00 00 maand 2015
WEEKBLAD VOOR
IJmuiden,
Velsen-Noord
www.jutter.nl
info@jutter.nl

8 juni 2017

Tel. 0255-533900

9

www.jutter.nl

AIRCOSERVICE
E 80,Iedere week
in deze krant:

Informatie
van de gemeente
Velsen

ALBATROS BANDEN
IJMUIDEN
0255-511 730

Majestueus cruiseschip
IJmuiden - Het cruiseschip
Queen Victoria passeerde
maandagochtend de sluizen
van IJmuiden op weg naar
Amsterdam. Dit majestueuze schip van de Cunard Line biedt veel luxe aan de duizenden passagiers. Zij kun-

nen zich vermaken in een
van de drie zwembaden, de
Queensroom of de Wintergarden. Het schip is in een
Britse, elegante en historische stijl ingericht.
Queen Victoria schuimt alle
oceanen af. Passagiers kun-

nen in Amsterdam passagieren, boarden of vertrekken, al
naar gelang hun tickets.
Nog beter zou het zijn als de
Queen Victoria zou afmeren
in IJmuiden, maar wie weet
komt dat er nog eens van.
(foto: Erik Baalbergen)

10.000ste bezoeker SHIP
IJmuiden - Sluis Haven Informatie Punt (SHIP) heeft
dinsdag de 10.000 bezoeker verwelkomd. Het betrof Mireille Oosterhof en
haar zoontje Ties. Zij ontvingen een bloemetje.

De bezoekersaantallen zijn
boven verwachting. Dit geeft
aan dat er met de bouw van
de nieuwe sluis in IJmuiden
volop behoefte is naar informatie over dit megaproject.
Op de eerste verdieping van
SHIP bevindt zich een interactieve expositie die zeer
doordacht is samengesteld.
Bij binnenkomst worden de
bezoekers verrast met een
enorm videoscherm waar elke vijf minuten een film start
waarin een zeegaande tanker
van de Noordzee naar één
van de havens in Amsterdam
vaart. Dit is een reis van 2,5
tot 3 uur, maar in de timelapse maakt men deze reis in 5
minuten mee. In de volgende
zaal staat een maquette van

ZATERDAG 10 JUNI
AANVANG 14.00 UUR
SPORTPARK ZEEWIJK:

Stormvogels

tegen

FC Velsenoord

(‘Meer op zaterdag’)

Deze advertentie is aangeboden door:

Zebra Uitzendbureau BV
Oliehandel Klaas de Boer BV
Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV
Van der Vlugt

HOV Velsen geen 63,
maar 36 miljoen euro

het sluizencomplex. Vervolgens komen bezoekers in en
ruimte waar duidelijk wordt
uitgelegd hoe de nieuwe
sluis gebouwd wordt.
SHIP huisvest tevens een
educatief centrum waar in de
komende jaren de basisscholen en het voortgezet onderwijs uit de regio uitgenodigd
zullen worden, onder meer

om jeugd te enthousiasmeren voor de technische beroepen. Vervolgens is er op
de tweede verdieping een
restaurant aanwezig en heeft
men de mogelijkheid om
vanaf het dak te genieten van
het uitzicht op de omgeving.
Al met al veel te beleven in
het informatiecentrum SHIP.
Zie ook www.shipinfo.nl.

Velsen – HOV Velsen, de
snelle busverbinding tussen Haarlem en IJmuiden, kostte veel minder dan was begroot. Dat
kondigde wethouder Ronald Vennik donderdagavond aan tijdens het actualiteitenuurtje van de
gemeenteraad.
De begrote som was 63 miljoen euro, maar uiteindelijk
blijken de cijfers omkeerbaar: 36 miljoen. Wethouder
Vennik kondigde al eerder
aan dat de kosten mee zou-

den vallen, maar dit is wel
een heel grote verrassing.
De grootste vreugde over
deze meevaller gaat naar
de provincie Noord-Holland,
want die betalen het leeuwendeel van het bedrag.
Het aandeel van Velsen bedraagt 5 procent, dat komt
nu neer op 1,8 miljoen euro,
veel minder dan begroot. Er
wordt nog berekend of Velsen kan stoppen met de termijnbetalingen aan de provincie of dat zij geld terugkrijgen van de provincie.
(Karin Dekkers)
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COLOFON Rabobank Fietsdag op 11 juni
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:
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
advertentietarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Chef redactie:
Friso Huizinga
redactie:
Karin Dekkers, Marja van der Wulp,
Joop Wayenberg
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
uitgave van:
Kennemerland PERS BV
oplaGE hoFGEEsT: 15.250
oplaGE juTTEr: 20.025
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.juTTEr.nl
www.hoFGEEsT.nl

Duizenden IJmonders
fietsen voor de clubkas
IJmuiden - Zondag 11 juni
stappen ruim 4.000 leden van
187 verenigingen en stichtingen uit de IJmond weer op
de fiets om geld in te zamelen voor de clubkas. De totale
donatie kan oplopen tot 500
euro per club.
,,In onze regio is het verenigingsleven enorm actief’’, aldus directievoorzitter Jakob Klompien van Rabobank
IJmond. ,,Om dit te ondersteunen en onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen zet de Rabobank zich
graag in. Door het organiseren van de Rabobank Fietsdag leveren we met elkaar
een bijdrage aan het lokale verenigingsleven en dat
is iets waar wij heel trots op
zijn.’’
Starten en finishen kan tussen 09.30 en 12.00 uur vanaf het Rabobank IJmond Stadion in Velsen-Zuid, Korenmolen De Zandhaas in Santpoort-Noord, Restaurant Onder de Platanen in VelsenZuid, De Smaeckkamer in
Beverwijk, De Patatoloog
in Heemskerk, IJsclub Kees
Jongert in Heemskerk en de
Ruïne van Brederode in Santpoort-Zuid.

Iedere deelnemer die de
fietsroute uitrijdt ontvangt
een donatie voor de clubkas.
Route Noord is 25 kilometer lang en levert 10 euro per
volle stempelkaart op. Dat
geldt ook voor Route Zuid.
Route IJmond is 55 kilometer lang en levert 15 euro op.
Inleveren van volle stempelkaarten kan tot 16.00 uur op
de plek waar de deelnemers
zijn gestart.
Bij alle start- en finishlocaties zorgen lokale verenigingen voor een muzikale noot.
Zij verdienen hiermee ook
een donatie voor de clubkas.
Het thema van de Rabobank
Fietsdag is vitaliteit. Daarom
krijgen alle fietsers een appeltje aangeboden. Onderweg kunnen alle deelnemers
een kopje koffie, thee of een
ijsje halen met de coupon die
aan de stempelkaart zit. Om
de fietsdag in goede banen
te leiden worden verkeersregelaars ingezet en is op de
route EHBO aanwezig.
Deelname aan de Rabobank
Fietsdag is voorbehouden
aan verenigingen en stichtingen die bij Rabobank IJmond
bankieren. Zie ook www.rabobank.nl/ijmond.

Zondag Westerveld Fair
Driehuis - Begraafplaats &
Crematorium Westerveld organiseert op zondag 11 juni
van 10.30 tot 16.00 uur voor
de tweede keer de Westerveld Fair. Deze fair - met als
thema kunst en natuur - is
vrij toegankelijk. Iedereen is
welkom!
Behalve het gevarieerde aanbod aan exposanten, met
producten en diensten op het
gebied van kunst, ambacht
en natuur, worden ook bijzondere toneelstukken opgevoerd. Bezoekers kunnen

luisteren naar livemuziek en
zijn er demonstraties van onder andere een valkenier.
,,Met het organiseren van deze Fair willen we iedereen op
een laagdrempelige manier
met Westerveld laten kennismaken’’, aldus Carla Bosua, directeur van Westerveld.
,,Het park is namelijk zó mooi
en herbergt zoveel natuur en
cultuur. Uiteraard is er ook
eten en drinken te verkrijgen
in ons paviljoen, waar bezoekers kunnen genieten van lokale lekkernijen.’’

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast. Soms naar
aanleiding van de actualiteit of een evenement,
soms gewoon vanwege de
mooie taferelen die IJmuiden doorgaans te bieden
heeft of bijzondere gebeurtenissen die plaatsvinden.
Achter elke foto schuilen
wetenswaardigheden over
IJmuiden. Deze week aandacht voor het anker op de
rotonde Orionweg-Pleiadenplantsoen-Raafstraat.
Op 8 mei 2017 vond ’s middags tegen vijf uur een bijzondere gebeurtenis plaats:
de twee wethouders Robert te
Beest en Floor Bal, oud havenmeester Piet Dekker en voormalig schipper Klaas de Boer
gaven het anker op de rotonde van de Orionweg-Pleiadenplantsoen-Raafstraat een
champagnedoop. Het stokanker is meer dan honderd jaar
oud en heeft lange tijd op de
bodem van de Noordzee gelegen. In 1981 is het 75 mijl
ten westen van Thyborøn aan
de Deense kust opgevist door
Klaas de Boer en zijn bemanning van de VD 243.
Het anker is de kroon op de
nieuwe rotonde die sinds het
voorjaar van 2016 de kruising
van de Orionweg met de Raafstraat en het Pleiadenplantsoen een stuk veiliger heeft
gemaakt. Voor de aanleg van
de rotonde bevond zich hier
een gewone kruising, die in de
volksmond ‘ongelukskruising’
werd genoemd. Deze kruising werd als onoverzichtelijk
ervaren en leverde veel aanrijdingen op. Na aandringen

van het Wijkplatform Zee- en
Duinwijk voor een veilige oplossing besloot de gemeente Velsen tot aanleg van deze
rotonde.
In een gesprek met Robert te
Beest, die als wethouder ook
wijkgericht werken in zijn portefeuille heeft, gaf het Wijkplatform aan iets speciaals
te willen doen met de rotonde. Piet Dekker, tevens lid van
het Wijkplatform, ging op zoek
naar een ‘nautisch verbindingselement met de nabij gelegen havens’. Toevallig kreeg
het Zee- en Havenmuseum
rond die tijd een anker aangeboden. Het anker had al jarenlang in een voortuin in Ilpendam gelegen. Het museum
had zelf geen belangstelling
maar schoof het aanbod door
naar Piet Dekker. Piet wist er
wel raad mee en het ruim 3000
kilo zware anker werd naar
IJmuiden verscheept.
Het anker is belangeloos door
een aantal IJmuidense ondernemers opgeknapt en geschikt gemaakt om als ‘ankerpunt’ op de rotonde te dienen.
Het resultaat mag er zijn! Het
is een maand geleden officieel onthuld onder het toeziend
oog van buurtbewoners, belangstellenden en de schenker van het anker. Na een welkomstwoord en toelichting
door Ina de Vos, voorzitter van
het Wijkplatform, en een uitleg door Piet Dekker, vond de
champagnedoop plaats, met
maar liefst vier flessen. Het
anker ondervond deze rijkelijke doop gedwee; het heeft al
heel wat zwaardere stormen
getrotseerd...

