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Eerste paal De Molenweid
Velserbroek - Vorige week 
is de eerste paal geslagen 
van De Molenweid. Daar-
mee is het startsein gege-
ven voor de bouw van een 
nieuwe woonvoorziening 
voor kwetsbare ouderen 
die woningcorporatie Ve-
lison Wonen en ouderen-
zorgorganisatie Zorgba-
lans gezamenlijk op deze 
plek realiseren.

Even na elf uur drukten wet-
houder Robert te Beest van 
Velsen, samen met direc-
teur Peter van Ling van Ve-
lison Wonen en Eduard van 
Bockel, bestuurder van Zorg-
balans, op de knop die een 
machine in werking stelde 
waarmee de eerste paal in de 
grond geslagen werd.
,,Hier staat een gelukkige ge-
meentebestuurder”, aldus de 
wethouder. ,,Deze woonvoor-
ziening is de missing link in 
het aanbod in Velserbroek. 
Dankzij De Molenweid kun-
nen ouderen die veel zorg 
nodig hebben straks in hun 
vertrouwde omgeving in Vel-
serbroek blijven wonen.”
De komende maanden wordt 
hard gewerkt aan het reali-
seren van een woonvoorzie-

ning voor ouderen met een 
intensieve zorgvraag die niet 
meer zelfstandig kunnen wo-
nen. Het gebouw zal bestaan 
uit drie bouwlagen met op el-
ke verdieping tien tweeka-
merappartementen met ge-
meenschappelijke ruimten. 
,,De aanloop naar de bouw 
was een intensief traject”, al-
dus Van Bockel, ,,maar door 
samenwerking en lef bren-
gen we nu iets heel moois tot 
stand.”
De locatie aan de Aletta Ja-
cobsstraat wordt in opdracht 
van  Velison Wonen ge-

bouwd. ,,Deze bijzondere lo-
catie brengt jong en oud bij 
elkaar: tot voor kort stonden 
hier de tijdelijke lokalen van 
basisschool De Pionier, die 
‘locatie De Molenweid’ ge-
noemd werd. De tijdelijke lo-
catie van de school verdwijnt, 
de naam blijft bestaan voor 
de nieuwe woonvoorziening 
voor ouderen.”
Zorgbalans gaat de wonin-
gen huren van Velison Wo-
nen. De verwachting is dat de 
eerste bewoners over onge-
veer een jaar hun intrek kun-
nen nemen in het gebouw.

1.300 deelnemers Vissenloop
32.000 euro voor KWF! 
IJmuiden - De weersomstan-
digheden waren beter dan vo-
rig jaar, maar toch bleef het 
ook tijdens de tweede editie 
van de Vissenloop niet hele-
maal droog. Desondanks de-
den afgelopen zondag zo’n 
1.300 wandelaars mee aan 
het loopevenement voor KWF 
Kankerbestrijding - een re-

cord. Dankzij alle inspannin-
gen en ondersteuning van 
vrijwilligers en sponsors kon 
aan het einde van de dag een 
cheque ter waarde van 32.000 
euro worden overhandigd aan 
een vertegenwoordiger van 
KWF. Elders in deze krant: 
Tweede Vissenloop weder-
om groot succes

Velsen-Zuid - Het nieuwste cruiseschip van Holland America Line, de Koningsdam, 
werd zondag na haar eerste bezoek aan Amsterdam door honderden mensen uitge-
zwaaid. Aan boord is plaats voor 2.650 passagiers en 1.025 bemanningsleden. De Ko-
ningsdam maakt deze zomer vanuit Amsterdam cruises naar Noorwegen, de Baltische 
Staten en IJsland. (foto: Kees Sikkes)

Dorpsstraat 533, Assendelft
Tel. 075-6874392

www.bossassendelft.nl
ad@bossrestaurants.nl

Reserveer tijdig, vol = vol

Sushi & Grill
Boss Restaurant

2 1/2 uur lang
onbeperkt eten/drinken

incl. Alle sooRTen BieR, fRisDRAnken, huiswijn, 
koffie/Thee (sterke drank uitgezonderd)

(legitimatie kan worden gevraagd)

Maandag t/m donderdag e 26,95  P.P.*
Vrijdag t/m zondag & feestdagen  e 28,95  P.P.*
Kinderen tussen 4 t/m 11 jaar  e 16,50 P.K.*

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Deze week in De krant!
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

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 reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

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

Op de hoek van de Kenne-
merlaan en de Napierstraat 
staat het voormalige Wit-
te Kruis-gebouw, het later 
Groene Kruis-gebouw of ge-
woon: wijkgebouw.
De ‘Noordhollandsche Ver-
eeniging tot afwering van 
epidemische ziekten en tot 
hulpbetoon tijdens epidemie-
en het Witte Kruis’, kortweg 
het Het Witte Kruis, werd in 
1875 opgericht door de toen-
malige Geneeskundige raad 
van Noord-Holland. Het was 
de eerste kruisvereniging in 
Nederland. De oprichting 
vond plaats naar aanleiding 
van de in 1873 in werking ge-
treden ‘Wet op de besmette-
lijke ziekten’. Deze wet stelde 
de gemeenten verantwoor-
delijk voor de hygiëne en be-
strijding van besmettelijke 
ziekten. Omdat de uitvoering 
van de wet door de gemeen-
ten te wensen overliet, werd 
Het Witte Kruis opgericht. 
Deze vereniging hield zich 
bezig met ‘coördinatie van 
de hulpverlening bij besmet-
telijke ziekten, met het be-
schikbaar stellen (uitlenen) 
van medische hulpmiddelen 
en met de opleiding van ver-
pleegkundigen en desinfec-
teurs.’
In 1909 werd in IJmuiden 
een Witte Kruis-gebouw an-
nex reddingstation geopend 

op de hoek Erikssonstraat-
Sluisplein door prins Hendrik. 
Vanuit dit gebouw bedien-
de Het Witte Kruis de IJmui-
denaren. In bijzondere geval-
len werden hier buitenland-
se zeelieden verpleegd. Twin-
tig jaar later was dit gebouw 
te klein geworden voor het 
kruiswerk.
Een nieuw wijkgebouw ver-
rees aan de Kennemerlaan in 
1929 naar ontwerp van archi-
tect J.C. Cramer, in opdracht 
van de afdeling Velsen van 
Het Witte Kruis. Het hoek-
pand is opgetrokken in ku-
bistisch-expressionistische 
stijl. De bouw lag in handen 
van de firma Cupido en Dal-
meyer uit IJmuiden, en kostte 
24.810 gulden. Een ‘dames-
comité voor de inzameling 
van gelden ten behoeve van 
het nieuwe Witte Kruis-ge-
bouw’ heeft in oktober 1929 
ruim 2400 gulden bijeenge-
bracht voor de inrichting en 
het benodigde instrumentari-
um. Het wijkgebouw werd in 
1930 officieel geopend. Aan-
vankelijk was het adres Ken-
nemerlaan 125. Later werd 
het vernummerd tot 143.
Gedurende tientallen jaren 
heeft menig jonge IJmuiden-
se aanstaande en kersver-
se moeder dit gebouw als 
kraamcentrum en consulta-
tiebureau bezocht, voor moe-
dercursussen en voor me-
disch onderzoek van baby 
en kleuter. Ook bevond zich 
hier het magazijn voor de uit-
leen van verpleegartikelen. In 
1954 is het interieur gemo-
derniseerd. Momenteel wordt 
het gebouw door IJmuidena-
ren bezocht als tandheelkun-
dige praktijk.

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Mijlpaal: miljard 
iDeal-betalingen

Regio - Bij Rabobank-klant 
New York Pizza is onlangs de 
miljardste iDeal-betaling ge-
daan. Een reden om kort stil 
te staan bij dit betaalmiddel 
dat in elf jaar tijd uitgroeide 
tot het populairste online be-
taalmiddel van Nederland.
In 2005 konden de klanten 
van ABN AMRO, ING en de 
Rabobank voor het eerst met 
iDeal afrekenen. Het online 
systeem koppelt de klant di-
rect aan het vertrouwde in-
ternetbankieren en mobiel-
bankieren. Het is gebaseerd 
op een betaalmiddel dat de 
Rabobank destijds al jaren 
in gebruik had, Rabo Direct 
Betalen. Rabobank is dus de 
grondlegger. Inmiddels heeft 
iDeal een marktaandeel van 
56 procent. Vrijwel alle Ne-
derlanders kunnen tegen-
woordig direct met iDeal be-

talen. Veilig en vertrouwd 
via hun eigen bank. In 2015 
groeide het aantal iDeal-be-
talingen met bijna een kwart. 
Vooral online bestellingen 
van pizza’s, taarten, maal-
tijden en voedingsmiddelen 
worden steeds populairder. 
Betalen met iDeal kan nu ook 
via een QR-code. Onlangs 
ging de Hartstichting langs 
de deuren met de collecte-
bus. In plaats van papier of 
munten konden mensen voor 
het eerst ook doneren door 
de QR-code te scannen met 
hun mobieltje. De smartp-
hone linkt dan meteen door 
naar iDeal, waar de dona-
teurs hun betaling met een 
paar klikken kunnen afma-
ken. Deze pilot was een sa-
menwerking tussen de Be-
taalvereniging Nederland en 
de banken.

Primeurs voor 
HairPlace IJmuiden

IJmuiden - Dames- en he-
renkapsalon HairPlace IJmui-
den is voortdurend bezig met 
vernieuwen. Niet alleen op 
het gebied van knippen en 
kleuren, maar ook voor zich-
zelf. Zo komt deze zaak als 
eerste met een afspraak ap-
plicatie: 1kapper.nl, te down-
loaden via de Apple of Goo-
gle Play store op de mobie-
le telefoon. Op deze wij-
ze is het mogelijk om, waar 
en wanneer, direct een af-
spraak te maken, de ge-
wenste behandeling te kie-
zen bij de kapper van voor-
keur. Ideaal voor mensen die 
altijd druk zijn. Maar dat is 
niet het enige, klanten kun-
nen ook via de WhatsApp 
een afspraak maken wan-
neer het uitkomt. Voeg 06-
26636698 toe aan de contac-
ten en een plek is zo gereser-
veerd. De vernieuwing van 
HairPlace blijft niet alleen bij 
technologie. Onlangs is de 

salon aan het Willemsplein 
compleet in een nieuw jasje 
gestoken met een fris, strak 
en modern interieur. Het ui-
terlijk wat bij deze zaak past. 
Al deze vernieuwingen zijn 
niet onopgemerkt gebleven; 
niet alleen Bekende Neder-
landers weten de weg naar 
HairPlace te vinden maar ook 
over de grens trekt HairPla-
ce de aandacht. Hairstylis-
ten Brahim en Esmée zijn ge-
vraagd het haar te verzor-
gen van een grote internati-
onale superster die deze zo-
mer voor concerten naar Ne-
derland komt. De contracten 
hiervoor zijn recentelijk ge-
tekend, echter mag de naam 
van deze icoon nog niet wor-
den genoemd. Het doel van 
HairPlace is dat alle vrouwen 
vrouwen van hun eigen haar 
gaan houden. Jong, oud, be-
kend of onbekend, iedereen 
wordt als een VIP behandeld. 
Zie ook www.hairplace.nl.
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IJmuiden - Op zaterdag 28 
mei om 14.30 uur trapt het zo-
merprogramma in Senioren-
centrum Zeewijk af met een 
feestelijk optreden van de 
theatergroep Plug In. Dit op-
treden wordt u aangeboden 
door de Peacock Foundation. 
U betaalt slechts 3 euro en-
tree inclusief een kopje koffi e 
en een drankje naar keuze. 
Wees er snel bij, want er zijn 
slechts 45 kaartjes beschik-
baar! Verkrijgbaar in het Se-
niorencentrum Zeewijk, Zee-
wijkplein 260 in IJmuiden, te-
lefoon 0255-520650.

Plug In speelt 
voor senioren

Velsen - De roeivereniging 
die moet verhuizen vanwe-
ge de aanleg van de nieu-
we zeesluis komt aardig in 
de knel. De Raad van State 
heeft in haar uitspraak van 
26 april de plannen voor het 
gebied ten zuiden van de A9 
geschorst. Hiervoor waren 
plannen voor een nieuwe lo-
catie van de roeivereniging 
en de realisatie van een ka-
belskibaan. Nu duurt het tot 
na het zomerreces voor nieu-
we plannen aan de gemeen-
teraad van Velsen kunnen 
worden voorgelegd. Velsen 
hoopt met een separate om-
gevingsvergunning een op-
lossing te kunnen bieden en 
gaat binnenkort in gesprek 
met Rijkswaterstaat en de 
roeivereniging.

Roeivereniging 
moet verhuizen

Begin de dag met een lach!
Gezellig ontspannen
bij Zelf! Driehuis
Driehuis - Op zaterdag 28 
mei van 10.00 tot 13.00 uur 
organiseert Vitaliteitswin-
kel Zelf! Driehuis een gezel-
lige koffi eochtend voor ieder-
een die in Driehuis en omge-
ving woont. Naast mooie ont-
moetingen en een goed ge-
sprek kunt u voor maar 5 eu-
ro genieten van een kopje 
koffi e met wat lekkers, een 
fi jne handmassage en ont-
spannen mandala tekenen. 
De medewerkers van Zelf! 
verwelkomen u graag op de-
ze mooie dag!
In de maand mei is er een leu-
ke actie voor de Gezelschaps-
student; de eerste drie keer 
10 procent korting op het 
uurtarief van 17,50 euro. ,,Sa-
men leuke dingen doen en 
persoonlijke aandacht krij-

gen is voor veel mensen een 
verlangen, maar zij weten 
niet altijd waar ze hiervoor te-
recht kunnen’’, vertelt vitali-
teitscoach Marisa Nederlof 
enthousiast. ,,Onze enthou-
siaste gezelschaps-studen-
ten staan voor deze mensen 
klaar. De student komt aan 
huis en er wordt samen in-
vulling gegeven aan het be-
zoek. Een gezellig kopje thee, 
een wandeling om energie op 
te doen, een boodschap, naar 
de fi lm of het museum, alles 
kan! Ook voor de mantelzor-
ger kan de inzet van een stu-
dent uitkomst bieden.”
Heeft u interesse? Kom langs 
aan de Driehuizerkerkweg 
48, bel 0255-756789 of mail 
naar zelf@dezorgspecialist.
nl.

