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‘Handen af van zebra’s’
IJmuiden – ,,Waarom luiste-
ren ze niet?’’ zegt Ina de vos, 
voorzitter van Wijkplatform 
Zee- en Duinwijk. Ze staat 
met een enorm pak hand-
tekeningen, tegen het ver-
dwijnen van drie zebrapa-
den aan de Planetenweg, in 
de hal van het Beursgebouw, 
de tijdelijke locatie van Bur-
gemeester en Wethouders 
van de gemeente velsen. 
Edwin van ‘t Hart, medewer-
ker communicatie van vel-
sen, neemt het pak handte-
keningen in ontvangst, want 
het college is op dinsdag de 
hele dag in beraad.

Al ruim een jaar strijdt het Wijk-
platform tegen de aanpassingen 
aan de Planetenweg. Ze wil-
den er graag vroeg bij betrok-
ken worden, maar pas bij de in-
spraak mochten zij hun woord-
je doen op persoonlijke titel. 
Dat leidde echter niet tot het 
gewenste resultaat. Dus zat er 
niets anders op dan de krach-
ten te bundelen. Dinsdag bood 
Ina met mede-wijkplatformlid 
Mechelien Venema, Luuk Lin-
deboom van de SP en Nico van 
Nijendaal namens de gezamen-

lijke ouderenbonden, de hand-
tekeningen bij het stadhuis aan.
Deze week was de laatste mo-
gelijkheid om bezwaar te ma-
ken tegen de plannen. ,,We ver-
wachten nog veel meer handte-
keningen,’’ zegt Ina. ,,Die zullen 
deze week nog worden aange-
boden. Wij zijn niet de enigen 
die boos en ongerust zijn. Het 
gaat om ouderen, schoolkinde-
ren en gehandicapten die ge-
hoord willen worden.’’
Met de herinrichting van de Pla-
netenweg wordt de rijbaan een 
stuk smaller. En in de ogen van 
B&W kan er gemakkelijk via de 
middenberm worden overge-
stoken. De middenberm krijgt 
boompjes, dat wel. ,,En dat 
maakt het er niet overzichtelij-
ker op’’, aldus Ina. ,,Bovendien is 
de middenberm niet voor ieder-
een toegankelijk. Ouderen met 
rollators of scootmobiels en rol-
stoelers kunnen alleen bij ze-
brapaden of kruisingen overste-
ken. Maar die liggen nu wel erg 
ver uit elkaar.’’
Op de Planetenweg lagen vijf 
zebrapaden. Daarvan moeten 
er drie verdwijnen. Alleen bij 
de sporthal (Eenhoornstraat) 
en de moskee (Saturnusstraat) 

blijft een zebrapad. Het zebra-
pad bij Winkelcentrum Zeewijk 
gaat ook verdwijnen. Hier wo-
nen veel ouderen. Drie scho-
len in de wijk zorgen voor veel 
overstekende kinderen. Klaar-
overs zijn er niet.
,,Een zebrapad is een prima 
hulpmiddel’’, zegt Nico van Nij-
endaal. ,,Onze ervaring is dat 
automobilisten, buschauffeurs, 
fietsers en brommers wel de-
gelijk stoppen voor voetgangers 
op een zebrapad. Wij begrijpen 
dan ook niet wat de wethouder 
bedoelt met ‘schijnveiligheid’. 
En al deze handtekeningen on-
derstrepen onze mening. Zelfs 
Veilig Verkeer Nederland is het 
met ons eens.’’
Edwin van ‘t Hart laat weten dat 
de hoorzitting van 3 april over 
deze kwestie mogelijk naar een 
andere datum zal worden ver-
plaatst, in verband met de vele 
handtekeningen. ,,Ons tijdelij-
ke stadhuis is te klein voor het 
geval al die mensen komen. We 
zullen moeten omzien naar een 
andere locatie. Zodra we die 
hebben worden alle mensen die 
een handtekening hebben ge-
zet uitgenodigd voor de hoorzit-
ting.’’ (Karin Dekkers)

Nieuw adviescentrum Rabobank geopend

Dromen, durven, doen
velserbroek - Het nieuwe adviescentrum van Rabobank Velsen en Omstreken is deze week geopend 
met vier inspiratiemiddagen. Maandag kwam zangeres/cabaretière Karin Bloemen (foto) naar het kan-
toor aan de Zadelmakerstraat, dinsdag was hockeybondscoach Paul van Ass te gast en vandaag hield 
burgemeester Franc Weerwind een lezing. De reeks wordt vrijdagmiddag afgesloten door drie talentvol-
le jongeren uit de regio: Jurre van der Linden, Kaylee Gouda en Joris Brussel. Geïnteresseerden zijn van-
af 13.00 uur welkom. In het nieuwe adviescentrum kunnen klanten, leden, medewerkers en inwoners el-
kaar ontmoeten en samenwerken. (foto: Noortje Dalhuijsen)

IJmuiden - De politie heeft za-
terdagmiddag een hennepkwe-
kerij opgerold in een woning aan 
de Velserduinweg in IJmuiden. 
De brandweer kreeg een mel-
ding dat er mogelijk brand was 
in een woning. Toen de spuitgas-
ten ter plaatse kwamen, bleek er 
geen sprake te zijn van brand. 
Wat zij wel aantroffen waren 
twee slaapkamers vol met hen-
nepplanten. In totaal ging het om 
194 hennepplanten die in beslag 
zijn genomen en ter plaatse zijn 
vernietigd. Bij controle bleek ook 
nog sprake te zijn van het ille-
gaal aftappen van stroom. De 
netbeheerder heeft de stroom-
voorziening afgesloten. De po-
litie doet verder onderzoek naar 
schuldigen in deze zaak.

Hennepkwekerij 
ontmanteld
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Afreageren
Hij stond me op te wachten 
met een baksteen. Het was 
zondagochtend 8 uur. Ik be-
gon mijn dienst in een kliniek 
voor Ter Beschikking van de 
Regering Gestelden; een kli-
niek voor zware jongens, die 
na hun gevangenisstraf psy-
chiatrisch behandeld worden. 
Hij was 28 en ik kende hem 
als erg onberekenbaar. Ik zag 
dat hij briesend was. Waar-
over wist ik niet. ‘Denk jij, 
zei hij woedend, dat ik deze 
steen niet door dat raam durf 
te gooien?’ Een glazen schuif-
pui, die de hele achterwand 
van de ruimte besloeg. Dat 
zal me een knal geven, dacht 
ik in een flits. Maar ik dacht 
ook: hij is er toe in staat. Op 
zo’n moment weet je dat een 
verkeerd antwoord zorgt, dat 
die baksteen er inderdaad 
dwars doorheen gaat. En ik 
zei: ‘Ik denk dat jij dat zeker 
zou durven’. Dat bleek een 
goed antwoord te zijn, want 
met zijn gespierde lichaam 
gooide hij die zware baksteen 
keihard op de grond vlak voor 
mijn voeten, waarmee hij – 
leek het - zijn grootste agres-
sie liet afvloeien in de grond. 
Er zat hem iets niet lekker en 
hij dacht: dat moet ik even la-
ten merken. Goedemorgen.
Opvallend is hoe wij met ons 
zelf omgaan als ons iets niet 
lekker zit of wanneer we niet 
lekker in ons vel zitten. Vaak 
moeten anderen het op een 
of andere manier ontgelden 
voor iets waar ze geen weet 
van hebben en waar ze niet 
verantwoordelijk voor zijn. We 
hebben teveel gedronken en 
een ander krijgt een sneer. 
We hebben iets verkeerd aan-
gepakt en anderen krijgen de 
schuld. We hebben er zelf een 
puinhoop van gemaakt en an-
deren moeten er voor boe-
ten. Het is voor mensen erg 
moeilijk om toe te geven dat 

ze in gebreke zijn gebleven of 
het verkeerd hebben gedaan. 
Zij willen voorkomen dat hun 
zwakke kanten zichtbaar wor-
den. Ze kunnen moeilijk toe-
geven dat ze niet perfect zijn 
in plaats van bij zichzelf te ra-
de te gaan. Want het  alter-
natief is je bij voorbeeld af te 
vragen: welke gevoelens zijn 
dat precies? Ben je kwaad, 
verdrietig, machteloos, teleur-
gesteld? En wanneer kreeg 
je die? Welke gedachten en 
vooronderstellingen heb je er-
bij en zijn die reëel? En voor-
al: wat is je eigen aandeel? 
Want we zijn kwaad op een 
ander, maar in de kern zijn we 
vooral ook kwaad op onszelf. 
Hoe zit dat bij jou? Pak je ook 
een baksteen, ben je mis-
schien niet te genieten of 
laat je een ander raden wat 
er aan de hand is? Of zeg je 
tegen jezelf: dat heb ik niet 
goed gedaan; daar neem ik 
zelf mijn verantwoordelijkheid 
voor; daar wil ik een ander 
niet mee lastig vallen; dat ga 
ik anders aanpakken. Want 
een ander de schuld geven 
hoort bij een looser. Jezelf 
hernemen maakt je tot per-
soonlijkheid.

Piet Bogaart Coaching en 
Consultancy | www.bogaart.nl

Zeezicht maakt 
windturbines mogelijk

Velsen – Gedeputeerde Staten 
(GS) van de Provincie Noord-
Holland heeft gereageerd op 
het ontwerpbestemmingsplan 
Zeezicht van de gemeente Vel-
sen. Daarbij gaat het om ver-
schillende zaken.
In het bestemmingsplan wordt 
het windturbinebeleidsplan 
verwerkt in het nieuwe be-
stemmingsplan Zeezicht. GS 
zegt in reactie hierop dat een 
gemeentelijk bestemmings-
plan het bouwen of opscha-
len van een of meer windtur-
bines niet mogelijk kan maken, 
omdat de gemeente rekening 
dient te houden met de provin-
ciale ruimtelijke verordening. 
Het college van Burgemeester 

en Wethouders gaat hierover in 
overleg met de gemeenteraad.
Ook vestigde GS de aandacht 
op het feit dat verouderde ge-
gevens over luchtkwaliteit 
stonden vermeld bij het ge-
deelte in het bestemmings-
plan over meer functies op het 
strand. De gemeente heeft ge-
antwoord dat de nieuwste ge-
gevens over luchtkwaliteit bin-
nenkort aan de gemeenteraad 
worden bekendgemaakt, tege-
lijk met de vaststelling van be-
stemmingsplan Zeezicht in de 
raad. 
Deze getallen kunnen heel be-
palend zijn voor het al dan niet 
toestaan van activiteiten op het 
strand. (Karin Dekkers)

Derde vestiging
Study Consultancy 
Santpoort-Noord - Het Vel-
sense studiebegeleidingsinsti-
tuut Study Consultancy opent 
binnenkort haar derde vesti-
ging. Naast de Wagenmaker-
straat Velserbroek en het Tels-
tarstadion in Velsen-Zuid kun-
nen scholieren en studenten 
in de nabije toekomst terecht 
in het sfeervolle dorpscentrum 
van Santpoort-Noord. De nieu-
we locatie van Study Consul-
tancy komt in een karakteris-
tiek pand aan het dorpsplein op 
de hoek van de Broekbergen-
laan en de Velserbroekstraat. 
Hier komt op de eerste verdie-
ping een ruimte voor de huis-
werkbegeleiding, individuele 
begeleiding, bijlessen en exa-
mentrainingen die het instituut 
al meer dan tien jaar verzorgt. 
Daarnaast gaat Study Consul-
tancy in Santpoort ook haar 
nieuwe diensten loopbaanori-
entatie, examentraining Neder-
lands en de vrijdagmiddagclub 
in aanbieden.

Oriëntatie op studie en be-
roep
De loopbaanoriëntatie is be-
doeld voor bovenbouwleerlin-
gen van het VMBO, HAVO en 
VWO die een weloverwogen 
keuze willen maken voor hun 
toekomst als het over studie en 
beroep gaat. De cursus is ook 
geschikt voor studenten die 
voor hun gevoel nog niet op de 
juiste plek zitten.
De cursisten gaan onder bege-
leiding van een ervaren loop-
baancoach van Topic Studie-
loopbaanbegeleiding aan de 

slag. De cursist en de coach 
geven samen vorm aan het 
keuze- en ontwikkelingspro-
ces.

Examentraining Nederlands
De examentraining Neder-
lands is voor HAVO- en VWO-
examenkandidaten die moeite 
hebben met begrijpend lezen 
en/of samenvatten. Sinds Ne-
derlands onder de kernvakken-
regeling valt, kan dat de kans 
op een diploma behoorlijk ver-
kleinen. Immers: meer dan één 
vijf voor Nederlands, Engels 
of wiskunde betekent dat een 
kandidaat automatisch gezakt 
is. Study Consultancy biedt nu 
de mogelijkheid om Neder-
lands voor het Centraal Schrif-
telijk bij te spijkeren via een in-
tensieve examentraining met 
veel persoonlijke aandacht, ge-
geven door een ervaren eerste-
graads docent.

Vrijdagmiddagclub
De vrijdagmiddagclub is vooral 
voor scholieren die graag van 
hun vrije weekend willen ge-
nieten. Zij kunnen uit school 
terecht bij Study Consultancy. 
Daar gaan zij onder deskundi-
ge begeleiding aan de slag met 
hun leer- en maakwerk, zodat 
niet alles op zondagavond aan-
komt. Uiteraard is de vrijdag-
middagclub ook toegankelijk 
voor leerlingen die op andere 
dagen een van de twee huis-
werkklassen van Study Consul-
tancy bezoeken. Zie voor meer 
informatie www.studyconsul-
tancy.nl of bel 023-5392664.

Twee nieuwe huizen aan 
Rembrandtlaan

IJmuiden – Voor de nieuw-
bouw van twee woningen aan 
Rembrandtlaan 45-47 wordt 
een omgevingsvergunning 
aangevraagd. 
Op dit adres was de laatste tijd 
een meubelzaak gevestigd met 
maatschappelijke bestemming. 
Om een bestemmingsplan te 
veranderen is een omgevings-

vergunning nodig. Het colle-
ge van B&W en de gemeente-
raad gaan akkoord met de aan-
vraag. 
Het ontwerpbesluit voor de-
ze omgevingsvergunning en 
de ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen van de raad ligt 
nu zes weken ter inzage op het 
stadhuis.
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Donderdag 
14 maart

Collecte Reumafond tot 16 
maart.
Rabobank Velsen & Omstre-
ken: Inspiratiebijeenkomst aan 
de Zadelmakersstraat Velser-
broek. Ontvangst 12.30 uur, le-
zing start om 13.15 uur. Zie voor 
het volledige programma www.
rabobank.nl/velsen
Open podium bij Videofilmers 
Velsen in de Abeel, Abelenstraat 
1 IJmuiden. Van 19.45 tot 22.15 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Vara Leids caba-
ret festival. Finalistentour 2013. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Café: A Polaroid view 
en The Mutants. 22.00 uur. Toe-
gang gratis. Kleine zaal: LOS! 
24.00 uur. Toegang 5,-, gratis 
voor studenten. Vanaf 18 jaar.

Vrijdag 
15 maart

Rabobank Velsen & Omstre-
ken: Inspiratiebijeenkomst aan 
de Zadelmakersstraat Velser-
broek. Ontvangst 12.30 uur, le-
zing start om 13.15 uur. Zie voor 
het volledige programma www.
rabobank.nl/velsen
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum: 
Nieuwe tentoonstelling ‘Klets-
nat!’ Voor kinderen v.a. 3 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. Zie 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.
Trio Mouselon in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Vara Leids caba-
ret festival. Finalistentour 2013. 
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Kleine zaal: The wild 
romance: Shpritsz Classic al-
bum tour, Powerplay. 20.30 uur. 
Toegang 15,-. Café: Geoff Ber-
ner, Thomas Truax. 21.30 uur. 
Toegang gratis.

Zaterdag 
16 maart

Open Dag Zorg en Welzijn op 7 
locaties van 11.00 tot 14.00 uur. 
Zie ook www.zorgbalans.nl of 
bel 023-8918918.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. 

Bingo- en loterijavond bij 
speeltuin De Veilige Haven, 
Heerenduinweg IJmuiden. Aan-
vang 20.00 uur.
Voorjaarsconcert muziekver-
eniging Soli in Stadsschouw-
burg Velsen. Van 20.15 tot 22.30 
uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Fay Lovsky, Jet 
Stevens en Laurens Joensen. 
Aanvang 20.30 uur.
Voorronde IJmondpopprijs in 
de Nozem en de Non in Heems-
kerk. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Grote zaal: 40 Up. 
21.00-03.00 uur. Toegang 12,50. 
Café: I am Oak, Herrek. 21.30 
uur. Van 24.00-04.00 uur Local 
Warriors. Toegang gratis

Zondag
17 maart

Runnersworld Spaarnwou-
deloop start kinderloop (1 km) 
om 10.30 uur, 5 km om 10.45 
uur en 10 km, halve marathon 
30 km om 11.00 uur. Start en fi-
nish vanaf Informatieboerde-
rij Zorgvrij, Genieweg 50 in Vel-
sen-Zuid.
Lezing door Ds. Antje van der 
Hoek in De Kapel, Potgieterweg 
4 Bloemendaal. Thema: ‘Wat is 
wijsheid’. Aanvang 10.30 uur.
Spirituele beurs in het sport-
complex Waterakkers, Kerkweg 
221 Heemskerk. Van 11.00 tot 
17.00 uur.
Koffieconcert met Felison 
Brass en Chr. Mannenkoor 
IJmuiden in Het Kruispunt in 
Velserbroek. Aanvang 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum: 
Nieuwe tentoonstelling ‘Klets-
nat!’ Voor kinderen v.a. 3 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. Zie 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Life of Pi’. 
Aanvang 14.30 uur. Om 1730 
uur foyerconcert met Southern 
Train. Toegang gratis.
Stadsschouwburg Velsen: 
‘Ibérica de Danza’. Aanvang 
15.00 uur.
Meesterpianist Menachem 
Har-Zahav in ‘t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 15.00 uur. Toegang 
gratis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Passie-project in de Engel-
munduskerk, Driehuizerkerk-
weg in Driehuis. Aanvang 15.30 
uur.
Opening expositie van Rob 
Clous en Lucy Perey bij Parterre, 

Torenstraat 7 Velsen-Zuid. Aan-
vang 16.00 uur. Expositie is te 
zien tot en met 14 april.
Familieconcert door Neflac 
Ensemble op Landgoed Duin & 
Kruidberg, Duin- en Kruidber-
gerweg 60 Santpoort-Noord. 
Van 16.00 tot 17.00 uur. Toegang 
gratis.
Van Nature in Café De Halve 
Maan, Hagelingerweg 36 Sant-
poort-Noord. Aanvang 17.30 
uur. Toegang gratis.

