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Wonderlijke bouwwerken
velsen-Zuid - De stijltuinen van Buitenplaats Beeckestijn staan deze zomer vol met wonderlijke bouw-
werken die met opzet nutteloos zijn. Deze zogenaamde ‘follies’ zijn gemaakt door tien verschillende kun-
stenaars die zich hebben laten inspireren door de historische buitenplaats en de bouwwerken die Beec-
kestijn ooit sierden. Met name eind 18e tot begin 19e eeuw was het in de mode om op een landgoed ro-
mantische elementen te laten bouwen. De tentoonstelling ‘Zomeren op de Buitenplaats’ is dagelijks te 
zien. De toegang is gratis. (foto: Friso Huizinga)

Oranjefeest duurt voort
IJmuiden - Het oranjefeest 
duurt zeker nog een paar da-
gen voort! Door de overwin-
ning op Mexico speelt Neder-
land zaterdagavond om 22.00 
uur tegen Costa rica. De halve 
finale, volgende week woens-
dag, is binnen handbereik.

Zondagavond kwamen ruim dui-
zend mensen naar de Lange 
Nieuwstraat om de fantastische 
zege op Mexico te vieren. Ook nu 
was er weer veel ruimte om een 
balletje te trappen, waarbij vooral 
de jeugd actief was.
In de tweede helft van het fee-
stuurtje werd de drukte een vrouw 
te veel. Zij zakte in de menigte in 
elkaar.  Direct werd de politie ge-
wenkt die een cordon vormde 
waarna de vrouw door een ambu-
lance kon worden opgehaald.
De politie heeft enkele ensen aan-
gesproken op hun gedrag, maar 
had ook tijd voor een praatje. Te-
gen negen uur was het grootste 
deel van de mensen al weer naar 
huis. Bikers van de politie hebben 
met een rustige veegbeweging 
de laatste fans van straat gediri-
geerd zodat het autoverkeer weer 
op gang kon komen. Een laatste 

groep jongeren 
liep al feestend 
langs de win-
kels van de Lan-
ge Nieuwstraat. 
Dat gaf wat her-
rie, maar bij het 
Marktplein viel 
de groep al snel 
uiteen en was 
het weer rustig 
in het centrum. 
(foto’s: Ko van 
Leeuwen)

Mogelijk vertraging
Stop Velsen HOV stapt 
naar Raad van State
velsen - Samenwerkende 
bewoners- en belangen-
groepen Stop velsen Hov 
stappen naar de raad van 
State. vorige week hebben 
zij bij de provincie hun be-
zwaar ingediend als reac-
tie op de brief die de pro-
vincie eerder had gestuurd. 
Het gaat dan onder meer 
over het verwijderen van 
het spoor.
 
Een woordvoerder van Stop 
Velsen HOV liet weten: ,,Wij 
vinden het nog steeds geen 
prettige gang van zaken: het 
bestemmingsplan is nauwe-
lijks gewijzigd of er ligt al een 
aankondiging dat het spoor 
wordt verwijderd. En dat ter-
wijl men weet dat wij nog be-
roep aantekenen tegen het 
weigeren van het referendum 
en tegen het weghalen van 
het spoor, omdat wij als in-
woners nog het recht hebben 
tot de Raad van State te gaan. 
Is dat ‘in overleg zijn’ en alles 
zo goed mogelijk met de in-
woners bespreken? Wij heb-
ben daar een andere visie op. 

Daarnaast loopt er nog een 
verzoek van ons in het ka-
der van de Wet Openbaarheid 
Bestuur over het verkrijgen 
van documentatie over on-
der meer vermeende afspra-
ken met scholen, over de fer-
ry in relatie tot het HOV en de 
grondtransactie van de pro-
vincie met de NS.’’
Stop HOV Velsen wil dat alle 
voorbereidende werkzaamhe-
den worden opgeschort tot-
dat de Raad van State heeft 
besloten. De bewoners van 
twee afzonderlijke spoor-
huisjes hebben inmiddels de 
Raad van State verzocht recht 
te spreken over de provinci-
ale vaststelling van de zoge-
naamde ‘hogere grenswaar-
den’.
Stop Velsen HOV is teleurge-
steld over het negeren van 
het verzoek van het referen-
dum om HOV Velsen te her-
overwegen, dat was onderte-
kend met 481 handtekenin-
gen. Stop Velsen HOV wordt 
ondersteund door honderden 
inwoners van de gemeente 
Velsen.
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Typisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuidenTypisch IJmuiden
Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalber-
gen legt wekelijks een ty-
pisch IJmuidens beeld vast. 
Soms naar aanleiding van de 
actualiteit of een evenement, 
soms gewoon vanwege de 
mooie taferelen die IJmuiden 
doorgaans te bieden heeft.

Een van markante punten van 
IJmuiden is de binnenvuurto-
ren, ook wel ‘IJmuiden hoog’ of 
het ‘Hoge licht’ genoemd. Sa-
men met de lage vuurtoren op 
de Semafoor (of Simmesfoor zo-
als veel IJmuidenaren zeggen) 
vormt het Hoge licht een lichten-
lijn voor de vaargeul van zee naar 
de opening tussen de pieren. De 
43 meter hoge gietijzeren vuur-
toren is ontworpen door Q. Har-
der en is “Vervaardigd door D.A. 
Schretlen & Co. IJzergieters enz. 
Leiden”, zoals te lezen staat op 

een plaquette bij de toegangs-
deur. Het licht werd in 1879 voor 
het eerst ontstoken. De toren is 
oorspronkelijk gebouwd op een 
duin, maar staat sinds ongeveer 
1917 op een terp. Het duinge-
bied rond de toren werd rond die 
tijd afgegraven en vlak gemaakt 
voor de aanleg van de Haringha-
ven. De duintop waarop de vuur-
toren stond werd bedekt met klei 
en gras om verstuiving tegen te 
gaan. De vuurtoren is sinds 1980 
een rijksmonument. Vanwege 
de beeldbepalende functie van 
de terp is ook deze beschermd. 
Zeewaarts rijdend door de Mid-
denhavenstraat  kun je het beeld 
van de vuurtoren op de terp ook 
niet missen. Vooral voor foto-
grafen biedt het Hoge licht op 
de terp een welkome en typisch 
IJmuider voorgrond voor prachti-
ge avondluchten.

Geslaagd tweede tijdvak
Duin en Kruidbergmavo
Mavo (eerste tijdvak): Steyn 
Adriaanse, Denise Bakker,  Stef-
fi van den Berg, Christie Beths, 
Jochem de Bie, Abderrahim 
Bouhamou, Sven Braaij,  Jef-
frey Buis, Romy Carati, Sean 
Demmers, Demi Dijkman,  Mo-
na van Duijnen, Lisa van den 
Eshof, Juul Heeremans, Nade-
che Heijnis,  Nino Hermans, 
Marein van den Heuvel, Britt 
van der Hulst, Bruno Jonge-
jan, Bob Kerkhoven, Tuba Kirik,  
Batuhan Köksal, Nieke Kops, 
Madelon van der leden, Da-
ve Lehman, Veerle van der Ma-
ten, Kim Mulder, Kaj Nieuwen-
weg, Max Nieveld,  Morena Nij-
man, Aleyna Özcan, Jamie Pe-
ters, Mike Pletting, Femke Pruis,  
Melvin Rijkers, Julia van de Rijt, 
Robin Roose, Meo Sakaew, Na-
tascha Schager, Mick Schipper, 
Mika Schmitz, Dante Schous, 
Luke Schouten, Stijn de Schrij-
ver, Andrea Sip, Nuno Sou-
sa Lopes, Jelte Spinder, Jeljer 
Strooker,Stef Ton, Wesley Valent, 
Justin Veldman, Laura Visser, Jip 
van Vliet, Timo de Vlugt, Bowien 
Wegman, Lars van der Weijden, 
Daphne Wildenberg, Kaj de Wit-
te, Stefan Wullems, Shari van 
Zeijl, Dave Zoon. Mavo (twee-
de tijdvak): Sanne Basstra, 
Kimberley Derks, Lars van den 
Doel, Thomas van den Eshof, 
Manoah Hoff, Céleste Koks, Edu 
Luppens, Kerim Oraz, Demi Pel-
ser, Esmeray Taylan,  Cerise Wij-
ker.

Gymnasium Felisenum
Yannick Caupain, Jesse Emme-
lot, Lana Hopman, Sisley See-
gers, Doris Verkerk

Ichthus Lyceum
Havo: Eef Buijs, Milan van Es-
sen, Remco van der Kuijl, An-
nabel Kwak, Manon van Lies-
hout, Florian Moelee, Leonie van 
Rijn, Oscar Schreurs, Sam Vink, 
Wouter Wensink. Atheneum: 
Beau Harkmans, Ilse Vader, Jo-
ran Zethof. 

Schoter
Vmbo: Emre Akbiyik, Jesse 
Zandvliet. Havo: Soumia Bou-
zeya, Wink Houtzager, Nazish 
Israr, Selina van Ketel, Justin 
Kok, Rogier Kratz, Ruben Lem-
stra, Dream Sakaew, Rick Va-
lent.

Tender College
Vmbo Basisberoepsgerichte 
leerweg (BB): Samantha Tom-
brock, Mindel van der Velde. 
Vmbo Kaderberoepsgerich-
te leerweg (KB): Mounir Bada, 
Fallon Veenhof. 

Vellesan College
Basisberoepsgerichte leer-
weg zorg en welzijn breed: 
Lonneke Karssen. Basisbe-
roepsgerichte leerweg han-
del en administratie: Bilal Ait 
Bouazza. Kaderberoepsge-
richte leerweg zorg en wel-
zijn breed: Ikram Darrari, Iris 
Kromhout van der Meer, Naomi 
Moerdijk. Kaderberoepsge-
richte leerweg sport, dienst-
verlening en veiligheid: Yusra 
Kulk, Alex Shevchuk. Kaderbe-
roepsgerichte leerweg han-
del en administratie: Ipek Yö-
net. Theoretische leerweg: Is-
ra Bougriyen, Natacha Chanam, 
Aron Harsveld, Kelly van Huizen, 
Tim Ligthart, Romy Nieuwpoort, 
Nithi Noordzij, Sander van Osch, 
Rachel Schoone, Niels Verduijn, 
Demi Witteman. Havo: Sabi-
ne Rosier, Bart Spring in ’t Veld. 
VWO: Robin Mulder.

Mendelcollege
Gymnasium: Clara Mak. Athe-
neum: Claire Been, Yorieke Bos, 
Jasper Dekker, Merel Hoogland, 
Gino Iraggi, Niels Klinkenberg, 
Cas Richter, Nina van Vliet, Ru-
ben Wahab en Thamar Zijlstra. 
Havo: Yannick Bakker, Cathy 
Besse, Manon Delput, Nick Fla-
der, Whitley Herman, Stijn Leu-
ven, Dana Mengerink, Wiecher 
Postuma, Jip Resoort, Feiko Tis-
sing, Rens Winkel en Esmée 
Woudsma. Mavo: Walae Genna, 
Cheyenne Moreira Rodrigues 
en Rutger Romijn.

WaDo Open 2014
Santpoort-Noord - Het jaarlijk-
se van Waalwijk van Doorn open 
toernooi, georganiseerd door 
tennisvereniging LTC Bredero-
de kent ook dit jaar veel belang-
stelling. Het WaDo Open duurt 
van 28 juni tot en met 6 juli. Tij-
dens deze week geldt een spe-
ciale aanbieding om voor 60 eu-
ro de rest van het jaar lid te wor-
den van LTC Brederode. Maar 
ook publiek is van harte welkom.
Ruim 450 mensen hebben zich 
voor het hoofdtoernooi inge-
schreven, verdeeld over bijna alle 
categorieën. Daarnaast hebben 
zich 150 mensen ingeschreven 
voor het 50+ toernooi dat over-
dag gehouden wordt. Er wor-
den in totaal meer dan 500 wed-
strijden gespeeld op Tennispark 

Groeneveen, nabij station Drie-
huis. Wado Open is hiermee één 
van de grotere toernooien in het 
district en de regio. Dit bete-
kent dat we deze hele week op 
elk moment van de dag van de 
tenniswedstrijden kunnen genie-
ten. Naar mate de week vordert 
stijgt de spanning en worden de 
wedstrijden steeds aantrekkelij-
ker, waarbij de finale partijen ge-
pland zijn in het weekend van 5 
en 6 juli. Ook dit jaar zijn het lo-
kale ondernemers die een aantal 
dagen de maaltijden verzorgen. 
Het park is wederom fleurig aan-
gekleed, met dank aan de vele 
sponsors, en met name Groenrijk 
Joost van Duijn en Kwekerij Loef, 
die gezorgd hebben voor bomen, 
bloemen en planten.

Energiezuinige auto’s 
voor C.J. Langbroek BV
IJmuiden - Vorige week vrijdag 
hebben Frans Meeuwisse en 
Danny Castricum van Citroën-
dealer Motorhuis Hoofddorp de 
sleutels van vier stuks Citroën C1 
overhandigd aan Cor Langbroek, 
directeur van Zeevisgroothandel 
C.J. Langbroek BV in IJmuiden. 
Langbroek bedankt op ludie-
ke wijze zijn sterk gemotiveerde 
team voor hun inzet en beloont 
ze met een praktische en ener-
giezuinige Citroën C1. ,,Het is 
een leuk team waarbij het draait 

om samenwerken’’, aldus Lang-
broek. ,,In onze ogen mag dat 
beloond worden. We hebben be-
wust gekozen voor  energiezui-
nige wagens van Motorhuis. Een 
goede samenwerking is belang-
rijk en het milieu is waardevol.’’
Meer weten? Meem dan contact 
op met Danny Castricum van 
Motorhuis Hoofddorp, Parellaan 
7, in Hoofddorp, telefoon 023-
5616310/06-51193651 of mail 
naar dcastricum@motorhuis.nl. 
Zie ook www.motorhuis.nl.
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Donderdag 
3 juli

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Zomeren op 
de Buitenplaats’, hedendaag-
se follies in de stijltuinen.

