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Regio - De politie heeft vori-
ge week een verdachte aange-
houden in het onderzoek naar 
het dodelijke schietincident op 
24 juni in de Wijkeroogstraat in 
Velsen-Noord. Daarbij kwam een 
22-jarige man om het leven. De 
verdachte zit in alle beperkin-
gen. Om die reden kunnen er op 
dit moment geen nadere mede-
delingen worden gedaan over de 
aanhouding.

Verdachte van 
moord opgepakt

Protest
IJmuiden aan Zee - Vrijdagmiddag konden strandgangers bij de zuidpier genieten van een reddingsoe-
fening in opdracht van de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie, offshore dus. Een 
Bristow helikopter werkte samen met een loodsboot. De helikopter is onder meer voorzien van een warm-
tebeeldcamera (FLIR) om drenkelingen op te sporen bij duisternis of slecht zicht. (foto: Rob Nieborg)

Dorp vol met hutten
IJmuiden - Zaterdag ging de 
jaarlijkse huttenbouw van start 
aan het Zeewijkse Rokerspad, 
op zondag was daar al een heel 
dorp verrezen. Die dag waren er 
53 kinderen druk aan het timme-
ren en aan het zagen. ,,Dat aan-
tal is minder dan we hoopten, 
maar gezien de warmte toch bo-
ven verwachting. Maandag zal 
het wel drukker worden’’, zegt 
Sylvia, kinderwerkster van buurt-
centrum de Dwarsligger. ,,Ik ben 
altijd weer blij verrast door de 
fantasie van de kinderen, geen 
hut is hetzelfde, ze zijn allemaal 
uniek.’’
Muziekdorp, is dit jaar het the-
ma. Naast het hutten bouwen 
is er van alles rond dat thema te 
doen. De ene dag gaan de kinde-
ren muziekinstrumenten maken, 
een andere dag is er een speur-
tocht. De medewerkers doen dan 
popsterren na, de kinderen moe-
ten raden welke. De hut van Jelle 
lijkt wel een beetje op een pira-
tenschip. Omdat er ter versiering 
oranje vlaggen aan hangen, be-
sluit hij: ,,Het is een voetbalboot.’’ 
Bij een andere hut staat Georgi-
na druk te zagen, Marijn heeft 
net een tafel in elkaar getim-
merd. Quincy heeft in haar eentje 
een mooi klein hutje voor haar-

zelf in elkaar gezet met de naam 
Quinnie Home. Ze deed het voor 
het eerst: ,,Ik heb gewoon maar 
wat geknutseld.’’ Tren is bezig 
een hut te bouwen samen met 
Pien, Wouter, Laura, Mandy en 
Xanthe. Ze noemen de hut ‘Het 
Hutje’. Anders dan de naam doet 
vermoeden, is het een hele gro-
te hut met meerdere kamers, er 
komt ook nog een verdieping op. 
De hut van Zeynep, Alper, Arda, 
Cemalettin en Sedat valt op om-
dat hij er zo gezellig uitziet. Hij is 
versierd met ballonnen en vlag-
gen, er liggen kleden en er han-

gen gordijnen. Aan de voorge-
vel is zelfs een glijbaan. Zaterdag 
waren ze ook druk aan het schil-
deren geweest, maar de stort-
bui van zaterdagavond spoelde 
alle verf er weer af. De moeders 
van de kinderen, Hulya en Sibel, 
doen vrolijk mee: ,,Het is hier ge-
weldig. Je bent lekker buiten en 
het is mooi weer. De kinderen 
kunnen zich hier creatief hele-
maal uitleven. Tot voor gisteren 
hadden ze nog nooit een hamer 
of een zaag vastgehouden en nu 
lijken het wel volleerde timmer-
lieden.’’ (Carla Zwart)
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te be-
reiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie: 

Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. 
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur 
tot precies één week later heeft dienst: 
Kring Apotheek Kuylman, Lange Nieuwstraat 403 in IJmuiden, tel. 
0255-514204.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, 
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van 
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aan-
leunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht 
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, So-
ciale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-
West en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, on-
genoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. 
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. 
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Een dagje aan het strand
IJmuiden aan Zee – Zaterdag, 
het is warm en het is druk op het 
strand. Meeuwen scheren laag 
over, zonaanbidders liggen te 
bakken in de zon. Aan het wa-
ter staat een verkoelend briesje. 
Hier veel zwemmers en spelende 
kinderen. Zoals Anne, Marije en 
Rowena uit Amsterdam, die een 
grote dam aan het graven zijn.

Anne en Rowena zijn voor het 
eerst in IJmuiden aan Zee, Ma-
rije kwam er al vaker. ,,Vroeger 
gingen we altijd naar het strand 
van Zandvoort, maar hier be-
valt het veel beter’’, vertelt haar 
moeder. ,,De sfeer is gemoede-
lijk en er is veel ruimte. De moe-
ders van Anne en Rowena zijn 
ook helemaal om, dus we zullen 
hier wel vaker komen.’’ Luke (2) 
uit IJmuiden is een echte water-
rat, hij rent door het water, valt, 
staat op en rent weer verder. 
,,Het water is gewoon warm, dit 
is puur genieten’’, zegt zijn moe-
der Mirjam. Een groep kanovaar-
ders komt in het drukke gedeelte 
uit het water. Iemand van de lei-
ding wordt aangesproken door 
een boze man: ,,Dit is de laatste 
keer dat ik je hier gezien heb, je 
bent gewaarschuwd.’’ Astrid van 
de IJmuider Reddingbrigade was 
getuige van het voorval: ,,De or-
ganisatie had beter moeten we-
ten. Het is hier te gevaarlijk, met 
al die kinderen in het water. Al-
leen vlak bij de pier en richting 
Bloemendaal mogen ze het wa-
ter in en uit.’’ Samen met andere 
strandwachten bezet zij de mo-
biele post, die vlak bij de water-
lijn staat. Ze heeft het niet druk. 

,,Wat kleine snijwonden van men-
sen die in een kapotte schelp ge-
trapt hebben’’, vertelt Astrid. ,,En 
we hadden vanmorgen vroeg 
twee vondelingen, die we al snel 
met hun ouders konden hereni-
gen. Ze kregen direct een pols-
bandje om.’’ De reddingbriga-
de verstrekt polsbandjes, waar-
op het mobiele telefoonnummer 
van de ouders geschreven kan 
worden. De strandpolitie houdt 
twee mannen aan, die foto’s ma-
ken met een fototoestel met een 
enorme telelens. Zij willen de 
gemaakte foto’s zien. De Aziati-
sche mannen spreken gebrekkig 
Engels, dit maakt de communi-
catie moeizaam. De mannen la-
ten een perskaart zien, waarvoor 
ze de foto’s maken blijft ondui-
delijk. De terrassen van paviljoen 
Noordzee en Zilt aan Zee zitten 
vol, op het terras van Zeezicht 
klinkt een luid applaus. Daar is 
een trouwerij gaande. Marja en 
André komen regelmatig van-
uit hun woonplaats Hardenberg 
naar IJmuiden aan Zee, ze heb-
ben daar een autorit van twee 
uur voor over. ,,Bij ons zijn bos-
sen, hier zijn duinen. We genie-
ten van een wandeling door de 
duinen en daarna een verfris-
sende duik in de zee’’, vertelt 
Marja. ,,Het is hier super. Niet 
mega toeristisch en een mooi, 
breed strand.’’ Het stel gaat aan 
het einde van de middag terug 
naar huis. ,,Rustig aan, je moet 
geen haast hebben met dit war-
me weer’’, aldus Marja. André 
lacht: ,,De cruise control aan en 
een baksteen op het gaspedaal.’’ 
(Carla Zwart)