Dinsdag
19 maart

Stadsschouwburg Velsen: Ti-
neke Schouten met ‘Moet niet 
gekker worden’. Aanvang 20.15 
uur.
Ondernemerscafé: ‘Meer 
winst door delen’. Oma’s Ka-
mer, Café Middeloo, Driehui-
zerkerkweg Driehuis. Aanvang 
20.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Life of Pi’. 
Aanvang 20.30 uur.

Woensdag
20 maart

Open dag bij de Brederode 
Daltonschool, Willem de Zwij-
gerlaan in Santpoort-Zuid. Ont-
vangst om 08.30 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten.
Pieter Vermeulen Museum: 
Nieuwe tentoonstelling ‘Klets-
nat!’ Voor kinderen v.a. 3 jaar. 
Van 13.00 tot 17.00 uur. Zie 
www.pieter-vermeulen-muse-
um.nl.
Wijnproeverij Wijnhuis ten Bilt 
i.s.m. fijnvishandel Santpoort. 
Van 17.00 tot 20.00 uur. Hoofd-
straat 203-T Santpoort-Noord
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Orkater ‘237 re-
denen voor seks’. 20.30 uur.

Donderdag 
21 maart

Stadsschouwburg Velsen: 
‘Annie’. Aanvang 19.30 uur.
Inlooprepetitie bij Gospelkoor 
Get Together Again in Het Kruis-
punt, Zonbastion 3 Velserbroek. 
Van 20.00 tot 22.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Orkater ‘237 re-
denen voor seks’. 20.30 uur.
Patronaat Haarlem: www.pa-
tronaat.nl: Kleine zaal: Moke, 
Myriam West. 20.30 uur. Toe-
gang 15,-. Café: Wie is aan? 
20.30 uur. Toegang gratis. Klei-
ne zaal: LOS! 24.00 uur. 

Regio - Op donderdag 21 Maart 
komt de Hr. Brand een lezing ge-
ven bij Aquarium Vrienden Club 
Vivaria. Deze bekende spreker 
is een graag geziene gast op 
de Animal Farm, gelegen aan 
de Luxemburglaan in Beverwijk. 
De zaal is open om 19.30 uur en 
de presentatie begint om 20 uur. 
Toegang vrij.

Cichliden 
lezing

Definitief geen referen-
dum over de HOV-lijn
Velsen - Er komt definitief geen 
referendum over de HOV-lijn, er 
wordt wel een volgende stap ge-
zet op weg naar Fun Village en 
we gaan eensgezind de strijd 
aan voor het behoud van de Fast 
Flying Ferry: Dat waren de drie 
highlights van de raadsvergade-
ring van vorige week donderdag.
Velsen wil het niet over zijn kant 
laten gaan dat de provincie de 
draagvleugelboot tussen het 
Pontplein in Velsen-Zuid en het 
Centraal Station van Amsterdam 
laat verdwijnen. Er komt een ste-
vige lobby vanuit zowel de poli-
tiek als de bevolking. Bovendien 
heeft het bedrijfsleven bij mon-
de van Frand Baud (voorzitter 
van HOV IJmond, de Haven- en 
Ondernemersvereniging) aange-
geven de snelle bootverbinding 
over het Noordzeekanaal op de 
een of andere manier in de vaart 
te willen houden.
De ondernemersclub HOV 
IJmond mag niet worden ver-
ward met het HOV, het Hoog-
waardig Openbaar Vervoer dat 
dwars door Velsen moet gaan rij-
den en waarover zoveel te doen 
is als het om de kosten en de tra-
cékeuze gaat. 
Gisteren behandelde de raad 
het bezwaar van een aantal bur-
gers tegen het op formele gron-
den afwijzen van een eventueel 
referendum over deze HOV. Een 
amendement van Floor Bal van 
LGV om een dergelijk raadge-
vend referendum alsnog te hou-
den, haalde het niet.

Er was wel een grote meerder-
heid voor het stellen van de ‘pre-
abele vraag’ (een officieel ver-
zoek om advies) aan de provin-
cie over Fun Village, het beoog-
de grootschalige outlet- en lei-
surecentre in recreatiegebied 
Spaarnwoude. Projectontwikke-
laar Ontwikkelfonds wil dit re-
aliseren in de Zuiderscheg, het 
gebied tussen de twee snelwe-
gen die naar de twee tunnels on-
der het NZ-kanaal leiden. ‘Hier-
mee is de vijfde van tien horden 
genomen’, was de eerste reactie 
van Jethro van Veen van het Ont-
wikkelfonds. De publieke tribu-
ne van de tijdelijke raadszaal in 
het Tata Steel stadion van Telstar 
zat overvol. Deels vanwege het 
agendapunt over het HOV-re-
ferendum en deels vanwege de 
negentien zogenaamde ‘gasten 
van de raad’. De belangstelling 
voor de plaatselijke politiek blijkt 
verrassend groot, ook gelet op de 
maar liefst vijftig Velsenaren die 
zich hebben opgegeven voor de 
cursus ‘Raadslid, iets voor u?’
Seaport TV was er zoals gewoon-
lijk live bij en interviewde raads-
leden en gasten. Van deze uit-
zending wordt een samenvat-
ting gemaakt, die donderdag 14 
maart om 11.00, 17.00 en 21.00 
uur is te zien via de lokale zen-
der. Ook terug te zien via Uitzen-
ding Gemist op www.seaportrtv.
nl. Zie voor alle informatie, stuk-
ken en geluidsopnames ook de 
nieuwe website van de gemeen-
teraad: raad.velsen.nl.

DKV jeugdnieuws
IJmuiden - Afgelopen zater-
dag werden de laatste zaal-
wedstrijden gespeeld door de 
jeugdteams van DKV. Als eer-
ste speelde DKV E2. Tegen ZKV 
E3. DKV begon de wedstrijd 
erg goed en stond als snel met 
5-0 voor. Er werd veel gescoord 
door DKV waar ZKV niet tegen 
op kon. Einduitslag 4-13, doel-
puntenmakers waren: Sien, De-
wi en Ben. De E1 heeft haar on-
gelsagen status vast kunnen 
houden. Ze hebben het he-
le seizoen nog geen punt ver-
loren, wat natuurlijk erg knap 
is. Isabelle deed zaterdag weer 
mee en deed het erg knap. Ze 
wonnen met 12-2 van DSO E2. 
De D2 speelt echt iedere week 
beter, maar de kansen willen 
er maar niet in. Xian, Pepijn, 
Chenna en Job hadden kan-
sen, maar misten deze. Deze 
week verloren ze met 0-7 van 
KIOS D3. De D1 speelde tegen 
Haarlem. Haarlem was al kam-
pioen maar dat maakte voor de 
D1 niks uit. DKV speelde een 
goede wedstrijd en liet Haar-
lem nog even zien wie er ster-
ker was. DKV won de wedstrijd 
met 9-5. Helaas 1 punt min-
der dan Haarlem dit seizoen 
waardoor DKV op de tweede 

plaats eindigt. Doelpuntenma-
kers Thijs, Maaike, Sverre, Loek 
en Sem.  DKV B2 speelde te-
gen de kampioen HBC B1. De 
wedstrijd werd met 17-4 verlo-
ren. Stijn scoorde drie mooie 
doelpunten. De B1 tenslotte 
won met 12-4 van Helios B1. 
Na een snelle 2-0 voorsprong 
stokte het wat met scoren. Ge-
lukkig kwam Helios nooit echt 
in de wedstrijd en DKV speel-
de de wedstrijd goed uit. Bjarne 
scoorde vijf doelpunten.
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Bezwaar tegen WOZ-
waarde vaak lonend

IJmond - Aan het begin van elk 
jaar krijgen huizenbezitters een 
brief van de gemeente waarin 
de WOZ-waarde (Wet waarde-
ring onroerende zaken) opnieuw 
wordt vastgesteld. Dit lijkt een 
formaliteit, maar is een zeer be-
langrijke waardebepaling die di-
recte gevolgen heeft voor diver-
se andere financiële gebieden.
Hoe hoger deze waarde wordt 
vastgesteld, hoe hoger het be-
lastbaar inkomen namelijk 
wordt. Hierdoor is veelal meer 
belasting verschuldigd en kun-
nen aanspraken op toeslagen 
afnemen. 
Zo is de WOZ-waarde gekop-
peld aan de volgende belastin-
gen en tegemoetkomingen: de 
onroerendezaakbelasting van 
de gemeente; de vaststelling van 
het eigen woningforfait voor de 
inkomstenbelasting; de vermo-
gensrendementsheffing voor de 
inkomstenbelasting voor wo-
ningen die niet tot hoofdverblijf 
dienen; de watersysteemheffing 
voor het waterschap; de hoog-
te van de tegemoetkoming van 
zorgtoeslag; de hoogte van de 

tegemoetkoming kindgebonden 
budget; de hoogte van de tege-
moetkoming kinderopvangtoe-
slag; de bepaling van de erfbe-
lasting indien de woning in een 
nalatenschap valt.
Bezwaar maken tegen de WOZ-
beschikking is dan ook in veel 
gevallen lonend. Bij twijfels over 
de vastgestelde WOZ-waarde, 
bijvoorbeeld omdat een huis in 
de straat of buurt voor een veel 
lager bedrag verkocht wordt, 
kan binnen zes weken bezwaar 
worden aangetekend bij de ge-
meente. De nationale ombuds-
man maakte onlangs bekend, 
dat vijftig procent van de inge-
diende klachten wordt toege-
kend. De moeite waard dus om 
dit eens nader te onderzoeken. 
Flynth IJmond heeft ervaren ex-
perts in dienst die u graag ad-
viseren en bijstaan bij het op-
stellen en indienen van het be-
zwaarschrift. 
Meer weten of van gedachten 
wisselen? Neem contact op met 
Adri Sprokholt of André Tem-
pelaar op 0251-246064 of via 
ijmond@flynth.

Kennemerplein 20   2011 MJ Haarlem 
Tel.: (023) 551 23 14          Fax: (023) 532 70 18 
e-mail: haarlem@flynth.nl     www.flynth.nl

Open Dag van Zorg en Welzijn
Neem een kijkje in het 
hart van Zorgbalans
Velsen - Zaterdag 16 maart is de 
landelijke Open Dag van Zorg en 
Welzijn. Een mooie gelegenheid 
om eens een kijkje te nemen in het 
hart van de zorg. Dat kan bij Zorg-
balans tussen 11 en 14 uur op ze-
ven locaties in Haarlem, Heemste-
de, Hillegom, Velserbroek, IJmui-
den en Zandvoort, drie woonzorg-
centra en vier ontmoetingscentra 
voor mensen met dementie.
De Open Dag van Zorgbalans is 
voor iedereen die meer over deze 
zorg wil weten. Of voor mensen die 
op zoek zijn naar goede zorg voor 
zichzelf of een familielid. Ook is ie-
dereen welkom die geïnteresseerd 
is in een (vrijwilligers-) baan of op-
leiding in de zorg. 
Op alle Zorgbalanslocaties kun-
nen bezoekers meegaan met de 
rondleiding of meedoen met da-
gelijkse activiteiten als: geheugen-
training, bewegingsles, schilderen 
en maaltijden proeven. Ook zijn 
er kleine gezondheidchecks door 
een fysiotherapeut of een ver-
pleegkundige.
Tijdens de Open dag is er vol-
doende gelegenheid om met me-
dewerkers te praten over banen, 
opleidingen en vrijwilligerswerk 
bij Zorgbalans. Medewerkers van 
de Thuiszorg en Prettig Thuis ge-
ven informatie over de zorgmoge-
lijkheden thuis. Bijvoorbeeld door 
ondersteuning via Servicepas-
poort. Met drankjes, hapjes en ac-

tiviteiten voor alle leeftijden maakt 
Zorgbalans er een informatieve én 
gezellige dag van.
Velserduin IJmuiden laat bezoe-
kers de snoezelruimte bezoeken, 
aan een slikproef en fitnesstest 
meedoen en biedt levende muziek. 
Voor de kinderen is er een spring-
kussen. 
Wie (tijdelijke) zorg nodig heeft, 
wil het liefst zoveel mogelijk in ei-
gen hand houden. Zorgbalans 
helpt ook daarbij. Of dat nu thuis-
zorg, verzorging in een woonzorg-
centrum, persoonlijke begeleiding, 
dagopvang, revalidatie of behan-
deling in een verpleeghuis is.  
Medewerkers kunnen bij Zorgba-
lans veel kanten op. Zorgbalans 
biedt kansen om door te leren, te 
werken op flexibele arbeidstijden 
en om binnen de eigen organisa-
tie eens iets heel anders te gaan 
doen. En dat allemaal bij een zorg-
dienstverlener met bijna 3000 me-
dewerkers. Vacatures voor mede-
werkers en vrijwilligers, stages en 
opleidingsplaatsen zijn te vinden 
op www.werkenbijzorgbalans.nl.
Open Dag bij Zorgbalans, zater-
dag 16 maart, van 11 tot 14 uur:  
Verpleeghuis Velserduin IJmuiden, 
Scheldestraat 101 en  Ontmoe-
tingscentrum Zeestroom, Zeewijk-
plein 262 in IJmuiden. Meer weten 
over de zorg van Zorgbalans? Bel 
023 - 8 918 918, of kijk op www.
zorgbalans.nl.

Velsen wordt 
lid van PMG

Velsen – De gemeente is defini-
tief lid geworden van het Platform 
Middelgrote Gemeenten (PMG). 
Dit is een overlegorganisatie tus-
sen qua grootte vergelijkbare ge-
meenten. Een lid heeft een bete-
re onderhandelingspositie met het 
Rijk en de Vereniging Nederland-
se Gemeenten (VNG) en kan hier 
uiteraard goed netwerken. Velsen 
is in 2011 aspirant-lid geworden 
en heeft nu een definitief lidmaat-
schap. In 2013 wordt een aan-
tal interessante onderwerpen be-
handeld, waaronder bijvoorbeeld 
de relatie tot de woningcorpora-
ties en de integratie van de decen-
tralisaties, zoals die op vele vlak-
ken speelt.

Santpoort-Zuid – Er is een om-
gevingsvergunning aangevraagd 
voor de villa aan Wüstelaan 59. 
Van een villa wil men nu twee 
woningen maken. Omdat dit in 
strijd is met het oorspronkelij-
ke bestemmingsplan is de om-
gevingsvergunning aangevraagd. 
De ontwerpverklaring kan ge-
durende zes weken op het stad-
huis worden ingezien. De villa uit 
1906 wordt door een interne ver-
bouwing twee woningen. De ex-
tra vraag naar parkeerruimte kan 
op eigen terrein worden opgevan-
gen. Extra inritten of toegangswe-
gen zijn niet nodig.

Van een naar 
twee villa’s

Velsen – Immigranten moeten 
met ingang van dit jaar hun ver-
plichte inburgering zelf regelen 
en betalen, volgens de Wet In-
burgering. Immigranten kunnen 
onder bepaalde omstandigheden 
wel een lening bij de overheid 
aanvragen. Niet tijdig inburge-
ren kan leiden tot sancties, maar 
hierin heeft de gemeente slechts 
een beperkte rol gedurende een 
overgangsperiode. Ook in de ge-
meente Velsen wordt de verorde-
ning daarom vernieuwd.

Inburgering 
zelf betalen

IJmuiden - Maandagochtend 
11 maart is tussen 7.45 en 8.00 
uur op de hoek van de Lange 
Nieuwstraat en Marktplein, bij 
C&A, een aanrijding geweest 
tussen een auto en een fietser. 
Een klein wit bestelbusje met 
gele letters kwam vanaf de Lan-
ge Nieuwstraat en reed rich-
ting Marktplein. De fietser had 
een witte fiets met een grote rie-
ten mand. Wie meer weet of het 
ongeval heeft gezien wordt ver-
zocht contact op te nemen via 
0255-536716 of 06-46615481.

Getuigen 
gezocht

Toekomstplannen PVM
Driehuis - Het Pieter Vermeulen 
Museum dankt zijn naam aan 
onderwijzer en natuurliefhebber 
Pieter Vermeulen. Zijn zoon, Frits 
Vermeulen, schonk in 1952 zijn 
verzameling aan de gemeente 
Velsen onder voorwaarde dat de 
collectie toegankelijk zou wor-
den voor het onderwijs en de in-
woners en bezoekers van Velsen.
De afgelopen 60 jaar heeft het 
museum ruimschoots voldaan 
aan de bovengenoemde voor-
waarde.
Vele jaren op het Moerberg-
plantsoen, maar de laatste 5 
jaar tijdelijk in Driehuis aan de 
Driehuizerkerkweg. Ten gevol-
ge van een chronisch ruimtege-
brek kan het museum in dit tij-
delijke onderkomen helaas niet 
voldoen aan de voorwaarde om 
de collectie toegankelijk te ma-
ken voor het publiek. In dit ver-
band is, samen met de gemeen-
te, gezocht naar een andere lo-
catie voor nieuwbouw, waarbij 
het oog is gevallen op een plek 
aan het Kennemerstrand, bij het 
Binnenmeer.
Dat hiervoor nog het nodige 
werk en onderzoek moet worden 

verricht, moge duidelijk zijn. Niet 
alleen moeten de benodigde fi-
nanciën bijeen worden gebracht, 
maar er wordt ook gezocht naar 
samenwerkingsverbanden met 
andere (natuur) organisaties. 
Eén van deze organisaties is Na-
tuurmonumenten dat, in een sa-
menwerkingsverband met onder 
meer  PWN, Staatsbosbeheer, 
IVN het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland vormt. Klaas de 
Jong, beheerder Noord-Holland 
Midden van Natuurmonumen-
ten, verwoordt de belangstelling 
voor samenwerking als volgt: ,,In 
een nieuwe locatie van het Pie-
ter Vermeulen Museum aan het 
Kennemerstrand wil Natuurmo-
numenten, als onderdeel van het 
Nationaal Park, graag een infor-
matiepunt inrichten. Dit is ook 
voor ons een bijzonder goede lo-
catie en wij hopen dan ook van 
harte dat we op korte termijn, 
ook met de gemeente Velsen, 
hierover verder van gedachten 
kunnen wisselen’’.
Meer informatie over beide or-
ganisaties: www.pieter-vermeu-
len-museum.nl en www.natuur-
monumenten.nl.