Vrijdag 
4 juli

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Zomeren op 
de Buitenplaats’, hedendaag-
se follies in de stijltuinen.
Met Buurtsport IJmuiden 
naar de Klimmuur in Spaarn-
woude. Opgeven via andres@
bcdedwarslgger.nl.
Beeldentuin op Ruïne van 
Brederode, Velserenderlaan 2 
Santpoort-Zuid. Tot en met 10 
augustus. geopend op woens-
dag tot en met zondag van 
12.00 tot 17.00 uur.

Zaterdag 
5 juli

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Zomeren op 
de Buitenplaats’, hedendaag-
se follies in de stijltuinen. 
Rondleiding in het weekend 
op afspraak, zie www.buiten-
plaatsbeeckestijn.nl voor ar-
rangementen.
Rommelmarkt op Kenne-
merplein IJmuiden. Van 09.00 
tot 17.00 uur.
Open tuindag bij Volks-
tuinvereniging Zonder Wer-
ken Niets, Van der Aartweg 
in Haarlem-Noord. Geopend 
vanaf 09.00 uur. Toegang gra-
tis.
Feestelijke opening achtste 
editie Strandbieb door wet-
houder Robert te Beest. De 
strandbieb is geopend van 
11.00 tot 17.00 uur van woens-
dag tot en met zondag.
Start zomerexpositie ‘Ke-
nau’s’ in de Engelmunduskerk 
in Velsen-Zuid. Expositie is te 
zien tot en met 27 juli op za-
terdag en zondag van 13.00 
tot 16.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de schilderijen 
van Anton de Roo zien. Ten-
toonstelling ‘Zware Jongens’. 
Expositie ‘Jut & Jullie’.

Zondag
6 juli

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ’Zomeren op 
de Buitenplaats’, hedendaag-
se follies in de stijltuinen. 
Rondleiding in het weekend 

op afspraak, zie www.buiten-
plaatsbeeckestijn.nl voor ar-
rangementen.
Jaarlijkse autozegening 
na de dienst van 11.00 uur 
door Fons Captijn, Naald Kerk 
Santpoort-Noord.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de schilderijen 
van Anton de Roo zien. Ten-
toonstelling ‘Zware Jongens’. 
Expositie ‘Jut & Jullie’.
Zomerconcert Roel Praas in 
Kerkje Stompe Toren, Kerk-
weg 26 Spaarnwoude. Aan-
vang 14.00 uur.
Live optreden...... met Rosan-
na Hofman in Café ‘t Kottertje, 
Loggerstraat IJmuiden.

Maandag
7 juli

Huttenbouwweek in Vel-
serbroek op het natuurter-
rein op de Grote Buitendijk 
(t.o. nr. 214). Tot en met 10 juli.
Ruilbeurs voor legpuzzels 
bij wijksteunpunt Zeewijk, 
Zeewijkplein 260 IJmuiden. 
Van 10.00 tot 11.00 uur.

Dinsdag
8 juli

Kledingbeurs in Het Kruis-
punt in Velserbroek. Van 10.00 
tot 12.00 uur.

Woensdag
9 juli

Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. Te-
vens kan men de schilderijen 
van Anton de Roo zien. Ten-
toonstelling ‘Zware Jongens’. 
Expositie ‘Jut & Jullie’.
Kindervertelmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur. Opgeven: 
info@buitenplaatsbeeckes-
tijn.nl.

IJmond Werkt! 
haalt goede score
Regio – De vier IJmondgemeen-
ten hebben de re-integratie van 
werkzoekenden aan IJmond 
Werkt! overgedragen. De doel-
groepen zijn mensen die een uit-
kering krijgen via Wet Werk en 
Bijstand (WWB) en mensen met 
een beperking die via de Wet 
Sociale Werkvoorziening (WSW) 
een uitkering krijgen. In het jaar-
verslag Werk Inkomen en Zorg 
over 2013 is te lezen dat dit jaar 
in het teken stond van het ont-
wikkelen van een groepsgewijze 
aanpak en het werkgeversteam. 
Ook is met het UWV een werk-
geversservicepunt opgericht 
waar werkgevers terecht kunnen 
voor kandidaten. 
Samen met de gemeenten in 
Midden- en Zuid-Kennemerland 
is gestart met de aanpak van de 
jeugdwerkloosheid, onder meer 
door de inzet van drie extra jon-
gerenbemiddelaars, een vou-
chersysteem om jongeren on-
der de aandacht van werkgevers 
te brengen en het aanbieden 
van leerwerkplekken en stages 
voor kwetsbare jongeren zonder 
startkwalificatie.
De pilot ‘social return’, gestart in 
2012, leverde zeventien arbeids-
plaatsen op aan werklozen en 
scholieren. IJmond Werkt! heeft 
totaal 964 re-integratietrajecten 
voor de gemeente Velsen uitge-
voerd. In 2013 waren er 553 ge-
heel afgerond. In bijna 40 pro-
cent van de gevallen is het tra-
ject succesvol afgesloten, dat is 
hoger dan het landelijk gemid-
delde, dat op ongeveer 33 pro-
cent staat. 
Nieuw beleid vanaf 2015 is dat 
gemeenten een tegenprestatie 
mogen vragen aan mensen die 
een uitkering krijgen. In Velsen is 
in 2013 een pilot met een klei-

ne groep gestart waarbij mensen 
tussen de twee en drie maanden 
ervaring opdeden bij een zorg- 
of welzijnsinstelling. De cliënten 
werden met zorg geplaatst. Dat 
resulteerde in grote tevreden-
heid aan beide kanten. In som-
mige gevallen bleef de vrijwilli-
gersfunctie gehandhaafd. 
Het was een druk jaar voor de af-
deling Werk en Inkomen, want er 
was een instroom van 713 nieu-
we aanvragen. Totaal steeg het 
aantal uitkeringsgerechtigden 
dat jaar van 1030 naar 1216. Met-
een bij de entree werd een con-
trole uitgevoerd, bijna 30 procent 
van de aanvragen is daarom niet 
toegekend. Aan de hand van 122 
signalen is onderzoek naar frau-
de verricht. In 70 gevallen was 
daadwerkelijk sprake van frau-
de. Dat leverde terugvordering 
van de uitkering op en een boe-
te. In 2014 wordt de controle nog 
aangescherpt.
Voor armoedebestrijding heeft 
Velsen in 2013 bijna 1,5 miljoen 
euro uitgegeven aan ongeveer 
1500 huishoudens voor bijzon-
dere bijstand. Dat werd onder 
meer besteed aan de aanschaf 
van duurzame gebruiksgoede-
ren, bewindvoering en budget-
beheer. 
In 2013 is het aantal beroepen 
op schuldhulpverlening meer 
dan verdubbeld, vergeleken met 
2012. Er waren 838 geregistreer-
de klantcontacten. Er zijn 207 
dossiers in behandeling geno-
men voor een schuldhulprege-
ling. In meer dan 82 procent van 
de gevallen kon het dossier po-
sitief worden afgesloten. Voor 
2014 neemt de gemeenteraad 
aanvullende maatregelen en ex-
tra budget voor armoedebestrij-
ding en schuldhulpverlening.

Prins Jordi huwt Anne
Velsen-Zuid - Vrijdag 27 juni  
haalde de bekende IJmuidense 
fysiotherapeut, Jordi Hinloopen, 
zijn bruid Anne Charlotte Schut 
op spectaculaire wijze op van 
Beeckestijn, namelijk als prins 
op het witte paard. De bruid is 
dierenartsassistente en rijdt al 
vanaf haar vierde jaar, hij pas 
vier jaar. Met medewerking van 

manege Kennemergaarde en de 
schimmel Beau kon het sprook-
je, dat zijn schoonmoeder, Car-
la Schut-Edel elke woensdag-
middag op Beeckestijn aan kin-
deren vertelt, waar worden. Het 
was een pracht bruid, een pracht 
bruiloft op een pracht dag op 
Beeckestijn. Fotograaf Stefan 
Ruijgrok maakte de foto.

IJmuiden - Vrijdagochtend is 
een 20-jarige man uit IJmuiden 
aangehouden. Hij liep samen 
met een andere man om 2.30 
uur met scooter over de Boe-
lenstraat. Toen zij de politie za-
gen gingen zij er hardlopend 
vandoor. Een van de twee man-
nen, de 20-jarige IJmuidenaar, is 
kort daarna aangehouden aan 
de Boelenstraat. De andere man 
is nog voortvluchtig. De scooter 
bleek gestolen te zijn.

Gestolen 
scooter

Foto’s van 
powervrouwen
Velsen-Zuid - De Engelmun-
deskerk opent in de zomer 
weer haar deuren voor de zo-
merexpositie. Van 5 juli tot en 
met 27 juli zal de foto-exposi-
tie Kenau’s Kracht te zien zijn. 
Carolien Sikkenk portretteerde 
in het kader van het Haarlemse 
Kenau-project vijftien strijdbare 
en inspirerende powervrouwen. 
Onder anderen documentaire-
maakster Sunny Bergman, ver-
zetsheldin Truus Menger, bal-
letdanseres Michaela DePrin-
ce (op de foto) en actrice Mo-
nic Hendrickx zijn op de gevoe-
lige plaat vastgelegd.
2014 staat in Haarlem volle-
dig in het teken van Kenau Si-
monsdochter Hasselaer (1526-
1588), de nationale heldin van 
de Tachtigjarige Oorlog. Tijdens 
het beleg van Haarlem ging 
ze de vijand met wapens te lijf 
en voerde ze twee vrouwenle-
gers aan. Nog steeds staat haar 
naam voor sterke en strijdbare 
vrouwen.
Carolien Sikkenk fotografeer-
de vijftien bijzondere vrouwen, 
jong en oud, die streden voor 
hun ideaal. Vrouwen die zich 
qua kracht kunnen meten met 
Kenau.  Bij de expositie is ook 
een slideshow te zien met unie-
ke foto’s die gemaakt zijn op de 
filmset van de speelfilm Kenau 
en andere foto’s uit het portfo-
lio van Carolien Sikkenk.
De tentoonstelling is te zien in 
de Engelmundeskerk in Velsen-
Zuid, Kerkplein 1. De expositie 
is vrij toegankelijk en van 5 ju-
li t/m 27 juli te bezoeken op za-
terdag en zondag van 13.00 tot 
16.00 uur.
Carolien Sikkenk is professio-
neel fotograaf. Haar talent ligt 
bij het fotograferen van men-
sen in zeer diverse settings 
zoals reportage, mode, por-
tret, promotie- en concertfoto-
grafie. Haar foto’s worden on-
der meer ingezet voor cam-
pagnes en promotiemateria-
len voor vele artiesten, organi-
saties, NGO’s, merken en ma-
gazines. Daarnaast wordt haar 
werk in ansichtkaartvorm uit-
gegeven door Art Unlimited.
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Velsen - In november 2006 be-
sloten de in Velsen actieve ou-
derenbonden ANBO, KBO en 
PCOB hun krachten ten behoeve 
van collectieve belangenbeharti-
ging te bundelen. De samenwer-
king onder de naam Lokaal Sa-
menwerkende Bonden Ouderen 
Velsen (LSBO-V) heeft de afge-
lopen jaren tot een hecht ver-
band en een constructief over-
leg met gemeente en betrokken 
sociaal/maatschappelijke instel-
lingen geleid. Voor de komende 
jaren staan er ingrijpende veran-
deringen op stapel op het gebied 
van zorg en welzijn, huisvesting 
en de fi nanciering daarvan. Ver-
anderingen die soms tot niet of 
nauwelijks te aanvaarden ge-
volgen kunnen leiden  voor zo-
wel hen die zorg, ondersteuning, 
adequate huisvesting of maat-
schappelijke contacten behoe-
ven als voor hen die in die sec-
toren professioneel of als vrijwil-
liger werkzaam zijn. Om ook in 
de komende jaren de taak als 
belangenbehartiger voor senio-
ren in Velsen zo goed mogelijk te 
vervullen en de continuïteit daar-
van te waarborgen is besloten de 
activiteiten onder te brengen in 
een stichting onder de naam 
Stichting Gezamenlijke Oude-
renbonden Velsen (SGOV). De 
akte daartoe is heden bij de no-
taris verleden. De betrokken par-
tijen verwachten als SGOV met 
volle inzet op de in 2006 ingesla-
gen weg voort te kunnen gaan.

Ouderen-
bonden samen

Uitstoot 
fi jnstof omlaag
Velsen - De uitstoot van fi jnstof 
vanaf het terrein van Tata Steel 
is in 2013 met 11 procent ge-
daald ten opzichte van het jaar 
ervoor. Dat is met name te dan-
ken aan de doekfi lterinstallatie 
bij de Sinterfabriek, die in no-
vember 2013 volledig in bedrijf 
werd genomen. De daling werd 
al eerder ingezet, mede doordat 
een deel van de doekfi lterinstal-
latie al in 2011 in gebruik werd 
genomen. ,,Dit is goed nieuws 
voor het milieu. De daling van de 
uitstoot van fi jn stof met 11 pro-
cent past in een positieve trend’’, 
aldus Hans Fischer, directeur 
van Tata Steel in IJmuiden en 
Chief Technical Offi cer van Tata 
Steel in Europa. ,,In 2011 nam de 
uitstoot van fi jn stof vanaf ons 
terrein af met 7 procent (ten op-
zichte van 2010) en in 2012 met 
16 procent (ten opzichte van 
2011). Deze voortdurende ster-
ke daling toont aan dat onze mi-
lieu-inspanningen en met na-
me de doekfi lterinstallatie van 
de Sinterfabriek tot uitsteken-
de resultaten leiden.” De doek-
fi lterinstallatie van de Sinterfa-
briek reinigt de lucht en rook-
gassen uit de fabriek. Tata Steel 
heeft 100 miljoen euro geïnves-
teerd in de bouw van deze nieu-
we installatie.

