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Lange Nieuw bijna open
De reconstructie van de
Lange Nieuwstraat is bijna
klaar. Volgende week gaat
de kruising Plein 1945/
Zeeweg weer open. De
kruising met De Noostraat
blijft tot medio mei nog
wel afgesloten voor autoverkeer.

ritten over de nieuwe busbaan, die bij het Tiberiusplein begint en tot de Santpoortse Dreef loopt. Zondag
2 april start de dienstregeling
en wordt de nieuwe busbaan
in gebruik genomen. De komende maanden gaat de bestaande lijn 75 gebruik maken van het nieuwe tracé. Na
Connexxion start donder- de zomer start de nieuwe Rdag 30 maart met de test- netlijn 385. Deze vervangt lijn

75. Om iedereen kennis te laten maken met de nieuwe
buslijn is er zaterdag 1 april
een open dag met gratis busritten en een wandeling door
de spooronderdoorgang tussen Driehuis en SantpoortNoord. Sportievelingen kunnen vrijdag 31 maart meedoen met de 8 kilometer lange Busbaanloop. (foto: Friso
Huizinga)

2017
deze week
in de krant

In de nacht van zaterdag op zondag
gaat de klok een uur vooruit

Marktplein 17,
1972 GA IJmuiden,
tel.: 0255 - 515668,
www.risjuwelier.nl

Hentteis!
le t ervan!

Genie

Opkomst fors hoger,
VVD ook hier grootste
Velsen - Velsenaren hebben
vorige week massaal gestemd
voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maar liefst 82,2 procent van de stemgerechtigden nam de moeite om naar
het stembureau te komen. In
2012 was dat nog 73,9 procent.
Net als landelijk gingen de
meeste stemmen in Velsen
naar de VVD: 24 procent. Dat
is een verlies van 4,8 procent
ten opzichte van vierenhalf
jaar geleden. De PVV steeg
le snelheid van 197 km/uur naar 16,3 procent (was 12,8).
gehaald. Op de foto de Da- D66 eindigde met 12,8 prokar-truck van Team de Rooy. cent van de stemmen als der(foto: Erik Baalbergen)
de. Met een stijging van 5,5

Zweven boven het zand
IJmuiden - Het zand vloog de
toeschouwers dit weekeinde
om de oren tijdens de NK Offroad Rally op het IJmuider-

strand. Tijdens de sprongen
zweefden de auto’s boven het
zand of het niks was. Er werd
op het parcours een maxima-

procent is de partij van Hülya
Kat de grote winnaar in Velsen. Kat, woonachtig in IJmuiden, heeft de kiesdrempel van
16.000
voorkeursstemmen
niet gehaald. De PvdA ging
ook in onze gemeente fors
onderuit: van 26 procent naar
6,1, een verlies van 19,9 procent. GeenPeil, de partij van
de Velsense kandidaat Beryl
Dreijer, kwam niet verder dan
0,1 procent van de stemmen.
Het CDA, GroenLinks en de
SP behaalden zo’n 8,5 procent van de stemmen. Met
name GroenLinks blijft daarmee flink achter op het landelijke resultaat.

2

23 maart 2017

COLOFON
Verschijnt donderdag

EDITIE 8: VElsErbroEk, DrIEhuIs,
VElsEn-z., sanTpoorT-z. En
sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag

EDITIE 9: IjmuIDEn & VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875
openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur
aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
advertentieverkoop:
Sanne Crapts
Mobiel 06-11388940
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplaGE hoFGEEsT: 15.250
oplaGE juTTEr: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl
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Praktijken en sportschool
Fysiotherapie Work Out

Door Erik Baalbergen

bundelen krachten

IJmuiden - De meest complete sportschool van Velsen wordt nog completer! Op
27 maart start Fysiotherapie
Work Out, een samenwerkingsverband tussen de gelijknamige sportschool, Praktijk voor Fysiotherapie Gerard
Schutte, Centrum voor Fysiotherapie Smit en Fysiotherapie de Wit. Daarmee hebben
de inwoners van Oud-IJmuiden voortaan fysiotherapie in
de eigen woonomgeving beschikbaar.
De samenwerking biedt veel
voordelen. Gerard Schutte:
,,We bundelen onze krachten,
ook op het gebied van onze
specialisaties.’’ De drie praktijken voor fysiotherapie zijn
ieder al jaren in de gemeente
Velsen actief. Dankzij de samenwerking met Work Out
kunnen ze nog meer mogelijkheden bieden, zoals complete
revalidatieprogram-

ma’s met de faciliteiten die al
in de sportschool aanwezig
zijn. ,,Work Out beschikt over
goed geoutilleerde apparatuur waarop onze patiënten kunnen gaan oefenen’’,
licht Gerard Schutte toe. En
er is nog een groot voordeel.
Patiënten kunnen met een
abonnement bij Work Out na
een behandelsessie op dezelfde locatie blijven doortrainen. Op dinsdag 25 april
wordt Fysiotherapie Work
Out officieel geopend. Vanaf 16:00 uur is iedereen welkom aan de Kanaalstraat 10
te IJmuiden voor uitleg over
de verschillende specialisaties en een rondleiding door
de sportschool. Zie www.
workoutvelsen.nl voor informatie over sportschool Work
Out, meer informatie over Fysiotherapie Work Out is op
www.fysiotherapieworkout.nl
te vinden.

Maak kans op leuke prijzen

Kraak de kluis in
centrum Velserbroek
Velserbroek - Op zaterdag
1 april kunnen bezoekers van
Winkelcentrum Velserbroek
met hun kassabon van een
van de winkeliers meespelen
met het Kraak de Kluis spel.
Tussen 11.00 en 15.00 uur
worden maar liefst vier spelrondes gespeeld waarmee
leuke prijzen te winnen zijn.
Winkelcentrum Velserbroek
viert het voorjaar op zaterdag 1 april met het Kraak de
Kluis spel.
Op vertoon van een kassabon van een van de winkeliers ontvangen bezoekers
een lotnummer. De winnende
lotnummers mogen probe-

ren de kluis te openen. Lukt
het om de kluis te kraken?
Dan wint men een van de
vele mooie prijzen beschikbaar gesteld door de winkeliers van Velserbroek. Er worden maar liefst vier spelrondes gespeeld. In elke ronde wordt onder andere een
hoofdprijs verloot ter waarde
van 75 euro.
Drie Voorjaarsdames delen
heerlijke macarons uit in vrolijke voorjaarskleuren. Hiermee is het echt voorjaar in
winkelcentrum Velserbroek!
Houd onze Facebook pagina
in de gaten voor de komende
evenementen.

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een
typisch IJmuidens beeld
vast. Soms naar aanleiding van de actualiteit of
een evenement, soms gewoon vanwege de mooie
taferelen die IJmuiden
doorgaans te bieden heeft
of bijzondere gebeurtenissen die plaatsvinden. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden
over
IJmuiden. Deze week aandacht voor de twaalfhoogflat aan de Orionweg.
Vanaf 1965 verrijst in de duinen ten westen van IJmuiden
de nieuwe woonwijk Zeewijk.
Al zestig jaar geleden, in 1957,
als de bouw van Duinwijk
nog in volle gang is, wordt
gesproken over ‘Zeewijk’ als
een woonwijk met torenflats
en veel groen in het duingebied, ten zuiden van het industrieterrein van het Staatsvissershavenbedrijf. Dit duingebied is eigendom van de
familie Van Tuyll van Serooskerken maar zal door Velsen
worden aangekocht om de
nieuwe woonwijk te realiseren. Het architectenbureau
Wissing en de architect en
stedenbouwkundige Dudok
krijgen opdracht tot het ontwerp van Zeewijk als uitbreiding op het wederopbouwplan van IJmuiden. De eis is
dat de duinen blijven domineren in de wijk. Plannen om
het duinterrein te egaliseren
worden van tafel geveegd.
Een gemeenteraadslid merkt
hierbij op: ‘Graven ze in Zwitserland de bergen soms af
om huizen te bouwen?’
Wissing levert in 1961 een
ontwerp met veel hoogbouw.
De gedachte hierachter is
dat met hoogbouw veel van
het oorspronkelijke duinge-

bied gespaard kan blijven. In
1965 start de bouw van Zeewijk. In zeven jaar tijd worden
er 1785 woningen gebouwd.
Wie herinnert zich niet de
grote borden van bouwbedrijf Panagro uit de tweede helft van de jaren zestig
en begin jaren zeventig? In
de nieuwe wijk komen vier
twaalfhoogflats en zes zeshoogflats in de typische jaren zestig stijl, naar ontwerp
van de architecten Bier en
Verschoor. De twaalfhoogflat
aan de Orionweg verrijst als
eerste hoge flat en ontvangt
in 1967 de eerste bewoners.
De twaalfhoogflats bestaan
eigenlijk uit dertien bouwlagen, maar hebben twaalf etages met woningen.
Na enkele jaren treedt verwaarlozing op in Zeewijk.
Vanaf de tachtiger jaren vinden enkele renovatieprojecten plaats, maar met de uitvoering van het in 1997 aangenomen Masterplan Zeewijk start het opknappen van
Zeewijk pas echt. In dat kader worden vier zeshoogflats en twee twaalfhoogflats gesloopt. De sloop van
de twaalfhoogflat aan de Orionweg start binnenkort. Zodra de laatste bewoners zijn
vertrokken zal de flat worden
‘gesloten’. Na de nodige asbestsanering en de daaropvolgende ongetwijfeld spectaculaire sloop zullen op de
vrijgekomen plek drie woontorens gebouwd gaan worden.
De twaalfhoogflat aan de Orionweg wordt in publicaties
vaak de Orionflat genoemd.
Deze naam schept verwarring. De flat in vier bouwlagen rechts van de twaalfhoogflat draagt de naam “De
Orion”, maar van sloop daarvan is absoluut geen sprake!

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Pijnklachten bij
lopen of wandelen?
IJmuiden - Heeft u regelmatig pijn in de kuiten bij wandelen? Nemen deze klachten af als u stilstaat? Herkent
u na wandelen dat uw sokken een afdruk in uw onderbeen maken? Valt het u op dat
bij koude weersomstandigheden dit sneller optreedt? Merkt
u dat stilstaan ervoor zorgt dat
de klachten verdwijnen? Dan
heeft u mogelijk last van vaatstoornissen in het been. Met
een duur woord heet dit claudicatio intermittens ofwel ‘etalagebenen’.
Om spieren te gebruiken is er
zuurstof nodig. Dit wordt door
uw bloedvaten (de slagaders)
aangevoerd. Aderverkalking
zorgt ervoor dat uw bloedvaten nauwer worden. Deze vernauwing zorgt voor een verminderde aanvoer van bloed
en dus van verminderde zuurstof naar de beenspieren. Hierdoor ontstaat de pijn bij het lopen. Als u stilstaat, komen de
spieren tot rust en nemen de
klachten weer af.
Wetenschappelijk onderzoek
heeft recent aangetoond dat
looptraining onder leiding van
een speciaal opgeleide fysiotherapeut, zeer goede resultaten geeft. 7 van de 10 patiën-

ten met etalagebenen kunnen
door deze looptraining een
operatie voorkomen. Sinds
2013 is Sonja Winter van Fysiotherapie Maas lid van ClaudicatioNet, het landelijk netwerk
voor looptherapie. Wilt u meer
weten over onze looptraining
bij etalagebenen, dan nodigen
wij u uit voor onze informatieochtend op dinsdag 28 maart
a.s. aanvang 10.30 uur, op onze locatie in de Grahamstraat
105 in IJmuiden. Deelname
is gratis en vrijblijvend. Vooraf aanmelden via info@fysiomaas.nl of 0255-532211 is gewenst.

Hoeksteen opent deuren
Velsen - De Vrijmetselarij is
een eeuwenoud genootschap
en een begrip waar bijna iedereen weleens van gehoord heeft,
maar waar menigeen vragen bij
stelt. Er hangt een waas van geheimzinnigheid om de Vrijmetselarij, voor een groot deel verklaarbaar, maar voor een groter deel is het een onterechte
associatie. De Vrijmetselarij wil
mensen bewuster in het leven
laten staan, een streven waarin iedereen zich wel zal kunnen
herkennen. Voor geïnteresseerden organiseert loge De Hoeksteen daarom een avond voor
belangstellenden.
Vrijmetselarij gaat om geestelijke verdieping. Je leert jezelf hierdoor beter kennen, iets
waar je wat aan hebt in werk,
relatie en vriendenkring. En dit
alles onder het motto ‘verbeter de wereld; begin bij jezelf’.
De vrijmetselaar is een vrijdenker, heeft respect voor de mening van de ander zonder zijn
eigen mening te verloochenen.
Vrijmetselaren geloven, ieder
op eigen wijze, dat er meer is
tussen hemel en aarde dat de
mensheid beweegt. Iedere vrijmetselaar staat het daarbij uiteraard vrij dit naar eigen inzicht verder in te vullen. De één

Eten zoals thuis

gelooft in een god, een ander in
samenhangende natuurkrachten en de volgende in het hogere in zichzelf of in zijn geweten. Vrijmetselarij is geen geloof, maar de broederschap is
wel levensbeschouwelijk. Geïnteresseerd in de vrijmetselarij?
De deuren van loge De Hoeksteen staan maandag 27 maart
voor u en natuurlijk uw partner
open. Om 19.30 uur verwelkomen wij u graag met een kopje koffie op ons adres Torenstraat 2a te Velsen-Zuid. Vanaf 20.00 uur wordt u het een en
ander verteld over de Vrijmetselarij in het algemeen en Loge
De Hoeksteen in het bijzonder.
Ook zult u kennismaken met
een kort formeel bijeenzijn in
de tempelruimte, als voorbeeld
van wat wij een ‘open loge’ noemen. Uiteraard is er voldoende
gelegenheid voor het stellen
van vragen en sluiten we af met
een hapje en een drankje.
Het zou fijn zijn als u vooraf laat
weten dat u komt. Aanmelden
kan bij de heer Close, telefoon
0251-833494, de heer De Lange, telefoon 023-5353012 of de
heer Elkerbout, telefoon 0235260583. Zie ook www.vrijmetselarij.nl/dehoeksteen of de advertentie elders in deze krant.

Santpoort-Noord - Geen
tijd, geen zin of niet in staat
om zelf te koken? Dan biedt
de maaltijdservice van Primeurshop Bol uitkomst! Veel
senioren maken al jaren tot
volle tevredenheid gebruik
van de service, maar daar
komen de laatste tijd steeds
meer jonge mensen bij. Zij
ontdekken hoe gemakkelijk
het is om een dagverse maaltijd (warm of koud) thuis te
laten bezorgen.
,,De maaltijdenservice is
sinds de start in 2003 een
groot succes’’, vertelt Ard
Bol. ,,In het begin waren het
er zo’n veertig per dag, maar
dat aantal is gestaag gegroeid naar bijna 1500 per
week.
De maaltijden worden altijd
bereid met verse producten
van lokale winkeliers: vlees
van Slagerij Van der Linden,
kip van Poelier Van Ofwegen, vis van Santpoort aan
Zee en groente uit onze primeurshop. Wij maken gebruik van de keuken van Serviceflat De Luchte in Driehuis, waar tevens wordt gekookt voor de bewoners.’’