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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▲
tochten. Geopend vanaf 13.00
uur.
Santpoort Food Fest van
8 JUNI
17.00 tot 23.30 uur op het
Broekbergenplein in SantSociaal Wijkteam organi- poort-Noord.
seert een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Birds of a 11 JUNI
Feather’, solo-tentoonstelling
Heddy-John Appeldoorn. Ge- Kofferbakmarkt van 8.00 tot
opend donderdag tot en met 16.00 uur op de dorpsweide
zondag van 11.00 tot 16.00 van Wijk aan Zee. www.kofuur. Toegang 4 euro.
ferbakmarktwijkaanzee.nl
Scootmobieltocht
vanaf Rabobank Fietsdag start
Klein Centraal (Station Sant- tussen 9.30 en 12.00 uur vanpoort-Zuid). Van 11.00 tot af diverse locaties. Alleen
13.00 uur. Info 023-5375830.
voor clubs.
FNRS wedstrijden bij Manege Spaarnwoude.
Middeleeuws Festijn op
Ruïne van Brederode. Zie ook
www.hoenu.nl>regio Haar9 JUNI
lem.
Pieter Vermeulen Muse- Westerveld Fair op Begraafum: Tentoonstelling Poepgoed/ plaats & Crematorium WesScheid Goed. Vanaf 3 jaar. terveld in Driehuis. Van 10.30
tot 16.00 uur.
13.00 tot 17.00 uur.
Jukebox in ‘t Mosterdzaadje, IVN Kinderexcursie over NaKerkweg 29 Santpoort-Noord. tuurpad bij Boerderij Zorgvrij.
Aanvang 20.00 uur. Toegang Van 12.00 tot 13.00 uur. Zonder
gratis, bijdrage in de onkosten ouders. Gratis deelname. Zie
ook www.ivn.nl/zk.
wenselijk.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Poepgoed/
Scheid Goed. Vanaf 3 jaar.
13.00 tot 17.00 uur.
10 JUNI
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘HolSnuffelmarkt op de Lange land op z’n smalst’. TentoonNieuwstraat IJmuiden. Van stelling ‘95 Jaar Wijsmuller
09.00 tot 16.00 uur.
Durf en Innovatie’. 3 SpeurBunkerdag van 10.00 tot tochten. Geopend vanaf 13.00
17.00 uur. Zie ook www.bun- uur.
kerdag.nl
Slotconcert Gaudi StrijkHenk van Delden Straat- kwartet in ‘t Mosterdzaadvoetbaltoernooi op Plein 1945 je, Kerkweg 29 Santpoortin IJmuiden. Aanvang om Noord. Aanvang 15.00 uur.
09.30 uur. Finale is gepland Toegang gratis, bijdrage in de
om 14.45 uur.
onkosten wenselijk.
Middeleeuws Festijn op Vriendenconcert
ZangRuïne van Brederode. Zie ook groep Voices in de Oude
www.hoenu.nl>regio Haar- Kerk, Spaarndam, Kerkplein
lem.
2. Gratis voor donateurs. EnThe Promised Land house- tree 2,50 euro. Aanvang 15.00
festival bij De Ven (peddel- uur.
poel) in Spaarnwoude, Velsen-Zuid. Van 13.00 tot 23.00
uur. www.thepromiselandonopenair.nl.
Project Veerplas Festival in 12 JUNI
Haarlem. Van 12.00 tot 23.00
uur. http://veerplasfestival.nl/
tickets.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Hol- 13 JUNI
land op z’n smalst’. Tentoon- Kledingbeurs Het Kruisstelling ‘95 Jaar Wijsmuller punt van 10.00 tot 12.00 uur
Durf en Innovatie’. 3 Speur- in Velserbroek. Elke dinsdag-

ochtend.
Inloopspreekuur
Sociaal
Wijkteam Santpoort, Driehuis
en Velsen-Zuid in Het Terras, Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord. Van 11.00 tot
12.00 uur.

14 JUNI
OIG
tweedehandswinkel open aan Industriestraat,
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling Poepgoed/
Scheid Goed. Vanaf 3 jaar.
13.00 tot 17.00 uur.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden: exposities ‘Holland op z’n smalst’. Tentoonstelling ‘95 Jaar Wijsmuller
Durf en Innovatie’. 3 Speurtochten. Geopend vanaf 13.00
uur.
Kindervertelmiddag
voor
4-8 jaar, van 14.00 tot 16.00
uur op Beeckestijn. Opgeven
via carla_schut@hotmail.com
of bel 06-26038252. Entree 4
euro.
Zwerfvuil opruimdag vanaf
Moerbergplantsoen of scholen in de wijken van IJmuiden.
Van 14.00 tot 17.00 uur.
Voorronde Telstar Street
League in IJmuiden-Zeewijk
(Cruijff Court). Aanvang 17.00
uur.

Twee kampioenteams
bij LTC Heerenduinen
IJmuiden - Het eerste herenteam van de zaterdag voorjaarscompetitie 2017 is in de derde klasse kampioen geworden en promoveert daarmee naar de zaterdag tweede klasse. Het team bestaat uit Tjeerd Hendriks, Bas Jonker, Mark van Os, Harold van Kaam, Gerard Boeter, Vincent
Twisk en Jerry de Weers.
Ook het eerste damesteam (foto onder) van de zondag
is in de derde klasse kampioen geworden en promoveert
daarmee naar de zondag tweede klasse. Dit team bestaat
uit Natasja Janssen, Ellen Twisk, Fiona Jongejan, Mirjam
Vuijk en Martine Houthuijzen.

15 JUNI
Sociaal Wijkteam organiseert een koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.
Bijeenkomst over artrose
bij Fysiotherapie Maas, Grahamstraat 105, IJmuiden. Van
10.30 tot 12.00 uur. Gratis.
Buitenplaats Beeckestijn:
Tentoonstelling ‘Birds of a
Feather’, solo-tentoonstelling
Heddy-John Appeldoorn. Geopend donderdag tot en met
zondag van 11.00 tot 16.00
uur. Toegang 4 euro.

Gratis uw
evenement op TV?
rtvseaport.nl/agenda
Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Vriendenconcert
Zanggroep Voices
Spaarndam - Zondag 11 juni houdt Zanggroep Voices
haar eerste Vriendenconcert
in de Oude Kerk te Spaarndam.
Muzikaal leider Chiel van Tok
heeft speciaal voor deze gelegenheid een programma
samengesteld met niet alleen songs uit het reguliere
en nieuwe repertoire van Voices, maar ook met een aantal
speciale acts in kleine bezetting. Daarnaast is er een muzikaal intermezzo door de eigen Voices-band, bestaande uit pianist Jasper Swank,
saxofonist Fleur Peereboom,
bassist Noach Meged, gitarist Ben Meged en drummer Ian Stewart. Het Vriendenconcert is vrij toegankelijk voor sponsoren, adverteerders en Vrienden van Voices. Voor de overige geïnteresseerden bedraagt de toe-

gangsprijs 2,50 euro per persoon. Na het concert, dat ongeveer een uur zal duren, is
er gelegenheid om onder het
genot van een hapje en een
drankje nog even met elkaar
na te genieten. Het Vriendenconcert vindt plaats in
de Oude Kerk, Kerkplein 2 te
Spaarndam. Het concert begint om 15.00 uur, de kerk is
open vanaf 14.30 uur.
Zie ook: www.zanggroepvoices.nl/agenda.
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Autismecafé
Velserbroek - Maandag 19
juni is er weer een Autismecafé. Tijd inplannen voor jezelf blijkt niet gemakkelijk
voor ouders van een kind met
autisme. Ze leren door schade en schande: geen wonder
dat veel van deze ouders vinden dat ze veel strijd moeten
leveren en aan het overleven
zijn. Hoe kun je goed voor jezelf zorgen? Deze avond worden concrete tips en adviezen gegeven ten aanzien van
het ‘ontzorgen en versimpelen’ van het leven van een ouder met een kind met autisme. Willeke van den Hoek is
te gast. Ze werkt onder meer
voor ‘Vanuit autisme bekeken’
en heeft het rapport ‘Achter de
voordeur’ geschreven waarin
tips staan van 75 ouders die
antwoorden geven over hun
situatie met kinderen met autisme. Voor wie: ouders, familieleden en andere belangstellenden. Datum: maandag
19 juni van 19.30 tot 22.00 uur,
inloop vanaf 19.00 uur. Van
21.30 tot 22.00 uur informeel
samenzijn. Plaats: De Hofstede. Meer weten? Mail naar
velsen@autismecafe.nl.

Snuffelmarkt
IJmuiden - Zaterdag 10 juni wordt van 09.00 tot 16.00
uur een gezellige snuffelmarkt gehouden op de Lange Nieuwstraat. Er zijn weer
veel kramen die vol liggen
met van alles en nog wat. Wie
ook zijn overtollige spullen
wil verkopen kan een kraam
huren. Bel voor meer informatie of reserveringen voor
een kraam naar 0255-533233
of 06-10475023. De volgende
markten zijn op 15 juli, 12 augustus en 16 september.

Kim-Lian opent
Yogastudio Velserbroek

Specialist in inbraakpreventie

NH Slotenmakers
neemt 4-Locks over
Haarlem/Velserbroek
NH Slotenmakers heeft onlangs de buitendienstactiviteiten van 4-Locks uit Haarlem overgenomen. Daarmee
breidt NH Slotenmakers de
onderneming, die inmiddels
meer dan tien jaar succesvol is, flink uit. Het is nu de
grootste specialist op het
gebied van inbraakpreventie
in de regio Noord Holland.
NH Slotenmakers is een vertrouwde partner voor zowel
particulieren als bedrijven.
Als PKVW-gecertificeerd bedrijf is NH Slotenmakers gespecialiseerd in het beveiligen van woningen en bedrijven tegen inbrekers. Eigenaar Paul Ruijgrok: ,,Het
zal je verbazen hoe makkelijk inbrekers een woning
binnenkomen. In de meeste gevallen hebben ze aan
twee à drie minuten genoeg.
Het leed is voor de getroffen
bewoners erg groot. Voorkomen is véél beter dan genezen.” De beveiligingswerk-

zaamheden die door NH Slotenmakers uitgevoerd worden, vallen onder het Politie
Keurmerk. Hierdoor heeft de
huiseigenaar een stuk zekerheid en vaak ook nog korting
op zijn inboedelverzekering!
Ruijgrok: ,,Wij zien het als
onze belangrijkste taak om
ervoor te zorgen dat mensen zich veilig voelen in hun
woning, daar doen wij alles voor. Natuurlijk blijft het
belangrijk om, als bewoner,
ook zelf op te letten. Bijvoorbeeld ’s avonds een lichtje
te laten branden en het huis
goed afsluiten wanneer je
het huis verlaat.”
Klanten waarderen NH Slotenmakers met een 9,1 als
rapportcijfer. Wanneer u uw
woning wilt laten checken
op inbraakveiligheid dan
kunt u een afspraak maken met de inbraakpreventieadviseur op 023-5388000.
U ontvangt dan een opgave
met de verbeterpunten voor
uw woning.

Velserbroek – Zaterdag 3 juni is onder belangstelling van
vele leden, vrienden en familie Yogastudio Velserbroek
geopend door Kim-Lian van
der Meij.
Kim-Lian deed dit in het bijzonder voor haar moeder Immy van der Linde. Immy heeft
de studio in samenwerking
met Ben Rietdijk opgezet en
is de drijvende motor achter
Yogastudio Velserbroek. Immy
is yogadocent én de manager
van de studio.
Oktober vorig jaar zijn de deuren open gegaan van de eerste studio. Daarna is gewerkt
aan de tweede en het creëren
van een prachtig dakterras.
Nu dit klaar is vond Immy het
tijd om dit regionaal bekendheid te geven.
Met een team van gecertificeerde yogadocenten geven zij zeven dagen per week
yogalessen. In studio 1 de actieve yogalessen (inclusief infrarood warmtepanelen) en in
studio 2 de rustige vormen en
meditatieve yogalessen.
,,We zijn uniek’’, zegt Immy.
,,Naast de tradionele vormen
van yoga kan men bij Yogastudio Velserbroek de 90 en
60 minutenserie Absolute
Hot Yoga/Bikram-stijl beoefenen. Deze vorm van yoga wint
steeds meer aan populariteit.
Niet zo gek want in deze les-

sen gaat de temperatuur een
tandje hoger naar 38 tot 40°.
Door de temperatuur gaat het
lichaam zwaar transpireren
wat een detox bewerkstelligt.’’
Op het sfeervolle dakterras
is de mogelijkheid om na de
hot-yoga gebruik te maken
van een koude douche voor
het meest optimale effect.
En dan is er sinds kort de yoga-trapeze. Deze is ontworpen om mensen met rugklachten in de omgekeerde
houdingen de tractie te laten ervaren die ruimte creeert in de onderste wervels
en voor enorme verlichting
zorgt. Maar de yoga-trapeze biedt veel meer. Het is de
meest unieke manier om het
lichaam te trainen in kracht
en souplesse. Zelfs en zeker als je last hebt van pijnlijke gewrichten in nek, schouders, polsen of knieën. En bovendien is het enorm leuk om
te doen.
Ben Rietdijk Sport heeft alles
onder een dak en is de enige
sportschool in de wijde omgeving die naast het bestaande aanbod nu ook zeven dagen per week diverse vormen
van yoga aanbiedt, tegen het
laagste all-in tarief.
Voor een gratis proefles naar
keus of advies: www.yogastudiovelserbroek.nu of www.immy.nu.