Gerard Vosse erelid LGV
Velsen - Zaterdag 28 juni is de 
oprichter van LGV: Gerard Vosse 
benoemd tot erelid van de ver-
eniging. Dit gebeurde tijdens de 
barbecue, die het LGV-bestuur 
de medewerkers aanbood  als 
dank voor hun inzet tijdens de 
campagne voor de gemeente-
raadsverkiezingen. Fractievoor-
zitter Leo Kwant memoreerde 
voorafgaand aan de benoeming 
van Gerard, enige herinneringen 
aan de oprichting. Vanuit een 
klein groepje initiatiefnemers is 
in bijna 10 jaar een serieuze loka-
le politieke partij gegroeid, die na 
de laatste verkiezingen het zetel-
aantal kon consolideren en zelfs 
tijdens de laatste coalitie-onder-
handelingen een wethouder kon 
leveren.
Gerard Vosse was de naamge-
ver van de partij, die volgens de 
statuten “Vereniging Lijst Gerard 
Vosse”, verkort: LGV, werd ge-
doopt. Inmiddels wordt uitslui-
tend de verkorte naam: LGV ge-
bruikt en spreekt men van: Le-
vendig Gezond Velsen. Gerard 
was ook voor de oprichting van 
LGV geen onbekende in de Vel-
sense politiek. Jarenlang was hij 
VVD-raadslid en zelfs een peri-
ode wethouder. Gerard stoorde 
zich ondermeer aan het feit dat 
lokale politiek regelmatig op ge-
spannen voet stond met de regi-

onale of landelijke standpunten 
van de moederpartij. Binnen LGV 
verzamelde hij een groep gelijk-
gestemden, die zich primair wil-
den richten op de lokale politiek. 
Met succes, is de laatste jaren 
gebleken.
Velen herinneren zich de humor-
volle wijze, waarop Gerard zich 
regelmatig in de raadsdebatten 
roerde. Hij ging recht op zijn doel 
af en blonk uit door zijn dossier-
keuze en goed gedocumenteer-
de archief, dat mede door zijn 
toegewijde vrouw Irma al die ja-
ren uitstekend op orde was. 70 
jaar vond Gerard altijd een mooie 
leeftijd om zijn taken over te dra-
gen. Leo diende zich aan als 
opvolger en dit was voor Ge-
rard aanleiding met een gerust 
hart het stokje aan deze nieu-
we fractievoorzitter te overhandi-
gen. Gerard blijft actief  betrok-
ken bij LGV en is nu bezig met 
het opschonen van zijn archief. 
Dit geeft welkome ruimte in hui-
ze Vosse, vooral omdat mogelijk 
een verhuizing op handen is.
Ook fractielid Piet van Deude-
kom bedankte Gerard voor zijn 
begeleiding en goede adviezen, 
waarna de bloemen en het ge-
tuigschrift werden overhandigd 
en Gerard samen met Irma het 
buffet opende en de barbecue 
werd opgestookt.

Koffi econcert in Ruïne 
Santpoort-Zuid - Tijdens het 
maandelijkse koffi econcert in de 
Ruïne van Brederode speelt zon-
dag 6 juli de muziekgroep Dark 
Rosie. 
Zij brengen meerstemmige zang, 
ondersteund door een mengel-
blues aan snaren, een Argentijn-
se accordeon, Cubaanse ritmes 
uit een swingende  contrabas 
en vlammende of juist dromeri-
ge ‘lapsteel slides’. Vier eigenzin-

nige muzikanten hebben elkaar 
gevonden in hun eigen werk en 
het eigenwijs arrangeren van be-
staande songs. Tijdens een con-
cert van DarkRosie zit het pu-
bliek op het puntje van de stoel.
Entree: 3,00 euro voor volwasse-
nen, 1,50 euro voor kinderen tot 
12 jaar. De Ruïne is open vanaf 
10.00 uur. Zie ook www.heerlijk-
heid-brederode.nl. Na afl oop is 
er de hoed voor de artiesten.

Nog drie nieuwe 
spelers voor Telstar

Velsen-Zuid - Telstar heeft zich 
vorige week versterkt met de jon-
gelingen Roy Talsma en Tom Beis-
sel. Beide spelers zijn afkomstig 
van Vitesse. Zij tekenen een con-
tract wat hen twee jaar aan Tel-
star bindt.
De uit Velp afkomstige Talsma 
(19) kwam zeven seizoenen uit 
voor de jeugdopleiding van Vi-
tesse. De aanvaller kwam vorig 
seizoen uit voor het beloften elf-
tal van Vitesse en maakte deel 
uit van Oranje onder 19. Talsma 
trainde tijdens de voorbereiding 
van Vitesse regelmatig mee met 
de A-selectie.  Vitesse besloot het 
afl opende contract van Talsma 
niet te verlengen waardoor Tals-
ma transfervrij de overstap maakt.
Tom Beissel (20) kwam net als 
Talsma het afgelopen seizoen uit 
voor Jong Vitesse. De verdediger 
was sinds het seizoen 2006/2007 
actief in de jeugdopleiding van 
Vitesse. Beissel liep afgelopen zo-

mer stage bij onder andere NAC 
Breda. Het afgelopen seizoen wist 
Beissel als vaste kracht van het 
beloften elftal de tweede plaats te 
behalen.
Eind vorige week bereikte Telstar 
overeenstemming met RSC An-
derlecht over de verhuur van Jo-
nathan Kindermans. De 19-jarige 
Belgische aanvallende midden-
velder is afkomstig uit de jeugdaf-
deling van RSC Anderlecht waar 
hij sinds 8 jaar actief is. Daarvoor 
doorliep hij de jeugdopleiding van 
KV Mechelen. Ook kwam de of-
fensief ingestelde Kindermans uit 
voor België onder 15 jaar.  Het af-
gelopen seizoen was hij een vas-
te waarde in het beloftenelftal van 
de regerend Belgisch landskam-
pioen RSC Anderlecht.
De nieuwkomers waren vorige 
week aanwezig bij de eerste trai-
ning van Telstar op het kunstgras-
veld van RKVV Velsen in Driehuis. 
(foto: Friso Huizinga)

Playbackshow bij 
Avondschool Velsen
Velsen - Maandag 16 juni be-
leefde Avondschool Velsen een 
heel bijzondere avond in pavil-
joen Noordzee van de familie 
Koks. Het was de avond van de 
jaarlijkse playbackshow waarmee 
traditioneel het cursusjaar wordt 
afgesloten. Bij de start was er een 
kleine teleurstelling toen bleek 
dat zanger Cock Zwanenburg 
door het werk werd opgehouden 
en alleen telefonisch aanwezig 
kon zijn. Cock heeft beloofd dat 
hij volgend jaar weer zoals altijd 
komt optreden. 
Bij de start van de avond werd ie-
dereen van een lekkere hap en 
drankjes voorzien in het gastvrije 
paviljoen. Frans Kok draaide het 
volume van de muziek wat om-
hoog en de beentjes kwamen on-
middellijk massaal van de vloer. 
Als vanuit het niets werd ook de 
polonaise ingezet. Daarna was 
het tijd voor het hoogtepunt van 
de avond: de playbackshow. Een 
twintigtal  artiesten liet hun kun-
sten aan het publiek en de jury 
zien. Het resultaat was een ge-

weldige mix van oude en nieuwe 
hits, harde rock maar ook gevoe-
lige tranentrekkers. Natuurlijk lie-
ten de oranje-fans zich ook gel-
den. Tussen al dat gezang kwam 
met regelmaat de schaal met 
hapjes langs die beschikbaar was 
gesteld door slager Arno Groe-
nendaal. Na lang beraad kwam 
de voorzitter met de volgende 
uitslag van de playbackshow: 1. 
Philippe ter Napel; 2. Sandra Korf 
en 3. Mieke Belsmit. Alle andere 
deelnemers werden vanwege het 
geringe verschil in kwaliteit be-
loond met een vierde plaats. Ger-
hard Verwoort kon heel wat men-
sen blij maken met een oran-
je poster, kaarten enzovoorts. Na 
de prijsuitreiking barstte het feest 
pas echt los en bleef het nog fl ink 
onrustig op het strand.
Rond half tien ging iedereen vol-
daan naar huis en kon worden te-
rug gezien op een prachtig slot-
feest. Mede mogelijk gemaakt 
door de ondersteuning van Zee-
haven IJmuiden. (Jan Kieften-
beld).
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IJmuidenaar maakt 
mooie Bourgonges
Velserbroek - Bij Villa Wes-
tend in Velserbroek kunnen 
liefhebbers een lekkere wijn 
uit de Bourgonge bestellen, 
die - u leest het goed - door 
een IJmuidenaar is gemaakt.

Harro Nijdam werd in 1970 ge-
boren in IJmuiden. Hij haalde 
zijn diploma op het Gymnasium 
Felisenum, voetbalde bij Storm-
vogels en honkbalde bij de Pi-
no’s. Met zijn ouders bezocht hij 
tijdens vakanties heel veel wijn-
gebieden in Frankrijk. ,,Wijn-
proeven en kopen was en is een 
leuke hobby van mijn ouders”, 
zegt Harri. ,,Door hen ben ik en-
thousiast geraakt voor wijn en 
bovendien zijn de Bourgogne-
wijnen erg lekker.’’
Harro’s ouders  kochten in 1987 
in de Bourgogne een huis in De-
zize les Maranges en bestelden 
vaak wijn bij Blondeau-Danne, 
een wijnboer vlakbij Saint-Au-
bin.
Harro werd verliefd op de doch-
ter van de wijnboer en trouwde 
met haar. Toen zijn schoonva-
der ziek werd vroeg Charles, zijn 
zwager hem of hij het bedrijf sa-
men met hem wilde voortzetten. 
Dat leek hem een goed idee en 
samen runnen ze nu het bedrijf.
Harro had in Nederland schei-
kunde en plantkunde  ge-

studeerd, maar om in Frank-
rijk onder andere voor lenin-
gen in aanmerking te komen 
om te kunnen investeren moest 
hij techniek en wijnkunde gaan 
studeren in Frankrijk. De eerste 
wijngaard die hij kocht was in 
Santenay.
Harro woont met zijn vrouw, 
zoon Leo, dochter Suzanne en 
hond Eden in het kleine dorp-
je Veuvey sur Ouche. Samen 
met zijn zwager maakt hij nu 
witte en rode wijn. Eenvoudige 
wijnen zoals een Aligote, maar 
eveneens een Premier Cru zo-
als  Saint Aubin en Chassag-
ne Montrachet. Harro heeft ook 
wijngaarden in Mercurey en 
Santenay. ,,Wijn maken is een 
intensief proces: druiven pluk-
ken met de hand, persen, gisten, 
bottelen. En vooral hopen dat 
een hagelbui niet in een klap 
een deel van de druiven vernielt. 
Het gaat goed met de verkoop. 
Wij willen er graag nog een paar 
extra hectaren bij  kopen.”
Via een kennis kwam Villa Wes-
tend in contact met Harro. In-
middels levert hij het restaurant 
twee mooie Bourgognes:  ro-
de Mercurey en witte Chassag-
nes. Die heerlijke wijn past uit-
stekend bij de mooie gerechten 
die de gasten bij Westend kun-
nen bestellen.

Femke Overdijk 
directeur 

Beeckestijn
Velsen-Zuid - Nathalie Faber 
stopt per 1 juli als directeur van 
Stichting Beeckestijn. Als cura-
tor blijft zij tot eind september 
verbonden aan de laatste ten-
toonstelling ‘Zomeren op de bui-
tenplaats’, met hedendaagse fol-
lies in de stijltuinen van Beec-
kestijn. Faber gaat een nieuwe 
uitdaging aan in Amsterdam. Zij 
wordt opgevolgd door Femke 
Overdijk. Na haar studie kunst-
geschiedenis aan de Universiteit 
Leiden werkte Overdijk bij de af-
deling kunstbeheer van de Pro-
vincie Noord-Holland en orga-
niseerde tentoonstellingen voor 
Galerie Nieuw Schoten en de 
Kunstlijn in Haarlem. Sinds ok-
tober 2013 is zij verbonden aan 
Buitenplaats Beeckestijn waar 
ze onder andere meewerkte aan 
de tentoonstelling ‘Kennemer 
Landschappen’.

Santpoort-Noord - De veilig-
ste hardloopwedstrijd ter wereld, 
de Motorkleding Run van Vis-
ser Tweewielers, vormde zater-
dag de feestelijke afsluiting van 
de Juni shoppingmaand in Sant-
poort-Noord. 
De strijd bij de dames ging spec-
taculair van start met een val 
voor Annebel van Wijk en Joke 
van Velzen die de kopstart nam. 
De hindernissen in het parcours, 
zoals de waterbak, de gladde 
loop-glijbaan en de glibberige 
schuine helling, bleken een ware 
scherprechter en gaven Van Wijk 
de kans om zich alsnog aan de 
kop van de wedstrijd te begeven. 
Uiteindelijk won deze Haarlem-
se voor Bianca Sinnege uit Sant-
poort en werd de derde plek in-
genomen door Joke van Velzen. 
De strijd bij de mannen ging via 
een tweetal voorronden, waar de 
deelnemers zich konden kwali-
ficeren voor de finale. De voor-
rondes leverden uiteindelijk de 
snelle mannen voor de finale, 
bestaande uit Santpoorter en te-

vens tweevoudig winnaar Mar-
cel van Geldorp, Amsterdam-
mer Sam Molenaar, IJmuidenaar 
Steve Bakker, Haarlemmer Len-
nert van Egmond en de verras-
send sterke 13-jarige Santpoor-
ter Thijs van Reeuwijk.  
Marcel van Geldorp nam in de 
finale de kopstart, gevolgd door 
de sterke Steve Bakker, die op 
het lange rechte stuk achter op 
het parcours de leiding nam. Het 
hardlooptalent Steve Bakker ze-
gevierde en won de Visser Twee-
wielers-cheque ter waarde van 
250 euro. 
,,Wat een vette race!’’, was een 
door zowel deelnemers als pu-
bliek vaak gehoorde reactie. De 
grote vedette in deze sport is 
toch wel Marcel van Geldorp die 
twee keer won en inmiddels zijn 
hele motorpak bij elkaar heeft 
gerend. Speaker Jan van der 
Meulen van Sport Connection 
merkte dan ook terecht op waar-
om deze spectaculaire tak van 
sport nog geen A-status heeft bij 
het NOC*NSF!