De maaltijden kunnen bezorgd worden in IJmuiden,
Velsen-Zuid, Driehuis, Velserbroek, Santpoort-Noord,
Santpoort-Zuid,
Bloemendaal, Overveen en Haarlem.
De menukaart voor de nieuwe maand verschijnt altijd op
de 20ste van de maand. Hierop staat hoofdzakelijk Hollandse kost, maar minstens
eenmaal per week wordt uitgeweken naar gerechten
uit aan ander land. ,,Bij ons
hoeft u geen abonnement
af te sluiten’’, zegt Bol. ,,Voor
tien uur ’s ochtends laten weten dat u die dag een maaltijd
wilt ontvangen, is voldoende.
Staat er een ingrediënt bij dat
u niet lust? Wij houden graag
rekening met uw persoonlijke wensen.’’
Een dagverse maaltijd kost
7,95 euro voor een normale portie en 6,75 euro voor
een seniorenportie. Dit is inclusief bezorging in één van
bovengenoemde plaatsen.
Meer weten? Kijk op www.
primeurshopbol.nl of bel 0235378325. Even binnenlopen
op de Hagelingerweg 1 kan
natuurlijk ook.

Therapie bij borstkanker
Santpoort-Noord - Donderdag 30 maart is er bij Inloophuis Kennemerland een
informatieavond voor mensen met borstkanker en hun
naasten. U krijgt uitleg over
wat hormoontherapie is,
wanneer hormoontherapie
nodig is en welke hormoontherapieën er zijn en de bijwerkingen. Ook kunt u uw
vragen stellen en ervaringen
delen.
Sprekers zijn mevrouw P. Die-

naar en mevrouw P. Hoekstra,
verpleegkundig specialisten
oncologie van het Spaarne
Gasthuis. De avond is gratis
toegankelijk, wel is aanmelding verplicht. Dat kan bij Inloophuis Kennemerland, via
info@inloophuiskennemerland.nl of 023-8885367.
De informatieavond is bij Inloophuis Kennemerland in
Santpoort-Noord, van 19.30
tot 21.30 uur. Inloop vanaf
19.15 uur.

Afgelopen zaterdag was er
“open huis” in het Hospice in
Santpoort. Het was verrassend
dat we, ondanks de regen, nog
zoveel belangstellenden hadden. De verbouwing van het bijgebouw is inmiddels al zo ver
gevorderd dat we de belangstellenden daar konden ontvangen en zo meteen konden laten
zien wat een aanwinst dit bijgebouw voor het hospice zal zijn.
Tijdens de presentaties heeft
een dochter van één van onze gasten een ontroerend verslag gedaan van haar ervaringen met de vrijwilligers en verpleegkundigen van het hospice. Ze raakte niet uitgesproken over de enorme betrokkenheid en de zorgvuldigheid
van onze mensen. En niet alleen voor de gasten, maar ook
voor de familieleden. Haar moeder was van ruim voor de oorlog en veel mensen van die generatie vinden het moeilijk om
de liefde voor hun kinderen ook
fysiek te uiten. De kleinkinderen werden flink geknuffeld,
maar de barrière was te groot
om ook haar dochter te omhelzen, terwijl het wel overduidelijk was dat ze van elkaar hielden. Op de één of andere manier wist een medewerker van
het hospice dat toch met haar
bespreekbaar te maken, zodat
moeder en dochter zo dichtbij het einde toch in staat waren om uiting te geven aan hun
gevoelens. Door de goede zorg
in het Hospice was haar moeder weer gaan eten, iets wat ze
thuis al bijna niet meer deed, en
niets was voor onze vrijwilligers
te gek; er werd zelfs een loempia voor haar gehaald. Omdat
we de gast altijd centraal stellen
en omdat we de thuissituatie zo
dicht mogelijk willen benaderen
proberen we ook de eetwensen van onze gasten zoveel als
mogelijk in te willigen. Elke dag
wordt voor onze gasten vers
gekookt, maar daarnaast is de
diepvries altijd gevuld met apart
gekookte maaltijden voor speciale wensen. Het dichtbij gevestigde Chinees restaurant heeft
een speciale regeling met ons.
Als een gast een keertje trek
heeft in ‘Chinees’ is dat geen
enkel probleem, want we mogen gewoon een portie komen
halen. Maar we halen ook gewoon een patatje of een kroketje bij de snackbar. En eigenlijk
is dat ook logisch, want zo zou
je het thuis toch ook doen, nietwaar.
Robert
van Westerhoven,
voorzitter
Hospice
De Heideberg
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Chris van Drunen. Tentoonstelling ‘95 Jaar Wijsmuller
Durf en Innovatie’. 3 Speurtochten. Geopend vanaf 13.00
uur.
Pieter Vermeulen Museum: Voorstelling Poepgoed/
scheid goed. Vanaf 3 jaar. Van
13.00 tot 17.00 uur. Workshop
knutselen van 13.30 tot 15.30
uur. Kosten 1,50 bovenop de
entreeprijs.
Buitenplaats Beeckestijn:
Kindervertelmiddag voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Van
14.00 tot 16.00 uur. Ook mogelijk als verjaardagspartijtje.
Kosten 6,- per kind. Opgeven
via carla_schut@hotmail.nl of
06-26038252, dit kan tot uiterlijk de dinsdag ervoor tot
18.00 uur.
Huisartsenpraktijk De Pleiaden organiseert een informatieavond over de diabetes challenge in Buurtcentrum de Spil
in IJmuiden. Inloop vanaf 18.45
uur, start 19.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Carine Crutzen in ‘Virginia
Woolf’. Aanvang 20.15 uur.

23 MAART

Sociaal Wijkteam organiseert
een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van 10.30
tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Poppenhuis’.
Voor volwassenen en oudere kinderen. Geopend donderdag tot en met zondag van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4
euro.

24 MAART

Gieteling Open tot en met
zondag 2 april op Sportpark
Rooswijk in Velsen-Noord.
Pieter Vermeulen Museum: Voorstelling Poepgoed/
scheid goed. Vanaf 3 jaar. Van
13.00 tot 17.00 uur.
Trio Les Amis in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 20.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Film ‘Moonlight’.
Aanvang 20.30 uur.

25 MAART

Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland op z’n smalst’. ‘Geen Zee
te Hoog’ met schilderijen van
Chris van Drunen. Tentoonstelling ‘95 Jaar Wijsmuller
Durf en Innovatie’. 3 Speurtochten. Geopend vanaf 13.00
uur. Motordraaimiddag.
Sjoelen bij Café Bartje, Hoofdstraat 150 Santpoort-Noord. Info: 023-5378640.
Soundmix/playbackshow
voor metnsen met een berperking in de Dwarsligger, Planetenweg 338 IJmuiden. Aanvang
19.30 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
The Nylons met ‘The lion sleeps
tonight’. Aanvang 20.15 uur.

26 MAART

Religieuze
bijeenkomst
met als thema: ‘Wie ben ik?
Over onzekere indentiteit’. De
Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang 10.30 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Poppenhuis’.
Voor volwassenen en oudere kinderen. Geopend don-

derdag tot en met zondag van
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4
euro.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland op z’n smalst’. ‘Geen Zee
te Hoog’ met schilderijen van
Chris van Drunen. Tentoonstelling ‘95 Jaar Wijsmuller
Durf en Innovatie’. 3 Speurtochten. Geopend vanaf 13.00
uur.
Pieter Vermeulen Museum: Voorstelling Poepgoed/
scheid goed. Vanaf 3 jaar. Van
13.00 tot 17.00 uur.
Kameropera door Ensemble Postiljon in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage
in de onkosten wenselijk.
Optreden Rockinitis in Ca- 30 MAART
fé de Halve Maan, Hagelin- Sociaal Wijkteam organiseert
gerweg 36 Santpoort-Noord. een koffieochtend in BiblioAanvang 17.30 uur.
theek Velserbroek. Van 10.30
tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Poppenhuis’.
27 MAART
Voor volwassenen en oudeWitte Theater, Kanaalstraat re kinderen. Geopend don257 IJmuiden: Talkshow NV derdag tot en met zondag van
Velsen. Aanvang 17.00 uur, in- 11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4
loop 16.30 uur. Toegang gratis. euro.
Postzegelavond bij Postzegel Stadsschouwburg Velsen:
Vereniging Santpoort in Het Ro Theater met familiehit ‘SnorTerras, Dinkgrevelaan 17 Sant- ro’. Aanvang 19.00 uur.
poort-Noord. Open vanaf 19.00 Informatieavond voor mensen
uur.
met borstkanker en hun naasOpen avond bij Vrijmetsela- ten bij Inloophuis Kennemerrij De Hoeksteen, Torenstraat land, Wulverderlaan 51 Sant2a Velsen-Zuid. Aanvang 20.00 poort-Noord. Van 19.30 tot
uur.
21.30 uur, inloop vanaf 19.15
uur.
Fim ‘Superyacht’ in De Brulboei, Kanaalstraat 257 IJmui28 MAART
den. Aanvang 20.00 uur.
Kledingbeurs Het Kruispunt Jonge pianotalenten in De
van 10.00 tot 12.00 uur in Vel- Kapel, Potgieterweg 4 Bloeserbroek. Elke dinsdagochtend. mendaal. Aanvang 20.00 uur.
Lezing over shrijfster en con- Witte Theater, Kanaalstraat
certpianiste Ida Simons door 257 IJmuiden: Theatercolledrs. Mieke Tillema in ‘t Bredero- ge over zand door Jan van den
de Huys, Bloemendaalsestrat- Berg. Aanvang 20.30 uur.
weg 201 Santpoort-Zuid. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen:
Ashton Brothers. Aanvang
20.15 uur.

29 MAART

OIG
tweedehandswinkel
open aan Industriestraat, IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland op z’n smalst’. ‘Geen Zee
te Hoog’ met schilderijen van

Plein ’45 nieuw
politiek programma
rtvseaport.nl/agenda

Concert gospelkoor
Get Together Again
Santpoort-Noord - Gospelkoor Get Together Again
geeft op zondag 26 maart
een sfeervol koffieconcert
samen met Harmonie Orkest Oud Goud. Dit concert
begint om 12.00 uur in het
gebouw van Soli, Kerkpad
83 te Santpoort-Noord. De
toegang is gratis en om de
kosten te drukken wordt er
een collecte gehouden.
Het belooft een speciale
happening te worden waarbij beide verenigingen laten zien waartoe ze muzikaal in staat zijn en bovendien heeft men nog een gezamenlijke muzikale verrassing in petto! Voor het gospelkoor betekent dit concert
dat zij aan een geheel nieuwe periode beginnen aangezien zij recent een nieuwe
dirigente in de persoon van
Marieke Zondervan plus de

nieuwe pianist Jaap Brackman mochten begroeten.
Dit wordt het eerste optreden in de nieuwe samenstelling.
Hun beider enthousiaste instelling heeft al voor nieuwe
muzikale impulsen gezorgd
en nieuw materiaal staat al
op het repertoire. Naast traditionele gospels brengt het
koor ook swingende Afrikaanse nummers en wordt
ook modern werk in de vorm
van soft-pop niet geschuwd.
Het koor repeteert elke donderdagavond van 19.30 tot
21.30 uur in het Kruispunt te
Velserbroek.
Belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom om
het koor te komen versterken en met name worden er
bassen als versterking gezocht. Zie ook www.gospelkoorgta.nl.

Velsen - Zondag 2 april start
de dienstregeling en wordt
de nieuwe busbaan van HOV
Velsen in gebruik genomen.
Deze nieuwe verbinding is
een belangrijke schakel in
het HOV-netwerk.
Het R-net biedt reizigers tussen Haarlem en IJmuiden
frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. De
komende maanden gaat de
bestaande lijn 75 gebruik
maken van het nieuwe tracé.
Na de zomer start de nieuwe
R-netlijn 385. Deze vervangt
lijn 75.
Om iedereen kennis te laten
maken met de nieuwe buslijn is er zaterdag 1 april een
open dag. Deze wordt georganiseerd door de gemeente
Velsen en provincie NoordHolland. Er is een ochtend-

en een middagprogramma.
Na reservering kunt u ‘s ochtends een gratis rondrit maken met een van de comfortabele Connexxion-bussen of
met een van de gele NZHmuseumbussen.
Opstappen kan bij Plein 1945 en het
Delftplein in Haarlem.
‘s Middags kunnen geïnteresseerden wandelen door de
spooronderdoorgang tussen
Santpoort-Noord en Driehuis
en daar het nieuwe kunstwerk van Roland Schimmel
bekijken. Maar ook is er aandacht voor de veranderingen
bij de Slaperdijk en Crematorium Westerveld.
Sportievelingen kunnen vrijdag 31 maart meedoen met
de 8 kilometer lange Busbaanloop. Zie www.hovvelsen.nl en www.avsuomi.nl.
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Telstar niet verder met
trainer Michel Vonk

Velsen-Zuid - Telstar
neemt na dit seizoen afscheid van trainer Michel
Vonk. Aan het besluit
gingen weken van ‘intensieve gesprekken’ vooraf.
‘De slotsom is dat de samenwerking aan het eind
van dit seizoen gaat eindigen’, schrijft de club op de

website. ‘Samen trekken we
de conclusie dat er de afgelopen drie seizoenen enorme stappen zijn gemaakt.
Dit zowel organisatorisch
als financieel economisch.
De technische organisatie
staat als een huis en er is
een voor onze club weergaloos transferresultaat geboekt. Spelers zijn beter ge-

worden en het vertoonde
spel, hoewel wisselvallig, is
goed tot zeer goed te noemen.’
Algemeen directeur Pieter de Waard: ,,Met Michel
vertrekt de meest allround
hoofdtrainer en technisch
manager die ik bij de club
mee heb gemaakt. De Witte Leeuwen vonden in hem
een vakman en we leerden
een hoop van elkaar. Hij
verdient meer sportief geluk en een nog betere club
dan Telstar.”
Michel Vonk is dankbaar
voor de kans die zij hem
hebben gegeven. ,,Ik ben
trots op hetgeen ik de afgelopen 3 jaar bij deze club
heb neer kunnen zetten.”
De club hoopt op korte termijn een waardige opvolger
aan te kunnen stellen. (foto:
www.telstar.nl)

Open huis hospice
succesvol verlopen
Santpoort-Noord - Ondanks het mindere weer was
de opkomst afgelopen zaterdag bij het open huis van
Hospice De Heideberg erg
goed te noemen. Zo’n 60 bezoekers bewonderden de recent aangelegde tuin en het
bijna verbouwde bijgebouw.
Maar de bezoekers hadden

vooral belangstelling voor het
hospice zelf en de presentatie die door een van de coördinatoren werd verzorgd. Annemiek de Winter legde helder uit wat de vrijwilligers van
het hospice kunnen betekenen in de thuissituatie en in
Hospice De Heideberg. Zie
ook www.hospicevelsen.nl.