Grappig goochelen op de boulevard

IJmuiden aan Zee - Fantastische weersomstandigheden
zondag op de Kennemerboulevard die voor de gelegenheid was omgetoverd tot Magic Boulevard, vanwege het
NK Straatgoochelen.
15 kandidaten deden hun uiterste best om het kampioenschap in de wacht te slepen.
Dit alles onder grote belangstelling van het publiek en juryleden Ger Coppens en wethouder Robert te Beest.
De prijzen voor het NK
Straatgoochelen gingen naar
Mario Magic, Martijn Martel, Clown Coco Christal en
Clown Gringo. Ook was er
een prijs voor de meest originele straattheaterpresta- sen. Ondertussen werd door erg genoten van het amusetie, die ging naar Johan Jans- zowel publiek als deelnemer ment. (foto: Erik Baalbergen)

Nieuw donkertebeleid
Velsen – Met het nieuwe Donkertebeleid wil wethouder Floor Bal werken
aan het welzijn van mens,
dier en milieu. Noord-Holland staat bekend als een
van de meest verlichte provincies. En elk jaar wordt het
hier nog eens 5 procent lichter. Het aantal mensen dat
ernstig last ondervindt van
licht is de laatste tien jaar
verdubbeld. Voor dieren kan

kunstlicht negatieve effecten hebben op hun oriëntatievermogen en bioritme.
Een duurzaamheidsaspect
is dat er veel fossiele brandstof wordt gebruikt om in het
donker licht te brengen. Met
nieuw beleid wil de gemeente vooral zorgen voor minder
licht in gebieden buiten de
bebouwde kom. Er wordt in
fasen gewerkt en in nauw
overleg met inwoners.
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Laatste concerten
in ‘t Mosterdzaadje

Donateurs
zijn onmisbaar
Onlangs is onze jaarlijkse
nieuwsbrief weer naar onze donateurs gezonden. Het
maken van die nieuwsbrief
is altijd weer een hele klus
waar een aantal van onze
vrijwilligers zich met hart en
ziel mee bezig houdt.
Ik heb al eens eerder geschreven hoe belangrijk de
donateurs voor ons zijn. Zonder hun medewerking zouden we niet kunnen functioneren zoals we functioneren willen. Daarom willen we
onze donateurs natuurlijk zo
uitgebreid mogelijk informeren over de gang van zaken.
Maar het moet wel een leesbare brief blijven, dus moeten we ons beperken tot korte artikelen. Dat is in ieder
geval beslist geen sinecure, want we zouden wel een
dagboek willen versturen
van alle mooie ervaringen in
het hospice. Dat kan natuurlijk niet, dus hebben we ook
in deze nieuwsbrief weer één
gast aan het woord gelaten. Zij eindigde haar verhaal
met “ Mijn ziekte is botte
pech. Dit wordt mijn laatste
huis. Nu kan ik alleen nog
maar zeggen dat het hospice
“the Second Best” is”.
Dat is voor ons vrijwilligers
natuurlijk heel fijn om te horen, maar het is voor onze
donateurs natuurlijk ook belangrijk dat ze weten dat hun
donatie goed besteed geld is
en dat de bij de donateursbrief meegezonden acceptgiro ook dit jaar niet ongebruikt zal blijven liggen.
Alhoewel ik denk dat veel
van onze donateurs hun bijdrage geven vanuit de goedheid van hun hart is het
toch goed te weten dat onze
stichting door de belastingdienst is aangewezen als een
z.g. “ANBI” stichting, waardoor de donatie aftrekbaar is
bij de belastingaangifte.
Mocht u (nog) geen donateur zijn, maar toch graag
de donateursbrief en de
nieuwsbrief willen ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@hospicevelsen.
nl of bel naar 023-5493214,
dan maken we dat meteen
in orde. Want, iedere donateur telt!
Robert van Westerhoven
Voorzitter
Hospice
De Heideberg

Santpoort-Noord - Op vrijdag 9 juni om 20.00 uur een
zomers zwoel optreden van
Jukebox of the Heart. Anita Sanders en Ed Idema vertolken met passie de mooiste
songs en filmklassiekers van
onder andere Sting, Eva Cassidy en Streisand en de beste nummers van Nederlandse kanjers zoals Bløf, Boeijen,
Borsato en De Breij. Heerlijke
luistermuziek.
Hun jukebox is gevuld met
zo’n zestig nummers. Het publiek vraagt en zij spelen. Favorieten zijn Fragile, Evergreen, Het Dorp, Old & Wise, Liefde van Later, The Rose, My Way en de prachtige
titelsongs van Lovestory, Topgun, Against all odds en The
way we were. Jukebox from
the Heart is klein, eerlijk en
puur en gegarandeerd goodfeeling.
Het slotconcert op zondag 11
juni om 15.00 uur is in handen van Het Gaudi Strijkkwartet. Misschien wel de
meest ultieme bezetting voor
kamermuziek. De uitvoeren-

den zijn Anita Jongerman en
Marjolein Canté op viool, Florin Negreanu op altviool en
Sander van Berkel op cello.
Uitgevoerd worden Mozart
(Divertimento in F major) en
Haydn (‘The Joke’ opus 33 no
2). Na nog een muzikale verrassing heffen we het glas op
het afgelopen seizoen.
Het Gaudi kwartet is opgericht in 1999 door 4 jonge
enthousiaste musici die al
jaren op hoog niveau werkzaam zijn binnen de Nederlandse muziekwereld. Hun
jarenlange ervaring en samenspel resulteert in een
breed repertoire. Onlangs
waren ze op tournee naar
Praag en Ierland en maakten
ze in mei hun debuut in diverse concertzalen in Portugal en Duitsland. Het eerste
concert is op 3 september als
James Lisney het nieuwe seizoen komt openen.
Vanaf een half uur voor aanvang is de zaal open. Toegang vrij, een bijdrage in de
onkosten wenselijk. Zie ook
www.mosterdzaadje.nl.

op de nominatie en de gedeelde tweede prijs. De jury
was onder de indruk van de
structurele plaats van cultuur
in het schoolprogramma en
het vakoverstijgend werken.
Er is een doorlopende leerlijn in het cultuurprogramma waardoor leerlingen gedurende hun schoolloopbaan
met tal van cultuuruitingen in
aanraking komen: zowel door
zelf kunst te maken en te ervaren als ook door musea te
bezoeken. De Bosbeekschool
is trots op de leerlingen die
met hun enthousiasme en inzet gezorgd hebben voor de- Santpoort-Zuid - De eerste
ze mooie nominatie!
koffieochtend bij Klein Centraal, georganiseerd als wijkinitiatief door Marijke Jacobs,
was een reuze succes. Eenentwintig senioren uit Santpoort
Zuid en omgeving zaten heerlijk te babbelen in het zonnetje
en te genieten. Omdat de manager van Klein Centraal blij is
met zoveel klandizie trakteerde hij op koffie en thee met
gebak. Zeer betrokken raadslid van het CDA, Cees Sintenie, deed ook een duit in het
zakje en stelde het tweede
kopje koffie gratis beschikbaar. Zoveel positiviteit vraagt
om een vervolg. Voortaan zal

er om de twee weken op donderdag van 11.00 tot 12.30
uur koffie gedronken worden
voor alle senioren die behoefte hebben aan ontmoeting. De
koffie en thee moet dan wel
zelf betaald worden. Vanaf 8
juni en elke twee weken erna
is Klein Centraal ook het startpunt voor een tochtje met de
scootmobiel. De afstand en
bestemming wordt in overleg
met de deelnemers bepaald.
Ook mensen op de fiets worden uitgenodigd om mee te
gaan. Verzamelen om 11.00
uur. Bij regen gaat de scootmobieltocht niet door. Meer
weten? Bel 023-5375830.

Jeugdcarrousel
bij Kennemergaarde

Santpoort-Noord - Eerste Pinksterdag was weer
een spannende en gezellige middag bij manege Kennemergaarde: de jaarlijkse jeugdcarrouselwedstrijd
werd gereden. De ruiters reden verkleed een dressuurproef op muziek. Weken is
hier in de lessen voor geoefend en na afloop van de
les bespraken de deelnemers hoe ze verkleed zouden gaan en welke muziek
daar bij past.
Aan het eind van de middag werden alle deelnemers
getrakteerd op een ijsje en
werd de uitslag bekend ge-

maakt: in de zware poule ging de eerste prijs naar
Pirates of the Caribbean: de
les van maandag 16.45 uur
onder leiding van instructrice Kim, tweede werd zaterdag 10.30 uur van Hannie en
derde vrijdag 17.00 uur van
Kim. De lichte poule werd
gewonnen door de Unicorns: de les van zaterdag
16.00 uur onder leiding van
instructrice Hannie, tweede werd zondag 10.15 uur
van Ed en derde woensdag
14.30 uur, eveneens van Ed.
Op de foto de winnaars van
de lichte poule: de Unicorns
samen met pony Simba.

Nominatie Cultuurschool
Santpoort-Noord - De Bosbeekschool is genomineerd
als Cultuurschool NoordHolland. Van de vele inzendingen behoorden zij tot de
beste drie scholen. De leerlingen van de Bosbeekschool
genieten wekelijks van toneel-, dans-, teken- en muzieklessen. Ook de uitstapjes op het gebied van cultureel erfgoed, de talentenklas en het jaarlijkse project zorgen mede voor een
breed aanbod. Het geeft
echt een mooie meerwaarde aan de talentontwikkeling
van de kinderen. Ze genieten er van! De school is trots

Koffieochtend
bij Klein Centraal
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Gelukkige winst voor
hockeyers Strawberries
Driehuis - Het eerste herenteam van hockeyclub Strawberries heeft vorige week
voor de achtste keer in negen
wedstrijden gewonnen. Uit in
Purmerend werd de plaatselijke hockeyclub met 3-4 verslagen. Dankzij de overwinning staat Strawberries er
nog altijd als beste voor in de
strijd om promotie.
Strawberries beleefde een
moeizame middag. Niet alleen door de hoge temperatuur (twee drinkpauzes werden tijdens de wedstrijd ingelast), maar ook door de stugge tegenstander. Strawberries won bijvoorbeeld nog
nooit een uitwedstrijd tegen Purmerend in competitieverband. Dit keer speelden de Strawberrianen wel
goed hockey, maar het kwam
toch op achterstand door een
fout in de verdediging. Hierna
scoorde Jeroen Snellen zijn
eerste doelpunt van het seizoen na een prachtige aanval. Topscorer Erik van den
Berg, bezig aan zijn laatste
wedstrijden voor de aardbeien, sleepte zijn team op een
verdiende voorsprong. Hierna
maakte Purmerend weer vlot
gelijk en moest Strawberries

toch echt uit een ander vaatje
gaan tappen. Verdediger Gijs
Bouws was alert bij een strafcorner en scoorde zo het derde doelpunt van zijn ploeg.
In de tweede helft was Strawberries duidelijk beter dan
Purmerend en het kreeg veel
kansen. Toch kon het veldoverwicht niet in veel doelpunten worden uitgedrukt,
alleen Jelle Groeneveld wist
een strafcorner te scoren.
Met het belang van een overwinning in het achterhoofd
was het zaak voor de Strawberries-spelers om de wedstrijd rustig uit te spelen. Het
leek te lukken, tot een strafbal werd gescoord, één minuut voor tijd. Hierna maakte Finn van Leeuwen een oliedomme overtreding met nog
vijf seconden op de klok. Gelukkig voor alle aanwezigen
met een hart voor Strawberries ging deze corner er niet
in.
Strawberries speelt volgende week zondag thuis tegen
Baarn. Bij verlies van Kikkers en winst van de aardbeien is de ploeg van coach Axel
Wessels zeker van promotie
naar de eerste klassr. (Finn
van Leeuwen)

Plein ’45 over wonen
en werken in Velsen
Velsen - Uit onderzoek blijkt,
dat de inwoners van Velsen
erg gelukkig zijn. Wat maakt
onze gemeente zo aantrekkelijk om in te wonen en te werken? Daarover gaat het in de
derde aflevering van het programma Plein ’45, vanaf zondag 11 juni te zien bij RTV
Seaport.
Plein ’45 bestaat uit drie blokken interviews van 20 minuten. Het eerste blok is voor
het college. Daarin geven de
wethouders Arjen Verkaik
(economische zaken, werkgelegenheid), Floor Bal (wonen, milieu) en Ronald Vennik (ruimtelijke ordening, verkeer) vanuit hun portefeuilles hun visie op Velsen. Het
tweede blok is voor de raadsleden. Daarin spreken Marianne Poen (PvdA), Sander
Scholts (Forza IJmond), Leen
de Winter (ChristenUnie) en
Beryl Dreijer ook over wonen
en werken in Velsen en hoe
zij daar vanuit hun fracties
naar kijken. Hoe verklaren zij
waarom Velsenaren zo gelukkig zijn? Of zijn daar kanttekeningen bij te plaatsen? In

het derde blok is directeur Peter van Ling van Velison Wonen te gast. Zijn corporatie
timmert in Velsen flink aan de
weg met projecten in VelsenNoord, Oud-IJmuiden en op
de KPN-locatie.
De derde aflevering van Plein
’45 wordt uitgezonden via
Ziggo-kanaal 40 van RTV
Seaport op zondag 11 juni om
20.00 uur. Het programma
wordt regelmatig herhaald.
Daarnaast is het programma
vanaf zondagavond te zien op
www.rtvseaport.nl via Uitzending Gemist.

