 
knuffel/pop beluisterd, gewo-
gen, gemeten en werden de oren 
en ogen gecontroleerd.
Alles werd genoteerd in een 
poppendossier, dat mee naar 
huis mocht in een  zelfgeknut-
selde dokterskoffer.
Veel  woorden die al aan bod 
waren gekomen tijdens het pro-
ject, kregen betekenis en daarbij 
was het een leuke belevenis. De 
kinderen genoten zichtbaar en 
deelden hun popklachten elk op 
zijn of haar manier. 

Dressuurwedstrijd
op Kennemergaarde

Santpoort-Noord - Afgelo-
pen zondag was er een dres-
suurwedstrijd voor die junioren 
die al F4 of hoger rijden. De F is 
van Federatie van Nederlandse 
Ruiter Sport centra, kortom de 
FNRS, waar manege Kennemer-
gaarde al jarenlang bij aangeslo-
ten is. De ruiters van afgelopen 
zondag hebben allen zeer goed 
hun best gedaan; eerst het paard 
gepoetst en ingevlochten, zodat 
dit er keurig uitzag. Ook aan hun 
eigen kleding is veel aandacht 
besteed; heel veel ruiters heb-
ben al een prachtig wedstrijd te-
nue ook al is dit pas in de F6 ver-
plicht. Eerst wordt er losgereden 
om vervolgens de proef te rij-
den. Zo’n dressuurproef bestaat 
uit allerlei onderdelen, zoals stap 
draf , galop en er worden allerlei 

rijbaanfiguren gevraagd.
De proef wordt voorgelezen en 
beoordeeld door een jury. Aan 
het eind van de wedstrijd volgt 
de prijsuitreiking en worden 
de bekers, linten en protocol-
len overhandigd. Bij 210 punten 
wordt er een promotiepunt be-
haald en bij 3 promotiepunten in 
een rubriek, ga je over naar de 
volgende rubriek.
In de F4 is eerste geworden Per-
rine Poortinga op Make my day,  
de tweede plaats was voor Hes-
ter Eveleens met Lions Heart. 
De F5 werd gewonnen door An-
na Tarcy met Anyway en de twee-
de prijs was voor Franca Orru 
met Untilthen, de eerste plaats in 
de F6 ging naar Charlotte Emme-
lot met Untilthen, In de F7 ging 
de eerste prijs naar Isabel Em-
melot met Sam, in de F8 ging de 
eerste prijs naar Anouk Willemse 
met Anyway, in de F10 ging de 
eerste prijs naar Louise Meijer 
met Vino, De F12 werd gewon-
nen door Jonna Balk met Swa-
rovski en in de F13 werd Maartje 
Metten eerste met Amazing. De 
hoogste score van de dag werd 
bij elkaar gereden door Anouk 
Willemse samen met ‘haar’ Any-
way, 238 punten!
Zondag 1 maart is het de beurt 
aan junioren ruiters van de F2 
en F3. Aansluitend is er dan los-
springen voor pensionpaarden, 
wat altijd erg leuk is om naar te 
kijken.

IJmuiden - Donderdag 12 fe-
bruari organiseerde BeLeef Oud-
IJmuiden samen met de Stich-
ting Welzijn Velsen een creatieve 
activiteit op basisschool de Vuur-
toorn, locatie West. Kinderen heb-
ben samen met hun leerkracht en 
Marlenne Schrijver een maquet-
te van Oud IJmuiden gemaakt. 
Met een echte huisjes, de vuur-
toren, meeuwen, een kade en een 
boot in het kanaal is het Sluisplein 
& Kop van de Haven nagemaakt. 
Truus Groen heeft eerst een ver-
haal verteld over het ontstaan van 
IJmuiden, het vroegere Konings-
plein en de oude Brulboei en na-
tuurlijk waren er veel oude foto’s. 
Het doel was kinderen te vertellen 
hoe Oud-IJmuiden er vroeger uit-
zag en hoe men woonde, werkte 
en leefde. 
Deze week is de beurt aan ba-
sisschool de Klipper. Marlenne 
Schrijver en Adrie hoekstra heb-
ben panelen gemaakt met ge-
tekende afbeeldingen van Oud-
IJmuiden. Een klas van basis-
school de Klipper gaat deze be-
schilderen. 
Tijdens de expo BeLeef Oud-
IJmuiden in de bibliotheek ge-
durende de hele maand maart 
staan de maquette en de pane-
len kunstwerk tentoongesteld. De 
tentoonstelling opent op maandag 
2 maart om 16.30 uur in de bibli-
otheek. Adrie Hoekstra heeft ook 