IJmuiden - Vrijdag 7 april zal
Christelijke Oratorium Vereniging IJmuiden de jaarlijkse uitvoering geven van een
van de langste meesterwerken van Johann Sebastian
Bach: de Matthäus Passion,
in de Nieuwe Kerk in IJmuiden. Dit op muziek gezette
lijdensverhaal van Christus
is niet meer weg te denken
in de beleving van het paasfeest.
Dit prachtige oratorium zal
staan onder de bezielende
leiding van Piet Hulsbos en
Marianne Hoogenboom. De
laatste zal met haar Vocal
Twist, koor van 15 kinderen,
voor de zevende keer aan deze uitvoering meewerken.
Begeleid door het Barokensemble Eik en Linde, dat met
32 orkestleden op authentieke instrumenten, of kopieën
daarvan spelen, doen zoveel
mogelijk recht aan de originele bronnen uit Bachs tijd.
Verder staan er 110 zangers
en zangeressen en zes internationale vocale solisten
klaar om het verhaal van het
lijden en sterven van Jezus te
vertellen, als in het Evangelie
volgens Matthäus.

Bijzonder moment in de Kerk
is het luiden van de klok,
voorafgaande aan de aanvang van het openingskoor,
een onvergetelijke ervaring
voor alle aanwezigen, zie foto.
Aan dit concert wordt verder
meegewerkt door de solisten
Jenny Haisma (sopraan), Annelies van der Vlies (alt), Gerben Houba (tenor) en Marijn
Zwitserlood (bas). De evangelist wordt vertolkt door
Vincent Lesage en de Christuspartij door Mattijs van de
Woerd.
Deze jaarlijkse traditie in
IJmuiden is uitgegroeid tot
een groot succes, dus bestel
uw kaarten tijdig zodat ook u
kunt genieten van dit prachtige concert.
Aanvang 19.30 uur, kerk
open 18.45 uur. Nieuwe kerk,
Kanaalstraat 250, IJmuiden.
Toegang 30 euro voor volwassenen, jongeren tot en
met 16 jaar 15 euro. (Dit is
inclusief de consumptie in
de pauze. Via e-mail: kaartverkoop@cov-ijmuiden.nl
en voor verdere informatie:
www.COV-IJmuiden.nl. (foto:
Afke Spaargaren)

Hoog rapportcijfer voor
busvervoer Connexxion
Regio - De reizigers beoordelen het busvervoer in
Haarlem IJmond met een
rapportcijfer 7.7. Daarmee
scoort Connexxion, net als
vorig jaar, hoger dan het
landelijk gemiddelde van
7.6. Voor de OV-Klantenbarometer 2016 zijn ruim
82.000 reizigers in heel
Nederland ondervraagd.
De waardering voor het busvervoer wordt uitgesproken
op diverse items. Het algemene reizigers-oordeel op onder meer de aspecten reissnelheid, punctualiteit, klantvriendelijkheid en informatievoorziening ligt in dit gebied
boven het landelijk gemiddelde. Samen met reisfrequentie zijn dit voor reizigers belangrijke kwaliteitsaspecten.
Connexxion is er trots op, dat
zij op al deze aspecten, binnen de concessie Haarlem
IJmond, door de reizigers boven gemiddeld positief beoordeeld wordt.
Het door de reizigers in het
openbaar vervoer meest genoemde verbeterpunt is de
informatie bij vertragingen.
Ten opzichte van vorig jaar
is er binnen Haarlem IJmond
ook op dit item een aanzienlijke verbetering opgetreden.
Met een score van 6.0 ligt de
beoordeling hiervan boven
het landelijk gemiddelde van

5.7. Verbetering van informatie bij vertragingen heeft de
blijvende aandacht van Connexxion. Dat doen wij onder
meer door de inzet van Reisinformanten. Zij informeren
reizigers over onverwachte
vertragingen en omleidingen.
Via de (elektronische) DRISpanelen op de halte, de Connexxion-app, de Connexxion
website en Twitter. Voordeel
voor de reiziger is dat hij niet
alleen actuele reisinformatie
krijgt maar ook direct interactief vragen kan stellen. Dat
deze maatregelen effect hebben, zien we ook terug in de
beoordeling. De score op het
item informatie bij vertragingen is verder gestegen naar
een 6.0 (landelijk 5.7).
Connexxion werkt continu,
met haar opdrachtgever provincie Noord-Holland, aan
verbetering van de dienstverlening. Zo zal dit jaar de
StappOVer App geïntroduceerd worden. Met deze app,
die automatisch herkent in
welke bus de reiziger zich bevindt, ziet de reiziger op welke haltes er een overstap mogelijk is op een andere buslijn. Met één klik kan de reiziger aangeven dat hij op een
bepaalde bus wil overstappen. Als de aansluitende bus
kan wachten verschijnt dat op
het scherm, anders verschijnt
de eerstvolgende overstap-

tijd. Voordeel voor de reiziger
is dat hij eenvoudig zijn overstap kan regelen en dat de
aansluitende bus (indien mogelijk) op hem wacht.
De OV-Klantenbarometer is
het
klanttevredenheidsonderzoek voor het regionaal
openbaar vervoer. Het is een
landelijk onderzoek naar de
mening van reizigers in het
stads- en steekvervoer. Het
onderzoek wordt jaarlijks in
de periode van eind oktober
tot begin december gehouden. Zie ook www.ovklantenbarometer.nl. (foto: Friso Huizinga)
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Snorfietser met
teveel drank op
Driehuis - Op vrijdagmorgen moest een 19-jarige
Haarlemse haar rijbewijs inleveren nadat zij was betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. Omstreeks
05.00 uur zag de politie de
vrouw op een snorfiets rijden op de Van Den Vondellaan in Driehuis. Zij bleek alcohol gebruikt te hebben. De
vrouw blies 400 ug/l. Aangezien het hier om een beginnend bestuurder ging, mocht
zij niet meer dan 90 ug/l alcohol in haar adem hebben.
Zij blies dus ruim vier maal
het toegestane maximum. De
vrouw kreeg een proces-verbaal. Haar rijbewijs werd ingevorderd.

Kledingbeurs
Velserbroek - PCB De
Hoeksteen aan de Weid 24,
houdt op vrijdagavond 7 april
weer haar bekende kledingbeurs. Tijdens deze beurs
wordt kinderkleding in de
maten 104 tot en met 176
verkocht, dameskleding en
accessoires. Verder staat er
een kraam van Kees Hoogenbosch Schoenen uit de Generaal Cronjéstraat in Haarlem met veel aantrekkelijke acties, zoals Braqeez kinderschoenen en Betula slippers. Iedereen is tussen 19.00
en 20.30 uur van harte welkom om te komen kijken. Het
moet wel heel raar lopen als
er niet iets leuks voor u of de
kinderen bij zit. Voor meer informatie, of voor het verkrijgen van een verkoopnummer: kledingbeursdehoeksteen@gmail.

The Passion
Regio - Een lokale versie van
The Passion wordt opgevoerd
door samenwerking van de
koren: Sound Of Life uit Uitgeest en Het Naaldkoor uit
Santpoort-Noord. Dit muziekproject zal op zaterdag 8
april om 19.00 uur in de Onze
Lieve Vrouwe Geboortekerk,
Langebuurt 37 in Uitgeest
plaatsvinden en op Goede
Vrijdag 14 april om 19.30 uur
in De Naaldkerk, Frans Netscherlaan 12 in SantpoortNoord. Op beide avonden
wordt het lijdensverhaal verteld, afgewisseld door veel
muziek van Nederlandstalig repertoire. Op Goede Vrijdag is er in De Naaldkerk gelegenheid tot het neerleggen
van bloemen bij het kruis. de
entree is vrij (vrijwillige bijdrage bij de uitgang)

Nanda de Jong verwent
voeten van mantelzorgers

Velsen-Noord - ,,Met de
boomplantdag 2017 in aantocht zend ik u bij deze een
foto van de laatste oude kastanje op het Van Rijswijkplantsoen’’, aldus Jan Koper.
,,De knoppen van de onderste takken glimmen maar de
levenssappen dreigen op te
raken. Grote kans dat hij in
de loop van het jaar het leven
laat en op de nominatie komt

te staan voor de kaplijst. Dat
zal de jeugd erg aan het hart
gaan want bij jongens en
meiden is het een geliefde
klimkameraad. Op de tweede foto dezelfde boom maar
dan in zijn jeugd met de huizen die na de oorlog zijn gebouwd. Wordt dat het beeld
op de boomplantdag 2018?
We duimen dat het oudje het
nog wat langer vol houdt.’’

Santpoort-Noord - Donderdag 30 maart houdt de Santpoortse Nanda de Jong, pedicure en oncologisch voetzorgverlener, een verwendag
voor mantelzorgers van kankerpatiënten. Tijdens die dag
zal Nanda de voeten van vijf
mantelzorgers van (ex)kankerpatienten gratis verzorgen.
Nanda de Jong (50 jaar) heeft
groot respect voor mantelzorgers van (ex)kankerpatienten. Zij wil met haar actie
graag iets terugdoen voor de
mensen die zich vaak langdurig en onbetaald inzetten
voor anderen. ,,Ik ben afgelopen weekend vijftig geworden en wil dit vieren door vijf
mantelzorgers van (ex)kankerpatienten in het zonnetje te zetten. Ik wil voor hen
een verwenmoment creeren.
Zodat zij, en hun voeten even
tot rust kunnen komen.”
Wilt u iemand voordragen?
Dat kan door een e-mail te
sturen aan info@nandadejong.nl, vóór 27 maart. Graag
in het kort de reden(en) vermelden waarom u hem of

www.

www.

haar in het zonnetje wilt zetten, inclusief de naam en
contactgegevens.
Nanda de Jong is niet alleen
gediplomeerd basis pedicure, maar volgde ook de opleiding tot oncologisch voetzorgverlener bij De Medische
Voet. En met succes. Een jaar
geleden diplomeerde zij zich
tot oncologisch voetzorgverlener (OVV). Een OVV verleent voetzorg aan (ex) kankerpatiënten.
Nanda de Jong: ,,Ik leerde
hoe je voeten kunt screenen,
hoe je bijwerkingen van behandelingen kunt herkennen en hoe de voeten te verzorgen. Maar ook hoe je preventief maatregels kunt nemen om eventuele klachten
te voorkomen.”
Maandelijks geeft Nanda
vrijwillig voetmassages aan
(ex)kankerpatiënten bij Inloophuis Kennemerland. Dit
Inloophuis aan de Wulverderlaan in Santpoort-Noord
is een ontmoetingsplaats
voor (ex)kankerpatiënten en
hun naasten. Zie ook www.
inloophuiskennemerland.nl.

.nl

.nl

Raad oordeelt over
huisvestingsverordening
Velsen – Donderdagavond 23
maart om 19.30 uur zal in de
raadzaal van het stadhuis door
de gemeenteraad worden geoordeeld over de nieuwe huisvestingsverordening. De actiegroep Strijders voor een Eerlijke Verdeling van Statushouder
in Velsen roept belangstellenden op aanwezig te zijn bij deze belangrijke avond.
Het gaat dan onder meer over
het collegevoorstel om status-

houders in Velsen wel voorrang te geven bij huisvesting.
Dit om de opgelegde taakstelling te behalen. Statushouders
dienen binnen 12 weken onderdak te vinden, daarvoor is
ook een tijdelijke opvang een
mogelijkheid. Zo niet dan kan
de gemeente een boete opgelegd krijgen. De nieuwe huisvestingsverordening
regelt Santpoort-Zuid - Afgelopen
daarnaast nog meer zaken zondag konden de ruiters
over huisvesting in de regio.
van manege Kennemergaarde onder leiding van instructeur Ed de Keizer meedoen
aan een springwedstrijd op
de manege. Deze wedstrijden
zijn ontzettend leuk en spannend en er doen dan ook veel
ruiters aan mee!
Er werd in vier verschillende
IJmuiden - Op zondag 2 april is er van 14.00 tot 17.00 uur een rubrieken gestart en de uitopen dag op LTC de Heerenduinen. De club doet dit om nieu- slag werd aan het eind van
we leden te werven. Daarom is er op die dag een mooie lidmaat- de dag bekend gemaakt: de
schapsaanbieding. Ook zijn er kraampjes en een springkussen rubriek 20-40 cm werd geaanwezig en een DJ komt gezellige muziek draaien. Kortom, ge- wonnen door Carianne Kelder op Until Then, tweede
noeg redenen om langs te komen,

Open dag op
LTC de Heerenduinen

Spannende springstrijd
werd Perrine Poortinga op
Vriendje. In de rubriek 4060 cm werd na een spannende barrage Julia Kievits eerste op Picasso en Tessa Enthoven tweede op Zsa Zsa. In
de rubriek 40-60 cm met verhoogde barrage werd Anouk
Willemse eerste op Anyway,
zij had tevens de snelste tijd
van de dag! De tweede prijs
ging naar Mark Geijsendorpher op Dancing Queen.
Tot slot werd de rubriek 6080 cm gereden en daar werd
Evelien Brand eerste op haar
paard Didi.
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Provincie zet plan voor
windmolens in Velsen-Noord door

Bij VZV afgezwommen
voor het zwem-ABC
IJmuiden - Zondag 13 maart
hebben 50 kinderen afgezwommen voor het zwemABC. Op deze prachtig zonnige middag werd onder het
wakend oog van vele bezwete toeschouwers afgezwommen. De temperatuur op de
tribune was namelijk tropisch
en dat was duidelijk zichtbaar aan de vele rode gezichten. Sommigen hadden er rekening mee gehouden door
luchtige kleding aan te trekken. Zelfs werd er een mevrouw gezien die met een
grote waaier (waarschijnlijk
een overblijfsel van een tropische vakantie) was gewapend en zich daarmede koel
hield.
De kinderen die afzwommen
hadden geen last van deze
warmte, zij zochten op toerbeurt verkoeling in het bad.
Zowel gekleed als in badkleding mochten zij hun bekwaamheden tonen en gelijktijds ver-koelden zij zich.
Onder toeziend en keurend oog van de beoordelingscommissie en de nodige zwemleiders zwommen
Alwine Schoemaker, Celest
Groen, Rosanne Castricum,
Romijn v/d Berg, Eva Hu,
Bob Tijl, joon de Vlugt, Daimy
Maks, Jayden Hill, Levi Correia, Maak El Abbassi, Ethem
Pirogu, Jayden Anker,, Jaeden van Son, Lisa Meijer, Lissy Draaisma, Sara Barmou,
Liam Wilmink, Bjorn Sao,

Brady Groenewoud, Rens
Eelman, Johnny v/d Westen
en Silvyn v/d Does af voor
het A diploma. Mariam Haj
Taha, Stef v/d Pieterman, Noa
Paap, Noa v. Doornspeek,
Karlien Pel, Jullette Shaw,
Lois Malherbe, AlperenDemir, Donovan Dames, Ajay
Braam, Busenaz Kolsuz, Zena Al Sakkaf, Guus Kloosterman, Daan Wolthuis, Sophie
Levacier, Xavi Goos, Joanne
Stoop, Xander en Daley Varkevisser, Batin Yildiz en Mike
Hu behaalden hun B diploma. Daan v/d Lugt, Lieke van
Leeuwen, Mats Molenaar en
Omar Wali behaalden hun C
diploma. Opmerkelijk is het
kleine aantal kandidaten C
kandidaten terwijl in de vorige afzwemploeg in november
2016 ruim 20 kinderen voor
hun B diploma geslaagd waren. Het blijkt dat de vorige
generatie (de ouders van de
huidige kinderen) die in hun
kindertijd alleen hun A en B
diploma hebben behaald deze trend doorzet naar hun eigen kinderen. Het huidige
pak-ket wat wordt aangeboden bestaat uit het zwemA, B
en C diploma en dan mag en
kan je pas zeggen dat je kind
zwemveilig is.
Het lezen van je kinds naam
in de rij van afzwemmers is
natuurlijk geweldig, voorkom dat je kinds naam in
een treuriger stuk in de krant
prijkt.