Voordelig cruisen begint 
bij de cruisespecialist
Santpoort-Noord - De prijs 
die je voor een cruise betaalt is 
vaak afhankelijk van het boe-
kingsmoment. Veel mensen 
weten dat er een systeem ach-
ter zit en profi teren van bete-
re prijzen. Voor diegene die dat 
niet weten is er Vanessa’s Reis-
bureau: de cruise-specialist 
voor Velsenaren.
Vanaf het moment dat een 
cruise kan worden geboekt, 
wordt deze tegen de hoogste 
prijs aangeboden bij een rede-
rij. Je hebt dan veel keus, maar 
betaald daar wel een prijs voor. 
Deze prijs daalt (bij de veel re-
derijen) zo’n 90 dagen voor ver-
trek. Dat is het moment waarop 
je veel keus hebt én een goe-
de prijs betaald. Prijs-shoppers 
wachten liever op de volgende 
‘price-drop’, zo’n 45 dagen voor 
vertrek. En voor de meest fl exi-
bele cruisers zijn er dan nog de 
Last-Minutes.
Cruisen kan dus voordeliger 
uitpakken wanneer je de spel-
regels goed kent. Vanessa, van 
het gelijknamige reisbureau, 
kent deze regels als geen an-
der en boekt daarom steeds 
meer cruises en weet ook wel-

ke andere voordelen er dan 
gelden.
Door haar ervaring vindt zij 
de laagst mogelijke prijs voor 
dat moment of adviseert soms 
even te wachten. De prijs van 
een cruise is overigens over-
al hetzelfde: op internet of bij 
Vanessa’s Reisbureau. Voorde-
lig cruisen begint daarom in de 
Hoofdstraat 224 van Santpoort-
Noord. Zie ook  www.thetravel-
club.nl/vanessa.

Erfgoedfair op Beeckestijn
Driehuis - Buitenplaatsen in 
Beeld is één van de ruim 50 
deelnemers aan de Erfgoed-
fair op Buitenplaats Beec-
kestijn. De fair vindt plaats 
op zondag 29 mei. De toe-
gang bedraagt 12,50 euro 
(online 9.50 euro).
Buitenplaatsen in Beeld is 
een programma waarin de 
buitenplaatsen in Noord-
Holland als cultuurhisto-
rische identiteit centraal 
staan. Hiermee maakt Cul-
tuurcompagnie Noord-Hol-
land buitenplaatsen zicht-
baar, enthousiasmeert zij 
nieuwe partijen voor samen-
werking en bevordert zij on-
derlinge samenhang. Bui-
tenplaatsen in Beeld komt 
tot stand in opdracht van 

provincie Noord-Holland. 
De Erfgoedfair is een eve-
nement voor bewoners, be-
heerders en liefhebbers van 
(industrieel) erfgoed op bij-
zondere monumentale loca-
ties in Nederland. Zij vinden 
hier informatie over en inspi-
ratie voor wonen in bijzonder 
erfgoed. Tijdens deze editie 
is er specifi ek aandacht voor 
de thema’s duurzame monu-
mentenzorg en onderhoud. 
Het volledige programma 
van de dag staat op www.
erfgoedfair.nl/programma.
De Erfgoedfair is geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. Toe-
gangskaarten zijn aan de 
kassa te koop voor 12,50 
(online 9,50 euro). Parkeren 
kost 2 euro.

Wijksteunpunt De Hofste-
de, A. Jacobsstraat 227, Vel-
serbroek, 023-5386528.
Het restaurant is vanaf 30 
mei gesloten in verband met 
de zomervakantie. Maandag 1 
augustus gaat het restaurant 
weer open.
Open tafel. Vrijdag 3 juni: 
groentesoep, nasi met saté en 
omelet, kroepoek en toetje van 
de chef. Kosten 6,50. Aanvang 
12.30 uur. Reserveren maan-
dag 30 mei tussen 11-12 uur.
Optreden Spaarne Kwartet 
Op dinsdag 31 mei wordt door 
Peacock Foundation een op-
treden aangeboden. Aanvang 
14.30 uur. Kaartjes à 1,50 euro 
zijn vanaf heden aan het buf-
fet verkrijgbaar.

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Nieuwe osteopaat bij
Osteopathie Driehuis
Driehuis - Sinds 2007 is Oste-
opathie Driehuis gevestigd aan 
de Schaepmanlaan 10. De weg 
naar de osteopaat wordt steeds 
meer gevonden wanneer het 
gaat om langdurige lichamelij-
ke klachten of wanneer er niet 
voldoende vooruitgang ge-
boekt wordt tijdens andere the-
rapieën. Osteopathie Driehuis 
werkt graag samen met ande-
re disciplines zoals fysiothera-
peuten, acupuncturisten, mas-
seurs/masseuses en fi tness in-
structeurs in de regio.
Vanwege de samenwerking en 
de goede resultaten die er de 
laatste jaren bereikt zijn is het 
mogelijk dat osteopathie Drie-
huis nu ook op zaterdag ge-
opend is. De praktijk heeft zich 
versterkt met Maike de Gier. Zij 
werkt op vrijdag en zaterdag 
in Driehuis. De osteopaten zijn 
gespecialiseerd in het behan-
delen van baby’s en kinderen 
en zijn hier ook voor gecertifi -

ceerd. Maar ook volwassenen 
zijn bij Osteopathie Driehuis op 
hun plek. Mocht het zo zijn dat 
osteopathie u niet helpen kan 
dan zullen de osteopaten sa-
men met u naar een eventuele 
andere oplossing zoeken.
Bent u benieuwd naar osteopa-
thie of heeft u een vraag? Bel 
dan vrijblijvend 0255-533224 
of mail naar info@osteopathie-
driehuis.nl.
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Geld voor nieuwe 
ontwikkelingen
Velsen - Ook voor de ge-
meente Velsen komen er in 
2017 kosten die nu nog niet 
bekend zijn. Dat heeft dan 
bijvoorbeeld te maken met 
het groeiende aantal status-
houders. Er zal zeker geld van 
het Rijk komen, maar of dat 
kostendekkend zal zijn blijft 
de vraag. Een andere ont-
wikkeling zijn de extra kosten 
voor hulp bij het huishouden, 
waarvoor in 2017 nieuwe 
contracten moeten worden 
afgesloten. Men verwacht 
dat de tarieven hoger zullen 
zijn dat de huidige en het is 
nog maar de vraag of de kos-
ten binnen de bestaande be-
groting van het Sociaal Do-
mein kunnen worden opge-
vangen. Het college van Vel-
sen vindt echter dat men-
sen die hulp bij het huishou-
den nodig hebben dit moe-
ten blijven ontvangen. Ook 
moet geld worden gereser-
veerd voor het zogenaamde 
Peuterplan; gemeenten krij-
gen de komende jaren extra 
geld voor voorschoolse voor-
zieningen zodat alle kinde-
ren twee dagdelen per week 
naar de peuterspeelzaal kun-

nen. Precieze kosten kun-
nen nog niet worden uitgere-
kend. In het Meerjareninves-
teringsplan van Veiligheids-
regio Kennerland (VRK) blij-
ken bepaalde kosten voor de 
brandweer niet goed te zijn 
opgenomen. Voor de vervan-
ging van materieel, waterwa-
gens en tankautospuiten en 
investering in arbeidshygië-
ne is extra geld nodig. Omdat 
nog niet duidelijk is om hoe-
veel geld het gaat worden 
in de jaren 2018 tot 2020 de 
kosten op pro memorie gezet. 
Ook zijn er onvoorziene uit-
gaven omdat de gemeente-
raad van Uitgeest heeft be-
sloten de samenwerking met 
de regio IJmond af te bou-
wen. Zij gaan verder als on-
derdeel van de BUCH-ge-
meente, Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo. Velsen 
verzorgde veel gemeentelij-
ke taken voor Uitgeest, waar-
voor zij werd betaald. Het 
gaat dan om automatisering 
en belastingheffing. Dit gaat 
stoppen en onzeker is nog of 
Uitgeest de kosten hiervoor 
gaat terugbetalen aan Vel-
sen.

Loopcircuit for Kids
Santpoort-Noord - Zondag 
29 mei start het RoadRunner 
Circuit for Kids: het hardloop-
circuit voor basisschoolkin-
deren uit de regio Velsen en 
omgeving. Dit circuit is een 
initiatief van atletiekvereni-
ging Suomi en bestaat uit de 
Pim Mulierloop (1,25 km), de 
Velserbroekloop (1 km), Pier-
loop (2,7 km) en de Sinter-
klaasloop (1,25 km). 
De beste lopers ontvangen 
aan het eind van dit circuit 
een mooie circuitprijs. Ook 
de school met de beste pres-
tatie krijgt een eervolle prijs. 
Natuurlijk ontvangen al-
le deelnemers een persoon-
lijk diploma met uitslagen. 
Voorwaarde is dat de kinde-
ren aan drie van de vier lo-
pen meedoen. 

Inschrijven gebeurt eenma-
lig bij een van de eerste twee 
wedstrijden. Vink op het in-
schrijfformulier aan dat de 
deelnemer meedoet met het 
RoadRunner Circuit en ver-
meld de naam van de ba-
sisschool. Inschrijven voor 
het Roadrunner Circuit kost 
niets extra. Bij elke wedstrijd 
schrijf je in via www.inschrij-
ven.nl. Na-inschrijven kan 
ook op de dag van de wed-
strijd.
De uitslagen van het Road-
Runner Circuit worden na af-
loop gepubliceerd op www.
avsuomi.nl. Het diploma en 
de prijzen worden na de Sin-
terklaasloop uitgereikt. Meer 
weten? Mail naar roadrun-
nercircuit@avsuomi.nl of kijk 
op www.pimmulierloop.nl.

  

Donderdag 
26 mei

Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Flower 
Bomb’. Geopend van don-
derdag   tot en met zondag 
van 11.00 tot 16.00 uur. Zie 
www.buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl

Vrijdag 
27 mei

Pieter Vermeulen Muse-
um: Tentoonstelling ‘Dino’s’ 
voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Orgelconcert met Dirk Out 
in de Nieuwe Kerk, Kanaal-
straat IJmuiden. Aanvang 
20.00 uur.
Franse Chansons ‘sO-
LUNE’ in ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis, bijdrage in 
de onkosten wenselijk.

Zaterdag 
28 mei

Kofferbakmarkt op Plein 
1945 IJmuiden. Van 09.00 
tot 16.00 uur.
LBR-toernooi bij VVH 
Velserbroek.
Supermarktactie Voed-
selbank Velsen in de De-
kamarkt Velserbroek.
Kunstdag bij TnT in het 
Midi-centre, Staalstraat 
159 Velsen-Noord. Van 
12.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuse-
um is geopend van 13.00 
tot 17.00 uur. Speurtoch-
ten. Exposities ‘In Sche-
pen’ verkoopexpositie van 
Fred Boom en ‘Een droom 
door Holland op z’n smalst’. 
Tentoonstelling ‘Echt en/of 
Kunst’. 
Optreden Plug In in Seni-
orencentrum Zeewijk IJmui-
den. Aanvang 14.30 uur.
Pop-up DenK in De Thee-
schenkerij in Velserbeek. De 
gasten worden tussen 18.00 
en 18.30 uur ontvangen. 
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Film ‘Tomor-
row’. Aanvang 20.30 uur.

Zondag
29 mei

LBR-toernooi bij VVH 
Velserbroek.
Erfgoedfair op Buiten-
plaats Beeckestijn. Van 

10.00 tot 17.00 uur. Zie voor 
programma www.erfgoed-
fair.nl/programma
Pim Mulierloop. De start 
van diverse afstanden is ts-
sen 10.30 en 11.15 uur. Zie 
ook www.pimmulierloop.nl 
of www.avsuomi.nl.
Rondrit met de stoom-
trein over het Tata Steel 
bedrijventerrein. Vertrek 
10.45 uur vanaf station Vel-
serbosch.
Kunstdag bij TnT in het 
Midi-centre, Staalstraat 
159 Velsen-Noord. Van 
12.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuse-
um is geopend van 13.00 
tot 17.00 uur. Speurtoch-
ten. Exposities ‘In Sche-
pen’ verkoopexpositie van 
Fred Boom en ‘Een droom 
door Holland op z’n smalst’. 
Tentoonstelling ‘Echt en/of 
Kunst’. 
Gaudi Kwartet in ‘t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29 
Santpoort-Noord. Aanvang 
15.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten 
wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 
257 IJmuiden: Foyer Live: 
Gitaarlem Editie. Aanvang 
16.00 uur.

Maandag
30 mei

Netwerken op Beurs-
vloer Velsen. Aanvang 
16.00 uur. Zie ook www.
beursvloervelsen.nl.
Autisme Café in De Hof-
stede, Aletta Jacobsstraat 
227 Velserbroek. Van 19.30 
tot 22.00 uur.
Politiek Café - Branding 
op Links - over ‘Woning-
nood anno 2016, òns een 
zorg!’ in het Witte Theater, 
Kanaalstraat 257 IJmuiden. 
Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag
31 mei

Kledingbeurs Het Kruis-
punt van 10.00 tot 12.00 
uur in Velserbroek. Elke 
dinsdagochtend.
Inloopspreekuur Sociaal 
Wijkteam Santpoort, Drie-
huis en Velsen-Zuid in Het 
Terras, Dinkgrevelaan 17 
in Santpoort-Noord. Van 
11.00 tot 12.00 uur.
Workshop Vrolijke Vlinder 
& Vogels in Dorpshuis Het 

Terras, Dinkgrevelaan Sant-
poort-Noord. Van 19.30 tot 
22.00 uur.
Stadsschouwburg Vel-
sen: Peter Heerschop in 
‘Van Horen Zeggen’. Aan-
vang 20.15 uur.

Woensdag
1 juni

OIG winkeltje, Indu-
striestraat 66 in IJmuiden. 
Geopend van 09.00 tot 
12.00 uur. Verkoop van kle-
ding en huisraad.
Zee- en Havenmuse-
um is geopend van 13.00 
tot 17.00 uur. Speurtoch-
ten. Exposities ‘In Sche-
pen’ verkoopexpositie van 
Fred Boom en ‘Een droom 
door Holland op z’n smalst’. 
Tentoonstelling ‘Echt en/of 
Kunst’. 
Santpoortse Dorpsge-
sprek ‘Waar staat het 
christendom voor?’ in Bart-
je Boven, Hoofdstraat 150 
Santpoort-Noord. Aanvang 
20.00 uur.