een mooie BeLeef Oud-IJmuiden 
kleurplaat gemaakt voor de kinde-
ren en scholen van IJmuiden. De 
kleurplaten worden door een ech-
te beoordeeld en de prijsuitreiking 
is op woensdag 25 maart om half 
vijf in de bibliotheek van IJmuiden.
Agnes de Boer en Marlenne 
Schrijver van BeLeef Oud-IJmui-
den hebben samen met de Pau-
line van Vliet van Stichting Kist de 
eerste vertelmiddag gehouden. 
Het thema was WO II, de evacu-
aties en de eerste na-oorlogse ja-
ren. Op maandagmiddag 16 fe-
bruari waren bijna twintig men-
sen in De Brulboei bij elkaar ge-
komen herinneringen aan de oor-
logstijd in Oud-IJmuiden op te ha-
len. Voor BeLeef Oud-IJmuiden 
stond ontmoeten en beleven cen-
traal. Stichting Kist kreeg input 
voor haar film over het Noordzee-
kanaal. De middag leerde in ie-
der geval dat de scheidslijn tussen 
goed en fout niet zo scherp was in 
IJmuiden en dat velen een groot 
deel van de oorlog buiten IJmui-
den hebben doorgebracht.
De volgende vertelmiddag is op 
woensdag 18 maart, van 15.00 
tot 17.00 uur in de bibliotheek van 
IJmuiden en gaat over de periode 
van het graven van het kanaal en 
de aanleg van de sluizen.
Het inzenden van de mooiste foto 
van Oud-IJmuiden, liefst in nostal-
gisch perspectief kan tot 7 maart 
aanstaande bij info@beleefou-
dijmuiden.nl. Ook gedichten of 
verhalen van dierbare herinnerin-
gen aan Oud-IJmuiden kunnen 
tot die datum ingezonden wor-
den. De hoofdprijs voor de bes-
te foto, gedicht en verhaal be-
staat uit een canvasdoek van 70 
bij 100 met een keuze uit oude fo-
to’s van Oud-IJmuiden. De prijs is 
beschikbaar gesteld door Folkerts 
aan de Kennemerlaan. De tweede 
prijs is een Oud-IJmuidens bier-
pakket van slijterij Zeewijk en de 
derde prijs een kaartje voor het 
Fort-eiland met consumptie. De 
beste verhalen en foto’s worden 
opgenomen in het boek BeLeef 
Oud-IJmuiden.

‘t Mosterdzaadje
MirAnDa trio en Duo 
saxofoon en piano 
Santpoort-Noord - ‘Sleeping 
with the Devil’  zo noemen de pi-
anist Tobias Borsboom en saxo-
fonist Peter Vigh het programma 
dat ze op vrijdag 27 februari om 
20.00 uur in ‘t Mosterdzaadje gaan 
spelen. Met onder meer Spiegel 
im Spiegel (Pärt), Crystal Dreams 
(Van Onna), The Devils rag (Ma-
titia), Perpetuum mobile en Slaap 
hard (Vigh) en Danse Macabre 
(Horowitz) wordt het een concert 
met extreme contrasten. Drome-
rig, dan weer opgeschrikt. Achter-
na gejaagd en dan weer wiegend 
in de armen.
Op zondag 1 maart om 15.00 uur  

viert het  MirAnDa Trio in ‘t Mos-
terdzaadje haar tien jarig bestaan 
met de mooiste muziek van La-
sala, Piazzolla, Dvorak, Glinka en 
Beltiukov. Mirjam Rietberg – harp, 
Anna Azernikova – zang  en Da-
sha Beltiukova – fluit ontmoetten 
elkaar op het Conservatorium in 
Amsterdam. Hun samenwerking 
sinds die tijd is er een van muzika-
le ontdekkingen, vriendschap en 
succes. ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, telefoon 023-5378625. Van-
af een half uur voor aanvang is de 
zaal open. Toegang vrij, bijdrage 
in de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.

www. .nl

www. .nl
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Wegens rioolwerkzaamheden

Hinder Broekbergenlaan
Maandag 9 maart start de firma 
Kreeft infra BV met de riolerings-
werkzaamheden aan de Broekber-
genlaan in Santpoort-Noord. Het 
verkeer zal worden omgeleid. De 
verwachting is dat de verkeershin-
der 30 dagen gaat duren.

De werkzaamheden bestaan uit het 
vervangen van de riolering, maar ook 
het aanbrengen van een hemelwater-
riool, drainage en het aanbrengen van 
nieuwe verhardingen. Om de overlast 
te beperken en de werkzaamheden 
zo snel mogelijk af te ronden, wordt 
er gewerkt van: maandag t/m vrijdag 
van 7.00 tot 19.00 uur en zaterdags 
van 09.00 uur tot 17.00 uur. 

Verkeersmaatregelen
Het is noodzakelijk om de Broekber-

genlaan deels voor het doorgaand ver-
keer af te sluiten. Het gaat om het ge-
deelte vanaf de bocht met de Hoofd-
straat en de hoek met de Huis ten 
Biltstraat. Borden zullen het door-
gaande verkeer van en naar Haarlem 
omleiden. Mogelijke aanpassingen 
van het openbaar vervoer vindt u via 
www.connexxion.nl.