Minder geluid Schiphol
Velsen - De nieuwste meetresul-
taten van geluidsoverlast Schip-
hol tonen aan dat er in 2009 een 
lichte verbetering ten opzich-
te van 2008 was. Hoewel de me-
ting niets zegt over de hinder-
beleving wordt er in de rappor-
tage wel aandacht aan besteed. 
Om de van Schiphol ondervon-
den hinder in kaart te brengen, 
maakt de gemeente Velsen sinds 
2004 gebruik van vier Luistervink 
geluidmeetposten. De meetpos-
ten staan in Velsen-Zuid op De 
Ticht, in Driehuis op Huis ter Ha-
gen, in Velserbroek bij het Pol-

derhuis en in Velsen-Noord op 
het NAM-gebouw. De locaties 
zijn gekozen in overleg met het 
Platform Velsen Overlast Schip-
hol (PVOS). Een verklaring voor 
de afname van de geluidsbelas-
ting kan liggen bij een vermin-
dering van het aantal meetba-
re vliegtuigbewegingen door bij-
voorbeeld de economische cri-
sis, het weer waardoor minder 
van de Polderbaan werd gestart 
en de experimenten met enkele 
routeaanpassingen, die inmid-
dels definitief in de regelgeving 
zijn verankerd.
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Spanning loopt op bij WK-finale
En het werd stil 
in de Zeewegbar...
IJmuiden – Zondagavond ke-
ken veel mensen naar de WK fi-
nalewedstrijd tussen Nederland 
en Spanje op een groot scherm 
in de Zeewegbar. De zaak was 
afgeladen vol, zelfs boven op de 
bar en in de vensterbank zaten 
mensen. De stemming was uit-
gelaten, iedereen was er van 
overtuigd dat Nederland ging 
winnen. 
Een jongen komt twee kratten 
bier aan de bar ophalen: ,,We 
hebben onder mekaar gelapt. 
We zitten helemaal aan de an-
dere kant, zo hoeven we niet 
steeds heen en weer te lopen 
voor een biertje en missen we 
niets van de wedstrijd.’’ Gehoord 

vlak voor het begin van de fina-
lewedstrijd: ,,Weet jij waar Hans 
is?’’ ,,Ja, die zit daar.’’ ,,Waar 
dan?’’ ,,Nou daar, die jongen in 
het oranje.’’ ,,Joh mafkees, ieder-
een is in het oranje.’’
Als het Wilhelmus wordt ge-
speeld, zingt iedereen uit vol-
le borst mee. Dan gaat het van 
start. Iedereen zit er helemaal in 
en leeft ontzettend mee. Er wordt 
hard gegild als Spanje bijna een 
doelpunt maakt. Odette, die ach-
ter de bar aan het werk is, schrikt 
er van: ,,Dit is niet goed voor 
mijn hart.’’ Verontwaardiging als 
een Nederlandse speler een ge-
le kaart krijgt, gejuich als een 
Spanjaard tegen een gele kaart 

Huttenbouw bij De Mel
Velsen-Noord - In de één na 
laatste week van de schoolva-
kantie worden er hutten ge-
bouwd bij buurtcentrum De Mel 
in Velsen-Noord. Van maandag 
9 augustus tot en met donder-
dag 12 augustus. Voor kinderen 
van 8 tot en met 12 jaar. Dage-
lijks van 10.00 tot 16.00 uur en de 
laatste dag tot 14.00 uur. Geza-
menlijk de mooiste hutten bou-
wen, en in de middag zijn er leu-
ke activiteiten. De kinderen ne-

men zelf een lunchpakket mee 
met uitzondering van de laatste 
dag want dan is het pannenkoe-
kenfeest! Trek wel oude kleding 
en stevige schoenen aan. Een 
kaart voor vier dagen kost 10 eu-
ro. Inschrijven kan tot en met 9 
juli want daarna is vanwege de 
vakantie het buurtcentrum ge-
sloten en is inschrijven niet meer 
mogelijk. Voor informatie of in-
schrijven: telefoon 0251-210050 
of lydia@demel.nl.

Bijzonder concert
Mannenkoor IJmuiden 
IJmuiden - In de Petrakerk is op 
vrijdag 29 oktober om 20.00 uur 
een bijzonder concert van het 
Christelijk Mannenkoor ‘IJmui-
den’ met een afwisselend en ver-
rassend programma.

Sommige muziekstukken wor-
den à capella uitgevoerd, an-
dere met vocale of instrumen-
tale omlijsting. De vocalisten 
zijn Nienke Otten (sopraan, be-
kend van  de Nationale Reisope-
ra), Annelies v.d. Vlies (alt),  Ger-
rit van der Heide (tenor) en Mar-
tijn Gunneman (tenor bij de Bro-
thers4Tune). Voor de muzika-
le omlijsting en ondersteuning 
zorgt Junko Sakakibara op orgel 
en piano. Het programma omvat 

naast kerkelijke muziek klassie-
ke werken van Händel, Schubert 
en Brahms en opera- en musi-
calstukken van Mozart, Gounod, 
Verdi en Weber; kortom: een ge-
varieerd muzikaal optreden met 
professionele solisten.
De muzikale leiding is in handen 
van Klaas Koelewijn.

Toegangskaarten à 12,50 euro 
zijn te bestellen via 023-5373281 
of 0255-518685, of via de leden 
van het koor.

In de toegangsprijs is een kop 
koffie of thee in de pauze van het 
concert inbegrepen. Adres Pe-
trakerk: Merwedestraat 6, IJmui-
den.

aanloopt. Er wordt regelmatig 
geroepen: ,,Nederland pakt zijn 
kansen niet’’ en: ,,De bal wil er 
maar niet in.’’ De ruststand is 0 - 
0. Thijs en Iwan keken alle wed-
strijden in de Zeewegbar: ,,Veel 
gezelliger dan thuis, zo met z’n 
allen.’’ De mannen vinden dat de 
wedstrijd gelijk op gaat, beide 
ploegen kregen evenveel kan-
sen. ,,Maar Nederland gaat win-
nen’’, is de overtuiging van Thijs. 
,,Spanje verloor van Zwitserland 
en Nederland heeft geen enkele 
wedstrijd verloren.’’ Het verloop 
van de tweede helft is onge-
veer hetzelfde. De mensen wor-
den steeds fanatieker, er wordt 
geroepen, gezongen en geklapt, 
het helpt niet. Na een gemis-
te kans van Robben gaat er een 
geloei op. Een jongen komt van 
buiten naar binnen rennen, om 
te horen wat er aan de hand is. 
Een man zegt tegen hem, terwijl 
hij een beweging met wijsvinger 
en duim maakt: ,,Het scheelde 
maar zo’n stukje. Maar hij gaat 
zo een keer vallen.’’ Waarop de 
jongen besluit: ,,Dan doe ik net 
alsof Nederland met 1 – 0 voor-
staat, dan kan ik tenminste bui-
ten blijven.’’ De wedstrijd ein-
digt onbeslist en wordt verlengd. 
Tijdens de verlenging lopen er 
mensen naar buiten, zij kunnen 
de spanning niet aan.
Vlak voor het einde van de 
tweede helft zet Iniesta Span-
je op winst met 1–0. Een hard: 
,,Neeeee’’ en een zucht van te-
leurstelling gaat door de Zee-
wegbar. De uitgelaten stemming 
maakt plaats voor een bedruk-
te sfeer: het is over en uit. Een 
vrouw loopt naar buiten: ,,Ik ga 
thuis meteen de oranje vlagge-
tjes van de gevel halen.’’ (Carla 
Zwart)