Donderdag 
2 juni

Sociaal Wijkteam organi-
seert een koffieochtend in 
Bibliotheek Velserbroek. Van 
10.30 tot 12.00 uur. Maatjes 
Project.
Alice Loeters houdt 
spreekuur in de rouwhuis-
kamer aan de Frans Net-
scherlaan 12 in Santpoort-
Noord. Van 11.00 tot 12.00 
uur.
Buitenplaats Beeckes-
tijn: Tentoonstelling ‘Flower 
Bomb’. Geopend tot en met 
zondag van 11.00 tot 16.00 
uur. Zie www.buitenplaats-
beeckestijn.nl

Velsen-Zuid - Wie altijd al 
zelf een kaasje heeft wil-
len maken kan hiervoor op 
4 juni terecht bij Informatie-
boerderij Zorgvrij. 
Tijdens de workshop leer 
je van de verse melk van 
de koeien van Zorgvrij stap 
voor stap je eigen kaasje te 

maken. De workshop begint 
om 11.00 uur en duurt on-
geveer drie uur. Er kunnen 
maximaal 20 personen mee-
doen en is voor iedereen 
vanaf 12 jaar. 
Minimaal 10 dagen van te 
voren opgeven via zorgvrij@
spaarnwoude.nl.

Nieuwstip? 
nieuws@rtvseaport.nl
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IJmuiden - Met zo’n 1.300 
ingeschreven wandelaars 
ging afgelopen zondag 
voor de tweede keer het 
IJmuidense wandelevene-
ment Vissenloop van start. 
Hoewel de start van de 
langste afstand, de 40km, 
gepland stond vanaf zeven 
uur ’s ochtends, stond de 
eerste enthousiaste wan-
delaar al om zes uur bij 
de start op het KNRM-ter-
rein. 

Hoewel de weersvooruit-
zichten niet veel goeds voor-
spelden, verbeterden de om-
standigheden in de loop van 
de dag gelukkig aanzien-
lijk waardoor de deelnemers 
de meegebrachte regenkle-
ding weer in de tas konden 
stoppen. Het fi nishterrein, bij 
Lunchroom Bart, verander-
de in de loop van de mid-
dag dan ook in een gezelli-
ge plek waar wandelaars én 
toeschouwers plaatsnamen 
voor het eten van een gebak-
ken visje of een broodje ha-
ring. Tevens verzorgde daar 

de 6-mans coverband  ‘Alle 
Tijd’ een geweldig optreden 
en ook Brittney de Looff liet 
op het podium van zich ho-
ren.
Tegen een uur of vijf was het 
dan zover dat Fred van Dam, 
voorzitter van KWF Kanker-
bestrijding, afdeling Velsen, 
het podium kon beklimmen 
voor de bekendmaking van 
de opbrengst van dit wande-
levenement. Maar niet, vóór-
dat hij een dankwoord had 
gericht aan alle betrokkenen 
rond dit evenement. ,,In de 
eerste plaats aan het organi-
satiecomité dat al vele maan-
den bezig is geweest met de 
voorbereidingen en natuur-
lijk ook aan de ruim tachtig 
vrijwilligers die zich vandaag 
hebben uitgesloofd om het 
de wandelaars zo goed mo-
gelijk naar de zin te maken.
Maar ook veel dank voor de 
ondersteuning door de ge-
meente, de vele sponsoren 
die het ons mogelijk heb-
ben gemaakt om de deelne-
mers van een goed verzorg-
de wandeling te laten genie-

ten, de KNRM die hun ter-
rein belangeloos ter beschik-
king heeft  gesteld, de EHBO 
die langs de gehele route 
aanwezig was en de vele an-
dere betrokkenen. Zonder al 
deze steun en betrokkenheid 
was het ons niet gelukt om 
de Vissenloop te organise-
ren en daarvoor dan ook on-
ze grote dank. Waar het ten-
slotte allemaal om gaat is om 
een zo groot mogelijk bedrag 
bijeen te brengen ten ba-
te van  onderzoek door KWF 
Kankerbestrijding. En daar 
zijn we dankzij alle inspan-
ningen en ondersteuning in 
geslaagd met een opbrengst, 
van deze tweede Vissenloop, 
van 32.000 euro!’’ , aldus Van 
Dam.
Méér actuele informatie is te 
vinden op de website: www.
vissenloopijmuiden.nl  en na-
tuurlijk op Facebook met veel 
positieve reactie van deelne-
mers. De datum voor de der-
de Vissenloop staat inmid-
dels gepland: noteer zondag 
21 mei 2017 alvast in de wan-
delagenda!

Tweede Vissenloop 
wederom groot succes

Rotary Club Velsen 
geeft sollicitatietraining
IJmuiden - De leden van Rota-
ry Club Velsen hebben een sol-
licitatietraining verzorgd voor 88 
tweedejaarsleerlingen van het 
Technisch College Velsen. De 
meeste leerlingen maakten voor 
het eerst kennis met solliciteren.
Groepjes van drie leerlingen 
voerden om de beurt het ge-
sprek rondom een vacature. De 
Rotaryleden deden zich voor als 
werkgever en zij letten tijdens 
het gesprek op de zaken als: de 
eerste indruk, beleefdheid, taal-
gebruik, motivatie, de houding 
van de leerling, de manier van 
praten, het tonen van interesse 
en hoe de leerling afscheid nam 
na het gesprek. Na het gesprek 
kregen de leerlingen van zo-
wel het Rotarylid als zijn mede-
leerlingen een terugkoppeling. 
De leerlingen waren natuur-
lijk ook benieuwd wat de me-
neer of mevrouw achter de tafel 
nu in het ‘echt’ deed. Ze luister-
den aandachtig. Het viel de Ro-
taryleden op dat de veertienjari-
ge leerlingen al heel zelfstandig 
zijn. Ze kunnen zich goed ui-
ten, zijn gemotiveerd en hebben 
duidelijke doelen voor ogen. Eg-
bert Wilmink, een van de leden, 

vertelt: ,,De leerlingen hebben 
het knap gedaan. Ze vertelden 
goed over zichzelf en wat hun 
motivatie was om te solliciteren 
op de baan. Ik heb ze meegege-
ven dat het belangrijk is dat ze 
meer vragen stellen tijdens het 
gesprek en dat het belangrijk is 
dat ze zich vooraf goed inlezen 
en ook proberen in te leven in 
degene met wie ze om tafel zit-
ten.’’
Leerling Kevin heeft het duide-
lijk naar zijn zin gehad tijdens 
de training. Enthousiast vertelt 
hij dat hij het heel interessant 
vond. Dit was de eerste keer dat 
hij een dergelijk gesprek voer-
de. Kevin: ,,Gisteren heb ik het 
er nog met mijn vader over ge-
had. Hij voert als teamleider zelf 
regelmatig sollicitatiegesprek-
ken en zei dat ik er veel aan zou 
hebben om dit goed te leren.’’ 
Volgend jaar (het derde leer-
jaar) gaan de leerlingen voor 
het eerst solliciteren naar een 
stageplek of voor een bijbaan-
tje. Met behulp van de terug-
koppeling die ze vandaag heb-
ben gekregen, formuleren ze 
hun leervragen voor de komen-
de schoolperiode.

Help Voedselbank 
Velsen de zomer door
Velserbroek - Voor het vijf-
de jaar op rij slaan vrijwel al-
le voedselbanken van Noord-
Holland de handen ineen. Ook 
Voedselbank Velsen doet mee 
aan deze supermarktactie die 
op zaterdag 28 mei plaats-
vindt in de Dekamarkt in Vel-
serbroek. De hele dag zullen 
er vrijwilligers boodschappen-
lijstjes bij de ingang uitdelen 
waarop een aantal producten 
staat vermeld zoals pannen-
koekmeel, pastasaus, boter, 
koffi e, thee, toiletpapier of olie.
Aan de klanten zal worden ge-
vraagd een of meerdere pro-
ducten te kopen, die in een 
speciaal ingericht standje in 
de winkel staan uitgestald. De 
klant kan de producten pak-

ken en hoeft dus niet de hele 
winkel door te lopen om deze 
te zoeken.
De producten worden afge-
rekend bij de kassa. Aan de 
uitgang staan de vrijwilligers 
weer klaar om de extra inge-
kochte producten van de gul-
gevende klanten in ontvangst 
te nemen.
Telkens blijkt in de zomerpe-
riode een duidelijke daling in 
aanvoer van levensmiddelen te 
zijn, terwijl de behoefte bij de 
klanten natuurlijk niet afneemt. 
Daarom deze grote regiona-
le actie om eens fl ink wat lang 
houdbare producten in te slaan 
om de klanten van de Voedsel-
bank Velsen de zomer door te 
helpen. Helpt u ook?

Politie zoekt getuigen 
van mishandeling

IJmuiden - De politie zoekt 
getuigen van een mishan-
deling die zondagavond 
omstreeks 21.30 uur op de 
Heerenduinweg plaatsvond.
Het slachtoffer stond met 
zijn auto ter hoogte van het 
tankstation toen een au-
to hem tegemoet kwam rij-
den, tegen de richting van 
het verkeer in. Het slacht-
offer maakte een gebaar 

om de verdachten te waar-
schuwen dat dit niet mag. 
De bestuurder en inzittende 
van de felblauwe auto stap-
ten uit en trokken het por-
tier van het slachtoffer en 
het bijrijdersportier open. 
Vervolgens gaven de man-
nen het slachtoffer meerde-
re klappen, waarbij hij let-
sel aan zijn gezicht heeft 
opgelopen. De politie zoekt 

een man van 20 tot 25 jaar, 
lichtgetint, 1.65 meter lang, 
bruin kort haar en een slank 
postuur, en een man van 20 
tot 25 jaar, lichtgetint, 1.70 
meter lang,  zwart kort haar, 
snor en bril met rond mon-
tuur.
Heeft u iets gezien of weet u 
naar wie de politie op zoek 
is? Bel dan met 0900-8844 
of anoniem via 0800-7000.
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Strawberries verliest in 
extremis van Woerden

Driehuis - Het eerste heren-
team van hockeyclub KHC 
Strawberries heeft afgelo-
pen zondag nipt verloren van 
Woerden. De uitwedstrijd te-
gen de nummer vijf van de 
competitie werd pas drie mi-
nuten voor tijd beslist. Een 
rake strafcorner gooide roet 
in het eten van de Driehui-
zenaren. Coach Axel Wessels 
had te maken met een bles-
suregolf in zijn team. Liefst 
vijf spelers waren gebles-
seerd en zodoende moest 
Wessels zelf als speler op de 
bank plaatsnemen. Straw-
berries begon niet onaar-
dig aan het duel, het had ook 
nog weinig te duchten van 
Woerden. Toch lukte het de 
aardbeien niet om de kee-
per van de tegenstander veel 
aan het werk te zetten. Hij 
moest slechts een paar keer 
redding brengen op tip-ins 
van de aanvallers van Straw-
berries. De wedstrijd pas-
te zich gedurende de eerste 

helft steeds maar aan op het 
weerbeeld: saai. Er gebeur-
de weinig noemenswaardige 
dingen en met een 0-0 stand 
gingen beide ploegen rusten.
In de tweede helft kwam 
Woerden er meer aan te pas. 
Bij Strawberries werd het 
steeds slordiger en wist de 
ploeg uit Driehuis de weg 
naar het doel van Woer-
den maar moeizaam te vin-
den. Meer en meer werd 
het duidelijk voor Wessels 
en zijn mannen dat er niet 
meer dan een gelijkspel in 
zou zitten, tot drie minuten 
voor tijd. De bank van Woer-
den schreeuwde het uit van 
vreugde, want de laatste 
strafcorner van het duel werd 
in het doel gesleept. 
Door deze nederlaag is 
Strawberries gezakt naar 
de zesde plaats in de twee-
de klasse. Komende zondag 
staat het thuisduel met laag-
vlieger Weesp op het pro-
gramma. (Finn van Leeuwen)

IJmuiden - Maandag 30 mei 
start om 20.00 in het Witte 
Theater een discussie over 
de actuele woningnood. Be-
langstellenden, huurders, 
verhuurders en lokale poli-
tici worden uitgenodigd om 
met elkaar van gedachten 
te wisselen over de actue-
le schaarste aan beschikba-
re en betaalbare woningen 
in Velsen. Een uitgangspunt 
bij de actuele Woonagenda 
2017-2025 is dat er in Velsen, 
en dan met name in IJmui-
den, te veel sociale huurwo-
ningen staan. Die misvatting 
voedt het idee dat er nog wel 
ruim 1.000 sociale huurwo-
ningen in IJmuiden via her-
structurering (sloop/nieuw-
bouw) zouden mogen sneu-
velen. Zo wordt voorbijge-
gaan aan het falende beleid, 
zowel landelijk als lokaal, dat 
maakt dat ook in Velsen dui-
zenden huurders met een 
middeninkomen volledig vast 
zitten en hen ook nog eens 
beschimpt worden met de 
vlag van ‘scheefwoners’. Wo-
ningzoekenden hebben hier-
door helemaal het nakijken 
omdat er voor hen eenvoudig 
te weinig betaalbare wonin-
gen zijn. Het SP-Tweedeka-
merlid Farshad Bashir zal in 
kort bestek het kader van het 
landelijke beleid uiteenzet-
ten. Het Politiek Café Bran-
ding op Links is een initia-
tief van de SP Velsen. Zie ook 
www.velsen.sp.nl.

Woningnood 
anno 2016

Velserbroek - Team De Ro-
zenracers van basisschool 
de Rozenbeek heeft meege-
daan met de RC Cup. Dit is 
een jaarlijks terugkerende 
race georganiseerd door Tata 
Steel waarin teams de strijd 
met elkaar aangaan met radi-
ografisch bestuurbare auto’s. 
Wekenlang hebben enthou-
siaste kinderen van groep 
8a aan de voorbereiding ge-
werkt. Het team bestond uit 
coureurs, monteurs, pr-me-
dewerkers, financieel mede-
werkers, designers en een 
teammanager. Er werden 
sponsoren gezocht en ge-

vonden, de pers werd uitge-
nodigd en er werd teamkle-
ding geregeld. Het complete 
plaatje was in één woord ge-
weldig. 
Het aantal rondes was goed 
voor een tweede plaats in het 
eindklassement. De jury, die 
punten uitdeelde, was onder 
de indruk van al het werk wat 
eraan vooraf was gegaan. Als 
kers op de taart was de he-
le klas te zien in de uitzen-
ding van het jeugdjournaal 
van vrijdag 20 mei. Meer fo-
to’s en filmpjes staat op de 
Facebookpagina van De Ro-
zenracers.