Kappen van bomen
Voor de werkzaamheden is het nood-
zakelijk dat de bomen aan de Broek-
bergenlaan gekapt worden. Dit ge-
beurt op maandag 2 maart aanstaan-
de. Om ervoor te zorgen dat het ver-
keer tijdens deze kap de weg veilig 
kan passeren, worden verkeersrege-
laars ingezet. Kijk voor meer infor-
matie op www.velsen.nl of volg de ge-
meente Velsen via Facebook.
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GEMEENTE VELSEN - INFORMATIEMANAGEMENTc

OMLEIDINGSROUTES IN VERBAND MET

GEMEENTE VELSEN

WERKZAAMHEDEN BROEKBERGENLAAN

afgesloten werkgebied

omleiding richting Haarlem

omleiding richting Santpoort-N / Driehuis / IJmuiden

omleiding fietsers richting Haarlem

omleiding fietsers richting Driehuis / IJmuiden

Gast van de Raad in Velsen
Hoe werkt de gemeenteraad? 
Wie zitten er in? Hoe kunnen in-
woners invloed uitoefenen op de 
politiek? Geef u op als Gast van 
de Raad en krijg antwoord op de-
ze vragen.

De huisvesting van scholen, subsi-
die aan culturele instellingen of het 
vaststellen van een bestemmings-
plan – het gaat inwoners van de ge-
meente direct aan en de gemeente-
raad neemt er besluiten over. Maar 
hoe werkt dat precies? Dat wil de ge-
meenteraad van Velsen graag vertel-
len; die nodigt daarom inwoners uit 
als ‘Gast van de Raad’.

Vanaf 18.00 uur krijgen de gasten, 
onder het genot van een broodmaal-

tijd, uitleg van drie raadsleden over 
de werkwijze van de gemeenteraad 
en de agenda van de raadsvergade-
ring. De gasten kunnen al hun vra-
gen stellen, de vergadering bijwonen 
en andere raadsleden spreken in de 
pauze en na afloop.  

Wilt u op donderdag 5 maart ook 
Gast van de Raad zijn? Dan kunt u 
zich tot 3 maart aanmelden door het 
invullen van een aanmeldformu-
lier op de website van de gemeen-
teraad: raad.velsen.nl/contact-met-
de-raad/gast-van-de-raad. U ont-
vangt daarna een bevestiging per e-
mail en een informatiepakket per 
post. Heeft u vragen neem dan ge-
rust contact op met de griffie: 0255 
567502.

Zinkerleiding verwijderd
Maandag 2 maart as. wordt be-
gonnen met het verwijderen van 
de zinkerleiding die op het strand 
van Velsen-Noord is ingegraven. 
Dit gebeurt met verschillende 
grondmachines.

Tijdens de werken zullen de nodi-
ge veiligheidsmaatregelen getrof-
fen worden en zal er een veiligheids-
functionaris aanwezig zijn om risico 
op gevaarlijke situaties voor recrean-
ten uit te sluiten. De volledige wer-
ken zullen ongeveer 2 weken in be-
slag nemen. De zinkerleiding wordt 
gebruikt om in het kader van kust-
versterking zand vanuit zee naar het 
strand te pompen. Binnenkort zal de-
ze niet meer in Velsen te zien zijn en 
kan wat dat betreft het strandseizoen 
zonder obstakels beginnen.

Nieuwe parkeernormen
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft nieuwe par-
keernormen vastgesteld. Deze 
zijn opgenomen in de nota Par-
keernormenbeleid 20015.

In dit document is vastgelegd hoe-
veel parkeerplaatsen moeten wor-
den aangelegd bij nieuwe bouwplan-
nen. De gemeente wil op deze ma-
nier parkeeroverlast op de openbare 
weg zoveel mogelijk voorkomen. 

Om een eenduidige en transparante 
toetsing van bouwinitiatieven te ga-
randeren is ook vastgelegd op welke 
wijze omgevingsvergunningaanvra-
gen worden beoordeeld. De publica-
tie van nieuwe landelijke kencijfers 
voor parkeren is de belangrijkste re-
den om nieuw parkeernormenbeleid 
vast te stellen.

De nota Parkeernormenbeleid 2015 
is terug te vinden op www.velsen.nl. 
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Om huisuitzetting te voorkomen

Gemeente tekent weer voor succesvolle samenwerking
De gemeente Velsen heeft een samenwer-
kingsovereenkomst getekend met Socius 
Maatschappelijke Dienstverleners, Woningbe-
drijf Velsen, Velison Wonen, Brederode Wo-
nen en PLANgroep. Dit met als doel om huis-
uitzettingen te voorkomen.

De samenwerking is erop gericht, dat zorgelij-
ke situaties in gezinnen met ( jonge) kinderen, bij 
mensen met een beperking of ouderen met finan-
ciële problemen tijdig worden gesignaleerd. De 
woningcorporaties maken een melding wanneer 
er sprake is van een huurder met twee maanden 
huurachterstand. Maatschappelijk Werk neemt 
vervolgens contact op met de huurder ter voor-
koming van verdere financiële problemen en/of 
dreigende huisuitzetting.