Steve Bakker wint 
Motorkleding Run

Velserbroeker schrijft boek
Lichtgelovig, over de 

echo van God
Velserbroek -  Hoe kun je van-
daag toch nog een gelovig mens 
zijn? Daarover heeft Roel Pomp, 
oud-industriepredikant bij Hoog-
ovens en woonachtig in Velser-
broek, een boek geschreven, dat 
hij ‘Lichtgelovig’ heeft genoemd.
Opgegroeid als kind van gelovi-
ge ouders, vroeg hij zich bij het 
ouder worden steeds vaker af of 
hij dat geloof over zou nemen of 
het langzaam maar zeker achter 
zich zou laten. Het was oorlog. 
God stond op de koppelriemen 
van de SS en tegelijk ook aan de 
kant van de Canadese bevrijders. 
Het was zo tegenstrijdig.  Aan de 
hand van denkers en dichters, is 
Pomp zich een weg gaan banen 
door een struikgewas van gods-
beelden en religieuze meningen. 
Hij is theologie gaan studeren en 
is dominee geworden. Een athe-
istische dominee? In het midden 
van zijn boek geeft hij het ant-
woord: ‘:  Sla een weg in naar 
licht en leven en liefde, deel het 
uit, in eenvoud en van harte. Je 

geloof komt aan het licht in je 
omgang met anderen, die een 
beroep op je doen’.
Vanuit deze visie doet Roel Pomp 
verslag van zijn loopbaan in kerk 
en maatschappij. Twee gebeur-
tenissen staan onuitwisbaar in 
zijn hart gegrift: de in 1944 van 
nabij meegemaakte, geweldda-
dige arrestatie van zijn vader en 
diens dood in een concentratie-
kamp én de zelfdoding van zijn 
oudste zoon, nu bijna tien jaar 
geleden. Vanuit die ingrijpende 
ervaringen schrijft hij over ziek-
te en dood, oorlog en vrede, lief-
de en geluk. Als rode draad komt 
steeds weer de godsvraag aan 
de orde, waarmee het boek be-
gonnen is en waarop als ant-
woord een ‘echo van oude ver-
halen’ gehoord werd.
‘Lichtgelovig’ is uitgegeven bij 
uitgeverij Free Musketeers in 
Zoetermeer en kost 17, 90 euro. 
Het boek is te bestellen via de 
boekhandel of bij de schrijver: 
roelpomp@zonnet.nl.

Scoutingloop wederom 
groot succes

IJmuiden - Woensdag 25 ju-
ni was er weer een scouting-
loop door natuurgebied de Hee-
renduinen. Scoutinggroep de 
IJmondtrekkers organiseerde de-
ze hardloopwedstrijd in samen-
werking met atletiekvereniging 
Suomi. De weersomstandighe-
den waren woensdag 25 juni op-
timaal voor een rondje hardlopen 
door de duinen: niet te warm, niet 
te koud en twee uur voor aan-
vang brak ook het zonnetje door. 
Het parcours lag er weer mooi bij 
en alles was duidelijk aangege-
ven. De eerste loper van de 5,4 
kilometer was binnen een half 
uur al terug. Op de snelste loper 

van de 10 kilometer was het even 
wachten. Zowel de snelste man 
als de snelste vrouw op beide af-
standen werden met een mooie 
bos bloemen onthaald. De jong-
ste deelnemer was 8 jaar en de 
oudste ver boven de 80. 
In totaal hebben 122 hardlopers 
meegedaan aan de scoutingloop. 
Een mooi aantal deelnemers tij-
dens een WK-periode! De op-
brengst van de loop zal geïnves-
teerd worden in materiaal voor 
de scoutingloop van 2015.
De uitslagen staan op de web-
site www.ijmondtrekkers.nl on-
der Scoutingloop>Scoutingloop 
2014.

Spitsaak geniet 
van high tea op 

nieuw terras
Velserbroek - Bewoners van 
het seniorencomplex aan de 
Spitsaak in Velserbroek kunnen 
vanaf deze zomer samen genie-
ten van een fijn terras. De aan-
leg van het terras, compleet met 
tuinset, werd vanuit het Piet van 
de Ham fonds gefinancierd. Dit 
fonds van Brederode Wonen 
stelt tweemaal per jaar vijfdui-
zend euro beschikbaar voor leef-
baarheidsprojecten in Bloemen-
daal en Velsen. Oud bestuurder 
Piet van de Ham, waar het fonds 
naar is vernoemd, heeft op 25 ju-
ni het terras officieel geopend. 
Wat eerst een kaal grasveldje 
was, is nu omgetoverd tot een 
fijne en bruisende ontmoetings-
plek. Om de opening een feeste-
lijk tintje te geven organiseerde 
de buurtcommissie een high tea. 
Alle bewoners verzorgden een 
smakelijke bijdragen. Eén van de 
bewoners (oud muzikant uit de 
VS) gaf een miniconcert op zijn 
accordeon. Buurtcommissielid 
Luuk Hendriksen is één van de 
initiatiefnemers van het project, 
het leek hem mooi om de bu-
ren via de tuin dichter bij elkaar 
te brengen: ‘Iedereen kan aan-
schuiven, dus iedereen kan het 
spontaan gezellig hebben sa-
men.’ Dat is in ieder geval deze 
middag prima gelukt. 
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Kennisgeving
Besluiten Randstad 380 kV Noordring: nieuwe hoogspanningsverbinding Beverwijk – Bleiswijk (fase 3), gedeelte  
Beverwijk – Vijfhuizen, Ministerie van Economische Zaken

U kunt vanaf zaterdag 5 juli 2014 tot en met vrijdag 15 augustus 2014 formeel 
beroep instellen

De beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, TenneT TSO B.V., heeft het 
voornemen een nieuwe hoogspanningsverbinding aan te leggen tussen Beverwijk en 
Bleiswijk. Deze verbinding, de zogenaamde Noordring, is noodzakelijk om de levering 
van elektriciteit in de Randstad te kunnen blijven garanderen.

Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast. 
Dat is gebeurd door middel van een inpassingsplan, dat is vastgesteld door de 
Ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) (nu Minister van 
Economische Zaken) en van Infrastructuur en Milieu (IenM). Daarnaast is voor het project 
een aantal andere besluiten nodig. Deze besluiten worden met dezelfde procedure 
(rijkscoördinatieregeling), maar in meerdere fasen voorbereid, onder coördinatie van 
de Minister van Economische Zaken (EZ).

Het inpassingsplan, het milieueffectrapport (MER) en een deel van de besluiten die 
voor het project nodig zijn, lagen van 28 september tot en met 9 november 2012 
(fase 1) en van 23 augustus 2013 tot en met 4 oktober 2013 (fase 2) ter inzage. Inmiddels 
zijn het inpassingsplan, het milieueffectrapport (MER) en de besluiten van fase 1 en 2 
definitief en onherroepelijk. Deze kennisgeving gaat over zes ontwerpbesluiten die 
ook voor het project nodig zijn (fase 3).  

De besluiten van fase 3
Wat gaat er precies gebeuren in fase 3? Voor de nieuwe hoogspanningsverbinding zijn 
tijdelijke 150 kV verbindingen nodig. Voor de aanleg van de tijdelijke 150 kV lijnen zijn 
zes besluiten opgesteld op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Wet 
luchtvaart, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Waterwet. Het gaat om 
tijdelijke verbindingen voor het gedeelte Beverwijk – Vijfhuizen.

De hierboven bedoelde besluiten hebben van vrijdag 4 april 2014 tot en met donderdag 
15 mei 2014 als ontwerp-besluiten ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de terinzageleg-
ging zijn twee zienswijzen van één persoon en één organisatie naar voren gebracht. 
Onlangs zijn, rekening houdend met deze zienswijzen, de besluiten genomen. 

De besluiten op aanvraag worden op donderdag 3 juli 2014 door de Minister van EZ 
bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager.

Fase 4
De ontwerpbesluiten voor het gedeelte van Vijfhuizen naar Bleiswijk, fase 4, volgen in een 
later stadium.

Waar kunt u de besluiten inzien?
De besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 
vrijdag 4 juli 2014 tot en met vrijdag 15 augustus 2014 tijdens reguliere openingstijden, 
ter inzage bij: 

- Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag, 
 T. (070) 379 89 79;
- Gemeente Beverwijk, Stadhuis, Stationsplein 48, Beverwijk, T (0251) 256 256;
- Gemeente Haarlemmermeer, Raadhuis, Informatiecentrum/CBI, Raadhuisplein 1,  
 Hoofddorp, T (0900) 1852.

Hoe kunt u beroep instellen?
Belanghebbenden kunnen tegen een of meer van deze besluiten beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan 
met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent 
dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 5 juli 2014 tot en met 
vrijdag 15 augustus 2014. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende 
aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit.

Op de besluiten is hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en herstelwet van toepassing. 
Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke 
beroepsgronden hij aanvoert tegen een of meer van deze besluiten. Na afloop van de 
termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. 
Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van 
toepassing is.

U wordt vriendelijk verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroep-
schrift te zenden aan het Ministerie van EZ ter attentie van de directie WJZ (D passage 2), 
postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient 
u te zenden aan de Raad van State.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit;
- de redenen waarom men het niet eens is met het besluit.

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Voor particulieren is dit 
vastgesteld op € 165 en voor rechtspersonen op € 328. Over de manier waarop en binnen 
welke termijn u dit moet betalen, krijgt u, na indiening van het beroep, bericht van de 
griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waar vindt u meer informatie? 
Het inpassingsplan is in digitale vorm raadpleegbaar via  www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Alle stukken zijn ook beschikbaar via www.bureau-energieprojecten.nl, 
telefoon (070) 379 89 79. 
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Een extra tijdelijke rijstrook in de Wijkertunnel, een extra 
pont voor fietsverkeer en extra verbindingswegen op 
knooppunten Velsen en Beverwijk. Het zijn maatregelen 
die Rijkswaterstaat, samenwerkingsverband IJmond 
Bereikbaar en betrokken wegbeheerders nemen om de 
IJmond bereikbaar te houden tijdens de renovatie van de 
Velsertunnel in 2016. Dat staat in het zogeheten bereik
baarheidsplan, dat Rijkswaterstaat deze week openbaar 
maakte.

In 2016 gaat de Velsertunnel negen maanden volledig dicht in 
verband met een grootschalige renovatie. Om de regio 
IJmond die periode bereikbaar te houden, hebben 
Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, betrokken 
gemeenten, samenwerkingsverband IJmond Bereikbaar,  
de transportsector en ondernemers een bereikbaarheidsplan 
opgesteld. 

Meedenken
Het bereikbaarheidsplan is een reeks samenhangende 
maatregelen om de hinder tijdens de renovatie te 
verminderen. Het plan bestaat uit een mix van omleidings-
routes, verkeersmaatregelen, mobiliteitsprojecten en 
communicatie die samen het grootste deel van de hinder 
aanpakken. 

‘De renovatie van de Velsertunnel leeft enorm in de regio’, 
zegt Rijkswaterstaat-omgevingsmanager Ilkel Taner. ‘Daarom 
hebben we zo veel mogelijk betrokken partijen gevraagd mee 
te denken over hoe we de regio bereikbaar kunnen houden. 
Ondernemers, de transport sector, de betrokken gemeentes, 
de provincie Noord-Holland en IJmond Bereikbaar hebben 

hun input gegeven. Het animo om samen aan de 
bereikbaarheid te werken, was groot.’

Verschillende routes
De beste manier om het verkeer tijdens de renovatie van de 
Velsertunnel te laten doorrijden, is het spreiden van de 
verkeersstromen. Rijkswaterstaat kiest daarom voor twee 
hoofdomleidingen:
•	 Lokaal	en	regionaal	verkeer	dat	nu	door	de	Velsertunnel	

rijdt, gaat tijdens de renovatie via de Wijkertunnel en de 
A9.

•	 Lange-afstandsverkeer	dat	nu	door	de	Wijkertunnel	rijdt,	
kan tijdens de renovatie via verschillende routes kiezen 
voor de Coentunnels.

•	 Is	er	genoeg	ruimte	in	de	Wijkertunnel,	dan	wordt	verkeer	
niet actief richting de Coentunnels gestuurd. De route over 
de Coentunnels wordt dus alleen ingezet als het nodig is.

Daarnaast krijgen mobiliteitsmanagement en communicatie 
veel aandacht. Daarmee willen Rijkswaterstaat en partners zo 
veel mogelijk auto’s uit de spits halen die daar niet per se 
hoeven te zijn. Zo komt er onder meer een spitsshuttle vanaf 
station Beverwijk, wordt fietsgebruik gestimuleerd en vaart er 
een extra fietspont over het Noordzeekanaal. Ook doen 
Rijkswaterstaat, IJmond Bereikbaar en betrokken 
wegbeheerders er alles aan om ervoor te zorgen dat 
weggebruikers tijdig weten waar ze aan toe zijn. 

Hinder: 10 minuten plus omrijtijd 
Zonder tegenmaatregelen is de verwachte verkeersoverlast 
tijdens de afsluiting van de Velsertunnel groot: dagelijkse 
opstoppingen bij de Wijkertunnel en een extra reistijd van 

een half uur tot een uur. De maatregelen in het 
bereikbaarheidsplan werken het grootste deel van deze 
hinder weg. De overgebleven overlast doet zich bijna 
uitsluitend voor tijdens de drukste momenten in de spits; de 
hinder komt dan neer op zo’n 10 minuten extra reistijd plus 
de benodigde omrijtijd. Buiten de spitsuren (overdag en later 
op de avond) is de extra reistijd minimaal en blijft de hinder 
beperkt tot het omrijden via de alternatieve routes. 

Planning en vervolg
De komende maanden werken Rijkswaterstaat, IJmond 
Bereikbaar en betrokken wegbeheerders de verschillende 
voorstellen	verder	uit.	Later	dit	jaar	begint	de	uitvoering	van	
de eerste maatregelen. 

Bereikbaarheidsplan renovatie Velsertunnel klaar  
Tientallen maatregelen voor betere doorstroming tijdens afsluiting tunnel in 2016

Meer weten? 
Op de website van Rijkswaterstaat 
vindt u het hele bereikbaarheids-
plan. Wilt u regelmatig updates 
ontvangen over de tunnelrenovatie? 
Via onze site kunt u zich ook  
abonneren op de nieuwsbrief.

Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/
velsertunnel

‘ We kunnen met het 
bereikbaarheidsplan het grootste 
deel van de verwachte hinder 
wegwerken. Tijdens spits krijgen 
mensen te maken met 
verkeersoverlast, maar buiten de 
spits is de extra reistijd naar 
verwachting minimaal.’ 

Ilkel Taner, omgevingsmanager Rijkswaterstaat
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Rijkswaterstaat en de samenwerkende wegbeheerders 
pakken de verwachte verkeershinder tijdens de renovatie 
van de Velsertunnel op verschillende manieren aan. 
Maatregelen op de weg, zoals de aanleg van extra verbin
dingswegen op de knooppunten Beverwijk en Velsen, 
zorgen voor de grootste afname van verkeershinder: 50 tot 
60 procent minder. Hier de top 5: 

1. Tijdelijke extra rijstrook Wijkertunnel

In de Wijkertunnel liggen twee rijstroken en een vlucht-
strook. Tijdens de renovatie van de Velsertunnel richt 
Rijkswaterstaat de vluchtstrook in de Wijkertunnel in als 
extra rijstrook. Die wordt in beide richtingen aangelegd 
tussen de knooppunten Beverwijk en Velsen. 

2. Voorkeurstrook vrachtverkeer 
Wijkertunnel

Om de doorstroming door de Wijkertunnel te optimaliseren, 
wordt in beide richtingen één van de drie rijstroken in de 
tunnel ingericht als voorkeurstrook voor vrachtwagens. Dit 
zorgt ervoor dat vrachtwagens minder van rijstrook hoeven te 
wisselen.

3. Permanente inzet calamiteitenbogen

Vanaf mei 2014 legt Rijkswaterstaat zogeheten calamiteiten-
bogen aan op de knooppunten Beverwijk en Velsen. Dit zijn 

extra binnenbochten die het mogelijk maken via de 
Wijkertunnel om te rijden als de Velsertunnel is gestremd. 
Tijdens de renovatie van de Velsertunnel worden deze nieuwe 
verbindingswegen voor alle verkeer ingezet.

4. Keerlus op knooppunt Velsen

De uitdaging op de route via de Wijkertunnel is om verkeer 
vanuit IJmuiden en Velserbroek snel richting de Wijkertunnel 
te leiden. Dit doet Rijkswaterstaat met de aanleg van een 
tijdelijke verbinding - een keerlus - op het knooppunt Velsen. 
Dan hoeft lokaal verkeer vanuit IJmuiden richting de 
Wijkertunnel niet helemaal om te rijden via knooppunt 
Rottepolderplein. 

5. Keerlus op knooppunt Beverwijk

Ook aan de noordkant van de Wijkertunnel, bij knooppunt 
Beverwijk, legt Rijkswaterstaat een tijdelijke verbindingsweg 
- een keerlus - aan.

Renovatie Velsertunnel: overzicht maatregelen op de weg

De top 5 maatregelen op de weg

‘ De mobiliteitsmaatregelen in  
het plan zijn essentieel om 
vertraging van het economisch 
belangrijke verkeer zoveel 
mogelijk te beperken.’ 

Ton van der Scheer, voorzitter Stichting  
IJmond Bereikbaar
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Bereikbaarheidsplan tijdens 
renovatie Velsertunnel

Velsen - Zoals bekend zal de 
Velsertunnel in 2016 gedu-
rende negen maanden afge-
sloten zijn voor alle verkeer 
vanwege ingrijpende reno-
vatie werkzaamheden. Dins-
dagmiddag vond in dit ver-
band een door Rijkswater-
staat georganiseerde voor-
lichtingsbijeenkomst plaats 
waarbij de te nemen maat-
regelen met betrekking tot 
de bereikbaarheid van de 
IJmond uitgebreid aan de or-
de kwamen.

Maar waarom deze ingrijpende 
renovatie? In de Jutter/de Hof-
geest van 30 mei hebben we 
hier al over bericht, maar Ron 
van den Ende, hoofd unit tunnel-
beheer, licht de noodzaak nog-
maals in het kort toe: ,,Na 60 
jaar zeer intensief gebruik moe-
ten de tunneltechnische installa-
ties dringend worden gemoder-
niseerd, de vluchtwegen moeten 
worden aangepast, de doorrij-
hoogte wordt met 12 centimeter 
verhoogd en het wegdek wordt 

geheel voorzien van nieuw as-
falt.’’ 
En omgevingsmanager Ilkel Ta-
ner vervolgt: ,,Gezien de com-
plexiteit van de technische in-
stallaties in beide tunnelbui-
zen is het absoluut onmogelijk 
om deze renovatie, per tunnel-
buis, uit te voeren. Daarom moe-
ten beide tunnelbuizen helaas 
dicht hetgeen, onvermijdelijk, tot 
overlast zal leiden. Maar in goed 
overleg met vele betrokkenen 
waaronder de gemeenten, dien-
sten als politie en GGD, en on-
dernemers verenigd in de Stich-
ting IJmond Bereikbaar, is er in-
middels een omvangrijk pakket 
aan maatregelen in gang gezet.’’  
Op hoofdpunten ziet dit Bereik-
baarheidsplan er nu als volgt uit. 
Het huidige, plaatselijke, verkeer 
gaat tijdens de renovatie via de 
Wijkertunnel en de A9; door-
gaand verkeer zoveel mogelijk 
via de beide Coentunnels; tijdens 
de renovatie is de Velsertunnel 
wél open voor hulpdiensten; de 
Wijkertunnel krijgt een tijdelij-
ke, extra rijstrook in beide rich-

tingen speciaal voor vrachtver-
keer; tussen de A9 en A22 wor-
den tijdelijke verbindingswegen/
rotondes  aangelegd bij Velsen 
en Beverwijk; de calamiteitenbo-
gen bij deze knooppunten wor-
den permanent ingezet voor al-
le verkeer; de Velsertraverse zal 
worden aangepast; fietsers kun-
nen gebruik maken van een ex-
tra pont; vanaf station Beverwijk 
komt een spitsshuttle naar be-
drijven; mensen die de spits mij-
den, krijgen een beloning.
Ton van der Scheer, voorzit-
ter Stichting IJmond Bereik-
baar, toonde zich tevreden over 
de wijze waarop zij zijn betrok-
ken bij het opstellen van het Be-
reikbaarheidsplan. ,,Wij gaan bij 
de mobiliteitsmaatregelen een 
belangrijke rol spelen. Voor-
al als het gaat om het stimule-
ren van fietsgebruik, het inzetten 
van shuttlediensten en de extra 
pont. Hier gaan we deze zomer 
al mee aan de slag’’, vertelt hij. 
Zie ook www.rijkswaterstaat.nl/
velsertunnel en www.ijmondbe-
reikbaar.nl.

Uitstekende service
bij Mata Computers
Velsen-Noord - Bij Mata Com-
puters zijn ze van alle markten 
thuis. Pc’s, laptops, tablets, te-
lefoons en televisies worden er 
gerepareerd en verkocht. Daar-
naast is er een groot assortiment 
toebehoren, zoals inktcartridges, 
huismerk en bekende merken, 
tegen concurrerende prijzen. De 
hele maand juli zijn de telefoon-
hoesjes in de aanbieding: keu-
ze uit het gehele assortiment van 
25 voor 10 euro. Ook is er een  
aanbod van een inventieve Blue-
tooth speaker (voor de telefoon) 
met ingebouwde radio en poort 
voor SD-kaart, nu voor 15 euro.
Mata Computers bestaat al 15 
jaar, eerst op de Zwarte Markt en 
sinds 3,5 jaar in Velsen-Noord. 
De zaak drijft op kwaliteit, waar-
door de klanten altijd terugko-
men. Maar ook op een scherpe 
prijs wordt gelet. Dat geldt zowel 
voor reparaties als bij aankoop. 
Zo zijn er bijvoorbeeld prachti-
ge gereviseerde Dell laptops te 
koop met I3 of I5 voor verbazen-
de prijzen. 

En Mata Computers heeft een 
razendsnelle service. Nieuwe 
pc’s kunnen naar wens worden 
samengesteld en zijn doorgaans 
binnen een uur leverbaar. Repa-
raties worden zo mogelijk direct 
verricht. Mata Computers heeft 
ook een prettige thuisservice. 
Voor senioren kan meer worden 
gedaan dan alleen reparaties. 
Er kan ook worden geholpen bij 
(opstart)problemen.
Ook voor mobiele bellers heeft 
Mata Computers leuke aan-
biedingen. Informeer bijvoor-
beeld eens naar de simkaar-
ten van Lebara, waarmee u gra-
tis kunt bellen in het binnenland. 
En van addertjes onder het gras 
houden ze niet bij Mata Compu-
ters, u krijgt altijd waar voor uw 
geld. Als extra aanbieding krijgt 
u daarom deze maand bij aanko-
pen vanaf 10 euro een simkaart 
met 15 euro beltegoed.
Mata Computers, Wijkerstraat-
weg 173a, Velsen-Noord, 0251-
292826. Zie ook www.matacom-
puters.nl.

Straatvoetbal Santpoort 
gaat voor goud

Santpoort-Noord - Het duurt 
nog enkele weken voordat 
Dorpsfeest Santpoort 2014 van 
start gaat. De voorbereidingen bij 
Stichting Straatvoetbal Santpoort 
zijn nog in volle gang. Dit jaar 
staat het straatvoetbaltoernooi in 
het teken van het WK voetbal. Al-
le teams spelen natuurlijk in een 
shirt van de teamsponsor, maar 
ze spelen ook onder de naam van 
een land.  Bij het ‘mini WK’ gaan 
we kijken of dezelfde winnaar als 
in Brazilië kampioen wordt!  Bij 
een WK hoort uiteraard ook een 
echte ‘Worldcup trofee’. De or-
ganisatie van het straatvoetbal-
toernooi Santpoort heeft de hand 
weten te leggen op drie van de-
ze, niet van echt te onderschei-
den, gouden trofeeën. Alle deel-
nemers gaan de strijd aan om als 
hoogste in hun poule te eindigen 
om zo de finale te kunnen spe-
len, en dus kans te maken op die 

mooie trofee. De inschrijvingen 
voor het straatvoetbaltoernooi dat 
plaats vindt op 4 augustus gaan 
goed; er zijn nog enkele plekken 
vrij bij de 6 t/m 8 jaar en ook voor 
de pauzewedstrijd voor kinderen 
onder de 6 jaar, kunnen kinde-
ren zich opgeven via de website: 
www.straatvoetbalsantpoort.nl.
Stichting Straatvoetbal Santpoort 
is een maatschappelijk betrok-
ken organisatie. Daarom willen zij 
zich graag inzetten voor kinderen 
die het niet zo goed hebben ge-
troffen. Ook dit jaar zal Stichting 
Straatvoetbal Santpoort het in-
schrijfgeld van alle spelers en de 
opbrengst van de koffieverkoop 
bij de kraam aan een goed doel 
doneren. 
Ga tijdens het komende toernooi 
dus hier op de koffie, want de op-
brengst van elk kopje koffie  komt 
geheel ten goede aan het goede 
doel van dit jaar.

Half miljoen 
valt in Velsen-Noord
Velsen-Noord - Tabak Gemak 
Rozing in Velsen-Noord werd 
afgelopen weekend aangenaam 
verrast door een telefoontje van 
de Staatloterij waarin werd ge-
meld dat één van de hoofdprij-
zen van de Oranje Trekking in 
Velsen-Noord verkocht is.
De gelukkige winnaar van een 
half mijoen euro heeft zich nog 
niet bekend gemaakt bij de 
Staatsloterij noch in de winkel. 
,,Ik vind het geweldig dat we 
zo’n grote prijs verkocht hebben. 
Ik heb altijd al gevoeld dat we dit 
ook eens zouden beleven. Heel 

erg leuk”, weet Henny Rozing te 
melden.
Afgelopen maandag kwam 
een vertegenwoordiger van de 
Staatsloterij met een feestpak-
ket om de zaak op te fleuren, 
een grote bos bloemen en ge-
bak om aan de klanten uit te de-
len.
,,Het is heel grappig om dit al-
lemaal mee te maken, alle emo-
ties en verhalen die loskomen bij 
de klanten, het is gewoon heel 
gezellig. Van mij mag de Mega-
jackpot op 10 juli hier ook val-
len”, aldus Henny Rozing.
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Kort geleden is het wetsvoorstel Werk en 
Zekerheid aangenomen. Door deze wet zal 
er veel gaan veranderen op arbeidsrecht-
gebied. Zowel voor werkgevers als werk-
nemers. Bent u al voorbereid?

Zo mogen er vanaf 1 januari 2015 nog maar ge-
durende twee jaar (was drie) maximaal drie be-
paalde tijd-contracten worden afgesproken. Bij 
het vierde contract of na twee jaar ontstaat er 
een vast dienstverband.
De werkgever is verplicht uiterlijk een maand 
voordat het bepaalde tijd-contract eindigt 
schriftelijk mee te delen of het contract wordt 
voortgezet. Wordt die aanzegging vergeten of 
te laat gedaan, dan heeft de werknemer aan-
spraak op een boete van maximaal een maand-
salaris. 
Controleer het arbeidscontract straks ook op 
een proeftijdbeding. Want bij contracten die een 
half jaar of korter duren, mag geen proeftijd meer 
worden overeengekomen.
Ook een concurrentiebeding (een verbod om na 
einde contract bij een soortgelijk bedrijf te gaan 
werken) mag niet meer in een contract voor 

bepaalde tijd voorkomen, tenzij is beschreven 
welke zwaarwegende bedrijfsbelangen dit be-
ding noodzakelijk maken. 
Daarnaast verandert het ontslagrecht fl ink: 
voortaan moet een ontslag om bedrijfsecono-
mische redenen of wegens langdurige ziekte 
via UWV Werkbedrijf, en een ontslag op ande-
re gronden via de kantonrechter. De ontslag-
vergoeding verdwijnt: in plaats daarvan komt er 
een zgn. transitievergoeding, waarvan de hoog-
te is gemaximeerd.
Verder krijgt een werknemer twee weken be-
denktijd als hij vrijwillig heeft ingestemd met 
een beëindiging van zijn arbeidscontract.