IJmuiden - WSV De Kennemer 
jagers organiseert woensdag-
avond 4 augustus haar jaarlijk-
se zomeravondwandeltocht. De 
tocht zal door de fraaie omge-
ving van Velsen gaan. Er is weer 
een mooi parcours uitgezet 
rond Velserbeek. De afstand is 5 
of 10 kilometer. Nieuw dit jaar is 
de 15 kilometer wandeling. De 
start voor alle afstanden is bij 
speeltuin De Veilige Haven aan 
Heerenduinweg 6a in IJmuiden. 
De start voor de 5 en 10 kilome-
ter is tussen 18.00 uur en 19.00 
uur. Voor de 15 kilometer is de 
starttijd tussen 18.00 uur en 
18.30 uur. Meewandelen kost 
voor niet leden zonder herinne-
ring 3,00 euro, met herinnering 
4,00. euro Leden van erkende 
wandelsportbonden ontvangen 
op vertoon van hun lidmaat-
schapskaart 1 euro korting. In-
formatie bij mevrouw Koster, te-
lefoonnummer 0255–530640 of 
e-mail naar kennemerjagers@
quicknet.nl. Zie ook www.ken-
nemerjagers.nl. Zij organise-
ren ook de J.Jansen Memoriaal 
wandeltocht op 25 en 26 sep-
tember, die dit jaar haar 75ste 
editie houdt.

Zomeravond-
wandeltocht

Feest op Gymnasium
Velsen-Zuid - Als afsluiting van 
het schooljaar heeft het Gymnasi-
um Felisenum in Velsen-Zuid met 
alle leerlingen en medewerkers 
drie dagen lang zijn twaalfde lus-
trum gevierd. 
Eerder in het jaar was er al een re-
unie voor oud-leerlingen en me-
dewerkers, die zeer druk bezocht 
werd. De band met de oude school 
bleek voor velen nog springlevend. 
Ook de huidige leerlingen voelen 
zich nauw met de school verbon-
den. Dit kwam tot uiting in een 
spetterende schoolstrijd, waar-
in alle klassen het tegen elkaar 

opnamen. Niet alleen werden de 
leerlingen in de wetenschapsquiz 
getest op kennis, maar ook ma-
ten zij zich in de bosloop met el-
kaar op sportief gebied. Er werd 
exotisch gekookt met sprinkha-
nen, maden en meelwormen, er 
werd poëzie gedeclameerd, het 
logo van de school – de Hermes-
kop – werd creatief gemoderni-
seerd, leerlingen maakten kle-
ding en zelfportretten, maar leef-
den zich ook uit in taartenbakke-
rij – dat kwam goed van pas bij de 
high tea, die de bekroning vorm-
de van de eerste dag.

Uitvaartverzorging IJmond

“	Volledige	
toewijding.
Daar	draait	
het	om	bij	
een	uitvaart.”

Els Kuenen, Uitvaartleider

www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.
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Spoedaanpak A9 van start
Regio - Minister Camiel Eur-
lings van Verkeer en Water-
staat heeft vorige week het 
startsein gegeven voor de uit-
voering van vier spoedaan-
pakprojecten op de A9, A4 en 
A10. Het betreft de trajecten 
Velsen-Raasdorp (A9), Bad-
hoevedorp-Raasdorp (A9), 
Badhoevedorp-Nieuwe Meer 
(A4) en Nieuwe Meer-Amstel 
(A10).

Op de A9 Velsen-Raasdorp, A4 
Badhoevedorp-Nieuwe Meer 
en A10 Nieuwe Meer-Amstel 
legt Rijkswaterstaat spitsstro-
ken aan in beide richtingen. Op 
de A9 Badhoevedorp-Raasdorp 
komt een spitsstrook in de rich-
ting Alkmaar. Deze projecten zor-
gen samen met de andere vijf 
spoedaanpakprojecten in Noord-
Holland voor een betere door-
stroming in de regio rondom Am-
sterdam. Met het zetten van deze 
vier schoppen is Rijkswaterstaat 
halverwege de versnelde aanpak 
van dertig knelpunten op het we-
gennet. 
De werkzaamheden voor de aan-
leg van de spitsstroken vinden 
grotendeels ‘s nacht plaatsen en 
leveren daarom weinig hinder op 
voor het verkeer. Alleen in de pe-

riode 13 juli tot en met 6 augus-
tus moeten weggebruikers reke-
ning houden met veel verkeers-
hinder op de A9 tussen knoop-
punt Badhoevedorp–knooppunt 
Raasdorp. Tijdens deze werk-
zaamheden zijn er versmalde en 
gescheiden rijstroken en geldt 
een snelheidsbeperking van 90 
kilometer per uur. Rijkswaterstaat 
raadt weggebruikers aan in deze 
periode de A9 bij Badhoevedorp 
tijdens de spits te mijden. Gele 
borden geven hiervoor de omlei-
dingsroutes aan. Weggebruikers 
moeten rekening houden met ex-

tra reistijd.
De projecten A9 Velsen-Raas-
dorp, A9 Badhoevedorp-Raas-
dorp, A4 Badhoevedorp-Nieu-
we Meer en A10 Nieuwe Meer-
Amstel zijn onderdeel van de 
Spoedaanpak wegen. Rijkswater-
staat pakt landelijk dertig hard-
nekkige knelpunten op de weg 
versneld aan om de doorstro-
ming te verbeteren en de reis-
tijd betrouwbaarder te maken. Bij 
deze dertig projecten gaat voor 
mei 2011 de schop in de grond 
en tien daarvan worden voor mei 
2011 opgeleverd.