Al jaren bestaat er in het kader van het project 
‘Preventieve Huisuitzetting’ samenwerking met 
maatschappelijke partners en de woningcorpora-
ties. Velsen is dan ook trots op de goede band tus-
sen de partijen. Sinds vorige week is de overeen-
komst opnieuw ondertekend, omdat de samen-
werking verder geprofessionaliseerd is en daarom 
de overeenkomst uit 2008 niet meer actueel was. 
Zo is Velsen onder andere veranderd van partner 
voor schuldhulpverlening. Het treffen van een re-
geling met schuldeisers wordt nu gedaan door de 
organisatie ‘PLAN groep’. Ook zijn werkafspraken 
de afgelopen jaren gewijzigd.

Vergaderingen gemeenteraad Velsen 5 maart 2015
Locatie:  het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

De raadsvergadering 
Aanvang 19.30 uur 

1. Opening en mededelingen 
2. Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden 
3. Vaststellen van de agenda
4. Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 12 februari 2015
5.  Lijst van aan de raad gerichte brieven

Besluitvorming
6. Risicoverevening jeugdzorg
7. Zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening
8.  MRA-agenda
9.  Kustinformatie – en innovatiecentrum (KIIC)
10. Verordening tot 7e wijziging van de gewijzigde Algemene Plaatselijke
 Verordening gemeente Velsen 2009
11. Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs 

IJmond
12. 1e Herziening begroting 2015 Milieudienst IJmond
13. Voorbereidingscommissie herbenoeming burgemeester
  Sluiting

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-

nuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet be-
doeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om 
andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeen-
teraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op on-
derwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de ge-
meenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan dient u 
zich voor woensdag 4 maart 16.00 uur aan te melden bij de raadsgriffie: 0255-
567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad: raad.velsen.nl Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks te 
volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een sa-
menvatting van de vergadering uit in de week na de raadsvergadering op het 
TV kanaal van RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeen-
tehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren 
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen 
naar raadsplein@velsen.nl

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 12 februari 2015 een be-
sluit genomen over de volgende onderwerpen:

•	Regionaal	Beleidsplan	Crisisbeheersing	2015-	2018
•	Besluit	op	bezwaar	naar	aanleiding	van	een	bezwaarschrift	gericht	 tegen	

het besluit van 5 juni 2014 om een inleidend verzoek tot het houden van een 
referendum over het concept-bestemmingsplan HOV-tracé niet in te willi-
gen

Een succesvol samenwerkingsverband. Wethouder Arjen Verkaik zet dan ook graag zijn handtekening. (foto: Gemeente
Velsen)
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Informatie en vragen
Gemeentelijke website: 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

Uitleg gemeentelijke 
belastingen
Op het verzamelbiljet vindt u naast 
de WOZ-waarde ook verschillende 
belastingen. Hierna leest u een kor-
te 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 
 eigenarenbelasting.
2. OZB voor de gebruiker van een 
 nietwoning, de zogenaamde 
 gebruikersbelasting.

Verhuizing en de OZB 
Als u verhuist of uw woning ver-
koopt na 1 januari 2015 heeft u geen 
recht op vermindering van de aan-
slag. De onroerende zaakbelastin-
gen zijn tijdstipbelastingen. Dit be-
tekent, dat voor de oplegging van de 
aanslag de situatie op 1 januari 2015 
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 aange-
 sloten op  de gemeentelijke riole-
 ring of IBA,  het zogenaamde eige-
 narendeel.
2.  rioolheffing voor de gebruiker van  
 een perceel van waaruit water di-
  rect of indirect op de gemeentelij-
 ke  riolering of IBA wordt afge-
 voerd,  het zogenaamde gebrui-
 kersdeel.
Eindigt het gebruik in de loop van 
het jaar dan wordt ontheffing ver-
leend voor de resterende kalender-
maanden van het betreffende jaar. 

Indien u binnen de gemeente ver-
huist wordt in het algemeen geen 
vermindering verleend. Met ingang 
van het eerstvolgende 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 riool-
heffing 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 
hondenbelasting.  
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
Degene, die gebruik maakt van een 
perceel, waar de gemeente  huishou-
delijke afvalstoffen ophaalt, is ver-
plicht afvalstoffenheffing te betalen. 
Eindigt het gebruik in de loop van 
het jaar dan wordt ontheffing ver-
leend voor de resterende kalender-
maanden van het betreffende jaar. 
Indien u binnen de gemeente ver-
huist wordt in het algemeen geen 
vermindering verleend. Met ingang 
van het eerstvolgende belastingjaar 
ontvangt u dan een aanslag voor uw 
nieuwe adres. 