Superyacht in Brulboei
IJmuiden - Op de gezelligste
filmavond van IJmuiden presenteert buurthuis De Brulboei op donderdag 30 maart
de film ‘Superyacht Star
Sneek’.
De Nederlandse scheepsbouw speelt hierin een grote rol. We volgen de bouw
van het jacht, de problemen
die tevoorschijn komen bij

de laatste inspecties en de
proefvaart. Na de pauze ziet
u de film FDN1 van Wijsmuller over de berging van een
droogdok bij Port Blair op de
Andaman Eilanden. Kaarten
à 3 euro zijn verkrijgbaar aan
de zaal.
De eerste film begint om
20.00 uur. Meer weten? Bel
0255-510652.

Velsen-Noord - Gedeputeerde Staten van NoordHolland hebben de ontwerpvergunningen
vastgesteld
voor de windparken Ferrum en Spuisluis in VelsenNoord.
Beide windparken vallen onder de zes herstructureringsprojecten voor Wind op land
waarvan de provincie heeft
besloten dat zij door kunnen
naar de vergunningprocedure. In 2020 moet in NoordHolland 685,5 mw opgesteld
vermogen van windenergie
op land worden gerealiseerd.
Windpark Ferrum omvat de
bouw en exploitatie van drie
windturbines, drie kraanopstelplaatsen en één inkoopstation gelegen aan de Reyndersweg (op het terrein van
Tata Steel). Het type windturbine is nog niet bekend. Wel
is duidelijk dat het gaat om
windmolens met een maximale tiphoogte van 125 meter, een maximale ashoogte
van 80 meter en een maximale rotordiameter van 90
meter.
Windpark Spuisluis bestaat
uit de bouw van zes windturbines met kraanopstelplaatsen, bijbehorende bouwwerken en aanpassingen aan
de wegen. Het project is gelegen op de landtong bij de

Spuisluis en op de landtong
‘Velserkom’, parallel aan het
Noordzeekanaal en gedeeltelijk aan de Noordersluisweg in Velsen-Noord. De te
bouwen windturbines hebben een ashoogte tussen de
117 en 120 meter en een rotordiameter tussen 114 en
117 meter.
Omdat er afgeweken wordt
van een door de gemeente vastgesteld bestemmingsplan, is een verklaring van
geen bedenkingen (VVGB)
nodig. De ontwerp-beschikkingen, de aanvragen en de
bijbehorende stukken zijn
van 23 maart tot en met 4
mei 2017 in te zien via www.
noord-holland.nl/actueel/terinzageleggingen.
Op 11 april vindt er van 19.00
tot 20.30 uur een informatie-

markt plaats voor omwonenden en andere belangstellenden voor het Windpark
Spuisluis. Locatie: Rabobank IJmond Stadion in Velsen-Zuid. Twee dagen later,
op 13 april, is er van 19.00 tot
20.30 uur een inloopavond
voor omwonenden en andere belangstellenden voor het
Windpark Ferrum. Locatie:
Strandhotel Het Hoge Duin
in Wijk aan Zee.
Na verwerking van de binnengekomen zienswijzen en
de opmerkingen uit de Statencommissie RWW wordt
voor beide projecten de definitieve VVGB voorgelegd
aan Provinciale Staten (PS).
Na instemming van PS, kunnen GS de vergunningen definitief verlenen. (foto: Google Maps)

Taalcoaches
gezocht!
Velsen - Vluchtelingenwerk
Velsen is op zoek naar enthousiaste taalcoaches die het leuk
vinden om minimaal zes maanden en één keer per week met
vluchtelingen op een ontspannen manier de Nederlandse
taal te oefenen. Voor een snelle en goede inburgering in onze Nederlandse maatschappij
moeten vluchtelingen een verplichte cursus volgen. Zij moeten voor het inburgeringsexamen redelijk Nederlands leren spreken en verstaan. Als
taalcoach kunt u een geweldige bijdrage leveren tot het
succesvol inburgeren door te
ondersteunen bij het oefenen
van de Nederlandse taal. Veel
samen praten, samen op stap
gaan (zoals bespreken van het
huiswerk, bibliotheekbezoek,
boodschappen doen) verbetert de taalvaardigheid snel.
De taalcoach hoeft geen docent of deskundige te zijn. Een
positieve instelling, geduld en
affiniteit met mensen uit een
andere cultuur zijn voldoende.
Aanmelden kan via aarnautovic@vluchtelingenwerk.nl.

Wieteke van Dort
in uitzending Seaport
Velsen - Maandagavond 27
maart is actrice/zangeres/
kunstenares Wieteke van Dort
de gast in de uitzending van
radioprogramma SpiritualiTijd
op RTV Seaport. De meeste
mensen kennen haar als de
Indonesische Tante Lien van
de Late Late Lien Show, maar
ook van televisieprogramma’s
als Oebele, De Stratemakeropzeeshow, J.J. de Bom en de

vele typetjes die ze speelt in
Het Klokhuis. Momenteel is ze
te zien in diverse theaters met
Een Javaanse L’Histoire du
Soldat. Mark Metselaar praat
met Wieteke over haar leven
en carrière: Wat bezielt en inspireert haar? De uitzending
is op 27 en 29 maart (herhaling) vanaf 19:00 uur te horen
via www.rtvseaport.nl/live-radio of 107.8 FM.
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Wijkertunnel terug in
oorspronkelijke staat

DKV B2 verliest
laatste wedstrijd
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63

f
Velserho

Velsen - Alleen DKV B2
speelde afgelopen zaterdag
nog een zaalwedstrijd. Het
team moest voor een inhaalwedstrijd naar Enkhuizen.
DTS stond eerste in de poule, maar moest wel winnen
om kampioen te worden. Bij
verlies moest de eerste plaats
worden gedeeld met Top uit
Sassenheim. Het werd een
wedstrijd waarin het tempo
hoog lag en waarin veel doelpunten vielen. Snel kwam de
B2 op achterstand en het
lukte helaas niet om deze
achterstand weg te werken.
Uiteindelijk werd verloren
met 13-9. Gescoord werd er
door Tamara, Sien, Chenna,
Ben, Thijs en Kim. De B2 eindigde met deze wedstrijd als
3e in de poule en is daar best
trots op. Vanaf 1 april worden
alle wedstrijden weer buiten
gespeeld. Dan start DKV ook
met een tweede D-team, omdat er na het schoolkorfbaltoernooi veel nieuwe jeugdleden zijn ingestroomd.
Naast de wedstrijden vinden
er in het voorjaar ook veel
andere activiteiten plaats, zoals het jeugdkamp, deelname
aan de Rabobank-fietstocht,
het jaarlijkse familietoernooi
en het schottoernooi. Nieuwe leden zijn nog steeds van
harte welkom. Zie ook www.
dkv-ijmuiden.nl.
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Staatssecretaris Klijnsma
bezoekt Tata Steel
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IJmuiden - Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft maandag een bezoek gebracht aan Tata Steel.
Zij was daar om te vernemen
hoe het staalbedrijf invulling
geeft aan de Participatiewet.
Theo Henrar, directievoorzitter van Tata Steel Nederland, leidde de staatssecretaris rond. Tijdens het bezoek sprak Klijnsma met een
aantal van de participatiemedewerkers van Tata Steel.
Bij twee van hen nam ze een
kijkje op de werkplek, in de
fabriek voor verpakkingsstaal
en op de Academy, de bedrijfsschool van Tata Steel.
Tata Steel geeft actief invulling aan de Participatiewet en
PLANGEBIED
heeft
in dat kader inmiddels
35 BESTEMMINGEN
mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt aan een
zinvolle
baan geholpen. ,,Tata
AANDUIDINGEN
Steel neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid
serieus”, aldus Theo Henrar. ,,Daarom hebben we vorig jaar een speciale projectGD
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IJmuiden - De politie heeft
maandagochtend
op
de
IJmuiderstraatweg een snelheidscontrole gehouden.
Van de 322 bestuurders
die tussen 09.00 en 11.00
IJmuiden - Wethouder Ven- uur langs de radarauto renik kondigde vorige week den, hielden 307 bestuurders
met trots aan dat nog dit
jaar de eerste paal op de zogenaamde KPN-locatie de
grond in gaat. Dit gebied aan
de Lange Nieuwstraat was
jarenlang een ongewenst gat
waar zand en vuil vrij spel
www.hofgeest.nl
hadden. Al eerder werd aangekondigd dat er een supermarkt (Vomar) en twee
woontorens zullen worden
gebouwd. De plannen liggen
nu ter inzage in het stadhuis.
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Velsen - Rijkswaterstaat
brengt de Wijkertunnel weer
terug in zijn oorspronkelijke staat. De tijdelijke extra rijstrook wordt weer een
vluchtstrook en de maximumsnelheid overdag gaat
omhoog van 90 naar 120 kilometer per uur. Daarmee
ligt de Wijkertunnel er weer
bij zoals vóór de renovatie
van de Velsertunnel. Bovendien wordt het asfalt grotendeels vernieuwd en de
markering hersteld tussen
knooppunt Velsen en Beverwijk. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer
omgeleid via de vernieuwde
Velsertunnel en de A22.
In aanloop naar de renovatie
van de Velsertunnel in 2016
heeft Rijkwaterstaat het wegennet ingrijpend aangepast. De Wijkertunnel kreeg
in beide richtingen een tijdelijke extra rijstrook. Ook
kwamen er tijdelijke wegen
(keerlussen) bij de knooppunten Velsen en Beverwijk.
De keerlussen heeft Rijkswaterstaat eerder dit jaar al
verwijderd. Om het verkeer
tijdens de negen maanden
renovatie van de Velsertunnel zo veel mogelijk te ontlasten, is er in deze periode
geen onderhoud gepleegd

manager aangesteld en een
speciale afdeling opgericht
om actief invulling te geven
aan de Participatiewet.”
,,Daarbij leveren we maatwerk, zodat kandidaten op
een werkplek terecht komen die nauw aansluit op
hun mogelijkheden en wensen. Het is fantastisch om te
zien hoe deze mensen genieten van het werken voor Tata
Steel. Wij willen onze opgedane kennis en ervaring ook
graag delen met andere bedrijven en gemeentes in de
regio, om zo nog meer mensen met een beperking aan
een baan te helpen.”
,,De filosofie van Tata Steel
spreekt mij zeer aan”, aldus
staatssecretaris
Klijnsma.
,,Het is de filosofie van de inclusieve arbeidsmarkt, waar
iedereen een plek kan krijgen, ook als je wat meer ondersteuning nodig hebt van
collega’s. Het is heel mooi
dat Tata Steel daar zo’n goed IJmuiden - Ongeveer 1 milvoorbeeld in geef.” (foto: Ta- joen mensen in Nederland
ta Steel)
hebben diabetes. De gemiddelde zorgkosten voor iemand
met diabetes bedroegen in
2013 ruim 9200 euro. En dat
terwijl er een effectief en gratis
medicijn beschikbaar is: beweging. In sommige gevallen komen mensen met diabetes type
2 zelfs helemaal van hun mezich keurig aan de snelheid. dicijnen af, alleen door een geSlechts vijftien mensen over- zondere leefstijl. En toch blijft
schreden de snelheidslimiet in beweging komen voor veel
van 50 km/uur.
mensen moeilijk. HuisartsenDe hoogste snelheid bedroeg praktijk de Pleiaden gaan ze
69 km/uur. Het verkeer uit daarbij helpen.
beide richtingen werd gecon- Huisartsenpraktijk de Pleiaden
troleerd.
doet mee aan de Nationale Diabetes Challenge (NDC). De
NDC is een wandelevenement
dat bedoeld is om de gezondheid en kwaliteit van leven van
mensen met diabetes te verbeteren. Het doel is om vanaf april
in 16 tot 20 weken te trainen
naar een afsluitende vierdaagse in september. Tijdens wekelijkse wandelingen wandelt
een zorgverlener van de praktijk mee. Tijdens de afsluitende vierdaagse wandelen ze 5,

95 procent houdt
zich aan snelheid
B
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aan de Wijkertunnel.
Op de plek waar nu nog
de tijdelijke extra rijstrook
door de Wijkertunnel loopt,
brengt Rijkswaterstaat weer
een vluchtstrook aan. Ook
verdwijnt de tijdelijk lagere
maximumsnelheid. Verkeer
mag overdag weer met 120
kilometer per uur door de
Wijkertunnel en na 19.00 uur
met 130 kilometer per uur.
Na de werkzaamheden is het
wegennet in de IJmond weer
zoals het was vóór de renovatie van de Velsertunnel.
Van vrijdag 24 maart 20.00
uur tot maandag 27 maart
05.00 uur wordt de A9 richting Amsterdam geasfalteerd tussen knooppunt Beverwijk en de Wijkertunnel.
Bovendien wordt er nieuwe
markering aangebracht tot
knooppunt Velsen.
Verkeer naar Haarlem/Amsterdam wordt omgeleid via
de Velsertunnel. In de nachten van maandag 27 maart
tot vrijdag 31 maart (21.00
tot 05.00 uur) brengt Rijkswaterstaat nieuwe markering aan op de A9 richting
Alkmaar tussen knooppunt
Velsen en knooppunt Beverwijk. Verkeer naar Alkmaar
wordt omgeleid via de Velsertunnel.

Samen in beweging met
Huisartsen De Pleiaden

10, 15 of zelfs 20 kilometer. De
vierde dag van die vierdaagse
komen alle deelnemers samen
op Sportcentrum Papendal om
daar de slotafstand te wandelen op het NDC Festival.
Op 29 maart houdt Huisartsenpraktijk de Pleiaden een informatieavond over de diabetes challenge in Buurtcentrum
de Spil. Iedereen die interesse
heeft is welkom, dus ook mensen zonder diabetes. De inloop
is vanaf 18.45 uur en de informatieavond start om 19.00 uur.
De Nationale Diabetes Challenge is een initiatief van de
Bas van de Goor Foundation,
die zich inzet om de kwaliteit
van leven van mensen met diabetes te verbeteren door sport
en beweging. In 2016 bracht
de NDC ruim 2600 mensen
met diabetes in beweging. De
stichting van de oud-Olympisch volleybalkampioen wil
dat aantal dit jaar verdubbelen.
Meer weten over bewegen met
diabetes? Kijk op www.bvdgf.
org. Meedoen? Kijk op www.
nationalediabeteschallenge.nl/
pleiaden.

336

18 23 maart 2017

Uitgeest uit
IJmond Werkt!