Rozenracers doen 
het goed op RC Cup

Musicalster in vier dagen
Velserbroek - De wandel- en 
zwem 4-daagse kennen we nu 
wel. Wat zou er gebeuren als 
zang, dans en spel in een vier-
daagse samen komen? Be-
leef het mee in De Vos Dans-
studio in Velserbroek. Van 22 
tot en met 25 juli is hier een 
Musical4-daagse. Aanmel-
den kan tot 25 juni. De Musi-
cal4-daagse is inmiddels een 
begrip. In 2015 en2016 heb-
ben totaal over de 100 jonge-
ren en volwassenen vier da-
gen lang in onder meer Alk-
maar, Egmond, Amsterdam en 
Haarlem naar een voorstelling 
toegewerkt. Vrienden en fa-
milie konden als publiek ko-
men kijken. Caroline Leardini 
en Jeroen Heiliegers zijn bei-
de theaterdocent bij Muziek-
TheaterLab en hebben dit to-
taal nieuwe concept ontwik-
keld. De Musical4-daagse 

geeft kinderen vanaf zes jaar 
en volwassenen de kans om 
in de vakantie een intensie-
ve musicaltraining te volgen. 
Met iedere groep zetten Caro-
line en Jeroen binnen vier da-
gen een musical in de spot-
light. Leardini: ,,Er is geen er-
varing vereist om je te kun-
nen aanmelden. Alleen ple-
zier voor het zingen, dansen 
of acteren!”
In de zomervakantie zal de 
Musical4-daagse weer wor-
den gehouden. Op de Face-
book pagina van MuziekThe-
aterLab staan foto’s en vi-
deo’s om een indruk te krij-
gen van de afgelopen Musi-
cal4-daagse in Haarlem. In-
schrijven kan tot 25 juni. Er is 
beperkt plaats. Meer informa-
tie is te vinden op www.mu-
ziektheaterlab.nl/musical4-
daagse.

Velsen-Noord - Zaterdag 
21 mei was de PvdA weer 
in de buurt. Ze bezochten 
in Velsen-Noord de Gilde-
buurt en de omgeving van de 
Melklaan. Wat met name op-
viel was de moeite die men-
sen namen om PvdA Velsen 
te woord te staan. Het initi-
atief werd duidelijk gewaar-
deerd.
Veel mensen zijn positief over 
de verbeteringen die in Vel-
sen-Noord zijn doorgevoerd,  
vooral door de gemeente. 
Denk aan de inrichting van 
de openbare ruimte. Ook de 
inzet van de sociaal wijkbe-
heerder die namens Woning-
bedrijf Velsen actief is wordt 
bijzonder gewaardeerd. Zor-
gen zijn er wel. Met name 

het grote verloop in sommige 
complexen met huurwonin-
gen heeft een negatief effect 
op de sociale samenhang in 
de buurt. Ook de grondwa-
terstanden zijn een punt van 
zorg. 
De roestuitstoot vanuit de 
Nuoncentrale  is een te-
rugkerend punt van irrita-
tie. PvdA gebruikt de inbreng 
vanuit de buurten om waar 
mogelijk op korte termijn za-
ken aan te kaarten. Sommi-
ge punten zullen ze gebrui-
ken voor het nieuwe verkie-
zingsprogramma. Ze hebben 
zaterdag veel mensen ge-
sproken die ondanks de zor-
gen en aandachtspunten te-
recht trots zijn op hun dorp 
Velsen-Noord.

Plannen voor 
Woningmarkt

Velsen - Wethouder Floor 
Bal is druk met gesprekken 
over het vormen van een wo-
ningmarktregio. Er wordt nu 
gesproken over twee moge-
lijke varianten: een schaal-
vergroting met de totale pro-
vincie Noord-Holland, inclu-
sief Almere en Lelystad, of 
op kleinere schaal de regio 
Zuid-Kennemerland en de 
IJmond. Een grotere woning-
marktregio biedt corporaties 
de kans in een groter gebied 
te investeren. Dat is nu min-
der gemakkelijk. De IJmond-
gemeenten willen nog voor 
1 juli 2016 een voorstel in-
dienen bij het Rijk over deze 
schaalvergroting. Uiteraard 
moet het voorstel ook wor-
den voorgelegd aan betrok-
ken gemeenten en corpora-
ties. Deze schaalvergroting 
heeft geen gevolgen voor het 
huisvestingsbeleid van af-
zonderlijke gemeenten. De 
IJmondgemeenten hebben 
een voorkeur voor variant 1, 
de grootste schaalvergroting.
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Bouw nieuwbouwproject 
Oud-IJmuiden van start
IJmuiden - Vorige week is de 
bouw van Dok 9 B en Dok 12 
B in Oud-IJmuiden van start 
gegaan. De woningen worden 
gebouwd door ontwikkelaar 
BPD. Velison Wonen neemt 
acht woningen in Dok 12 B af  
van BPD.
Dok 12 B ligt aan de Breesaap-
straat, waaraan ook het Thalia 
Theater is gelegen.
Velison Wonen vindt het be-
langrijk dat er in Velsen vol-
doende betaalbare en kwalita-
tief goede huurwoningen zijn. 
Woningen waar mensen ook in 
de toekomst nog prettig in wo-
nen. De aangekochte wonin-
gen zullen dan ook als socia-
le huurwoningen worden ver-
huurd. De woningen worden 
naar verwachting eind 2016 
opgeleverd.
De woningen die Velison Wo-
nen afneemt in Dok 12 B zijn 
zes eengezinswoningen en 

twee appartementen. De een-
gezinswoningen zijn ruim van 
opzet en uitermate geschikt 
voor gezinnen. De oppervlakte 
varieert van 119m2 tot 127m2. 
Eengezinswoningen voor de 
sociale huur van deze grootte 
zijn slechts beperkt beschik-
baar en in Oud-IJmuiden vrij-
wel niet aanwezig. De twee ap-
partementen zijn geschikt voor 
diverse doelgroepen.
Oud-IJmuiden wordt met de 
bouw en oplevering van steeds 
meer woningen een aldoor  le-
vendigere wijk, waar iedereen 
met plezier kan wonen en le-
ven. De kenmerkende omge-
ving met havens en sluizen, de 
karakteristieke woningen met 
ieder hun eigen identiteit, de 
afwisseling tussen hoog- en 
laagbouw, en het nieuwe cen-
traal gelegen Thaliaplein, ma-
ken Oud-IJmuiden een unieke 
plek om te wonen. 

IJmuiden - Zaterdag 28 mei 
wordt van 09.00 tot 16.00 uur 
weer een gezellige koffer-
bakmarkt georganiseerd. Er 
zullen weer veel plaatsen vol 
liggen met van alles en nog 
wat. Wie ook zijn overtollige 
spullen wil verkopen kan een 
plaats huren. Bel voor meer 
informatie naar 0255-533233 
of 06-10475023. Reservering 
is niet nodig, maar wees op 
tijd! De volgende kofferbak-
markten zijn op 18 juni, 16 
juli, 13 augustus en 17 sep-
tember.

Kofferbakmarkt 
Plein 1945

www. .nl

www. .nl

Velsen - Omdat afvalschei-
ding kan worden verbeterd 
start Velsen met het pro-
ject Meer Waarde Uit Afval 
(MWUA). Dit project dat on-
derdeel zal worden van het 
nieuwe contract met HVC 
vanaf 2017 leidt tot een an-
dere wijze van dienstverle-
ning en heeft een positief ef-
fect op de kwaliteit van afval 
inzamelen door HVC. Door 
meer hergebruik van het af-
val kunnen de kosten voor de 
afvalverwerking op de lan-
ge termijn dalen. Omdat de 
kosten dalen, zal dat worden 
doorberekend aan de inwo-
ners van Velsen. Dat betekent 
dat de afvalstoffenheffing op 
termijn omlaag gaat.

Nieuw 
contract HVC

Vernatting weilanden
Velsen-Zuid - In de perspec-
tiefnota voor 2017 is te le-
zen dat men in het kader van 
Landschapsbeleid weilanden 
tegenover Landgoed Beeckes-
tijn wil gaan vernatten. Desge-
vraagd wordt uitgelegd dat het 
gaat om twee percelen land 
tegenover Beeckestijn, langs 
de Rijksweg. Deze zijn eigen-
dom van de gemeente en wor-
den verpacht. 
Het vernatten van deze wei-
landen heeft op verschillen-
de manieren een toegevoegde 
waarde. Het draagt bij aan het 
vergroten van de opvangcapa-
citeit voor water en zorgt daar-
mee voor een meer klimaat-
bestendig landschap. In eco-
logisch opzicht vormt het ge-
bied door vernatting een zoge-
naamde ‘stepping stone’ tus-
sen andere natte gebieden 
en waterlopen in Spaarnwou-
de, de buitenplaatsen, de Bie-
zen en de binnenduinrand. Het 
gebied kan daardoor een ver-
bindende functie hebben voor 

dieren en planten. Natte gras-
landen ontwikkelen, wanneer 
op juiste wijze beheerd, een 
zeer rijke en diverse vegetatie 
en fauna.
Tot slot is er nog een land-
schappelijke component. 
Beeckestijn heeft ooit aan de 
oever van het Wijkermeer ge-
legen. Tussen het huis met 
park en het Wijkermeer lagen 
vochtige graslanden. Het Wij-
kermeer is bij de aanleg van 
het kanaal drooggelegd en in-
middels ligt hier grootschalige 
infrastructuur. Het vernatten 
van de weilanden brengt een 
deel van het vroegere beeld 
terug en versterkt de samen-
hang van het huis en park met 
de omgeving.
Het vernatten van de weilan-
den hoeft niet te betekenen 
dat er geen vee meer kan gra-
zen. De exacte wijze van uit-
voering zal nog nader uitge-
werkt moeten worden, on-
der andere in overleg met de 
pachter.

Bereikbaarheidsplan 
draait op volle toeren
IJmond - Voorafgaand aan 
de sluiting van de Velsertun-
nel is hard gewerkt om de re-
gio zo goed mogelijk te infor-
meren over de veranderingen 
die op komst waren. Inmid-
dels is de tunnel een maand 
dicht en wordt duidelijk hoe 
het bedrijfsleven en de inwo-
ners van de IJmond zich aan 
de nieuwe situatie aanpas-
sen.
,,De alternatieve routes van 
en naar de IJmond worden 
goed benut”, zegt Ilkel Taner, 
Omgevingsmanager Reno-
vatie Velsertunnel bij Rijks-
waterstaat. ,,Verkeer dat van 
zuid naar noord rijdt onder-
vindt relatief weinig extra 
hinder. Zoals verwacht werd, 
is het in de ochtend- en 
avondspits wel extra druk op 
de A9 en de A8. We kunnen 
ons goed voorstellen dat dit 
voor weggebruikers verve-
lend is. De situatie op de weg 
wordt echter nauwkeurig ge-
monitord en vragen van weg-
gebruikers worden zo goed 
mogelijk beantwoord.’’
Ook zijn er in de afgelopen 
weken een aantal incidenten 
geweest, waardoor de Wij-
kertunnel tijdelijk dicht was. 
Vertraging is dan onvermij-
delijk. Doordat de extra weg-
inspecteurs en de bergers 
stand-by staan, wordt de 
stremming zo snel moge-
lijk verholpen. Rijkswater-
staat stuurt een SMS-alert 
uit bij ongevallen waarbij de 
verwachte vertraging langer 
duurt dan een uur. Al meer 
dan 9.500 weggebruikers 
hebben zich aangemeld bij 
deze SMS-service. 
Bedrijven, werknemers en in-
woners in de IJmond nemen 
de moeite om voorbereid op 
weg te gaan. De reisinforma-

tie op ijmondbereikbaar.nl is 
al meer dan 15.000 keer be-
keken. De dynamische rou-
tekaart geeft de verwach-
te extra reistijd weer op ver-
schillende trajecten binnen 
de IJmond en op de beelden 
van de verkeerscamera’s kan 
iedereen zien hoe druk het 
werkelijk is op de weg. Wat 
niet veel mensen zich realise-
ren, is dat door een team van 
verkeerskundigen ook het 
netwerk van verkeerslichten 
in de regio is aangepast. Zo-
dra het drukker is dan nor-
maal, passen de verkeers-
lichten zich automatisch aan.
Inmiddels hebben meer dan 
150 bedrijven uit de IJmond 
zich aangesloten bij de cam-
pagne ‘Goed op weg’ van 
IJmond Bereikbaar en laten 
daarmee zien dat zij mobili-
teit en bereikbaarheid  van de 
regio serieus nemen. Meer 
dan 2500 werknemers van 
deze bedrijven laten de au-
to vaker staan en komen op 
de fiets of met het openbaar 
vervoer naar hun werk. Dat 
zijn serieuze aantallen, waar-
mee een wezenlijke bijdrage 
wordt geleverd aan een bete-
re doorstroming van het ver-
keer. Ook de inzet van een 
extra pont over het Noord-
zeekanaal in de ochtend- 
en avondspits wordt door de 
fietsers gewaardeerd.
De twee IJmond Shuttles 
vanaf station Beverwijk naar 
de bedrijventerreinen Wijker-
meer en De Pijp en de der-
de IJmond Shuttle vanaf sta-
tion Driehuis naar bedrijven-
terrein Broekerwerf in Vel-
serbroek maken deze loca-
ties beter bereikbaar met het 
openbaar vervoer. Zie ook 
www.ijmondbereikbaar.nl. 
(foto: Friso Huizinga)

Velsen-Zuid - De Raad van 
State heeft 26 april uitspraak 
gedaan over een aantal zaken 
die te maken hebben met het 
bestemmingsplan Spaarnwou-
de. Een voormalig bewoner van 
een woonark aan Zijkanaal B 
verzocht om een ligplaats in het 
bestemmingsplan. Hij woonde 
van 1998 tot 2006 kennelijk il-
legaal met zijn boot aan Zijka-
naal B. Rijkswaterstaat heeft 
handhavend opgetreden, dat 
betekent dat de bewoner en 
zijn schip moesten verkassen. 
De Raad van State heeft ge-
oordeeld dat de heer B. geen 
ligplaats krijgt toegewezen. De 
heer F. tekende beroep aan te-
gen het bestemmingsplan om-
dat zijn woonschip geen lega-
le ligplaats kreeg toegewezen 
aan Linie 2A in Velsen-Zuid. De 
Raad van State oordeelde dat 
de gemeente Velsen correct 
heeft gehandeld door de lig-
plaats niet toe te staan.