Minder
nachtvluchten

Steeds meer IJmonders
laten auto staan
IJmond - Steeds meer mensen laten de auto vaker staan
en kiezen voor de fiets om
naar het werk te gaan. Een
goede ontwikkeling, vinden ze
bij IJmond Bereikbaar. De afgelopen twee jaar zijn er allerlei acties ondernomen om
werknemers uit de auto en op
de fiets te krijgen. Dit alles om
de regio bereikbaar, schoon
en vitaal te houden.
,,En dat is gelukt,” zegt Sophie
Zwetsloot, programma manager van IJmond Bereikbaar.
,,Inmiddels hebben 170 bedrijven zich bij ons aangesloten en kiezen meer dan 2600
werknemers bewust voor de
fiets. We hebben voor goede
voorwaarden gezorgd, zoals
bijvoorbeeld de tweede pont
in de spits over het Noordzeekanaal bij Velsen.”
De afsluiting van de Velsertunnel heeft er zeker toe bijgedragen dat men er bewust
over nagedacht heeft hoe je
de drukke spits kon vermijden. Daarnaast kregen fietsers een kilometervergoeding
van IJmond Bereikbaar. Inmiddels is dat anders: de tunnel is weer open en de vergoeding is gestopt. Maar er
wordt nog steeds flink gefietst.
,,We motiveren de bedrijven
en hun medewerkers nu op

andere manieren,” vult Ton
van der Scheer, voorzitter van
OV IJmond aan. ,,De fietsers
weten nu dat fietsen naar het
werk voordeel oplevert. Het
houdt je fit, je komt fris op je
werk en je bent vaak sneller
dan met de auto. Dat neemt
niet weg, dat ze ook nu nog
regelmatig een motiverend
duwtje in de rug nodig hebben. Bedrijven en hun medewerkers kunnen zich ook weer
aanmelden bij IJmond Bereikbaar en profiteren van alle activiteiten uit het programma.”
Precies een maand na de introductie is de eerste uitdaging is bereikt: 50.000 km op
de teller van de fietsapp, is
1.000 euro voor de Dierenambulance
Kennemerland.
Ton van der Scheer reikte met
veel plezier een symbolische
cheque uit aan bestuursvoorzitter Helma Wienen. Die reageerde verheugd: ,,Een enorme verrassing voor ons. Bij de
Dierenambulance zijn bijna
100 vrijwilligers en een enkele betaalde kracht werkzaam.
Zij zetten zich 24 uur per dag
in om gevonden en gewonde
dieren te helpen en vervoeren. Allemaal uit liefde voor
het dier. Door bijdragen van
donateurs en giften kunnen
we dit werk voor de regio blijven doen.”

Locaties statushouders
Velsen – Op drie locaties in
Velsen zal worden gebouwd
aan woonunits voor statushouders. Dat heeft het college dinsdag bekend gemaakt.
Zij geven toestemming voor
de omgevingsvergunning die
de verbouwing op drie locaties mogelijk maakt. Het gaat
om het voormalige schoolgebouw aan Platbodem 197
in Velserbroek (negen units),
vijf units aan Venusstraat 2 in
IJmuiden en acht units in een
voormalig kinderdagverblijf
aan Dobbiuslaan 56 te Sant-

poort-Noord. Voor alle drie
locaties gaven de inspraakreacties en handtekeningenacties geen aanleiding om van
de vestiging van de statushouders af te zien. Het gaat
om een tijdelijk verblijf van
statushouders. Voor IJmuiden
en Velserbroek geldt een termijn van vijf jaar, voor Santpoort-Noord tien jaar. Na die
periode zouden alle statushouders een vast woonadres
moeten hebben en komen de
locaties vrij voor andere ontwikkelingen.

Regio – Samen met andere gemeenten in de regio
IJmond tot Alkmaar praat
Velsen mee over Schiphol.
Dat de groei van het vliegverkeer op Schiphol doorgaat is van nationaal belang.
Maar de hinderbeperking is
een regionaal belang, waarvoor de gemeenten zich sterk
maken. Het advies van de Alderstafel is dat er een evenwichtige afweging moet zijn
tussen deze twee belangen:
milieuhinder en de groei van
Schiphol.
De Bestuurlijke Agenda
Vliegverkeer Schiphol is in
deze regio vastgesteld in
2015 en geeft inzicht in de
ontwikkelingen en thema’s
waar ruimte is voor bestuurlijke beïnvloeding. De Agenda is gericht op minder hinder, meer veiligheid en schone lucht. In 2016 is vooral aandacht besteed aan
minder nachtvluchten, van
32.000 naar 29.000 als compensatie voor het niet doorgaan van glijvluchten in de
avonduren. Er is samen met
bewonersorganisatie PVRC
onderzoek gedaan naar de
wijze van aanvliegen in de
nacht, het soort vluchten en
de gevolgde routes.
Velserbroek staat 16de in
het rijtje van top 25 van het
aantal meldingen van hinder, waarschijnlijk door uitvliegende toestellen vanaf de
Polderbaan. Uit het meetpunt
in velserbroek blijkt dat het
aantal overlastmetingen lager is dan in 2015. De meetpost in Velsen-Noord registreert weinig vliegtuiggeluid,
waarschijnlijk door het hoge
achtergrondniveau.

Grote brand
bij Tata Steel
IJmond - In de nacht van zondag op maandag heeft brand
gewoed op het terrein van Tata Steel. Er was sprake van een
zeer grote brand, die ontstaan
was in een hoogspanningsverdeelstation. Rond 03.15
uur werd de brand ontdekt,
de brandweer rukte vervolgens uit met groot materieel.
Met behulp van een autoladder werd de vlammenzee van
bovenaf bestreden, vanuit de
vijver aan de Zeestraat werden slangen naar de brandhaard gelegd om over voldoende bluswater te kunnen
beschikken. Rond 07.30 uur
was het vuur geblust en konden de ploegen van diverse
brandweerposten uit de regio
weer terug naar de kazernes.
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Energiek
Velsen

Velsen - 30 mei zat het Witte Theater lekker vol. Lokale
duurzame energiecoöperatie Energiek Velsen vertoonde de film ‘Before the flood’.
Een documentaire van National Geographic met Leonardo di Caprio. De film laat zien
dat de realiteit en de oorzaken rond de klimaatverandering op de hele aarde ook
confronterend zijn. Maar dat
we tegelijkertijd zelf de mogelijkheid hebben dingen te
ondernemen om het tij nog
te keren. Na de voorstelling
stonden er whiteboards in
de foyer waar veel bezoekers
spontaan hun ideeën noteerden. De vraag was: ‘Wat kan
ik nu doen?’ Want veel mensen zijn zich bewust van de
klimaatverandering en willen wel wat doen, maar dat
lijkt vaak moeilijk. Dat je met
eenvoudige dingen zelf meer
kunt beïnvloeden dan je
denkt bleek wel uit de ideeen op de borden. Enkele opvallende: - minder rundvlees
eten, meer met openbaar
vervoer, de film op scholen
laten zien, lijst met palmolieproducten publiceren, stem
laten horen en er over praten.
Iemand had nog de tip dat de
film vanaf 13 juni te koop is
via de bekende internetwinkels. Enkele bezoekers gaven aan de coöperatie ook te
willen ondersteunen en mee
te willen werken aan de activiteiten. Kortom: een goede
avond.

Bijeenkomst over artrose
bij Fysiotherapie Maas

Lokale makers verkopen
recordaantal kaarten
Velsen - Vrijdag 19 mei om
10.00 uur is de kaartverkoop
voor het nieuwe seizoen van
Stadsschouwburg Velsen gestart. Voor de lokale maker is
de kaartverkoop met groot
succes van start gegaan.
Door de hoge kwaliteit van
de afgelopen jaren stevenen
de lokale makers ook op een
verkooprecord af. Eerder gaf
Stadsschouwburg Velsen al
aan met de verkoop van haar
professionele aanbod een
vliegende start te beleven.
Kaarten voor het nieuwe seizoen zijn niet alleen te bestellen via www.stadsschouwburgvelsen.nl, maar van dinsdag tot en met vrijdag van
13.00 tot 16.00 uur ook telefonisch via 0255-515789 en aan
de theaterbalie.

Het huidige professionele theaterseizoen zit er in
Stadsschouwburg Velsen alweer op. De komende weken
presenteert het theater voorstellingen van haar lokale
makers: jubileumshow ‘Taart’
van basisschool De Beekvliet
(zaterdag 10 juni), ‘Roversdochter’ van Merlijn Theaterproducties (zaterdag 17 juni),
eindvoorstelling Danceworks
Velsen (vrijdag 23 en zaterdag 24 juni), eindvoorstelling
Dansklas Vellesan College
(woensdag 28 juni), ‘The Bucket List’ van Dansstudio Michelle (zaterdag 1 juli), ‘Just
Dance and Dream’ van Dansstudio Just Dance (zie foto/
op zaterdag 8 juli).
Zie ook www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Culturele
samenwerking
Regio – De drie IJmondgemeenten hebben uitgesproken dat ze ook willen gaan
samenwerken op het gebied
van kunst en cultuur. Hoe dat
er precies uit gaat zien is nu
nog niet bekend. Gemeenteraden gaan zich buigen over
de verschillende vraagstukken, het voornemen kan worden gezien als een verkenning. Ook organisaties zoals Kunstcommissies worden
betrokken bij de plannen.

Oververhit
Heemskerk - De brandweer werd vorige week gealarmeerd omdat het automatische brandalarm in woonzorgcentrum
Westerheem
was afgegaan. Toen de brandweerploeg arriveerde, bleek er
inderdaad sprake te zijn van
een brandlucht in de kelder
van het gebouw. De oorzaak
was een oververhitte pomp.

Stunten
op het water
Velserbroek - Zaterdag was
er een primeur bij Villa Westend. Daar werden de Nederlandse Kampioenschappen
Flyboarden gehouden.
Deze jonge ‘hydrosport’
werkt met een straalmotor
op een soort ski die de durfals meters hoog de lucht in
stuurt. Salto’s, loopings en
schroeven werden gedemonstreerd waarbij de ‘oh’s en
ah’s’ niet van de lucht zijn.

Tijdens het NK werd in diverse categorieën gestreden om
de titel.
Bij Villa Westend trok het
evenement veel publiek. Op
het terras zat je natuurlijk
eerste rang, met een hapje en
drankje binnen bereik. Er waren ook verschillende kramen
met watersport(gerelateerde)
artikelen. Het feest werd afgesloten door DJ Gregor Salto. (foto: Erik Baalbergen)

IJmuiden - Na de grote belangstelling eerder dit jaar,
organiseert
Fysiotherapie
Maas aan Grahamstraat 105
nogmaals twee voorlichtingsbijeenkomsten speciaal over
artrose. De bijeenkomsten
worden verzorgd door de fysiotherapeut op donderdag
15 juni en op dinsdag 20 juni
van 10.30 tot 12.00 uur.
Bent u bekend met pijnklachten als gevolg van artrose of
heeft u er in uw directe omgeving mee te maken? De fysiotherapeut zal uitgebreid
informatie en advies geven
over gewrichtsklachten en
uw vragen beantwoorden.
Artrose is een aandoening
van het gewrichtskraakbeen.
In de volksmond wordt artrose gewrichtsslijtage genoemd. Bij artrose neemt
de kwaliteit en de hoeveelheid kraakbeen langzaam af.
Kraakbeen bekleedt de botten en werkt als een stootkussen. Hierdoor kunnen
krachten in een gewricht opgevangen worden. Als het
kraakbeen in dikte of functie afneemt moeten de botten
de schokken zelf opvangen.

