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Moord op klaarlichte dag
Velsen-Noord - Op klaarlichte dag is vorige week donderdag een man op straat neergeschoten. Dat 
gebeurde omstreeks 15.30 uur in de Wijkeroogstraat, nabij de Velsertraverse. Het slachtoffer, een 23-
jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats, is ter plekke overleden aan zijn verwondingen. Er zijn 
geen nadere details over de schietpartij bekend gemaakt. De politie is nog op zoek naar de dader(s). 
Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Kennemerland, telefoon 0900-8844. (fo-
to: Reinder Weidijk)

Telstar traint alweer
Velsen-Zuid - Telstar heeft maan-
dag voor het eerst getraind onder 
leiding van Jan Poortvliet (mid-
den) en Toon Beijer (linksachter). 
Beide trainers waren eerder werk-
zaam in Velsen-Zuid. Poortvliet is 
aangetrokken als hoofdtrainer en 
Beijer combineert de functie van 
assistent-trainer met een baan als 
technisch manager. Ze tekenden 
allebei een contract voor drie sei-
zoenen.
AZ laat komend seizoen negen 
spelers ervaring opdoen bij Tel-
star: Mike Boelee, Kevin Brands, 

Edwin Gyasi, Ilias Haddad, Milan 
Hoek, Toine van Huizen, Marek 
Kaljumäe, Zlatan Kristanovic en 
Wouter de Vogel. Zij mogen te-
vens uitkomen voor Jong AZ.
Telstar speelt op zondag 31 ju-
li ter afsluiting van de open dag 
een oefenwedstrijd tegen Bay-
er Leverkusen onder 23 jaar. De-
ze wedstrijd staat in het teken van 
de IJmond Cup, die dit jaar voor 
het eerst wordt georganiseerd 
door de Witte Leeuwen. Het du-
el begint om 17.00 uur. (foto: Friso 
Huizinga)

Vier aanhoudingen
na overwinning Oranje
IJmuiden - In het centrum van 
IJmuiden is de viering van de 
overwinning op Slowakije flink 
uit de hand gelopen. Twintig mi-
nuten na het laatste fluitsignaal 
kwam het in de Velserduinweg, 
tussen de Lange Nieuwstraat 
en de Willemsbeekweg, tot een 
confrontatie met de politie. Tij-
dens de ongeregeldheden wer-
den vier personen aangehou-
den.
Op de Lange Nieuwstraat kwa-
men direct na de wedstrijd hon-
derden feestvierders bijeen om 
de overwinning van Oranje te 
vieren. Twee jongens van 14 
en 16 jaar staken daarbij zwaar 
vuurwerk af. Zij werden door de 
politie aangehouden. Hierdoor 

ontstond een grimmige sfeer. 
Leden van de Mobiele Eenheid 
vormden een linie om de agen-
ten die de aanhouding hadden 
gedaan af te schermen. Eén man 
werd aangehouden voor oprui-
ing van de menigte, een ander 
omdat hij een agent op het hoofd 
sloeg. Daarna werd het rustiger. 
De verdachten zijn meegenomen 
naar het bureau. Daar is proces-
verbaal opgemaakt.
Op www.dumpert.nl (zoekterm: 
IJmuiden) staan beelden van de 
ongeregeldheden. Daarop is te 
zien dat een jongen door politie 
in burger wordt afgevoerd.

Elders in deze editie: Veront-
waardiging over aanpak politie

Velsen-Noord - Zondagavond 
werd rond 23.00 uur gevoch-
ten in het Breesaperhof. Agen-
ten die ter plaatse kwamen za-
gen dat twee jongen begon-
nen in te slaan op andere men-
sen. De twee, broers van 16 en 
20 jaar, zijn in de boeien gewerkt. 
Het bleek dat de 16-jarige ruzie 
had gekregen en zijn broer en 
vader erbij had gehaald. De 16-
jarige trapte na zijn aanhouding 
nog een deuk in een politieau-
to. De amokmaker is ingesloten. 
Tegen hem wordt proces-verbaal 
opgemaakt.

Jongens 
aangehouden 
na vechtpartij

Kromhoutstraat 24 - IJmuiden - 0255 - 517 510
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Zie bericht elders
in deze krant.
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80-84 in IJmuiden, tel. 0255-
514229.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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Velsen-Noord.
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Velsen-Zuid. 
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IJmuiden - ,,Optreden bij rel-
len is goed, maar niet op de-
ze manier.’’ Dat zegt een ge-
tuige die zag hoe een hem 
bekende 18-jarige IJmuide-
naar door vijf agenten in bur-
ger werd geslagen en vervol-
gens in een politiebusje werd 
afgevoerd. Dat gebeurde tij-
dens de Oranjerel aan de Vel-
serduinweg, maandag direct 
na de wedstrijd Nederland-
Slowakije.

Volgens de oma van de jongen, 
zou hij alleen zijn hand hebben 
uitgestoken om een achtjarig 
jongetje te beschermen. Meteen 
daarop werd hij ‘in wurggreep’ 
door vijf man uit het publiek ge-
haald en in de steeg achter het 
gebouw van Woningbedrijf Vel-
sen stevig aangepakt. Daarvan 
zijn meerdere omstanders getui-
ge, die zich hebben gemeld bij 
de politie en bij de familie van de 
18-jarige jongen. Het zou gaan 

om vijf agenten in burger die 
waren gekleed in oranje feest-
tenue. 
De familie van de jongen is he-
vig ontdaan. De IJmuidense oma 
kwam dinsdagochtend haar ver-
haal doen bij de redactie van on-
ze krant: ,,Mijn dochter heeft hem 
net opgezocht op het politiebu-
reau. Hij had de striemen nog in 
zijn nek staan en was gewond 
aan zijn ribben en in zijn gezicht. 
Een dokter of EHBO-er heeft zijn 
verwondingen maandag behan-
deld. Ik ben er echt van ontdaan. 
Hij verdient zo’n aanpak niet. Als 
hij niet mijn kleinzoon was, dan 
zou ik net zo van streek zijn. De 
politie kan toch niet zo met jon-
gelui omgaan? Verschillende 
mensen, ooggetuigen, hebben 
me verteld dat hij op een heel 
harde manier werd geslagen. Er 
is contact met een advocaat ge-
zocht en zij wil zeker werk gaan 
maken van deze harde aanpak 
door de politie.’’ (Karin Dekkers)

Verontwaardiging 
over aanpak politie

AWV Eigen Haard opent 
nieuw kantoor Sluisplein
IJmuiden - Directeur Peter 
van Ling en wethouder Robert 
te Beest hebben op donder-
dag 17 juni het kantoor aan 
het Sluisplein geopend waar 
AWV Eigen Haard sinds kort  
is gevestigd.

Van Ling benadrukte in zijn toe-
spraak de lokale verankering 
van de woningcorporatie: ,,AWV 
is sterk lokaal verankerd. Wij 
zijn zoals wij dat zelf altijd zeg-
gen een Velsense corporatie, ac-
tief in drie van de zeven kernen 
(Velsen Noord, Velserbroek en 
IJmuiden). IJmuiden en Velsen 
Noord  zijn werkgebieden waar 
op het gebied van de woning-
bouw nog zeer veel moet gebeu-
ren.’’ Hij lichtte toe: ,,Onze veran-
kering met IJmuiden is sterk en 
op deze plek aan het kanaal op 
het Sluisplein, daar waar IJmui-
den eind 19e eeuw is ontstaan 
omdat de Kanaalgravers zich op 
deze plek vestigden, is de ge-
schiedenis van IJmuiden begon-
nen. Onze verbondenheid met 
dit gebied is recentelijk nog ver-

sterkt door de start van de bouw 
eind 2009 van twee appartemen-
tengebouwen in Oud IJmuiden. 
We hebben daarmee de start ge-
geven van de herstructurering 
van dat gebied. Dat kunnen wij 
niet alleen. Van belang daarbij is 
een goede samenwerking met 
het Woningbedrijf Velsen, de Ge-
meente en Bouwfonds.’’
Partnership is voor AWV Eigen 
Haard cruciaal. Een gemeen-
schappelijke visie van de sa-
menwerkingspartners in Velsen 
is nodig om de volkshuisvestelij-
ke opgaven in Velsen te kunnen 
realiseren.
AWV Eigen Haard verhuisde in 
februari  naar het Sluisplein, om-
dat de voormalige kantoorruimte 
aan het Marktplein op de nomi-
natie staat om gesloopt te wor-
den. Het nieuwe gebouw waar 
het KVSA kantoor had, kwam 
uiteindelijk in beeld en bleek 
voor AWV Eigen Haard een uit-
stekende locatie. Een stoer ge-
bouw sober en doelmatig in Oud 
IJmuiden bij de sluizen, havens, 
strand en duinen.
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DekaMarkt geeft ruim 
3 miljoen handjes weg
Velsen - De WK-handjes actie 
van DekaMarkt is zo’n groot suc-
ces, dat een aantal winkels door 
de voorraad heen raakt en klan-
ten teleur zal moeten stellen. 
Manager marketing & commu-
nicatie Aldo Breed: ,,Onvoorstel-
baar wat deze actie losmaakt. 
Tijdens zo’n evenement als het 
WK voetbal heb je natuurlijk veel 
concurrent ie . 
Als je kijkt naar 
de extra drukte 
in onze winkels 
en de moei-
te die klanten 
doen om hun 
v e r z a m e l i n g 
compleet te ma-
ken, hebben we 
met deze actie 
duidelijk raak 
geschoten. We 
horen verha-
len van kinde-
ren die posten voor de deur van 
de Deka in hun buurt, in de hoop 
een WK-handje te bemachtigen 
van een klant die niet spaart. 
Maar ook via Marktplaats wordt 
er driftig geruild en verkocht.” 
Zolang de voorraad strekt, kun-
nen klanten van DekaMarkt nog 
sparen voor gratis WK-handjes, 
grappige Disneyfiguurtjes die 

gekoppeld zijn aan het WK voet-
bal. DekaMarkt geeft ze weg bij 
elke 15 euro aan boodschappen. 
Klanten sparen zo snel, dat de 
bodem van de ingekochte voor-
raad van 3,3 miljoen razendsnel 
in zicht komt.
DekaMarkt introduceerde in 
1949 als eerste in Nederland 
het fenomeen zelfbediening. De 

s u p e r m a r k t k e -
ten is sinds 1 ja-
nuari 2009 onder-
deel van Detailre-
sult Groep NV. De-
kaMarkt heeft 85 
winkels in de pro-
vincies Noord- en 
Zuid-Holland, Gel-
derland, Overijssel, 
Flevoland, Dren-
the en Friesland. 
Speerpunten zijn 
lage prijzen, uit-
stekende kwali-

teit en het beste in vers. De or-
ganisatie heeft eigen productie-
bedrijven zoals twee eigen bak-
kerijen, een eigen vee- en land-
bouwbedrijf en een slagerij. 
Ook diverse distributiecentra en 
verscentrales, twee tuincentra, 
een (online) wijnmarkt en een 
tankstation zijn onderdelen van 
het bedrijf. 

Rotaryclub Velsen
in actie voor Suriname
Velsen - Rotaryclub Velsen zet 
zich momenteel in voor Surina-
me. De basisschool Ds. Rasmus 
Schmidtschool in Bronsweg Su-
riname heeft dringend behoefte 
aan schoolmeubilair. Het huidige 
meubilair van deze school is in 
zeer slechte staat. Zo dient een 
stukje schoolwand, dat zwart is 
geverfd, in de lokalen als school-
bord. Ook ontbreken allerlei 
voorzieningen in de lokalen. In 
de school krijgen 575 leerlingen, 
verdeeld over 17 lokalen, onder-
wijs. Bronsweg ligt in het oer-
woud op drie uur rijden van Pa-
ramaribo. 
Via bestaande langjarige con-
tacten is de RCV gevraagd mee 
te denken in het beschikbaar 

stellen van beter schoolmeubilair 
voor de Ds. Rasmus Schmidt-
school. Dit verzoek heeft er toe 
geleid dat de RCV in actie is ge-
komen en er in is geslaagd om 
overtollig schoolmateriaal in te 
zamelen. Zo zijn schoolmeubi-
lair, schoolborden, leermiddelen, 
enzovoort ter beschikking ge-
steld om naar Suriname te wor-
den verscheept.
In Paramaribo zorgt de Rotary-
club Paramaribo Residence voor 
vervoer naar Bronsweg in het 
binnenland. De RCV is blij dat 
de Ds. Rasmus Schmidtschool 
in Bronsweg op deze wijze kan 
worden geholpen en is de Vel-
sense basisscholen zeer erken-
telijk voor hun hulpvaardigheid.