Back to the Sixties
in de Wildeman
Santpoort-Noord - Geïnspireerd door Pieter Bakker’s initiatief met De Haarlemse Bluesclub, gericht op
de babyboomers, is het idee
ontstaan ook iets dergelijks
voor de IJmond te organiseren. Deze avond vindt plaats
op zaterdag 1 april in De Wildeman van 20.00 tot 0.30 uur.
Voor deze generatie is er
weinig vertier op dit gebied.
In de 60-er en 70-tiger jaren had de IJmond een bruisende pop- en beatcultuur
met een explosie van bandjes. Denk aan Beverpop. Elke week waren er optredens
en feestjes in garages, in de
soos of de kerk. Om de animo hiervoor te peilen komt
er een ouderwets feest als
experiment in De Wildeman
in Santpoort-Noord met een

bluesband, rockband en een
DJ die muziek uit deze tijd
spelen. De entree bedraagt
10 euro. De entreekaart is tevens het lotnummer voor een
gratis loterij.
De plaatselijke middenstand
heeft enthousiast gereageerd
met 25 tegoedbonnen die
op deze avond worden verloot. Er wordt gezocht naar
beeldmateriaal om tijdens de
avond te vertonen. Een deel
van de opbrengst wordt gedoneerd aan het Aart Aarts
fonds voor een muziektent in
Santpoort.
Wordt dit feest een succes
dan is het volgende doel, het
herenigen van bands en artiesten uit deze tijd voor een
optreden. Deze generatie
heeft het verleden, heden en
toekomst.

Ichthus speelt
Jesus Christ Superstar
Velsen - Op 10, 11 en 12
april maakt het Ichthus Lyceum met de uitvoering van
de wereldberoemde rockopera Jesus Christ Superstar
een musical-doorstart. Na de
pensionering van muziek docent Dolf Schelvis leeft De
Ichthus Musicalgroep weer.
Het Ichthus maakt nu gebruik van de expertise van
AHA-productions.
Diverse
cast- en crewleden van AHAproductions zetten zich in om
van Jesus Christ Superstar
een onvergetelijk spektakel
te maken.
Het was in juni 2016 even
spannend of bij de auditanten uit de brugklas tot de
zesde klas de voor deze rockopera vereiste stemmen gevonden zouden worden. De
Jezusrol wordt vertolkt door
Yerdin Adelaar, een leerling
uit 5 HAVO. Voor de rol van
Maria (Magdalena) is zelfs

gekozen voor 3 leerlingen
(Mindel Smid, Josephine Haver en Stephanie Slik) en dat
belooft een heel bijzondere
uitvoering van “I don’t know
how to love him” te worden.
Judas wordt gespeeld door
Arjen Hinloopen, oud Ichthusleerling en AHA-er van
het eerste uur. De gevestigde
orde wordt, hoe kan het ook
anders, gevormd door 5 docenten.
Een nieuwe ontwikkeling bij
de voorbereiding van deze musical, is de inzet van
leerlingen bij de verschillende disciplines, zoals choreagrafie en de decor- en rekwisietenploeg onder leiding van
docenten Beeldende Vorming. Alleen voor dinsdag 11
en woensdag 12 april zijn er
nog enkele kaarten (15 euro per stuk) beschikbaar. Deze zijn te bestellen via www.
stadsschouwburgvelsen.nl.

Uitgeest - De gemeente Uitgeest stapt (gedeeltelijk) uit
het samenwerkingsverband
IJmond Werkt! In een brief
hebben zij de colleges van
Velsen, Beverwijk en Heemskerk voorstellen gedaan over
de regelingen die nodig zijn
en de datum van uittreding.
Het college van Velsen vindt
de gevraagde datum van 1 juli
2017 veel te vroeg en mikt op
1 januari 2018. Er hangt zeker
een prijskaartje aan het vertrek van Uitgeest. Daarover
zal het laatste woord nog niet
gesproken zijn. Uitgeest heeft
zich aangesloten bij een samenwerkingsverband van de
gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo en vormt daarmee de zogenaamde BUCHsamenwerking.

Lezing in
Brederode Huys
Santpoort-Zuid - Op dinsdag 28 maart om 20.00 uur
houdt drs. Mieke Tillema,
oud-docent Stedelijk Gymnasium te Haarlem, een lezing
over schrijfster en concertpianiste Ida Simons. Tillema
werkt aan de biografie van Ida
Simons, die door haar boek
‘Een dwaze maagd’ grote bekendheid kreeg. De lezing
wordt gehouden in ‘t Brederode Huys aan de Bloemendaalsestraatweg 201. Kaarten à 6
euro zijn verkrijgbaar aan de
zaal of te bestellen via www.
santpoortsbelang.nl.

Plaatsen vrij
in leesgroep
Haarlem - Er zijn nog plaatsen vrij in een leesgroep Nederlandse en vertaalde literatuur met deelnemers
uit Haarlem, Heemstede en
Santpoort. De groep kiest uit
de literatuurlijst van de landelijke organisatie Senia. De
boeken worden besproken
aan de hand van ‘leeswijzers’
met discussievragen, waardoor het gesprek diepgang
krijgt en minder kans loopt
te verzanden. De lezers komen eens in de 5 à 6 weken
bij elkaar op dinsdagmorgen,
roulerend bij de deelnemers
thuis. De komende tijd staan
romans als De onervarenen
van Joke van Leeuwen op het
programma. Meer informatie
is verkrijgbaar bij regionaal
contactpersoon Miek van de
Sande, miekvandesande@
hetnet.nl of 023-5266533.

Lange rijen voor
stembureaus in Velsen
Velsen - Het was 15 maart
een heel lange dag voor de
vrijwilligers die de stembureaus bemanden. Rob van
Leeuwen, grafisch vormgever
bij Drukkerij van Rixel en ook
bij de Jutter en de Hofgeest,
was voor het zevende jaar
aan het werk in het stembureau in basisschool Het Anker aan de Grote Buitendijk
in Velserbroek.
,,Het was een enorm drukke dag’’, vertelt hij. ,,Eigenlijk
stond er steeds wel een rij in
de gang. We kwamen amper
aan eten toe. Maar toch blijft
het heel leuk om te doen. Al
die bekende gezichten zien,
een babbeltje hier, even geiten daar.’’
Wel kwam er dit jaar veel
commentaar op het enorme formaat van het stembiljet. ,,Naar mate de dag vorderde werd het ook steeds
moeilijker om het stembiljet in de bus te krijgen’’, aldus Van Leeuwen. ,,Het biljet moest dus nog een keer
dubbel worden gevouwen,
waardoor het nauwelijks paste. En uiteindelijk zijn we tot
na middernacht bezig ge-

weest om de stemmen te tellen en te hertellen, want alles wordt dubbel gecheckt.
Gelukkig kregen wij als derde grootste stembureau van
Velsen vier mensen extra om
te helpen met tellen. Dat nam
ook enorm veel ruimte in beslag, zoals op de foto te zien
is. Eerst wordt alles per partij gesorteerd, daarna op verkozene.’’
Ook landelijk was er veel
commentaar op het grote
stembiljet. Demissionair minister Ronald Plasterk van
Binnenlandse Zaken stelde
via Twitter een kleiner stembiljet voor waarop alleen de
partijen worden aangegeven.
Met verslaggever Friso Huizinga van deze krant was hij
het eens dat ‘die rol behangpapier’ wat lastig stemmen
was.
De landelijke opkomst bij het
stemmen was 81 procent. In
Velsen lag de opkomst nog
hoger, meer dan 82 procent,
bijna 43.000 mensen, kwamen stemmen. Bij het stembureau in Het Anker kwamen
zo’n 1550 kiezers hun stem
uitbrengen.

Trio Les Amis in
‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Zondag 26 maart om 15.00 uur is
het trio ‘Les Amis’ in ‘t Mosterdzaadje. In de combinatie van mandoline, gitaar en
accordeon wordt een luisterrijk en oorstrelend programma neergezet, van Vivaldi tot
en met de Argentijnse Tango.
Dit unieke ensemble bestaat
uit de zeer professionele musici Marina Eckhardt – mandoline, Ron Leendertse – gitaar en Monty van Belzen –
accordeon. Onlangs waren
ze te gast in Spiegelzaal op
Radio 4 waar zij hun nieuwe
cd presenteerden. Dat lever-

de het trio direct veel ontroerende reacties op en aanvragen voor hun cd.
De trouwe bezoekers van ‘t
Mosterdzaadje weten dat dit
trio op een geweldige manier in klank samen weet te
smelten, dat hun mogelijkheden groot zijn en het repertoire breed. Voor iedereen is
het volop genieten.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg
29, telefoon 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aanvang is de zaal open. Toegang vrij, een bijdrage in de
onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl.
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Bluestrain to Thalia
IJmuiden - De 21ste editie
van Bluestrain to Thalia kent
een line-up die je als Bluesliefhebber niet mag missen.
Drie top bands zorgen op zaterdag 8 april voor een onvergetelijke blues-avond in het
sfeervolle Thalia Theater in
IJmuiden.
Het Amsterdamse Bluegrass trio Leadbeaters opent
de avond met een pakkende show: drie mannen rond
een vintage microfoon, die
op banjo, gitaar en contrabas een mix van Amerikaanse traditionals, old time country, blues, bluegrass, folk en
gospel spelen. De band was
onlangs nog op tv te zien bij
de Top 2000 à Gogo gepresenteerd door Mathijs van
Nieuwkerk. Vervolgens de

Wildmen Blues Band. Deze band is opgericht door de
flamboyante gitarist Jos de
Wilde (in 1968 medeoprichter van John the Revelator).
Als gitaarleraar heeft hij vele leerlingen geïnspireerd in
hun muzikale ontwikkeling.
In 2011 startte hij de Wildmen
Bluesband die al snel een
gerenommeerde plek in de
blues scene wist te veroveren.
In Saskia de Nijs (zang), Hans
van Gaalen (drums), Mark
van Lieshout (bas) en Jan Heijmans (Hammond) heeft hij
een ideale groep mensen gevonden om de blues te voelen en te spelen! Op het podium staat een energieke band
waar tijdens een optreden de
vonken vanaf vliegen!
De avond wordt afgesloten

met John the Revelator. Dé
band die de afgelopen 20 jaar
alle Bluestrains heeft opgeluisterd met stampende en
dampende blues. De laatste
jaren is de band ook internationaal doorgebroken, onder andere door optredens op
festivals in Spanje en Australië en door als begeleidingsband te fungeren van Snowy
White. Op weg naar hun uitbundig te vieren 50-jarig bestaan (in 2018!) presenteert
de band in Thalia eveneens
de splinternieuwe CD ‘Blue
Skin Album’.
Bluestrain to Thalia begint
om 21.00 uur. De toegang bedraagt 15 euro. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij Hotel Augusta
of online via www.thaliatheater.nl.

Project krijgt ‘eigen smoel’

Kustvisie leidt tot verder
buitengaats bouwen
IJmuiden aan Zee - Er zijn
plannen in ontwikkeling om
het gebied rondom de Kennemerboulevard en een deel
van de jachthaven verder te
ontwikkelen. Samen met betrokkenen heeft de gemeente Velsen gekozen om de formule ‘IJmuiden, Rauw aan
Zee’ door te zetten naar het
gebied. Er komen woningen,
maar ook ruimte voor toerisme door de jachthaven te verkleinen en het gebied anders
in te delen. Kondor Wessels
Vastgoed mag het Ontwikkelplan opstellen.
Na de ontwikkeling zal het gebied ook buiten de zomerperiode levendig en dynamisch
zijn. Er wordt gekozen voor
een diversiteit aan woningen
die verschillende doelgroepen
aan moet trekken. In totaal zal
100.00 m2 van de 130.000 m2

worden bebouwd, er wordt
gedacht aan 600 tot 850 woningen, zowel grondgebonden als op een bijzondere manier gestapeld, evenals mogelijk recreatiewoningen.
Voor wat betreft het recreatieve onderdeel wordt nog gezocht naar ‘de perfecte golf’,
een samenhang met de omgeving, die het gebied aantrekkelijker maakt voor tal
van bezoekers. Daar zal Brak,
het geplande kustinformatiecentrum waar ook het Pieter
Vermeulen Museum in zou
komen, onderdeel van zijn.
Slechtweervoorzieningen,
cultureel, ontmoeting, maatschappelijke functies, het zijn
allemaal nog mogelijkheden
voor dit gebied. Ook zijn er
plannen voor een strandplein,
met voorzieningen als horeca en detailhandel, naast wo-

ningen. Er worden hier mogelijkheden gezien voor visrestaurants, groepsaccomodatie
voor sportievelingen en evenementen. Het Binnenmeer
en de natuur krijgen een belangrijke functie met een
wandel- en fietsroute. De recreatieve voorzieningen zullen vooral aan de oostkant
van de jachthaven een plek
krijgen.
Om het kustgebied beter toegankelijk te maken heeft de
gemeente opdracht gegeven
een masterplan te ontwikkelen voor een aantal hoofdroutes door IJmuiden die ‘IJmuiden, Rauw aan Zee’ onderstrepen.
Het college van Velsen verwacht dat het gebied de komende 10 tot 15 jaar wordt
ontwikkeld op een bijzondere
duurzame wijze.