Dit leidt tot een verdikking of
vervorming van botuiteinden.
Beginnende artrose kan onopgemerkt aanwezig zijn. Artrose veroorzaakt pijn, stijfheid en bewegingsbeperkingen. Afname van coördinatie,
spierkracht en uithoudingsvermogen zijn het gevolg. U
reageert minder goed op een
misstap of onverwachte beweging.
Regelmatig bewegen heeft
een positieve invloed op de
gezondheid en is bovendien
nog leuk ook. Artrose hoeft
geen belemmering te zijn om
(meer) te bewegen. Samen
verstandig bewegen is goed
voor uw sociale contacten en
uw gewrichten varen er wel
bij. Artrose lijkt zelfs te vragen om meer beweging, zoals het oude spreekwoord
luidt: rust roest en dat geldt
zeker voor uw botten en gewrichten! Heeft u behoefte
aan tips en adviezen? Is het
lastig om zelfstandig in beweging te komen?
Deelname is vrijblijvend en
gratis. Aanmelden kan via
0255-532211 of info@fysiomaas.nl.

Talkshow over
Verleidelijk Velsen
Velsen - Hoe verleidelijk
is Velsen? Die vraag staat
centraal in de vierde aflevering van de talkshow
NV Velsen op maandag
19 juni in het Witte Theater in IJmuiden. Presentatoren Jaap Sluis en Michael Struis bespreken
met hun gasten hoe de gemeente voor inwoners, bedrijven en toeristen (nóg)
verleidelijker kan worden
gemaakt. Als intermezzo zingt de in Velsen geboren Gerard Alderliefste
twee liedjes uit zijn nieuwe
theatertournee. De show
begint om 17.00 uur en de
toegang is gratis.
De gasten in deze NV Velsen zijn onder andere directeur Bernard Lensink van het
zeer verleidelijke landgoed
Duin- en Kruidberg in Santpoort, ondernemer Sander
Balvers van koffiewinkel De
Santpoortse Verleiding en directeur Florian Vreeburg van
KVSA, vooral bekend van
de twee cruiseterminals in
IJmuiden.
Daarnaast
komt
Marijn

Spoelstra van ontwikkelaar
KondorWessels vertellen over
de plannen voor IJmuiden
aan Zee, een nieuw en uniek
kustdorp bij Seaport Marina,
dat zal bijdragen aan een nog
verleidelijker Velsen. Verder
geeft citymarketeer Michel
Buhrs, die met zijn bureau
de campagne PuntIJmuiden
heeft ontwikkeld, zijn mening
over de kansen en misschien
ook wel bedreigingen voor
Velsen. Ook is er aandacht
voor TechPort en zal Gertjan
Huijbens in zijn vaste column
‘De Vaart in Velsen’ zijn kijk
op verleidelijk Velsen geven.
Bijzonder is het muzikale intermezzo. De uiterst verleidelijke zanger, gitarist en pianist
Gerard Alderliefste, geboren
en getogen in deze gemeente, komt twee liedjes spelen
uit zijn nieuwe theatertournee Dubbel Leven. Zijn tournee start in september, dus
dit is een dikke primeur.
Belangstellenden zijn maandag 19 juni vanaf 16.30 uur
welkom in het Witte Theater.
De talkshow begint om 17.00
uur. Aanmelden kan via www.
wittetheater.nl/talkshow.
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Velsen staat na 2016
3,4 miljoen in de plus

Oecumenische
koffie-ochtend
IJmuiden - Donderdag 15
juni is er weer een oecumenische koffie-ochtend.
Gastkerk is dit keer de Ichthuskerk in IJmuiden. Vanaf tien uur staat de koffie
klaar in de Ichthusburcht,
ingang Fahrenheitstraat. In
een goede en open sfeer
is er volop de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Vanzelfsprekend is er
ook gelegenheid de onlangs
prachtig opgeknapte kerkzaal te bekijken. Iedereen is
van harte welkom. Bel voor
meer informatie met Kees
Lous, 0255-524473 of stuur
een mail naar shiprev@hetnet.nl.

Telstar
doet goede
zaken op
transfermarkt
Velsen-Zuid - Het is bij Telstar een drukte van jewelste
op het gebied van transfers.
Het duo Mike Snoei en Piet
Buter werkt hard aan de samenstelling van de selectie
voor het seizoen 2017/2018.
Nieuwste aanwinsten zijn
Shaquill Sno en Rodny Cabral.
Shaquill Sno (21) komt per
direct over van Almere City
FC. De rechtervleugelverdediger genoot zijn opleiding bij
Ajax. Hij maakte de overstap
naar Almere City FC waar hij
uitkwam voor het beloften
elftal. Sno sluit als amateur
aan bij de Witte Leeuwen en
krijgt de kans een contract te
verdienen.
Rodny Cabral (22) is afkomstig uit de Feyenoord opleiding. De vleugelverdediger werd gezien als opvolger van Daryl Janmaat die
vertrok naar het buitenland.
Blessures voorkwamen dat
hij zijn kans kon pakken in
de hoofdmacht van de Rotterdammers. Cabral wil zich
nu herpakken en tekent een
contract voor één seizoen bij
Telstar.
Eerder werden al keeper Rody de Boer, Jerdy Schouten,
Mike van den Steenhoven,
Elso Brito en Leonard Chisom
Johnson vastgelegd. Met Toine van Huizen, Edo Knol en
Floris van der Linden werd
het contact verlengd.
De oud-spelers Arvid Smit en
Cor Varkevisser maken met
ingang van komend seizoen
samen met Mike Snoei en
Anthony Correia deel uit van
de technische staf.

Wijk zonder zwerfvuil
IJmuiden - Na het succes
van de opschoondag in Velsen-Noord vorig jaar zijn nu
de wijken IJmuiden-Noord en
IJmuiden-Zuid aan de beurt
om aandacht te vragen tegen zwerfvuil. Op woensdag
14 juni zal daarom een zwerfafvalevenement vol festiviteiten bij de skatebaan op het
Moerbergplantsoen plaatsvinden voor alle bewoners.
Vanaf 14.00 uur worden jong
en oud, onder het motto ‘Velsen geen bende’ uitgedaagd
om de omgeving zwerfvuilvrij te maken. Iedereen die
mee wil helpen kan zich om
14.00 uur melden bij één van
de basisscholen in de wijken (het Kompas Oost, het
Kompas West onderbouw,
de Vuurtoren Oost, de Boekanier, de Franciscus en de
Vliegende Hollander onderbouw). Onder leiding van een
vrijwilliger gaat men door de
wijk. Onderweg rapen ze met
grijpstokken al het zwerfvuil
op. Als je een grijper hebt, is
het handig om die mee te nemen. Na de opruimwandeling
ga je lopend, met een politiebusje of HVC wagen naar het
Moerbergplantsoen.
Daar

kan je het verzamelde zwerfvuil inleveren en ontvang
je als dank een leuke verrassing. Je kunt daar bij het
kraampje van het PVM kleine
elektrische apparaten inleveren, ook dan ontvang je een
leuke attentie.
Op het Moerbergplantsoen
is er van 14.00 uur tot 17.00
uur van alles te beleven en er
zijn mooie prijzen te winnen
voor iedereen die aan het afvalkennis spel heeft deelgenomen; Het Pieter Vermeulen
Museum is met leuke spelletjes en activiteiten aanwezig,
de HVC is er met opruimwagens en zij hebben ook leuke
spellen voor kinderen, net als
Stichting Welzijn Velsen die
een grabbelton meeneemt.
De wijkteams, het wijkplatform, de woningcoöperaties,
de Beestenbende en uiteraard de gemeente zijn allemaal van de partij om op
een zo leuk mogelijke manier
aandacht aan het onderwerp
te besteden.
Aanmelden voor het meelopen met één van de routes is
niet verplicht, maar het kan
wel via: info@pieter-vermeulen-museum.nl.

Meetup van Burgertop
Velsen - Op 11 februari was
de eerste Burgertop Velsen
op Koers. Daar hebben ruim
100 inwoners meegedacht
over de toekomst in Velsen.
Een toekomst die we als inwoners mede kunnen bepalen. Het resultaat was meer
dan 300 ideeën. En dat was
het doel ook van de Burgertop: ideeën ophalen. Nu is de
tijd aangebroken om tijdens
de meetup op 28 juni 2017
de ideeën verder uit te werken.
In eerdere berichtgeving
stond al dat Velsen op Koers
door gaat. De ideeën waarbij
het initiatief bij ons als inwoners ligt, is belangrijker dan
de Burgertop zelf, omdat het
hier om uitwerking gaat van
de ingebrachte ideeën. Dat

moeten we samen doen! En
dan niet alleen inwoners onderling, maar waar nodig samen met de gemeente. Aan
welke ideeën zou jij graag
met je hart, hoofd en/of handen willen bijdragen?
Een deel van de ideeën is
opgenomen in strategische
agenda, opgepakt door de
gemeente of blijkt al gerealiseerd. Maar er liggen ook
nog veel mooie ideeën. Tijdens de meetup wordt een
update gegeven van de ontwikkelingen tot nu toe en wat
er al met ideeën is gebeurd.
De meetup is voor iedereen
die nieuwsgierig is, tijd over
heeft, ideeën heeft, bij de
Burgertop aanwezig was of
juist niet. Zie ook www.velsenopkoers.nl.

Velsen – Uit de jaarrekening
over 2016 van de gemeente
Velsen komt een mooi cijfer:
3,4 miljoen in de plus. Wethouder Arjen Verkaik presenteerde deze jaarrekening
met enig ongemak: ,,Als gemeente wil je ook weer niet
te weinig publieksgeld uitgeven, maar een groot deel van
deze plus wordt veroorzaakt
door de grillige rijkssubsidie.
Het gaat dan om 1,5 miljoen
meer dan begroot voor het
sociaal domein. Ook kregen
wij 500.000 euro meer dan
verwacht voor de statushouders. Verder is het overschot
veroorzaakt door de lage rentestand en grond verkopen.’’
In 2016 heeft de gemeente
Velsen veel voor elkaar gekregen, er was ruimte voor
nieuw beleid, merkbaar in
het Havenkwartier, de Kustvisie en Techport. Ook in het
sociaal domein is veel bereikt
met meer partners. ,,Velsen
is gezond’’, aldus de wethouder. ,,Uit een nationale meting blijkt Velsen op de zesde
plaats te staan voor wat betreft woongenot.’’
Toch heeft Velsen ook genoeg
problemen. Er is een tekort
voor het jeugdbeleid van 2,5
miljoen euro. Stadsschouwburg en Stichting Welzijn Velsen kampen met tekorten,
wat gaat daarmee gebeuren?
,,We werken aan een verdeelmodel voor de interne jeugdzorg’’, aldus de wethouder.
,,Samen met andere gemeen-

ten hebben we een verdeelsleutel gemaakt waarmee
wij die specialistische interne zorg betalen. Daar moeten we nog eens naar kijken. Omdat wij in Driehuis
een jeugdzorginstelling hebben, waarvan de bewoners
worden gezien als Velsenaren moeten wij extra veel betalen. Het tekort kunnen wij
deels oplossen met 8 ton uit
de reserve sociaal domein.’’
In Velsen wordt ook hard gewerkt aan de aanpassing van
het jeugdbeleid, waarbij preventie moet voorkomen dat
jeugdigen in de ellende belanden en de gemeente dure
trajecten moet betalen. Verkaik: ,,Maar eigenlijk vinden
wij als gemeente dat het Rijk
hier tekort schiet en dat voor
de specialistische jeugdzorg
meer geld zou moeten komen. De bedragen die voor
onze Jeugdzorg nodig zijn
vormen ons grootste risico.’’
Voor wat betreft de tekorten
bij Stichting Welzijn Velsen
en Stadsschouwburg Velsen
houdt de wethouder zich op
de vlakte. Beide stichtingen
functioneren zelfstandig en
worden door ons gemonitord,
maar er is nog geen uitspraak
gedaan over extra subsidie.
,,Besluiten worden democratisch genomen’’, aldus Verkaik. ,,We kunnen niet zomaar
publiek geld uitgeven, daarvoor moeten wij bij de gemeenteraad zijn.’’ (Karin Dekkers)