Glamour en zaken doen 
bij Duin en Kruidberg
Santpoort-Noord - Zondag 
vond in de prachtige ambiance 
van Duin en Kruidberg een ‘Busi-
ness to Business event’ plaats, 
waarbij glamour niet werd ge-
schuwd. Honderd automobielen 
van De Mascotte, een vereniging 
van eigenaren van Rolls Royces 
en Bentleys, waren te bewonde-

ren bij Duin en Kruidberg, waar 
het twintigjarig jubileum van de 
vereniging werd gevierd.
Leden van MKB Velsen en HOV  
konden met relaties of familie 
genieten van een ‘powerlunch’, 
oud Hollandse spellen, een ‘fair’ 
of de demonstratie van een val-
kenier. (foto: Reinder Weidijk)

Nieuw in IJmuiden:
Petros Griekse Catering
IJmuiden - Zaterdag was Pe-
ter Storms eerste optreden als 
professionele kok, van zijn eigen 
Griekse cateringbedrijf Petros. Pe-
ter kookte vaker voor vrienden en 
maakte regelmatige heerlijke buf-
fetten voor vrienden en familie. 
Maar nu gaat hij zijn droom waar-
maken door een Grieks catering-
bedrijf op te zetten.
Waarom Grieks? Peter heeft al 
jong kennis gemaakt met Grieken-
land. Met zijn ouders ging hij er op 
vakantie. Later werd zijn band met 
Griekenland nog intensiever, om-
dat zijn zus met een Griek trouw-
de, die werkt in een Grieks ho-
telrestaurant. Peter en zijn zwa-
ger delen de passie van het ko-
ken en hebben veel kennis uitge-
wisseld over authentieke Griekse 
gerechten. In Nederland kan Pe-
ter dan ook elke keuken omtove-
ren tot een Griekse keuken. Zater-
dag was het eerste officiële Griek-

se warm en koud buffet van Petros 
Griekse catering. Naast het warm 
en koud buffet heeft Peter  zich 
gespecialiseerd in Griekse barbe-
cue, en hij heeft daar een heerlijk 
pakket voor samengesteld.
Als mensen een kok in huis willen 
om een heerlijk Grieks avonddi-
ner te nuttigen is dit ook mogelijk, 
vanaf 8 personen, Als gastheer 
of gastvrouw kan men de keu-
ken met een gerust hart in han-
den geven van Petros Griekse Ca-
tering, en daar worden de heer-
lijkste Griekse gerechten bereid. 
Wanneer iedereen lekker aan het 
eten is, ruimt Peter de keuken op 
en neemt later de afwas mee, zo-
dat men een heerlijke onbezorgde 
avond heeft.
Peter hoopt dat IJmuiden en om-
geving zijn weg weet te vinden 
naar Petros Griekse catering. Voor 
informatie: 06-19939750 of e-mail 
naar info@petroscatering.nl.

IJmuiden - Zaterdag 3 juli wordt 
van 09.00 tot 16.00 uur een ge-
zellige rommelmarkt op het Ken-
nemerplein (tegenover de Vo-
mar) gehouden. Met veel kra-
men die vol liggen met van alles 
wat. Wie zijn overtollige spullen 
wit verkopen kan een kraam hu-
ren. Voor meer informatie of re-
serveren van een kraam, telefoon 
0255-533233 of 06-10475023. De 
volgende rommelmarkten zijn: 
31 juli, 28 augustus en 11 sep-
tember.

Rommelmarkt

IJmuiden - FysioFit biedt de ge-
legenheid om onder begelei-
ding van een fysiotherapeut in 
een kleine groep te trainen. Het  
trainingsschema wordt speci-
aal op maat gemaakt en aange-
past wanneer dat nodig is. Hoe 
dit trainingsschema eruit komt 
te zien hangt af van de persoon-
lijke doelstellingen en mogelijk-
heden. FysioFit is vooral bedoeld 
voor iedereen die na fysiothera-
peutische behandeling behoef-
te heeft aan een vervolg op zijn/
haar training in een veilige om-
geving. Daarnaast is FysioFit bij 
uitstek geschikt voor mensen 
die extra professionele aandacht 
willen hebben als zij aan het trai-
nen zijn. Het voornaamste doel 
van FysioFit is dat  klachten aan 
het houdings- en bewegingsap-
paraat  verminderen of voorko-
men worden. Gedurende de pe-
riode van training bij FysioFit, zal 
het trainingsschema regelma-
tig worden geëvalueerd en waar 
nodig bijgesteld.
FysioFit is een beweegprogram-
ma van Fysiotherapie Maas c.s. 
Men kan per kwartaal deelne-
men en hoeft geen duur jaar-
abonnement af te sluiten. U 
traint al een keer per week van-
af 37,50 euro per maand. De trai-
ningen vinden plaats in de trai-
ningszaal aan Grahamstraat 105.
Wilt u starten of meer informa-
tie? U kunt dan contact opne-
men met onze receptie op 0255-
532211 of via onze website www.
fysiomaas.nl.

Begeleid 
trainen
bij FysioFit

Straatrover 
aangehouden
Regio - Een 33-jarige Haarlem-
mer meldde vorige week dins-
dagnacht rond 03.00 uur dat er 
een poging was gedaan om hem 
te beroven. Op de Schotersingel 
in Haarlem had een man geroe-
pen dat hij geld wilde hebben. 
De verdachte bleek een 23-jari-
ge vagebond, een bekende van 
de politie. De man verzette zich 
tegen zijn aanhouding en stomp-
te een agent in zijn gezicht. De 
man is in de boeien gewerkt en 
meegenomen naar het bureau. 
De politie onderzoekt of hij meer 
berovingen heeft gepleegd.

Maandag hebben onbekenden 
bij twee bewoners van het Zan-
dershof uit de tuin drie vlinders 
gestolen. Wat is daar de lol van, 
vraag ik mij af. 
Zo duur zijn ze niet en wij heb-
ben er toch wel weet van dat 
het zomaar gestolen kan wor-
den. Ook onze planten zijn 
straks niet meer veilig. Wat is 
woongenot.?
Dat ze zomaar iets uit je voor-
tuintje stelen. Ik weet het niet.
Mensen die dit lezen en het 

misschien gedaan hebben, het 
was na de overwinning van Ne-
derland met voetballen. Mis-
schien een slok op? Wees een 
man of vrouw en zet de vlinders 
weer netjes terug. Dan toon je 
pas echt wie je bent.
Hopelijk komen onze vlinders 
terug en krijgen we weer ver-
trouwen in  de mensen.mensen 
te duperen.

Naam en adres bekend bij de 
redactie

Ingezonden brief
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Uitvaartverzorging IJmond

“	Het klinkt
misschien raar,
maar ik hou
van mijn vak.”

Dick Meijer, Uitvaartleider

www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.

Veel bezoekers voor 
jaarmarkt Kennemerlaan
IJmuiden – Afgelopen zaterdag 
was de traditionele jaarmarkt 
weer op de Kennemerlaan, waar 
veel animo voor was. De kramen 
waren dit jaar anders opgesteld: 
geen linten aan beide kanten, 
maar de kramen stonden aan 
het begin en aan het einde met 
de ruggen naar elkaar toe. Hier-
door liepen de bezoekers er niet 
over de straat voor langs, maar 
via de stoep. Op het Kennemer-
plein versprong het weer, hier 
was wel een lint met kramen. 
,,Ik bezoek deze jaarmarkt altijd 
graag’’, zegt Dinie de Jong uit 
IJmuiden. ,,Het Moonlight Shop-
ping op de Lange Nieuwstraat is 
ook leuk, maar daar is zo wei-
nig ruimte. Als het daar druk is, 
kun je over de hoofden heen lo-
pen. Hier is het breder van opzet 
en daardoor heb je meer ruimte 
om gezellig de kraampjes langs 
te gaan. Het aanbod is ook heel 
breed, er zit altijd wel iets verras-
sends tussen.’’ 
Er waren veel kramen met kle-
ding en sieraden maar er was 
ook een helderziende die aura’s 
kon lezen. Er was een vernieuw-
de toverlippenstift in de aanbie-
ding die 24 uur kiss-proof is en 
op een andere kraam lagen de 
kleurige crocs hoog opgestapeld. 
Een vrouw werft zieltjes voor de 
leesmap en ook de dame met 

een kraam vol Tupperware was 
weer aanwezig. Veel belangstel-
ling was er boor de kraam met 
oranje T-shirts met opdruk, zoals 
een babymaatje waarop te lezen 
stond: ‘Mijn eerste WK’. ,,Het is 
echt stil’’, verzucht de uitbaat-
ster van de snackbar, die een 
heel terras voor de deur heeft 
uitgestald. Andere terrassen zit-
ten daarentegen wel vol. Stacey, 
die achter de kraam van Boeket-
terie Bonny staat, heeft weinig te 
doen: ,,Er komen wel veel men-
sen langs, maar ze kijken alleen, 
ze kopen niet.’’
Even verderop heeft Jan van 
de sieradenwinkel Groeten uit 
IJmuiden geen reden tot klagen: 
,,De mensen zijn verrast door 
ons aanbod op de kraam en lo-
pen ook allemaal even de winkel 
in. We verkopen goed.’’ Ook Ha-
rald van bloemist Abelia, die na-
mens de winkeliersvereniging 
Kennemerlaan spreekt, is tevre-
den: ,,Dit is het eerste weekein-
de dat het echt zomers weer is, 
je zou denken dat mensen eer-
der het strand opzoeken. Maar 
de opkomst viel heel erg mee. Ik 
heb veel positieve reacties ge-
hoord, ook over het aanbod en 
de vernieuwde opstelling van de 
kramen. We mogen spreken van 
een geslaagde jaarmarkt.’’ (Car-
la Zwart)

Dorpsfeest Velsen-Noord
Velsen-Noord – Afgelopen za-
terdag vond voor de zesde maal 
het Dorpsfeest plaats aan het 
Stratingsplantsoen. Begon het 
ooit als thuismarkt waar aller-
lei groepen en verenigingen 
zich presenteerden, tegenwoor-
dig is het veel groter van op-
zet. Naast de thuismarkt is er 
een grote feesttent waar aller-
lei optredens plaatsvinden en 
er is een kinderkermis waar de 
jongsten vermaakt worden. Bur-
gemeester Franc Weerwind ver-
richtte de opening, hij arriveer-
de met onder andere de wet-
houders Robert Te Beest en Ro-
nald Vennik in een luxe touring-
car. Later bleek, dat deze bus 
een cadeau is van de Stichting 
Vrienden van Velsen-Noord. Al-
le inwoners mogen van deze bus 
gebruik maken. ,,Ik heb hem al 
gereserveerd voor een uitstapje 
in de herfstvakantie’’, vertelt Ly-
dia Moreira, kinderwerkster van 
buurtcentrum De Mel. Stichting 
Welzijn Velsen hielp met de re-
alisatie van dit cadeau. ,,Dit is 
toch geweldig, wie heeft nu zo-
iets als een eigen bus?’’, zegt Ly-
dia. ,,Scholen mogen er mee op 
schoolreisje, sportclubs mogen 
de bus gebruiken en hij gaat ook 
al naar de Kerstmarkt. Bezoe-
kers van wijksteunpunt Water-
vliet kunnen er ook een uitstap-
je mee maken, er zijn plenty mo-
gelijkheden.’’ 
Leo Aardenburg, bestuurslid van 
de Vrienden van Velsen-Noord, 
vertelt: ,,Eigenlijk stond deze bus 
voor 2011 op ons verlanglijst-
je, maar door mazzel hebben we 
het eerder kunnen verwezenlij-
ken. Binnenkort komt er een in-
formatieavond met uitleg over 
het gebruik en de voorwaarden. 