Zomers genieten
op Duin- en Kruidberg
IJmuiden - Geef toe, eigenlijk 
hoeft u niet ver van huis om opti-
maal van de zomer te kunnen ge-
nieten. Strand, zee, binnenduin-
bossen, een schitterend aan-
gelegd park, zonovergoten ter-
rassen, zomerse cocktails, frisse 
wijnen en culinaire verwennerij-
en, Landgoed Duin & Kruidberg 
heeft het allemaal! Het is er heer-
lijk vertoeven deze zomer!
Landgoed Duin & Kruidberg, ge-
legen in Nationaal Park Zuid-
Kennemerland, is het ideale be-
ginpunt voor een wandeling of 
fietstocht door een van Neder-
land’s mooiste natuurgebieden. 
Gemarkeerde paaltjes wijzen u 
de weg over een route van an-
derhalf of vijf kilometer. Hét is 
dé ideale locatie voor een lunch 
of een verkoelend drankje in de 
buitenlucht. Maar het is óók de 
locatie bij uitstek om uw strand-
dag te beëindigen. Het strand 
van Bloemendaal en Zandvoort 
ligt op een steenworp afstand.
Of uw voorkeur nu uitgaat naar 

een kopje koffie met een oven-
verse lekkernij, een spranke-
lend glas Prosecco, een smake-
lijk brasseriegerecht of een gas-
tronomische maaltijd, het maakt 
niet uit. Brasserie DenK, heeft de 
keuken naar buiten verplaatst en 
bereidt, terwijl u meekijkt, de ge-
rechten in de buitenkeuken. Zit-
tend in een van de loungeban-
ken waant u zich meteen in een 
zonovergoten jetset oord. Het, 
met een Michelin-ster bekroon-
de, restaurant De Vrienden van 
Jacob verplaatst, bij goed weer, 
eveneens haar entourage naar 
het terras. Kijkend naar de on-
dergaande zon, kunt u genieten 
van tongstrelende gerechten en 
exquise wijnen.

Tegen inlevering van de ad-
vertentie elders in deze krant 
ontvangt u bij een zomer-
se lunch of diner van ons een 
gratis cocktail. Aanbieding is 
geldig tot en met 31 augus-
tus.

Nieuw: Buurtzorg Velsen
Velsen - Vanaf 12 juli is Vel-
sen een thuiszorgorganisatie 
rijker, namelijk Buurtzorg Vel-
sen. Buurtzorg Velsen bestaat 
uit zeven gemotiveerde en er-
varen wijkverpleegkundigen 
en wijkziekenverzorgenden.

Doordat dit team een rijke wijk-
ervaring heeft, is het Buurtzorg 
Velsen duidelijk op welke gebie-
den de cliënt de zorg verbeterd 
zou willen zien. Denk hierbij aan 
steeds wisselende zorgtijden, de 
vele, steeds weer andere gezich-
ten enzovoorts.
Buurtzorg Velsen wil dit opvan-
gen door de cliënt zoveel mo-
gelijk op een vaste tijd zorg te 
geven. Deze tijd wordt in over-
leg met de cliënt vastgesteld en 
zal niet meer veranderd worden, 
tenzij de omstandigheden veran-
deren. Dit zal altijd in overleg met 
cliënt en Buurtzorg Velsen gaan. 
Doordat Buurtzorg Velsen een 
klein team  heeft, zal de cliënt 
ook zoveel mogelijk dezelfde ge-
zichten zien. Er kan daarom een 
goede band met de verpleeg-
kundigen/ziekenverzorgenden 

die komen, worden opgebouwd. 
Door een klein, competent team 
samen te stellen, zijn de lijnen 
kort. Dit betekent voor de cliënt 
dat er beter zorg op maat gege-
ven kan worden. Buurtzorg Vel-
sen garandeert zorg binnen 24 
uur. Buurtzorg Velsen gaat altijd 
uit van de wensen van de cliënt, 
daarna wordt bekeken wat haal-

baar is en in overleg met elkaar 
komt men tot een goede oplos-
sing. Buurtzorg Velsen is onder-
deel van Buurtzorg Nederland. 
Dit is een landelijke organisatie 
die door heel Nederland Buurt-
zorg-teams ondersteunt. Buurt-
zorg Velsen is gevestigd aan Cel-
siusstraat 27 te IJmuiden en is te 
bereiken via 06-12140640.

Havenfestival: veel
activiteiten op de kade
IJmuiden - Theater op straat 
is altijd feest, maar zeker tij-
dens het komende Haven-
festival IJmuiden. Al slente-
rend over de kades van het 
festivalterrein komt het pu-
bliek zowel op zaterdag 14 
als zondag 15 augustus ver-
rassende, grappige en opval-
lende acts tegen.

Naast vele acts op de diverse 
podia zorgen verrassingsacts 
op onverwachte plaatsen voor 
een unieke ervaring tijdens het 
zevende Havenfestival.
Op zondag 15 augustus wordt 
het openluchttheater van het 
Havenfestival vrijgemaakt voor 
Kate Wright, een dame die in-
ternationaal triomfen viert met 
haar show ‘Ding Dong Yvon-
ne is Calling’. Speciaal voor het 
Havenfestival onderbreekt ze 
haar Engelse tournee voor een 
uniek optreden in Nederland 

van haar ‘one-woman-comedy-
show’. Haar personage Yvonne 
is gebaseerd op de huis-aan-
huis-verkoopster, bekend van 
de gezellige Tupperware-par-
ties. Ze voert het publiek mee 
in de wereld van schoonheid 
en glamour. Ze presenteert een 
reeks beauty ‘must-haves’, waar 
u binnenkort niet meer zonder 
kunt. 
Yvonne jongleert met schoon-
heidsproducten in een cosme-
tische presentatie met een dik-
ke knipoog naar de idiotie van 
de beauty-industrie. Op een 
veel te klein podium waar alles 
misgaat, werkt ze toe naar een 
grootse finale die niemand mag 
missen.
Buiten theater, dans en muziek 
en de heel veel aangemeerde 
schepen is er tijdens het Haven-
festival nog veel meer te zien en 
te horen. Zie ook www.haven-
festivalijmuiden.nl.

Seaport Zomerse 100
Velsen - Het is hoogzomer in Ne-
derland. Om hier nog eens een 
extra zonnig tintje aan te geven 
krijgt de luisteraar van Seaport 
FM de gelegenheid om de Zo-
merse 100 samenstellen met 
daarin de favoriete zomerhits al-

lertijden. Wat moet je doen? Heel 
simpel, stuur je favoriete songs 
voor zaterdag 26 juli naar studio@
seaportplaza.nl en luister op don-
derdag 5 augustus van 09.00 tot 
17.00 uur naar de volledige lijst. 
Zie ook www.seaportplaza.nl.

Regio - Op de Prins Berhard-
straat in Hoofddorp heeft de po-
litie zaterdagnacht een 15-jarig 
meisje uit Driehuis aangehouden 
vanwege vernieling. Kort daar-
voor had zij de ruit van een na-
bijgelegen woning vernield. De 
politie onderzoekt de zaak.