Voetbalbeurs bij Telstar
Velsen-Zuid - Tijdens de
zesde Voetbalbeurs bij Telstar op zaterdag 17 juni zullen de oud-betaald-voetballers Piet van der Kuil en Heinz
Stuy eregasten zijn.
De rechtsbuiten Van der Kuil
behoorde in de vijftiger jaren tot de beste Nederlandse
spelers. In de eredivisie was
hij ieder jaar goed voor zo’n
tien doelpunten. Hij speelde
onder meer voor VSV, Ajax en
PSV waarbij hij 40 interlands
speelde. Hij werd zelfs voor
het Wereldelftal geselecteerd.
Heinz Stuy kwam van Telstar
naar Ajax om als tweede keeper achter Gert Bais te dienen
en werd nummer één, een
jaar nadat Rinus Michels de
bezem door zijn ‘eerste’ Ajax
haalde, na de verloren finale
tegen AC Milan. Stuy speelde achtereenvolgens drie Europacupfinales en behield de
nul. Hij is tevens houder van

het individuele record van de
meeste speelminuten zonder
tegengoal (1082 minuten).
Zoals gewoonlijk zal David
Endt op zijn eigen bijzondere wijze deze gasten tot hun
recht laten komen in een persoonlijk gesprek.
Opnieuw zal er een gedifferentieerd aanbod zijn van diverse
voetbalmemorabilia;
zoals shirts, entreebewijzen,
programmaboekjes, speldjes,
glazen, vaantjes, sleutelhangers, plaatjes, boeken, vanalles voor jong en oud, voor ieder wat wils. Wederom zal de
beurs in één zaal worden gehouden, dit om de gezelligheid te vergroten. De organisatie ziet u graag terug op
deze voetbalverzamelaarsdag
vol met voetbal, alledaags en
zeldzaam. Aanvang 9.30 uur
en einde om 13.00 uur. Toegang 2 euro. Kinderen tot en
met 12 jaar gratis.
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Dorpsfeest Velsen-Noord
Velsen-Noord - Dorpsfeest
Velsen-Noord is dit jaar op 16,
17 en 18 juni, met een vleugje
Havenfestival. Op vrijdagavond
vindt de intocht van de Avondvierdaagse plaats met muziek
buiten en binnen de feesttent.
Gevolgd door optredens van
vier lokale bands.
Op zaterdag blaast blaasorkest
BOOH bewoners uit hun huizen, op verschillende locaties in
het dorp. Om 12.00 uur start het
gratis kinderprogramma met
Theater Zwuf met een spannende voorstelling over Kaatje
Piraatje. Ook zijn er leuke kinderspelletjes én creatieve activiteiten. Van 13.00 tot 15.00 uur
zijn er sportactiviteiten. Handbalvereniging HCV ’90, voetbalvereniging FC Velsenoord
en tennisvereniging TC de Gieteling zijn aanwezig om met de
kinderen te sporten; de deelname is gratis.
Het ouderenprogramma start
om 14.00 uur met muziek van
Guus van den Berghe. Er zijn
twee kienrondes, in samenwerking met de seniorenvereniging
Velsen Noord is er koffie, thee,

wat lekkers, een drankje, een
hapje en gezelligheid. Kaarten
voor dit programma zijn twee
weken vooraf te koop à 5 euro bij buurtcentrum de Stek (tijdens werkdagen) en bij bloemenkiosk Leo Aardenburg.
Wees er wel op tijd bij. Om 17.00
uur is er een optreden en een
workshop van dansschool D’nD
Dance. ‘s Avonds is er een
feestavond met optredens van
twee bands.
Op zondag vindt de tweede editie plaats van de Velsen-Noordse buikschuifkampioenschappen. Inschrijving kan via de
website: een mail naar buikschuifkampioenschappen@
svvvn.nl of zondagmorgen voor
de jeugd vanaf 09.30 uur en
voor de categorie 16+ om 12.00
uur aan de baan bij de organisatie. De jeugdwedstrijd wordt
ingedeeld in twee leeftijdscategorieën. In de ochtend is er een
koffieconcert van Felison Brass
binnen of buiten de tent. Op
veler verzoek de is er de vierde editie van de reünie, dit jaar
met het thema de ‘Nieuwe grote zeesluis’. Naast een gezellig

weerzien met oude bekenden
en bijpraten met buurtgenoten wordt een presentatie gegeven over de renovatie en uitbreiding van het sluizencomplex. Heb je foto’s, verhalen of
anekdotes van en over de sluizen? Neem ze mee of mail deze
naar info@svvvn.nl. Om 14.00
uur begint de Amsterdamse
middag met diverse zangers uit
de buurt. Gedurende het weekend zijn er meer food-mogelijkheden: naast een patatje met
snacks zijn verse vis en heerlijke churros te koop. Dit feest
is niet mogelijk zonder de inzet
van veel vrijwilligers plus een
aantal leerlingen van het Kennemer College, die maatschappelijke stage doen. Wilt u ook
een handje meehelpen? Laat
het weten via 06-55735396.
Elke woning in Velsen-Noord
krijgt circa twee weken voor
het Dorpsfeest een flyer in de
bus. En er wordt via de lokale pers gedetailleerd informatie geplaatst zodat u niets hoeft
te missen. Houdt ook de facebookpagina Vrienden van Velsen-Noord in de gaten.

Oecumenische
koffie-ochtend
IJmuiden - Donderdag 15
juni is er weer een oecumenische koffie-ochtend. Gastkerk is dit keer de Ichthuskerk. Vanaf tien uur staat
de koffie klaar in de Ichthusburcht, ingang Fahrenheitstraat. In een goede en
open sfeer is er volop de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Vanzelfsprekend is
er ook gelegenheid de onlangs prachtig opgeknapte kerkzaal te bekijken. Iedereen is van harte welkom. Voor meer info: Kees
Lous, 0255-524473 of e-mail:
shiprev@hetnet.nl.

Kinderexcursie
Velsen-Zuid - Nieuwsgierig wat er allemaal in het bos
te vinden valt? Doe zondag
11 juni mee met het natuurpad bij de boerderij Zorgvrij
en laat je verrassen door de
natuur. Kinderen van 4 tot
en met 10 jaar gaan bij informatieboerderij
Zorgvrij
op excursie onder begeleiding van IVN-natuurgidsen.
De excursie begint om 12.00
uur bij Zorgvrij. Ouders gaan
niet mee. De excursie duurt
tot 13.00 uur. Deelname is
gratis en aanmelden vooraf
is niet nodig. Zie ook www.
ivn.nl/zk.

Lekker wandelen!
IJmuiden - Het werd uiteindelijk een wandeldriedaagse in IJmuiden en veel andere steden. Vanwege de weerswaarschuwing werd de wandelavond op maandag afgelast.
De overige drie avonden was
het heerlijk wandelen in en om
IJmuiden. Lange rijen met kinderen kwamen in beweging.

Sommige kinderen leggen uit
enthousiasme de afstanden
wel drie keer af, door het heen
en weer rennen tussen vriendjes door.
De intocht vond donderdagavond plaats met muziek en
onder grote belangstelling.
Voor veel trotse lopertjes waren er bloemen en wat lekkers.
(foto: Herman van der Woud)

Jaarlijkse atelierroute
IJmond - Aan tafel gebeurt
het. Je praat, eet, zucht, lacht
en drinkt. Aan tafel worden
ideeën geboren en plannen
gesmeed. En aan tafel wordt
er kunst gemaakt. Al brainstormend koos de Stichting
Kunst & Cultuur Beverwijk
voor dit aanstekelijke the-

ma van de jaarlijkse zomerse Atelierroute op zondag 11
juni. De plattegrond is op te
halen bij Kop van Waz, de bibliotheek, Camille, het Kennemer Theater, Café d’Entrée,
het stadhuis en The Read
Shop. Zie ook www.kunstencultuurbeverwijk.nl.

DCIJ-nieuws

Jeugd ontdekt online
mogelijkheden damspel
IJmuiden - Nu de zomerstop
nadert, werd het hoog tijd om
de jeugd van Damclub IJmuiden (DCIJ) te tonen dat je niet
in dezelfde ruimte hoeft te zijn
om tegen elkaar te dammen.
Het handige van dammen is
namelijk dat je net zo makkelijk tegen iemand uit een ander werelddeel kan spelen.
Vier jaar geleden heeft DCIJ
hier een start mee gemaakt,
toen het door een school uit
China uitgedaagd werd voor
een interland. Via een damserver en Skype maakten zij
contact met elkaar.
Zo ver ging het ditmaal niet.
Op de server die nu gebruikt
werd, jeugddamserver DamZ!
van de KNDB, waren namelijk alleen Nederlandse jeugdspelers te vinden. In tegenstelling tot het veel grotere
en voor iedereen toegankelijke PlayOK, kunnen op DamZ!
alleen jeugdspelers (en eventueel jeugdleiders) het tegen

elkaar opnemen en hun eigen toernooien organiseren.
Gewapend met laptops, tablets en telefoons ging de
jeugd van DCIJ aan de slag.
Het idee sloeg aan en sommigen daagden elkaar al uit om
in het weekend verder te spelen. Voor het volgend seizoen
wordt bekeken of een team
van DCIJ het online op kan
nemen tegen sterke jeugdteams die op dezelfde avond
clubavond hebben, zoals
Hoogeveen.
Aanstaande vrijdag 9 juni
wordt het seizoen afgesloten
met een ouder-kindtoernooi,
waarin de ouders hun uiterste best zullen moeten doen
om van de kinderen te winnen. Tot slot vindt op 17 juni het NK sneldammen voor
jeugdteams plaats, met als
DCIJ-team Max Doornbosch,
Martijn Vis, Renée Bal en een
vierde nog aan te wijzen persoon.

Samen aan tafel in
Odensehuis Velsen
IJmuiden - Het Odensehuis
Velsen
organiseert vanaf juni elke eerste
woensdag van de maand
een kookgroep voor mensen die graag samen aan
tafel gaan. De eerste kookgroep was woensdag 7 juni,
de volgende op 5 juli.
Samen koken is een leuke
manier om anderen te ontmoeten en ontspannen bezig te zijn. Samen aan tafel is bedoeld voor iedereen
die het leuk vindt samen te
eten. Deelnemers van samen aan tafel hebben een
actieve rol in het voorbereiden en klaar maken van

de maaltijd. De kookgroep
wordt begeleid door de coordinator van het Odensehuis en een aantal vrijwilligers. Het Odensehuis is
voornamelijk bedoeld voor
mensen met (beginnende) geheugenproblemen
en hun naasten. Hier is dan
ook extra aandacht voor.
Wil je ook samen aan tafel of heb je nog vragen?
Vraag naar de voorwaarden. Mail naar Odensehuis@dezorgspecialist.nl
of bel 0255-749100. Het
Odensehuis is gevestigd
aan de Trompstraat 200 in
IJmuiden.
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NIEUWS van de voetbalvelden
Zaterdag beslissend duel tegen FC Velsenoord

Stormvogels sleept
gelijkspel uit het vuur
IJmuiden - Na een matige
eerste helft heeft Stormvogels-zaterdag in de zeer belangrijke uitwedstrijd tegen
FC Velsenoord veerkracht getoond door een 2-0 achterstand met veel strijdlust om
te zetten in een 2-2 gelijkspel. Deze remise geeft veel
perspectief voor het team van
trainer Marco Adema zaterdag aanstaande in het thuisduel in de tweeluik tegen de
Velsenoorders.
Na 23 minuten opende Yoran Wezepoel, overigens een
plaag voor de IJmuidense defensie, de voorsprong voor
zijn ploeggenoten, 1-0. Een
minuut later leek Bjørn Slobbe
de gelijkmaker met het hoofd
te maken, maar de neutrale
grensrechter had ten onrechte buitenspel geconstateerd.
Voor de rust kregen beide
teams aardig wat mogelijkheden om tot scoren te komen,
maar beide doelmannen hielden in die fase de nul.