Mensen die de bus willen ge-
bruiken moeten inwoner zijn van 
Velsen-Noord en donateur van 
onze stichting. Wij gaan het be-
heer doen en op zoek naar meer 
sponsors. Het is heerlijk wonen 
in Velsen-Noord, maar het ligt 
wel ingeklemd door de industrie. 
Door sponsor te worden kan het 
bedrijfleven iets terugdoen voor 
de overlast.’’
Op het grasveld vermaken de 
kinderen zich onder andere met 
steltlopen en blikgooien, bij het 
schminken staat een lange rij 
wachtenden. Er staat een pret-
mobiel met ballenbak en glij-
baan. In de tent wordt een de-
monstratie van rock & roll dan-
sen gegeven. De dansers bla-
zen even uit, het is warm in de 
tent. Even later is er een optre-
den van Nelson’s Blood. ,,EHBO, 
er is een gewonde bij de schom-
mels’’, klinkt uit de luidspreker. 
Op de thuismarkt presenteren 
zich onder meer kinderboerde-
rij de Rietvink, Kika, De Zonne-
bloem en voetbalvereniging Vel-
senoord. Er is veel belangstel-
ling voor de demonstratie van de 
brandweer van Corus. Nieuw dit 
jaar zijn het Reaal Straattennis-
toernooi en de demonstratie van 
tennisvereniging De Gieteling. 
Jos Bisscop werd uitgeroepen 
tot Velsen-Noorder van het jaar. 
Jarenlang werkte zij voor buurt-
centrum De Mel en zette zij veel 
nieuwe activiteiten op en stimu-
leerde en ondersteunde ze initi-
atieven van de bewoners. Zater-
dagavond was er een barbecue, 
zondagmorgen was er de be-
faamde zeskamp en die middag 
werd het dorpsfeest afgesloten 
met een Amsterdamse middag. 
(Carla Zwart) 

IJmuiden - Op 7 juli is er een 
kindermiddag bij de Baptisten-
gemeente aan de Eemstraat 23 
voor iedereen die in groep 4,5,6, 
zit van de basisschool. Het is de 
laatste kindermiddag voor de va-
kantie en het thema is bouwen. 
Om 13.45 gaan de deuren open 
en is iedereen welkom om 14.00 
uur  Deelname is gratis.

Kindermiddag 
Baptisten

Velsen-Noord - Politiemen-
sen hebben vorige week dins-
dagmiddag een onderzoek in-
gesteld in een schuur van een 
woning in de Wardenaarstraat 
omdat de zoon des huizes daar 
een door hem gestolen brom-
fiets zou hebben overgespoten. 
In de schuur troffen de agenten 
geen bromfiets aan. Korte tijd la-
ter zagen ze de bromfiets staan 
in de De Raetstraat. De 19-jari-
ge verdachte kwam aanlopen en 

beweerde dat de bromfiets van 
hem was. Toen de agenten hem 
confronteerden met het feit dat 
het chassisnummer was wegge-
werkt en er een vals kenteken op 
zat, ging hij op de loop. De agen-
ten konden hem niet achterha-
len maar zullen hem binnenkort 
aanhouden. Tegen de verdach-
te wordt proces-verbaal opge-
maakt. Verder wordt onderzocht 
of hij meer diefstallen op zijn ge-
weten heeft.

Bromfietsdief vlucht

IJmuiden - Politiemensen za-
gen zaterdag rond 18.50 uur een 
bestelauto slingerend over de 
Dokweg rijden. Zij zetten de be-
stuurder, een 21-jarige IJmuide-
naar, aan de kant op de Trawler-
kade. De IJmuidenaar bleek ern-
stig onder invloed van alcohol: 
hij werd aangehouden en mee-
genomen naar het politiebureau 
voor een ademanalysetest. In de 
bestelauto zaten twee Polen; bei-
den bleken eveneens onder in-
vloed van alcohol te verkeren en 
één van hen zat in de laadruim-
te. De 21-jarige bestuurder bleek 
zo ernstig onder invloed van al-
cohol, dat de politie zijn rijbewijs 
wilde invorderen. Dit kon echter 
niet omdat de man niet in bezit 
bleek te zijn van een geldig rij-
bewijs. Tegen hem is proces ver-
baal opgemaakt en hij kreeg van 
de politie eveneens bekeuringen 
voor het niet dragen van de au-
togordel en voor het vervoeren 
van personen in de laadruimte.

Slingerend 
over de weg

Velsen-Noord - Woensdag 7 juli 
om 19.30 uur houdt het Wijkplat-
form Velsen-Noord een vergade-
ring in Dienstencentrum Water-
vliet aan de Doelmanstraat 34.

Wijkplatform

IJmuiden - De politie heeft zon-
dag rond 03.00 uur een 20-jarige 
IJmuidenaar aangehouden die 
onder invloed van alcohol in zijn 
auto had gereden. De politie zet-
te de man op de Eridanusstraat 
aan de kant: hij bleek ruim drie-
maal de maximale limiet te heb-
ben overschreden voor een be-
ginnend bestuurder. Tegen hem 
is proces verbaal opgemaakt. 
Zaterdag rond 03.30 uur werd 
een 18-jarige IJmuidenaar aan-
gehouden in de Schutterstraat, 
omdat hij onder invloed van al-
cohol verkeerde. De IJmuide-
naar bleek niet in het bezit van 
een rijbewijs, waarvoor hij direct 
een bekeuring kreeg. Ook kreeg 
de jongeman een bekeuring 
voor het rijden zonder licht. Te-
gen hem is proces verbaal opge-
maakt. Rond rond 04.25 uur zette 
de politie een 22-jarige snorfiet-
ser uit Uitgeest aan de kant. Ook 
hij bleek onder invloed van alco-
hol te zijn. Tegen de man is pro-
ces verbaal opgemaakt.

Drankrijders 
aangehouden
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Rabobank Velsen en Omstreken
Steeds meer aanvragen 
Coöperatiefonds Rabo
Velsen - Het Coöperatiefonds 
stimuleert maatschappelijke ac-
tiviteiten in het werkgebied van 
Rabobank Velsen en Omstreken. 
Op deze manier werkt de Rabo-
bank samen met u aan een be-
tere maatschappij. Het fonds is 
sinds de start in 2007 succesvol 
gebleken. In het tweede kwar-
taal van 2010 werd voorlopig 
een hoogtepunt bereikt qua aan-
tal aanvragen. Daar zijn de leden 
van de ledenraad van de bank 
blij mee. Zeven van hen vormen 
de commissie van aanbeveling 
die vier maal per jaar de aanvra-
gen beoordelen.
Voorzitter Jaap van Straalen 
merkte op dat hij het een prima 
zaak vindt dat verenigingen en 
stichtingen de weg naar de Ra-
bobank hebben gevonden. ,,In 
de huidige tijd hebben vereni-
gingen en stichtingen het moei-
lijk. Ook het potje van het Coö-
peratiefonds is niet eindeloos, 
maar we proberen het beschik-
bare budget zo goed mogelijk te 
verdelen. Ik ben verrast over de 
verscheidenheid van aanvragen. 
Dat geeft een levendige discus-
sie onderling in de commissie”, 
aldus Van Straalen.
De volgende organisaties kun-
nen een financiële bijdrage van-
uit het Coöperatiefonds van Ra-
bobank Velsen en Omstreken te-
gemoet zien: Zeemanskoor De 
Raddraaiers voor een bijdrage 
aan de aanschaf van een geluids-

installatie, Comité 25 jaar Velser-
broek voor een bijdrage aan de 
realisatie van een boek over Vel-
serbroek, Stichting Spaarndam 
700 jaar voor een bijdrage van 
de uitgave van het boek ‘Spaarn-
dam, een radjetoe aan huizen’, 
Creatieve Maandagochtend 
Groep voor de aanschaf van een 
naaimachine, Voetbalvereniging 
SVIJ voor de aanschaf van twee 
doelen voor de Guppen Arena, 
Stichting Tegenkracht ontvangt 
een bijdrage voor de realisering 
van een powerpointpresenta-
tie om het doel van de stichting 
te promoten, Stichting Inloop-
huis Kennemerland voor de aan-
schaf van een laptop om te ge-
bruiken voor de administratie en 
de fondsen- en vrijwilligerswer-
ving, Stichting KerS voor het ge-
ven van workshops bij het pro-
ject Kunst in Houtrak en Stich-
ting Jeugdvereniging Don Bosco 
uit Spaarndam voor de aanschaf 
van een klimmuur. Heeft uw ver-
eniging of stichting een project 
dat in aanmerking komt voor het 
Coöperatiefonds? Kijk dan voor 
het aanvraagformulier op www.
rabobank.nl/velsen of stuur een 
e-mail naar communicatie@vel-
sen.rabobank.nl. Bellen kan na-
tuurlijk ook via 023-5133715.
De eerstvolgende vergadering 
van de Commissie van Aanbeve-
ling is 30 september. De aanvra-
gen moeten uiterlijk 16 septem-
ber binnen zijn bij de bank.

‘Hele dagen thuis gaat 
niet meer, wat nu?’
Regio - Dinsdag 6 juli is er weer 
een Alzheimer Café in Bever-
wijk/Heemskerk en het onder-
werp  is: ‘Hele dagen thuis gaat 
niet meer, wat nu?’ 

De gesprekleider Anke Beer-
lage zal Elsbeth Holz van 
Viva!Zorggroep ondervragen 
over de mogelijkheden van dag-
behandeling en activiteiten. Zij 
zullen uitleg geven over een 
nieuw initiatief en geboden zorg-
service te weten Ontmoetings-
Centrum VU–model (alias het 
Amsterdams model). Hier wordt 
drie dagen per week een onder-
steuningsprogramma geboden 
voor thuiswonende vergeetach-
tigen en hun mantelzorger. Dit 
nieuwe OntmoetingsCentrum 
heet Samenhof in Heemskerk en 
zal vanaf 1 juli geopend zijn. 
Meer weten? Ga naar het Alzhei-

mercafé in Buurtcentrum/Bras-
serie Waterrijck in Heemskerk 
op dinsdagavond 7 juli van 20.00  
tot 21.30 uur. De deur is open 
vanaf 19.30 uur. Adres: Lesset-
raat 4, 1966 SG Heemskerk.
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. De 
toegang én het eerste kopje kof-
fie zijn gratis. Aanmelding vooraf 
is niet nodig. De bezoekers krij-
gen informatie van hulpverleners 
en van mensen die uit eigen er-
varing spreken. Bij elk café wor-
den deze geïnterviewd door een 
vaste gespreksleider. Na dit ge-
sprek is er gelegenheid om vra-
gen te stellen. Er is een tafel met 
brochures en andere literatuur 
om thuis eens rustig na te le-
zen. Werkgroep Alzheimercafé is 
overdag bereikbaar onder tele-
foonnummer 06-33631872.