Waarom gemeentelijke 
belastingen? 
De gemeente zorgt voor een goed 
leef-, woon- en werkklimaat in Vel-
sen. U kunt denken aan zaken als 
het ophalen van huisvuil, aanleg 
en onderhoud van riolering, onder-
houd van groen en straatverlich-
ting. Deze taken worden o.a. uit de 
gemeentelijke belastingen 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 2015 en de waterschap-
heffingen 2015. U doet er zeer ver-
standig aan het aanslagbiljet goed 

te bewaren, omdat u de WOZ-
waarde moet opgeven bij uw aan-
gifte dan wel uw verzoek tot terug-
gaaf Inkomstenbelastingen 2015. 

De belastingen die u op het ge-
meentelijk aanslagbiljet kunt aan-
treffen 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  binnen de betaal-
termijnen te worden voldaan. . 
Deze termijnen staan vermeld 
op de aanslag. Voor betalingen 
kunt u gebruik maken van de 
acceptgirokaarten,  automati-
sche incasso of internetbankie-
ren. Let er wel op, dat u bij het 
internetbankieren de juiste ge-
gevens overneemt.

Automatische incasso
Als het totaalbedrag van uw aan-
slag meer dan € 50,00 en minder 
dan € 3.000,00 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 verval-
dag:  betaling uiterlijk 2 maanden 
na de dagtekening van het aanslag-
biljet.
De machtigingkaart/ wijzigings-
kaart  zit bij uw aanslag. 

Te late betaling
Bij te late betalingen neemt de ge-
meente maatregelen om het geld te 
innen. Hiervoor worden extra kos-
ten 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 2015
Als u in 2014 volledige kwijtschel-
ding van de gemeentelijke belas-
tingen heeft ontvangen, kan de ge-
meente – onder bepaalde voorwaar-
den – advies inwinnen of u daar in 

2015 ook voor in aanmerking komt. 
Dat kan alleen als u de gemeente 
toestemming heeft gegeven om die 
informatie op te halen bij het Inlich-
tingenbureau (www.inlichtingen-
bureau.nl).
Het Inlichtingenbureau contro-
leert uw financiële situatie (maand-
inkomen, vermogen en motorvoer-
tuigbezit) en adviseert de gemeen-
te over de kwijtschelding. Op het 
verzamelbiljet is de automatische 
kwijtschelding verwerkt onder ver-
melding van ‘automatisch verleende 
kwijtschelding’. 

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

Het 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 af-
halen bij het KCC van de gemeente 
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 

U kunt het formulier ook downloa-
den via internet. 
Ga naar www.velsen.nl

Belastingtarieven 2015
Onroerende zaakbelastingen
•	voor	de	eigenaar	van	een	woning	 0,1178%	van	de	WOZ-waarde
•	voor	de	eigenaar	van	een	niet-woning	 0,2583%	van	de	WOZ-waarde
•	voor	de	gebruiker	van	een	niet-woning		 0,2076%	van	de	WOZ-waarde

Rioolheffing
•	Rioolheffing	voor	de	eigenaar	 	 €					83,26
•	Rioolheffing	voor	de	gebruiker	 €					65,43
•	Rioolheffing	voor	de	eigenaar,	uitsluitend	hemelwaterafvoer	 €					41,62
•	Rioolheffing	voor	de	gebruiker,	uitsluitend	hemelwaterafvoer	 €					32,71

Afvalstoffenheffing  €  374,80

Hondenbelasting
Eerste hond  €     84,43
Tweede hond  €   106,93
Elke volgende hond  €      20,11
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Bent u het niet eens met de WOZ-
waarde of met één of meerdere 
op het verzamelbiljet vermelde 
aanslagen, dan kunt u bezwaar 
maken. Dat moet schriftelijk bin-
nen zes weken na dagtekening 
van het verzamelbiljet.

In uw bezwaarschrift vermeldt u 
het verzamelbiljetummer, uw naam, 
adres, telefoonnummer waarop u 
overdag bent te bereiken en even-
tuele e-mailadres. Vergeet niet uw 
bezwaarschrift van een datum en 
handtekening te voorzien, alsmede 
bewijsstukken in te leveren.
U stuurt het bezwaarschrift naar de 

heffingsambtenaar, werkeenheid Be-
lastingen en Invordering, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden. Binnen twee 
weken na ontvangst krijgt u daar-
van een schriftelijke bevestiging. Per 
elektronische post ingediende be-
zwaarschriften worden niet in be-
handeling genomen. 
Het indienen van een bezwaarschrift 
schort de betalingsverplichting niet 
op. Er kan wel een verzoek om uitstel 
van betaling worden gedaan bij de 
Invorderingsambtenaar, werkeen-
heid Belastingen en Invordering, 
Postbus 149, 1970 AC IJmuiden.
De gemeente neemt elk binnenge-
komen bezwaar serieus. Als uw be-

zwaarschrift gegrond blijkt, krijgt u 
het eventueel teveel betaalde bedrag 
terug. U kunt geen bezwaar maken 
tegen de hoogte van de tarieven; de-
ze zijn door de gemeenteraad vastge-
steld. U kunt zelf bezwaar maken of 
een ander persoon dat voor u laten 
doen. Als u een derde machtigt om 
namens u bezwaar te maken, dient 
u bij het bezwaarschrift wel een on-
dertekende machtiging mee te stu-
ren. 