Er zijn nog veel meer veranderingen. De mees-
te zullen direct ingaan. Dat 
betekent dat arbeids-
contracten tijdig zul-
len moeten worden 
aangepast. Ook de 
manier waarop een 
ontslagzaak moet 
worden voorbereid, 
verandert. 

Meer weten? Vraag het mr. M.J. van der Staaij, advocaat 
arbeidsrecht in Haarlem. Tel. 023 – 531 31 11 of email 
staaij@parmentieroass.nl. Of kom naar haar gratis inloop-
spreekuur iedere laatste donderdag van de maand van 
18.00 tot 20.00 uur aan de Dokweg 31 in IJmuiden. 

Wetswijzigingen arbeidsrecht

IJmuiden - Vanaf maandag 7 
juli organiseert de IJmuiden-
se bridgevereniging De Jump in 
de maanden juli en augustus ie-
dere maandagavond een open 
bridgedrive in de sportkantine 
van zwembad De Heerenduinen. 
Iedereen die eens in een ande-
re ambiance wil bridgen is van 
harte welkom. Tussen de speel-
rondes door kunt u op het ter-
ras naast de kantine genieten 
van een drankje en van de zo-
merzon. De entree bedraagt 2 
euro per persoon en de speel-
avonden beginnen iedere maan-
dag om 19:45 uur. Er worden ze-
ven rondes van vier spellen ge-
speeld. Zie ook www.dejump.nl.

Bridgen in
het zwembad

Santpoort-Noord - Vrijdag 4 
juli sluiten de basisscholen hun 
deuren en gaan de leerkrach-
ten en leerlingen genieten van 
een heerlijke zomervakantie. 
Ook de inzameling van oud pa-
pier op de Bosbeekschool stopt 
tijdens de zomervakantie. Zij be-
danken alle Santpoorters die het 
afgelopen schooljaar hun oude 
kranten en tijdschriften weer be-
zorgd hebben bij de opslag aan 
de Molenstraat en in het nieuwe 
schooljaar rekenen zij weer op 
uw komst.

Oud Papier 
Bosbeekschool

Oyama sluit theater-
seizoen af met dansshow
Velsen – Danscentrum Oyama 
sloot afgelopen zaterdag met 
haar jaarlijkse dansvoorstelling, 
het seizoen van Stadsschouw-
burg Velsen af. De leerlingen 
van het Velserbroekse danscen-
trum voerden op 28 juni hun 
dansshow ‘Het mysterie van de 
gouden dansschoentjes’ in de-
ze schouwburg op. Het was een 
sprookjesachtige dansvoorstel-
ling over de op mysterieuze wijze 
verdwenen gouden dansschoen-
tjes. De zaal kreeg 43 verschil-
lende dansen te zien in veel ver-
schillende dansstijlen: van jazz 
en showdance tot streetdance 
en hip hop lyrical.
Bijzonder ook waren de optre-
dens van de meiden van het 
aangepast dansen. Deze meis-
jes met een verstandelijke be-
perking deden dit jaar voor het 

eerst twee dansen. Voor kinde-
ren met een verstandelijke be-
perking is het belangrijk dat de 
docent uitgaat van de mogelijk-
heden van het kind. Zo kunnen 
ook kinderen die niet snel kun-
nen leren toch goed meekomen.
Voor veel kinderen is dans een 
goede uitlaatklep. 
Het maandenlang samen instu-
deren van de dansen leidt bo-
vendien vaak tot een onderlin-
ge goede band en vriendschap. 
De leerlingen werken een heel 
jaar naar de voorstelling in de 
schouwburg toe. Het optreden 
op een podium voor publiek is 
voor de kinderen een onvergete-
lijke ervaring.
Na deze voorstelling is ook het 
dansseizoen bij Oyama afgelo-
pen. Op 18 augustus start het 
dansseizoen bij Oyama weer.

4 juli tot en met 10 augustus
Beeldentuin op 
Ruïne van Brederode 
Santpoort-Zuid - Het lijkt een 
traditie te worden: al zes jaar 
achter elkaar wordt de roman-
tische locatie van de Ruïne van 
Brederode aan de Velserender-
laan 2 (grens Bloemendaal) in 
de zomer ingericht als beelden-
tuin. De ruïne van dit kasteel uit 
de 13e eeuw is hiervoor bij uit-
stek geschikt.
De vele muren en nissen bie-
den plaats aan bronzen beelden 
en de combinatie van de oude 
stenen met het brons is verras-
send mooi. Ook dit jaar is ge-
kozen voor een veelzijdige pu-
blieksvriendelijke verkoopexpo-
sitie met werk van twaalf kun-
stenaars die allen het beeld-
houwen als ambacht uitoefenen 
en uit heel Nederland afkom-
stig zijn. Het is bijzonder om op 
één tentoonstelling zo divers en 
kwalitatief hoogstaand werk te 
kunnen zien. Er is gekozen voor 
figuratieve sculpturen van jon-
ge kunstenaars, maar ook van 
beeldhouwers die hun sporen 
verdiend hebben en veelal als 
docent werkzaam zijn. De vol-
gende beeldhouwers tonen hun 
beelden: Caius Spronken, Car-
la Kamphuis–Meijer, Dick Aerts, 
Eva Steiner, Gerard Brouwer, 
Amiran Djanashvili, Jeanette 
Jansen, Jonneke Kodde,  Mar-

ja Thole,  Marjolijn de Bruin, Vir-
ginie van den Boorn en Yvon-
ne Piller. Schilderijen over onder 
andere Santpoort en omgeving 
zijn te zien van Joop Vermeij.
Op de omvangrijke tentoonstel-
ling, georganiseerd door beeld-
houwster Yvonne Piller, is ook 
werk van haart te zien. Blikvan-
ger is haar grote paardenbeeld 
van de schimmel De Sjiem die 
in het jaar 2000 Olympisch kam-
pioen werd in Sydney. In Sant-
poort staat eveneens haar beeld 
De Draver, een levensgroot 
paardenbeeld van een dravend 
paard met sulky en pikeur. Dit  
beeld kwam tot stand ter ge-
legenheid van de 250e korte-
baanwedstrijd in Santpoort in 
2009 en is de aanleiding ge-
weest voor het starten met de 
jaarlijkse beeldententoonstel-
ling op de Ruïne van Brederode. 
Tijdens de expositie worden 
workshops georganiseerd en 
zijn er enkele kaarslichtlezin-
gen, besloten concerten, een 
wijnproeverij en rondleidingen. 
Zie ook www.beeldentuinsant-
poort.nl De Ruïne van Brede-
rode is geopend op woensdag 
tot en met zondag van 12.00 tot 
17.00 uur. Entree 3 euro voor vol-
wassenen, 1,50 euro voor kinde-
ren.

Strandbieb weer open
IJmuiden aan Zee - Op za-
terdag 5 juli opent de Strand-
bieb voor de achtste keer haar 
deuren! De feestelijke opening 
wordt verricht door wethouder 
Robert te Beest, waarna bezoe-
kers kunnen genieten van een 
dag vol zonnige activiteiten.
Na de opening zal de beroem-
de verhalenverteller Wijnand 
Stomp alias Mister Anansi het 
publiek trakteren op een zo-
merse vertelling. Mister Anan-
si is één van de bekendste the-
atrale vertellers die Nederland 
rijk is en werd in 2013 uitgeroe-
pen tot Verteller Van Het Jaar. 
Daarnaast was hij winnaar van 
The Pearl of the Dutch Caribbe-
an Award Arts & Literature 2013 
en schreef hij in 2010 zijn ver-
halenboek Mister Anansi Leert 
de wereld lachen.

De middag wordt feestelijk in-
geluid met een danswork-
shop onder leiding van Yvonne 
Schellekens waaraan iedereen, 
jong en oud, kan meedoen. De 
dag besluit met een hapje en 
een drankje voor de volwasse-
nen, terwijl de kleintjes zich la-
ten versieren met een glitter tat-
too.
De Strandbieb staat van zater-
dag 5 juli tot en met zondag 17 
augustus op het IJmuiderstrand 
tegenover Paviljoen Noordzee. 
De Strandbieb is geopend van 
woensdag tot en met zondag 
van 11.00 tot 17.00 uur.
Kom langs op het strand, in de 
Centrale Bibliotheek of Biblio-
theek Velserbroek of ga naar 
www.bibliotheekvelsen.nl voor 
meer informatie en de complete 
agenda van de Strandbieb.



Inschrijven voor 
7 van Santpoort
Santpoort-Noord - Op woens-
dag 6 augustus staat als onder-
deel van het Dorpsfeest Sant-
poort de negende editie van de 
7 van Santpoort op het program-
ma. Een uniek hardloopcriterium 
van zeven kilometer over het be-
kende wielerparcours van 1000 
meter rondom de kerk. Vanaf nu 
kan er via internet  worden in-
geschreven. Liefhebbers moe-
ten opschieten want er is een li-
miet voor maximaal 400 deelne-
mers voor de negende 7.
Afgelopen jaar won het grote 
regionale hardlooptalent Lucas 
Nieuweboer in een nieuw par-
cours record van 21.59 de fel-
begeerde bokaal. Bij de vrouwen 
won de Santpoortse atlete Sanne 
de Boer na een bloedstollend ge-
vecht met de winnares van 2012 
Marleen de Kroon. Sanne de 
Boer was daarmee ook snelste 
Santpoortse. Snelste Santpoor-
ter vorig jaar was voor de vijfde 
keer Sjoerd Adema uit Santpoort 
Zuid. Hij heroverde zijn titel op 
Simon Nijland. Bij de jeugdloop 
wonnen Lieke Gijssen en Bjar-
ne van Oord. Net als alle eerdere 
edities gebeurt de tijdregistratie 
van alle deelnemers door mid-
del van de Racetimer-chip in het 
startnummer en zal ook de ex-
tra premie voor de snelste eerste 
ronde weer klaar liggen. Vanzelf-
sprekend wordt het enthousiaste 
en vakkundige commentaar bij 
de ‘7’ weer verzorgd door Theo 
Koster en Jan van der Meulen, 
de opperspreekstalmeesters van 
het dorpsfeest.  Het hardlopen 
vindt plaats voorafgaand aan de 
wielerkoers. De jeugdloop start 
om 18.30, de 7 van Santpoort 
start op prime time om 19.00.
Voor de supporters is er hoe 
dan ook veel te genieten; zij zien 
hun held/heldin maar liefst ze-
ven keer voorbijkomen. Zie ook 
www.dorpsfeest-santpoort.nl. 

Driehuis - Zaterdagavond om-
streeks 21.00 uur is een man 
aangehouden voor een over-
val die enkele minuten eerder 
plaatsvond aan de Van den Von-
dellaan. De vrouw liep naar het 
station toen zij onder bedreiging 
van een vuurwapen haar tas 
moest afstaan. De vrouw verzet-
te zich hiertegen en er ontstond 
een schermutseling. Een om-
stander schoot de vrouw te hulp. 
De verdachte, een 44-jarige man 
uit Haarlem, vluchtte zonder de 
tas. Enige minuten later kon de 
man worden aangehouden.

Aangehouden 
na overval met 

vuurwapen

Zaterdag bij Villa Westend
Oranje op groot scherm 
bij 2Generations Beach
Velserbroek - Zaterdag 5 juli 
vindt de Beach Edition van 2Ge-
nerations plaats bij Villa Wes-
tend. Omdat het feest samenvalt 
met de kwartfinalewedstrijd van 
het Nederlands elftal heeft de or-
ganisatie het programma aan-
gepast. Dit betekent dat er een 
groot scherm wordt geplaatst 
waarop vanaf 21.45 uur de wed-
strijd voor alle bezoekers te vol-
gen is. Aan de mensen die niet 
op voetbal zitten te wachten is 
ook gedacht: in de zaal van Vil-
la Westend gaat het programma 
door en kan dus ook gewoon ge-
danst worden. De dresscode voor 
2Generations is gewijzigd van wit 
naar oranje. Dit is niet verplicht, 
maar wordt wel gewaardeerd.

2Generations Beach Edition is 
bijna uitverkocht. De laatste tic-
kets zijn voor 20 euro per stuk 
te koop via www.2generations.
nl en bij North End, Kaashoek, 
Balk Visch aan het Spaarne, Jan 
Monnikendam en Heezius Haar-
mode in Haarlem, Ajewe Sport in 
Heemstede, City Sport in Sant-
poort-Noord, Kapsalon Hair In 
in Velserbroek, Tabaksspeciaal-
zaak Tromp in Driehuis en Prime-
ra Prince en Patrick van Keulen 
Mode in IJmuiden.
2Generations Beach Edition be-
gint om 16.00 uur. Artiesten die 
optreden zijn onder andere The 
Trammps, Full Count, Funky Diva 
Ezz, DJ Bert Koster, DJ Marcello 
en DJ Friso.

Geslaagd schooljaar 
voor Study Consultancy
Santpoort-Noord - Study 
Consultancy heeft dit school-
jaar wederom prima gescoord. 
Na opening van de vestiging in 
Santpoort, heeft het Velsense 
studiebegeleidingsinstituut een 
record aantal leerlingen onder-
steuning geboden. Zowel de 
examenkandidaten als de leer-
lingen die huiswerkbegeleiding 
of bijles kregen, behaalden 
goede resultaten. Daarnaast is 
het instituut de uitvoerder van 
twee belangrijke maatschap-
pelijke projecten.
Een jaar geleden is Study Con-
sultancy van Velserbroek ver-
huisd naar een karakteristiek 

pand aan het dorpsplein op 
de hoek van de Broekbergen-
laan en de Velserbroekstraat 
in Santpoort-Noord. Aan de 
Broekbergenlaan is op de eer-
ste verdieping een prettig in-
gerichte ruimte voor een huis-
werkklas, bijles, individue-
le begeleiding en examentrai-
ningen. Daarnaast heeft Stu-
dy Consultancy een huiswerk-
klas in het stadion van Telstar 
in Velsen-Zuid. 
De vestiging in Santpoort was 
direct vanaf het begin een suc-
ces. Het aantal leerlingen van 
het inmiddels dertienjarige in-
stituut is daarmee nog meer 
gegroeid. 
Study Consultancy heeft hen 
vakinhoudelijke begeleiding 
gegeven, studievaardigheden 
aangeleerd, aan hun zelfver-
trouwen gewerkt en voorbe-
reid op het examen. Maatwerk 
stond daarbij voorop.
Wilt u uw zoon of dochter een 
goede start geven in het nieu-
we schooljaar? Neem dan vrij-
blijvend contact met ons op 
om de mogelijkheden te be-
spreken. Bij de huiswerkklas-
sen in Santpoort-Noord en Vel-
sen-Zuid zijn er nog een aantal 
plekken vrij. Zie voor meer in-
formatie: www.studyconsultan-
cy.nl of bel 023-5392664.