IJmuiden - Het hotel op de
Kennemerboulevard
krijgt
een nieuwe naam: Apollo Hotel IJmuiden Seaport
Beach.
Het afscheid van de naam
Holiday Inn past in de nieuwe visie van Apollo Hotels.
Sinds 2015 werkt de keten
hard aan een nieuwe identiteit met een bijbehorend
nieuw logo en een nieuwe
naam: Apollo Hotels. De toevoeging Resorts valt van de
merknaam af. Het doel: Apollo Hotels neerzetten als een
sterk en onafhankelijk merk
dat onderscheid biedt.
In januari werden de twee
Amsterdamse hotels, Apollo Hotel Amsterdam en Apollo Museumhotel Amsterdam
City Centre al officieel Apollo Hotels. Binnenkort pronkt
het nieuwe logo ook op het
hotel in IJmuiden. In de uitsparingen van de grote A
is een persoon herkenbaar.
,,Dit staat voor de gast, die
bij ons centraal staat”, vertelt
Francesco Monaco, directielid en medeoprichter van
Apollo Hotels. ,,Onze medewerkers maken hierin het
verschil. Naar eigen inbreng
breken zij vast omrande regels zodat onze gasten een
top verblijf hebben en bij ons
terugkomen. Want waarom
alles standaardiseren? Onze gasten zijn ook niet standaard.”
Het hotel in IJmuiden wordt
sinds 2009 gerund door

Apollo Hotels. Elk Apollo Hotel heeft een eigen identiteit,
zo ook Apollo Hotel IJmuiden
Seaport Beach. Er verandert
niets in het management van
het hotel naar aanleiding van
deze transitie. ,,De mentaliteit van Apollo Hotels past
perfect bij het hotel en het
team”, aldus Ivo Fransoo,
General Manager van Apollo Hotel IJmuiden Seaport
Beach (foto). ,,Met de ideale
ligging aan het strand zou je
het eigenlijk hét zakenhotel
aan zee kunnen noemen. Het
hotel heeft hiermee een legio
aan mogelijkheden om bruisende evenementen te organiseren.” (foto: Apollo Hotels)

Televisiefilm Silk Road
opgenomen in Driehuis
Driehuis - Woensdag 29
maart om 20.30 uur is op
NPO 3 de uitzending van de
televisiefilm ‘Silk Road’ die
vorige zomer deels werd opgenomen in Driehuis.
Verschillende bewoners hebben een figurantenrol gespeeld en de hoofdrolspelers
woonden voor de film in twee

huizen in de P.C. Hooftlaan.
Eén zogenaamde buurman
werd gearresteerd en deze
opname is gedeeltelijk met
een drone boven het dorp
gevolgd. De trailer van de
opname staan op http://hollandsefilm.nl/silk-road-telefilm-2017. (foto: Cees Meinhardt)
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Ruth Jacott bruist
in nieuwe hitshow

Sjaak Bral in
Witte Theater
IJmuiden - Meesterverteller
Sjaak Bral neemt het publiek
op donderdag 6 april (20.30
uur) in ‘De Moord op Blonde Dolly’ in het Witte Theater
mee naar de schone schijn
van de jaren 50. Hij onthult
geheimen en schopt façades
omver. Feit en fictie raken
verstrikt in een razend knappe vertelling die zowel historisch als humoristisch is.
Een onopgeloste moord
blijft leven. Zo ook die op de
Haagse prostituee Blonde
Dolly, ruim 50 jaar geleden.
Nog steeds circuleren wilde verhalen. Want toen Dolly op 32-jarige leeftijd stierf,
bleek zij miljoenen te bezitten. Prijs: 23 euro, inclusief
pauzedrankje. Meer informatie: www.wittetheater.nl,
www.stadsschouwburgvelsen.nl en tel. 0255-515789.
(foto: Ministerie van Beeld)

Velsen - Ruth Jacott is terug, en hoe! De theaterdiva kan niet wachten om haar
publiek, samen met haar liveband, te trakteren op haar
nieuwe theatershow. Met
mooie, ontroerende en opzwepende liedjes, swingende
moves en openhartige verhalen, krijgt u op zaterdag 1
april (20.15 uur) in de Stadsschouwburg Velsen een gevarieerde muzikale avond én
een kijkje in zowel haar professionele- als haar privéleven.
Een energieke mix van Ruth’s
Nederlandstalige hits, ontroerende ballads, uptempo
nummers én liedjes die ze altijd al eens had willen zingen.
Soms precies zoals u ze kent,
soms in een verrassend arrangement. Ruth is stoer en
sterk, supervrouwelijk en glamoureus. Ze bruist meer dan
ooit!
Ruth Jacott werd geboren in
Suriname en verhuisde op
negenjarige leeftijd met haar
familie naar Nederland, alwaar ze op zeventienjarige

Stadsschouwburg Velsen

TV-varkentje Peppa Pig
knort nu in het theater
Veslen - Peppa Pig is een
vrolijk varkentje dat houdt
van spelletjes spelen en
heerlijk plonzen in de modder. Ze is dagelijks te zien op
TV bij Nickelodeon en nu dus
ook op zondag 2 april (14.00
uur) in de Stadsschouwburg
Velsen met haar eigen familiemusical.
In ‘De Grote Plons!’ beleven Peppa en haar vriendjes de vrolijkste avonturen.
Het heeft geregend en overal liggen grote modderplassen. Laat dat nou precies zijn
waar varkentjes van houden.

De super schattige handpoppen, kleurrijke decors en gezellige meezingliedjes maken
de voorstelling tot één groot
feest voor iedereen vanaf 2
jaar. Na de voorstelling komt
Peppa natuurlijk nog naar de
foyer voor een foto. Dus pak
je laarzen en maak samen
met Peppa een Grote Plons!
Prijs: 18 euro. Kinderen toto en met 12 jaar 16 euro.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.
(foto: Van Hoorne Entertainment)

Zonnige kant van Mike
Boddé in ‘De Geurige Man’

Wim Helsen
komt naar u
luisteren
Velsen - Wim Helsen won
voor zijn eerste voorstelling
de Neerlands Hoopprijs en
voor zijn derde en vierde telkens de Poelifinario, de prijs
voor de meest indrukwekkende cabaretvoorstelling in
Nederland van dat theaterseizoen. Voor zijn vijfde voorstelling, ‘Er wordt naar u geluisterd’, legde Wim Helsen
zijn oor te luisteren bij uw
binnenste. Hij luisterde naar
uw eenzaamste gedachten,
uw meest verborgen pijn en
uw diepste angsten. Kent hij
die dan? Ja hoor. Ontdek het
zelf op vrijdag 14 april (20.15
uur) in de Stadsschouwburg
Velsen.
Prijs: 25 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255-515789.

leeftijd meedeed aan een talentenjacht, waardoor ze aan
de slag kon bij The Vips en
orkesten als The Skymasters,
het VARA-Dansorkest en het
Metropole Orkest. Daarna
volgde rollen in musicals als
Cats en Billie Holiday, bracht
ze een aantal albums uit en
toerde ze langs de theaters.
Prijs: 37 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel.
0255-515789. (foto: Govert
de Roos)

IJmuiden - Op dinsdag 11
april (20.30 uur) kan het publiek in het Witte Theater een
bliksembezoek brengen aan
het afwisselend idiote, geniale, ontroerende, geestige
en dan weer onbegrijpelijke brein van Mike Boddé. Na
een periode waarin hij worstelde met depressie wilde
Boddé weer kunnen lachen.

Samen met een muzikant
maakt hij u graag deelgenoot
van zijn onwaarschijnlijke en
gekke verhalen.
Als cabaretier heeft hij een
grote theaterstatus die hij
mixt met opgelopen televisieroem bij onder andere Paul Witteman en Cojones. Mike heeft iets bijzonders. Een voorleesvoorstelling met muziek: ‘De Geurige Man’. Geen cabaret, maar
wel om te lachen. De inhoud
leunt op zijn boek ‘ Zupheul,
Febbo, en de kleine Grakjesbembaaf, kortweg Jan’ genaamd. In dat boek beschrijft
Mike zijn bizarre dromen. En
daar vertelt hij over. Mike als
piloot, maar ook op de koffie
bij Mick Jagger en Simon &
Garfunkel. De geniale, geestige, volslagen idiote vragen
om uitleg. En die geeft Mike
op vermakelijke wijze.
Prijs: 20,50 euro, inclusief
pauzedrankje.
Meer informatie: www.wittetheater.nl,
www.stadsschouwburgvelsen.nl en tel.
0255-515789. (foto: Bop Mulder)

Drie theatervedetten in
theaterhit ‘Gouwe Ouwe’
Velsen - Drie theatervedetten op leeftijd. Met veel plezier trekken ze nog het land
door. Omdat zij het niet laten kunnen, en hun fans nog
veel plezier aan hen beleven, komen de drie op donderdag 13 april (20.15 uur)
naar de Stadsschouwburg
Velsen.
Carry, Trudy en Ingeborg vinden hun lol dit seizoen in het
nieuwe, op hun lijf geschreven stuk ‘Gouwe Ouwe’. Een
vrolijke komedie met een
serieuze ondertoon over de

positie van ouderen in onze maatschappij en over het
grijze plafond.
Drie dames van zekere leeftijd werken bij een fastfoodrestaurant. Alleen maar voor
de gezelligheid of is er iets
anders aan de hand? Het filiaal van de dames wordt
namelijk razend populair.
Prijs: 29,50 euro, inclusief
pauzedrankje en garderobe.
Meer informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255515789. (foto: Piek)
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Raoul van den Berghe
wijst Stormvogels de weg
IJmuiden - In de thuiswedstrijd tege in Haarlem/Kennemerland won Stormvogels-zaaterdag met 4-2 en
was de 19-jarige Raoul van
den Berghe met drie doelpunten trefzeker. Aan het
andere doelpunt had hij ook
een groot aandeel: de Haarlemse doelman haalde hem
onderuit en de strafschop
werd daarna verzilverd. Tevens was Ian Hille, eveneens 19 jaar, een uitstekende aangever: drie assists
kwamen van zijn voet.
Binnen een minuut nam het
team van Marco Adema de
leiding. Een voorzet van Hille werd met het hoofd van
Van den Berghe beloond
met een doelpunt, 1-0. Tien
minuten later haalde de
Haarlemse doelman Verduin
Van den Berghe onderuit
waarna Robin Ulehake feilloos de 2-0 kon aantekenen.
Stormvogels vergrootte in
de 16e minuut haar voorsprong na een identieke
aanval van het eerste doelpunt: voorzet Hille, kopbal
Van den Berghe, 3-0. Stormvogels dacht met deze voorsprong op rozen te kunnen
zitten en ging ongeconcentreerd voetballen. Haarlem/
Kennemerland kon door
doelpunten van Brust en
Roos in de slotfase van de
eerste helft van deze slappe
IJmuidense periode profite-

ren en bepaalde daarmee
de ruststand op 3-2.
Na de thee kwam Stormvogels iets beter in haar spel
en halverwege de tweede
helft ontving Van den Berghe een lage pass van Hille, speelde zich mooi vrij en
onhoudbaar voor Verduin
schoot hij Stormvogels naar
een verdiende 4-2-overwinning.
Zaterdag a.s. is koploper
DEM de volgende tegenstander van Stormvogels.
Om het gat van vijf punten
te kunnen dichten, zal er
absoluut gewonnen moeten
worden.
Stormvogels-zondag nam
het op Zeewijk op tegen het
in de subtop staande LSVV
uit Zuid-Scharwoude, het
team van trainer Sem Wokke. Ondanks de vele kansen
over en weer werd het voor
Stormvogels evenals vorige
week een 0-0 gelijk spel.
Bij de smalle selectie van
trainer Sjaak Lettinga zitten twee doelmannen, t.w.
Bas Veen en Sebastiaan de
Lijzer, die weinig van elkaar
onder doen. Trainer Lettinga besloot daardoor beide
keepers dit seizoen om de
beurt twee wedstrijden te
laten keepen.
Vorige week hield Veen in
de uitwedstrijd tegen KFC
de nul; tegen LSVV wilde De
Lijzer, ondanks de vele kan-

sen van de tegenstander,
eveneens niet capituleren.
En opnieuw schroomde trainer Lettinga niet een A-junior op te stellen; nu maakte
de 17-jarige Rick van Westen als linksback zijn basisdebuut.
De wedstrijd begon moeizaam waarin het eerste half
uur weinig kansen te zien
waren. Dit kwam hoofdzakelijke door het felle verdedigen waarmee Stormvogels vanaf de eerste minuut
was begonnen. Het laatste
kwartier wat kansen over en
weer.: nadat Mike Dam in
de diepte was gestuurd, zag
hij zijn schot geblokt worden en in de rebound werd
de inzet van Bastiaan Scholten van de lijn gehaald.
De tweede helft opnieuw
twee ploegen die de aanval opzichten. Uit een corner kopte Scholten te zacht
in en moest aan de andere
kant Stijn van der Voort de
bal van de lijn halen. In de
slotfase kreeg Dam na een
fantastische actie van Van
der Voort de bal in de diepte gespeeld. Dam zag doelman Stet te ver van zijn doel
staan, maar zijn lob belandde aan de verkeerde kant
van de staander.
Zondag 26 maart ontmoet
Stormvogels in Zaandam
opnieuw een subtopper:
Zaanlandia.

Driehuis - Velsen ging zondag op bezoek bij Zeeburgia
in Amsterdam, een technische ploeg waar thuis 1-1 tegen werd gespeeld. Voor Velsen de taak Zeeburgia op drie
punten achterstand te houden.
Zeeburgia begon rustig met
de opbouw en liet Velsen
veelal achter zich aan lopen.
Na tien minuten was het raak
voor de Amsterdammers. Een
combinatie door het midden belandde bij spits Jason Jamall Halman die de bal
met een punter achter Sander van der Lugt werkte. 1-0.
Zeeburgia bleef gevaarlijk en
pas na een minuut of twintig brak Velsen voor het eerst
door. Erik Metgod kwam net
iets tekort na een voorzet van
Daniël Zuiverloon. Even later
een nieuwe kans voor Erik na
voorbereidend werk van Tim
Groenewoud maar het schot
miste kracht. De thuisploeg
bleef er lustig op los combineren en Velsen moest alle
zeilen bijzetten om een grotere achterstand te voorkomen.
Door goed verdedigen en
met af en toe het nodige geluk lukte dat. Aan de andere
kant miste Angelo Beck nog
an Roozen voor Stoianov een goede mogelijkheid maar
en Mike Kries. Een kwar- zijn omhaal stierf in schoontier later werd ook Sem
Blok aan de kant geroepen. Zijn vervanger Patrick
Eggermont gaf in de 82ste
minuut een assist op een
andere vervanger, Fabian
Roozen, die de 1-4 maakte.
De thuisploeg wist nog 2-4
te scoren, maar hier stopte
het dan ook voor VVC. Coreia kon weer trots zijn op
zijn ploeg die de titelkandidaat zwaar teleurgesteld
achterliet.
Of IJmuiden deze goede
resultaten kan vasthouden,
zal aanstaande zaterdag
duidelijk worden. Om 14.30
uur treden de zwart-witten
thuis aan tegen de nummer
11 en één na laatste op de
ranglijst; UNO VV1.