Proeverij met vishapjes 
bij Wijnhuis ten Bilt
Santpoort-Noord - Op woens-
dag 20 maart houdt Wijnhuis 
ten Bilt samen met fijnvishandel 
Santpoort aan Zee een proeve-
rij met prachtige wijnen uit het 
Franse Loire-gebied. De wijnen 
worden geserveerd met een be-
geleidend hapje ‘uit zee’. 
Op deze avond kunt u de diversi-
teit uit het Loire-gebied proeven. 
Natuurlijk staan bekende namen 
als Sancerre en Pouilly Fumé op 
de proeftafel. Maar wat dacht u 
van Vouvray, Savenierres of Cote-
aux du Layon? Bovendien staan 

er ook nog een drietal rode wij-
nen uit dit prachtige gebied op 
de kaart. De proeverij is doorlo-
pend, tussen 17.00 en 20.00 uur. 
U bepaalt zelf of u om vijf uur of 
om zeven uur binnen wilt stap-
pen. Graag aanmelden als u er-
bij wilt zijn, de toegang is gratis. 
Uiteraard zijn er deze avond ook 
een aantal mooie aanbiedingen.
U kunt zich opgeven bij Wijnhuis 
ten Bilt via 023-5376767 of via e-
mail: info@wijnhuistenbilt.nl of in 
de winkel aan Hoofdstraat 203T 
in Santpoort-Noord.
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Feest voor 15-jarig 
Gall & Gall van Setten

IJmuiden - Afgelopen zon-
dag heeft Gall & Gall van Set-
ten zijn 15-jarig jubileum ge-
vierd met een open dag. Dit met 
speciale aanbiedingen en het 
laten proeven van mooie wijnen 
en smaakvol gedistilleerd. On-
der het genot van een glaasje 
en een knabbeltje werd veel bij-
gepraat en werd deze dag, door 
het geheel aanwezige team en 
de klanten als zeer geslaagd er-
varen.
Het is al weer 15 jaar geleden, 
op 9 maart 1998, dat Albert en 

Thea van Setten zich vestigden 
in IJmuiden. Ze namen toen, als 
franchisenemers, de zaak over 
van Gall & Gall en gingen in 
eerste instantie verder onder de 
naam Gall & Gall Plein 1945. Na 
een jaar of vijf hebben zij, door 
een kleine verbouwing, de win-
kel iets uitgebreid om een nog 
beter assortiment te kunnen 
bieden. De naam werd toen ge-
wijzigd in Gall & Gall van Setten. 
Rond 2001 is het team versterkt 
met Jeanette als parttime mede-
werkster en nu sinds ruim twee 

jaar ook door Robert, als filiaal-
manager.
De overname van Gall & Gall 
Santpoort door hun zoon Ri-
chard, ongeveer 7 jaar geleden, 
kan zeker als een grote aanvul-
ling en versterking gezien wor-
den. Het team van Gall & Gall 
van Setten staat garant voor 
vakkennis en klantvriendelijk-
heid en dit zullen zij ook de ko-
mende jaren uitdragen, waar-
door ook de volgende jubilea 
uitgebreid gevierd zullen gaan 
worden.

Haven 
Amsterdam 
zelfstandig

Regio – In februari is Haven 
Amsterdam officieel zelfstan-
dig geworden. De verzelfstandi-
ging gaat ook de gemeente Vel-
sen aan. De  gemeenten Am-
sterdam, Velsen, Beverwijk en 
Zaanstad hebben immers een 
gezamenlijk belang: het Noord-
zeekanaalgebied. Zij werken al 
sinds 1994 samen in het Cen-
traal Nautisch Beheer Noord-
zeekanaalgebied (CNB). Aan-
gezien operationele taken zo-
als het verwerken van meldin-
gen en de verkeersbegeleiding 
werden uitgevoerd door de 
Nautische Sector van het (des-
tijds) Gemeentelijke Havenbe-
drijf Amsterdam, hebben de 
vier gemeenten in goed over-
leg een Havenmeesterconve-
nant afgesloten om de taken 
vast te leggen en publieke be-
langen te waarborgen. Haven-
bedrijf Amsterdam NV werkt 
voor verschillende opdracht-
gevers, waaronder het Minis-
terie van Infrastructuur en Mi-
lieu, directeur Rijkswaterstaat, 
CNB en gemeente Amsterdam. 
Ook over de overlegstructuur, 
sturing, toezicht en informatie 
zijn nadere afspraken gemaakt 
in het Havenmeesterconvenant. 
(Karin Dekkers)

Rabobank Velsen & Omstreken
Verhuizen

We zijn verhuisd. Rabobank Vel-
sen en Omstreken heeft van-
af deze week een centraal ad-
viescentrum aan de Zadelma-
kerstraat in Velserbroek. Wij zijn 
daar als team Private Banking 
vanaf nu gehuisvest. Met de in 
gebruikname van ons nieuwe 
pand aan de Zadelmakerstraat 
in Velserbroek zijn wij voor onze 
advisering nog beter uitgerust. 
Aangezien de expertise van alle 
afdelingen nu gebundeld is, kan 
de afdeling Private Banking u 
sneller en beter van dienst zijn. 
Naast een adviescentrum voor 
financiële dienstverlening is het 
kantoor aan de Zadelmaker-
straat ook een ontmoetingsplek 
voor de lokale gemeenschap. 
Wij willen vanuit onze coöpera-
tieve grondslag onderdeel zijn 
van en katalysator voor het tot 
stand brengen van samenwer-
king in ons werkgebied. Niet al-
leen voor leden en klanten van 
de bank, maar voor alle inwo-
ners van de gemeenschap. Wij 
stellen daar niet alleen onze 
kennis, expertise en netwerken 
voor beschikbaar, maar ook de 
ontmoetingsruimte in het pand 
aan de Zadelmakerstraat. 
Maar wat houdt dat nu in voor 
u? Natuurlijk kunnen al on-
ze klanten op afspraak terecht 
op de Zadelmakerstraat voor 
adviesgesprekken. Maar als u 
dat wenst, kunnen wij ook bij u 
thuis of op een andere locatie 
afspreken. Contante geldhande-
lingen zijn in dit kantoor op de 
Zadelmakerstraat niet  mogelijk. 
Voor uw dagelijkse bankzaken 
en contante geldhandelingen 
kunt u terecht bij een van onze 
kantoren in IJmuiden, Santpoort 
en Velserbroek. 
Wij zijn blij dat wij onze advies-
locatie hebben kunnen reali-
seren op een centrale locatie 

in het werkgebied op een ma-
nier die bij ons past. Betrok-
ken, dichtbij en met oog voor de 
maatschappelijke context. Het 
pand is hier zelf het voorbeeld 
van. Bij de bouw is namelijk ge-
werkt met duurzame materialen. 
Daarnaast wordt gebruik ge-
maakt van warmte en koude op-
slag. Door speciale dakbedek-
king en zonwering wordt warm-
te en kou tevens buiten het ge-
bouw gehouden. Hierdoor wordt 
het energieverbruik sterk gere-
duceerd. Dit sluit volledig aan 
bij onze wensen om een bijdra-
ge te leveren aan een duurzame 
maatschappij.
Wilt u een afspraak maken met 
mij of een van mijn collega’s? 
Voor het maken van een advies-
afspraak is onze afdeling Priva-
te Banking te bereiken op tele-
foonnummer 023-5133500 of via 
privatebanking@velsen.rabo-
bank.nl. Wij hopen u snel te ont-
moeten in ons nieuwe onder-
komen.

Job Gerlo, Accountmanager Pri-
vate Banking Rabobank Velsen 
en Omstreken

‘Zonder jou is er geen bal aan’
Open dag LTC Brederode
Santpoort-Noord - Tennisver-
eniging LTC Brederode houdt op 
30 maart een Open Tennisdag. 
Iedereen die eens, gratis en ge-
heel vrijblijvend, een balletje wil 
slaan is van 13.30 uur tot 17.00 
uur van harte welkom op LTC 
Brederode, gelegen op sport-
park Groeneveen aan het Kerk-
pad 61.
LTC Brederode heeft voor deze 
dag een zeer gezellig en gevari-
eerd programma georganiseerd, 
waarbij zowel jong als oud van 
harte welkom is! Iedereen kan 
op zijn of haar eigen manier 
kennis maken met de tennis-
sport.
Zo worden er verschillende kin-
der- en jeugdtennis activitei-
ten aangeboden, maar ook voor 
de senioren zal er een uitge-
breid programma zijn. Lijkt het 
je leuk om eens te sparren te-

gen een goede tennisspeler? 
Dat kan! Een aantal van de se-
lectiespelers zullen namelijk een 
clinic verzorgen, waarbij je je ei-
gen verborgen talenten naar bo-
ven kunt laten komen. 
Naast de kennismaking met de 
tennissport is het ook belangrijk 
om de sfeer van de tennisclub te 
proeven. Onder het genot van 
een hapje en een drankje kun-
nen al je vragen omtrent de ten-
nisvereniging worden beant-
woord, terwijl de kinderen zich 
kunnen vermaken op de speel-
toestellen. Kortom, het belooft 
een gezellige dag te worden! 
Aanmelden kan via info@ltc-
brederode.nl. Bezoek ook eens 
onze Facebookpagina LTC Bre-
derode, like hen en blijf op de 
hoogte van alle ontwikkelingen 
omtrent de tennisvereniging. Zie 
ook www.ltcbrederode.nl. 

Vier gewonden
bij verkeersongeval 
IJmuiden - Bij een verkeers-
ongeval op de Heerenduinweg 
zijn afgelopen vrijdagmiddag 
vier gewonden gevallen. Tussen 
de duiningang en de tennisba-
nen is een automobilist uitgewe-
ken naar links en frontaal in aan-
rijding gekomen met een tegen-
ligger.
Beide auto’s raakten zwaar be-
schadigd, maar de vier inzit-
tenden hebben waarschijnlijk 
slechts licht letsel opgelopen. Al-
len zijn per ambulance overge-
bracht naar het ziekenhuis. De 
ambulancedienst kreeg hulp van 
de brandweer en de politie. Om-

standers hebben direct hulp ge-
boden en van enkele gewon-
den kwamen ook familieleden 
ter plaatse. Een andere omstan-
der heeft meteen het verkeer bij 
het Gijzenveltplantsoen omge-
leid. Deze taak werd late over-
genomen door de Koninklijke 
Marechaussee. De Heerenduin-
weg was gedurende de afhan-
deling tussen de Spaarnestraat 
en het Gijzenveltplantsoen in bei-
de richtingen afgesloten voor al-
le verkeer. Een kleine drie uur na 
het ongeval kon de weg worden 
opengesteld voor het verkeer. 
(foto: Ko van Leeuwen)
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Velsen - Het Reumafonds start 
de landelijke collecte van 11 
maart tot 16 maart 2013 vele vrij-
willigers komen langs de deu-
ren in de Gemeente Velsen om 
te collecteren voor de bestijding 
van reuma, zoals artrose. In Ne-
derland leven bijna twee miljoen 
mensen met deze ingrijpende 
aandoening die niet te genezen 
of te voorkomen is. Onderzoek 
naar de oorzaak en behandeling 
van reuma is kostbaar. Daar-
om is uw bijdrage in de collec-
tebus heel welkom. Het Reuma-
fonds strijdt al 85 jaar voor een 
beter leven met reuma nu en in 
de toekomst. Reumafonds heeft 
het CBF keurmerk en is onder 
andere te bereiken via www.reu-
mafonds.nl.

Collecte 
Reumafonds

IJmuiden aan Zee - Zaterdag 
16 maart is weer een zwerfvuil 
opruimdag in de zeereep direct  
naast het meer van het Kenne-
merstrand. Ook kinderen kunnen 
helpen. De bedoeling is om op 
deze werkdag met handschoe-
nen en papierknijpers rommel 
die in de natuur ligt op te rui-
men. De volle vuilniszakken wor-
den op een centraal punt neer-
gelegd en later door de gemeen-
te Velsen afgevoerd. Ook voor 
planten en dieren is het goed om 
hier schoon te maken. Verzame-
len is om 9.30 uur bij de houten 
trap van IJmuiderslag. Daarna 
wandelt de groep naar de zee-
reep ten westen van het meer. 
Het opruimen gaat door tot in de 
middag. Zelf meenemen: stevi-
ge schoenen of laarzen en een 
lunchpakket. Er is koffie/thee en 
soep van de organisatie. Voor 
handschoenen en vuilniszakken 
wordt gezorgd. Deze schoon-
maak dag is in het kader van de 
grootste vrijwilligersactie van het 
Oranje Fonds. Om een inschat-
ting te maken van het aantal 
deelnemers,graag mailen wan-
neer je meedoet naar: milten-
burgh@gmail.com.

Zwerfvuil 
opruimen

Te oud voor 
een popkoor?

IJmuiden - Voelt u zich te oud 
voor een popkoor en wilt u toch 
nog graag zingen? Kom dan 
eens luisteren bij het senioren-
koor Vitaal. Vitaal repeteert ie-
dere woensdagochtend van 
9.30 tot 11.45 uur in De Brul-
boei, Kanaalstraat 166. Zij kun-
nen uw stem goed gebruiken. 
Bassen, tenoren, sopranen, al-
ten, iedereen die met muziek 
vertrouwd is en ouder is dan 
55 jaar is welkom! Het repertoi-
re is zeer gevarieerd. Op 6 april 
treedt Vitaal op in Purmerend 
tijdens het korenfestival Con-
cert-Varié. 

Help Opkikkertjes 
aan een Kroonappel
Velsen-Noord - Het Project Op-
kikkertjes is opgegeven voor een 
Kroonappel van het Oranjefonds. 
Dit is een geldprijs ter gelegen-
heid van de troonswisseling voor 
een mooi sociaal initiatief.
Wat is een Opkikker? Dit is een 
versierd doosje vol verrassingen 
onder meer gemaakt door vrij-
willigers en clubs van Wijkcen-
trum de Mel/Watervliet dat door 
de intermediair, Lydia Moreira en 
een vrijwilliger bij mensen thuis 
gebracht wordt. Er zijn verschil-
lende Opkikkertjes:
Het troost-opkikkertje is voor 
jong en oud die te maken heb-
ben met bijvoorbeeld een echt-
scheiding, langdurige of onge-
neeslijke ziekte, of een dierbare 
hebben verloren.
Het kop-opkikkertje voor men-
sen die met veel tegenslag te 
maken hebben. Denk hierbij aan 
ontslag, depressie of financiële 
problemen.
Het gezelligheids-opkikkertje 
voor mensen die eenzaam zijn 
of wel een bezoekje kunnen ge-
bruiken.
Tot slot omdat positief zijn in het 
welzijnswerk één van de krach-
ten is, het pluim-opkikkertje voor 
iedereen die zich inzet voor een 
ander of iets bijzonders heeft ge-

daan. Door het brengen van een 
opkikkertje geef je iemand het 
gevoel van ertoe doen, hij/zij kan 
zijn verhaal kwijt en krijgt posi-
tieve aandacht. Tevens wordt er 
gesignaleerd waarin er nog be-
hoefte is in de wijk en kan hier 
op worden ingespeeld, denk bij-
voorbeeld aan een bezoekers-
groep voor eenzame ouderen, 
die dan maandelijks op bezoek 
gaan bij de mensen. Het opkik-
kertje is nog maar twee maan-
den geleden gestart en wordt 
positief ontvangen in Velsen-
Noord. Aanmeldingen stromen 
binnen. Het is de bedoeling dat 
het Opkikkertje in Velsen breed 
wordt getrokken. En daar heb-
ben de vrijwilligers van Opkik-
kertje uw stem voor nodig. Van 
15 tot en met 17 maart kan er 
gestemd worden op dit project 
via www.kroonappels.nl. De ge-
gevens over het project kunt 
u vinden onder http://browse.
kroonappels.nl/initiatieven/vel-
sen/buurt.html. Door te stem-
men kunt u ook leuke prijzen 
winnen. Wilt u informatie of een 
persoon in Velsen-Noord opge-
ven voor een Opkikkertje neem 
dan contact op met Lydia Morei-
ra via lydia@demel.nl of 0251-
226445.

Gelijkspel IJmuiden F1
Velsen-Zuid – Na weken van 
stilstand in de competitie trot-
seerden de mannen van Peter 
van der Laan weer en wind om 
aan te treden tegen Bloemendaal. 
Hoewel de opening van de wed-
strijd in handen lag van IJmui-
den leek Bloemendaal af te ste-
venen op een geflatteerde winst. 
Doorweekt en verkleumd tot op 
het bot liet IJmuiden hun eigen 
leeuw niet in hun natte hempie 
staan. Dit leidde vlak voor tijd tot 
een topprestatie van IJmuiden.
Cas Peetoom opende de score 
voor zijn team. Gedurende de eer-
ste helft leek IJmuiden het over-
wicht in deze wedstrijd te heb-
ben. Toch kon Bloemendaal het tij 
keren door voornamelijk te sco-
ren uit counters. Lorens Hoeve, 
Kelvin Haasnoot en Levi Kiewiet 
kregen voldoende kansen het 

spel weer na zich toe te trekken 
maar verzilverden deze niet. Op 
slag van rust was de stand dan 
ook met 1-4 in het nadeel van de 
thuisploeg. Na de thee ploeter-
den beide teams zich een beet-
je door het veld naar het verlos-
sende eindsignaal van scheids-
rechter Willey Finch. Bloemen-
daal leek de winst te pakken te 
hebben maar in drie minuten tijd 
kantelde IJmuiden de wedstrijd in 
hun voordeel. Haasnoot maakte 
de 2-4 met prachtig afstandschot 
en een paar seconden later stort-
te van der Laan zichzelf met bal 
en al in het doel van de tegen-
stander. Hoeve lag de 4-4 in het 
netje en gaf zijn team daarmee 
een welverdiend gelijkspel. Van-
wege het slechte weer werd het 
nemen van een penalty serie af-
gelast.