Garage voor alle merken
Mega benzinekortingen 
bij Q8 Martin Schilder
IJmuiden - Terwijl een groot deel 
van de Nederlandse autodealers 
in de problemen verkeert door 
de economische crisis, inves-
teert de Martin Schilder Groep in 
een nieuwe garageformule. Deze 
Drive-In Car Service, met vesti-
gingen in Alkmaar, Bloemendaal, 
IJmuiden en Schagen, is een ‘full 
service’ garage voor alle merken. 
Met deze formule sluit het bedrijf 
aan bij nieuwe Europese regel-
geving, die de consument meer 
vrijheid geeft in het kiezen van 
zijn garage.
Martin Schilder speelt met zijn 
nieuwe formule in op een aan-
tal ontwikkelingen in de auto-
markt. De afgelopen twee jaar 
zijn heel wat dealers verdwenen. 
Dat maakt het voor autobezit-
ters steeds lastiger om een ga-
rage te vinden voor onderhoud 
en reparatie. De Europese Com-
missie heeft daarnaast per 1 juni 
2010 een aantal regels aangeno-
men die voor meer marktwerking 
moeten zorgen in de automarkt. 
Autoproducenten mogen de ga-

rantie op hun auto’s niet langer 
koppelen aan de verplichting om 
het onderhoud bij de merkdea-
lers te laten doen. En universe-
le garages krijgen makkelijker 
toegang tot technische informa-
tie over auto’s van verschillende 
merken. Dat alles leidt tot meer 
keus en lagere kosten voor de 
consument.
Van maandag 5 tot en met za-
terdag 10 juli houden alle vesti-
gingen van Drive-In Car Service 
open huis. Wie kennis wil maken 
met de nieuwe garageformule is 
er welkom voor een rondleiding, 
een hapje en een drankje. Gedu-
rende deze openingsweek wordt 
onder de bezoekers iedere dag 
een gratis tankpas van Q8 tank-
stationster waarde van 40 euro 
verloot en daarnaast krijgt iedere 
tankende klant 20 cent korting 
per liter brandstof bij Q8 Martin 
Schilder IJmuiden aan Zeeweg 5. 
Tevens ontvangt elke klant bij 20 
liter brandstof een unieke mini-
atuurauto naar keuze, zolang de 
voorraad strekt.

Kleuters op
bezoek bij 
Reisbureau 
Reis en Zo
IJmuiden - Alle vier de kleuter-
groepen van o.b.s. De Vliegende 
Hollander hebben een bezoek 
gebracht aan reisbureau Reis 
en Zo op de Lange Nieuwstraat. 
De kinderen zijn op school druk 
bezig met het thema ‘Op reis’ 
en hebben in hun klas ook zelf 
een reisbureau opgericht. Om nu 
precies te zien of ze het wel al-
lemaal goed doen, hebben  zij 
de professionele hulp ingeroe-
pen van Andrea Gouda die al ja-
ren op het reisbureau werkt. De 
kinderen hadden van het reisbu-
reau diverse reisgidsen gekre-
gen en posters om hun ‘kantoor’ 
mee op te fleuren. Bij het bezoek 
aan Reis En Zo werden alle groe-
pen hartelijk ontvangen en kre-
gen precies te zien en te ho-
ren hoe een reis boeken in zijn 
werk gaat. Er wilden twee groe-
pen naar Euro Disney in Parijs en 
twee groepen naar Zuid-Afrika. 
De reisgidsen werden erbij ge-
pakt, een mooi hotel uitgezocht 
en toen moest er op de compu-
ter gekeken worden of er nog 
plaats was voor zoveel kleuters. 
Helaas, het was vol. Andrea ging 
een ander hotel zoeken maar zo-
veel kamers tegelijk boeken was 
wel moeilijk. Ook moest nog 
worden uitgezocht of ze met het 
vliegtuig, de auto, de bus  of de 
trein zouden reizen. Kortom, een  
reis boeken is een heel gepuz-
zel. Uiteindelijk is alles goed ge-
komen en mochten alle kinde-
ren ook nog in de vliegtuigstoe-
len zitten die in het reisbureau 
staan. Er werden veel foto’s ge-
maakt. En als klap op de vuurpijl 
had Andrea van Oad-reizen een 
cadeautje gekregen voor alle 
kleuterreisbureaumedewerkers. 
Ze kregen allemaal een ‘klap-
perhandje’ waarmee ze het Ne-
derlands elftal kunnen aanmoe-
digen en hiermee hebben ze ook 
het personeel van het reisbureau 
een groot applaus gegeven voor 
de zeer geslaagde ochtend.

Nieuws uit de
buurthuizen

Nieuws 
uit de
buurthuizen

De Spil De Mel
De

Dwars-
ligger

De
Brul-
boei

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Nieuws voor 
de schoter?

info@deschoter.nl

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900Bel 0255-533900

Geen krant gehad?

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Geen krant gehad?
Bel 0255-533900

Huttenbouw Zeewijk
IJmuiden - Op zaterdag 10 ju-
li begint de huttenbouw in Zee-
wijk. Dit jaar is het thema Mu-
ziek.
De vrijwilligers staan dan weer 
klaar om met de kinderen van 5 
tot en met 12 jaar hutten te bou-
wen. Om 10:.0 uur is de feeste-
lijke opening waarna het spek-
takel kan beginnen. Neem een 
hamer en zaag voorzien van je 
naam en telefoonnummer mee.
Patat en ijs maar ook limonade 
en snoepgoed is te koop maar je 
mag altijd je eigen lunch mee-
nemen.

Als het weer heel zonnig is, dan 
staat er een douche of badje. 
Neem dan wel je zonnebrand 
mee. De huttenbouw eindigt el-
ke dag om 16.30 uur. Een dag-
kaart kost 1,50 euro, maar als 
je de hele week komt is er een 
weekkaart voor 7,50 euro.
Op de vrijdag 16 juli is het al 
weer afgelopen en dan gaan we 
iets leuks doen. 
De huttenbouwcrew verwacht je 
op zaterdag 10 juli op het ter-
rein naast de voormalige Keet-
bergflat!
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Crescendo en Irene
op boerderij Zorgvrij
Velsen-Zuid - Zondag 4 ju-
li treden twee orkesten op bij 
Informatieboerderij Zorgvrij in 
Spaarnwoude. Het opleidingsor-
kest en opstaporkest van Cres-
cendo bestaan beide uit onge-
veer twintig muzikanten. Ze spe-
len leuke en vlotte muziek zoals 
walking on sunshine, highlights 
van Grease, Paseo Del Rio en 
Caribbean Sketches.
Het opleidingsorkest van de mu-
ziekvereniging Klein Orkest Ire-
ne uit Sint Pancras (foto) treedt 
deze middag ook op. Zij spelen 

mooie nummers als Inner Space, 
Pink Panther en Rats Bats and 
Spiders. 
De orkesten zijn leerorkesten 
waar enthousiaste muzikanten 
een eerste orkestervaring op-
doen.
Bij mooi weer zijn de concerten 
buiten op het erf en anders in de 
boerderij. 
De concerten zijn voor jong en 
oud en het begint om 13.00 uur. 
Informatieboerderij Zorgvrij ligt 
aan de Genieweg 50 in Velsen-
Zuid.

Forteiland zet deuren 
weer wagenwijd open
IJmuiden - Zondag 4 juli is er 
weer gelegenheid om het Fort-
eiland te bezoeken. De afvaart 
is vanaf Kop van de Haven met 
de rondvaartboot Koningin Em-
ma en na een kort vaartochtje 
wordt men afgezet op het eiland 
met het 19e eeuwse Pantserfort. 
Het fort maakte deel uit van de 
Stelling van Amsterdam en is nu 
een Unesco-monument. Natuur-
lijk zijn de bunkers en loopgra-
ven uit de Tweede Wereldoor-
log, toen het eiland onderdeel 
uitmaakte van de Atlantikwall, 
te bezichtigen. Forteiland is re-
centelijk als vergaderlocatie on-
derscheiden met drie ‘vergader-
hamertjes’. In de congreswereld 
wordt daaraan dezelfde waarde 
toegekend als aan sterren, waar-
mee in de horeca hotels en res-
taurants worden onderscheiden. 
De onderscheiding wordt toege-
kend door het Erkend Congres-
bureau en er zijn maximaal vijf 
hamertjes te verdienen. Maar 

één locatie in Velsen had tot nu 
toe hamertjes verdiend en dat is 
het Holiday Inn hotel in IJmui-
den, zij hebben er vier. Tijdens de 
rondleiding door het fort, onder 
leiding van ervaren gidsen, kunt 
u deze vergaderlocatie bezoeken 
en u verbazen over de hypermo-
derne hulpmiddelen in dit ou-
de fort. Natuurlijk is er nog veel 
meer te zien. De diorama’s in 
de oude kruit- en kardoesruim-
tes van het fort geven een rea-
listische kijk in het verleden en 
u komt alles te weten over zo-
wel de Nederlandse als de Duit-
se periode van het eiland. Vanaf 
het hoge uitkijkplatform kunt u 
dit schouwspel veilig bekijken. In 
de koepelzaal is gelegenheid om 
onder het genot van een hap-
je en een drankje nog even rus-
tig na te genieten. De ‘Koningin 
Emma’ vertrekt om 13.15, 15.15 
en om 17.15 uur. Reservering kan 
via www.ijmuidenserondvaart.nl 
of telefonisch op 0255-511676.

Spannende dressuur bij 
Hippisch Centrum Velsen
Velsen-Zuid - Afgelopen zon-
dag stond bij manege Hippisch 
Centrum Velsen in het teken van 
een dressuurwedstrijd voor de 
jongste ruiters.
Op deze stralende dag werden 
de eerste proeven te weten de 
A1 tot en met A3 proeven ver-
reden. Dertig ruitertjes hadden 
zich voor deze dag ingeschreven 
en om half 2 ging de wedstrijd 
van start. De pony’s waren net-
jes gepoetst en de kinderen za-
gen er super mooi uit in hun offi-
ciele rijkleding.
Veel trotse ouders konden dan 
ook genieten van de eerste dres-
suurwedstrijd van hun kind.
In de A3 werd eerste Kim van 
Loon met Lucky. Een fraaie 
tweede prijs ging naar Domini-

que Oorthuis met Panthera en 
de derde prijs mocht Jody Bur-
ger met Diva mee naar huis ne-
men. Tot slot ging de vierde prijs 
naar Suzan den Braber met Ro-
deo. Aansluitend volgende de A2 
proef. De eerste prijs ging naar 
Esmee Hoek met Panthera. De-
mi Hessels met Leo werd tweede 
en een derde prijs ging naar Pien 
Bosman met Diva.
Tot slot de A1 proef. Voor veel 
ruiters een spannende ervaring 
om voor het eerst een dressuur-
proef te rijden. Kim Blok met Di-
va werd eerste. Een knappe 
tweede prijs ging naar Yasmin 
Khoshknab met Amigo en derde 
werd Luna Langen met Rodeo. 
Maaike Beaufort met Red Rabbit 
werd uiteindelijk vierde.

Klant is koning?
De klant is koning, zegt men 
wel. Evenals respect voor de ou-
derdom, maar dat is vaak ver te 
zoeken. 
Ik werk bij een thuiszorgorgani-
satie, voor een cliënt van 89 jaar 
die lichamelijk nog aardig in or-
de is maar lichtelijk vergeet-
achtig is. Die is op eigen hout-
je naar een witgoedwinkel aan 
de Lange Nieuwstraat geweest 
om een nieuwe huistelefoon te 
kopen. 
De telefoon was echter niet ge-
schikt voor ouderen. Deze cliënt 
kon er niet mee overweg om-
dat de display niet goed te lezen 
was en de cijfers te klein.
De cliënt heeft na aankoop zon-
der nadenken het plastic wat 
om de telefoon zat weggegooid. 
Een week later was ik bij de-
ze client, dus ik ging mee naar 
die winkel om de telefoon om 
te ruilen. Wij werden geholpen 
door een volwassen werknemer. 
Dievertelde ons dat hij de tele-
foon niet terug wou nemen om-
dat het plastic er niet bij zat en 

er geen doekje over de tele-
foon was gehaald, terwijl die er 
gewoon schoon uitzag. Boven-
dien had mijn cliënt van 89 jaar 
oud, die lichtelijk vergeetachtig 
is en niet weet hoe de telefoon 
werkt, ook nog even de tele-
foonnummers van de familie uit 
de telefoon moeten halen.  Wat 
voor deze werknemer een koud 
kunstje is. 
Maar de werknemer wou wel 
een andere telefoon verkopen 
aan mijn cliënt. 
Nou er zijn jongeren die meer 
respect hebben voor senioren, 
dan deze volwassen werkne-
mer die in een lege winkel geen 
tijd voor zijn klanten maakt en 
niet begrijpt dat mensen van de 
leeftijd tussen de 60 en 90 jaar 
niets begrijpen van de elektro-
nische artikelen in deze tijd. Dat 
noemt zich een werknemer. Tijd, 
respect, de klant is koning, niet 
hier.