No cure no pay
Bedrijven die hun brood verdienen 
met het maken van bezwaar namens 
belastingplichtigen laten in de media 

de indruk bestaan, dat er bij   de vast-
stelling van de WOZ-waarde veel 
misgaat.  Deze bureaus werken veel-
al op basis van no cure no pay. Zij ha-
len hun inkomsten uit proceskosten-
vergoedingen, die gemeenten moge-
lijk moeten betalen.
De uitvoering van de wet WOZ in 
Velsen wordt getoetst door de Waar-
deringskamer, een onafhankelijk or-
gaan dat toeziet op zorgvuldige waar-
dering door gemeenten. 
De Waarderingskamer beoordeelt 
de wijze waarop de WOZ-waarde in 
Velsen wordt vastgesteld als goed. 
Kijk voor meer informatie op www.
waarderingskamer.nl. 

In de wet WOZ staat dat de waar-
de van alle onroerende zaken be-
paald moet worden op een lande-
lijke uniforme peildatum. Voor het 
WOZ-tijdvak 2015 is de waarde-
peildatum 1 januari 2014. Dit be-
tekent dat de waarde van de onroe-
rende zaak op 1 januari 2014 bepa-
lend is voor de WOZ-waarde. Die 
waarde gebruikt de gemeente als 
basis voor de aanslag onroerende 
zaakbelastingen 2015.

De WOZ-waarde wordt ook gebruikt 
voor het eigenwoningforfait in de in-
komstenbelasting (belastingdienst) en 
de watersysteemheffing gebouwd (wa-
terschap) . 

Jaarlijkse herwaardering
Elke Nederlandse gemeente dient 
jaarlijks alle onroerende zaken in haar 
gemeente te herwaarderen. De WOZ-
waarde staat elk jaar op uw verzamel-
biljet.

Waardebepaling wet WOZ
De wet schrijft voor dat bij de bepa-
ling van een waarde in het economi-
sche verkeer ervan uitgegaan dient te 
worden dat het volle en onbezwaar-
de eigendom van de onroerende zaak 
kan worden overgedragen en dat de-
ze onmiddellijk en in volle omvang in 
gebruik kan worden genomen. Dit zijn 
de zogenaamde waarderingsficties 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 be-
paald met de zogenaamde vergelij-
kingsmethode. De woning die wordt 
getaxeerd wordt vergeleken met ande-
re woningen die rond de waardepeil-

datum 1 januari 2014 zijn verkocht. 
Dit wordt ook wel de modelmatige 
vergelijking met woningen – waarvan 
een verkoopprijs beschikbaar is – ge-
noemd.  

Voor de waardebepaling beschikt de 
gemeente over verkoopprijzen uit 
het Kadaster, panoramafoto’s, lucht-
foto’s en al eerder door de gemeente 
vastgelegde gegevens uit bouwplan-
nen en bouwtekeningen. Omdat spra-
ke is van een modelmatige waardebe-
paling, wordt niet iedere onroerende 
zaak meer bekeken. Vaak is het bezoe-
ken van één of een beperkt aantal on-
roerende zaken in een straat of buurt 
voldoende om tot een waardebepaling 
te komen. 

De waarde van niet-woningen wordt 
op verschillende manieren bepaald. 
Kantoren en winkels worden couran-
te niet-woningen genoemd, omdat de-
ze objecten worden verkocht en ver-
huurd. Er is een markt voor aanwe-
zig. Om de waarde te bepalen wordt 
de huurwaarde kapitalisatiemethode 
gebruikt. Bij deze methode wordt de 
waarde bepaald door de huurwaarde 
met een zogenaamde kapitalisatiefac-
tor te vermenigvuldigen.
De kapitalisatiefactor wordt afge-
leid uit beschikbare marktinforma-
tie. Hiervoor wordt van een verkoch-
te, courante niet-woning de huurwaar-
de getaxeerd. Vervolgens wordt de ver-
koopprijs door de totale huurwaarde 
gedeeld; dit levert de kapitalisatiefac-
tor op. Deze factor wordt, na eventuele 
correcties, ook gebruikt voor vergelijk-
bare courante niet-woningen. Indien 
de kapitalisatiefactor niet uit beschik-
bare marktinformatie kan worden af-
geleid, wordt de factor berekend op ba-
sis van de rentestand, de staat van on-

derhoud, verzekeringen, belastingen 
en beheerskosten.
Niet voor alle soorten niet-woningen 
zijn verkoop- en/of verhuurgegevens 
voor handen. Dit zijn de zogenaamde 
incourante niet-woningen zoals ker-
ken, ziekenhuizen, scholen en sport-
gebouwen. Het bepalen van de waar-
de in het economische verkeer is voor 
deze categorie niet-woningen moeilijk 
of onmogelijk en daarom wordt de ge-
corrigeerde vervangingswaarde bere-
kend. 
De gecorrigeerde vervangingswaarde 
is de herbouw- of vervangingswaar-
de van de opstal, inclusief de vervan-
gingswaarde van de grond. Op de op-
stal wordt een correctie voor techni-
sche- en functionele veroudering toe-
gepast. 