Van Nature in
Café De Halve Maan

Santpoort-Noord - Zondag 17 
maart zal de IJmuidense rock-
band Van Nature optreden in Café 
De Halve Maan aan de Hagelin-
gerweg 36. De IJmuidense rock-
band Van Nature is voortgeko-
men uit lokaal legendarische for-
maties als Twilight en Second Na-
ture. Muzikanten van nature zijn 
het, de mannen die elke week 
weer hun tanden zetten in een 
ronkend repertoire van ruwe rock 
en melodieuze stevige popsongs. 
Covers die een zaal aan het dan-
sen krijgen. 
Van Nature bouwt een repertoi-
re op van niet alledaagse covers, 
songs die iedereen kent, maar die 

niet vaak worden gehoord. Dat 
is de uitdaging. De playlist vari-
eert van klassiekers als ‘Radar 
Love’ en ‘Walk this way’ tot ver-
geten hits als ‘The boys are back 
in town’ (Thin Lizzy) en ‘Piece of 
the rock’ (Mothers Finest). Ook 
de Nederlandstalige klassiekers 
worden niet vergeten. Recente 
hits als ‘Alles is liefde’, maar ook 
de Scene-classic ‘Iedereen is van 
de wereld’ staan regelmatig op 
het repertoire. 
Van Nature bestaat uit: Gijs Cof-
feng, Ben Kruisselbrink, Serge 
Kramer, Richard Geijteman en 
Geert Plug. Het optreden begint 
om 17.30 uur. De toegang is gratis.

Top testdag voor 
Michael van der Heijden
IJmuiden - Na een winter lang 
sleutelen was zaterdag de vuur-
doop van de Toyota Celica T16,  
met IJmuidenaar Michael van 
der Heijden aan het stuur. Hij 
gaat dit jaar deelnemen aan 
de Burando Production Open 
(BPO), een klasse die onderdeel 
is van het Dutch Power Pack, een 
organisatie die diverse race eve-
nementen op nationale en inter-
nationale circuits organiseert. 
Michael en zijn team besloten 
dat het na twee kampioenschap-
pen in zijn klasse (Youngtimers 
2011 en 2012) tijd was voor een 
nieuwe uitdaging. Deze werd ge-
vonden in de BPO, waar auto’s 
ingedeeld worden naar de snelst 
haalbare tijd op de diverse cir-
cuits en niet naar vermogen of 
motorinhoud. 
Omdat deze uitdaging, die te-
vens een stap naar de A-eve-
nementen is, toch wel wat meer 
vraagt van coureur en materi-
aal, werd er november 2012 be-
sloten om de bolide een gehe-
le rebuild te geven. Rob Nobels 
werd in 1995 en 1996 Neder-
lands Kampioen met deze au-
to. De kale carrosserie werd nog 
kaler en lichter gemaakt waar-
na deze, als sponsoring, geheel 
voorbehandeld en spierwit ge-
spoten werd door de CAR Au-
toschade. Na terugkomst in de 
Van der Heijden Autosport werk-

plaats werd er direct overgegaan 
tot de wederopbouw, waarbij al-
les wat vernieuwd kon worden 
ook daadwerkelijk vernieuwd is. 
En eindelijk na vele lange avon-
den en weekeinden kon op 2 
maart de motor gestart worden. 
Hij liep als een zonnetje, dus dat 
werd een champagnemoment-
je. De week daarna was het nog 
even flink aanpoten voor het he-
le team want zaterdag 9 maart 
was er testdag op Circuitpark 
Zandvoort. Vrijdagavond 7 uur 
was alles gedaan en ingepakt 
voor de dag erop. Op een door-
weekt circuit werden zaterdag-
ochtend de banden gewisseld 
voor regenbanden waarna de 
Toyota onder veel belangstelling 
zijn eerste meters maakte. Na 
enkele controles, alles is immers 
los geweest, kon Michael einde-
lijk zijn bolide de sporen geven. 
Ondanks de regen kwamen er 
steeds snellere en acceptabele 
tijden op de klokken waarbij de 
auto zich sterk en solide toonde. 
Ook na het vallen van de zwart/
wit geblokte vlag verdween de 
steeds groter geworden smile op 
het gezicht van de coureur niet. 
Ook de rest van het team was 
meer dan tevreden over deze 
geslaagde testdag zodat het de-
buut tijdens de traditionele Paas-
races met een goed gevoel tege-
moet gezien kan worden.
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Velsen-Noord - Het Oranje-
fonds is ter gelegenheid van  
het kroningsjaar, op zoek naar 
Kroonappeltjes. Zij zijn op zoek 
organisaties die iets bijzonders 
betekenen voor de buurt; die een 
veelheid aan activiteiten hebben 
naar; die bijzondere mensen met 
elkaar verbinden en die al jaren 
het kloppend hart zijn. De Vrien-
den van Velsen-Noord hebben 
het project Busje komt Zo! (in-
clusief Dorpsfeest/Kerst Inn) 
voor een Kroonappeltje aange-
meld. Er zijn drie categorieën: 
jeugd, buurt en helpende hand. 
In het weekeinde van 15, 16 en 
17 maart kan er per ip-adres 
één stem per categorie per ge-
meente uitgebracht worden. Om 
mee te dingen naar de prijs van 
50.000 euro én een appeltje van 
oranje, wordt aan inwoners van 
de gemeente Velsen vriendelijk 
medewerking gevraagd om op 
dit project te stemmen; dit kan 
via http://browse.kroonappels.
nl/initiatieven/15597.html. Kijk 
voor meer informatie op www.
vriendenvanvelsennoord.nl. Het 
laatste nieuws: Wooncorpora-
tie Kennemerhaven is sponsor 
van de Vrienden geworden. En er 
zijn twee kandidaat chauffeurs 
gevonden. Ook zijn een nieu-
we gastvrouw en twee gasthe-
ren gevonden voor de Burger-
kracht uitstapjes met wijkcen-
trum de Mel-Watervliet en Viva 
Zorggroep. 

Kroonappeltje 
voor Vrienden 

van Velsen-
Noord?

Kinderen ruimen op 
in Watertorenpark

IJmuiden - ,,Al heel lang vind ik 
het stom dat er zoveel troep ligt 
in het Watertorenpark,” zegt An-
gel van de Pieterman. Het tienja-
rige meisje nam het initiatief om 
samen met kinderen uit de buurt  
lege flessen, blikjes, papier en an-
dere troep op te ruimen in het Wa-
tertorenpark. 
,,Wij spelen hier altijd en het is 
niet leuk om tussen de rotzooi te 
spelen,”zegt ze. Samen met Thier-
ry, Ivy, Gitana, Emma, Rozi, Femke, 
Tedy en Ella ruimden de kinderen, 
gewapend met prikstokken en 
enorme vuilniszakken, het vuil op.
,,Dit is duidelijk van een hang-
jongere’’, zegt de elfjarige Emma. 
,,Kijk maar, bewijsmateriaal!” En 
ze houdt een bierblikje omhoog. 

De hondenpoep laten ze liggen, 
dat eten de vogels wel op of de 
regen spoelt het weg. Een buurt-
bewoonster komt spontaan naar 
buiten en trakteert de kinderen op 
snoep. Ze vindt het een geweldig 
goed initiatief van de kinderen. 
De kinderen zijn allemaal van 
mening dat dit vaker zou moe-
ten gebeuren en dat ook op an-
dere plekken in IJmuiden schoon-
maakacties moeten worden ge-
houden. 
Terwijl ze bezig zijn komen nog 
meer buurtkinderen helpen. ,,Wie 
dit vrijwillig doet, houdt van de na-
tuur’’, zegt Tedy. Na afloop gingen 
de kinderen lekker pannenkoeken 
en worstjes eten bij de oma van 
Angel.

Dwarsligger geprezen 
voor opvang bij brand
IJmuiden - Afgelopen donder-
dag werd het stafteam van de 
Dwarsligger (blij) verrast. Om 
klokslag 13.00 uur kwamen ver-
tegenwoordigers van de ge-
meente en het Woningbedrijf  
Velsen tijdens een teamover-
leg binnenvallen met een enor-
me slagroomtaart. Reden: de in-
zet van het buurtcentrum tijdens 
en na de brand in de Kruisberg-
flat van 21 januari.
Directeur Ted Kuné van het Wo-
ningbedrijf stond stil bij de ge-
volgde procedures en de bewon-
derenswaardige inzet van de ac-
toren: ,,We handelden natuurlijk 
naar het protocol en zelfs meer 
dan dat! Een ieder bij jullie pakte 
haar of zijn verantwoordelijkheid 
meer dan voortreffelijk op. Hart-
verwarmend!“ 
Burgemeester Franc Weerwind 

maakte ook van de gelegen-
heid gebruik het buurtcentrum 
te bedanken voor de gastvrijheid 
en inzet en loofde de rol van de 
aanwezige vrijwilligers en staf-
krachten die zich op die bewus-
te avond urenlang van hun bes-
te kant lieten zien om de enor-
me drukte en emoties (mede)
in goede banen te leiden: ,,Heel 
veel lof voor jullie. Het toont de 
kracht in de mens. De mensen 
konden naar hun ‘tweede woon-
kamer’ in de wijk. Het motto: ‘sa-
men uit je hart iets voor een an-
der betekenen’ en vooral: ‘lek-
ker gewoon doen’. Het toont on-
losmakelijk aan dat in tijden van 
nood er mensen klaar staan voor 
mensen. Grote klasse en heel 
erg bedankt voor jullie inzet. Ge-
weldig!” Een ieder liet zich ver-
volgens de taart goed smaken!

De Zandloper trapt af...!

IJmuiden - Afgelopen maan-
dag  zijn de leerlingen van groep 
8 van basisschool De Zandloper 
gestart met de Rabo AZ Voetbal-
toer. 
De aftrap van dit project werd 
gedaan door Dennis Haar, assi-

stent trainer van AZ. 
De komende acht weken doet 
groep 8 mee aan een project 
waarbij de volgende thema’s 
aan de orde komen: voeding, 
respect,bewegen én samenwer-
ken.
Na eerst zijn voetbalkunsten op 
het plein te hebben laten zien 
ging Dennis Haar vervolgens in 
gesprek met de leerlingen over 
het belang van goed bewegen 
en gezonde voeding.
Het project zet de leerlingen op 
een speelse manier letterlijk in 
beweging. 
Met behulp van praktijkvoor-
beelden van AZ is een lespro-
gramma gemaakt en aan de 
hand van filmpjes komen de 
leerlingen te weten hoe een top-
sporter omgaat met de thema’s 
van het project zoals bijvoor-
beeld: ‘Hoe ziet een voedings-
menu eruit van een AZ-speler?’ 
en ‘Wat betekent samenwerken 
voor AZ?’.
Als afsluiting van dit project 
moeten de leerlingen een eind-
opdracht maken waarbij ze een 
AZ voetbalclinic kunnen winnen. 
Nu de aftrap geweest is kunnen 
de leerlingen gezond, sportactief 
én samenwerkend aan de slag 
met het project! 

Lucas 
Uitendaal 

vijfde bij NK 
Snowboarden

IJmuiden - De negenjarige Lu-
cas Uitendaal uit IJmuiden is af-
gelopen week vijfde geworden 
bij het NK Snowboarden in Laax, 
Zwitserland. Hij werd vijfde bij 
het halfpipe rijden en ook vijfde 
bij de slopestyle.

‘Week van de Liefde’
Bruidsmodeshow in 
Velserduin IJmuiden
IJmuiden - Afgelopen week was 
het ‘De Week van de Liefde’ in ver-
pleeghuis Velserduin IJmuiden. 
Naast optredens van onder an-
dere Matt Jaxxon en het N.O.G. 
concertkoor, was er een feeste-
lijke high tea, de liefdesquiz ‘Ou-
de liefde roest niet’ en veel an-
dere activiteiten rondom het the-
ma ‘De Liefde’. Hoogtepunt vol-
gens velen was de bruidsmode-
show van afgelopen donderdag. 
Mevrouw Schilperoort, die in Vel-
serduin IJmuiden woont, stal de 
show door sierlijk dansend over de 
‘catwalk’ te gaan. Ze had er zicht-
baar veel plezier in. Verder deden 
er onder andere personeel, vrijwil-
ligsters en familieleden van bewo-
ners mee. Elke bruid kreeg van het 
publiek een enthousiast applaus. 
,,Het zien van al die mooie bruid-
jes, doet je toch weer even den-
ken aan je eigen trouwdag”, vertelt 
een mevrouw. ,,Dat was de mooi-
ste dag van mijn leven! Daarna 
kregen we kinderen en toen wa-
ren dat natuurlijk weer de mooiste 
dagen.” Een heer in de zaal begint 
spontaan te zingen: ‘Was ik maar 
nooit getrouwd, dan had het me 
nooit berouwd, ik heb zeven kin-
deren, een hond en een vrouw, 

als ik niet gek wordt dan wordt ik 
het nou!’ Even later zegt hij knip-
ogend: ,,Nee hoor, dat is zomaar 
een grappig liedje.” Het team van 
de activiteitenbegeleiding van Vel-
serduin IJmuiden krijgt veel posi-
tieve reacties op de ‘De week van 
de Liefde’ en met name de bruids-
modeshow. Elisabeth van den Bos 
van de activiteitenbegeleiding ver-
telt: ,,Het was een heel geslaagde 
week, waarin we met elkaar veel 
mooie momenten hebben kunnen 
organiseren voor onze bewoners.”



Pastorietuin opgeknapt
Velsen-Noord - Vrijwilligers 
hebben een hele week hard ge-
werkt om de mooie pastorietuin 
van de Sint Jozefparochie in Vel-
sen-Noord weer toonbaar te ma-
ken. 
De vele mooie bomen en strui-
ken zijn weer gesnoeid en alles 
weer aangeharkt en geschoffeld. 
De vijver is weer schoon en de 
vele krokussen zijn weer zicht-

baar. Lange tijd is de tuin niet 
onderhouden geweest maar de 
vrijwilligers van de Sint Jozef-
parochie konden het verval niet 
meer aanzien. Met vereende 
krachten heeft men de tuin aan-
gepakt met een zichtbaar resul-
taat. In totaal zijn er vier aanhan-
gers met tuinafval verwijderd. 
Het resultaat mag gezien wor-
den. (tekst en foto: Co Backer)

Stormvogels toont 
veerkracht tegen VVIJ

IJmuiden - Een jeugdig Storm-
vogels heeft tegen degradatie-
kandidaat VVIJ uit IJsselstein 
na tweemaal met twee doel-
punten verschil achter te heb-
ben gestaan veerkracht ge-
toond door in blessuretijd  een 
3-3 gelijk spel uit het vuur te 
slepen.
Ondanks het feit, dat Stormvo-
gels in de beginfase een licht 
overwicht had, nam VVIJ na 12 
minuten heel brutaal de leiding. 
Op plus minus 25 meter vanaf 
het IJmuidense doel mocht Ke-
vin van Baarlen een vrije schop 
nemen en zijn keiharde schot 
belandde via de handen van de 
niet alert reagerende doelman 
Jan Ziere hoog in het net, 0-1.
Stormvogels ging op zoek naar 
de gelijkmaker, maar de spitsen 
Henk Swier en Ronnie Nolles 
werden niet bereikt  waardoor 
de kansen uitbleven. Die waren 
er wel voor VVIJ. Halverwege 
de eerste helft redde verdedi-
ger Yves Wirjosimento door de 
bal  met een prachtige sliding 
voor de voeten van de schiet-
grage Kevin van Baarlen te ha-
len. In de slotfase moest doel-
man Jan Ziere handelend op-
treden toen Bob de Vries alleen 
voor hem verscheen en Kevin 
van Baarlen even later een kei-
harde schuiver op hem afvuur-
de. Na de pauze meteen twee 
wissels aan Stormvogelskant: 
Mark Tol  en Ronnie Nolles 
stonden hun plaatsen af aan 
Brian van Laar en Nigel Ouds-
hoorn. Voor het publiek werd 
de wedstrijd een stuk aantrek-
kelijker. Na vier minuten in de 
tweede helft verscheen Melvin 

van Eck alleen voor doelman 
Jan Ziere die ten koste van een 
hoekschop redding kon bren-
gen. Uit deze ontstane stan-
daardsituatie was het verdedi-
ger Lars Verlinden die zijn team 
met een schuiver in de uiterste 
hoek op een 0-2-voorsprong 
kon brengen. Een minuut later 
had Stormvogels haar antwoord 
reeds klaar, want uit een voor-
zet van invaller Brian van Laar 
verkleinde de 17-jarige en zeer 
actieve Jeroen de Bruin, die op 
een heel goed gespeelde wed-
strijd kan terugzien,  de achter-
stand tot 1-2. En opnieuw wist 
VVIJ, met nog een half uur te 
spelen, de marge tot twee doel-
punten te vergroten door een 
doelpunt van Michiel Midden-
sluis na een subtiel hakje van 
Melvin van Eck, 1-3.
Het team van trainer Dick-Jan 
Ente rechtte haar rug en nadat 
Henk Swier van een meter of elf 
overschoot, was het opnieuw 
youngster Jeroen de Bruin die 
met een prachtige omhaal de 
stand tot 2-3 verkleinde.
Met nog een kwartier te spelen 
rook Stormvogels bloed en pas 
één minuut in blessuretijd kon 
de gelijkmaker genoteerd wor-
den. Nigel Oudshoorn zette zijn 
tegenstander op het verkeerde 
been om vervolgens doelman 
Jeffrey Wolff het nakijken te ge-
ven, 3-3. Dat de blijdschap aan 
Stormvogels-kant heel groot 
was, valt te raden. Donder-
dagavond speelt Stormvogels 
in Utrecht om 19.30 uur tegen 
Hercules om vervolgens zon-
dag a.s. om 14.00 uur in Bever-
wijk aan te treden tegen DEM.

DCIJ-nieuws
Debuut jeugdleden

in de onderlinge
IJmuiden - Om in de toekomst 
met de ‘Damclub IJmuiden’ nog 
een belangrijke rol in de dam-
wereld te kunnen vervullen is het 
zaak om de jeugd te enthousias-
meren. Al enkele jaren is men bij 
DCIJ druk doende jeugdige dam-
mertjes op te leiden. Een kern van 
jeugdleiders zet zich wekelijks in 
om hen de schoonheid van het 
spel bij te brengen. Talloze toer-
nooien worden er georganiseerd 
om de speelsterkte met leeftijd-
genoten uit heel Noord-Holland 
te meten. Op een bepaald mo-
ment komen de talenten naar bo-
ven en mogen zij debuteren bij de 
senioren. Martijn Vis, Yunus Piro-
glu en Rick de Wolf (foto) moes-
ten het opnemen tegen Jan Apel-
doorn. Onbevangen en zonder 
verliesangst trokken zij van leer. 
Het belangrijkste is dat ze wat er-
varing opdoen. Martijn Vis en Yu-
nus Piroglu verloren. Met Rick de 
Wolf ging het beter. Zo goed zelfs 
dat hij een fraaie remise behaalde. 
Casper Remeijer boekte een 
prachtig resultaat door de nog on-
geslagen Jesse bos te kloppen.
Martin van Dijk en Stijn Tuijtel 
hielden elkaar goed in evenwicht 
en speelden remise. Een zelf-
de resultaat behaalde Cees van 
der Vlis tegen Cees Pippel. Ook 

bij de ontmoeting tussen Conall 
Sleutel en Jacqueline Schouten 
kwam het niet tot een verbreking 
van het evenwicht. Voor de ver-
rassing van de avond zorgde Vin-
ce van der Wiele die korte metten 
maakte met Stella van Buuren. Jan 
Maarten Koorn kreeg geen grip op 
het gewiekste spelletje wat Nico-
le Schouten hem voorschotelde. 
Meer dan een punt zat er niet in. 
Piet Kok verzette zich met hand en 
tand maar was niet opgewassen 
tegen het inventieve spel van Wil-
lem Winter. 