Naam en adres bij redactie be-
kend

Ingezonden brief
IJmuiden - Een 31-jarige Pool is 
zaterdag rond 23.00 uur op de Pla-
netenweg met zijn snorfiets geval-
len. De man klaagde over pijn in 
zijn been en tijdens het gesprek, 
rook een politiemedewerker bij de 
man een alchollucht. Daarop werd 
de man aangehouden en naar het 
ziekenhuis vervoerd in verband 
met het beenletsel. Een GGD-arts 
heeft in het ziekenhuis bloed af-
genomen om vast te stellen wat 
het alcoholpromillage is.

Ongeval 
met snorfiets

IJmuiden - De politie heeft vo-
rige week donderdagmiddag 
een 24-jarige vrouw uit IJmuiden 
aangehouden in een supermarkt 
aan het Kennemerplein. Een op-
lettende getuige had bij een me-
dewerker gemeld dat een vrouw 
spullen in een tas deed waarna 
zij de kassa passeerde zonder af 
te rekenen. De vrouw is vervol-
gens aangehouden. Zij had een 
behoorlijke hoeveelheid gestolen 
spullen in een geprepareerde tas 
liggen. De tas en de spullen zijn 
in beslag genomen. De verdach-
te is na verhoor donderdagavond 
weer in vrijheid gesteld. De poli-
tie maakt proces-verbaal op.

Aanhouding na 
winkeldiefstal

IJmuiden - Politiemensen heb-
ben dinsdagochtend in het kader 
van een lopend rechercheonder-
zoek naar grootschalige winkel-
diefstallen en naar woninginbra-
ken een woning in de Plancius-
straat doorzocht. In de woning is 
een zeer groot aantal van dief-
stal afkomstige goederen aan-
getroffen. Hieronder voor vele 
duizenden euro’s aan cosmetica 
dat is buitgemaakt bij diefstal-
len uit drogisterijen. Verder tal 
van artikelen uit supermarkten 
en spullen die zijn buitgemaakt 
bij inbraken in woningen. In het 
onderzoek dat begin juni is op-
gestart, zijn tot nu toe drie ver-
dachten aangehouden. De po-
litie zet het onderzoek voort en 
verwacht meer mensen te kun-
nen aanhouden.

Gestolen 
goederen

Regio - Politiemensen hebben 
zondagnacht rond 03.45 een 
23-jarige Haarlemmer aange-
houden. De man belemmerde 
op de Zandvoortselaan in Zand-
voort politiemensen het werken 
en dreigde een agente een ko-
gel door haar hoof te schieten 
als ze hem aanraakte. De man 
verzette zich tegen zijn aanhou-
ding maar is in de boeien ge-
werkt. Hij is meegenomen naar 
het bureau.

Man bedreigt 
politieagente
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ZorgSpecialist biedt 
zorg bij een open been
Santpoort-Noord - Eén van 
de ongemakken van het ouder 
worden kan een open been zijn, 
ook wel ulcus cruris genoemd 
De oorzaak is vaak een slechte 
bloeddoorstroming waardoor de 
huid dun wordt. 
Na een keer ongelukkig sto-
ten ontstaat een wond. Deze zit 
meestal bij de enkel of het on-
derbeen en geneest langzaam. 
Deskundige behandeling is be-
langrijk voor de genezing. Kwa-
liteitsmanager Marja Tiebie van 
de ZorgSpecialist: ,,Wij vinden 
het belangrijk dat onze cliënten 
op verantwoorde wijze zorg krij-
gen.
Daarom hebben we samenwer-
king gezocht met Convatec (een 
aanbieder in wondartikelen) en 
een arts van het flebologisch 
centrum in Alkmaar. Zij hebben 
onze medewerkers een gedegen 
training gegeven gebaseerd op 
de nieuwste inzichten op het ge-
bied van het verzorgen van het 
open been.
Wij zijn er trots op dat onze cli-
enten, ook bij de verzorging van 
een open been, kunnen rekenen 
op onze deskundige inzet, zodat 

ze letterlijk snel weer uit de voe-
ten kunnen!’’ Voor meer infor-
matie over dit onderwerp kunt 
u bellen met de ZorgSpecialist, 
telefoon 023-5100200 of mailen 
naar info@dezorgspecialist.nl. Of 
kom even langs op de Crocus-
straat 1 in Santpoort-Noord. Zie 
ook www.dezorgspecialist.nl.

Jazzdance uitvoering 
Dwarsligger groot succes
IJmuiden - Vorige week woens-
dag presenteerden de leerlin-
gen van De Dwarsligger afde-
ling dans de jaarlijkse voorstel-
ling voor het eerst in het Wit-
te Theater in de Kanaalstraat te 
IJmuiden.  
De enthousiaste leerlingen en 
het toegestroomde publiek - 
tweemaal uitverkocht, met in to-
taal 300 bezoekers - keken hun 
ogen uit in het prachtige thea-
ter. De  jazzdance leerlingen in 
de leeftijd van 3 tot 18 jaar, dan-
sen mee in de productie ‘Tijd’. 
Gedurende de twee spetteren-
de dansvoorstellingen lieten de 
leerlingen zien, waar zij zich zo 
het afgelopen jaar voor hebben 
ingezet. Peuterdans, jazz en pop 
kwamen allemaal voorbij op be-
kende nummers van onder an-

dere: Michael Jackson, Queen en 
Abba. De 85 leerlingen straalden 
op het podium, toonden zicht-
baar plezier en kregen na afloop 
van alle aanwezigen een dave-
rend en welverdiend applaus.
Ook brachten de enthousias-
te winnaars van de choreogra-
fiewedstrijd hun ingestudeerde 
dansen ten uitvoer. 
De Jazzdance groepen vallen 
onder leiding van choreogra-
fe en jazzdance docent Charis-
sa Bosschert die voor de orga-
nisatie van het spektakel de be-
reidwillige hulp kreeg van soci-
aal-cultureel werker Silvia Pip-
pel-Hamersma, achtien enthou-
siaste gemotiveerde hulpouders 
en vrijwilligers die deze bijzon-
dere dag in zeer goede banen 
leidden.

SenZ en Uitvaartverzorging 
IJmond bundelen krachten 
Regio - SenZ, de ledenservice 
van ViVa! Zorggroep en Uitvaart-
verzorging IJmond zijn een sa-
menwerkingsovereenkomst aan-
gegaan.
,,De belangrijkste reden voor 
deze samenwerking is dat het 
dienstenpakket van SenZ zo 
mooi aansluit bij onze dienstver-
lening”, aldus Matthijs de Gee, 
directeur van Uitvaartverzorging 
IJmond. 
Bij beide organisaties staat ‘Zorg 
voor leden, dichtbij voor ieder-
een’ centraal. Of dit nu gaat om 
een vraag over een bijzondere in-
vulling van de uitvaart, een vraag 
over zorgverlening (bijvoorbeeld 
hulp bij het huishouden, thuis-
zorg, verpleging en verzorging, 
thuiszorgwinkel, jeugdgezond-
heidszorg, mantelzorg) of een 
vraag over andere aanvullende 
dienstverlening, beide organisa-
ties vullen elkaar uitstekend aan. 

,,De klant wordt goed geholpen 
en het levert ook nog vele euro’s 
voordeel op’’, zegt Sindy de Veen, 
Accountmanager van SenZ.
Wie lid is van Uitvaartverzorging 
IJmond én van SenZ, krijgt 2,50 
euro collectiviteitkorting op het 
lidmaatschap van SenZ. Dit lid-
maatschap kost 17,50 euro per 
jaar per gezin. Lid worden van 
Uitvaartverzorging IJmond is 
kosteloos. SenZleden krijgen de 
eerste vijftig gedrukte rouwcir-
culaires en/of dankbetuiging-
kaarten gratis. Dit geldt alleen 
voor de basismodellen, exclusief 
de postzegels.

Meer informatie? SenZ, leden-
service ViVa! Zorggroep tele-
foonnummer 088-9958822 of 
www.senzpas.nl. Uitvaartverzor-
ging IJmond, telefoonnummer 
0800–0375 of www.ijmonduit-
vaart.nl.

Filmopname bij 
RC De Ruimte
IJmuiden - Zaterdag had een 
bont gezelschap van kunste-
naars zich verzameld op de 
stoep van RC de Ruimte, aan de 
J.P. Coenstraat te IJmuiden, op 
een dolle filmset.
Hans van den Ban, zelf ook beel-
dend kunstenaar en adviseur 
van de Rijksbouwmeester, is in 
samenwerking met RC de Ruim-
te al gedurende een jaar een he-
le grote festivalachtige tentoon-
stelling, de Piramide van IJmui-
den  aan het voorbereiden. De 
subtitel van deze tentoonstel-
ling is: Ik hoor een nieuwe we-

reld. In het filmpje, dat we later 
in de maand op Youtube gaan 
plaatsen, vraagt van den Ban, 
kunstenaars van over de hele 
wereld om een video in te zen-
den naar RC de Ruimte, met de 
vraag: waar wil jij naar toe? Hoe 
zie jij de toekomst? Ook aanwe-
zig in het pak met het geraam-
te erop was Dick El De masiado. 
Dick komt op 4 september met 
zijn Cumbiaband, het openings-
feest, van de tentoonstelling de 
Piramide van IJmuiden  muzikale 
luister bij zetten. (foto: stadsfoto-
graaf Selma Schepel)

Traditie nog 
steeds een 
groot succes
Santpoort-Noord - Al ruim 30 
jaar bestaat de traditie om in ju-
ni met de Peuters en ouders van 
speelzaal WOP het indianenfeest 
te vieren. Ook dit jaar, op 18 juni 
was het weer groot feest! In het 
Burgemeester Rijkenspark ont-
stond in korte tijd een waar in-
dianendorp! De peuters die het 
voor het eerst meemaakten, von-
den het wel een beetje span-
nend. De ‘oudgedienden’ ge-
noten nog meer van het feest 
en vinden het eigenlijk wel een 
beetje jammer dat ze volgend 
jaar niet meer mee mogen doen, 
als ze op de basisschool zitten.
Kortom, het feest is onderhand 
een begrip geworden voor veel 
kinderen. Dus, volgend jaar weer 
op naar het Indianenbos! Zie ook 
www.velsenpeuterspeelzalen.nl.

Regio - De politie trof zaterdag-
avond op de Zijlsingel in Haarlem 
rond 21.30 uur twee meisjes van 
14 jaar aan, die onwel waren ge-
worden in een uitgaansgelegen-
heid. 
Zij vertelden dat zij alleen cola 
hadden gedronken en dat zij hun 
glas even onbeheerd hadden ge-
laten. Toen zij weer uit het glas 
hadden gedronken, werden zij on-
wel. De meisjes vermoedden dat 

er drugs in hun drinken was ge-
daan. De politie heeft een ambu-
lance laten komen om de meis-
jes te laten onderzoeken. Een van 
de meisjes, een 14-jarige Amster-
damse, werd door de ambulance 
meegenomen naar het ziekenhuis; 
zij was minder aanspreekbaar en 
had meerdere keren overgege-
ven. Het andere meisje, afkomstig 
uit Zandvoort, kon na behandeling 
met haar moeder mee naar huis.

14-jarige meisjes onwel 
in uitgaansgelegenheid

Woningbrand
Regio - De politie kreeg vorige 
week vrijdagmorgen een mel-
ding van een binnenbrand in een 
woning op de Gedempte Raam-
gracht in Haarlem. De agenten 
zagen een enorme rookontwik-
keling  vanuit de zolderverdie-
ping. De brandweer heeft het 
vuur geblust. Er bleek niemand 
meer in de woning aanwezig te 
zijn. Twee honden en twee kat-
ten waren naar buiten gerend. 
Zij zijn ongedeerd gebleven en 
met hun eigenaren herenigd. 
De oorzaak van de brand is nog 
niet bekend. Dit wordt nog on-
derzocht.