IJmuiden stunt tegen koploper
Velsen – Zoals vorige
week al voorzichtig werd
voorspeld, bleek werkelijkheid; IJmuiden stapte afgelopen zaterdag met drie
punten het veld af bij VVC.
Er werd ruimschoots én terecht met 2-4 gewonnen
van de koploper.
Na het fluitsignaal, schoten beide elftallen fel uit
de startblokken. Na de
21ste minuut opende Martijn Visser de score. Op een
afgeslagen corner van Mitchel Post, schoot Visser de
bal vanaf de zestien meterlijn snoeihard het doel in.
De
kampioenskandidaat
moest nu iets doen, echter stond de verdediging
van IJmuiden nu ook weer
als een huis en gaf zij niets
weg. Iw Stoianov nam de

0-2 voor zijn rekening; na
een goede steekpass van
Joshua Dominggus in de
34ste minuut, rondde Stoianov het karwei beheerst
af.
Ook in de tweede helft viel
de muur van IJmuiden niet
te doorbreken ondanks de
tactische aanpassing bij
VVC. In minuut 56 zette
Bob Schol IJmuiden op een
zeer comfortabele voorsprong nadat hij de 0-3
erin tikt op aangeven van
Mitchel Post. VVC besloot
haar verdedigers mee naar
voren te nemen en weet in
60ste minuut uit een corner
de 1-3 op het scorebord te
noteren. Het was tijd voor
verfrissing bij IJmuiden
en Anthony Coreia bracht
Michel Huisman en Fabi-

heid. De rust kwam dan ook
met 1-0.
Meteen na rust liet Zeeburgia nog een goede kans liggen toen Sander de bal toch
nog uit de hoek kon ranselen.
Het spel van de Amsterdammers werd onzorgvuldiger en
Velsen kreeg er meer vat op
en kreeg kansen. Zo strandde Sven Braaij op de Amsterdamse doelman en ook
Tim Groenewoud miste ternauwernood omdat een verdediger in de weg lag. Een
vrije trap van Jesper Gutteling bracht de verdediging in
grote moeilijkheden en rond
de tachtigste minuut was het
alsnog raak voor Velsen. Wederom een vrije trap van Jesper: de bal bleef dit keer hangen in het strafschopgebied
en kwam voor de voeten van
Mischa Plug. Die bedacht
zich geen seconde en knalde
de bal tegen de touwen: 1-1.
Zeeburgia probeerde nog van
alles om weer op voorsprong
te komen, maar de combinaties en individuele acties lukten niet meer. Vlak voor tijd
kreeg Velsen nog een vrije
trap maar een prima redding
van de doelman voorkwam
een late winst voor Velsen.
Zondag staat de derby tegen
VSV op het programma.
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Strawberries wint in
hoge noorden van Eelde

Velserbroek - Oyama heeft
op zondag 19 maart 2017 de
teamprijs gewonnen tijdens
het twintigste Wim van Gelderen Judotoernooi in Middenbeemster. Met vijf eerste, twee tweede en vier derde plaatsen wist Oyama de
hoogste score van de dag
neer te zetten.
Aan het Wim van Gelderen Judotoernooi deden zeventien clubs uit Noord-Holland mee. Om in aanmerking te komen voor de teamprijs moest iedere judoclub
vijf van zijn deelnemers aanwijzen waarvan de scores in
de wedstrijden opgeteld de
eindklassering bepaalde. Bij
Oyama leverde vier eerste en
één tweede plaats de winst in
het teamklassement op.
Oyama begon de dag met
drie judoka’s in het eerste
blok. Bram van Kooten wist
al zijn wedstrijden op ippon
te winnen en haalde hier-

mee een eerste plaats binnen. Nanne van Keeken werd
in haar poule tweede en Davey de Wolff won het brons
in zijn klasse. De scores van
Bram en Nanne deden mee
in de teamscore.
Het tweede blok was met
vijf judoka’s het drukste blok
voor Oyama. Het werd ook
een succesvol blok, want zowel Maxim Geluk, Sam van
Rijn als Jeroen Schager wisten een eerste plaats te veroveren, Tideman van Keeken en Noah van Rijn werden
derde. De scores van Maxim
en Jeroen telden mee in het
teamtotaal.
In het derde blok kwamen
drie judoka’s van Oyama in
actie, met een eerste, tweede en derde plaats als resultaat. Djayden Hulsman won
zijn vier partijen, zijn bijdrage
aan de teamscore. In dit blok
werd Sam de Boer tweede en
werd Sophie Rowoud derde.

Driehuis - Het eerste herenteam van Strawberries heeft
afgelopen zondag ook de
tweede wedstrijd na de winterstop gewonnen. In Paterswolde, gelegen op de grens
van de provincies Groningen
en Drenthe, werd HC Eelde
met 2-3 verslagen. Een belangrijke overwinning voor
Strawberries, dat daardoor
de derde plaats heeft weten te veroveren in de tweede klasse.
Strawberries begon de wedstrijd goed en nam al snel het
heft in handen. Het verschil
in technische en tactische
kwaliteit was goed zichtbaar
in de eerste 35 minuten. De
heren uit Driehuis lieten tevens zien over een geweldige strafcorner te beschikken.
Erik van den Berg scoorde
de eerste strafcorner van het
duel en bracht daarmee zijn
team op een verdiende voorsprong. Nog voor de rust verdubbelde spits Pieter Rebel
de voorsprong van de aardbeien via een knappe solo.
Bij de start van de tweede
helft leek er geen enkel vuiltje aan de lucht voor Straw-

berries. Misschien dat daardoor wat laksheid in het spel
van de ploeg van coach Axel
Wessels kroop. Van een duidelijk overwicht zoals in het
eerste bedrijf was even later geen sprake meer en verschillende spelers van de bezoekers stapelden fout op
fout. Eelde, vechtend tegen
degradatie dit seizoen, rook
bloed en scoorde de aansluitingstreffer. Halverwege
de tweede helft scoorden de
noorderlingen zelfs de gelijkmaker en een stunt leek in
de maak. Helaas voor Eelde,
maar gelukkig voor Strawberries, wist Erik van den
Berg weer een strafcorner te
scoren. Na het laatste fluitsignaal viel de opluchting van
de gezichten van de Strawberrianen af te lezen.
Doordat de concurrenten in
de strijd om promotie punten
verspeelden is Strawberries
twee plaatsen gestegen en
staat het nu derde. Komende
zondag staat de thuiswedstrijd tegen GHBS, tevens
promotie kandidaat, op het
programma. (Finn van Leeuwen)

Santpoorter Molenaar
wint Head of the River

Raadsessies en IJmondcommissie op Seaport
IJmuiden - Donderdag 23
maart en dinsdag 27 maart
zijn er twee bijeenkomsten in
de raadzaal van Velsen waarvan het programma Raadsplein TV van RTV Seaport live
verslag zal doen. Donderdag
betreft het een raadscarrousel met drie sessies, op dinsdag is er een vergadering van
de IJmondcommissie. De drie
sessies van de raadscarrousel van donderdag gaan over
het bestemmingsplan Binnenhaven, het beleidsplan archeologie en de huisvestingsverordening. De IJmondcommissie,
die bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenteraden
van Heemskerk, Beverwijk en
Velsen, is dit keer in de raadzaal van Velsen. De IJmond-

commissie wisselt dinsdag met
elkaar van gedachten over de
toekomstige samenwerking in
de IJmond. De uitzendingen
van Raadsplein TV beginnen
om 19.20 uur met een voorbeschouwing en zijn te volgen op Ziggo kanaal 40 en via
de website van RTV Seaport.
Na de live-uitzendingen zijn er
herhalingen en is alles terug te
zien op www.rtvseaport.nl via
Uitzending Gemist.

Santpoort-Noord - De junioren combinatie acht, met
slagroeier Olav Molenaar uit
Santpoort-Noord, heeft afgelopen zondag de Head of the
River in Amsterdam gewonnen.
De Head is een achtervolgingsrace van acht kilometer die sinds 1933 elk voorjaar wordt gehouden op de
Amstel. Het is een evenement waar duizenden roeiers
uit Nederland en het buitenland aan deelnemen.
De boot, met op slag Olav
Molenaar, wist op deze zeer
winderige zondag, de race

over 8 kilometer te voltooien in een tijd van 27:10.2. Dit
was met 1 minuut en 22 seconden voorsprong op nummer twee. De boot bestond
uit jongens van KR&ZV De
Maas (Rotterdam), KRZV Het
Spaarne (Heemstede), MWC
(Maastricht) en Die Leythe
(Leiden). De combinatie was
voor deze gelegenheid samengesteld.
Op 2 april zijn ze weer elkaars
concurrenten. Dan zullen de
jongens individueel dezelfde afstand afleggen tijdens
de Skiffhead. (foto: Ellen de
Monchy)

Talkshow in
teken van wind
IJmuiden - Wind. Je kunt er
niet omheen in een kustgemeente als Velsen. Daarom
is dat op maandag 27 maart
het thema van de derde editie van NV Velsen, de talkshow
voor en door ondernemers in
het Witte Theater in IJmuiden.
Van de 18e eeuwse korenmolen De Zandhaas in SantpoortNoord van molenaar-ondernemer Jos Kors tot de ultra-moderne transparante windmolen van Mick Walvisch en van
Chris Wade van surfschool Ozlines bij de Noordpier tot het Nova College met zijn nieuwe technische opleiding voor de windoffshore in IJmuiden: de meest
uiteenlopende met de wind werkende ondernemingen passeren de revu in NV Velsen. Dorothy Winters weet alles over AYOP, de publiek-privatorganisatie met 75 leden die zich vanuit de havens in het Noordzeekanaalgebied bezig houden met
windoffshore-industrie. Patrick
de Graaf vertelt over de manier
waarop hij oud vakmanschap
en moderne technieken combineert in zijn zeilmakerij Rifkin
in IJmuiden aan Zee. Ook zijn
Hans Verpaalen van Hydrauvision en (waarschijnlijk) Sjoerd Wesselius van Wesco te gast.
Zij vertegenwoordigen bijzondere en hoogwaardige bedrijven uit IJmuiden die toeleveranciers zijn voor de windindustrie.
Hydrauvision is als engineersbedrijf gespecialiseerd in aandrijftechniek, Wesco is expert in engineering en apparatenbouw;
van licht plaatwerk tot zware
constructies. De doorgewinterde interviewers van NV Velsen
zijn Jaap Sluis en Michael Struis,
zij houden de wind eronder en
zorgen dat de inhoud met humor over het voetlicht komt.
Gertjan Huijbens komt weer met
zijn rubriek de Vaart in Velsen en
ter afwisseling is er op wind gebaseerde muziek. De talkshow
start om 17.00 uur en duurt tot
uiterlijk 18.15 uur. Daarna is er
in de foyer gelegenheid tot napraten en netwerken. Het bijwonen van de talkshow is gratis.
Aanmelden kan via www.wittetheater.nl. (foto: Ron Pichel)
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Open dag HOV Velsen
Zaterdag 1 april a.s. organiseren de
gemeente Velsen en de provincie
Noord-Holland in samenwerking
met Connexxion een open dag. Er
is een ochtend- en een middagprogramma. U komt toch ook? De dag
later wordt de busbaan in gebruik
genomen.

Ervaar HOV Velsen vanuit de bus
(10.00 en 11.15 uur)
Beleef het nieuwe tracé van HOV Velsen en neem plaats in de comfortabele bussen van Connexxion of in één
van de gele NZH-museumbussen. De
bus voert u langs het nieuwe traject
tussen Santpoort-Noord via de spooronderdoorgang met een uniek busbaankunstwerk en de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Deelname is gratis. De bussen vertrekken om 10.00
en om 11.15 uur vanaf twee locaties:
Locatie 1: Bushalte Delftplein (bij
Spaarne Gasthuis). Locatie 2: Plein
1945 in IJmuiden( naast het voormalige projectbureau HOV Velsen).
Kijkje achter de schermen
In de middag, van 13.00 tot 15.00 uur,
bent u van harte welkom om op de
volgende locaties een kijkje achter
de schermen van HOV Velsen te nemen. Locatie 1. Hoor het verhaal bij
de Slaperdijk. Medewerkers van de
gemeente vertellen u graag meer over
de verbinding tussen toen en nu. Locatie 2. Ontdek de spooronderdoorgang (Santpoort-Driehuis). Bezoek
te voet de onderdoorgang nu het nog
kan! Wat komt er allemaal kijken bij

het bouwen van de busbaan? Ook aan
de kinderen is gedacht. Zij kunnen
zich laten schminken en mogen op de
foto in een NZH-museumbus. Locatie 3. Veranderingen bij begraafplaats
Westerveld. De omgeving van de begraafplaats is behoorlijk veranderd.
Ook hier vertellen medewerkers van
de gemeente u graag wat er allemaal
gerealiseerd is. Locatie 4. Ontdek de
wereld onder de grond: Plein 1945 in
IJmuiden. De Lange Nieuwstraat is
klaar voor de bus, maar wat is er allemaal onder de grond gebeurd? De gemeente Velsen en de BAM vertellen u
er graag meer over in woord en beeld
op Plein 1945.
Inschrijven
Ga voor meer informatie over het programma, de locaties en het reserveren van een ticket naar www.hovvelsen.nl.
Zondag 2 april gaat de bus rijden
Zondag 2 april start de dienstregeling en wordt de nieuwe busbaan van
HOV Velsen in gebruik genomen. Deze nieuwe verbinding is een belangrijke schakel in het HOV-netwerk Rnet. Het biedt reizigers tussen Haarlem en IJmuiden frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. De
komende maanden gaat de bestaande
lijn 75 gebruik maken van het nieuwe
tracé. Na de zomer gaat R-net lijn 385
rijden, deze lijn vervangt dan lijn 75.
Voor meer informatie en het plannen
van uw reis kunt u terecht bij Connexxion, www.connexxion.nl.

Geslaagd!
Burgemeester Frank Dales overhandigde dinsdagavond 21 diploma’s aan de cursisten van de Cursus Politiek Actief.

Na het naspelen van een echte raadsvergadering over de komst van een
ﬁetsbrug over het Noordzeekanaal is
de cursus van vijf avonden afgeslo-

ten. Het is nu aan de cursisten of zij
zich wel of niet actief gaan inzetten
voor de Velsense politiek. Ook deze cursus volgen? In het najaar start
een volgende cursus Poltiek Actief.
Aanmelden kan dan via velsen.nl/
gemeenteraad. Voor meer informatie mail griﬃe@velsen.nl. (foto: gemeente Velsen)

Uit het college

Gemeentehuis gesloten
In april, mei en juni zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis
is dan een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Vrijdag 14 april
Maandag 17 april
Donderdag 27 april
Vrijdag 28 april
Maandag 1 mei
Vrijdag 5 mei
Donderdag 25 mei
Vrijdag 26 mei
Maandag 5 juni

Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Koningsdag
Verplichte vrije dag
Dag van de Arbeid
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Verplichte vrije dag
Tweede Pinksterdag

Avondopenstelling
In verband met de feestdagen zijn we dicht op donderdag 27 april en 25
mei. In plaats daarvan kunt u terecht op de dinsdagen in die weken: 25
april en 23 mei. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken. Tel:
140255, u hoeft geen netnummer te draaien.

• De Inwoners van Beverwijk,
Heemskerk en Velsen zijn over
het algemeen tevreden over de
begeleiding die krijgen bij hun
vragen en problemen. Dat blijkt
uit een aantal onderzoeken die
de IJmondgemeenten hebben
laten uitvoeren.
• Er komt geen nieuwe kadernota over Integraal Toezicht en
Handhaving gemeente Velsen.

De vorige kadernota, die tot 2016
liep, heeft zijn werk gedaan. Het
toezicht en de handhaving gaan
gewoon door, een nieuwe nota
daarvoor heeft geen toegevoegde waarde.
Meer informatie over deze en andere collegeberichten vindt u op
www.raad.velsen.nl.
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Burgernet-app vernieuwd
Wilt u weten welke incidenten nú
plaatsvinden in uw omgeving?
Dan is er een vernieuwde versie
van de Burgernet-app beschikbaar.

Via de Burgernet-app ontvangt u actieberichten op de plek waar u zich
op dat moment bevindt. Daarnaast
kunt u zelf gebieden aangeven waarvoor u acties wilt ontvangen; bij-

voorbeeld rondom uw woonadres of
de school van de kinderen. Reageren
werkt via een knop in het actiebericht waarmee u direct 112 belt. Het
is ook mogelijk om u via de app aan
te melden voor Burgernetmail, zodat u op de hoogte blijft van het laatste nieuws.
Hoe werkt Burgernet?
Burgernet is een telefonisch netwerk van bewoners en ondernemers
in een bepaalde buurt. De politie
vraagt deelnemers via sms of een ingesproken bericht te helpen bij een
zoekactie in die buurt. Bent u 16 jaar
of ouder, dan kunt u zich aanmelden
voor Burgernet. Werk samen met de
gemeente en politie aan veiligheid in
uw buurt en kijk met speurdersogen
mee naar vermiste personen en verdachte zaken. Hoe meer mensen aan
Burgernet deelnemen, hoe groter
de kans dat een diefstal kan worden
voorkomen of een vermist persoon
wordt opgespoord.
Meld u aan!
Aanmelden kan via burgernet.nl.
Heeft u informatie? Dan kunt u
rechtstreeks met de meldkamer bellen via het gratis Burgernetnummer
0800-0011.