Ruit vernield
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Vakantie en rouw
Het is zomer, er is een zekere 
vrolijkheid, het is de vakantie-
periode. In principe is de va-
kantie een langere periode van 
tot rust komen, inspiratie op-
doen en niets moeten. Maar 
wat als de vakantie wordt 
doorkruist met een rouwproces 
om het recent gemis van een 
dierbare.
In nazorggesprekken hoor ik 
terug hoe mensen hiermee 
omgaan en gelukkig hoor ik 
vaak dat in de directe familie- 
en vriendenkring voldoende 
steun wordt ervaren. Er komen 
uitnodigingen om mee te gaan 
op vakantie. Als dit meegaan 
een oprecht goed gevoel geeft 
is dat een grote steun. 
Toch worstelen mensen in rouw 
met een aantal zaken. Wordt er 
dan vanuit gegaan dat ze op 
vakantie vrolijk zullen zijn en de 
bloemetjes buiten zetten? Want 
vakantie moet toch vooral leuk 
zijn. En zo voelt iemand zich 
niet. Ook kunnen er schuld-
gevoelens zijn. Is het fatsoen-
lijk om nu alweer op vakantie 
te gaan. Laat ik mijn dierbare 
niet in de steek? Wordt er nu 
gedacht dat ik klaar ben met 
mijn verdriet? Fijn is het als de 
omgeving hierop ondersteu-
nend reageert. Iemand kan 
bijvoorbeeld aanbieden om in 
de afwezige periode het graf te 
gaan bezoeken.
Het is goed te beseffen dat 
gevoelens van verdriet, woede, 
onmacht en schuldgevoelens, 
behorende bij het rouwproces, 
niet voor een vakantieperiode 
kunnen worden gestald. Rouw 
kan niet even opzij worden ge-
zet. Juist in deze periode kun-
nen veel herinneringen boven 
komen en kan het een confron-
tatie betekenen met activiteiten 

die je jarenlang samen deed. 
Belangrijk is dat hiervoor be-
grip is. Begrip voor wat iemand 
in rouw doormaakt en hiervoor 
een luisterend oor is.
Een andere mogelijkheid is 
om met een zogenaamde ver-
liesverwerkingsreis mee te 
gaan. Een reis met lotgenoten 
die zich met elkaar verbonden 
voelen in hun verdriet. Een 
lotgenoot is vaak het beste in 
staat om de eenzaamheid van 
de rouwende te doorbreken. Zij 
weten waarover wordt gepraat. 
Er is een programma waarbij in 
de ochtenden gericht aandacht 
wordt besteed aan het rouw-
proces en ‘s middags is een 
vrij programma. Doel is onder-
steuning te geven aan rouw en 
hiermee nieuwe levensenergie 
op te doen.
Welke keuze ook wordt ge-
maakt, de eerste vakantie zon-
der is niet zomaar iets. Iemand 
omschreef het gevoel hierover 
ooit met: wisselvallig en zo nu 
en dan opklaringen.
Alice Loeters
Persoonlijke Uitvaartzorg
0255-517452

Alice Loeters

Kwaliteit bij Shoud
IJmuiden – Aan de Schel-
destraat 81, in het pand van een 
voormalig garagebedrijf, open-
de op 1 juli de winkel Shoud 
haar deur. Shoud is geen schrijf-
fout, maar verwijst naar de ach-
ternaam Oudendijk. Ageeth Ou-
dendijk en haar zoon Jeroen be-
heren de winkel. ,,De grootou-
ders en de ouders van mijn man 
runden het garagebedrijf’’, ver-
telt Ageeth. ,,Zijn oma sprak ooit 
de wens uit, dat als het garage-
bedrijf ophield te bestaan, er dan 
iets leuks met het pand zou ge-
beuren. Daar hebben we gehoor 
aan gegeven.’’ Je besluit een win-
kel te beginnen, maar dan rijst de 
vraag: waarin en waar is behoef-
te aan? Ageeth en Jeroen beslo-
ten voorzichtig met vijf items te 
beginnen. Daarna zou uitbreiding 
van het assortiment volgen. Maar 
boven alles: het moest apart, niet 
gangbaar zijn en van een duur-
zame kwaliteit.
Allereerst zijn daar de baby-
artikelen. Accessoires en leu-
ke kraamcadeautjes, binnenkort 
komt daar ook kleding bij. Er is 
veel buitenspeelgoed, leuk voor 
de zomervakantie. De loopfietsen 
en driewielers van het merk Ra-
dio Flyer zullen bij veel mensen 
nostalgische herinneringen op-
roepen. De uitvoering is precies 
dezelfde als in de jaren ’60. Het 
is functioneel, stevig en het gaat 

jaren mee. Er is outdoorkleding 
van Nomad, een heren- en da-
meslijn die binnenkort uitgebreid 
worden. De sokken van Falke zijn 
bekend bij wandelaars, hardlo-
pers en andere sporters. Dan zijn 
er nog allerlei leuke woonacces-
soires, zoals bijvoorbeeld wind-
lichten. Alles staat heel overzich-
telijk opgesteld in de ruime win-
kel, de bezoeker kan alles op zijn 
of haar gemak bekijken. Ook is er 
de coffee corner, een gezellig zit-
je voor een kopje koffie of thee.
Zoon Dennis betrok met zijn be-
drijf Oddesigns ook een ruim-
te in het pand, hij bouwt websi-
tes en doet in grafische vormge-

ving. Ageeth is al 25 jaar sportin-
structeur bij Sportcentrum Sant-
poort, ook Jeroen werkt daar na 
de Cios sinds vijf jaar. Hij wil in 
de toekomst vanuit Shoud begin-
nen met loop- en wandelgroe-
pen. ,,We hebben veel plannen, 
maar gaan eerst eens kijken hoe 
het gaat lopen. Dit najaar ver-
wachten we daar een duidelijker 
beeld van te hebben, dan komt er 
ook een officiële opening’’, aldus 
Ageeth. Tot die tijd is iedereen 
welkom om eens vrijblijvend een 
kijkje te nemen bij Shoud aan de 
Scheldestraat 81 in IJmuiden.

Kunst in Spaarnwoude
Velsen - Dankzij een gift van 
1.500 euro van het Coöpera-
tiefonds van Rabobank Vel-
sen en Omstreken kan Stichting 
KerS (Kunst en openbare ruimte 
Spaarnwoude) workshops reali-
seren voor kinderen en volwas-
senen. 
Op vrijdag 9 juli was een afvaar-
diging van het Coöperatiefonds 
door de stichting uitgenodigd om 
drie kunstwerken te bekijken die 
recentelijk gerealiseerd zijn in re-
creatiegebied Spaarnwoude. De 
kunstwerken zijn gebruiksobjec-
ten die een vorm van interactie 
tussen bezoekers van het gebied 
kunnen uitlokken. Voor Spaarn-
woude passen dergelijke kunst-
werken bij de recreatieve functie 
van het gebied. De kunstwerken 
brengen de recreanten in contact 
met de kunst. In praktijk betekent 
dit een directe kennismaking met 
beeldende kunst door groepen 
die hier vrijwel nooit mee in aan-
raking komen. Dit laatste spreekt 
Rabobank Velsen en Omstreken 
vooral erg aan. 
Op zondag 26 september wordt 
een manifestatie rond Kunst in 
Houtrak georganiseerd om aan-
dacht voor het project te gene-
ren. De manifestatie houdt onder 
andere een tentoonstelling in en 
workshops voor kinderen en vol-
wassenen. Met de tentoonstelling 
wil de stichting educatieve waar-
de toevoegen aan het project: in-

formatie geven over de werkwijze 
van de kunstenaars en de tech-
nische uitvoering van de kunst-
werken. In de workshops streeft 
de stichting naar het ontwikkelen 
van persoonlijke creativiteit. 
Het Coöperatiefonds van Rabo-
bank Velsen en Omstreken sti-
muleert tal van maatschappelij-
ke activiteiten in hun regio. Op 
deze manier staan zij niet alleen 
midden in onze maatschappij, zij 
dragen hiermee ook een steen-
tje bij tot een verbetering van on-
ze maatschappij. Heeft u ook een 
project dat in aanmerking komt 
voor het Coöperatiefonds? Kijk 
dan voor het aanvraagformulier 
op www.rabobank.nl/velsen of 
stuur een e-mail naar communi-
catie@velsen.rabobank.nl.