Zware
mishandeling
Regio - De politie trof zaterdag-
nacht rond 03.50 uur een 25-jari-
ge Heemstedenaar aan, die zou 
zijn mishandeld door twee Haar-
lemmers in de leeftijd van 20 en 
21 jaar. Deze Haarlemmers zou-
den richting de Kruisstraat zijn 
gelopen. Door politiebikers wer-
den de verdachten snel aange-
houd in de Kruisstraat. De poli-
tie heeft een onderzoek ingesteld 
naar de mishandeling.
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Ilse Ligthart in zes 
maanden naar Z2
Velsen-Zuid - Zondag is Il-
se Ligthart Z2 geworden. In ja-
nuari is zij op manege de Groe-
ne Heuvel begonnen in de L1 
met paard Sidney. In Februari is 
ze over gestapt op paard Vito, 
wat nog niet hoog had gelopen. 
Toen ze in april de Z1 doorlopen 
had, bleek dat Vito de wissels 
niet deed dus moest ze opnieuw 
met paard Nearco de Z1 door. 
Dat is gelukt en kan ze er trots 
op zijn dat ze als manege ruiter 
de Z2 heeft gehaald in een on-
gekende korte tijd van een half 
jaar! Uiteraard kon dit niet zon-
der haar trainer van Manege Va-
rioHippiQue in Velsen-Zuid, Va-
lentijn van Weering die zelf Lich-
te Tour rijdt en jury lid is. Ook hij 
heeft in een korte tijd leren rijden 
en kon dus Ilse begeleiden in het 
leerproces, overigens niet onver-
dienstelijk want vaak wordt Ilse 
eerste of tweede! Uiteraard stopt 
het hier niet bij. Valentijn zegt dat 
Ilse een talent heeft in het uit-

voeren van de aanwijzingen. Ze 
doet precies wat er in de training 
geleerd word. De lessen zijn met 
name wedstrijd gericht en de be-
langrijkste basis is paardvriende-
lijkheid die Valentijn van zijn in-
structrice Els Schotman geleerd 
heeft. Uiteraard willen ze samen 
door naar de subtop.

Young Art Festival: 
kwaliteit en diversiteit
Regio - Het Young Art Festival in 
Beverwijk viert vrijdag 16 en za-
terdag 17 juli haar viijfde editie. 
Van een lokaal jongerenfestival 
heeft het Young Art Festival zich 
ontwikkeld tot een cultureel eve-
nement van formaat op het ge-
bied van muziek, theater, (beel-
dende) kunst, korte films en li-
ving art.
Vrijdag 16 juli vanaf 17.00 uur 
zal de nadruk liggen op theater, 
het expositiepad en zullen twee 
band tussen de theateracts spe-
len: Jenny Lane en The Tunes. 
Dit jaar is er ook een samenwer-
king gevonden met toprestau-
rants Ome Pietje, de Open Keu-
ken en Restaurant Westerhout 
uit de regio, die op vrijdag en za-
terdag heerlijk eten en drinken 
aanbieden.
Zaterdag 17 juli zal het park van-
af 14.00 uur bol staan van talent-
volle acts uit de omgeving, op-
tredens van regionale arties-
ten en landelijk bekende arties-
ten als Caro Emerald, Go Back To 
The Zo, Beans & Fatback en Bas-
kerville. 
De organisatie heeft dit jaar een 
ijzersterke theaterprogramme-
ring met Jeroen Leenders, Op 
Sterk Water en het Hoosh The-
ater als landelijk bekende thea-
termakers. De organisatie is erg 
trots op de diversiteit die binnen 
het fenomeen theater is weten 
aan te trekken, zo is er onder an-
dere muziektheater, cabaret, een 
monoloog, mime invloeden en 
danstheater. Ook het onderdeel 

korte film is naar een hoger ni-
veau gebracht doordat de Young 
Art Korte Film Award, een voor-
ronde heeft weten te organise-
ren in samenwerking met bios-
coop Cineworld. Op 14 juni zijn 
hieruit vier finalisten verkozen 
die tijdens het festival vertoond 
zullen worden in de Minibios, 
een zeecontainer die is ingericht 
met de juiste faciliteiten voor een 
heuse bioscoopbeleving. 
Door de samenwerking met stu-
denten van diverse kunstacade-
mies te intensiveren verschijnen 
er diverse kunstzinnige bouw-
werken op het festivalterrein. 
Het park zal wederom getrans-
formeerd worden tot een zin-
nenprikkelende totaalbeleving 
en het expositiepad zal vol staan 
met hoogwaardige kunst, foto-
grafie en performances van on-
der andere Linda Molenaar en 
Eva Gouda. 
Het Young Art Festival heeft zich 
in vijf edities ontwikkeld tot een 
broeinest voor creatieve jonge-
ren uit de omgeving. 
Het biedt een platform voor stu-
denten van academiën om auto-
nome kunst te maken, en heeft 
dit jaar acts die nationaal be-
kend zijn aan weten te trekken 
om Beverwijk te laten zien dat 
het kan bruisen.
Vrijdag 16 en zaterdag 17 juli 
gebeurt het in Park Westerhout 
in Beverwijk. Entree op vrijdag 
is gratis en op zaterdag (vanaf 
15.00 uur) 5 euro. Zie ook www.
youngart.org. 

Zonnebloem bij Volks-
tuinvereniging Wijkeroog
Velsen-Noord - De vaste tradi-
tie van Volkstuinvereniging Vel-
sen-Noord om aan het begin van 
de zomer een bijzondere groep 
voor de barbecue uit te nodi-
gen, verblijdde de Zonnebloem 
uit Velsen-Noord. 
Alsof bekend was dat het afge-
lopen woensdag prachtig weer 
zou zijn werd er afgesproken om 
in het zomers wit aan de uitnodi-
ging gehoor te geven. Om 10.00 
uur ’s morgens vertrokken van-
af Watervliet in totaal 60 Zonne-
bloem klanten inclusief de bege-
leiders op weg naar het volks-
tuincomplex. Een lange rij van 
wandelaars met of zonder rol-
lator, bestuurders van scootmo-
bielen en personen in een inva-
lide wagen zetten koers naar het 
complex. Voor de meeste deel-
nemers was de route ook een 
eerste kennismaking met de ver-
nieuwde paden door het Wijker-
oogbos. 
Na ontvangst met koffie en een 
welkomstwoordje door de voor-
zitter Kees van der Zwet Slote-
maker, werd er gelegenheid ge-
boden om het complex te be-

zichtigen. Fantastisch vonden de 
Zonnebloem klanten de kennis-
making met de prachtige tuinen 
op het complex. Een verschei-
denheid aan planten en groen-
ten geteeld op de verschillende 
tuinen leverde veel vragen op. 
Na de rondgang op de tui-
nen was het tijd om de inwen-
dige mens te verwennen. En de 
Zonnebloem klanten verwen-
nen dat hebben de vrijwilligers 
van Volkstuinvereniging Wijker-
oog gedaan. Onder een stralen-
de zon was het echt genieten 
van de drankjes en de smakelij-
ke barbecue. 
De tijd vloog om en om 14.00 
uur werd de terugtocht na vele 
dankbetuigingen aan de organi-
satie van deze dag weer ingezet. 
Het meest treffend werd de dag 
door een van de deelnemers ver-
woordt.
,,Als je leefwereld zich normali-
ter beperkt tot de woonkamer en 
de naaste omgeving van je huis 
of appartement en je wordt door 
mensen op zo’n fantastische wij-
ze verwendt, dan put je weer een 
poosje moed voor de toekomst.” 

Zeevismarathon
op de Noordpier
IJmuiden - Zeehengelsport ver-
eniging ZHSV Zeevissen.com 
organiseert alweer de twaalf-
de Zeevismarathon. Traditioneel 
wordt de zomereditie vervist op 
4 en 5 september. Na de nood-
gedwongen uitstap van de 2009 
versie naar het Noordzeekanaal 
is deze keer wederom de Noord-
pier in Velsen-Noord het decor 
voor dit evenement.
De Zeevismarathon is maar liefst 
30 uur onafgebroken zeevissen! 
Vanwege de duur van de wed-
strijd is er voor de vissers volop 

mogelijkheid om op vele verschil-
lende manieren een vis te van-
gen. Met behulp van de spon-
soren Goedvolk Hengelsport en 
restaurant Sea You is het weer 
mogelijk dit evenement te hou-
den. De wedstrijd begint op za-
terdagmorgen om 08.00 uur en 
duurt tot zondagmiddag 14.00 
uur. Nadat iedereen de spul-
len heeft opgeruimd en de vis-
sen geteld zijn, is de prijsuitrei-
king in Restaurant Sea You aan 
het begin van de Noordpier. Zie 
ook www.zeevissen.com.

Bijeenkomst
‘Passie
voor Velsen’
IJmuiden - Onder het motto 
‘Passie voor Velsen’ organiseert 
Woningbedrijf Velsen op 8 juli 
vanaf 19.30 uur een bijeenkomst 
in de kerk aan de Helmstraat. Het 
woningbedrijf heeft vijftien be-
kende en onbekende inwoners 
van Velsen gevraagd hun bijzon-
dere plekje binnen de gemeen-
te Velsen te fotograferen en per-
soonlijk toe te lichten. Een kun-
dig gastheer en een taalvirtuoos 
zorgen er, met de samenstel-
lers van deze fotoserie, voor dat 
het een inspirerende en gezelli-
ge avond wordt. In gesprek met 
samenwerkingspartners blijkt bij 
Woningbedrijf Velsen telkens dat 
vele mensen trots zijn op Velsen. 
Trots op de natuur, op de cultuur, 
op de zee, op de diversiteit, op de 
verborgen plekjes… Alleen is dat 
te weinig te zien. Het beeld van 
Velsen is daarmee voor de bui-
tenwereld niet compleet. En dat 
vindt het woningbedrijf jammer. 
Velsen is namelijk een veelzijdige 
gemeente met voor elk wat wils. 
Met de bijeenkomst op 8 juli wil-
men daar iets aan doen. Het pro-
gramma begint om 19.00 uur met 
ontvangst met koffie en thee. Om 
19.30 uur is de presentatie van 
foto’s met toelichting over de ge-
meente Velsen, de mensen die 
er wonen, de gebouwen en de 
sfeer, worden door Jan J. Pieter-
se gevat in ‘puntdichten’ met een 
humoristische pointe. Om 21.00 
uur is de afronding en de gele-
genheid nog even na te blijven.
Wie de avond wil bezoeken, kan 
via e-mail contact opnemen met  
info@wbvelsen.nl. Men krijgt 
dan antwoord of er plaats is. 
Men mag het ook op de bonne-
fooi proberen, maar is dan niet 
verzekerd van een plaats.

IJmuiden - De politie heeft zon-
dag rond 03.00 uur een 20-jarige 
IJmuidenaar aangehouden die 
onder invloed van alcohol in zijn 
auto had gereden. De politie zet-
te de man op de Eridanusstraat 
aan de kant: hij bleek ruim drie-
maal de maximale limiet te heb-
ben overschreden voor een be-
ginnend bestuurder. Tegen hem 
is proces verbaal opgemaakt. 
Zaterdag rond 03.30 uur werd 
een 18-jarige IJmuidenaar aan-
gehouden in de Schutterstraat, 
omdat hij onder invloed van al-
cohol verkeerde. De IJmuide-
naar bleek niet in het bezit van 
een rijbewijs, waarvoor hij direct 
een bekeuring kreeg. Ook kreeg 
de jongeman een bekeuring 
voor het rijden zonder licht. Te-
gen hem is proces verbaal opge-
maakt. Rond rond 04.25 uur zette 
de politie een 22-jarige snorfiet-
ser uit Uitgeest aan de kant. Ook 
hij bleek onder invloed van alco-
hol te zijn. 

Drankrijders 
aangehouden



I n f o P A G I n A  G e m e e n t e  v e l s e n

Infopagina
1 juli 2010

Colofon: stafafdeling Communicatie, telefoon 0255-567200
info@velsen.nl / www.velsen.nl

Kapitaal op Plein 1945
Ruim 100 Rolls Royces en Bentleys sierden afgelopen zaterdag Plein 1945. Er was veel 
publieke belangstelling voor de fraaie automobielen. Burgemeester Franc Weerwind 
sprak de leden van de jubilerende vereniging Mascotte toe in de burgerzaal. (foto’s: 
Reinder Weidijk)

Vrijwilligster in het zonnetje gezet
Burgemeester opent zesde 
Dorpsfeest Velsen-Noord
Op zaterdag 26 juni was het Dorps-
feest in Velsen-Noord. Een ruime 
vertegenwoordiging van het bestuur 
van Velsen was er bij.