Eigen onderdak voor 
EHBZ dankzij DSW
IJmuiden - Danny en Petra Ule-
hake, eigenaar van DSW Schil-
derwerken uit IJmuiden, hebben 
na wat gesprekken met Dave de 
Koning van EHBZ-Velsen (Eerste 
Hulp Bij Zeehonden) een onder-
komen in hun eigen pand ter be-
schikking gesteld.
De vrijwilligers van EHBZ staan 
365 dagen per jaar en 24 uur per 
dag klaar om opgeroepen te wor-
den bij calamiteiten omtrent zee-
honden en zeezoogdieren. Alle 
spullen staan nu op verschillende 
locaties, denk hierbij aan de hand-
doeken, een bak voor de bruinvis-
sen en spullen voor markten en 
braderieën. Dit is geen werkbare 

situatie. Deze mensen staan dag 
en nacht klaar, niet alleen om de 
nog levenden dieren te vervoeren 
maar ook voor het opruimen van 
overleden zeehonden en zeezoog-
dieren. Als deze vrijwilligers er niet 
zouden zijn, dan blijven deze ka-
davers achter op het strand of in 
de duinen. Tevens is het prettiger 
om bij kleine problemen aan de 
auto dit binnen te kunnen repa-
reren dan buiten in weer en wind. 
Danny en Petra Ulehake heb-
ben de toezegging gedaan om de 
ruimte voor onbepaalde tijd ter be-
schikking te stellen. Dave de Ko-
ning is Danny en Petra zeer dank-
baar voor het mooie onderdak. 

IJmuiden - Speeltuin Zeewijk 
gaat zondag 17 maart om 13.00 
uur weer open voor een nieuw 
speeltuinseizoen. In de winter-
maanden is hard geklust om alles 
weer zo veilig mogelijk te maken. 
De kabelbaan is gerenoveerd 
dankzij de Dukatenactie van 
klanten van DekaMarkt. De en-
tree is 0,50 euro per persoon. En 
een gezinsabonnement kost 20 
euro voor het hele seizoen.Voor 
verdere activiteiten bekijk de we-
bpagina www.speeltuinzeewijk.nl 
of de Facebookpagina. Het adres 
vam Speeltuin Zeewijk is Orion-
weg 700. Het telefoonnummer is 
0255-515248 of 537990. 

Speeltuin 
Zeewijk 

weer open

IJmuiden - Vind je het leuk om 
een palmpaasstok te maken? En 
om het verhaal achter de palm-
paasstok te horen? Zaterdag 23 
maart van 14.00 tot 16.00 uur gaat 
men in het verenigingsgebouw De 
Bolder, Bloemstraat 124, palm-
paasstokken maken met alles er 
op en er aan. Stokken timmeren, 
met gekleurd papier versieren, 
snoepjes rijgen en een haan bo-
venop. Iedereen is van harte wel-
kom. Voor informatie: Nanda Tol, 
telefoon 0255-512740 of Harald 
Münch, telefoon 0255-515260.

Palmpaasstok 
maken

IJmuiden - Zaterdag 16 maart is 
er weer een bingo- en loterijavond 
in speeltuin De Veilige Haven aan 
de Heerenduinweg.De avond be-
gint om 20.00 uur, zaal open om 
19.30 uur. Er zijn weer leuke prij-
zen te winnen. Wie woonachtig 
is in IJmuiden en geen vervoer 
heeft kan contact opnemen met 
telefoonnummer 0255-527010 of 
0255-518077, dan wordt men ge-
haald, en na afloop weer thuis 
gebracht. De opbrengst van de-
ze avond is voor de speeltuin om 
weer leuke speeltoestellen te ko-
pen.

Bingo- en 
loterijavond

Velsen-Noord - Vorige week vrij-
dag hield de politie een man van 
22 jaar uit Lelystad en een vrouw 
van 34 jaar (woonplaats onbe-
kend) aan wegens inbraak bij een 
tuinhuisje aan de Wijkermeerweg. 
De politie kreeg melding dat er 
ingebroken was in het tuinhuis-
je en nam poolshoogte. De ver-
dachten verklaarden al enige tijd 
in het tuinhuisje te verblijven en 
het te gebruiken voor onderdak. 
De twee zijn na verhoor op last 
van justitie heengezonden.

Verbleven
in tuinhuisje
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Bluestrain to Thalia 
’45 jaar later’

IJmuiden - De legendarische 
bluesband John the Revelator 
bestaat dit jaar 45 jaar en gaat 
er een mooi en muzikaal span-
nend retro jaar van maken. 
Tijdens het bluesconcert op 
zaterdag 23 maart in het Tha-
lia  Theater aan de Breesaap-
straat 52 zal de band uitstap-
jes maken naar de begintijd, 
toen eind jaren zestig de En-
gelse supergroepen Fleetwood 
Mac, Cream, Pink Floyd, Blind 
Faith, Traffic en Derek and the 
Dominos de wereld verover-
den met enerverende en tijdlo-
ze muziek. 
45 jaar na dato trekt de band 
John the Revelator alles uit de 
kast om deze muzikale hoogtij 
dagen te doen herleven.
Als speciale gasten zijn voor 
deze avond uitgenodigd zan-
ger Jacques Kloes (Dizzy 
Man’s Band), The Mississip-
pi Threesome (backing vocals), 
Alabama Horn saxofonist Bert 
Baars en gitarist Henk Schip-
pers (Blues of zo). Het voorpro-
gramma wordt verzorgd door 
het power-blues trio ‘Blues of 
zo’. 
De band heeft een verrassing 
in petto voor alle bezoekers die 
naar de Bluestrain komen. In 
januari van dit jaar  is de band 

de studio ingedoken en heeft 
een nieuw  album (EP) opge-
nomen ‘Danny’s chant’. De CD 
bevat 5 puntgave songs van 
Danny Kirwan, de gitarist die 
eind jaren zestig door Peter 
Green werd aangetrokken om 
zijn formatie Fleetwood Mac te 
versterken. De CD is een eer-
betoon aan deze gitarist die 
met zijn puntgave geluid weg-
droomt in zijn songs. Tom Huis-
sen, bassist zanger van John 
the Revelator, trok in die jaren 
samen op met Danny en was 
ook bij de auditie die er toe 
leidde dat hij de derde gitarist 
werd in de fameuze Fleetwood 
Mac. Doodzonde dat hij de 
druk van de muziek business 
uiteindelijk niet aankon en te-
genwoordig als dakloze door 
London zwerft.
Het album ‘Danny’s chant’ is 
alleen verkrijbaar op de avond 
zelf en gratis beschikbaar voor 
alle bezoekers. Het album komt 
daarna niet in de ‘losse’ ver-
koop. Een collector’s item dus.
De toegang bedraagt 15 eu-
ro, inclusief gratis CD ‘Danny’s 
chant’. Aanvang 21.00 uur, zaal 
open 20.15 uur
Meer informatie: telefoon 
0255-514217. Zie ook www.tha-
liatheater.nl.

Regio – Aan het college van 
B&W zijn vragen gesteld over 
HVC, Huisvuil Centrale Alkmaar. 
In de IJmuider Courant was 12 
februari te lezen dat de financië-
le situatie van de huisvuilcentra-
le in onze regio zeer zorgelijk is. 
Er zou door het bedrijf de laat-
ste jaren miljoenen euro’s zijn 
gestoken in windmolens en zon-
ne-energie. Ook zou er sprake 
zijn van investering in stadsver-
warming in Purmerend. Het col-
lege van B&W van de gemeen-
te Velsen is volledig op de hoog-
te van de stand van zaken. Als 
aandeelhouder geven zij in mede 
sturing aan het bedrijf. B&W zegt 
dat HVC met haar beleid een be-
langrijke bijdrage levert aan het 
realiseren van de milieudoel-
stellingen in Velsen. Het is ook 
in het belang van de gemeen-
te dat HVC niet alleen afhanke-
lijk is van de verwerking van af-
val. De aandeelhouders hebben 
er op aangedrongen dat HVC 
zijn strategische koers herijkt en 
dat er alleen nog wordt geïnves-
teerd in door de aandeelhouders 
aangegeven kaders. De aandeel-
houders zijn geen voorstander 
van investering in de stadsver-
warming van Purmerend. Overi-
gens is de stand van de door de 
aandeelhouders geborgde geld-
leningen van HVC zeer stabiel. 
Inwoners van de IJmond hoe-
ven zich geen zorgen te maken 
over verhogingen van tarieven 
van HVC. Tegenvallers worden 
op aandringen van de aandeel-
houders binnen de bedrijfsvoe-
ring opgelost. (Karin Dekkers)

Zorgen 
over HVC

Regio - Op zondag 17 maart 
wordt een spirituele beurs gehou-
den in het sportcomplex Waterak-
kers, Kerkweg 221 in Heemskerk. 
Van 11.00 tot 17.00 kan het pu-
bliek kennismaken met parag-
nosten, helderzienden, mediums 
en kaartlegsters. Men leert meer 
over aurafotografie en psychome-
tri en er zijn edelstenen, sieraden 
en boeddha’s te koop. Iedere 25e 
bezoeker krijgt een gratis consult 
en er worden gratis vetmetingen 
en voedingsadviezen aangebo-
den. Lies Vink is ook van de par-
tij. De Castricumse zet zich al ja-
ren in om straatkinderen van Ka-
thmandu in Nepal een thuis te 
geven. Entree vijf euro, kinderen 
tot twaalf jaar gratis. 

IJmuiden - De kofferbakmarkt  
die op zondag 17 maart gepland 
stond op het Velserduinplein 
gaat in verband met de extre-
me kou niet door. De organisatie 
hoopt dat het op zondag 21 april 
wel door gaat. Voor meer infor-
matie: telefoon 0255-518380 06-
42456182. 

Kofferbakmarkt 
gaat niet door

Southern Train in Witte 
Theater Stage Café

IJmuiden - De oersterke bluesrockformatie Southern Train uit Haar-
lem heeft zich verdiept in de blues uit het Zuiden en dan met name 
het veelzijdige repertoire van strakke riffs tot vintage blues. 
De muziek komt recht uit het hart, het zelfde waarmee Southern 
Train speelt en de muziek neerzet: gedreven, passievol en vol over-
gave. Dat de band uit vijf klasse musici bestaat blijkt uit het feit dat 
Southern Train bij de laatste Clash of Coverbands Benelux door de 
vakjury unaniem tot winnaar werd uitgeroepen. Het jury rapport luid-
de: ‘Muzikaal technisch steekt alles goed in elkaar waarbij iedere 
muzikant optimaal kan exelleren’. 
Met de dynamische podiumpresentatie en boeiende uitstraling weet 
de band bij ieder optreden het stuc van de muur te spelen, een ab-
solute must-see. 
Southern Train bestaat uit: snarenwonder Sytse Bakker, drummer 
Remmert Velthuis, gitarist Niels Heemskerk, zanger Edgar Meijne, en 
bassist Merlijn van Nieuwenhuizen. Stage Café vindt plaat op zon-
dag 17 maart in het Witte Theater aan de Kanaalstraat 257. Aanvang 
17.30 uur. De toegang is gratis. 

Vogel Makelaars helpt bij 
bezwaar WOZ-waarde
IJmuiden - Onlangs hebben 
huiseigenaren met de aanslag 
OZB van de gemeente de nieu-
we WOZ-waarde opgekregen. 
,,Uit onderzoek is gebleken dat 
deze waarde vaak te hoog is 
vastgesteld. Hierover werden in 
februari zelfs kamervragen ge-
steld’’, meldt Vogel Makelaars. 
Voor het belastingjaar 2013 
wordt de waarde van een jaar 
eerder aangehouden, te we-
ten 1 januari 2012 dus daar-
in is de waardedaling over het 
jaar 2012 nog niet verwerkt. Uit 
gepubliceerde gegevens van 
De Waarderingskamer zou in 
de gemeente Velsen de gemid-
delde WOZ-waarde van wonin-
gen ongeveer 3 procent zijn ge-
daald ten opzichte van het jaar 
ervoor. Toch blijkt in de prak-
tijk dat de gemeente de WOZ-
waarde van veel woningen juist 
heeft verhoogd! ,,Een waarde-
stijging van de WOZ-waarde 
van 7 % is hierbij geen uitzon-
dering’’, aldus Vogel. Dit blijkt 
uit de diverse aanmeldingen bij 
Vogel Makelaars van eigenaren 
die via Vogel bezwaar gaan ma-
ken. Vorig jaar maakten onge-
veer 4 % van de huiseigenaren 

bezwaar en circa 6 % van de ei-
genaren van bedrijfspanden. De 
verwachting is dat het aantal dit 
jaar hoger zal uitvallen. Natuur-
lijk zijn niet alle WOZ-waarden 
te hoog vastgesteld, maar vol-
gens Vogel kan het geen kwaad 
kritisch te blijven om te voorko-
men dat u teveel belasting be-
taalt. 
Vogel Makelaars biedt huisei-
genaren een gratis dienstver-
lening aan om de WOZ-waarde 
te controleren en zo nodig gra-
tis bezwaar voor hen te maken. 
Vogel is hiervoor een samen-
werkingsverband aangegaan 
met Previcus Vastgoed. Previ-
cus was de eerste dienstver-
lener die op basis van ‘no cu-
re no pay’ particulieren en be-
drijven in heel Nederland gra-
tis helpt bij het verlagen van de 
WOZ-waarde. Ook als de WOZ-
waarde juist blijkt te zijn wor-
den geen kosten in rekening 
gebracht. Bezwaar maken te-
gen de opgegeven WOZ-waard 
dient binnen zes weken te ge-
beuren. U kunt meer informatie 
vinden (en eventueel ook gratis 
bezwaar maken) via www.vo-
gelmakelaars.nl.

Duco Veldhuyzen turnt 
kwartfinale in Alkmaar
IJmuiden - Zaterdag 9 maart 
was voor Duco Veldhuyzen (15) 
uit IJmuiden de aftrap naar de 
finale NK turnen. Duco turnt bij 
SV Pax Haarlemmermeer.
In Alkmaar was de eerste mee-
ting met andere turners in de 
junioren 1, 1e divisie. Na een 
turbulente voorbereiding be-
gon Duco zelfverzekerd aan 
zijn oefeningen. Na een goe-
de vloer-, voltige- en ring-oefe-
ning stond Duco op een mooie 
eerste plaats.(respectievelijk 

12.70,11.10 en 11.40. Die eer-
ste plaats heeft hij vast kun-
nen houden tot en met het vijf-
de toestel. Als laatste onder-
deel moest hij rek doen en dat 
verliep niet geheel vlekkeloos. 
Uiteindelijk moest Duco ge-
noegen nemen met een vijfde 
plaats. Toch kijkt hij met tevre-
denheid terug en weet waar de 
aankomende weken aan ge-
werkt moet worden. Half mei 
staat de halve finale op het 
programma.
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Koudste maartfase in 
ruim een kwart eeuw tijd
Momenteel beleven we de 
koudste maartfase sinds 1987 
als we kijken naar de perio-
de half maart. Destijds in 1987 
was de hoofdwinter al koud 
met op 14 januari een legenda-
rische dag waarop het niet veel 
warmer werd dan -10 tot -13 
graden en het voor het gevoel 
wel -35 leek door de snerpen-
de wind. Maart gaf toen een 
ijzige apotheose met in Noord-
Nederland de ijzelramp die het 
bomenbestand ongekend aan-
tastte. Op 18 maart kon zelfs 
nog worden geschaatst op het 
Zuidlaardermeer.
Inmiddels is het allerkoudste 
weer met gevoelstemperaturen 
tot -12 graden voorbij en oogt 
het ook vriendelijker in het 
Kennemerland en de IJmond 
met wat meer zon op het pleit. 
De wind heeft op donderdag 
een noordcomponent en de 
kans op een enkele sneeuw-
bui is mogelijk. Door die aan-
landige wind en de maartzon 
komt het kwik al wel uit rich-
ting 5 graden.
We leven inmiddels half maart 
en we hebben ruim een week 
terug kunnen zien waar-
toe het kwik in staat is. Maxi-
maal werd het immers een bij-
na zomerse 19 graden op som-
mige stekken. Overdag zien 

we de temperaturen nu inder-
daad iets hoger uitkomen dan 
op maandag en dinsdag toen 
het extreem koud bleef in on-
ze IJmondiale omgeving. De 
nachten blijven ronduit koud 
met tot vrijdagochtend kans op 
lichte of matige vorst, rond -5 
graden.
Pluspunt is dat de zon meer 
uren maakt de komende da-
gen en het geheel iets fleuriger 
doet ogen. Tegen het week-
einde nadert een portie zach-
te lucht vanuit het westen, sa-
menhangend met een opko-
mende depressie en aanslui-
tend volgt neerslag. Gezien de 
koude voorgeschiedenis kan 
dat sneeuw zijn die later in re-
gen overgaat. Vervolgens wordt 
het (tijdelijk!) minder koud, 
maar zacht wordt het niet.
Zicht op onvervalst lenteweer 
is er nauwelijks, hoewel er voor 
eind maart toch wel aanwijzin-
gen zijn dat het flink zachter 
zou kunnen worden. 
De allerlaatste weermodeluit-
komst projecteert nu echter 
weer nieuwe kou halverwege 
aanstaande week. 