27 t/m 31 maart

Week van het Geld 2017
Van maandag 27 tot en met vrijdag 31 maart is het weer de Week
van het Geld. Kijk hieronder naar
het leuke gevarieerde programma voor alle leeftijden. De kookworkshop is al vol en er valt ook
nog wat te winnen!

met een klein (minimum) inkomen.
De brigade weet of ze recht hebben
op een ‘regeling van de gemeente’
– voor een ﬁets voor een kind, een
10-baden zwemkaart of iets anders.
De Brigade kan ook helpen met de
aanvraag.

Hoe ga je goed met je geld om? MikeE en Spike-Y laten dat zien aan alle basisscholen in Velsen. Theatervoorstellingen voor kinderen van
groep 6 en 8 op donderdag 23 maart
en dinsdag 28 maart.

En u kunt wat winnen! Het wijkteam heeft een spaarvarken staan.
Als u raadt hoeveel geld er in zit, mag
u het houden! U kunt met al uw geldvragen (of andere zaken) bij het Sociaal Wijkteam terecht; daar staan
ze voor.

Lekker koken met weinig geld: Het
jongerencentrum De Koe en het
Sociaal Wijkteam organiseren een
‘budgetkookavond’ voor jongeren.
Woensdag 29 maart van 19.00 –
20.30 uur. Daar is zoveel belangstelling voor, dat de workshop al vol is!
Op donderdag 30 maart staat het
Sociaal Wijkteam van 14.00 tot
16.00 uur op het Canopusplein (bij
de Lidl) met de Formulieren Brigade. Vooral interessant voor mensen

Ook ouders van kinderen uit groep
7, 8 en brugklassen kunnen naar
het theater: op donderdagavond
30 maart in Wijkcentrum de Stek
speelt de Theatergroep PlayBack;
herkenning, plezier en tips! Graag
aanmelden in het wijkcentrum of
via velsennoord-velserbroek@swtvelsen.nl.
Het hele programma van de Week
van het Geld staat op www.velsen.nl.

Nationale Boomfeestdag
Wethouders Robert te Beest en
Floor Bal besteedden op 22 maart
jl. feestelijke aandacht aan de Nationale Boomfeestdag. Hoe ze dit
deden? Natuurlijk door het planten van een boom!

Nieuwe bomen
Het voorjaar is begonnen. Nieuw leven, nieuwe bomen. Samen met de
leerlingen van groep 5 van basisschool De Hoeksteen plantte Robert te Beest een Liquidambar ( Amberboom) in de Hannie Schaftstraat
in Velserbroek. Floor Bal plantte samen met de leerlingen van groep 6
van Het Kompas een Linde aan de

Burgemeester Rambonnetlaan in
IJmuiden.
Bomen verbinden
De Nationale Boomfeestdag bestaat
dit jaar 60 jaar en staat in het teken
van ‘Bomen verbinden’. Een verbinding, die is ontstaan doordat de afgelopen 60 jaar miljoenen kinderen
maar liefst 10 miljoen bomen hebben geplant. Een ongelooﬂijk aantal
op een grondgebied, dat gelijkstaat
aan ongeveer 4.500 voetbalvelden.
Kortom: een mooie manier om kinderen op een positieve wijze aan de
natuur te verbinden. (foto’s: Reinder
Weidijk en Ko van Leeuwen)
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Bij wijkpost Santpoort-Zuid

Gratis compost scheppen
Het voorjaar staat weer voor de
deur. Tijd om de tuin een opknapbeurtje te geven. Een laagje compost zorgt daarbij voor de nodige voeding voor de plantjes. Kom
naar de wijkpost Santpoort-Zuid
en schep gratis uw compost!

Resultaat van gescheiden afval
Komend weekend zijn het nationale compostdagen. HVC stelt daarom
gratis compost beschikbaar aan bewoners in Velsen. Iedereen kan zo
proﬁteren van het resultaat van de gescheiden GFT inzameling. Want wist
u dat uw groente-, fruit- en tuinafval
(GFT) in de vergistingsinstallatie belandt en naar de compostering van
HVC gaat? Dat levert weer groen gas
en compost op. Een gemiddeld huishouden heeft 160 kilo GFT per jaar.

De helft hiervan, 80 kilo, belandt in de
GFT-bak. De andere helft in de restafvalbak en dat is zonde. Want een volle
GFT-bak levert voldoende groen gas
op om 21 dagen lang te koken of bijna
een dag het huis te verwarmen. Drie
kruiwagens grof tuinafval staan gelijk
aan zes zakken compost.
Wijkpost
Bij de wijkpost Santpoort-Zuid aan de
Wijnoldy Daniëlslaan 53 kan iedereen gratis compost afhalen op vrijdag
24 maart tussen 08:00 en 16.00 uur en
op zaterdag 25 maart tussen 08:00 en
14.00 uur.
Zelf scheppen!
Graag zelf uw schep meenemen, maar
ook zakken, kruiwagens etc.(foto: gemeente Velsen).

Praten over leerplicht
Op donderdag 16 maart was het
de landelijke Dag van de Leerplicht – ook in IJmuiden. Wat is
leerplicht eigenlijk, en waarom
is die zo belangrijk voor je toekomst? Dat besprak Wethouder
Annette Baerveldt met leerlingen
van het Technisch en Maritiem
College, samen met de leerplichtambtenaren.

En wat ontdekten ze? Dat leerplicht
voor jongeren ook een leerrecht betekent! In Nederland heb je het recht
om naar school te gaan, terwijl dat in
de rest van de wereld niet altijd het
geval is. De leerplichtambtenaren
legden uit wat het verschil is tussen
leerplicht en kwaliﬁcatieplicht (een
diploma op minimaal mbo niveau 2),
en ze vertelden over hun werk.

Als opwarmertje mochten de leerlingen om een goede spijbelsmoes
bedenken en in de ‘smoesjesbak’
doen. Daarna legden de leerplichtambtenaren uit wat leerplicht is.
Vervolgens reageerden de leerlingen via een interactieve quiz op stellingen over de leerplicht. Bijvoorbeeld: ‘Als ik spijbel heeft dat gevolgen voor mijn toekomst’ of ‘Met een
diploma vind ik gemakkelijker een
baan’. Over die antwoorden praatten
ze door met de wethouder.

In het gesprek met de wethouder viel
op dat veel leerlingen al precies wisten welke opleiding ze na het vmbo
willen gaan doen en dat ze daar erg
gemotiveerd voor zijn. Motivatie is
belangrijk – daar was iedereen het
over eens. Niet alleen voor school
maar ook voor je werk. Het is belangrijk dat mensen op je kunnen rekenen en dat je je aan afspraken houdt.
En de meest originele spijbelsmoes?
“Mijn goudvis is weggelopen!” (foto:
gemeente Velsen)

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét
startpunt voor al uw vragen over
de gemeente Velsen. Hier vindt
u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket,
openbare ruimte, sociale zaken
en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u
een vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft
hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon
langskomen bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis. .

Het KCC is geopend op maandag
tot en met vrijdag van 08.00 tot
17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of
vragen die daarmee te maken hebben, kunt u een afspraak maken
met één van de vakspecialisten via
14 0255.
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt natuur-

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert
meldingen of klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014
alle vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast
wordt er ook gepubliceerd op de
Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen De Jutter en
De Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.raad.velsen.nl.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 11
maart 2017 tot en met 17 maart
2017 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
De Ruyterstraat 178, plaatsen dakopbouw (15/03/2017) 6964-2017;
Van Linschotenstraat 15, wijzigen
zijgevel (14/03/2017) 6744-2017;
Zwaanstraat 51, plaatsen dakopbouw (13/03/2017) 6658-2017;
Orionweg 67, wijzigen gevel
(14/03/2017) 6834-2017;
Kennemerboulevard 250, vervangen lichtreclame (16/03/2017)
7080-2017.
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, gebruik weiland t.b.v. parkeren

(14/03/2017) 6824-2017;
Duin- en Kruidbergerweg 66, wijzigen van gebruik woning naar vakantiewoning (14/03/2017) 6798-2017;
Fresiastraat 2, wijzigen gevel
(15/03/2017) 6984-2017;
Terrasweg 68, kappen 2 bomen
(10/03/2017) 7215-2017.
Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 42, kappen
boom (12/03/2017) 6520-2017.
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 30, oprichten
stapmolen, aanleggen 3 rijbakken
(15/03/2017)6967-2017.
6967-2017
Driehuis
Hofdijklaan 50, kappen
(13/03/2017) 5478-2017.

boom

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactivi-

teit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Ontwerp-omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor:
IJmuiden
Noordersluisweg ong. – het tijdelijk plaatsen van een windmeetmast
voor een periode van 2 jaar (nummer 4971-2017)
De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van
27 maart 2017 gedurende zes weken
ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de website velsen.nl via het menu Actueel/inzage
(ontwerp)besluiten
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar keu-

ze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders van Velsen, werkeenheid
Vergunningen, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met
de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn
waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd
met zes weken:
IJmuiden
Briniostraat 12 en 10, plaatsen videoscherm (20/03/2017) 27152017.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende
besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende bij het
(de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van
verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en
wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden), dan wel langs
elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haar-

lem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Willebrordstraat 82 A, plaatsen dakopbouw (16/03/2017) 2984-2017;
Meidoornstraat 11, plaatsen dakopbouw,
vervangen
dakkapel
(20/03/2017) 3915-2017;
Orionweg ong., plaatsen tijdelijke
antennemast met hekwerk (exclusief
aggregaat) 20/03/2017) 2319-2017.

Santpoort-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 20, kappen
boom (16/03/2017)4946-2017;
Middenduinerweg 80, vernieuwen/
vergroten loods voor agrarisch gebruik (20/03/2017) 1061-2017.
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 43, kappen
boom (16/03/2017) 5798-201749462017;
Pastorieweg 2, plaatsen balkonhek, vergroten balkon (20/03/2017)
4346-2017;
Middenduinerweg 8, kappen 2 bomen (verleend in heroverweging 1403-2017) 17932-2016.
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 108, plaatsen dakkapel (20/03/2017) 4446-2017.

Velserbroek
Kaasmakerstraat 1, plaatsen gevel
reclame (20/03/2017) 3220-2017.
APV artikel 2:17 Evenementen
Velsen-Zuid
Koningsdagviering, plantsoen Van
Tuyllweg Velsen-Zuid, 27 april 2017
van 09.00 tot 21.00 uur (13/03/2017)
3458-2017;
Spaarnwoudeloop,
Spaarnwoude rondom Zorgvrij boerderij op 19
maart 2017 van 09.00 -14.00uur.
(16/03/2017) 6172-2017.
Driehuis
Koningsdag, op het veld a/d Aagtevonklaan in Driehuis, op 27
april 2017 van 10.00 - 21.00uur.
(16/03/2017) 2484-2017.

Kapmelding
Omdat de esdoorn tegenover Abelenstraat 2 in IJmuiden in een slech-

te conditie was is deze boom dinsdag 21 maart jl. gerooid. De boom

stond vlakbij parkeerplaatsen en
een speelplek. De dode takken waren

een gevaar voor de omgeving.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

borden E1 (2x) zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

- een parkeerverbod in te stellen
aan de oostzijde van de Zandaak ter
hoogte van huisnummers 22 t/m 34
te Velserbroek (langs de speelplek)
door middel van het plaatsen van de

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de datum waarop het besluit elektro-

nisch 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 combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethou-

ders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie,
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten
plaats in de digitale Staatscourant.

Gemeenschappelijke Regeling OD IJmond
Burgemeester en wethouders van
gemeente Velsen maken bekend
dat:

- Het college van burgemeester en
wethouders op 20 december 2016
heeft besloten:
• in te stemmen met de toetreding
van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bloemendaal, Edam-Volendam, Heemstede, Oostzaan, Landsmeer, Waterland, Wormerland en
Zandvoort tot de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst
IJmond; en daartoe

• de zevende wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond vast te stellen.
- De gemeenteraad op 3 maart 2017
het college toestemming heeft gegeven voor voornoemde toetreding
en wijziging daartoe van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond.
Omgevingsdienst IJmond is een samenwerkingsverband van de gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest en Velsen en provincie NoordHolland op het gebied van onder

meer milieutaken. De zevende wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond is
ingegeven door wijziging van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht van 14 april 2016. Hiermee is
de verplichting ontstaan voor de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bloemendaal, Edam-Volendam, Heemstede,
Oostzaan, Landsmeer, Waterland,
Wormerland en Zandvoort om toe
te treden tot de Gemeenschappelijke
Regeling Omgevingsdienst IJmond.
Inwerkingtreding

De gewijzigde regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2017.
Ter inzage
De integrale tekst van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond zoals deze luidt tot
en met de zevende wijziging is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Tevens ligt de regeling 12 weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis,
Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze verordening wordt ook gepubliceerd op
de website van de gemeente Velsen:
www.velsen.nl.

RECTIFICATIE Besluit KPN locatie IJmuiden
Vorige week stond in onderstaand
artikel vermeld dat “Burgemeester en Wethouders van Beverwijk
hebben ten behoeve van de ontwerpbestemmingsplan KPN locatie te IJmuiden een verzoek om
vaststelling van een hogere waarde voor de geluidbelasting ingediend bij Omgevingsdienst
IJmond”, dit moet zijn: “Burgemeester en Wethouders van Velsen”. Hieronder nogmaals het artikel.

ontwerpbestemmingsplan KPN locatie te IJmuiden een verzoek om
vaststelling van een hogere waarde
voor de geluidbelasting ingediend
bij Omgevingsdienst IJmond. De hogere waarde voor de geluidbelasting
heeft betrekking op wegverkeerslawaai en industrielawaai. De bevoegdheid van het college tot vaststelling van hogere waarden voor
de geluidbelasting is gedelegeerd
aan het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond.

Burgemeester en Wethouders van
Velsen hebben ten behoeve van de

De directeur van Omgevingsdienst
IJmond, gemandateerd bevoegd na-

mens genoemd dagelijks bestuur,
maakt bekend dat er een ontwerpbesluit voor het vaststellen van de hogere waarde voor de geluidbelasting
is genomen.
Het ontwerpbesluit tot vaststelling
van de hogere waarde voor de geluidbelasting ligt met ingang van
17 maart 2017 gedurende zes weken, ter inzage in het gemeentehuis
in Velsen en bij Omgevingsdienst
IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen van 9.00 uur tot
17.00 uur.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel mondeling
zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar
gemaakt te worden bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940
AH Beverwijk, onder vermelding
van “Zienswijze ontwerpbesluit tot
vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder voor ontwerpbestemmingsplan KPN locatie te IJmuiden.
Voor mondelinge zienswijzen kunt u
telefonisch een afspraak maken met
Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer 0251-263863.