Burgemeester Franc Weerwind, de wet-
houders Robert te Beest en Ronald Ven-
nik en een aantal raadsleden werden 
met de nieuwe buurtbus opgehaald om 
aanwezig te zijn op het zesde dorps-

feest in Velsen-Noord. Franc Weerwind 
verrichte de opening en Robert te Beest 
zette vrijwilligster Jos Bisschop in het 
zonnetje.

Op de foto van links naar rechts: Jos Bis-
schop, Herman Slotman, voorzitter van 
de Stichting Vrienden van Velsen-Noord, 
Ronald Vennik, Franc Weerwind en Ro-
bert te Beest. (foto: Reinder Weidijk)

Goud voor De Duindoorn
Een gouden ‘groene sleutel’ – dan 
zet een ondernemer in de toeristi-
sche sector zich meer dan gemiddeld 
in voor het milieu. Camping De Duin-
doorn in IJmuiden aan Zee ontving 
hem voor 2010.

De familie Lubbers van Camping De 
Duindoorn aan de Badweg in IJmuiden 
aan Zee heeft op zaterdag 26 juni goud 
in ontvangst genomen bij de verdeling 
van de Green Keys, de gouden sleutels. 
Green Key is een internationaal keurmerk 
voor duurzame bedrijfsvoering in de toe-
ristische sector. Wie een ‘groene sleutel’ 
krijgt, zet zich als ondernemer in om meer 
aan het milieu te doen dan de wet- en re-
gelgeving van hem of haar verlangt.

Op De Duindoorn worden onder andere 
waterbesparende kranen gebruikt, is de 

hoeveelheid water per douchebeurt be-
grensd, mogen geen auto’s op de cam-
ping, wordt afval gescheiden, hebben al-
le plaatsen een eigen meter voor elektra 
en water, en gebruiken ze FSC-papier op 
kantoor.

De familie Lubbers – moeder, twee doch-
ters en een schoonzoon – is trots op het 
certificaat: ,,Het betekent dat we goed be-
zig zijn met het milieu en met onze omge-
ving. We denken dagelijks na over de ef-
fecten van het ondernemen in onze bran-
che en laten aan onze bezoekers ook zien 
dat we duurzaam bezig zijn.’’

Camping De Duindoorn is de vierde cam-
ping aan de Noord-Hollandse kust met 
een Green Key keurmerk. Het wordt voor 
één jaar toegekend en ieder jaar gecon-
troleerd.

Onderhoud Noordpier
Tussen 5 en 26 juli wordt de Noordpier 
in Velsen-Noord hersteld. Tijdens het 
werk zijn de havendammen afgeslo-
ten voor het publiek.

Vanaf maandag 5 juli verricht Ballast 
Nedam herstelwerkzaamheden aan de 
Noordpier. Het materieel – betonblokken 
– wordt medio de week ervoor aange-
voerd. De pier wordt versterkt in verband 
met opgelopen stormschade.

De rijweg bij het restaurant Sea You 
wordt één dagdeel afgesloten vanwe-
ge hijswerkzaamheden. Daarna kunnen 
bevoorradings- en brandweervoertuigen 

over een halve rijweg passeren. De hijs-
werkzaamheden gaan door, maar voertui-
gen kunnen er gecontroleerd langs.

Het laden, vervoeren en vooral het plaat-
sen van de betonblokken is afhankelijk 
van weer en getijden. De strandhouders 
worden van de activiteiten op de hoog-
te gehouden.

Voor de veiligheid van publiek en werkers 
zijn de havendammen tijdens de werk-
zaamheden afgesloten voor het publiek; 
dit wordt met borden aangegeven. De 
werkzaamheden duren naar verwachting 
drie weken.

Zomerreces voor
college en gemeenteraad
Burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad gaan ook op vakan-
tie. Het zomerreces van het college 
van burgemeester en wethouders is 
dit jaar van maandag 12 juli tot en met 
zondag 8 augustus. De gemeenteraad 
heeft iets meer tijd: van maandag 12 
juli tot en met zondag 22 augustus. 

De laatste collegevergadering is op 
dinsdag 6 juli. De eerste na het reces 
is op dinsdag 10 augustus.
De eerste raadsvergadering is op don-
derdag 9 september 2010 en de eer-
ste raadssessies zijn op donderdag 16 
september.
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Nieuwe weg zaterdag opengesteld
Feestelijke opening
Westelijke Randweg
Mevrouw Elisabeth Post, gedepu-
teerde van de provincie Noord-Hol-
land, zal zaterdag 3 juli om 10.00 uur 
de Westelijke Randweg Beverwijk of-
ficieel openstellen. Tot 13.00 uur is 
er een feestprogramma voor jong en 
oud.

Op zaterdag 3 juli wordt de N197 Wes-
telijke Randweg Beverwijk opengesteld 
voor verkeer. Belangstellenden zijn vanaf 
09.30 van harte welkom op de ontvangst-
locatie: tussen de nieuwe rotonde Ples-
manweg en de rotonde Rijksstraatweg, 
ter hoogte van de inrit bij industrieterrein 
Houtwegen. De (symbolische) opening 

wordt om 10.00 uur verricht door me-
vrouw Elisabeth Post, gedeputeerde van 
de provincie Noord-Holland voor Financi-
en en Wegen, Verkeer en Vervoer.

Vanaf 11.00 uur zijn er allerlei activiteiten 
voor jong en oud op het tracé. Voor de 
kleintjes zijn er onder andere een Bob de 
Bouwer springkussen, een clown en een 
draaimolen. Jongeren kunnen de weg 
op voor een waveboard- en skateclinic. 
Wandelliefhebbers kunnen met een gids 
een wandeling over het tracé en de na-
bije omgeving maken. Er is muziek en er 
zijn hapjes en drankjes. Het programma 
wordt om 13.00 uur feestelijk afgesloten.

Provincie Noord-Holland waarschuwt
Blauwalg in zwemwateren
De provincie Noord-Holland heeft 
voor enkele zwemwateren in de ge-
meente Velsen een waarschuwing en 
een negatief zwemadvies afgegeven: 
er komt blauwalg voor. Vooral kwets-
bare groepen en dieren kunnen daar 
flink ziek van worden. 

In verschillende zwemwateren in Vel-
sen komt blauwalg voor; daarin is zwem-
men niet veilig. De waarschuwing geldt 
voor de noordzijde van de Westbroekplas 
en voor De Watergeus in Spaarnwoude. 
Het negatieve zwemadvies geldt voor het 
Kennemermeer en het naaktrecreatiege-
bied in Spaarnwoude.

Bij een waarschuwing lopen vooral jon-
ge kinderen en oudere mensen risico. Bij 
een negatief zwemadvies adviseert de 
provincie om er niet te gaan zwemmen. 
De kans om ziek te worden is dan be-
hoorlijk groot. Dat geldt ook voor huisdie-
ren; zij kunnen ernstig ziek worden door 
water met blauwalgen te drinken of door 
hun besmette vacht droog te likken. De 
klachten bij mensen variëren van hoofd-
pijn, huidirritatie, misselijkheid, diarree 
tot koorts.

Meer informatie op de site van de provin-
cie: www.noordholland.nl.
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Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Klant Contact Centrum/Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met 
al uw vragen en voor inzage van ter visie gelegde 
stukken.

Belastingen/Invordering
Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.

Vergunning en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
Ma t/m vrij 09.00 - 16.00 uur: vrije inloop,
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop

Afspraak maken: 
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, 
bouwvergunningen of daaraan gerelateerde vragen moet 
u een afspraak maken met één van de vakspecialisten.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum, tel. (0255) 56 72 00. 

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 74 36 (alle werkdagen m.u.v. woens-
dag van 09.00 tot 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 

Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
-  bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en 

ruiterpaden
-  straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de 

erfgrens t/m het hoofdriool)

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straat-
kolken, vegen van de straten en ophalen van huis- 
en grofvuil.
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RAADSPLEIN 8 JULI 2010

Donderdag 8 juli 2010 vanaf 19.30 uur vergadert de 
gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal
Sessie 1-1
19.30 - 21.00 uur Startdocument bestemmingsplan
  ‘De Biezen’

Commissieruimte 1
Sessie 2-1
19.30 - 21.00 uur Start proces Jaarplan Politieteam 
  Velsen 2011 met Terugkoppeling 
  cijfers Politie 2009

Commissieruimte 2
Sessie 3-1
19.30 - 21.00 uur Stichting Openbaar Primair 
  Onderwijs

Inspreken tijdens de carrousel:
Over geen van de agendapunten kan worden ingesproken.  

Raadsvergadering - aanvang 21.00 uur

Raadzaal
Punt Onderwerp     
1 Opening
2 Besluitvorming
- Jaarstukken Stichting Openbaar Primair 
 Onderwijs (onder voorbehoud)

Inspreken in de raadsvergadering is niet mogelijk.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan ook 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd - dat kan ook via de mail naar 
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de ver-
gadering naar de raadsleden doorgestuurd.

De stukken liggen ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het 
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van 
Velserbroek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken 
bekijken via de website www.velsen.nl 

Op de website en bij de receptie treft u een Greep uit 
het Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen 
wordt toegelicht.
U kunt deze Greep ook thuis ontvangen via de e-mail. U 
kunt zich hiervoor aanmelden op raadsplein@velsen.nl 
 
BEKENDMAKING UITVOERINGSREGELS

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 
22 juni 2010 algemeen werkende regels vastgesteld op 
het terrein van de (gemeentelijke) sociale zekerheid. 
Het betreffen:
1. Uitvoeringsregels Maatregelenverordening WWB, 

WIJ, IOAW en IOAZ 2010 gemeente Velsen en
2. Beleidsregels terugvordering en verhaal WWB, WIJ, 

IOAW en IOAZ 2010 gemeente Velsen.

Deze regels treden in werking op 1 juli 2010 en liggen 
vanaf die datum gedurende vier weken ter inzage bij 
het Klantcontactcentrum van de gemeente Velsen, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. De regels worden ook op de 
website van de gemeente geplaatst.

VERGUNNINGAANVRAGEN SAIL 2010

Horeca-activiteiten
Tijdens de Sail-in op donderdag 19 augustus a.s. zijn 
er langs het kanaal vijf verkooppunten aangewezen 
voor de verstrekking van hapjes en dranken. Deze plek-
ken zijn al vergeven. Buiten deze vijf verkooppunten 
om zijn er langs het kanaal geen tappunten of stand-
plaatsen toegestaan. Wel wordt de horecaonder-
nemers de mogelijkheid geboden een ontheffing 
artikel 35 van de Drank en Horecawet aan te vragen 
voor een buitentappunt bij de eigen horeca-inrichting. 
De aanvraag hiervoor maar ook voor andere activiteiten 
dient in verband met de planning van (politie)capaciteit 
en belasting van ambtelijke diensten voor maandag 
12 juli a.s. te zijn ingediend bij de gemeente Velsen.

Brandveiligheid
Voor het gebruik van tenten en podia tijdens de Sail-in 
en Sail-out dient een vergunningaanvraag te zijn in-
gediend dan wel een melding te zijn gedaan bij de 
gemeente Velsen voor maandag 12 juli a.s.

Contact en aanvraagformulieren
Aanvraagformulieren kunt u downloaden van de 
website www.velsen.nl (via digitaal loket, trefwoord 
invullen). De aanvraag kunt u sturen naar; gemeente 
Velsen, afdeling Vergunningen & Uitvoering, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. Voor vragen over dit 
onderwerp kunt u terecht bij het team evenementen, 
tel. (0255) 56 72 00 of evenementen@velsen.nl
Voor vragen specifiek over tenten en brandveiligheid 
kunt u contact opnemen met de brandweer 
Kennemerland, post Velsen, afdeling Preventie, telefoon 
(0255) 53 23 24 of per e-mail preventie@velsen.nl 
Vergunningaanvragen die na 12 juli a.s. worden in-
gediend worden niet meer in behandeling genomen. 