Meer via de weerprimeurlijn 
0900-1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Fiscale mogelijkheden 
optimaal benutten
IJmond - Wanneer de welbe-
kende ‘blauwe enveloppe’ in de 
brievenbus is gevallen, moet voor 
1 april 2013 de aangifte inkom-
stenbelasting over 2012 zijn in-
gediend. Het invullen hiervan 
vinden veel mensen een verve-
lende en tijdrovende klus, hoe-
wel het steeds eenvoudiger lijkt 
te worden doordat veel gegevens 
al automatisch worden ingevuld 
door de belastingdienst.
De praktijk leert echter dat men-
sen die zelf hun aangifte invullen, 
of laten invullen door die handi-
ge buurman of kennis, lang niet 
alle fiscale faciliteiten benutten. 
Denk alleen al aan aftrekposten 
als bijvoorbeeld de hypotheek-
renteaftrek, ziekte- en studiekos-
ten of giften. En dit is nog maar 
een kleine greep uit de vele fis-
cale aspecten die invloed heb-
ben op de hoogte van de te beta-

len inkomstenbelasting. Boven-
dien wijzigen ieder jaar de com-
plexe fiscale spelregels.
Flynth IJmond staat voor u klaar 
met een professioneel team van 
adviseurs. Met hulp van Flynth 
IJmond weet zeker dat waar dat 
mogelijk is belasting wordt be-
spaard en u wellicht zelfs geld te-
rugkrijgt. Daarnaast wordt gead-
viseerd hoe u in de toekomst ver-
dere besparingen kunt realise-
ren. Flynth helpt u graag om uw 
aangifte volledig en tijdig in orde 
te maken. Redt u het niet voor 1 
april? Wees gerust, een verzoek 
om gebruik te maken van de uit-
stelregeling biedt de mogelijk-
heid deze termijn te verlengen. 
Meer weten of van gedachten 
wisselen? Neem contact op met 
Adri Sprokholt of André Tem-
pelaar op 0251-246064 of via 
ijmond@flynth.nl.

Kennemerplein 20   2011 MJ Haarlem 
Tel.: (023) 551 23 14          Fax: (023) 532 70 18 
e-mail: haarlem@flynth.nl     www.flynth.nl

Nieuwe plannen
voor Witte Theater

IJmuiden – Het Witte Theater 
krijgt vanaf 1 augustus 2013 geen 
subsidie meer van de gemeente 
Velsen. In een viertal bijeenkom-
sten is besproken hoe het nu ver-
der moet met het Witte Theater. 
Stichting Witte Theater kon zelf 
geen sluitend bedrijfsplan bieden. 
B&W zou onderzoek doen naar de 
mogelijkheden om het Witte The-
ater te laten voortbestaan zonder 
subsidie.
Dat is gebeurd in overleg met 
Stichting Witte Theater, Stich-
ting Stadsschouwburg Velsen, 
Stichting Kunstencentrum Vel-
sen, Stichting Bibliotheek Velsen 
en Stichting Welzijn Velsen. Daar-
naast hebben vier initiatiefnemers 
zich gemeld bij de wethouder met 
ideeën voor behoud van het Witte 
Theater. Een van het zou het the-
ater willen exploiteren. Er heb-
ben vervolgens verschillende bij-
eenkomsten en gesprekken plaats 
gevonden. De conclusie is dat een 
meer commerciële aanpak nodig 
is om met dezelfde brede culturele 
basis verder te bouwen. 
Een ondernemersduo dat al jaren 
succesvolle culturele evenemen-
ten organiseert heeft de ambitie 
om naast een meer commerciële 
aanpak ook de amateurkunst en 
cultuureducatie te handhaven. Het 
hele gebouw moet een multifunc-

tioneel uitgaanscentrum en cultu-
reel broeinest worden voor de rui-
me regio. Het ondernemersduo wil 
de horecafaciliteiten uitbreiden en 
verbeteren; op vrijdag, zaterdag en 
zondag muziek- en dansavonden 
houden; de zalen en kantoorruim-
tes verhuren en een werkplaats 
opzetten voor jonge start-ups in 
de creatieve sector. Belangrijk on-
derdeel van het plan is het (terug)
vinden van aansluiting met de be-
langrijkste doelgroepen, waaron-
der de 20-plussers voor wie in de 
gemeente weinig aanbod is. 
Het alternatief, een kostendekken-
de exploitatie door Stichting het 
Witte Theater is niet mogelijk ge-
bleken. Een nieuwe opzet van de 
stichting met deelname van ver-
schillende gebruikers van het the-
ater wordt als onuitvoerbaar ge-
zien door het College van Velsen. 
Dat betekent het einde voor Stich-
ting het Witte Theater.
Zolang er geen plan is blijft de ge-
meente Velsen zitten met kosten 
voor het Witte Theater. Daarom wil 
de gemeente per 1 augustus 2013 
een nieuwe huurovereenkomst af-
sluiten. Voordat de gemeente kan 
beslissen zal worden onderzocht 
onder welke voorwaarden de 
huurovereenkomst met een nieu-
we exploitant tot stand kan ko-
men. (Karin Dekkers)

CDA IJmond 
antwoordt op 

vragen over zorg
Regio - ,,Hoe moet het met mijn 
kind met een iq van 30 en een 
zorgzwaartepakket 3? Ze woont 
nu in een instelling, maar dat is 
straks alleen nog voor zorgzwaar-
tepakket 5. En dagbesteding gaat 
ook al weg.’’ De vraag van een 
moeder die goed op de hoog-
te is van alle dreigende bezuini-
gingen. Woonzorgcentra verdwij-
nen, 100.000 verzorgenden ver-
liezen hun werk. En er is aan alle 
kanten geldgebrek in de zorg. En 
dat terwijl de mensen steeds ou-
der worden. Maandagavond kwa-
men meer dan honderd bezoekers 
vol vragen naar de CDA IJmond 
bijeenkomst in de Jansheeren 
met het thema: ‘Hoe verder met 
de zorg?’ CDA Tweede Kamerlid 
Mona Keijzer, wethouders en po-
litici van de vier gemeenten, zorg-
verzekeraars en zorgverleners wa-
ren aanwezig om iets te vertellen 
en vragen te beantwoorden. Na 
de pauze verklaarde Mona Keijzer 
hoe het CDA staat tegenover de 
bezuinigingen in de zorg en waar 
Den Haag mee bezig is: ,,75% be-
zuinigen op huishoudelijke hulp is 
eigenlijk afschaffen’’, aldus Mo-
na. Ook het gegeven dat in 2016 
de AWBZ wordt wegbezuinigd 
baart haar zorgen. ,,Het is het ein-
de van de zorgplicht. Ik hoop dat 
wordt ingezien dat dit zo niet kan. 
Ook de overdracht van Jeugdzorg 
naar gemeenten is zorgelijk, er 
moet nog heel veel worden gere-
geld. Er zijn grenzen aan de bezui-
nigingen!’’ De gemeenten krijgen 
een grote taak in de nieuwe vorm 
van zorg. Daar zullen ook andere 
partijen aan mee moeten doen, zo-
als zorgverzekeraars en zorgverle-
ners. Wie krijgt de regie? En hoe 
gaat het er uit zien? Kleinschalige 
zorg in de wijk is dat de oplossing, 
zoals Jos de Blok van Buurtzorg al 
uitvoert. Maar hoe moet het met 
al die mensen die niet zelfstandig 
kunnen wonen? Er zal veel crea-
tiever met mogelijkheden moeten 
worden omgesprongen, uitgaan-
de van het bekende ‘keukentafel-
gesprek’ met WMO. We zullen al-
lemaal wat zelfredzamer moeten 
worden en allemaal een steentje 
bijdragen. Oude patronen moeten 
worden losgelaten en we moeten 
openstaan voor nieuwe vormen, 
zoals de Kanteling van het WMO 
voorstaat. (Karin Dekkers/foto: 
Leo Tilmans)

Leerlingen spannen zich 
in voor Rode Kruis Velsen
IJmuiden - In het kader van hun 
maatschappelijke - c.q. praktijk 
schoolstage - geven drie leer-
lingen van het Tendercollege de  
gang van het onderkomen van 
de afdeling Velsen van Het Ne-
derlandse Rode Kruis een fikse 
opknapbeurt.
Onder leiding van hun docent, 
Erik Brouwer, zijn Damy van 
Duin, Jack Portegies en Teren-
ce de Goede druk bezig met het 
schuren en plamuren van de 
deuren in de gang van het Ro-
de Kruisgebouw in Velsen-Zuid. 
Als het voorbereidende werk ge-
daan is volgt het echte schilder-
werk en wordt de gang weer van 
frisse kleuren voorzien. 
Damy wil later brandweerman 
worden en voelt zich al helemaal 
thuis op het terrein waar ook 
de brandweer is gevestigd. Ter 
voorbereiding op zijn wens om 
brandweerman te worden zit hij 
al reeds bij de jeugdbrandweer 

en weet daar een hoop over te 
vertellen.
Jack wordt later schilder en leeft 
zich nu al helemaal uit in het 
nauwgezet plamuren en schuren 
van de beschadigingen. Maar 
het leukste vindt hij toch straks 
het schilderen van de deuren en 
de gang.
Wat hij later zal worden weet Te-
rence nog niet zo goed, de keu-
ze voor hem gaat tussen schil-
der of stratenmaker. In ieder ge-
val  vindt Terence dit een mooie 
gelegenheid om het betere schil-
derwerk eens in de praktijk te 
beoefenen. 
Het bestuur van de afdeling Vel-
sen is erg gelukkig met de hulp 
van het Tendercollege. Het mes 
snijdt met dit project van twee 
kanten. Enerzijds een noodzake-
lijke opknapbeurt van de gang 
en anderzijds een prima stage-
project voor de drie enthousiaste 
leerlingen van het Tendercollege.
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Brainstorm over 
citymarketing Velsen

Velsen - Vorige week woens-
dag kwamen verschillende on-
dernemers en betrokken inwo-
ners uit Velsen op uitnodiging 
van ‘Velsen aan Zee’ bijeen voor 
een brainstorm over de citymar-
keting van Velsen. 
Het team van ‘Velsen aan Zee’ 
wil een meer structurele aanpak 
van citymarketing voor de gehele 
gemeente Velsen. Peter Luit, één 
van de initiatiefnemers: ,,We zijn 
aan het verkennen hoe we on-
ze fraaie gemeente meer kunnen 
gaan positioneren voor zowel de 
‘dichtbij- als de verwegmens’. Er 
zijn nu ook initiatieven om de 
gemeente te promoten maar dat 
richt zich dan óf specifiek op toe-
risme of bijvoorbeeld op IJmui-
den. Wij willen citymarketing op 
diverse terreinen en voor de ge-
hele gemeente Velsen. We heb-
ben bijvoorbeeld goed technisch 

onderwijs, we zijn een vrij groene 
gemeente vlakbij Haarlem, Am-
sterdam en Schiphol. Zo zijn er 
nog wel meer aspecten waarop 
Velsen zich kan promoten. Met 
zes specialisten uit het marke-
ting- en communicatie speelveld 
zijn wij een slagvaardig team. We 
ondersteunen echter ook elk ini-
tiatief, die inwoners, bedrijven of 
verenigingen nemen om samen 
te werken aan het promoten van 
onze mooie gemeente.”  
Tijdens de brainstormsessie 
werd aan de deelnemers ge-
vraagd wat belangrijk is voor 
Velsen en waar Velsen zich meer 
kan op promoten. Er zijn veel 
ideeën gelanceerd en het team 
van Velsen aan Zee gaat dit na-
der uitwerken tot maximaal vijf 
items waar een eerste slag mee 
wordt gemaakt. Zie ook www.
velsenaanzee.nl.

Markt IJmuiden moet 
aantrekkelijker worden
IJmuiden – De gemeente Vel-
sen heeft op verzoek van de 
gemeenteraad onderzoek ge-
daan naar mogelijkheden om de 
markt in IJmuiden te verbete-
ren. De weekmarkt in IJmuiden 
heeft het moeilijk door de crisis, 
met name het non-food segment 
heeft het zwaar. De marktkoop-
lieden moeten daarom meer hun 
best doen om de markt aantrek-
kelijker te houden. De gemeente 
kan daarbij helpen. B&W en de 
gemeenteraad zien duidelijk dat 
een goed functionerende week-
markt in IJmuiden het winkel-
centrum kan versterken en an-
dersom.
Om de markt aantrekkelijk te 
houden kan de gemeente be-
paalde maatregelen nemen, bij-
voorbeeld via de Marktverorde-
ning en uiteraard in goed over-
leg met de marktkooplieden en 
de marktmeester.
Een van de maatregelen is bij-
voorbeeld het digitaal innen van 
marktgelden per maand of kwar-
taal in plaats van contant. Dit om 
te voorkomen dat marktkooplie-
den niet komen opdagen. In de 
marktverordening horen markt-
kooplieden om 9.00 uur klaar te 
staan. De marktmeester moet 
hierop toezien en ook op het feit 
dat zij niet eerder vertrekken dan 
afgesproken.
Ook is gesproken over de locatie 
van de markt. Van de 35 koop-

lieden hebben de meeste aan-
gegeven een voorkeur te heb-
ben voor de huidige locatie op 
het Velserduinplein en eventueel 
een compactere opstelling ach-
ter de Hema. Een opstelling in 
carrévorm of verplaatsing naar 
Plein 1945 of de Kennemerlaan 
kregen minder stemmen. De ge-
meente gaat nu onderzoeken of 
er genoeg ruimte is op de locatie 
achter de Hema en wat de kos-
ten zijn van het verplaatsen van 
stroomkasten en stormankers. 
Een bijkomend voordeel van de-
ze locatie is dat er zo meer par-
keerruimte vrij komt en dat be-
zoekers die met de auto komen 
nu altijd via de markt naar de 
Lange Nieuwstraat lopen. 
De gemeente heeft de markt-
kooplieden aangeboden financi-
eel bij te dragen aan een promo-
tieplan. Hierover moet nog nader 
worden gesproken. Maar acties 
als Sinterklaas, kerst, proeven en 
dergelijke leidden altijd tot meer 
bezoekers.
Wethouder Vennik heeft in 2011 
met een delegatie van de markt 
een bezoek gebracht aan een 
geprivatiseerde markt, de Sier-
markt in Amsterdam. De rol van 
de gemeente blijft hierbij be-
perkt tot het verhuren van een 
locatie. Hoewel de marktlieden 
de voordelen van zo’n opzet zien, 
wachten ze liever nog de eerste 
resultaten af. (Karin Dekkers)

Velsen - Zaterdag 16 maart 
geeft muziekvereniging Soli 
haar jaarlijkse concert in Stads-
schouwburg Velsen. De vier ele-
menten, aarde, vuur, water en 
lucht, zijn het thema van de-
ze bijzondere avond. Het jaar-
lijks voorjaarsconcert wordt de-
ze keer geregisseerd door Jan-
neke Boonstra. Kaarten (inclu-
sief pauzedrankje en gardrobe) 
zijn via www.stadsschouwburg-
velsen.nl verkrijgbaar. Op werk-
dagen tussen 10.00 en 15.00 uur 
aan de kassa en telefonisch van 
12.00 tot 16.00 uur.

Concert Soli

Velsen-Zuid - Van 18 tot 23 maart 
houden alle Odd Fellowloges 
in Nederland een zogenaamde 
open week. Voor de regio IJmond 
en Zuid-Kennemerland zal de 
IJmondloge in Velsen-zuid voor al-
le belangstellende inwoners haar 
deuren wijd openen op donder-
dag 21 maart op een loge-avond 
in hun gebouw aan Stationsweg 
95 in Velsen-Zuid. U wordt met 
een kop koffie ontvangen door le-
den van de IJmondloge (mannen). 
In de ontmoetingsruimte en recre-
atieruimte wordt wat uitgelegd. 
Met deze introductieavonden wil-
len Odd Fellows mensen bereiken 
die de extra factor bezitten, die 
hen tot een geschikt Odd Fellow 
zou kunnen maken, zoals levens-
ervaring, leergierigheid, inhoud en 
persoonlijkheid. Mensen die zich 
persoonlijk willen ontplooien en 
willen deelnemen aan gezelligheid 
in een vriendenclub. Odd Fellows 
willen hun vereniging laten groei-
en door verjonging en vernieu-
wing, met mensen die een nieuwe 
uitdaging niet uit de weg gaan. Zo 
hopen Odd Fellows mee te werken 
aan een betere samenleving. Alle 
belangstellende inwoners van de 
regio IJmond en Zuid-Kennemer-
land (Velsen, Haarlem, Haarlem-
mermeer, Zandvoort, Bloemendaal 
en  Heemstede) zijn van harte wel-
kom. U kunt parkeren op de hoek 
Stationsweg-Minister van Hou-
tenlaan. Laat graag even weten of 
u alleen of met uw partner deze 
avond wilt bijwonen. Of spreek af 
voor een andere avond via de heer 
H. Bouma, tel. 023-5271833, email: 
info@ind-part.com. Voor meer in-
formatie zie www.oddfellows-vel-
sen.nl.

Open avond 
Odd Fellows

Het Witte Theater
Fay Lovsky, Jet Stevens 
en Laurens Joensen
IJmuiden - Een Zeeuwse, een 
kwart Tsjechische en een hal-
ve Far Oerman, verenigd in pas-
sie voor authentieke muziek en 
maffe teksten. Samen op een 
klein podium vol akoestische 
instrumenten, waarvan er één 
elektronisch: de theremin, een 
revolutionair instrument uit de 
jaren ‘20. En omdat ze elkaar 
hebben gevonden in de shuf-
fle-stijl krijgt het luisterend pu-
bliek van alles te horen; muset-
te, bossa nova, hoempa, calyp-
so, americana en wat je verder 
krijgt als je er een theremin, een 
vibrafoon, een zingende zaag 
plus een handjevol speelgoed 
aan toevoegt. Het gaat over ra-
dio’s, bagger, engelen en diep-
zeegeluk. Met tussendoor tekst 
en uitleg en zelfcorrigerende re-

lativering. Het optreden vindt 
plaats op zaterdag 16 maart om 
20.30 uur. 