Meteen ging Stormvogels in
de tweede helft op zoek naar
de gelijkmaker en die scheen
te komen ware het niet dat
Jim Berghuis na een 100-procentkans de bal totaal verkeerd raakte. Nauwelijks
stond invaller Jeroen van Gerven 20 seconden in het veld of
hij rondde een voorzet in de
57ste minuut van Wezepoel af,
2-0. Binnen drie minuten had
Stormvogels haar antwoord
klaar: binnen de beruchte lijnen werd een overtreding
gemaakt op Raoul van den
Berghe met als gevolg dat
scheidsrechter Bakridi naar
de elfmeterstip wees; vanaf
die afstand schoot Robin Ulehake raak, 2-1.
FC Velsenooord probeerde
hierna de voorsprong te vergroten, maar doelman Germain Ebbeling c.s. wilde hier
niet aan meewerken. Het laatste kwartier werd het alles of
niets voor de IJmuidenaren en
na aardig wat kansen om zeep
geholpen te hebben, kwam de

gelijkmaker in de zesde minuut van de blessuretijd. Aanvaller Ian Hille zweepte de bal
in de trechter van FC Velsenoord alwaar de 34-jarige Velsenoordse verdediger Hans
Koopman niet anders kon
doen dan de bal achter zijn
eigen doelman Marvin Herf te
koppen, 2-2.
Zaterdag aanstaande de return van deze tweeluik om
14.00 uur op sportpark Zeewijk om een plaats in de derde klasse. In feite verdienen
beide teams naar deze klasse
te promoveren: FC Velsenoord
heeft bijna de gehele competitie bovenaan gestaan, maar
verloor uiteindelijk het beslissingsduel om het kampioenschap tegen DEM; bij Stormvogels sluit bijna de gehele
selectie van de zondag bij de
zaterdag aan, dus op papier
wordt dit een vrij sterk team.
Beide elftallen kunnen met
veel gemak in de derde klasse uitkomen.

Gerard van Es 7x7
toernooi groot succes
IJmuiden - Zaterdag 20 mei
was weer een geweldige
dag bij Stormvogels. Voor de
twaalfde keer stond het open
7x7 toernooi op het programma en voor de zesde keer
droeg dit toernooi de naam
van de sponsor Gerard van
Es. Dit gerenommeerde visrestaurant stond na afloop
ook weer garant voor heerlijk porties kibbeling voor de
deelnemers en supporters.
Voor de niet visliefhebbers
was er ook een overheerlijke BBQ. Maar daar kon door
de deelnemers pas van worden genoten toen er tussen de 26 teams een geweldige en sportieve strijd was
gestreden. Veteranen, dames en (jong)senioren bonden met elkaar in verschillende klassen de strijd aan. On-

der het genot van een heerlijk zonnetje op sportpark
Zeewijk werd fel gestreden,
ook de oudjes van SVIJ, Waterloo en Stormvogels lieten

zich bij het walking voetbal
niet onbetuigd. Tussen SVIJ
en Stormvogels bloeiden veel
vriendschappen op in een
mixed team. Na afloop was
er een terechte onderscheiding voor de beste SVIJ-er uit
het mixed team. Of het blauw
-witte speldje nog op zijn
borst prijkt verraadt dit artikel niet. Maar de stemming
was tijdens en na afloop opperbest. Onder het genot
van een drankje en een hapje en de altijd aanwezige live
muziek, werd nog lang nagetafeld over andermaal een
fantastisch Gerard van Es 7x7
toernooi bij Stormvogels. Ook
mede mogelijk gemaakt door
mede-sponsoren Hussaarts,
Fysiotherapie Driehuis, Ronald Stengs Assurantiën en
Montadoors.

Trainer Henk de Jong
op bezoek bij SVIJ
IJmuiden - Onlangs was er
weer de jaarlijkse sponsoravond bij SVIJ. Er waren ruim
50 aanwezigen. Na een introductiepraatje van voorzitter
Hans van Amersfoort en de
terugkoppeling van de bouwtechnische zaken van afgelopen seizoen én onderhoudsplannen voor komend seizoen
door Marcel de Heer, was de
beurt aan gastspreker Henk
de Jong. Hij is momenteel
trainer van De Graafschap
en heeft een indrukwekkende staat van dienst als (as-

sistent)trainer van topamateurs en profclubs. Alle aanwezigen zaten aan de lippen
van Henk gekluisterd die met
mooie anekdotes en verhalen
zijn carrièreverloop tot nu toe
vertelde. En daarbij tussen de
regels door steeds heel goed
aangaf waar het om draait in
het amateurvoetbal.
Na afloop werd er nog even
gezellig nagepraat door iedereen met een hapje en een
borreltje en kon de club op
een zeer geslaagde sponsoravond terugkijken.

Tom Beissel Maatschappelijk Speler van het jaar
Velsen-Zuid - Tom Beissel is uitgeroepen tot de
Maatschappelijk
Speler
van Telstar in het seizoen
2016-17. De jonge rechtsback ontving hiervoor een
award en een prepaid creditcard met een mooi bedrag van sponsor Pay2d.
Veel Witte Leeuwen voelen
zich betrokken bij de maatschappelijke activiteiten van
de stichting Telstar Thuis in
de Wijk en de club en zetten
zich daarvoor actief in. Het
was daarom niet eenvoudig
voor de jury om één speler uit
te kiezen. Uiteindelijk viel de
keuze op Tom Beissel, omdat
hij bij drie programma’s betrokken was. Bij Playing for
Success was hij regelma-

tig beschikbaar voor bijvoorbeeld de interviewopdracht
en de certificeringen, bij de
Telstar Street League was
hij meerder malen scheidsrechter en bij School’s cool
IJmond heeft hij als mentor een jaar lang brugklasser Abdoel begeleid. Wekelijks ging hij daarvoor naar de
leerling thuis in Heemskerk.
Mede door een paar vervelende blessures is het Tom
Beissel helaas niet gelukt om
zich in de basis van Telstar te
spelen. Hij maakt daarom de
overstap naar de tweede divisieclub Treffers in Groesbeek,
vlak bij zijn geboorteplaats.
Bij Telstar Thuis in de Wijk
was Tom echter wel een vaste waarde en zal zijn inbreng
worden gemist.
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Bewonersavonden afval
Afgelopen week waren voor bewoners uit Santpoort en Driehuis
en Velsen Zuid bewonersavonden over de nieuwe wijze van afvalinzameling die daar komende
maanden wordt ingevoerd. De bewoners met rolcontainers aan huis
krijgen er daar namelijk allemaal
een extra afvalbak bij: een rolcontainer, met oranje deksel, voor
Plastic, Blik en Drankverpakkingsafval.

HOV kost veel minder
Het eindbedrag van de aanleg van
de HOV Velsen is naar beneden
bijgesteld naar 36 miljoen euro.
Dit blijkt uit een rapportage van
Gedeputeerde Staten over dit project. Dit bedrag is veel lager dan
de oorspronkelijke raming doordat
er een grote risicoreservering was
opgenomen voor eventuele tegenvallers. Deze tegenvallers zijn echter veelal uitgebleven. Daarnaast
zijn de verschillende projecten
gunstig aanbesteed in de afgelopen jaren waardoor de kosten aanzienlijk lager werden.

bij minimale interactie is met de bedrijvigheid op het naastgelegen industriegebied.

Een groot deel van dit geld is besteed
aan de vrijliggende busbanen en de
R-net bushaltes. Ook is een aanzienlijk deel besteed aan aanpassingen
van gemeentelijk wegen om de bus
vlotter door Velsen te laten rijden.
Daardoor zijn ook veel bijkomende
wensen gerealiseerd:

• De rotonde Hagelingerweg is volledig vernieuwd en is voorzien van vrijliggende ﬁetspaden.

• De Kromhoutstraat is ingericht als
een herkenbare route naar zee, waar-

• De Lange Nieuwstraat is mede
dankzij het geld van de provincie over
de gehele breedte op aantrekkelijk
heringericht. Het kruispunt bij Plein
1945 is ingericht met verkeerslichten.
• De P.J. Troelstraweg is helemaal gerenoveerd. Het parkeerterrein bij de
school en de sporthal is ﬂink aangepast.

Voor deze projecten heeft de gemeente van de provincie Noord-Holland
een bedrag van circa 8,3 miljoen euro
gekregen. Zo heeft het project HOV
Velsen in belangrijke mate bijgedragen aan de herinrichting van gemeentelijke wegen. (foto: Friso Huizinga)

Zo’n 100 bewoners meldden zich afgelopen week met vragen, opmerkingen en verzoeken aan de gemeente
en HVC. Soms ook met zorgen over
de ruimte die zo’n extra bak inneemt
of over hoe vaak ze geleegd worden.
De gemeente vertelde dat bewoners
bij ruimtegebrek hun rolcontainer
voor restafval kunnen inleveren en
dan van een ondergrondse container
gebruik kunnen maken. Dat is namelijk het systeem dat ook in IJmuiden,
Velsen-Noord en Velserbroek gaat
komen. Die gedachte stelde veel be-

woners gerust. Dat geldt ook voor de
bewoners van de Hoofdstraat en omgeving. Er was al een bewonersinitiatief gestart voor een nieuwe ondergrondse container voor restafval. Zij
kunnen straks ook gebruik maken
van de ondergrondse containers die
al in hun buurt staan.
Veel bewoners hadden ook vragen
over hoe vaak de nieuwe bakken worden geleegd: één keer per vier weken.
Dat lijkt weinig, maar HVC verwacht
dat het genoeg is. In de wijken waar
de nieuwe rolcontainer met oranje
deksel, voor Plastic, Blik en Drankverpakkingsafval inmiddels in gebruik is, lukt het de bewoners ook
met één keer per vier weken legen,
omdat ze inmiddels alle verpakkingen goed plat maken. Toch blijft HVC
straks ook in de nieuwe wijken controleren of de containers eventueel
vaker geleegd moeten worden.
Meer informatie op www.velsen.nl of
mail naar afval@velsen.nl.

Burgerzaken extra open
De zomervakantie komt eraan! Dan
wordt het bij Burgerzaken altijd veel
drukker met aanvragen van paspoorten of identiteitskaarten. Daarom is Burgerzaken extra open op
dinsdagavond 13 juni. U kunt op de-

ze avond terecht tussen 18.00 uur en
20.00 uur. Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak, die u voor deze extra avondopenstelling alleen telefonisch kunt maken. Het telefoonnummer is 140255 of 0255-567200.

Uit het college

Actualiteit op lokale TV
Uit onderzoek blijkt, dat de inwoners van Velsen erg gelukkig zijn.
Wat maakt dat onze gemeente zo
aantrekkelijk is om in te wonen en
te werken? Wat is de laatste jaren
gerealiseerd en wat is er nog in ontwikkeling? Daarover gaat het in de
derde aﬂevering van het programma Plein ’45, vanaf zondag 11 juni
te zien bij RTV Seaport via Ziggokanaal 40. Plein 45 geeft duiding

aan de politieke actualiteit en belangrijke ontwikkelingen in de gemeente Velsen en de regio. Het programma laat zien welke belangen
en afwegingen ten grondslag liggen aan beleid en politieke besluitvorming en wat de impact hiervan
is op de lokale en regionale samenleving. Het programma is terug
te zien via Uitzending Gemist op
www.rtvseaport.nl.

• De Verantwoordingsnota Toezicht, Handhaving en Veiligheid
2016 is verschenen. Daarin staat
hoe het college aandacht heeft besteed aan toezicht, handhaving en
veiligheid in de gemeente Velsen.
• In 2016 konden mantelzorgers

weer een cadeaubon van 25 euro
krijgen. Door een huis-aan-huis
actie zijn veel mantelzorgers in
beeld gekomen. Speciale aandacht
was er voor jonge mantelzorgers.
Meer informatie: raad.velsen.nl.

Infopagina
8 juni 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Vergunningen voor
woningen statushouders
Er mag gewoond worden op de
drie woonlocaties voor statushouders; de vergunningen zijn
verleend.