Woonboten 
Zijkanaal B
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Studenten volgen Lenteschool
IJmuiden - Zestig leerlingen 
van het Maritiem College IJmui-
den en het Technisch Colle-
ge Velsen volgden afgelopen 
weekend het eerste deel van 
de Lenteschool.  Door deelna-
me aan de in totaal twee week-
enden kunnen leerlingen zich 
verbeteren op twee theorievak-
ken die zij moeilijk vinden. Zo 
kunnen zij nog beter voorbereid 
doorstromen naar het volgende 
leerjaar.
De leerlingen zijn vrijdagmid-
dag 17.00 uur gestart met een 

training plannen. Daarna heb-
ben ze het werk dat ze meege-
kregen hebben, gepland voor de 
twee dagen die daarop volgden. 
Ze werkten vervolgens zaterdag 
en zondag tot 17.00 uur. Tussen-
door kregen ze coaching ge-
sprekken en een korte training 
over studiehouding en concen-
tratie. Over 2 weken vervolgt de 
lenteschool met weer een drie-
daagse.
Deze scholing is bestemd voor 
leerlingen uit klas 1, 2 en 3. De 
leerlingen die in aanmerking 

komen voor deelname werden 
door de mentoren voorgedra-
gen. Vervolgens konden ouders 
beslissen of zij hun zoon/doch-
ter wel/niet wilden laten mee-
doen met de Lenteschool. Vrij-
wel alle ouders kozen voor de 
Lenteschool. De Lenteschool 
werkt; 90 procent van de leer-
lingen die hebben deelgenomen 
heeft daarna een beter resultaat. 
En meer dan de helft van de 
leerlingen geeft aan door deel-
name gemotiveerder te starten 
in het nieuwe schooljaar.

Speekbeurtenmarathon
Velserbroek - Wekenlang el-
ke dag een spreekbeurt, dat 
wilden de juffen van alle groe-
pen 6 en 7 van De Beekvliet 
nu eens niet. Daarom orga-
niseerden zij een tweedaag-
se spreekbeurtenmarathon. 
Tientallen onderwerpen kwa-
men vrijdag en maandag één 
voor één voorbij. 
In het programmaboekje dat 
speciaal voor de gelegen-
heid was gemaakt, stonden 
spreekbeurten over optische 
illusies of tennis naast onder-
werpen als koalaberen, James 
Bond en olijfolie. Maar ook 
een confronterend onderwerp 
als pesten werd niet uit de 
weg gegaan. Variatie was er 
in ieder geval genoeg en vaak 
bleek een thema waar je zelf 
weinig van afweet toch erg in-
teressant om naar te luisteren.
Saai werd het geen moment, 

want iedereen had enorm zijn 
best gedaan er iets moois van 
te maken; spulletjes als zelf-
gemaakte drop of ijs mee, een 
zelfgebouwd planetarium, 
een mooie PowerPoint of in-
teractieve quiz op het digibord 
en filmpjes. En in pak naar 
school voor je pilotenspreek-
beurt kan natuurlijk ook!
Tussendoor zochten de kin-
deren steeds een ander plek-
je op en als je goed bleef luis-
teren mocht dat ook op de 
grond, op een zitbank of tus-
sen kussentjes zijn. Leuk 
was ook dat elke leerling de 
spreekbeurten een beoorde-
ling mocht geven. 
Met ‘tips en tops’ werden de-
ze beargumenteerd en kon ie-
dereen van elkaar leren. Daar 
kun je dan bij een volgende 
marathon weer je voordeel 
mee doen.

D66 zet vrijwilligers 
Ruïne in het zonnetje

Santpoort-Zuid - D66 be-
staat 50 jaar en vierde dat 
onder meer met een 3-daag-
se fietsestafette. 
In Nederland vonden twaalf 
parallelle fietsestafettes 
plaats; één in elke provin-
cie. Het 50-jarig jubileum 
werd zo op een duurzame en 
vrolijke manier gevierd met 
D66-afdelingen in het he-
le land. 
Onderweg werden bezoe-

ken afgelegd en lokale hel-
den die een positieve bijdra-
ge aan de maatschappij le-
veren in het zonnetje gezet. 
D66IJmond had ervoor geko-
zen om de vrijwilligers van de 
Ruïne van Brederode in het 
zonnetje te zetten. 
D66 is trots op de vrijwilligers 
van de Ruïne. Mede door 
hun enthousiaste inzet is de 
Ruïne van Brederode voor ie-
dereen publiek toegankelijk.

Event Cybercrime druk bezocht

‘Gebruik altijd je 
boerenverstand’

IJmond - Gebruik je boe-
renverstand, doe bij twijfel 
navraag en schakel op tijd 
professionals in. Dat wa-
ren de belangrijkste tips 
waarmee de bezoekers 
van het event Cybercrime 
van Rabobank IJmond en 
Interpolis dinsdagavond 
naar huis gingen.

Een deskundig panel on-
der leiding van misdaad-
verslaggever Peter R. de 
Vries gaf in Cineworld uit-
leg over de meest schadelij-
ke vormen van cybercrime: 
phishing, malware, ransom-
ware, DDoS-aanvallen en so-
cial engineering. Alleen al in 
Nederland wordt de scha-
de geschat op 10 miljard eu-
ro per jaar - evenveel als het 
totale defensiebudget. Voor-
al MKB’ers zijn het slachtof-
fer omdat zij doorgaans meer 
geld op hun rekening hebben 
staan dan particulieren.
‘Cybercrime is een belang-
rijk bedrijfsrisico gewor-
den’, aldus Ron Eman, di-
recteur Bedrijven van Rabo-
bank IJmond. ‘Daarom heb-
ben wij specialisten in dienst 

die de risico’s van onze klan-
ten in kaart kunnen brengen 
en beschikken over hapkla-
re oplossingen die eenvou-
dig kunnen worden doorge-
voerd. Soms vereist het een 
aanpassing van de bedrijfs-
voering, maar goede preven-
tie en het vergoten van de 
weerbaarheid zijn minstens 
zo belangrijk.’
Jesse van der Putte, cyberof-
ficier van het OM Noord-Hol-
land, maakte duidelijk dat je 
geen whizzkid hoeft te zijn 
om een phishingmail te ver-
sturen. ‘Wij hebben laatst een 
bende opgerold van jongens 
die een paar jaar geleden 
nog straatroven pleegden. 
Zij hadden de laagste vorm 
van onderwijs genoten, maar 
konden wel een muis bedie-
nen en daarmee 30.000 euro 
overboeken van iemands re-
kening. De mate van intelli-
gentie is dus niet meer be-
palend.’
‘Criminelen leren van hun 
fouten’, stelde Pim Takken-
berg, director cyber securi-
ty van Northwave. ‘Phishing-
mails zijn tegenwoordig zo 
professioneel dat je het ver-

schil bijna niet meer ziet. Pak 
meteen de telefoon als je 
twijfelt. Gebruik altijd je boe-
renverstand. Als iets te mooi 
lijkt om waar te zijn, dan is 
het dat meestal ook.’ 
Van der Putte: ‘Kijk ook al-
tijd naar het mailadres van 
de afzender en controleer 
of de link die je aanklikt wel 
versleuteld is. Controleer bij 
twijfel gegevens vooraf op 
www.politie.nl en onthoud 
dat de banken nooit per mail 
om gegevens vragen.’ Hele-
maal voorkomen is onmo-
gelijk, maar goede antivirus-
software, een firewall en een 
back-up kunnen het leed wel 
verzachten als het daadwer-
kelijk tot een digitale inbraak 
komt.
Het event werd afgesloten 
met een live-hack. Securi-
tyspecialist en ‘professioneel 
hacker’ Bart Roos liet zien 
hoe eenvoudig het is om via 
een phishingmail toegang te 
krijgen tot een bedrijfsnet-
werk. Hij legde een websi-
te plat en toonde tevens aan 
dat ook het gebruik van een 
open wifi-netwerk tot gevaar 
kan leiden. 
Daarmee werd volgens Pe-
ter R. de Vries nog maar eens 
bevestigd dat de mens de 
zwakste schakel is. Want er is 
vrijwel altijd een menselijke 
handeling voor nodig om cy-
bercriminelen toegang te ge-
ven tot de gegevens waar zij 
naar op zoek zijn. ‘Daarom is 
preventie zo belangrijk, want 
het is de gelegenheid die de 
dief maakt.’
Meer informatie over preven-
tiemaatregelen om cyber-
crime te voorkomen is te vin-
den op www.interpolis.nl/za-
kelijk/preventiediensten. (fo-
to: Ron Pichel)





 
20   26 mei 2016

Clubkampioenen
judo bij ABC Kops

IJmuiden - Afgelopen zon-
dag werden bij ABC Kops uit 
IJmuiden de Clubkampioen-
schappen judo gehouden. De 
ruim 50 judoka’s konden ie-
der in hun eigen gewichts- 
en leeftijdsklasse strijden om 
de titel.
Door middel van vier onder-
linge puntencompetities in 
het afgelopen seizoen kon-
den de deelnemers ervaring 
opdoen in judowedstrijden. 
Een kleiner aantal deed ook, 
met meer en minder suc-
ces, mee met toernooien bui-
ten de sportschool om hun 
wedstrijdervaring te vergro-
ten. Dit bleek voor sommi-
gen dan ook doorslaggevend 
voor hun titel. Zo veroverde 
Bas Kimman van 12 jaar met 
blauwe band veroverde de ti-

tel in een zinderende fi nale 
in een van de sterkste pou-
les ten koste van de ook er-
varen Divano Scholten met 
een mooie worp.
Bij de allerjongste kinderen 
werden Kenan Kara en zijn 
zusje Neslihan Kara in hun 
groepjes eerste. Sportschool-
houder Jos Kops sloot af de 
opmerking dat veel kinderen 
juist door het meedoen aan 
deze wedstrijden hun zelf-
vertrouwen beduidend heb-
ben vergroot.
Clubkampioen Judo 2016 
werden: Kenan Kara, Nesli-
han Kara, Daymen Wortman, 
Jasper Wiegman, Viggo Hou-
kes, Finn Stolk, Esther Vrijer, 
Niels Boelhouwer, Kay Sto-
ker, Martin Woning, Bas Kim-
man, Abi Saifa.

Spaarndam - De Stichting 
Vrienden van de Forten van 
Spaarndam heeft beroep 
aangetekend tegen Bestem-
mingsplan Spaarnwoude 
omdat zij vinden dat het plan 
onvoldoende bescherming 
biedt voor behoud van het 
Fort Benoorden Spaarndam. 
De Provinciale Ruimtelijke 
Verordening zou onvoldoen-
de zijn vertaald in het be-
stemmingsplan. De Raad van 
State geeft de Vrienden gelijk 
en vindt dat de gemeente-
raad van Velsen opnieuw een 
besluit moet nemen, waarbij 
rekening moet worden ge-
houden met de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening. De 
gemeente Velsen moet daar-
om hierover opnieuw in over-
leg met de provincie.

Forten van 
Spaarndam

Velsen-Noord – Zondag 29 
mei houdt vereniging Hoog-
ovensstoom weer een rond-
rit met fotostop over het be-
drijfsterrein van Tata Steel. 
Vertrek vanaf station Vel-
serbosch is om 10.45 uur. 
Retour om 12.15 uur. Bij 
grote belangstelling wordt 
bij het vertrek van de eer-
ste rondrit besloten of een 
tweede rit gereden wordt; 
deze vertrekt dan om 13.00 
uur. Kaartverkoop is van-
af 9.30 uur aan het loket op 
het station. Kinderen van 0 
tot 12 jaar betalen 4 euro 
en volwassenen 6 euro. Het 
is ook mogelijk kaarten via 
de website of telefonisch te 
reserveren. Dat laatste kan 
van maandag tot en met 
vrijdag tijdens kantooruren 
via 06-12129068. De kaar-
ten dienen voor 10.00 uur 
op de dag van de rit aan 
het loket zijn afgehaald. Ie-
dereen die mee wil, dient te 
beschikken over een gel-
dig identiteitsbewijs. Stati-
on Velserbosch is te vinden 
door de Wenkebachstaat in 
Velsen-Noord uit te rijden, 
tot het hoofdkantoor. Post-
code voor navigatie: 1951JZ 
Velsen-Noord. Rijd tot de 
afgesloten toegangspoort. 
Daarvandaan wijzen borden   
de weg naar het station. De 
volgende rit is op zondag 26 
juni Na de rit kunt u ook het 
Hoogovens Museum be-
zoeken. Rolstoelers kun-
nen ook mee met de rondrit, 
wel graag van te voren te-
lefonisch melden. Zie www.
csy.nl of www.hoogovens-
stoomijmuiden.nl.

Rondrit met 
stoomtrein

Tender wordt verbouwd
IJmuiden - Nadat het besluit 
genomen was om het school-
gebouw naast het hoofdge-
bouw van het Tender College 
aan de Eenhoornstraat volledig 
te gaan gebruiken als depen-
dance, is vorige week gestart 
met een grote verbouwing.
Met een grote rode hijskraan 
werden materialen aangevoerd 
en is het gebouw volledig in de 
steigers gezet. Niet alleen zul-
len er extra theorielokalen ge-
realiseerd worden, maar ko-
men er ook lokalen die speci-
fi ek ingericht worden voor de 
leerdoelen van de praktijkles-
sen. Zo komt er een lokaal voor 
de richting verzorging met een 
kappersafdeling, pedicureaf-
deling, baby-, peuter- en oude-
renzorg, een lokaal voor kan-
toor- en winkelpraktijk met een 
eigen webwinkel en een lokaal 
voor de richting groen met bij 

de schooltuin een prachtige 
kas voor het kweken van plan-
ten. 
Tussen de gebouwen in is nu 
nog een grote open ruimte en 
hier komt een hal voor lessen 
in het rijden met een vorkhef-
truck, zodat leerlingen hun 
heftruckbewijs kunnen gaan 
halen. Leerlingen die de en-
treeopleiding niveau 1 volgen 
op het Tender College krijgen 
hun eigen afdeling in het ge-
bouw met een eigen ingang 
met een ontvangstbalie, twee 
theorielokalen, een kantoor en 
een ruimte om tijdens de pau-
zes te verblijven. 
Nadat het gebouw klaar is zal 
ook het schoolplein aangepakt 
worden om zo het aanzien van 
het geheel te verbeteren. De 
bedoeling is dat alles gereed 
is met aanvang van het nieu-
we schooljaar.