Zes plannen voor
wind- en watersport

Velsen – Er zijn door belang-
stellenden zes plannen inge-
diend voor nieuwe wind- en wa-
tersportlocaties op de stranden 
van Velsen. Deze plannen zijn in-
gediend om mee te worden ge-
nomen in het nieuwe bestem-
mingsplan Zeezicht dat de ver-
dere ontwikkeling van de wind- 
en watersportrecreatie in Vel-
sen mogelijk wil maken. Het be-
stemmingsplan is echter niet on-
herroepelijk, want de Raad van 
State moet nog uitspraak doen. 
Het is heel goed mogelijk dat de 
plannen op het strand Noordpier 
niet door mogen gaan, vanwege 
de slechte luchtkwaliteit daar.
De gemeente Velsen heeft in-
middels wel de plannen beoor-
deeld. Er kwamen drie plannen 
voor de locatie Noordpier, twee 
voor IJmuiderslag en een voor 
IJmuiden aan Zee. Dat laatste 
betreft wind- en watersportacti-
viteiten, tot noch toe voorname-
lijk gericht op groepen en eve-
nementen, maar met de ambitie 
zich ook te richten op de regio 
Amsterdam en cruisepassagiers. 
Aangeboden activiteiten zijn on-
der meer blokarten, kajakken, 
catamaran zeilen en de nieuwe 
rage: stand up paddle (SUP). 
Voor de locatie IJmuiderslag 
heeft Velsen gekozen voor het 
plan voor opslag en het aanbie-

den van wind- en watersport op 
basis van een lidmaatschap met 
een horecagelegenheid als on-
dersteuning. Het bedrijf wil les-
sen bieden in onder meer surfen, 
verhuurt materiaal en opslag, re-
pareert en verkoopt onderde-
len. Ook willen zij zich richten op 
evenementen zoals sportdagen 
voor scholen, natuureducatie en 
jaarlijks Nederlandse Kampioen-
schappen. 
Hoewel de plannen nog op los-
se schroeven staan is voor de lo-
catie Noordpier toch al een plan 
als beste uitgekozen. Het gaat 
om een vereniging die al jaren 
actief is op dit strand. Hun wens 
is een geheel duurzaam wind- 
en watersportcentrum voor sur-
fers te realiseren met verschil-
lende voorzieningen, zoals open-
bare kleed- en doucheruimtes. 
De vereniging heeft een totaal-
visie op deze locatie, met sterke 
samenwerking tussen onderne-
mers en de gemeente. De activi-
teiten gaan zich richten op surf- 
en SUP-lessen, verhuur van ma-
teriaal, particuliere stalling en 
surfabonnementen.
Het blijft voorlopig echter nog 
bij plannen, totdat het bestem-
mingsplan onherroepelijk is ge-
worden. Pas daarna gaat de ge-
meente praten met de kandida-
ten.

Hoe werkt het in het 
Bijna Thuis Huis?
En nu een stukje over de coördi-
natoren. Eerder sprak ik al over 
de vrijwilligers, de huisarts en de 
verpleegkundigen in het Bijna 
Thuis Huis. Er zijn twee parttime 
coördinatoren. Zij vormen de ver-
binding tussen de vele schakels. 
Zij zijn aanspreekpunt voor ie-
dereen in het Bijna Thuis Huis. Zij 
werken samen met vier (vrijwilli-
ge) waarnemers om de 24-uurs 
zorg zo goed mogelijk te waar-
borgen in het Huis, maar ook in 
de situaties bij mensen thuis. 
De huisarts, de contactpersonen 
van de ziekenhuizen en de diver-
se thuiszorgorganisaties nemen 
contact met hen op wanneer zij 
een mogelijke toekomstige gast 
willen aanmelden voor opname 
in het Bijna Thuis Huis of voor 
thuisondersteuning. De coördina-
tor maakt dan een afspraak voor 
een huisbezoek. Tijdens dat ken-
nismakingsgesprek wordt er een 
eerste inschatting gemaakt wel-
ke urgente vraag er speelt. Als 
er geen plek in het Huis is, dan 
wordt er gekeken of de thuissi-
tuatie ondersteund kan worden 
door het inzetten van vrijwilligers. 
Meestal kan er dezelfde dag of 

de dag er na al ondersteuning 
komen om de naaste mantelzor-
gers iets te ontlasten. 
Mocht de thuissituatie toch te 
belastend zijn, dan gaan ze in 
overleg met huisarts en familie 
kijken naar andere mogelijkhe-
den. Vaak is een luisterend oor al 
genoeg om de druk van de ketel 
te halen. De coördinatoren blij-
ven contact houden met de man-
telzorgers tot er een passende 
oplossing is gevonden. 
De coördinatoren zorgen, samen 
met een aantal ervaren vrijwilli-
gers, ook voor de werving, selec-
tie en opleiding van nieuwe vrij-
willigers. Kwaliteit staat hoog in 
het vaandel, omdat men met een 
heel kwetsbare doelgroep werkt. 
De samenstelling, de saamho-
righeid, de discretie en de be-
trokkenheid  van de vrijwilligers-
groep is dan ook heel belangrijk 
voor hen. 
Iemand in de laatste levensfa-
se verdient respect, aandacht en 
zorg. De coördinatoren en de vrij-
willigers kunnen hierin een rei-
kende hand bieden.

Kiki Kastelein
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Eerste prijs 
voor Donar Queens

IJmuiden - Donderdag 19 ju-
ni was een spannende dag voor 
de Donar Queens. De meiden 
van deze hiphop dansgroep van 
Fitness Centrum Donar hadden 
hun allereerste wedstrijd. 
De wedstrijd vond plaats in Am-
sterdam en de concurrentie tel-
de tien andere groepen. Na we-

ken van voorbereiding stonden 
de meiden zelfverzekerd en stra-
lend op het podium. De lange 
voorbereiding wierp haar vruch-
ten af, want aan het einde van de 
avond werd bekend gemaakt dat 
de Donar Queens de eerste prijs 
hadden gewonnen. Op naar de 
volgende wedstrijd!

IJmuiden - Zaterdag 5 ju-
li wordt op het Kennemerplein 
(tegenover de Vomar) weer 
een gezellige rommelmarkt van 
09.00 tot 17.00 uur georgani-
seerd. Er zijn weer veel kramen 
die vol ligeen met van alles en 
nog wat. Wie ook zijn overtol-
lige spullen wilt verkopen kan 
een kraam huren. Bel voor meer 
informatie of reserveren van 
een kraam, 0255-533233 of 06-
10475023. De volgende mark-
ten zijn op 19 juli tijdens de 
jaarmarkt, 2 augustus, 23 au-
gustus en 6 september.

Rommelmarkt

Beschermings-
tafel

Regio – De regio’s Zuid-Ken-
nemerland, IJmond en Haar-
lemmermeer starten al dit jaar 
met de Beschermingstafel. Dit 
is een overlegsituatie waarbij 
partners binnen de jeugdzorg, 
in het bijzijn van ouders en de 
betrokken jeugdige(n), beslis-
sen of er al dan niet vrijblijven-
de hulp moet worden opgestart 
in combinatie met een onder-
zoek bij de Raad van Kinder-
bescherming. Dwang of drang 
is de vraag, daarbij wordt ge-
doeld op gedwongen opvang 
of een mogelijk alternatie-
ve vrijwillige opvang. Het gaat 
dan om gezinnen waarbij een 
of meer kinderen in een gezin 
bedreigd worden in hun ont-
wikkeling, vaak gaat het dan 
om een onveilig opvoedings-
klimaat. De Beschermingsta-
fel loopt vooruit op de invoe-
ring van de nieuwe Jeugdwet 
2015 waarbij de gemeenten de 
verantwoordelijkheid voor de 
jeugdzorg krijgen. 

Velsen - Op 25 juli zendt 
Seaport FM weer de Zomerse 
100 uit. Luisteraars kunnen hun 
vijf favoriete songs kiezen uit de 
lijst van 150 liedjes op www.rt-
vseaport.nl. Staat de geliefde 
zomerhit niet in de lijst, dan kan 
dit apart vermeld worden. Eigen 
inbreng is van harte welkom. Je 
persoonlijke top 5 kun je nog tot 
14 juli invullen. De uitzending 
van de Zomerse 100 is vrijdag 
25 juli tussen 09.00 en 17.00 uur. 
Seaport FM is te beluisteren via 
de analoge kabel (Ziggo) 89,0 
Digitaal 780 en FM 107.8.

Seaport 
Zomerse 100

IJmuiden - Op maandag 7 juli is 
er weer een ruilbeurs voor lief-
hebbers van legpuzzels. Jong en 
oud zijn van harten welkom in 
het wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260 tussen 10.00 en 
11.00 uur.

Ruilbeurs voor 
legpuzzels

VSV sluit laatste training 
af met pannenkoeken

Velserbroek - Afgelopen 
woensdag was alweer de laatste 
training voor de guppen, F- en E-
pupillen van VSV. 
De trainingen stonden dit sei-
zoen onder leiding van hoofd-
trainer Paul Meinders  die sa-
men met een groep enthousias-
te oud eerste elftal spelers, elke 
week weer, een leuke en goeie 
techniek training gaven.  Door 
training te geven met trainers 
die zoveel voetbal ervaring heb-
ben kon de basis voor het voet-
bal goed overgebracht worden 
op de kinderen. 
De kinderen gingen elke week 
dan ook met grote stappen voor-
uit  waardoor ze ook meer plezier 
aan het voetbalspelletje beleef-
den.  Dit bleef niet onopgemerkt 
en de groep kinderen werd in 
de loop van het seizoen dan ook 
fl ink groter. Ook voor deze laat-
ste training waren er weer een 
groot aantal voetballertjes ge-
komen. Na eerst nog even goed 

getraind te hebben stonden er 
na afl oop een paar fl inke stap-
pels pannenkoeken klaar voor 
de kinderen. De kinderen had-
den van de training  trek gekre-
gen en de 150 pannenkoeken 
die gebakken waren door Jan 
Verduin waren dan ook in een 
mum van tijd op. Hiermee ein-
digde het seizoen 2013/2014 en 
is er even rust voor de voetbal-
lers, trainers en de velden.
Ook volgend seizoen zal Paul 
Meinders en zijn team de trai-
ning weer op zich nemen. Trai-
ningen voor de guppen, F en E 
pupillen beginnen dan weer op 
woensdag 20 augustus.
Voor informatie opgeven kan 
door zie www.vsvnet.nl. 
Woensdag middag 27 augustus 
zal er een voetbal Clinic gege-
ven worden op het VSV terrein. 
Iedereen in de leeftijd van 4 tot 
12 jaar kan vrijblijvend aan de-
ze middag meedoen. Je bent van 
harte welkom.

Participatiewet nog 
samen met Uitgeest
Regio – Hoewel de gemeente 
Uitgeest zich heeft aangesloten 
bij de BUCH-gemeenten (Ber-
gen, Uitgeest, Castricum en Hei-
loo), zal Uitgeest op het gebied 
van de decentralisatie Partici-
patiewet en andere lopende za-

ken wel samenwerken met de 
IJmondgemeenten. Uitgeest gaat 
zich gefaseerd verbinden met de 
BUCH-gemeenten op het gebied 
van AWBZ/Wmo en Jeugdzorg 
en zal ook gefaseerd samenwer-
king met de IJmond afsluiten.

www. .nl

www. .nl

25 jaar ATV De Hofgeest
Santpoort-Noord - 25 jaar 
geleden was de wachtlijst 
van tuinvereniging de IJmond 
zo groot dat een deel van de 
wachtenden een eigen vereni-
ging oprichtte. Dit werd moge-
lijk gemaakt door de gemeente, 
die een stuk bollenveld ter be-
schikking stelde aan het Spek-
kenwegje in Santpoort-Noord. 
De nieuwe vereniging zou ATV 
De Hofgeest gaan heten.
Maar eerst moest de zandvlak-
te worden omgetoverd wor-
den in een tuinencomplex. Een 
groep enthousiaste tuinlief-
hebbers ging aan de slag en 
het werd een heel zware klus. 
Maar, na het leggen van 2 kilo-
meter waterleiding, 4000 tegels 
voor de paden,  het planten van 
15.000 struiken, de bouw van 
de kantine en de eigen huisjes, 
ontstond er toch dat tuinen-
complex wat er op dit moment 
zo geweldig mooi uitziet. 130 
fraaie tuinen, de moeite waard 
om eens langs te lopen.
Zaterdag 28 juni was daar dan 
het jubileumfeest.
Na speeches van de voorzitter, 

gevolgd door spontane en po-
sitieve speeches van wethou-
der de heer Te Beest, de Vel-
ser Gemeenschap en de voor-
zitter van het AVVN (de over-
koepelende organisatie lande-
lijke tuinverenigingen) kon de 
middag beginnen.
Ruim 200 leden en genodig-
den genoten op het fraaie ver-
enigingsplein onder een heer-
lijk zonnetje van een wel heel 
gezellige middag. Een middag 
met ijscokar, de slager met zijn 
heerlijke saté en een handvol 
consumptiebonnen. 
Voor velen een weerzien met 
hun vroegere tuinen en me-
deleden, voor anderen de be-
wondering voor het vele werk 
dat 25 jaar terug gedaan was 
en zichtbaar was gemaakt met 
de vele oude foto’s, die bij het 
pleintje werden tentoonge-
steld.
Nog altijd bloeit de vereniging, 
steunend op een groot aantal 
vrijwilligers. Het gaat goed met 
ATV De Hofgeest. Op naar het 
volgende jubileum! (Jan Kort-
houwer)

16-Jarige joyrider 
rijdt auto total loss
Velserbroek - In de nacht van 
zaterdag op zondag is een 16-ja-
rige jongeman uit IJmuiden aan-
gehouden. De jongen reed on-
der invloed van alcohol met een 

auto tegen een boom op de Vro-
maadweg. De jongen is ter con-
trole meegenomen naar het zie-
kenhuis. Heeft u iets gezien belt 
u dan de politie op 0900-8844. 
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Gemeenteraad met reces
Donderdag 26 juni 2014 was 
voor de nieuwe gemeenteraad 
de laatste raadsvergadering 
voor het reces.