IJmuiden - Onlangs is het in-
formatiebord vervangen dat de 
stichting WN2000 aan IJmuider-
slag heeft laten plaatsen. Dit in-
formatiebord werd vlak nadat 
het geplaatst was gesloopt. Het 
verhaal op het bord vertelt via 
duidelijke teksten en afbeeldin-
gen de bezoekers over de Duit-
se bunkers in de kuststrook van 
IJmuiden. Het bord draagt hier-
door bij tot de toeristische en cul-
turele ontwikkeling van het ge-
bied. De gemeente Velsen heeft 
daarom ook besloten de kosten 
voor het vervangen van dit bord 
voor haar rekening te nemen. Zie 
ook www.bunkermuseum.nl.

Nieuw infobord 
Duitse bunkers

Santpoort-Noord - Donder-
dag 22 juli organiseert IVN Zuid-
Kennemerland een fietsexcursie 
door Duin- en Kruidberg en de 
Kennemerduinen naar het Zui-
dervlak. Men maakt kennis met 
de vegetatie van natte duinval-
leien, waaronder drie soorten 
gentiaan, parnassia, geelhartje 
en wellicht een enkele orchidee. 
Er leven in dit gebied ook hazel-
wormen. Vertrek om 19.30 uur bij 
de ingang van Duin- en Kruid-
berg in Santpoort-Noord. Deel-
name is gratis. Zie ook www.ivn.
nl/zuidkennemerland.

Duinexcursie

Oplaadpunt voor fietsen
Velsen-Zuid - Vorige week is 
het fietsoplaadpunt bij pannen-
koekenrestaurant Onder de Pla-
tanen en informatieboerderij 
Zorgvrij officieel in werking ge-
steld door de heer Meerhof, voor-
zitter recreatieschap Spaarn-
woude en gedeputeerde pro-
vincie Noord-Holland. Terwijl de 
fietser geniet van een kopje kof-
fie of een lekkere pannenkoek 
wordt de elektrische fiets van 
stroom voorzien. Natuurlijk is dit 

te combineren met een bezoek-
je aan Zorgvrij of een wande-
ling door de geurtuin. Onder de 
Platanen en Zorgvrij zijn te vin-
den in recreatiegebied Spaarn-
woude, Genieweg 50 in Velsen-
Zuid. Om in te spelen op de toe-
nemende behoefte aan oplaad-
punten voor elektrische fietsen, 
hebben pannenkoekenrestau-
rant Onder de Platanen en infor-
matieboerderij Zorgvrij samen 
een oplaadpunt gerealiseerd.
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Groos hittebestendig
IJmuiden - Onder extreme 
weersomstandigheden (35 gra-
den) werd afgelopen weekein-
de de zesde  NK Minibike ver-
reden op het lange circuit van 
Veldhoven. Na de trainingen was 
het Don op de Pole. Patricia Kok  
was de snelste bij de waterge-
koelde klassen maar ruim een 
halve seconde achter Don.
In de eerste manche pakte de 
IJmuidenaar de kop maar de 
lange rechte stukken  was Kok 
duidelijk sneller. Door veel snel-
ler te sturen in het kleine gedeel-
te pakte Don de kop weer terug  
en wist een klein voorsprong te 
nemen, daarmee was de buit 
binnen. De tweede manche 
was bij de start weer voor Don, 
maar Hans van Minnen pakte de 
tweede plek af door een alles of 

niets poging. Daarna ontstond 
er een nek aan nek race tussen 
de beide heren en  na vijf ron-
den was het de IJmuidenaar die 
via een gewiekste inhaalactie de 
kop terugpakte. Nu was het zaak 
om Patricia Kok  terug te halen. 
En dat lukte twee ronden voor de 
vlag. Maar het was toch het tem-
po op de rechte stukken van de 
waterkoelers dat Patricia 0.16 se-
conde eerder over  de meet ging. 
Voor aanvang van de wedstrijd 
stond Don Groos 22 punten voor;  
aan het einde van de wedstrijd 
was dat 40 punten. Hij reed deze 
wedstrijd voor het eerst met een 
airbox, speciaal ontwikkeld door 
J.S Design uit Heemstede en het 
werkte voortreffelijk. Nu eerst de 
zomerstop en op 4 september 
weer aantreden in Emmen.

Schoppen Aas gestopt
IJmuiden - Na 30 jaar organise-
ren is het bestuur van Schoppen 
Aas ermee gestopt, in verband 
met het bereiken van de leef-
tijdsgrens (bijna 80 jaar).
Op 16 juni werd het dertigjarig 
jubileum van de vereniging ge-
vierd en was tevens het afscheid 
van de bestuursleden met veel 
mooie woorden en waardering 
van Astrid van Nobelen en Ben 
Hey. Er werd een leuke collage 
met foto’s van alle deelnemers 
en een vulpen aangeboden. 
Voorzitter Sparreboom bedankte 
iedereen, waaronder ook zijn ei-
gen familieleden voor het helpen 
met organiseren gedurende 30 
jaar. De vereniging wil met name 
een aantal trouwe sponsors be-
danken: P. v.d. Berg (bloemen), 
H. Aalders (bloemen), Keursla-
ger v.d. Linden Keurslager, Ban-
ketbakker Bastemeijer. Sonnema 

(drank en diversen) en Joh. van 
Es (koud buffet en meer). Voor-
zitter Sparreboom kreeg als ca-
deau onder meer een prachtige 
tuinset. Het bestuur bestond uit 
voorzitter J.C. Sparreboom, se-
cretaris C. Kaay; bestuursleden 
C.F. Sparreboom, A. v. Nobelen 
en Y. Brederveld.
Dan moet natuurlijk ook de eind-
stand van het laatste seizoen 
vermeld worden: 1. P. de KO-
ning met 184207 punten, 2. P. 
v.d. Berg, 179687 punten; 3. mw 
E. Christiaans 176025 punten; 4. 
mw. J. Kossen, 175064 punten; 5. 
mw. N. Binkhorst met 174470; 6. 
mw. L.F. Bijlsma 174148; 7. mw. 
Y. Brederveld 173984; 8. mw. W. 
Retz 173323; 9. J. Tijms 173246; 
10. mw. A. Vessies, 173245 pun-
ten. De gemiddelden prijs over 
2009/2010 gaaat naar C. Schoo-
ne met 167263 punten.

IJmuiden - Zaterdag 24 ju-
li wordt op Plein 1945 weer een 
gezellige rommelmarkt gehou-
den, van 9.00 tot 16.00 uur. Op de 
markt is natuurlijk weer van alles 
te koop. Misschien wel net dat 
wat u zoekt. Wie ook zijn over-
tollige spullen aan de man wil 
brengen, kan een kraam huren 
via 0255-518380 of 06-42456182. 
Een van de standhouders zal zijn 
huurgeld voor de kraam na de 
markt terugkrijgen via een verlo-
ting. De hierna volgende markt is 
op zaterdag 21 augustus.