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 

- de 30 km/uur zone in Velsen-Noord uit te breiden 
met de Wijkerstraatweg ten zuiden van de Pieter 
Janszstraat en met de Grote Hout- of Koningsweg 
tussen de Wijkerstraatweg en de Grote Hout- of 
Koningsweg door middel van het (ver)plaatsen van 
bord A0130zb zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

- de geslotenverklaring voor vrachtverkeer, behoudens 
bestemmingsverkeer, uit te breiden met de Grote 
Hout- of Koningsweg ten zuiden van de Pontweg, de 
Pieter Janszstraat en de Wijkerstraatweg ten zuiden 
van de Pieter Janszstraat door middel van het (ver)
plaatsen van borden C07 met onderbord "uitgezon-
derd bestemmingsverkeer"; 

- een geslotenverklaring in te stellen op de 
Wijkermeerweg ter hoogte van de Wijkerstraatweg 
voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, 
hoger zijn dan 2,7 meter door middel van het plaat-
sen van een hoogteportaal en de borden C20 (2,7m) 
zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 1990;

AFSPRAAK MAKEN MET BURGEMEESTER 
EN WETHOUDERS

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de 
Burgemeester en Wethouders terecht om te praten over 
een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen 
zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het 
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, e-mail: 
info@velsen.nl

Voor vragen over:
- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-

bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke taken, 
algemene zaken, communicatie, personeel en organisatie, 
burgerzaken, informatiebeleid en automatisering, 
facilitaire zaken, Geo-informatie, publiekszaken kunt 
u zich wenden tot burgemeester Franc Weerwind.

Voor vragen over:
- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie 

vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt u 
zicht wenden tot wethouder Arjen Verkaik

- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare 
werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich wenden 
tot wethouder Ronald Vennik

- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wenden 
tot wethouder Robert te Beest

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), milieu, 
groen- en landschapsbeleid, coördinatie mondiale 
bewustwording, kunst en cultuur, monumenten-
beleid, dierenwelzijn en project: Blekersduin kunt u 
zich wenden tot wethouder Wim Westerman

Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid; 

Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; IJmuiden-West
- Wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; Velsen-Noord
- Wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; Velsen-Zuid

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt 
u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 

Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, 
fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

KCC/WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, 
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing 

en urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)
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- de geslotenverklaring op de Wijkerstraatweg voor 
voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger 
zijn dan 2,7 meter in te trekken;

- de voorrangsregeling op de kruising Wijkerstraatweg-
Wijkermeerweg op te heffen.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene 
wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken 
na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, 
schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen  
bij het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de 
receptie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

AANWIJZINGSBESLUIT

Vanwege spoedeisende reparatiewerkzaamheden in 
opdracht van Corus aan de spoorwegovergang op de 
Staalhavenweg is het van 5 t/m 9 juli 2010 niet mogelijk 
het verkeer over de Staalhavenweg te laten rijden. 
Hierdoor kan het daartoe bestemd verkeer ook geen 
gebruik maken van de reguliere route gevaarlijke stof-
fen die loopt via de Noordersluisweg, de Staalhaven-
weg en de Wenckebachstraat. Het is van belang om 
tijdelijk de beschikking te hebben over een veilige, 
alternatieve route. Deze route kan worden gevonden in 
de Pontweg en de Grote Hout of Koningsweg te 
Velsen-Noord. Het college heeft besloten deze route 
tijdelijk aan te wijzen als alternatieve route voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
29 juni 2010

KAPVERGUNNINGEN

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:

straat en huisnummer aantal en soort 
Snelliusstraat 22 1 atlasceder
Waalstraat 150  1 leijlandii 
Driehuizerkerkweg ong. 1 beuk 
(boom nabij huisnummer 17 mag worden gekapt worden 
omdat de vitaliteit sterk is teruggelopen)
Pleiadenplantsoen ong. 1 abeel 
(boom nabij huisnummer 1 mag worden gekapt omdat 
deze een gevaar vormt voor de openbare ruimte)
Orionweg ong.  1 wilg 
(boom nabij huisnummer 135/155 mag worden gekapt 
omdat deze een gevaar vormt voor de openbare ruimte)

Dagtekening van deze kapvergunningen is 29 juni 
2010.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van Burgemeester en Wethouders van Velsen.

Voor eventuele informatie over bovenstaande kapver-
gunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-124-2010 Stephensonstraat 70A te IJmuiden; 

het veranderen en vergroten van een 

schoolgebouw
BP-125-2010 Velserkade 1 te Velsen-Noord; het 

oprichten van een expeditieruimte
BP-126-2010 C. van der Doesstraat 20 te IJmuiden; 

het plaatsen van reclameborden
BP-127-2010 Velserduinweg 278 te IJmuiden;  het 

veranderen en vergroten van een woning 
(begane grond en 1e verdieping)

BP-128-2010 Jacob Catslaan 18 te Driehuis NH; het 
veranderen en vergroten van een woning 
(begane grond, 1e en 2e verdieping)

BP-129-2010 P.C. Hooftlaan 20 te Driehuis NH; het 
veranderen en vergroten van een woning 
(begane grond, 1e en 2e verdieping)

BP-130-2010 Frans Naereboutstraat 72 te IJmuiden; 
het veranderen van de voorgevel van een 
winkel

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-144-2010 Linie 12 te Velserbroek; het oprichten 

van een berging
BL-145-2010 Zeeweg 5 te IJmuiden; het veranderen 

van een showroom in een kantoorpand
BL-146-2010 Minister van Houtenlaan 36 te Velsen-

Zuid; het veranderen van de achtergevel 
van een woning

BL-147-2010 Driehuizerkerkweg 210 te Driehuis NH; 
het veranderen van de voorgevel van een 
woning

BL-148-2010 Noordersluisweg ong. te Velsen-Noord; 
het plaatsen van een temperatuurmeet-
punt voor hoogspanningskabel

BL-149-2010 Driehuizerkerkweg 42 te Driehuis NH; 
het plaatsen van een dakkapel (zijgevel)

BL-150-2010 Jan Pieterszoon Coenstraat 83 te 
IJmuiden; het oprichten van een berging

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden 
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

ONTWERP ONTHEFFING BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen maakt bekend dat zij voornemens is ontheffing 
te verlenen op grond van de Wet ruimtelijke ordening 
en aansluitend bouwvergunning te verlenen op grond 
van de Woningwet voor de onderstaande bouwplannen:
BL-117-2010 P.C. Hooftlaan 77 te Driehuis NH; het 

plaatsen van een dakkapel (zijgevel)
BL-130-2010 Hagelingerweg 151 te Santpoort-Noord; 

het plaatsen van een dakkapel (achter-
gevel)

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen op grond van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te 
IJmuiden) gedurende zes weken ter inzage van 2 juli 
t/m 12 augustus 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen ge-
durende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
De naar voren gebrachte zienswijzen zullen bij de 
beoordeling van de aanvragen betrokken worden. Uw 
zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam en 
adres, de datum, het besluit waarop zienswijze betrek-
king heeft en de redenen van uw zienswijzen.

ONTWERP ONTHEFFING BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen maakt bekend dat zij voornemens is tijdelijke 

ontheffing te verlenen op grond van de Wet ruimtelijke 
ordening en aansluitend bouwvergunning te verlenen 
op grond van de Woningwet voor de onderstaande 
bouwplannen:
BL-125-2010 Concordiastraat ong. te Velsen-Noord; 

het plaatsen van 2 reclameborden 
(tijdelijk)(nabij Pontweg en hoek 
Eendrachtsstraat)

BP-109-2010 Gijzenveltplantsoen 32 9000 te IJmuiden; 
het verplaatsen van een ketenpark 
(tijdelijk)

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen op grond van afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 2 juli t/m 12 augustus 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen ge-
durende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
De naar voren gebrachte zienswijzen zullen bij de 
beoordeling van de aanvragen betrokken worden. Uw 
zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam en 
adres, de datum, het besluit waarop zienswijze betrek-
king heeft en de redenen van uw zienswijzen.

ONTWERP ONTHEFFING BINNENPLANS

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen 
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering van 2 t/m 
15 juli 2010 ter inzage.
BL-127-2010 Van Dalenlaan 3 te Santpoort-Zuid; 

het veranderen en vergroten van een 
woning met een erker en een dakkapel 
(voorgevel)

BP-98-2010 Cypressenstraat 26 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

Schriftelijke bedenkingen kunnen gedurende 2 weken 
na deze publicatie worden ingediend bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden).

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-112-2010  Cypressenstraat 26 te IJmuiden; het 

oprichten van een berging
BL-118-2010 Kamgras 20 te Velserbroek; het plaatsen 

van een dakkapel (voorgevel)
BL-120-2010 Minister Lelylaan 3 te Velsen-Zuid; het 

plaatsen van een overkapping 
(achtergevel)

BL-122-2010 Watermuur 66 te Velserbroek; het plaat-
sen van een dakkapel (voorgevel)

BL-126-2010 Molenveltlaan 33 te Santpoort-Noord; 
het plaatsen van een dakkapel (voorgevel)

BL-136-2010 Engels Gras 38 te Velserbroek; het ver-
anderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BL-137-2010 Bloemendaalsestraatweg 20 te 
Santpoort-Zuid; het plaatsen van een 
dakkapel (zijgevel)

BL-138-2010 Lierstraat 48 te IJmuiden; 
het oprichten van een berging

BL-141-2010 Westbroekerweg 86 te Velserbroek; het 
plaatsen van 2 dakkapellen (zijgevel)

BP-5-2010 De Ruyterstraat 73 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een woning met 
een dakopbouw

BP-90-2010 Vleetstraat 4 te IJmuiden; het verande-
ren en vergroten van een woning met 
een dakopbouw



Koninkijke Nederlandse Redding Maatschappij

D E  B ES T E  R EDDERS  S TAAN AAN WAL

WILT U ONS HELPEN?
Landelijk wordt de KNRM ongeveer 2.000 keer per jaar ingezet 
voor reddingen en hulpverleningen op het water. De KNRM doet 
dit met ruim 1100 vrijwilligers en 70 reddingboten. De KNRM is 
een zelfstandig opererende hulp-verleningsorganisatie die afhan-
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Word Redder aan de Wal. Vanaf € 5,- per maand steunt u ons al. 

Ga naar www.knrm.nl
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
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BP-106-2010 Grahamstraat 295 te IJmuiden; het ver-
groten van een terras (voorzijde 1e ver-
dieping)

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 
6 weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders 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).

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 WRO)

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor:
BL-29-2010 Kennemergaardeweg 3 te Santpoort-

Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw

BL-67-2010 Trompstraat 182 te IJmuiden; het veran-
deren en vergroten van een woning met 

een uitbouw en het oprichten van een 
berging

BL-77-2010 Wijnoldy Daniëlslaan 21 te Santpoort-
Zuid; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw

BL-96-2010 Platanenstraat 17 te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BL-98-2010 Louise de Colignylaan 44 te Santpoort-
Zuid; het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw (zijgevel)

BP-225-2009 Eenhoornstraat 4 te IJmuiden; het ver-
lengen van een tijdelijke bouwvergun-
ning (BP-443-2002; het veranderen en 
vergroten van een dagverblijf (fase 2))

BP-28-2010 Verbindingsstraat 18 te Velsen-Noord; 
het veranderen en vergroten van de 2e 
verdieping van een woning

BP-70-2010 Linie 5 te Velserbroek; het plaatsen van 
een overkapping

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag 
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

MONUMENTENVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft monumentenvergunning verleend voor:
MO-7-2010 Bloemendaalsestraatweg 118 te 

Santpoort-Zuid; het verbouwen van een 
gemeentelijk monument

Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6 
weken na de dag van verzending van de vergunning 
worden ingediend bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in com-
binatie met inloggen via DigiD).

VRIJWILLIGERS VOOR SAIL