Velsen-Noord - Zaterdag 
heeft het vriendenvoetbal van 
FC Velsenoord haar eerste 
Walking Soccer Toernooi ge-
houden, vernoemd naar Roy 
Bierman. De opkomst was bij-
zonder groot en het weer was 
de deelnemers gunstig ge-
stemd.  Zo’n 60 oud- en hui-
dige voetballers van boven de 
45 jaar hebben in twee pou-
les hun partijen gespeeld. De 
onderlinge krachtsverschillen 
waren niet echt aanwezig. 
In poule A werd het team van 
Sander Duineveld eerste en in 
poule B was het team van Roy 

Bierman de beste. De fi nale 
werd uit uiteindelijk gewonnen 
door Team Sander Duineveld. 
Het had bijna niets gescheeld 
of het team van Roy had zelf de 
eerste plaats opgeëist. Dat zou 
een mooi afscheid geweest 
zijn voor Roy, maar een goede 
tweede plaats was wel terecht.
Het toernooi werd vanaf de zij-
lijn gevolgd door oud teamge-
noten van Roy en ook door an-
dere verenigingen, die nieuws-
gierig waren hoe dit toernooi 
zou verlopen en met welke 
spelregels en speelvelden er 
gespeeld werden. De velden 
hadden de maten van 35 me-
ter lang en 20 meter breed en 
kleine doeltjes. Teams beston-
den uit zes voetballers, zonder 
keeper, en er mocht niet wor-
den hardgelopen. Dit leverde 
af en toe wel bijzondere hilari-
sche taferelen op.
Al met al een bijzonder ge-
slaagde dag en ter afsluiting 
van het toernooi mocht Roy 
zijn trofee overhandigen aan 
Sander Duineveld. Afsluitend 
werd er een barbecue gehou-
den voor deelnemers en gas-
ten.

Het is Roy niet gegund

Waar staat het 
christendom voor?
Santpoort-Noord – Op 
woensdag 1 juni om 20.00 
uur is er een derde bijeen-
komst in een serie Sant-
poortse Dorpsgesprekken 
over grote godsdiensten, die 
ook nog eens familie blijken 
te zijn: islam, jodendom en 
christendom. Ze hebben in 
Abraham een gemeenschap-
pelijke voorvader. Deze bij-
eenkomsten vinden plaats in 
Bartje Boven, Hoofstraat 150 
in Santpoort. De organisa-
tie is in handen van Dorps-
kerk Dichtbij. Na een boei-
ende lezing over de islam 
en een sprankelende avond 
over jodendom is het nu de 
beurt aan het christendom, 
een godsdienst die over het 
algemeen wat dichterbij ons 

staat. Iedereen heeft er wel 
(goede of slechte) ervarin-
gen mee. Veel mensen heb-
ben afscheid genomen van 
de kerk, maar weten we wel 
waar het christendom van-
daag (nog) voor staat?
Elenonara Hof zal hier wat 
over komen vertellen. Zij wil 
zich daarbij vooral richten op 
een van de centrale thema’s 
in het christendom: barmhar-
tigheid. Daarbij zal ze onder 
meer meenemen wat de fi lo-
soof Levinas daarover heeft 
geschreven. Binnenkort zal 
ze promoveren op een proef-
schrift waar dit thema ook 
aan de orde komt.
De lezing en het gesprek zijn 
vrij toegankelijk. Vrijwillige 
bijdrage na afl oop.

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

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

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

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

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

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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Velsen - Nu de plannen voor 
huisvesting van statushou-
ders in het Missiehuis van 
de baan zijn wil dat niet zeg-
gen dat er geen beleid is 
voor statushouders. Terwijl 
er nog druk wordt gezocht 
naar nieuwe huisvesting is 
er ook een plan van aanpak 
gemaakt voor het welzijn van 
statushouders. Met name de 
maatschappelijke integra-
tie van statushouders is een 
belangrijke voorwaarde voor 
een goede start. Velsen wil 
maatwerk leveren, participa-
tie stimuleren en komt met 
één plan en één contactper-
soon voor de statushouder. 
Die contactpersoon wordt ie-
mand van Vluchtelingenwerk 
en daarna, waar nodig, het 
sociaal wijkteam. Hierover 
zijn afspraken gemaakt met 
alle gemeenten. Om ervoor 
te zorgen dat statushouders 
kunnen participeren is er 
heel wat nodig: taal en inbur-
gering, scholing, maatschap-
pelijke begeleiding, gezond-
heidszorg, werk en inkomen 
of vrijwilligerswerk, dagbe-
steding en onderwijs. Het ka-
binet zorgt voor extra gelden 
om dit mogelijk te maken.
Vluchtelingenwerk Velsen 
verhoogt de frequentie van 
taallessen tot vijf keer per 
week, dat was drie keer per 
week. Vluchtelingenwerk 
verzorgt ook de maatschap-
pelijke begeleiding, zij hel-
pen bij aanvragen en ge-
ven hulp bij het solliciteren. 
Per statushouder is hiervoor 
een bedrag beschikbaar van 
2370 euro, dat was 1000 eu-
ro. Statushouders moeten zo 
snel mogelijk aan het werk 
gaan, daarbij mag de inbur-
gering niet in de weg staan, 
er wordt nog onderzocht hoe 
dit zo goed mogelijk kan ver-
lopen. Zolang een statushou-
der nog geen werk moet hij 
zinvol vrijwilligerswerk doen, 
daarvoor kunnen Stichting 
Welzijn Velsen en Service-
centrum Vrijwilligerswerk 
zorgen. Door inburgerings-
cursus, opleiding en eventu-
eel vrijwilligerswerk is er vol-
doende dagbesteding voor 
statushouders. Toch is er ook 
een aanbod vanuit de maat-
schappij, er wordt bekeken 
hoe dit kan worden ingezet. 
Voor kinderen is er het re-
guliere en speciaal onder-
wijs, maar er is ook een aan-
bod van Internationale Taal-
klassen (ITK) in Heemskerk 
of Haarlem. Er wordt ook on-
derzoek gedaan naar nut en 
noodzaak van een ITK in Vel-
sen. 

Plan van 
aanpak 

statushouders

Velserbroek - Op zaterdag 2 
juli vindt voor de derde achter-
eenvolgende keer de 2Genera-
tions Beach Edition plaats bij 
Villa Westend in Velserbroek. 
Met nog anderhalve maand te 
gaan is al ruim 60 procent van 
de beschikbare tickets ver-
kocht. Vorig jaar was het eve-
nement twee weken van te-
voren volledig uitverkocht. De 
organisatie verwacht dat de 
kaartverkoop deze keer nóg 
sneller zal gaan.
Na The Trammps in 2014 en de 
Edwin Evers Band in 2015 is dit 
jaar Roel VanVelzen de headli-
ner op het hoofdpodium. Naast 
VanVelzen zorgen ook New 
Timeless, Boney M en DJ Jean 

voor een swingend feest op het 
strand van Villa Westend.
Net als altijd werkt 2Genera-
tions samen met talentvolle 
DJ’s uit de regio. Dit jaar zijn 
dat onder meer Heer & Mees-
ter, 3House DJ’s, DJ Mitch en 
Miss Behave feat Funky Diva 
Ezz. Een aantal DJ’s draait op 
het Water Stage: een klein po-
dium dat in de Westbroekplas 
drijft. De dresscode van 2Ge-
nerations Beach Edition is zo-
mers wit (niet verplicht).
Tickets zijn, zolang de voorraad 
strekt, online verkrijgbaar via 
www.2generations.nl of via de 
op de website vermelde voor-
verkoopadressen. (foto: Friso 
Huizinga)

IJmuider Harmonie 
zoekt versterking
Velsen-Zuid - De Showband 
van IJmuider Harmonie is op 
zoek naar muzikanten voor 
de slagwerksectie. Maar ook 
voor de overige secties kun-
nen ze nog muzikanten ge-
bruiken. 
Momenteel bestaat de show-
band uit 34 gemotiveerde le-
den, die graag nieuwe colle-
ga’s bij de club willen heb-
ben. Dus speel je slagwerk, 
of blaas je je partij mee op 
een ander instrument?
De repetitieavond is op 
maandagavond van 20.00 
uur tot 22.15 uur aan de Tols-
duinerlaan 12 in Velsen-Zuid. 
Heeft u interesse, dan wordt 

u van harte uitgenodigd om 
eens te komen kijken bij een 
repetitie in clubgebouw Tols-
duin.
Lijkt het je leuk om diverse 
straatparades, evenementen 
en meer te verzorgen in bin-
nen- en buitenland? Bij de 
showband IJmuider Harmo-
nie bent u meer dan welkom. 
Vraag vrijblijvend info aan op 
www.ijmuiderharmonie.nl of 
mail naar showband@ijmui-
derharmonie.nl. Na afgelo-
pen zondag op de Vissen-
loop te hebben gespeeld, ko-
men nu de diverse Avond-
vierdaagse-afsluitingen in de 
regio er weer aan.

DCIJ-nieuws
Martin van Dijk 
clubkampioen

IJmuiden - Na een ongeloof-
lijk spannend partijslot, waar-
in de lijstaanvoerder Martin 
van Dijk, tegen Stijn Tuijtel, 
zijn eerste nederlaag te moe-
ten incasseren, zorgde de 
klok voor een onverwachte 
wending. Tuijtel zag zijn enor-
me inspanningen door tijd-
nood verloren gaan. Daarna 
slaagde hij er niet in binnen 
de vastgestelde tijd zijn voor-
deel te verzilveren. Sportief 
stelde Van Dijk voor de pun-
ten te delen. Aangezien zijn 
enig overgebleven rivaal, Wil-
lem Winter, tegen een strijd-
vaardige Jan Maarten Koorn, 
ondanks verwoede pogingen, 
niet verder kwam dan een 
puntendeling. Daarna kon-
den de vele toeschouwers 
de nieuwe clubkampioen fe-
liciteren. Een overwinning die 
door het constante speelni-
veau meer dan verdiend was. 
Verder toonde Jesse Bos nog 
maar eens aan over gewel-
dige damcapaciteiten te be-
schikken door in een direc-

te confrontatie Kees Pippel 
te verslaan. Vooral de wij-
ze waarop maakte een diepe 
indruk. Met gecompliceerd 
spel drukte hij Pippel in het 
defensief. In het gevorder-
de middenspel forceerde hij 
een schijfwinst om daarna de 
overwinning op te eisen.
In theorie zijn eindspellen 
waarin een 1 om 4 ontstaat 
gewonnen door de meerder-
heidspartij. Maar oplettend-
heid zijn dan wel geboden. 
Piet Kok die regelrecht met 
een 1 om 4 stand leek te gaan 
winnen lette niet op en te-
genstandster Nicole Schou-
ten pakte het cadeautje uit 
en maakte remise. Harry van 
der Vossen kreeg tegen Jan 
Apeldoorn nauwelijks voor-
deel. Van der Vossen moest 
zelfs behoedzaam spelen om 
nadeel te ontlopen. Maar in 
het eindspel bood Apeldoorn 
hem de helpende hand met 
een enorme blunder. Daarna 
konden de schijven onmid-
dellijk in de kist. 

Maatwerk voor 
hulp in huishouding
Velsen - De gemeente Velsen 
gaat samen met de gemeenten 
Beverwijk en Heemskerk hulp 
bij het huishouden inkopen vol-
gens een bestuurlijke aanbeste-
ding. Dat betekent dat partijen 
die hulp in het huishouden wil-
len aanbieden met de wethou-
der aan tafel gaan om te be-
spreken op wat voor manier zij 
dat denken te doen. Voorheen 
werd met een Europese aanbe-
steding gewerkt, waarbij de ge-
meenten een programma van 
eisen opstelden en bedrijven 
een offerte konden doen. Daar-
bij werd vaak voor de goed-
koopste offerte gekozen. Dat 
dit leidde tot veel problemen bij 
de zorgaanbieders is de afgelo-
pen jaren wel duidelijk gewor-
den. Daarom gaan Velsen, Be-
verwijk en Heemskerk het nu 
anders aanpakken.
Wethouder Te Beest vertelde 
dat het organiseren van hulp in 
de huishouding voor mensen 
met een beperking of voor ou-
deren die hulp nodig hebben al-
tijd al maatwerk was en nu ook 
blijft. Nieuw is dat de IJmond-

gemeenten innovatief en fl exi-
bel willen omgaan met moge-
lijkheden. Dat de kwaliteit om-
hoog moet, houdt in dat dit 
ook geldt voor de tarieven. Het 
is goed mogelijk dat men weer 
met meerdere organisaties in 
zee gaat, waarbij ook kleine-
re ondernemers (met specialis-
mes) kunnen participeren. Bo-
vendien hebben gemeenten af-
spraken gemaakt over ‘Verant-
woord Marktgedrag’ wat in-
houdt dat partijen waarmee 
men samenwerkt niet tot de ui-
terste grenzen worden gedwon-
gen om mee te kunnen gaan 
met gestelde eisen. De nieu-
we aanbesteding moet 1 janu-
ari 2017 rond zijn. Ook Stich-
ting RIJK (Regionaal Inkoopbu-
reau IJmond en Kennemerland) 
en de Wmo-raad zijn betrokken 
bij de aanbesteding. Zij hebben 
al aangegeven dat het belang-
rijk is dat via de hulp in de huis-
houding ook de signaalfunctie 
belangrijk is, zodat op tijd (an-
dere) hulp kan worden ingeroe-
pen als er problemen zijn met 
cliënten.
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Publieksdag Forteiland
IJmuiden - Diep, heel diep 
en omsloten door de brede 
droge gracht ligt het pant-
serfort in de duinen van het 
Forteiland. Oorspronkelijk 
slechts te bereiken via een 
lange stalen trap. Beneden 
in de gracht de zware grij-
ze toegangsdeur. Zo zagen 
sinds 1888 de soldaten van 
de Kustartillerie hun militai-
re onderkomen. En zo zien 
wij, hedendaagse bezoekers, 
diezelfde deur daar bene-
den met daarachter het voor-
portaal met de ruimten voor 
de wachtcommandant en de 
keuken. 
Hier begint ook het 585 me-
ter lange gangenstelsels 
waaraan de 72 kamers en lo-
kalen zijn gesitueerd. Via een 
aantal trappen vinden we op 
de tweede verdieping de im-
mens grote  pantserkazemat 
en de nog grotere koepelga-
lerij. 
Het fort is voor de Neder-
landse defensie van 1888 tot 
1940 en van 1945 tot 1963 in 
gebruik geweest. Van 1940 
tot 1945 had het een Duit-
se bezetting en werd het als 
Festung IJmuiden een zeer 
sterk onderdeel van de At-

lantikwall. Onder begeleiding 
van deskundige gidsen kun-
nen de bezoekers een inte-
ressante, leerzame wande-
ling maken in en buiten het 
fort.
De overtocht naar het Fortei-
land wordt verzorgd door de 
Koningin Emma vanaf de Kop 
van de Haven in IJmuiden De 
vertrektijden zijn 10.45, 12.45 
en 15.10 uur. Vanaf het ei-
land vaart de boot terug om 
13.00, 15.15 en 17.15 uur. Na 
de rondleiding kan men op 
eigen gelegenheid ronddwa-
len of op het buitenterras ge-
nieten van een hapje en een 
drankje. Er kan helaas niet 
worden gepind. Men is vrij 
om op het eiland te verblijven 
tot de laatste boot vertrekt. 
Voor mindervaliden is het fort 
met zijn nauwe gangen en 
trapjes moeilijk begaanbaar.
Toegangskaarten voor over-
tocht en rondleiding kosten 
12,50 euro per persoon. Kin-
deren t/m 6 jaar onder bege-
leiding (maximaal 4) hebben 
gratis toegang. Zie ook www.
ijmuidenserondvaart.nl. Ook 
aan boord van de Koningin 
Emma kunnen kaarten wor-
den gekocht.