Rommelmarkt 
Plein 1945

IJmuiden - Zaterdag 31 juli is 
van 9.00 tot 16.00 uur weer de 
gezellige rommelmarkt op het 
Kennemerplein, tegenover de 
Vomar. Dit is de vierde rommel-
markt in serie van dit jaar. Ook 
deze keer zullen de kramen vol 
liggen met van alles en nog wat. 
Wie ook zijn overtollige spul-
len wil verkopen, kan een kraam 
huren. Bel voor informatie of re-
serveringen van een kraam naar 
0255-533233 of 06-10475023. De 
volgende twee rommelmarkten 
zijn op 28 augustus en 11 sep-
tember. 

Rommelmarkt 
Kennemerplein

Regio - Zorgt u voor iemand die 
chronisch ziek is of een beper-
king heeft? Tandem biedt cur-
sussen en workshops om man-
telzorgers sterker te maken. De 
meeste mantelzorgers houden 
het zorgen goed vol maar een 
steuntje in de rug is prettig, Tan-
dem biedt dit steuntje. Maan-
dag 30 augustus is van 13.00 tot 
16.00 uur een workshop timema-
nagement. In de workshop leert 
men keuzes maken in de taken 
en goed kijken naar het verle-
nen van zorg. Er zijn geen kos-
ten verbonden aan deelname, er 
volgt nog één terugkombijeen-
komst op maandag 13 septem-
ber. Op maandagmiddag 18 ok-
tober start  de cursus De Zorg de 
Baas. Deze  helpt bij het vinden 
van de balans in het zorgen voor 
een ander en uzelf. In de cursus 
komt ondermeer aan bod: zorg-
taken beheren en organiseren, 
ervaringen uitwisselen, commu-
nicatie met hulpverleners, etc. 
De cursus bestaat uit 6 bijeen-
komsten en het cursusmateriaal 
kost 25 euro voor leden van het 
Servicepaspoort of SenZ en 27,50 
voor niet-leden. Zowel de cursus 
als de workshop worden op de 
hoofdvestiging van Tandem ge-
geven: Kleermakerstraat 51a in 
Velserbroek. Meer informatie 
over de cursussen en over de-
ze bijeenkomst op www.tandem-
zorg.nl,  men kan zich hier ook 
aanmelden of bel 023-8910610.

Cursus voor 
mantelzorgers

Marjolijn Betel neemt afscheid
Laat kinderen kind zijn
IJmuiden – Na 39 jaar nam 
Marjolijn Betel (63) afscheid van 
het onderwijs. In 1971 begon ze 
bij kleuterschool De Boskabou-
ter, die later Vliegende Hollander 
werd. Ze maakte een uitstapje 
naar basisschool Het Jonge Duin 
in haar woonplaats Velserbroek, 
maar na negen jaar keerde ze 
terug naar De Vliegende Hollan-
der. ,,Een gezellige school met 
een open karakter en een hecht 
team, in een leuke buurt’’, aldus 
Marjolijn. En altijd bij de kleuters: 
,,Daar ligt mijn hart.’’ Vorige week 
ging ze als afscheid met haar 
groep naar Spaarnwoude. Daar 
was een speurtocht en konden 
de kinderen heerlijk spelen. Tot 
slot trakteerde Marjolijn op pan-
nenkoeken. In al die jaren heeft 
ze heel wat zien veranderen bin-
nen het onderwijs en ze was het 
er lang niet altijd mee eens: ,,Te-
genwoordig mag een juf geen 
juf meer zijn en een kind mag 
geen kind meer zijn. Wij kregen 
er zo veel taken bij en de kinde-
ren moeten steeds meer. Als ze 

vijf jaar zijn, moeten ze al woord-
jes kunnen stempelen’’, vertelt 
de onderwijzeres. ,,Ik zie heus 
wel dat de vernieuwing binnen 
het onderwijs veel verbeterin-
gen met zich mee brengt. Maar 
soms schiet het te ver door. Een 
kind moet lekker kunnen kleu-
teren: laat de kinderen kind zijn, 
later kunnen ze nog lang genoeg 
groot zijn.’’ Marjolein zal ‘haar’ 
kinderen straks ontzettend mis-
sen. Ze gaat eerst genieten van 
haar welverdiende rust en weet 
al ongeveer hoe ze daarna haar 
tijd gaat invullen: ,,Ik ga lekker 
veel sporten, wil wat vaker gaan 
reizen en wie weet ga ik wel vrij-
willigerswerk doen.’’ Ze besluit: 
,,Mijn opa zat destijds in de aan-
bevelingscommissie voor de 
nieuwe kleuterschool De Boska-
bouter, mijn moeder was in 1921 
één van de eerste kleuters. Ik 
liep er mijn eerste stage en had 
er mijn eerste baan. En nu komt 
er op dezelfde plek een einde 
aan mijn loopbaan. De cirkel is 
rond.’’ (Carla Zwart)

Sport verbroedert
Oranjefans in Galle
Velsen - SOS-Velsen behartigt 
de stedenband van de gemeen-
te Velsen met Galle in Sri Lanka. 
Partners in Sri Lanka zijn de le-
den van de Netherlands Alum-
ni Association of Lanka (NAAL). 
Leden van het NAAL-bestuur 
volgden zondag rond midder-
nacht (er is een tijdsverschil) 
in Colombo de verrichtingen 
van Oranje in Zuid-Afrika tegen 
Spanje en zijn eveneens teleur-
gesteld dat Oranje de wedstrijd 
niet won. 
De andere wedstrijden die Oran-
je speelden werden eveneens 
gevolgd en dat haalde zelfs de 

voorpagina van de nationale 
kranten in Sri Lanka.
Juist dezer weken kreeg SOS-
Velsen vanuit particuliere hoek 
in Sri Lanka het verzoek om 
contacten te leggen in de Ne-
derlandse voetbalwereld om-
dat men in Sri Lanka de voetbal-
sport wil promoten, en daarvoor 
de hulp in wil roepen van voet-
balclubs in ons land. In het kader 
van ‘sport verbroedert’ wil de ini-
tiatiefnemer de mensen dichter 
tot elkaar brengen. Het initiatief 
is door SOS-Velsen met gejuich 
ontvangen en zal de komende 
tijd worden uitgewerkt.
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Picknicken op het 
water dankzij BotenBen
IJmuiden - Wie denkt dat een ei-
gen boot buiten financieel bereik 
is, kent BotenBen waarschijnlijk 
niet. BotenBen biedt met de bo-
ten van Boats2Go een scala aan 
sloepen, motorboten en zelfs een 
kajuitjacht aan tegen vakantie-
prijsjes. En ook zonder vaarbe-
wijs mag men het water op, met 
een boot minder dan 10 pk en 
als je niet sneller vaart dan 20 
km per uur. Afgezien daarvan is 
een vaarbewijs natuurlijk wel een 
aanrader, want het verkeer op 
het water kent andere regels dan 
die op de weg.
Boats2Go fabriceert onder-
houdsarme polyester boten in 
verschillende maten en uitvoe-
ringen, waarmee men op bin-
nenwater of zee alle kanten op 
kan. Alle boten zijn in Duitsland 
TÜV gekeurd. Door de opbouw 
van de boot met luchtcomparti-
menten aan de zijkanten zijn zeer 
veilige boten ontstaan. De boten 
zijn onzinkbaar en kunnen haast 
niet omslaan.
De luxe en inrichting van de boot 
bepaalt men uiteraard zelf. Er zijn 
standaard (vissers)boten waar-
aan alleen nog de motor ont-
breekt. De sloepen kunnen met 
of zonder kussens, afdekzeil of 
motor worden geleverd. Bij het 
grootste type, de 530, heb je 
zelfs een kajuitboot met slaap- 