2,- korting 
tegen inlevering van deze bon voor ‘Fay Lovsky, Jet stevens en 

Laurens Joensen’ op 16 maart 2013 om 20.30 uur. 
Bon is geldig voor 2 personen

Weer laskampioen op 
Technisch College Velsen
IJmuiden - Wie wordt er dit jaar 
de beste V.M.B.O.-leerling las-
techniek van de regio Noord-en 
Zuid-Holland? Twintig deelne-
mers streden 6 maart om deze 
felbegeerde titel. Wesley Maal-
man en Duncan Jongbloed, leer-
lingen van het Technisch Colle-
ge Velsen bleken succesvol en 
behaalden het Europees erkend 
lasdiploma. Wesley Maalman 
wist de eerste plaats te verove-
ren en gaat op 28 maart op voor 

de landelijke finale. Zijn laswerk 
was van een zeer goede kwaliteit 
en werd beloond met maar liefst 
vijf maal het cijfer 8. 
Op het Technisch College Vel-
sen worden er tegen de lande-
lijke trend in nog specifieke vak-
gebieden aangeboden. Metaal-
techniek, voertuigentechniek, 
installatietechniek  elektrotech-
niek en bouwtechniek zijn de 
vakgebieden waar de school zich 
sterk voor maakt. 
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Stadsschouwburg Velsen
Hommage aan
Adele Bloemendaal
Velsen - In januari werd één 
van de grootste Nederlandse 
theaterpersoonlijkheden tach-
tig.  Adèle Bloemendaal is zo-
wel sophisticated als ordinair, 
femme fatale en lefwijf tege-
lijk, een eersteklas vakvrouw die 
zich de wet niet laat voorschrij-
ven. Als actrice, zangeres en ca-
baretière werkte ze met groot-
heden als Leen Jongewaard en 
Johnny Kraaijkamp. En nooit za-
gen wij iemand zo genoeglijk 
in een bubbelbad onderuitzak-
ken als Adèle. Zo’n fenomeen 
kun je in een theatervoorstel-
ling niet door één actrice laten 
spelen. Op donderdag 28 maart 
(20.15 uur) komen  Sanne Wallis 
de Vries en Paul Groot – bekend 
van het satirische tv-program-
ma ‘Koefnoen’ – naar de Stads-
schouwburg Velsen om de all-
round theatermaakster met die 
heerlijke lach gezamenlijk neer 
te zetten. Met sketches, liedjes, 
oude verhalen en nieuwe teksten 
komen de vele gezichten van dit 
ongrijpbare theaterdier aan bod. 
Liedjes Adèle van alle tijden
Sanne Wallis de Vries en Paul 
Groot werden na de premiè-
re zowel door de pers als door 
het publiek bejubeld over hun 
prestaties in deze voorstelling. 
‘Hommage aan Adèle Bloemen-

daal’ is boeiend, ontroerend, hi-
larisch maar bovenal bijzonder 
grappig. Met sketches én liedjes 
geschreven door Jan Boerstoel, 
oude verhalen én nieuwe tek-
sten. Kortom een mozaïek, waar-
in de vele facetten van deze on-
grijpbare vrouw in al hun vrolij-
ke complexiteit aan bod komen. 
Het live orkest staat onder lei-
ding van Martin van Dijk, Adele’s 
vaste pianist. Prijs: vanaf 25 euro. 
Informatie: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789.

Toneelversie ‘Kramer 
versus Kramer’ in Velsen

Velsen - ‘Kramer vs Kramer’ 
was als film een onvoorstelba-
re hit en is het ultieme verhaal 
van een scheidingsdrama. Meryl 
Streep won een Oscar en Dus-
tin Hofmann alle mensenharten 
als de onhandige vader van Bil-
ly. Een gedroomd uitgangspunt 
voor een ontroerende theater-
voorstelling. 
Op woensdag 27 maart (20.15 
uur) komt de voorstelling met 
in de hoofdrollen Rick Engelkes 
en Pia Douwes naar de Stads-
schouwburg Velsen. Dit hart-

verscheurende relatiedrama is 
een bewerking van Dick van den 
Heuvel (‘Ramses’, ‘De Gelukki-
ge Huisvrouw’) en wordt gere-
gisseerd door Mette Bouhuijs 
(‘When Harry Met Sally’, ‘De Ge-
lukkige Huisvrouw’).  
De film ‘Kramer vs Kramer’ kreeg 
in 1979 maar liefst 5 Oscars, o.a. 
voor Beste Film, Beste Acteur 
(Dustin Hoffman), Beste Vrou-
welijke Bijrol (Meryl Streep) en 
Beste Regisseur (Robert Ben-
ton). Kramer vs Kramer is het 
hartverscheurende drama over 
echtscheidingen, relaties en de 
verdeling tussen werk en gezin. 
Als Ted Kramer op een avond laat 
van zijn werk thuis komt, vertelt 
zijn vrouw  hem dat ze hem gaat 
verlaten. Ze wil haar eigen iden-
titeit gaan zoeken. Ted en zijn 
zesjarige zoontje staan er nu al-
leen voor. Terwijl Ted met moeite 
zijn baan probeert te behouden, 
wordt de relatie met zijn zoon 
steeds hechter. Voor het eerst in 
zijn leven voelt hij zich een vol-
waardige vader. Maar dan komt 
Joanna terug en ze wil haar zoon 
hebben.
Prijs: vanaf 26 euro. Informatie: 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 
of telefoon 0255-515789. (foto: 
Roy Beusker)

‘Mannen komen van 
Mars...’ in Schouwburg
Velsen - Wat begon als een the-
atershow is in drie seizoenen uit-
gegroeid tot een fenomeen waar 
je geweest moet zijn: Huub Sta-
pel is op vrijdag 29 maart (20.15 
uur) nog één keer in de Stads-
schouwburg Velsen te zien als 
liefdesgoeroe in ‘Mannen ko-
men van Mars, Vrouwen van Ve-
nus’. De laatste kans om bij één 
van zijn allerlaatste bijgeboek-
te voorstellingen te zijn. Voor de 
one-man-show, gebaseerd op 
de bestseller van John Gray, zijn 
vanaf  de start in november 2009 
meer dan 300.000 kaarten ver-
kocht. Ook in Velsen is de show 
een enorme hit, voor het eerst in 
de geschiedenis van het theater 
werd een voorstelling maar liefst 
zes keer bijgeboekt.
Zowel mannelijke als vrouwelij-
ke bezoekers ervaren een avond 
met Huub Stapel als ‘een feest 
van herkenning’ dat, mooi mee-
genomen, ook nog eens leidt tot 
meer begrip voor elkaar. Sommi-

ge bezoekers melden zelfs dat 
de liefdesshow hun relatie heeft 
gered. Want ook al komen man-
nen van Mars en vrouwen van 
Venus, met wat meer humor en 
relativeringsvermogen kunnen 
ze op de planeet Aarde prima 
met elkaar uit de voeten. 
Toegang vanaf 27,50 euro. In-
form: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of telefoon 0255-515789.

Tata Steel IJmuiden
Doekfilterinstallatie 

eind 2013 operationeel
IJmuiden - De doekfilterinstal-
latie bij de Sinterfabriek van Ta-
ta Steel in IJmuiden, waaraan al 
sinds 2010 wordt gebouwd, zal 
ruim een jaar eerder dan ge-
pland volledig in bedrijf worden 
genomen. ,,Veel mensen denken 
bij het woord ‘doekfilter’ aan 
iets dat je in of op een schoor-
steen aanbrengt. In werkelijk-
heid gaat het om het bouwen 
van twee enorme, technolo-
gisch geavanceerde installaties, 
elk met de afmetingen van een 
flatgebouw”, aldus Dook van 
den Boer, directeur Tata Steel in 
IJmuiden. ,,Het is zelfs voor een 
bedrijf van onze omvang een 
groot en uiterst complex pro-
ject, dat uit diverse fases be-
staat. Nadat een deel gereed is, 
volgt er een uitgebreid testpro-
gramma om alles nauwkeurig in 
te regelen en om te checken of 
de milieudoelstellingen worden 
gehaald. Het aansluiten van de 
eerste sintermachine op de in-
stallatie, afgelopen najaar, was 
voor ons een spannend mo-
ment. Uit het proevenprogram-
ma dat daarop volgde blijkt dat 
alles optimaal werkt. Onze ex-
perts hebben vervolgens ge-
concludeerd dat het technisch 
mogelijk is om de installatie 
ruim een jaar eerder op te leve-
ren dan voorzien. Omdat wij er-
naar streven de impact van de 
bedrijfsprocessen op de omge-
ving te minimaliseren, heeft Tata 
Steel besloten om de benodig-
de investeringen naar voren te 
halen. Ik ben trots op de pres-
tatie van onze technici en toe-
leveranciers en ik ben blij dat ik 

dankzij hun inspanningen be-
kend kan maken dat de doek-
filterinstallatie eind dit jaar vol-
ledig operationeel zal zijn. Dat 
is goed nieuws voor ons bedrijf 
én voor de omgeving”, aldus Van 
den Boer.
Negen voetbalvelden voor mi-
lieu
De doekfilterinstallatie voor de 
Sinterfabriek bevat in totaal 
45.000 m² aan doekfilters, ge-
lijk aan de oppervlakte van ne-
gen voetbalvelden. Tata Steel 
investeert zo’n 100 miljoen eu-
ro in de bouw van deze mi-
lieu-installatie. De doekfilter-
installatie bestaat uit twee de-
len: een voor de ruimteontstof-
fing en een voor de rookgasrei-
niging. De doekfilterinstallatie 
voor de ruimteontstoffing is al 
sinds het najaar van 2011 ope-
rationeel en heeft er mede toe 
bijgedragen dat de hoeveelheid 
fijn stof afkomstig van Tata Steel 
in IJmuiden in 2011 met 7 pro-
cent is gedaald, terwijl de staal-
productie dat jaar met 4 pro-
cent is toegenomen. De doek-
filterinstallatie voor de rookgas-
reiniging is een complexere in-
stallatie, omdat de rookgassen 
eerst door een reactor moeten, 
waar de fijne deeltjes in de gas-
sen met behulp van kalk en ac-
tief kool worden gebonden, zo-
dat ze vervolgens in de doekfil-
ters kunnen worden afgevan-
gen. De doekfilterinstallatie zal 
ervoor zorgen dat de hoeveel-
heid fijn stof, zware metalen en 
dioxines in de uitstoot van de 
sinterfabriek met minimaal 75 
procent afneemt. 

IJmuiden - Dertig jaar geleden 
was daar opeens The Police. Hun 
muziek is emotioneel, transpa-
rant en opzwepend. Hoewel The 
Police al lang niet meer bestaat, 
is de muziek nog steeds onge-
kend populair. De hoge, rafelige 
stem van zanger en bassist Sting 
bezorgt keer op keer kippenvel. 
Live willen we The Police alle-
maal wel zien optreden, maar he-
laas, de drie zijn niet meer samen. 
En de band coveren valt ook niet 
mee. Gelukkig is daar de nieuwe 
band The C.O.P.S. (Covers Of Po-
lice & Sting). Op zaterdag 6 april 
(21.00 uur) laten zij in het Thalia 
Theater aan de Breesaapstraat 
52 zien wat anderen niet lukte. 
Niet alleen klinkt de muziek zoals 
deze moet klinken, een concert 
van The C.O.P.S. is energiek en 
de stem van Miller lijkt als twee 
druppels water. Sluit uw ogen en 
luister tijdens dit unieke stacon-
cert naar de grootste hits van The 
Police. Meer informatie: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of te-
lefoon  0255-515789.

Tribute to the 
Police in Thalia

Velsen - Al ruim 25 jaar behoort 
Peter Heerschop tot de top van 
cabaretland. Met NUHR en De 
Ploeg leverde hij vele juweel-
tjes af. Dit seizoen gaat de ca-
baretier zijn geluk solo beproe-
ven. Wat op televisie, in columns 
en op de radio bij ‘Evers Staat 
Op’ – elke vrijdagochtend neemt 
Peter op geheel eigen wijze het 
nieuws door in zijn column ‘Lieve 
Marianne’ – kan, gaat op vrijdag 
5 april (20.15 uur) in de Stads-
schouwburg Velsen, zijn favo-
riete speelveld, ook lukken. Met 
advies van Poelifinario- winnaar 
Lebbis maakt hij een persoonlij-
ke cabaretshow vol humor, mes-
scherpe analyses, hilarische en 
roerende verhalen. Cabaretier 
Peter Heerschop heeft het in zijn 
allereerste soloprogramma over 
wat hem écht raakt. Waar hij kei-
hard om moet lachen, wat hem 
ontroert, waar hij zich enorm 
voor schaamt en wat hij altijd 
nog zou willen doen. Zie ook 
www.stadsschouwburgvelsen.nl. 
(foto: Joris van Bennekom)

Peter Heerschop 
nu solo in Velsen
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New Moscow Classical 
Ballet in Schouwburg
Velsen - Het verhaal over de 
liefde van prins Siegfried voor 
de in een witte zwaan verander-
de Odette en de jaloerse zwarte 
zwaan Odile spreekt tot ieders 
verbeelding. De legendarische 
danspassen op de verhalende 
muziek van Tsjaikovski vormen 
ook dé uitdaging in de filmhit 
‘Black Swan’. 
Maar wat is er mooier dan het 
complete romantische bal-
let live meemaken in de sfeer 
van het theater. Het Zwanen-
meer krijgt op dinsdag 26 maart 
(20.15 uur) in de Stadsschouw-
burg Velsen een topuitvoering 
van het New Moscow Classi-
cal Ballet, een rijzende ster in 
de balletwereld. Dit jonge ge-
zelschap blijft niet hangen in de 
starre tradities maar staat open 
voor nieuwe ideeën en ontwik-
kelingen. Dat maakt het New 

Moscow Classical Ballet een ei-
genwijze nieuwkomer waar top-
dansers en jonge talenten van 
de Academy of Russian Bal-
let graag voor werken. Na gro-
te successen in Frankrijk, China, 
Australië en Amerika is nu Ne-
derland aan de beurt!
Om iedere balletprinses de 
kans te geven om al op jonge 
leeftijd naar het romantische 
balletsprookje te komen kijken, 
heeft de Stadsschouwburg Vel-
sen een speciale kinderprijs in-
gevoerd. Iedereen onder de 
twaalf jaar kan voor 22 euro ge-
nieten van dit mooie ballet. In 
de pauze staat voor hen boven-
dien een flesje frisdrank klaar.
Toegang vanaf 38,50 euro, tot 
en  met 12 jaar 22 euro. In-
formatie: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789.

Snoijink in zussendrama 
‘Liefde Levenslang’
Velsen - Philippe Claudel kan 
zo meedogenloos en spannend 
schrijven dat het lezen soms let-
terlijk adembenemend is. De 
schrijver van bestsellers als ‘Grijze 
zielen’ bewees daarnaast met de 
film ‘Il y a longtemps que je t’aime’ 
ook nog eens een bijzondere film-
maker te zijn. Liz Snoijink en Re-
née Fokker spelen op donderdag 
4 april (20.15 uur) de hoofdrollen 
in de Stadsschouwburg Velsen in 
de toneelbewerking  ‘Liefde Le-
venslang’. Ignace Cornelissen re-
gisseert het verhaal over twee 
zusjes die een verbroken contact 
proberen te herstellen. Het ver-
haal in een notendop: als Juliet-
te de gevangenis in moet, ver-

breekt de familie elk contact met 
haar. Vijftien jaar later komt ze vrij, 
waarna haar inmiddels getrouwde 
zus Léa besluit haar in huis te ne-
men. Het blijkt niet eenvoudig zo-
veel jaren van vooroordelen, angst 
en afwezigheid te overbruggen. 
Want hoe goed kennen ze elkaar 
nog, de zussen die ooit zo close 
waren? 
Bezoekers aan de voorstelling 
kunnen om 19.15 uur in de the-
aterzaal naar de gratis voorbe-
schouwing. Tijdens deze inlei-
ding wordt ingegaan op de ach-
tergronden van het stuk. Informa-
tie: www.stadsschouwburgvelsen.
nl of tel. 0255-515789. (foto: Hum-
melinck Stuurman)

The Flying Pickets 
bezoeken Velsen

Velsen - In 1983 waren ze er in-
eens en ze behaalden met hun 
hit ‘Only You’ meteen de num-
mer 1 positie in de Britse hit-
lijsten. Een ongehoorde presta-
tie voor vijf heren die a capella 
zingen, zonder enige instrumen-
tale ondersteuning. Het zegt al-
les over hun muzikale kwalitei-
ten en talent in het aanspreken 
van een breed publiek. Sinds-
dien zijn The Flying Pickets niet 
meer van het wereldtoneel ver-
dwenen. Al bijna dertig jaar 
brengen ze hun unieke interpre-
taties van wereldhits, van Prin-
ce tot Nirvana en van Paul Simon 
tot Louis Armstrong. In een spet-
terende jubileumshow maken ze 
hun reputatie op dinsdag 2 april 
(20.15 uur) in de Stadsschouw-
burg Velsen meer dan waar. Be-
kende hits komen voorbij, maar 
ook nieuwe van hun laatst album 
Big Mouths en recenter werk.
The Flying Pickets kiezen voor 
Velsen
The Flying Pickets begonnen 30 
jaar geleden als linkse protest-
groep met een gezongen aan-
klacht als steun bij de grote 
mijnstakingen die in 1982 Groot-

Brittannië in rep en roer zet-
ten. De mijnen werden toch ge-
sloten, maar de groep bleef sa-
men en twee jaar later scoorden 
ze een Europese monsterhit met 
‘Only You’.
In de volgende decennia groei-
den The Flying Pickets uit tot 
dé toonaangevende a capel-
la formatie ! Naast talloze tour-
nees die hen tot in Azië brach-
ten hebben ze ook een theater-
stuk en scores voor BBC series 
op hun naam staan. De theater-
shows zijn een feest met onver-
getelijke songs die door hun let-
terlijke ‘Big Mouths’ een speci-
ale toets krijgen. In ’82 startten 
ze met ‘One Big Blow’ en die lijn 
trekken ze 30 jaar later door met 
‘Shout It Out Loud’ ! Met ‘Shout It 
Out Loud’ maken The Flying Pic-
kets een wereldtournee waar-
bij ook Nederland wordt aange-
daan. Door het grote succes van 
onder andere The Zombies en 
The Nylons in de Stadsschouw-
burg treedt het beroemde vijftal 
ook in Velsen op. 
Toegang vanaf 27 euro. Informa-
tie: www.stadsschouwburgvel-
sen.nl of telefoon 0255-515789.