Kunstdag bij TnT
Velsen-Noord – In het 
weekend van 28 en 29 mei is 
er tussen 12.00 en 17.00 uur 
open huis van TnT in het Mi-
di-centre aan Staalstraat 159 
TnT zijn Tom Peperkamp en 
Ton Cabret.
Ze laten zeer gevarieerde 
kunst zien: sculpturen, schil-
derijen en g-prints. Momen-
teel maakt hij sculpturen 
van wat men zoal weggooit. 
Daarvan maakt hij muzikan-
ten, vliegtuigen, auto’s etce-
tera. Ton Cabret maakt expe-
rimental-popart en surrealis-
tische collages. Beide man-
nen zijn ook muzikant. Ze 
willen tijdens dit weekend 
dan ook samen met ande-
ren iets ten gehore brengen. 
Er wordt zondag in ieder ge-

val opgetreden door het be-
kende trio de Retro’s. Maar 
er zullen ook andere muzi-
kanten langskomen.  

Regio - De provincie 
Noord-Holland heeft zeven-
tien aanvragen ontvangen 
voor de realisatie van wind-
parken. Er zijn aanvragen 
ingediend voor locaties in 
de gemeenten Amsterdam, 
Velsen, Haarlemmermeer, 
Medemblik en Hollands 
Kroon. In totaal is er tussen 
de 194 tot 233 MW (mega-
watt) aangevraagd. Daar-
bij is nog geen rekening ge-
houden met de meerwaarde 
in megawatt van nog te sa-
neren windturbines.
De provincie Noord-Holland 
heeft een totaaldoelstelling 
van 685,5 MW. Op dit mo-
ment is nog tussen de cir-
ca 46 en 68 megawatt no-
dig om aan die rijksopga-
ve te kunnen voldoen. Jack 
van der Hoek, gedeputeer-
de Duurzaamheid: ,,Op dit 
moment is van geen van 
de aanvragen al zeker of 
de plannen ook daadwer-
kelijk gerealiseerd worden. 
De komende maanden gaat 
de Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied alle aan-
vragen toetsen. Dit is de vol-
gende stap in het zorgvuldi-
ge proces dat wij de afgelo-
pen periode doorlopen heb-
ben. Want het blijft, naast 
het behalen van de taak-
stelling, evenzeer van be-
lang dat de kwaliteit van het 
landschap en de leefomge-
ving van de Noord-Hollan-
ders wordt beschermd.” Tot 
en met 15 mei konden ini-
tiatiefnemers hun plannen 
voor windparken indienen. 
Zodra de aanvragen volle-
dig zijn worden ze inhoude-
lijk getoetst aan de Provin-
ciale Ruimtelijke Verorde-
ning (PRV). Naar verwach-
ting is eind juli bekend wel-
ke aanvragen voldoen. Van 
de aanvragen die aan de 
PRV voldoen wordt het aan-
tal megawatt bij elkaar op-
geteld. Als het totaal hoger 
is dan de restopgave die de 
provincie heeft, dan wordt 
door de provincie een rang-
schikking gemaakt op ba-
sis van ruimtelijke kwaliteit. 
Gedeputeerde Staten ne-
men daarover in het najaar 
een besluit. De verwachting 
is dat medio 2017 een be-
sluit volgt over de definitie-
ve vergunning. De realisa-
tie van de eerste windpar-
ken kan daarna starten. De 
provincie geeft de voorkeur 
aan de omgeving rond het 
Noordzeekanaalgebied en 
liever in een bebouwde om-
geving, zoals haven- of in-
dustrieelgebied. Plaatsing 
in open landelijk gebied 
heeft de laagste prioriteit.

Windenergie in 
Noord-Holland

Meiden HCV’90 doen 
mee aan Strong Viking
Velsen-Noord – De meiden 
C jeugd van handbalvereni-
ging HCV’90 uit Velsen-Noord 
werkten zondag aan teamspirit 
bij de Strong Viking Family Run 
in Spaarnwoude. Als team de 
Strong Viking Family Run doen 
is geweldig. Samen werken, 
elkaar helpen en het belang-
rijkste: het samen bezig zijn, 
dat is gaan voor de teamspirit. 
De meiden C-jeugd van hand-
balvereniging HCV’90 gingen 
er zondag 22 mei samen met 
hun coach Karin tegen aan. De 
start was om 12.50 uur voor de 
blauwe kleur. Tijdens de start 
droeg iedereen een nog mooi 
wit shirt gesponsord door Lo-
tuz Dagbesteding, Party Sup-
port en De Grafische Vormver-
lener. Zo stonden de meiden 
aan de start als team. 

De start was op zichzelf al su-
per, iedereen kreeg blauw 
poeder om in de lucht te gooi-
en en elkaar omtoveren met 
al dat blauw was al geweldig 
. Na de warming up moes-
ten de meiden er toch echt 
aan geloven. Onder luid ap-
plaus van het aanwezige pu-
bliek mochten ze de schut-
ting over op weg naar een fan-
tastisch modderparcours. Al-
le obstakels hebben ze samen 
gehaald:  klimmen, klauteren 
en samen werken, nou dat is 
zeker gelukt, met als resultaat 
als team juichend over de fi-
nish. Wat hebben de meiden 
genoten. Met nog één hand-
balwedstrijd te gaan was het 
een super geslaagde afsluiting 
van het seizoen en rasechte 
girlpower!

Santpoortn - Op vrijdag 27 
mei om 20.00 uur verzorgt So-
lune een programma vol Franse 
chansons uit begin 20ste eeuw 
tot en met heden in ‘t Mosterd-
zaadje. Solune is een professi-
oneel ensemble dat bestaat uit 
de zangeres Mony Wouters, de 
accordeoniste en pianiste Lae-
titia van Krieken, de contrabas-
siste Caroline Kamp en de per-
cussionist Oscar Alblas. Zij ne-
men het publiek mee op een 
reis langs geliefde chanson-
niers, grote schrijvers en vele 
personages. Met elkaar heb-
ben deze uiteenlopende figu-
ren gemeen dat ze durven te 
dromen!  
Dit gevarieerde repertoire 
brengt Solune op geheel eigen 
wijze. In Frankrijk wordt het en-
semble veel gevraagd en staat 
er deze zomer weer een tour 
gepland.
Op zondag 29 mei om 15.00 
uur treedt het inmiddels in ‘t 
Mosterdzaadje en in heel Eu-
ropa bekende en geliefde Gau-
di Kwartet op. Uitgevoerd wor-
den Haydn (Vogelkwartet), 
Puccini (Crisantemi) en Boro-
din (2e strijkkwartet). Hun ta-
lent en vriendschap is sinds 
1999 als kwartet gebundeld en 

werden ze door het befaamde 
Panocha Kwartet gecoacht. Ze 
treden op in Tsjechië en Ierland 
en maakten onlangs hun de-
buut in Portugal en Duitsland.
Van Haydn, de uitvinder van 
het strijkkwartet, het beroem-
de Vogelkwartet. 
Operacomponist Puccini 
schreef voor strijkkwartet een 
korte en sfeervolle elegie. Bo-
rodins tweede strijkkwartet uit 
1881 is typische ‘feel good-
music’, zonnig en melodieus en  
herkenbaar Russisch. Naast 
componist was hij één van de 
meest vooraanstaande chemi-
ci van zijn tijd en behoorde tot 
‘Het Machtige Hoopje’ die het 
Russisch element in de muziek 
wilden benadrukken. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.
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7x7 Stormvogels weer 
groot succes

IJmuiden - Onder uitste-
kende weersomstandighe-
den hield  Stormvogels op 
bijna alle velden van sport-
park Zeewijk voor de tiende 
keer haar 7x7 Voetbaltoer-
nooi en dit topevenement, 
dat voor de vierde keer de 
naam droeg van Gerard van 
Es Visrestaurant 7x7 Voetbal-
toernooi, werd opnieuw een 
groot succes. In vier pou-
les streden jong en oud, zo-
wel van het mannelijk als 
van het vrouwelijk geslacht, 
om de fel begeerde eerste 
plaats: in poule A werd Goud 
van Oud, bestaande uit oud-
Telstar-spelers, de winnaar; 
bij de dames ging de eerste 
plaats naar De Rode Duivels 
(speelsters van SVIJ), terwijl 
de bekers van poule C en D 
Stormvogels-teams als win-
naar kregen. Onder de naam 

FC Hobbelen ging in poule C 
Stormvogels-zondag met de 
eer strijken, terwijl Stormvo-
gels-zaterdag de heel trotse 
winnaar van poule D werd.
Ook de heel oudere voet-
ballers kregen een uitste-
kende kans hun kwalitei-
ten op de mat te leggen, al 
was dat heel vertragend ofte-
wel walking voetbal, bij aar-
dig wat verenigingen in den 
lande reeds eerder geïntro-
duceerd. De superveteranen 
van SVIJ en Stormvogels (zie 
foto) gaven op het hoofdveld 
een perfecte demonstratie 
walking voetbal en niet al-
leen zij, maar ook het aanwe-
zige publiek was wildenthou-
siast. Behalve de scheids-
rechter: hij viel vele keren bij-
na in slaap omdat hij nog aan 
het tempo moest wennen. De 
prognose is, dat volgend jaar 

vele teams zich voor deze 
nieuwe vorm van voetbal zul-
len inschrijven en dan zullen 
die teams in een poule inge-
schreven worden. Eveneens 
verwacht de organisatie, dat 
nog meer teams in de vier 
categorieën zich zullen in-
schrijven aan de elfde editie.
Aan de inwendige mens 
werd niet alleen in de kanti-
ne, maar ook buiten op het 
terrein gedacht; door heel 
bekwame visbakkers  en ha-
ring schoonmakers werd vele 
kilo’s vis verkocht.
Dat sport verbroedert bleek 
na afl oop van dit jaarlijkse 
topevenement, want DJ Bas 
van Geldrop en zanger Mike 
Daane zorgden er beiden 
voor, dat de ‘cooling down’ 
nog heel lang in de avond 
door ging. (foto: Hans Wil-
lemse)

LBR-toernooi bij VVH
Regio - Op 28 en 29 mei 
houdt VVH Velserbroek 
weer het jaarlijkse LBR-
voetbaltoernooi, waaraan 80 
teams deelnemen. Op zater-
dagochtend 28 mei speelt 
de jeugd (F t/m D-pupillen), 
zaterdagmiddag alle teams 
vanaf 18 jaar inclusief da-
mesteams en zondagmid-
dag 29 mei de B- en C-ju-
nioren. Op zaterdagmiddag 

zal de dag worden afgeslo-
ten met een drankje en een 
zanger. 
Publiek is tijdens het toer-
nooi en de feestavond op 
zaterdag van harte welkom. 
Tijdens het toernooi wordt 
geld ingezameld voor Make-
a-Wish, een organisatie die 
de liefste wensen vervult van 
kinderen met een levensbe-
dreigende ziekte.

IJmuiden - Zondag 5 juni 
houdt de SVIJ Voetbal School 
voor de tweede keer de ‘Le-
ven als een prof’ dag. Vorig 
jaar was de dag een enorm 
succes. Ruim 70 voetballers 
en voetbalsters kregen het 
gevoel dat ze één dag een 
profvoetballer konden zijn. 
Voormalig Telstar-voetbal-
ler Anthony Correia en Cam-
buur-trainer Henk de Jonge 
waren aanwezig om de ta-
lenten toe te spreken.
Dit jaar organiseert de SVIJ 
Voetbalschool opnieuw dit 
evenement voor jongens 
en meisjes van 7 tot met 13 
jaar. Inschrijving gaat via e-

mail: wkruijer@ziggo.nl. De 
inschrijving loopt tot en met 
dinsdag 31 mei. De kosten 
zijn 20 euro per deelnemer. 

Hiervoor krijgen deelnemers 
proftrainingen, een sport-
lunch, een aandenken en een 
verrassing. Je komt toch ook?

VVIJ E5 is kampioen

Driehuis - Zaterdag 21 mei 
zijn de jongens E5 van VV 
IJmuiden kampioen gewor-
den. Het was tot op het ein-
de van de competitie een 
spannende strijd tussen de 
twee voetbalteams. De num-
mers 1 en 2 speelden de laat-
ste wedstrijd tegen elkaar in 
Driehuis bij RKVV.
IJmuiden E5 ging met drie 
punten voorsprong de wed-
strijd in. Iedereen was ge-
spannen, zowel publiek als 
beide teams. Maar in de vijf-
de minuut maakte Lucas 
een goal, 0-1, dat luchtte op 
voor het team van IJmuiden. 
IJmuiden E5 bleef aanval-
len met een paar afstands-
choten van Mike, Bram, Tim 
en Devin maar deze gingen 
net langs en over het doel. 
De keeper van IJmuiden had 
het rustig tot de 15de minuut, 
toen was er een mooie red-
ding van Cas. 
In de 20ste minuut kwam er 
een mooi geplaatst afstand-
schot van Mike, yes 2-0. Het 
hele team van IJmuiden ging 
steeds beter voetballen en de 
0-3 was al snel een feit: in de 
25ste minuut, net voor rust, 
maakte Mike zijn tweede en 

de 0-3 op het scorebord. De 
jongens van IJmuiden be-
gonnen fel aan de tweede 
helft. Er werd fl ink gecoacht 
door de trainers Erik Pruiks-
ma en Robert Westerhof. Met 
een prachtig afstandsschot 
van Aref in de 28ste minuut 
werd het 0-4 en de jongens 
van E5 bleven maar doorja-
gen op de bal. Keeper Cas 
hield in de 32ste minuut nog 
een mooie bal van de lijn. 
Door deze redding heeft hij 
de laatse drie wedstrijden de 
0 gehouden en maar 7 doel-
punten tegen gekregen in 10 
wedstrijden. Dan was het in 
de 38ste minuut weer raak: 
Bram schoot zo hard dat de 
bal via de keeper van Velsen 
RKV erin ging: 0-5. En met 
nog 4 minuten te gaan maakt 
Nick, de reservedoelman, in 
de 47ste minuut de 0-6 en 
bij die stand bleef het. In de 
50ste minuut werd afgefl o-
ten en alle spelers doken bo-
venop trainer Cris Pruiksma. 
IJmuiden E5 is een terecht 
kampioen. 
Uit tien wedstrijden behaal-
den zij 28 punten, met 66 
doelpunten voor en slechts 7 
tegendoelpunten.
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Taxus-snoeisel waardevol
Gaat u uw taxus snoeien? Lever het 
snoeiafval dan in tussen 15 juni en 31 
augustus! Bij het HVC afvalbreng-
station staat er een speciale bak 
voor klaar. Van het snoeisel worden 
chemokuren gemaakt én er gaat 
geld naar Villa Joep in Voorschoten.