Inlichtingenformulier 
marktanalyse
Op grond van de ‘Uitvoeringsrege-
ling instructie waardebepaling wet 
WOZ’ moet de gemeente een perma-
nente marktanalyse uitvoeren van de 
verkooptransacties van woningen en 
niet-woningen. De gemeente stuurt 
de nieuwe eigenaar een inlichtingen-
formulier voor de marktanalyse. Eige-
naren zijn verplicht die informatie op 
grond van artikel 47 van de Algeme-
ne wet inzake rijksbelastingen te ver-
strekken. In de wet WOZ wordt daar-
naar 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 het aan het 
begin van het kalenderjaar verkeert. 
Dat betekent  1 januari 2015. Dat geldt 
in de situatie dat een onroerende zaak: 

a)  opgaat in één of meer andere on-
 roe rende zaken;
b)  verandert als gevolg van bouw, 
 ver bouwing, verbetering, 
 afbraak of  vernietiging, 
 dan wel van gewijzigde 
 bestemming;
c)  van waarde verandert als gevolg 
  van een andere, specifiek voor de 
  onroerende zaak geldende 
 bijzondere omstandigheid. 

In aanbouw
De wet WOZ schrijft voor dat ook on-
roerende zaken in aanbouw worden 
gewaardeerd. 
Voor in aanbouw zijn onroerende za-
ken moet een waarde vastgesteld wor-
den voor het gedeelte dat gereed is op 1 
januari van het WOZ-tijdvak (in dit ge-
val 2015).  De waarde dient in alle ge-
vallen (dus ook voor woningen) te wor-
den bepaald op de gecorrigeerde ver-
vangingswaarde.

Taxatieverslag
Als u een nadere onderbouwing van de 
waarde wilt, kunt u een taxatieverslag 
opvragen via de site www.velsen.nl. U 
kunt het taxatieverslag ook schriftelijk 
opvragen bij de werkeenheid Belastin-
gen en Invordering van de afdeling Pu-
bliekszaken. Meer informatie over de 
waardebepaling en de wet WOZ kunt 
u vinden op de site www.wozinforma-
tie.nl. 

Waarderingskamer
De Waarderingskamer (een zelfstan-
dig onderdeel van het ministerie van 
Financiën) is een onafhankelijk or-
gaan dat erop toeziet dat gemeenten al-
le onroerende zaken zorgvuldig waar-
deren met in achtneming van de wet 
WOZ. Meer informatie op de site www.
waarderingskamer.nl. 

Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ)

Bezwaar maken
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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 dis-
criminatiezaken, 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 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee 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 
09.00 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 note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad 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 
bekend dat zij in de periode van 
14 februari 2015 tot en met 20 
februari 2015 de volgende aan-
vragen voor een omgevingsver-
gunning hebben ontvangen op 
grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De 
datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden
Kennemerstrand 160, aanleggen 

terreinverharding (17/02/2015) 
2482-2015;
Elzenstraat 30, plaatsen dakop-
bouw (18/02/2015) 2485-2015;
Merellaan 8, plaatsen dakkapel 
(18/02/2015) 2486-2015.

Driehuis 
Van den Vondellaan 13, plaatsen 
dakkapel (voorgevel)(12/02/2015)  
2449-2015.

Santpoort-Noord
Wüstelaan 89, plaatsen carport 

(15/02/2015) 2247-2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Danielslaan 43, kappen 
boom (17/02/2015) 2480-2015;
Willem de Zwijgerlaan 26, kappen 5 
bomen (16/02/2015) 2306-2015.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 265, plaatsen dak-
opbouw (18/02/2015) 2487-2015.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouwac-
tiviteit kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informa-
tie over welstand: 140255.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen.  Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-

leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
De Ruyterstraat 66, plaatsen dakop-
bouw (20/02/2015) 385-2015;
Ahornstraat 17, vergroten woonhuis 
(23/02/2015) 295-2015;
Cypressenstraat 35, plaatsen dakop-
bouw (23/02/2012) 507-2015. 

Driehuis
Marnixlaan 15, wijzigen achter-
gevel en uitbreiding badkamer 
(23/02/2015) 722-2015.

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 38 t/m 60 en Ha-

geveldlaan1 t/m 23, vervangen bal-
konhekken (20/02/2015) 242-2015;
Rijksweg 236, legaliseren pro-
paan / gasopslag en mestopslag 
(19/02/2015) w14.000626.

Santpoort-Zuid 
Brederoodseweg 17, kappen 4 bomen 
(23/02/2015) 362-2015.

Velsen-Zuid
Van Tuyllweg 34, vergroten 1ste ver-
dieping (23/02/2015) w14.000542.