Stadsschouwburg Velsen
Cor Bakker ontvangt 
Louis van Dijk
Velsen - Louis van Dijk betover-
de het publiek in de theaterzaal 
van de Stadsschouwburg Velsen 
al menigmaal met zijn ongeëve-
naarde pianospel. Hij is dan ook 
op woensdag 3 april (20.15 uur) 
de gedroomde gast in de po-
pulaire theaterserie ‘Cor Bakker 
ontvangt’. 
De meesterpianisten, de een wat 
ouder dan de ander, hebben vele 
raakvlakken: diverse muziekprij-
zen gewonnen en met zo’n beet-
je alle muzikanten gespeeld die 

er toe doen in ons land. De veel-
zijdigheid van het tweetal staat 
buiten kijf. Zij weten hun muzi-
kale weg te vinden door het we-
reldrepertoire, virtuoos en met 
hier een daar een vrolijke kwink-
slag. Al 15 jaar spelen de pia-
novrienden samen, dagen zij el-
kaar uit en verrassen elkaar en 
hun publiek.
Toegang vanaf 29,50 euro. In-
formatie: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoon 0255-
515789. (foto: Bokkie Vink)

IJmuiden - Woensdag 20 en 
donderdag 21 maart (20.30 uur) 
speelt Orkater ‘237 redenen voor 
seks’ in het Witte Theater, Kanaal-
straat 257. Geert Lageveen en Le-
opold Witte gaan in reprise met 
hun succesvoorstelling ‘237 rede-
nen voor seks’. Een persoonlijke 
en uiterst herkenbare voorstelling. 
Op een fijnzinnige manier belicht 
het Orkaterduo dit gevoelige on-
derwerp van onverwachte kanten. 
Grappig, ontroerend en tot naden-
ken stemmend.  Een voorstelling 
over het leven zelf. Voor alle leef-
tijden (als u tenminste boven de 
achttien bent). Tenslotte nog een 
paar redenen: 1. Ze rook lekker 
5. Het gesprek wond me op 16. Ik 
wilde me jong voelen 58. Ik had 
medelijden met hem en ik verveel-
de me 116. Het was mooi weer en 
iedereen was vrolijk 179. Ik wilde 
wraak nemen op mijn partner 209. 
Ik zocht woonruimte. 

Orkater in het 
Witte Theater

IJmuiden - Wil je ‘De Nieuwe 
Najib Amhali’ of ‘De Nieuwe Wim 
Helsen’ zien? Dat kan! Op 16 fe-
bruari 2013 vond de finale van 
het VARA Leids Cabaret Festi-
val plaats in de Leidse Schouw-
burg. Dit festival is sinds 1978 een 
vooraanstaand podium voor jong 
cabarettalent. Gevestigde na-
men zoals van Muiswinkel, Leb-
bis, Sanne Wallis de Vries en vele 
anderen begonnen hier ooit hun 
carrière. Benieuwd wie het VARA 
Leids Cabaret Festival in 2013 ge-
wonnen heeft en wie wellicht dé 
nieuwe belofte is? De drie finalis-
ten doen de finaleavond op don-
derdag 14 en vrijdag 15 maart 
(20.30 uur) nog eens dunnetjes 
over in het Witte Theater, Kanaal-
straat 257. Zo kun je tóch nog 
zeggen dat je bij het allereerste 
optreden was van ‘De Nieuwe 
Sara Kroos’, ‘De Nieuwe Dolf Jan-
sen’, ‘De Nieuwe...’ Wie volgt...? 

Finalistentour 
in Witte Theater

IJmuiden - Zondag 17, 14.30 
uur en dinsdag 19 maart, 20.30 
uur draait het Witte Theater, Ka-
naalstraat 257, de film ‘Life of Pi’. 
De 17-jarige Pi leeft op een ma-
gische plek vol dieren. Wanneer 
zijn ouders hun dierentuin naar 
de andere kant van de wereld 
willen verhuizen, reist Pi mee 
op de boot met dieren. De reis 
eindigt abrupt als een storm de 
boot doet zinken. Pi blijft over in 
de reddingssloep met een aantal 
dieren, maar al snel blijft er maar 
één over: een kolossale Bengaal-
se tijger die Pi vervaarlijk grom-
mend aankijkt. De jongen dob-
bert samen met de tijger rond op 
zee en hij hoopt dat iemand hen 
ontdekt voordat zijn bootgenoot 
hem met huid en haar verslindt.

Film in het 
Witte Theater









Infopagina

14 maart 2013 Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Wanneer mag de vlag uit?
Vlaggen mag op alle dagen, 
maar de vlag hijsen mag alleen 
overdag, tussen zonsopgang en 
zonsondergang. Hieronder eni-
ge uitleg.

De Nederlandse vlag – in helder 
rood, helder wit en kobaltblauw – 
mag op alle dagen van het jaar wap-
peren. Daarnaast wordt er gevlagd 
op nationale feestdagen en bij an-
dere officiële gelegenheden. 

De vlag hijsen mag alleen tussen 
zonsopgang en zonsondergang ge-
beuren. Als het donker is, tussen 
zonsondergang en zonsopgang, 
mag hij niet gehesen worden. In die 

uren mag hij ook niet blijven han-
gen, behalve als hij zo goed verlicht 
is dat de kleuren duidelijk te zien 
zijn.

Een gehesen vlag mag nooit de 
grond raken of het verkeer hinde-
ren, ook niet als de vlag halfstok 
hangt. De vlaggenstok moet dus 
lang genoeg zijn. Bij halfstok hijsen 
komt de onderkant van de vlag hal-
verwege de mast. 

Op Koninginnedag en op verjaar-
dagen van leden van het Koninklijk 
Huis wordt de vlag met een oran-
je wimpel gehesen – bij alle andere 
gelegenheden zonder.

Nationale Boomfeestdag: 
koningslinde in elke kern
Alle zeven woonkernen in Vel-
sen krijgen een eigen ko-
ningslinde op woensdag 20 
maart, Nationale Boomfeest-
dag. De aanleiding is de aan-
staande troonswisseling.

Op Nationale Boomfeestdag, 
woensdag 20 maart 2013, wor-
den er zeven koningslindes in de 
gemeente geplant. De gemeen-
te Velsen doet dat samen met de 
Oranjeverenigingen en verschil-
lende basisscholen ter gelegen-
heid van de aanstaande troons-
wisseling. 

Iedere woonkern krijgt een eigen 
koningslinde. De burgemeester 
en verschillende wethouders zijn 
bij de plechtigheden aanwezig.

Deze koningslindes, Tilia euro-
paea ‘Pallida’, zijn speciaal voor 
deze gelegenheid gekweekt. De 
bomen hebben al een behoorlij-
ke maat en zijn al bijna 8 meter 
hoog bij aanplant. Ze krijgen een 
speciaal plekje in de gemeente en 
zullen later ook voorzien worden 
van een sierhekwerk of informa-
tiebord. Waar de bomen komen te 
staan, staat op www.velsen.nl.

Gemeente bellen? Kies het 
nieuwe nummer 140255
De gemeente Velsen heeft een 
verkort algemeen telefoonnum-
mer: 140255. Gemakkelijk te ont-
houden, het heeft maar 6 cij-
fers: 14 + het netnummer van de 
gemeente. Voor Velsen belt u 
140255 zonder extra nul of net-
nummer ervoor. U kunt het bellen 
in plaats van het oude telefoon-
nummer 0255-567200.

140255 (14 + het netnummer 0255) 
is gemakkelijk te onthouden. Alle ge-
meenten in Nederland krijgen een-
zelfde type telefoonnummer. Am-
sterdam heeft 14020, Den Haag 
14070 en Velsen 140255. Het is een 
6-cijferig telefoonnummer zonder 
extra nul of netnummer ervoor – ook 
wanneer u mobiel belt. Het is een 
stap naar een betere dienstverlening 
van de gemeente.
U kunt 140255 bellen voor al uw vra-
gen aan de gemeente Velsen – voor 
een paspoort, een vergunning, een 
uitkering, een melding of een vraag. 
Het nummer staat vijf dagen per 
week open van 09.00 tot 17.00 uur. U 
krijgt dan een van de medewerkers 

van het KlantContactCentrum van 
de gemeente aan de lijn. Zij beant-
woorden uw vragen en registreren 
uw melding. U wordt alleen doorver-
bonden als dat nodig is.

Het 140255 nummer vervangt in 
principe alle telefoonnummers van 
de gemeente Velsen met één uitzon-
dering: het nummer van Zwembad 
De Heerenduinen. Dat blijft 0255-
531888. Op www.velsen.nl staat 
meer informatie over 140255, het 
nieuwe verkorte algemeen telefoon-
nummer.

Eindexamenfilm Vloei-
baar Staal in IJmuiden
Velsen is half maart het decor voor eindexamenfilm ‘Vloeibaar Staal’. De 
film, die wordt gemaakt door studenten van de Nederlandse Filmacademie 
uit Amsterdam, speelt zich grotendeels af in IJmuiden. De film is de eerste 
week van juli 2013 te zien tijdens het eindexamenfestival in EYE Amster-
dam, op het filmfestival in Utrecht en wordt uitgezonden op televisie (NTR). 
(Foto: Vloeibaar Staal)
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u mee informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bu-
reau discriminatiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur.

Voor inhoudelijke vragen over het bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan 
gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken 
met één van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 

dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 2 
maart 2013 tot  en met 8 maart 
2013 de volgende aanvragen heb-
ben ontvangen voor een omge-
vingsvergunning op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Zwaanstraat 59, plaat-
sen dakopbouw (05/03/2013) 
w13.000078.

Velsen-Zuid: Geen mededelingen

Santpoort-Noord: Schipbroe-
kenweg 8, kappen 2 coniferen 
(08/03/2013) w13.000081.

Driehuis: Geen mededelingen

Velserbroek: Geen mededelingen

Velsen-Noord: Rooswijkerlaan 4, 
herinrichten sportpark Rooswijk 
(04/03/2013) w13.000077.

Santpoort-Zuid: Willem de 
Zwijgerlaan 66, kappen 2 bomen 
(04/03/2013) w13.000076; Bre-
deroodseweg 62, vervangen dakka-
pellen (08/03/2013) w13.000083.

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

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen: Geen medede-
lingen

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvra(a)g(en) 
dienen te beslissen verlengd met zes 
weken: Egmondstraat 8 IJmuiden, 
veranderen en vergroten bedrijfsge-
bouw (18/01/2012) w13.000023. 

Ontwerp omgevingsvergunning – 
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor: Vel-
sen-Noord, Rooswijkerlaan 4, het 
herinrichten van het parkeerter-
rein van het sportpark Rooswijk 
(w12.000543). De aanvraag, de ont-
werpomgevingsvergunning, de ont-
werpverklaring van geen bedenkin-
gen en de bijbehorende stukken lig-

gen met ingang van 15 maart 2013 ge-
durende zes weken ter inzage bij de 
afdeling Publiekszaken. Tevens zijn 
deze stukken digitaal in te zien op de 
website velsen.nl via het menu be-
kendmakingen/downloads ontwerp-
omgevingsvergunning. Tijdens de-
ze periode van terinzagelegging, kan 
eenieder naar keuze mondeling of 
schriftelijke zienswijzen inbrengen 
tegen zowel de ontwerpomgevings-
vergunning als de ontwerpverklaring 
van geen bedenkingen. Zienswijzen 
moeten worden gericht aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
van Velsen, werkeenheid Vergunnin-
gen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden 
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmui-
den). Voor het kenbaar maken van 
mondelinge zienswijzen kunt u con-
tact opnemen met de werkeenheid 
Vergunningen, telefoon 140255.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft geno-
men (college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 

Rechtbank Haarlem, sector be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen hebben de volgende beslui-
ten genomen (de datum van ver-
gunningverlening is tussen haak-
jes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden: Trompstraat 97, plaat-
sen dakopbouw (05/03/2013) 
w13.000014.

Santpoort-Noord: Hoofdstraat 120,
kappen 2 bomen (12/03/2013) 
w13.000070.

Santpoort-Zuid: Willem de 
Zwijgerlaan 66, kappen 2 bo-
men (12/03/2013) w13.000076; 
Wüstelaan 75a, kappen 2 bomen 
(12/03/2013) w13.000055.

Velserbroek: De Zeiler 120, plaat-
sen berging en kappen boom 
(11/03/2013) w13.000020; De Zeiler 
114, plaatsen berging (11/03/2013) 
w13.000021; De Zeiler 112, plaatsen 
berging (11/03/2013) w13.000022.

Velsen-Zuid: Geen mededelingen
Velsen-Noord: Geen mededelingen

Driehuis: Geen mededelingen

Verleende APV-vergunningen 
Evenementen art. 2:17 APV: 
25 mei 2013 Rotary Highland 
Games, park Velserbeek, Velsen 
Zuid(05/03/2013) u12.010928; 
30 april 2013 viering Koningin-
nedag, terrein voetbalvereniging 
SVIJ, IJmuiden. (05/03/2013) 
u13.000866; 29 maart t/m 1 april 
2013, Strawberries Paastoer-
nooi, Hockeyvelden en kantine van 
KHC Strawberries te Driehuis. 
(05/03/2013) u13.001050; 30 april 
2013, viering Koninginnedag, omge-
ving Hoofdstraat, Santpoort-Noord. 
(11/03/2013) u13.001299.
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Besluit WMO vastgesteld
Het college heeft op 26 februa-
ri jl. het Besluit maatschappelij-
ke ondersteuning gemeente Vel-
sen 2013 vastgesteld. Het Besluit 
treedt in werking per 15 maart 
2013.

De Wmo is onder andere bedoeld 
voor mensen met (lichamelijke of 
verstandelijke) beperkingen of psy-
chische problemen die niet goed 
kunnen meedoen in de samenleving. 
Deze doelgroep heeft daarbij soms 
ondersteuning nodig. De gemeente 
kan voorzieningen verstrekken om 
die ondersteuning te bieden.

Het Besluit maatschappelijke on-
dersteuning gemeente Velsen 2013 
legt bedragen vast voor de Wmo-
voorzieningen die door de gemeente 
worden verstrekt. Daarnaast legt het 
Besluit regels vast rondom de ver-
strekking van het persoonsgebon-
den budget.

Het Besluit maatschappelijke on-
dersteuning gemeente Velsen 2013 
is te vinden op de website van de ge-
meente Velsen: www.velsen.nl en de 
komende twaalf weken bij de balie 
van het klantcontactcentrum in het 
gemeentehuis.

Standplaats art. APV 5:18: 
ma,di,wo,do, en zaterdag visproduc-
ten, Burg. Weertplantsoen, Sant-
poort-Noord. (05/03/2013).

Film- en foto opnamen art. 
APV 2:12: 24 maart 2013, Kanaal-
dijk ongenummerd, IJmuiden. 
(08/03/2013) u13.002624; 14 maart 
2013, Omgeving Oud Velsen, Velsen-
Zuid. (08/03/2013) U13.002618.

Verleende omgevingsvergun-
ning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben voor de onderstaande 

projecten een omgevingsvergunning 
verleend.   De onderstaande omge-
vingsvergunningen en de bijbeho-
rende stukken liggen met ingang van 
15 maart 2013 gedurende zes weken 
ter inzage bij de afdeling Publieksza-
ken, gemeente Velsen, Dudokplein 
1 te IJmuiden. Tevens zijn de be-
sluiten in te zien www.velsen.nl via 
het menu bekendmakingen/down-
loads omgevingsvergunning en via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. onder 
NL.IMRO.0453.OM0007VLIET-
WEG1-R001 en NL.IMRO.0453.
OM0005WIJKERSTRAA1-R001. 
Belanghebbenden die een zienswij-

ze hebben ingediend tegen de ont-
werpomgevingsvergunning en be-
langhebbenden die kunnen aanto-
nen dat zij dat daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest, kun-
nen tegen dit besluit binnen een ter-
mijn van 6 weken met ingang van de 
dag na die waarop het besluit ter in-
zage is gelegd een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de recht-
bank Haarlem, sector Bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haar-
lem. Tevens kunnen zij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
Haarlem verzoeken een voorlopi-
ge voorziening te treffen indien on-

verwijlde spoed, gelet op de betrok-
ken belangen, dat vereist. Voorwaar-
de is wel dat ook beroep is ingesteld 
(de datum van vergunningverlening 
is tussen haakjes vermeld). Het be-
treft Santpoort-Noord, Vlietweg 16 
- het plaatsen van een aanduidings-
mast t.b.v. een horecagelegenheid 
(12/03/2013) w11.000758;

Velsen-Noord: Wijkerstraatweg 
178-180 - het verbouwen van de be-
staande panden tot 11 appartemen-
ten, een horecaruimte en een de-
tailhandelruimte (06/03/2013) 
w11.000510.

Besluiten (vervolg)

Bekendmaking Wet Geluidhinder
De directeur van Milieudienst 
IJmond maakt namens het dage-
lijks bestuur van de Milieudienst 
IJmond het volgende bekend.

Het besluit hogere waarden Wet ge-
luidhinder voor de omgevingsver-
gunning Hofgeesterweg 8 te Velser-
broek is genomen. Burgemeester 
en Wethouders van Velsen hebben 
ten behoeve van de omgevingsver-
gunning Hofgeesteweg 8 te Velser-
broek een verzoek om vaststelling 
van hogere waarden in het kader 
van de Wet geluidhinder ingediend 

bij Milieudienst IJmond. Het hoge-
re waardenbesluit heeft betrekking 
op wegverkeerslawaai.
 
De bevoegdheid van het college tot 
vaststelling van hogere waarden 
Wet geluidhinder is gedelegeerd 
aan het dagelijks bestuur van de Mi-
lieudienst IJmond. Het dagelijks 
bestuur heeft de uitoefening van de-
ze bevoegdheid gemandateerd aan 
de directeur van de Milieudienst 
IJmond.
 
De directeur van de Milieudienst 

IJmond heeft een besluit hogere 
waarden Wet geluidhinder geno-
men ten behoeve van de omgevings-
vergunning Hofgeesterweg 8 te Vel-
serbroek. 

Het besluit tot vaststelling van de 
hogere waarden ligt met ingang van 
15 maart 2013 gedurende zes we-
ken, samen met de omgevingsver-
gunning, ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden, op werkdagen van 9.00 
uur tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 uur tot 20.00 uur. 

Eveneens is een exemplaar van het 
besluit samen met de omgevings-
vergunning in te zien bij Milieu-
dienst IJmond, Stationsplein 48b 
te Beverwijk op werkdagen van 9.00 
uur tot 17.00 uur. Binnen de boven-
staande termijn kunnen belang-
hebbenden beroep indienen bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA, Den Haag, onder vermel-
ding van “Besluit hogere waarden 
Wet geluidhinder omgevingsver-
gunning Hofgeesterweg 8 te Velser-
broek”.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen hebben 
besloten: 

de doodlopende weg die de wonin-
gen met huisnummers 1 t/m 25 aan 
het Pruimenboomplein te IJmui-
den ontsluit aan te wijzen als par-
keerverbodszone door middel van 
het plaatsen van bord E10 (E01) en 
bord E11 (E01), zoals bedoeld in bij-
lage 1 van het Reglement verkeers-
regels en verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elek-
tronisch is bekend gemaakt in de 

digitale Staatscourant schriftelijk 
(postbus 465, 1970 AL IJmuiden) 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen  bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan 
worden ingezien bij de receptie-
balie, stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 
vindt formele publicatie van ver-
keersbesluiten plaats in de digitale 
Staatscourant. Deze advertentie is 
bedoeld als extra service.
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