Er zit een belangrijke grondstof voor 
chemokuren in de Taxus Baccata, die 
in Nederland veel voorkomt. Elke volle 
bak met uw taxussnoeisel is goed voor 
één chemotherapie en dus heel waar-
devol!  Bovendien doneert stichting 
‘Vergroot de Hoop’ per volle bak taxus-
snoeisel ook nog eens 30 euro aan Vil-
la Joep. 

Hoe werkt het?
Vang het snoeisel apart op in een doek 

of zeil. Verzamel de jonge taxusscheu-
ten in lengtes van maximaal 30 centi-
meter. Vanaf woensdag 15 juni staat er 
op het afvalbrengstation aan de Am-
sterdamseweg in Velsen-Zuid een spe-
ciale bak van stichting Vergroot de 
Hoop. Hier kunt u uw taxussnoeisel in 
kwijt. 

Vergroot de hoop
HVC organiseert deze de taxus-inza-
meling jaarlijks samen met de stich-
ting Vergroot de Hoop. Deze stichting 
zamelt zoveel mogelijk taxussnoeisel 
in. De opbrengst daarvan gaat naar Vil-
la Joep in Voorschoten, die onderzoek 
naar neuroblastoom kinderkanker sti-
muleert en fi nanciert. Meer informa-
tie op www.vergrootdehoop.nl. (foto: 
HVC)

Sociaal Wijkteam op 
weekmarkt IJmuiden
Heeft u vragen over fi nanciën, 
zorg, eenzaamheid – of een ande-
re vraag? Op donderdag 2 juni van 
10.30 - 13.30 uur staat het Soci-
aal Wijkteam IJmuiden-Noord en 
-Zuid op de weekmarkt in IJmui-
den om met u mee te denken.

Het Sociaal Wijkteam kan u onder-
steunen bij vragen over bijvoorbeeld 
fi nanciën, eenzaamheid, zorg en 
dagbesteding. Wij komen naar u toe 
als u dat wilt, denken met u mee, bie-
den een luisterend oor en zoeken sa-
men met u naar een passende oplos-
sing. We leggen contacten waar dat 
nodig is, ook met andere deskundi-
gen, in goed overleg met u.

In het Sociaal Wijkteam werken ver-
schillende organisaties samen uit 
het maatschappelijk werk (Soci-
us en MEE), Welzijnswerk (Stich-

ting Welzijn Velsen), wijkverpleging 
(Zorgbalans en de Zorgspecialist) en 
Wmo (Gemeente Velsen). Deze pro-
fessionals zijn er allemaal, 2 juni. 
Wij kunnen u vertellen wat het Soci-
aal Wijkteam voor u kan betekenen 
en al uw vragen beantwoorden. 

Kunt u niet naar de markt komen? 
Dan kunt u ons ook bellen! Wij zijn te 
bereiken via telefoonnummer 088-
8876970, via het algemene nummer 
van de gemeente 140255 (zonder 
netnummer) of via de mail contact@
swtvelsen.nl.

Jan Ligthart gebouw
Vanaf maandag 30 mei wordt het 
Jan Ligthartgebouw onderhanden 
genomen. Er worden bouwhekken 
geplaatst. De aannemer gaat bui-
ten én binnen aan het werk.

Aannemer Van Lith uit Beverwijk 
plaatst in de week van 30 mei bouw-
hekken om het Jan Ligthart gebouw. 
De aannemer gaat aan de slag met 

o.a. het dak, ramen en deuren, en met 
lichte sloopwerkzaamheden binnen. 
Zo wordt het gebouw klusrijp ge-
maakt voor de kopers die meedoen 
aan ‘Pionieren in IJmuiden’. Omwo-
nenden krijgen bericht van de aan-
nemer met daarin de planning en 
de gegevens van de contactpersoon 
waar ze terecht kunnen bij vragen en 
klachten. (foto: Reinder Weidijk)

Meer Waarde Uit Afval
In Santpoort-Noord en Velser-
broek wordt op 30 mei een nieu-
we manier van afval scheiden en 
inzamelen gestart. Velsen wil er-
varing opdoen met verschillende 
manieren van inzameling om te 
kijken wat het meeste e� ect heeft 
– oftewel: zo min mogelijk restaf-
val.

Het komend half jaar gaat afval 
scheiden en inzamelen in Santpoort-
Noord en Velserbroek anders dan 
anders. De betrokken bewoners heb-
ben daar al verschillende brieven 
over gekregen. 

Santpoort-Noord
In Santpoort-Noord krijgen bewo-
ners tussen de Dinkgrevelaan, Kerk-
weg, Burgemeester Enschedelaan en 
de Wüstelaan een container aan huis 
voor plastic, lege pakken en blik en, 
als ze die nog niet hadden, ook een 
container voor papier en karton.

Velserbroek
In Velserbroek ontvangen bewoners 
in de botenbuurt een container aan 
huis voor plastic, lege pakken en blik 
en, als ze die nog niet hadden, ook 
een container voor papier en kar-
ton. Daarnaast wordt hun container 
aan huis voor restafval ingenomen. 

Vanaf dat moment brengen deze be-
woners hun restafval naar verza-
melcontainers in de wijk. Die staan 
nu nog bovengronds en over een 
half jaar worden ze ondergronds ge-
plaatst.

Duurzame toekomst
Gemeente Velsen kiest voor een 
duurzame toekomst. Afval schei-
den is daarvoor belangrijk. Door ons 
huishoudelijk afval thuis goed te 
scheiden, blijven waardevolle grond-
sto¦ en zoals plastic en papier behou-
den en blijft er nog maar heel weinig 
restafval over. Dat bespaart kosten 
en is beter voor ons milieu. Om dit 
voor elkaar te krijgen zet Velsen ver-
schillende middelen in die we samen 
‘Meer Waarde Uit Afval’ noemen. 
Eén van die middelen is deze nieuwe 
manier van afval scheiden en inza-
melen, die begint op maandag 30 mei 
in Santpoort-Noord en Velserbroek. 
De ervaringen daar zijn belangrijk 
voor de keuzes die Velsen maakt 
voor de overige wijken in de gemeen-
te. Die komen in 2017 aan de beurt.

Meer informatie?
Meer informatie vindt u op www.vel-
sen.nl/meerwaardeuitafval. Vragen 
kunt u richten aan de heer J. de Waal 
via openbarewerken@velsen.nl.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al 
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u 
meer informatie over vergunningen, burgerzaken, 
buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale 
zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor 
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te 

maken hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze 
website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 
0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten 
over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum 
van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier 
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken 

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van 
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen 
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De 
bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het 
elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van 
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 14 
mei 2016 tot en met 20 mei 2016 
de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Lange Nieuwstraat ong., oprichten 
108 woningen (20/05/2016) 9242-
2016;
Heerenduinweg 8 B, plaatsen op-
slagcontainer en kappen 3 bomen 
(13/05/2016) 9132-2016;
Kromhoutstraat ong., oprichten 

weegbrug (19/05/2016) 9165-2016;
Jan Pieterszoon Coenstraat 89, 
plaatsen dakopbouw (20/05/2016) 
9241-2016;
Platanenstraat 28, plaatsen dakop-
bouw (13/05/2016) 8761-2016.

Driehuis 
Driehuizerkerkweg 89, wijzigen 
kantoor naar woning (19/05/2016) 
9111-2016.

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 63, kap-
pen boom (20/05/2016) 9219-2016;
Middenduinerweg 8, kappen 3 bo-
men (16/05/2016) 8871-2016.

Velsen-Zuid
Meervlietstraat 56, plaatsen dak-
kapel (zijgevel)(13/05/2016) 8745-
2016.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Grote Buitendijk 232, plaatsen bal-
konhek (17/05/2016) 8998-2016.

Velsen-Noord
Vinkenkrogtlaan 25, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(21/05/2016) 
9351-2016.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 

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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 96, plaatsen erker 
(18/05/2016) 5426-2016.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen. Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-

zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Forteiland 10, afsluiten bunker met 
kozijn en glas (23/05/2016) 3110-
2016;
Loggerstraat 19 G, legaliseren tus-

senvloer (19/05/2016) 6505-2016.

Driehuis
Busken Huetlaan 27, plaatsen kozijn 
in zijgevel (23/05/2016)  7798-2016.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid 
Louise de Colignylaan 10, kappen 
boom (20/05/2016) 8394-2016.

Velsen-Zuid
Middendorpstraat 1, wijzigen wo-
ning (intern) (20/05/2016) 5267-
2016;
Velserbeek 5, plaatsen overkapping 
(20/05/2016) 5524-2016.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Floraronde 46, wijzigen voorgevel 
(23/05/2015) 4059-2016;
Kievitsbloem 5, plaatsen dakkapel 
(23/05/2016) 8296-2016
Vromaadweg 109, plaatsen dakop-
bouw (23/05/2016) 6905-2016.

Van Rechtswege verleende omge-
vingsvergunningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning van rechtswe-
ge verleend voor: 

IJmuiden
Loggerstraat 17 E, wijzigen gebruik 
(24/045/2016) 2532-2016.
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Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Erfgoedfair op 29 mei 2016, buiten-
plaats Beeckestijn te Velsen-Zuid 
(17/05/2016) 5828-2016;
Vissenloop op 22 mei 2016, start- en 
fi nishlocatie Trawlerkade te IJmui-
den (18/05/2016) 5969-2016;
Ronde om Noord-Holland op 18 ju-
ni 2016, parkeerplaats Seaport Mari-
na te IJmuiden (18/05/2016) 7027-
2016;

Brevak vakbeurs op 3 juni 2016, 
15.30-22.00 Locatie: binnen in het 
schip Jules Verne, Loswal IJmuiden 
(19/05/2016) 5826-2016;
Open dag Volkstuindersvereni-
ging Wijkeroog op 10 juli 2016 van 
11.00 tot 18.00 uur. Locatie: Plein  
Wijkermeerweg 5 te Velsen-Noord 
(19/05/2016) 6885-2016;
Week van de Begraafplaats en Wes-
terveld Fair op 5 juni 2016 van 10.30 
tot 16.00 uur. Locatie Begraafplaats 
Crematorium Westerveld te Drie-
huis (19/05/2016) 5637-2016;

Viering 50 jarig jubileum SVIJS op 
06 augustus 2016 t/m 14 augustus 
2016 van 10.00 tot 00.00 uur / 01.00 
uur. Locatie: tent aan de Zeehaven-
weg t/o nr.1 en op het nabij gelegen 
strand van IJmuiden (19/05/2016) 
5971-2016;
Brocante-streek-lifestyle markt - 
Landgoed Beeckestijn - 22 mei 10.00 
tot 17.00 (20/05/2016) 9032-2016;
Full Moon Festival op 4 juni 2016 
van 13.00 tot 23.00 uur. Locatie: aan 
de Ven Recreatiegebied Spaarn-
woude te Velsen-Zuid (24/05/2016) 

4629-2016;
The Promised Land op 11 juni 
2016van 13.00 tot 23.00 uur Locatie: 
aan de Ven Recreatiegebied Spaarn-
woude te Velsen-Zuid (24/05/2016) 
4622-2016.

APV artikel 2:12 Filmen
Filmopnamen aan de Grote Hout of 
Koningsweg 6 te Velsen-Noord, 24 
en 25 mei 2016 (18/05/2016) 8947-
2016.

Besluiten (vervolg)

Openbare oplaadpalen
De gemeente heeft zich in ver-
schillende beleidsstukken uitge-
sproken over de wens om initia-
tieven tot het gebruik van alterna-
tieve brandsto� en te ondersteu-
nen.

Mede hierom zijn er sinds 2011 bin-
nen de gemeente 23 openbare op-
laadpunten gerealiseerd. Bij de re-
alisatie van deze openbare oplaad-
punten werkt de gemeente Velsen 

samen met de projectorganisatie 
MRA-elektrisch. Om het elektrisch 
rijden verder te stimuleren worden 
door de MRA-elektrisch opnieuw 
een aantal oplaadpalen aangeschaft. 
De verwachting is dat in de twee-
de helft van dit jaar 12 van deze op-
laadpalen in de gemeente Velsen ge-
plaatst kunnen worden.
 
Belangrijke voorwaarden om een 
openbaar oplaadpunt te kunnen aan-

vragen zijn:
• U rijdt een volledig elektrische of 

plug-in hybride auto met een volle-
dig elektrisch bereik van minimaal 
50 km;

• U woont of werkt binnen de ge-
meente Velsen;

• U beschikt niet over parkeergele-
genheid op eigen terrein;

• U woont niet binnen 300 meter 
van een bestaand oplaadpunt waar 
voldoende mogelijkheid is om op te 

laden.
 
Indien u een aanvraag wilt doen voor 
een openbaar oplaadpunt dan kunt 
u dit doen door een e-mail te sturen 
aan dhendriks@velsen.nl en daarbij 
uw woon-/werkadres en de koop- of 
leaseovereenkomst van de auto mee 
te sturen. Indien u vragen heeft over 
dit onderwerp kunt u contact opne-
men met Daan Hendriks, bereikbaar 
op 0255-567381.

Sessie gemeenteraad Velsen op 2 juni 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Sessie 1: Raadzaal        
19:30 – 21:00 uur:  Positie van Velsen als fusiepartner van Haarlemmerliede 

& Spaarnwoude

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad, raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijd-
stip de sessie vanuit de raadzaal bekijken.

Inspreken tijdens de Sessie:
Bij de sessie kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot ui-
terlijk woensdag 1 juni 2016 tot 16.00 uur aanmelden bij de raadsgri¤  e, tel. 
0255 567502 of via e-mail: gri¤  e@velsen.nl.

Over het onderwerp dat op de agenda staat, kan ook schriftelijk een reactie 
worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar 
gri¤  e@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raads-
leden doorgestuurd. 

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben besloten een indi-
viduele gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen voor de vol-
gende percelen:

1. Wijkerstraatweg 254, 1951 EN  
VELSEN-NOORD

2. Vechtstraat 3, 1972 TA IJMUI-
DEN

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

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

Velsen.

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