Het is al langer bekend dat de gemeente Velsen het voornemen heeft
om statushouders te laten wonen in
panden aan de Dobbiuslaan in Santpoort-Noord, Platbodem in Velserbroek en Venusstraat in IJmuiden.
Tot nu toe konden deze panden alleen gebruikt worden voor maatschappelijke functies. Woningcorporatie Velison heeft bij de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd om tijdelijk te kunnen afwijken van deze bestemming en wonen
op de locaties mogelijk te maken. Na
het volgen van de inspraakprocedure zijn deze omgevingsvergunningen verleend, zodat er ook gewoond
mag worden. Voor de locaties Venusstraat 2 en Platbodem 197 geldt
dit voor vijf jaar. Voor de locatie
Dobbiuslaan 56 geldt dit voor tien
jaar. Belanghebbenden kunnen tegen de drie omgevingsvergunningen bezwaar maken binnen zes we-

ken na verzenddatum van de besluiten.
In Velserbroek en in IJmuiden
zijn handtekeningenacties gehouden om de inspraakreacties te ondersteunen. De meeste argumenten hadden echter geen betrekking
op de vraag of er op deze locaties gewoond mag worden, maar vooral op
wie er gaan wonen, namelijk statushouders. Het college van B&W is
zich bewust van de inhoud van deze inspraakreacties. Dit maakt duidelijk dat aandacht voor het goed integreren van statushouders belangrijk is.
Het zijn tijdelijke kleinschalige locaties met voorzieningen in de omgeving en er is een sociaal beheerder op de locatie. De verwachting is
dat dit zal bijdragen aan de gewenste, snelle integratie van statushouders. De eerste ervaringen met een
andere locatie waar meerdere statushouders samen wonen, deTorricellistraat in IJmuiden, zijn positief.

Veilig de zomer door
In de zomer zijn veel mensen op
vakantie of dagjes uit. Maar het
is ook toptijd voor inbrekers, omdat ze weten dat bewoners weg
zijn of omdat ze een raam open
zien staan. Om het aantal woninginbraken deze zomer nog verder
te verlagen, vraagt de gemeente Velsen al haar inwoners om het
inbrekers zo moeilijk mogelijk te
maken. Voorkom inbraak en volg
deze tips!

• Op vakantie? Licht de buren in!
Vertel uw vertrouwde buren over
uw vakantieplannen. Zij kunnen op
uw woning letten en helpen deze een
bewoonde indruk te geven. Door de
post weg te halen, de plantjes water
te geven, de auto af en toe eens op de
oprit te zetten en een lampje aan te
doen.

dachte situatie (bijvoorbeeld geluiden vanuit uw woning terwijl u
er niet bent) direct de politie moeten bellen via telefoonnummer 112,
het nummer voor spoed. Snel alarm
slaan, betekent een grotere kans om
de inbrekers te pakken.
Naast deze tips blijft het natuurlijk
van belang om te zorgen voor goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen en deuren. Een goedgekeurd
slot voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Vraag hierover advies aan een
PKVW-bedrijf. Erkende PKVW-bedrijven uit de buurt vindt u op http://
www.politiekeurmerk.nl/bewoners/
expert-inschakelen/vind-een-politiekeurmerk-expert.

• Dagje weg? Deur op slot!
Ramen en deuren staan vaker open
met het mooie weer. Een insluiper
kan dan zonder in te breken uw woning binnenkomen en er binnen enkele minuten met uw spullen vandoor zijn. Doe uw deuren en ramen
op slot; ook al gaat u maar heel even
naar de buren, boodschappen doen
of even naar boven om bijvoorbeeld
de was op te hangen. Leg kostbare
spullen uit het zicht.
• Bel 112 bij verdachte situaties!
Vertel uw buren dat ze bij een ver-

Bijeenkomst locatie
Motorhuis Santpoort
Fietstocht Zee- en Duinwijk
Waar kun je als jongere nou lekker
chillen in Zee- en Duinwijk? Wie
daar een mening over heeft, of
nieuwsgierig naar is, kan meefietsen op donderdag 15 juni van half
4 tot 5 uur. Iedereen mag mee!

Dan ga je, samen met medewerkers
van de gemeente Velsen, de wijk in

op zoek naar een goede plek voor
een JOP, een Jongeren Ontmoetings
Plek. Vertrek bij parkeerterrein
sporthal Zeewijk. Iedereen mag mee.
Neem je eigen fiets mee en meld je
aan bij fietstochtzeeduinwijk@velsen.nl. En als je een idee hebt voor
een goeie plek: zet dat erbij! (foto: gemeente Velsen)

Woensdag 14 juni 2017 is er een
inloopavond over de bouw van
de 10 twee-onder-één kapwoningen op de plek van het vroegere Motorhuis in Santpoort-Noord.
U bent van harte welkom in Café
de Wildeman, Hoofdstraat 142 in
Santpoort-Noord tussen 18.30 en
20.30 uur.

Het college van B&W heeft op 23
mei jl. besloten om voor de locatie Motorhuis een ontwerpbestemmingsplan, een ontwerpbesluit omgevingsvergunning en een ontwerp-

besluit hogere waarde Wet Geluidhinder ter inzage te leggen. Hiermee
wordt de bouw van 10 twee-onderéén kapwoningen mogelijk gemaakt.
Gedurende de 6 weken dat de stukken ter inzage liggen heeft u de mogelijkheid om hierop een zienswijze in te dienen. Om u de gelegenheid
te geven de plannen in te zien en vragen te stellen organiseert Velsen een
informatieavond, samen met Wibaut, grondeigenaar en ontwikkelaar van de locatie. Wie de stukken
wil hebben, kan zijn/haar e-mailadres achterlaten.
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Evenementen in Velsen
Er valt komende weken weer veel te doen, te zien en te beleven in
Velsen. Sportief, educatief of gewoon leuk. We hebben een paar
evenementen voor u op een rijtje gezet.

Zaterdag 10 juni
- Henk van Delden Straatvoetbaltoernooi, Plein 1945 IJmuiden
Zondag 11 juni
- Decathlon Tour Ride (fietstocht), Spaarnwoude
Vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 juni
- Dorpsfeest Velsen-Noord
Zaterdag 17 en zondag 18 juni
- Havenfestival IJmond, Trawlerkade IJmuiden
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IJmuiden zonder zwerfvuil
In één middag een schone wijk
– het kan! Op woensdagmiddag
14 juni organiseren de wijkteams
IJmuiden-Noord & -Zuid het evenement IJmuiden Zonder Zwerfvuil. Jong en oud kan helpen opruimen, er is van alles te doen en
zwerfvuil komen brengen mag
ook!

Woont u in IJmuiden-Noord of
IJmuiden-Zuid? Kom dan woensdagmiddag 14 juni helpen om de hele
wijk op te ruimen! Feestlocatie voor
het evenement is het Moerbergplantsoen (bij de skatebaan). Hier wordt
het zwerfvuil ingezameld en je kunt
hier prikstokken, vuilniszakken en
handschonen lenen. Maar er is nog

veel meer: HVC is er om informatie te
geven over afval, het Pieter Vermeulen Museum zorgt voor educatieve
spellen, de wijkplatforms presenteren zich en het Sociaal Wijkteam is er
ook. Kom je zwerfvuil brengen? Dan
krijg je daar wat leuks voor terug!
Kom dus woensdag 14 juni om 2 uur
naar het Moerbergplantsoen. Er
zijn verschillende looproutes door
heel IJmuiden-Noord en IJmuidenZuid. Organisatoren: De Beestenbende, Wijkplatform IJmuiden-Noord
en -Zuid, Stichting Welzijn Velsen,
HVC, Woningbedrijf Velsen, Velison
wonen, Pieter Vermeulen Museum,
Sociaal Wijkteam en Gemeente Velsen.

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

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

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

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

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014
alle vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast
wordt er ook gepubliceerd op de
Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen De Jutter en
De Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.raad.velsen.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode
van 27mei 2017 tot en met 2 juni 2017 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning
hebben ontvangen op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kompasstraat
4,
verwijderen
schuur, herstellen van een muur
(29/05/2017) 13788-2017;
Trompstraat 193, plaatsen dakopbouw (30/05/2017) 14140-2017;
Kennemerplein, Van Poptaplant-

soen, plaatsvinden feestweek (zomerfestival) (31/05/2017) 142522017;
Lange Nieuwstraat 491, plaatsen nieuwe winkelpui (1/06/2017)
14402-2017.
Driehuis
P.C. Hooftlaan 52, plaatsen dakkapel
(29/05/2017) 13799-2017;
Van den Vondellaan 4, wijziging op
reeds verleende vergunning (plaatsen dakkapel) (02/06/2017) 144472017;
Wolff en Dekenlaan 1, plaatsen 4 tijdelijke noodlokalen
(1/06/2017)14418-2017.

Santpoort-Noord
Patriciuslaan 24, plaatsen hekwerk
op uitbouw (31/05/2017) 141692017.
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 57A, plaatsen
jongerenontmoetingsplek
(JOP) (23/05/2017) 13869-2017;
Wijnoldy Daniëlslaan 34, plaatsen
dakkapel voorzijde (30/05/2017)
13980-2017;
Bloemendaalsestraatweg 89, wijzigen tandprothesepraktijk naar fysiotherapiepraktijk (30/05/2017)
14023-2017.

Velsen-Noord
Witte Hekweg 68, plaatsen opslagloods (1/06/2017) 14375-2017.
Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 23, inpandige constructieve doorbraak (31/05/2017)
14185-2017
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: bel 140255.
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
Snippenbos ong. kavel 7, oprichten
woning (02/06/2017) 9868-2017
Venusstraat 2, wijzigen gebruik naar
5 tijdelijke woonunits voor statushouders (6/06/2017)
Driehuis
Valeriuslaan 68, vergroten 2e verdieping (31/05/2017) 10625-2017
Driehuizerkerkweg 21, vergroten
woning (02/06/2017) 9506-2017
Van den Vondellaan 4, plaatsen dakkapel (6/06//2017) (Flits) 144472017.
Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedelaan 42,
kappen boom (01/06/2017) 125002017
Dobbiuslaan 56,wijzigen gebruik
naar 8 tijdelijke woonunits voor statushouders (6/06/2017) 4455-2017
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 34, plaatsen dakkapel (31/05/2017) 139802017
Willem de Zwijgerlaan 14, kappen

boom (01/06/2017) 12750-2017
Duin-en Kruidbergerweg ong. nabij nr. 89, gebruiken weiland als
parkeerterrein op 5 juni 2017
(01/06/2017) 10974-2017
Wijnoldy Daniëlslaan 20, kappen
twee bomen (02/06/2017) 103532017
Velserbroek
De Zeiler 78, vergroten tweede verdieping (02/06/2017) 8056-2017
Platbodem 197, wijzigen gebruik
naar 9 tijdelijke woonunits voor statushouders(6/06/2017) 4463-2017
APV artikel 2:17 Evenementen
IJmuiden
32ste Van Delden Straatvoetbal Toernooi op 10-06-2017 van
09.00-17.00u, locatie Plein 1945
(31/05/2017) 11659-2017
Zomerfestival (Ibiza fair + zomermarkt) op 1 juli 2017 van 10.0017.00uur, locatie Lange Nieuwstraat en Plein 1945 te IJmuiden
(31/05/2017) 2088-2017

Santpoort-Noord
Stilleto-run hardloopwedstrijd op 24
juni 2017 tussen 12.00 en 15.00 uur,
locatie Hoofdstraat,(31/05/2017)
11786-2017
Santhappen Nieuwe Stijl op 10 juni 2017 van 16.00 tot 23.30, locatie Broekbergerplein, (31/05/2017)
11735-2017
Velsen-Noord
Dorpsfeest Velsen-Noord van 16 t/m
18 juni 2017, locatie Stratingplantsoen (31/05/2017) 10285-2017
Velserbroek
Avondvierdaagse Haarlem e.o. van
13 t/m 16 juni 2017 tussen 18.00 en
22.00 uur, start- en finishlocatie:
Vestingplein (31/05/2017)116722017
APV artikel 5:18 Standplaatsen
Velserbroek
Klompenmakerstraat/Zadelmakerstraat, mobiele verkoopwagen voor
broodjes en lunch - verzoek om intrekking
standplaatsvergunning
22102-2016
(2/06/2017)144012017

Algemene subsidieverordening Velsen 2017
De raad van Velsen heeft in haar vergadering van 1 juni 2017 besloten:

- de Algemene subsidieverordening Velsen 2017 vast te stellen;
- de Algemene subsidieverordening Velsen 2017 in werking te laten treden 8
juni 2017;
- per gelijke datum de Algemene Subsidieverordening Velsen 2013 in te
trekken;

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 8 juni 2017.
Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Deze verordening wordt ook gepubliceerd op de website www.overheid.nl.