Velsen-Noord
Rooswijkweg 7-9, wijzigen bestaan-
de reclame (20/02/2015) 472-2015; 
Geelvinckstraat 22, plaatsen dak-
kapel (voor- en achtergevel)
(23/02/2015) w14.000608.

Velserbroek
Rijksweg 287, aanpassen gevel-
reclame en terreinmeubilair 
(20/02/2015) w14.000640.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV

Strawberries Easter Tournament, 3 
t/m 6 april 2015 in het clubgebouw en 
op de hockeyvelden van KHC Straw-
berries, Waterloolaan 1 te Driehuis ( 
23/02/2015) u15.000705;
Koningsdagviering, 27 april 2015 
voor café Cheers op de Kenne-
merlaan tussen Houtmanstraat en 
Moerbergplantsoen (23/02/2015) 
u15.001352;
Jubileumtoernooi en -feest, 17 en 
18 april 2015 op terrein van SV Ter-
rasvogels, Sportlaan 3 te Santpoort 
Zuid, (23/02/2015) u15.001193;
Highland Games, 6 juni 2015 in 
park Velserbeek, nabij de muziek-
tent, te Velsen Zuid (23/02/2015) 
u14.011984.
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Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming 
van artikel 149 Gemeentewet be-
kend dat de raad van Velsen in 
zijn vergadering van 20 mei 2010 
heeft besloten:

1. De Verordening Voorzieningen 
Huisvesting Onderwijs Velsen 

2015 vast te stellen
2. De Verordening Voorzieningen 

Huisvesting Onderwijs Velsen 
vastgesteld in december 2009 in 
te trekken

3. De besluiten onder 1 en 2 per 1 ja-
nuari 2015 in werking te laten 
treden.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking 
op 1 januari 2015.

Ter inzage
De integrale tekst van de verorde-
ning is gepubliceerd in het elektro-
nisch gemeenteblad van de gemeen-
te Velsen. Tevens ligt de verordening 

12 weken ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. Deze verordening wordt 
ook gepubliceerd op de website van 
de gemeente Velsen: www.velsen.nl.

Privacybeleid Sociaal Domein 2014 – 2018
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in 
hun vergadering van 16 december 
2014 hebben besloten:

- het Privacybeleid Sociaal Domein 

gemeente Velsen 2014 – 2018 vast 
te stellen;

- het Privacybeleid Sociaal Domein 
gemeente Velsen 2014 – 2018 met 
terugwerkende kracht  in werking 
te laten treden op 1 januari 2015. 

Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is 
gepubliceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Velsen. 
Teven ligt de regeling 6 weken ter in-
zage bij de receptie van het stadhuis, 

Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze re-
geling wordt ook gepubliceerd op 
de website van de gemeente Velsen: 
www.velsen.nl. 

Fietsregeling en procedure verhalen verkeersboetes
Burgemeester en wethouders 
hebben in de vergadering van 
23 december 2014 de Fietsrege-
ling gemeente Velsen 2015 vast-
gesteld onder intrekking van de 
Regeling Fietsproject gemeen-
te Velsen uit 2001. Tevens is de 
procedure voor het verhalen van 
verkeersboetes uit 2006 inge-
trokken. Nu de Commissie voor 

het Georganiseerd Overleg inge-
stemd heeft met dit besluit, is de-
ze definitief geworden.

Per 1 januari 2015 zijn werkgevers 
verplicht de Werkkostenregeling 
(WKR) te hanteren. Doel van deze 
regeling is administratieve lasten-
verlichting voor zowel werkgevers 
als de fiscus. Tot een bepaald per-

centage van de fiscale loonsom mo-
gen vergoedingen en verstrekkingen 
onbelast worden gedaan. De Werk-
kostenregeling heeft consequen-
ties voor verschillende arbeidsvoor-
waardenregelingen, zoals de fietsre-
geling en de procedure voor het ver-
halen van verkeersboetes. De fiets-
regeling is aangepast aan de WKR 
en de procedure voor het verhalen 

van verkeersboetes is ingetrokken 
omdat alle verkeersboetes in princi-
pe worden verhaald op de medewer-
kers.

Het besluit heeft terugwerkende 
kracht tot 1 januari 2015  en ligt voor 
iedereen kosteloos ter inzage bij de 
afdeling Human Resources van de 
gemeente Velsen.

Parkeernormenbeleid 2015
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming 
van artikel 139 Gemeentewet be-
kend dat zij in hun vergadering 
van 24 februari 2015 hebben be-
sloten:

- de nota ‘Parkeernormenbeleid 
2015’ vast te stellen.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking 
op 27 februari 2015.

Ter inzage
De integrale tekst van de verorde-
ning is als bijlage in het elektronisch 
gemeenteblad gepubliceerd. Tevens 
ligt de verordening 12 weken ter in-
zage bij de receptie van het stadhuis, 

Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze ver-
ordening wordt ook gepubliceerd op 
de website van de gemeente Velsen: 
www.velsen.nl
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