Tijdens deze raadsvergadering 
hebben alle politieke partijen in-
gestemd met de Perspectiefno-
ta 2014. Deze nota dient als basis-
stuk voor het opstellen van de Be-
groting 2015 die de gemeenteraad 
in november 2014 zal vaststellen. 
Het college gaat nu aan de slag om 

de conceptbegroting 2015 op te 
stellen.

De eerste vergadering van het Raad-
splein is een Carrousel. Deze verga-
dering is op donderdag 11 septem-
ber waarbij iedereen welkom is om 
plaats te nemen op de publieke tri-
bune. Wilt u weten wat er die avond 
op de agenda staat en wanneer de 
gemeenteraad nog meer vergadert? 
Kijk voor meer informatie op raad.
velsen.nl.

Dancefestival

Turn Up The Beach
Zaterdag 12 juli 2014 is het strand 
van IJmuiden aan Zee voor de 
derde keer het podium voor het 
beachevent ‘Turn Up The Beach’ 
van radio 538. Dit festival vindt 
plaats van 13.00 tot 23.00 uur.

Op de fiets of lopend
Vanaf de Kennemerboulevard is het 
evenemententerrein te voet bereik-
baar. Er wordt een fietsenstalling 
ingericht voor de uitkijkpost van de 
IJmuider Reddingsbrigade. Op de 
Badweg staan borden met verwijzin-
gen daarnaar. 

Gebracht en/of gehaald
Halen en brengen kan het beste bij 
de Kiss & Ride, volg de borden. Voor-
al bij het wegrijden is file mogelijk; 
bezoekers worden gevraagd daar re-
kening mee te houden.

Met de auto
Er staan borden richting Turn Up 
The Beach. In IJmuiden staan ver-
keersregelaars om bezoekers naar de 
dichtstbijzijnde parkeerplaatsen te 
leiden. Er is voldoende parkeergele-
genheid. Verkeerd geparkeerde au-

to’s worden weggesleept. Verzoek is 
om zo vroeg mogelijk te komen zodat 
de toegangswegen niet vollopen. Op 
de parkings staan herkenningsbor-
den, zodat bezoekers hun auto na af-
loop makkelijk terug kunnen vinden. 
Een parkeerkaart voor de hele dag 
kost 10 euro. 

Openbaar vervoer
Via 0900-9292 (70 cent p/m) is reis-
advies voor het openbaar vervoer te 
verkrijgen. Op www.ov9292.nl kan 
dat ook.  Na het evenement zijn er 
beperkte OV-mogelijkheden; bus 
82 rijdt tot 23:04 uur. Wie deze bus 
neemt, moet op tijd van het evene-
ment vertrekken. Op de Kennemer-
boulevard zijn taxi’s te krijgen.

Afsluiting Heerenduinweg
De Heerenduinweg in IJmuiden 
wordt op zaterdag 12 juli rond 12.00 
uur vanaf de Kruisberglaan afgeslo-
ten voor verkeer om ruimte te ma-
ken voor hulpverleners bij eventuele 
calamiteiten. Het evenement is van-
af deze zijde niet bereikbaar voor be-
zoekers. Meer informatie: www.tur-
nupthebeach.nl.

Strandbieb weer open
Zaterdag 5 juli om 11.00 uur opent 
wethouder Robert te Beest de 
Strandbieb. Vanaf dat moment 
tot half augustus is iedereen wel-
kom in deze fleurige bibliotheek 
op het IJmuider strand tegenover 
Paviljoen Noordzee. Kom langs, 
want er is veel te lezen, te luiste-
ren en te doen!

Zo zal na de officiële opening de be-
roemde verhalenverteller Wijnand 
Stomp alias Mister Anansi het pu-
bliek trakteren op een zomerse ver-
telling. Mister Anansi werd in 2013 
uitgeroepen tot Verteller Van Het 
Jaar. Ook schreef hij in 2010 zijn 
verhalenboek ‘Mister Anansi Leert 
de wereld lachen’. 

’s Middags zal Yvonne Schellekens 
een dansworkshop geven, waaraan 

iedereen - jong en oud - kan mee-
doen. Deze feestelijke dag zal wor-
den afgesloten met een hapje en een 
drankje voor de volwassenen, terwijl 
de kleintjes zich kunnen laten ver-
sieren met een glitter tattoo.

Openingstijden
In de kleurige, goed ingerichte 
schaftwagen zijn niet alleen boeken 
en ander materiaal te lezen en te le-
nen. Vanuit deze locatie worden in 
de zomervakantie ook diverse acti-
viteiten georganiseerd. De Strand-
bieb is geopend van woensdag t/m 
zondag van 11:00 tot 17:00 uur. Deze 
blijft staan tot en met zondag 17 au-
gustus 2014. 

Voor meer informatie en de comple-
te agenda van de strandbieb: www.
bibliotheekvelsen.nl 

Vakantie
Morgen sluiten de scholen in Velsen hun deuren en breekt de grote vakantie 
aan. Voor vele inwoners een fijne periode van ontspanning, tijd voor de kin-
deren en voor elkaar. Even niet de druk voelen van werk of andere verplich-
tingen. Maar erop uit en genieten van al het moois dat de gemeente Velsen te 
bieden heeft. Zoals op de foto lekker luieren op het strand bij de Noordpier en 
je verwonderen over de dingen van de dag. De gemeente Velsen wenst u een 
hele fijne vakantie. (foto: Gemeente Velsen)

Renovatie Velsertunnel

Bereikbaarheidsplan klaar
Een extra tijdelijke rijstrook in 
de Wijkertunnel, een extra pont 
voor fietsverkeer en extra ver-
bindingswegen op knooppunten 
Velsen en Beverwijk.  Allemaal 
maatregelen om de IJmond tij-
dens de renovatie van de Vel-
sertunnel in 2016 bereikbaar te 
houden.

De maatregelen zijn genomen in 
overleg met Rijkswaterstaat, sa-
menwerkingsverband IJmond Be-

reikbaar en betrokken wegbeheer-
ders.  Deze week heeft Rijkswa-
terstaat dit zogeheten Bereikbaar-
heidsplan bekend gemaakt. Meer 
info: www.rijkswaterstaat.nl/vel-
sertunnel.
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Hoogste punt De Ring
Op woensdag 25 juni is het hoog-
ste punt bereikt van project De 
Ring in IJmuiden. Op deze dag 
zijn de dakspanten van het sport-
haldeel geplaatst en zijn de vlag-
gen van de opdrachtnemer en de 
gemeente Velsen gehesen.

De nieuwe accommodatie voor 
school, sport- en speelzaal ligt in het 
verlengde van het prachtige Pleia-
denplantsoen in IJmuiden. De plan-
ning is dat het multifunctionele ge-
bouw begin 2015 klaar is.

In deze nieuwe accommodatie ko-
men basisschool De Zandloper, 
Sporthal Zeewijk en peuterspeel-
zaal Humpie Dumpie.  Hier gaan 
samen leren en samen sporten let-
terlijk hand in hand. Het gebouw 
wordt niet alleen multifunctioneel, 
maar is straks ook energievriende-
lijk. Zo zal er sprake zijn van dak 
begroeiing. Dat zorgt ervoor, dat 
het gebouw in de zomer minder op-
warmt en in de winter zijn warm-
te beter vasthoudt. (foto: gemeen-
te Velsen)

Ernstige verkeershinder
Vanaf maandag 7 juli worden er 
werkzaamheden verricht op de ro-
tonde Santpoortse Dreef/Hagelin-
gerweg. Dit betekent ernstige over-
last voor het verkeer op de Hage-
lingerweg vanaf Driehuis richting 
Santpoort en vice versa.

Het autoverkeer wordt omgeleid. Voor 
de bus, hulpdiensten en de brom/fiet-
sers worden voorzieningen getrof-
fen, zodat zij langs het werk kunnen 

rijden.  De rotonde wordt veiliger ge-
maakt voor fietsers. Behalve afzon-
derlijke fietspaden komen er ook ver-
keerslichten om bussen voorrang te 
geven op de rotonde. Er wordt ge-
werkt van maandag t/m zaterdag tus-
sen 07.00 en 22.00 uur. De werkzaam-
heden zullen naar verwachting ruim 
drie weken duren, dus van 7 tot 31 ju-
li 2014. Meer info:  www.velsen.nl en 
www.connexxion.nl

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestem-
mingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

gen die daarmee te maken hebben, kunt u een af-
spraak maken met één van de vakspecialisten via 
14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 

noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Bur-
gemeester en Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendma-
kingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en 
verordeningen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook 
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jut-
ter en de Hofgeest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl.

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 21 
juni tot en met 27 juni 2014 de vol-
gende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 

tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Dudokplein 1, aanpassing corridor 
gebouw A (23/06/2014) w14.000283
Vlissingenstraat 41-43, wijziging 
indeling begane grond bedrijfshal 
(23/06/2014) w14.000284
Lange Nieuwstraat 751-753, gedeel-

telijk wijzigen gevel (26/06/2014) 
w14.000289
Oosterduinplein 4, splitsing wo-
ning in bestemming op begane 
grond en verdieping (27/06/2014) 
w14.000290

Driehuis 
Tollenslaan 12, veranderen dakkapel 

(zijgevel) (23/06/2014) w14.000280
Bosboom Toussaintlaan 8, plaatsen 
groendrager als perceelafscheiding 
(27/06/2014) w14.000291

Santpoort-Noord
Kerkweg 47, vergroten dakkapel 
(23/06/2014) w14.000279

Aanvragen
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

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

IJmuiden
Kennemerstrand ong., gebruik Ken-
nemerstrand voor een dancefestival 
(27/06/2014) w14.000212

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Voorplaats 10, kappen boom 
(26/06/2014) w14.000244
Hyacinthenstraat 24, wijzigen ver-
leende wabo vergunning door mid-
del van vergroten zolderverdieping 
(30/06/2014) w14.000205

Santpoort-Zuid 
Charlotte de Bourbonlaan 3, kappen 
boom (26/06/2014) w14.000265;

Velsen-Zuid
De Savornin Lohmanlaan 23, ver-
groten woning (19/06/2014) 
w14.000201.

Velsen-Noord
Velserkade ong., oprichten opslaghal  
(26/06/2014) w14.000168.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Ontwerpbesluit -  uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag.  Deze aanvraag 
met bijbehorende ontwerpomge-
vingsvergunning, de ontwerpverkla-
ring van geen bedenkingen en overi-
ge bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 4 juli 2014 gedurende zes 
weken ter inzage bij de afdeling Pu-
bliekszaken. Tevens zijn deze stuk-
ken digitaal in te zien op de websi-
te velsen.nl via het menu bekendma-
kingen/ direct naar/ meer nieuws/ 
inzage (ontwerp)besluiten. 

Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan eenieder naar keuze 
mondeling of schriftelijke zienswij-
zen inbrengen tegen zowel de ont-
werpomgevingsvergunning als de 

ontwerpverklaring van geen beden-
kingen. Zienswijzen moeten worden 
gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Velsen, 
werkeenheid Vergunningen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoe-
kadres Dudokplein 1 te IJmuiden). 
Voor het kenbaar maken van monde-
linge zienswijzen kunt u contact op-
nemen met de werkeenheid Vergun-
ningen, telefoon 140255. Het betreft 
de volgende ontwerpbesluiten:

Santpoort-Noord
Leeghwaterweg 1a te Velsen-Noord, 
het wijzigen van het gebruik van kan-
toordoeleinden naar maatschappe-
lijke doeleinden (w13.000496).

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening
Evenementen art. APV 2:17

5 juli 2014, 2Generations, Villa Wes-
tend, Westlaan 41 te Velserbroek, 30 
juni 2014 (u14.005637)

Aanvragen
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 5, plaatsen 
dakkapel voorgevel (23/06/2014) 
w14.000285

Velsen-Zuid
Meervlietstraat 34 (rijksmonu-

ment), isoleren kap (23/06/2014) 
w14.000287

Velserbroek
Rosa Manusstraat 8, plaatsen dak-
kapel achtergevel (23/06/2014) 
w14.000286

Velsen-Noord
Dijckmansstraat 2, plaatsen tus-
senvloer kerk (24/06/2014) 
w14.000288.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 

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

Gemeenteraad Velsen met reces
Donderdag 26 juni 2014 was voor 
de nieuwe gemeenteraad de laat-
ste raadsvergadering voor het re-
ces.

Tijdens deze raadsvergadering heb-

ben alle politieke partijen ingestemd 
met de Perspectiefnota 2014. Deze 
nota dient als basisstuk voor het op-
stellen van de Begroting 2015 die de 
gemeenteraad in november 2014 zal 
vaststellen. Het college gaat nu aan 

de slag om de conceptbegroting 2015 
op te stellen. 

De eerste vergadering van het Raad-
splein is een Carrousel. Deze verga-
dering is op donderdag 11 september 

waarbij iedereen welkom is om plaats 
te nemen op de publieke tribune. Wilt 
u weten wat er die avond op de agen-
da staat en wanneer de gemeenteraad 
nog meer vergadert? Kijk voor meer 
informatie op raad.velsen.nl.
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