en bergruimte, zodat een vakan-
tie voor de hele familie haalbaar 
is. Ook de motoren in diverse uit-
voeringen en trailers zijn bij Bo-
tenBen tegen prima prijzen ver-
krijgbaar.
Met het Havenfestival en Sail 
2010 op komst realiseren we ons 
weer hoeveel plezier je op het 
water kan hebben. Hetzij om te 
vissen, te roeien, te spelevaren 
of voor een vakantie. Met boten 
vanaf 795 euro en een kajuitjacht 
voor iets over de 5.000 euro, is 
een picknick op het water echt 
niet zo duur als je zou denken. 
BotenBen biedt een prijsvrien-
delijke assortiment betrouwbare 
boten, kano’s en kayaks. Op alle 
boten en motoren geldt een jaar 
garantie. Ook onderhoud kan 
desgewenst door BotenBen wor-
den uitgevoerd.
Bij BotenBen zijn diverse model-
len van Boats2Go te bewonderen. 
Het goede nieuws is bovendien 
dat alle boten op voorraad zijn en 
op korte termijn kunnen worden 
geleverd. Dus nog deze vakan-
tie kan men met een van die fan-
tastische sloepen het water op. 
BotenBen is te vinden aan Eg-
mondstraat 18, een zijstraat van 
de Kromhoutstraat, de weg naar 
Seaport Marina, in IJmuiden, 06-
25141306 of 06-53952797. Zie 
ook www.boats2go.nl.

Verdachte pinner
Velserbroek - Vorige week don-
derdagochtend zag een poli-
tieman in zijn vrije tijd een man 
voor een pinautomaat op de Gal-
le Promenade staan. De man viel 
hem op omdat hij, zelfs met dit 
warme weer, een sjaal voor zijn 
gezicht had en een pet op. De 
politieman zag dat de man pro-
beerde met verschillende pasjes 
geld op te nemen. De verdach-
te liep weg, gevolgd door de po-
litieman. Na korte tijd draaide 
hij zich om en dreigde de poli-
tieman dat hij hem neer zou ste-
ken met een mes. De politie-
man voelde zich bedreigd en 
gaf de verdachte enkele trappen 

om de man aan te kunnen hou-
den. Hoewel de verdachte ten val 
kwam zag deze toch kans weg te 
komen. Omstreeks 11.00 uur zag 
een politieman tijdens surveil-
lance op de Velserbroeksedreef 
een man lopen die aan het opge-
geven signalement voldeed. Wel 
had hij zich deels ontdaan van 
zijn kleding. De man, een 37-jari-
ge drugsverslaafde Haarlemmer, 
werd vervolgens aangehouden 
en overgebracht naar een poli-
tiebureau. Hier is hij ingesloten 
voor verhoor. Bij zijn fouillering 
werd een geldbedrag van meer 
dan 1000 euro aangetroffen, dit 
is in beslag genomen.

Dollemansrit op quad
IJmuiden - De politie heeft vo-
rige week donderdagavond in 
de Snelliusstraat een 20-jarige 
IJmuidenaar aangehouden na 
gevaarlijk rijgedrag op een quad. 
Motoragenten zagen de man rij-
den en wisten dat de quad vaker 
met hoge snelheid door IJmuiden 
had gereden. Er volgde een ach-
tervolging waarbij de quadbe-
stuurder bijna op een agent in-
reed. Uiteindelijk verloor de man 
de macht over het voertuig en 
knalde tegen een lichtmast. De 
IJmuidenaar vluchtte te voet de 

bosjes in. Een politiehond werd 
ingezet. Deze vond de verdach-
te waarna de man kon worden 
aangehouden. Omdat het niet 
ondenkbaar was dat de IJmuide-
naar letsel had opgelopen door 
de botsing tegen de lichtmast is 
hij onderzocht door een arts. De 
verdachte bleek alleen een ge-
kneusde schouder te hebben 
opgelopen. De politie heeft de 
man een blaasproef afgenomen. 
Hij bleek niet onder invloed van 
alcohol. De politie maakt proces-
verbaal op.

Velsen - De politie heeft zater-
dag om 00.15 uur de 25-jari-
ge bestuurder van een auto uit 
IJmuiden aangehouden vanwe-
ge te hard rijden en bumperkle-
ven. In de Velsertunnel reed hij 
met een snelheid van 150 km/
uur. Bij zijn aanhouding, vlakbij 
het station van Beverwijk, deed 
de man aanvankelijk vervelend. 
Tegen hem is proces-verbaal op-
gemaakt.

Te hard door 
Velsertunnel

Honkbalweek 
van start 
Regio - De Haarlemse burge-
meester Bernt Schneiders had 
zondagmiddag de eer om de 
eerste bal te gooien bij de honk-
balwedstrijd tussen Nederland 
en Japan. Nadat het volkslied 
van beide landen had geklon-
ken ging de burgervader richting 
werpplaats en met een prachtige 
bal werd de wedstrijd aangevan-
gen. (foto: Michel van Bergen)

Velsen - Maandag rond 21.30 
uur werd door een 18-jarige au-
tomobilist uit IJmuiden gemeld 
dat hij van achteren was aan-
gereden op de Heerenduinweg. 
De auto die hem aanreed ging 
er snel vandoor. Diverse getui-
gen hebben het kenteken ge-
zien waardoor de agenten de 
eigenaar van de auto kon ach-
terhalen. De 61-jarige IJmuide-
naar bleek onder invloed te heb-
ben gereden. Hij is meegenomen 
naar het bureau, daar weigerde 
hij mee te werken aan blaastest. 
Daarom heeft de politie zijn rij-
bewijs ingevorderd en is man in-
gesloten voor nader verhoor.

Doorrijder

Regio - De finale van het WK-
voetbal is rustig verlopen. Er de-
den zich vrijwel geen inciden-
ten voor in de regio Kennemer-
land. Een incident wat er echt uit 
sprong speelde in Uitgeest. Daar 
ontstond een binnenbrand in een 
woning omdat er een zwaar stuk 
vuurwerk door een ruit naast de 
voordeur kwam.

Rustige finale

Talloze mogelijkheden
Robuuste houten 
meubelen bij De Stofjas
IJmuiden – Onlangs startte Flip 
Baardman in zijn werkplaats aan 
de Breesaapstraat 13 een eigen 
bedrijf: De Stofjas Meubelbouw. 
De stofjas omdat hij die tijdens 
het werken altijd draagt. En hij 
noemt zijn bedrijf bewust meu-
belbouw en geen meubelmaker, 
want dat is hij niet.
Hij maakte van zijn hobby zijn 
werk en ontwerpt en bouwt 
meubelen voor binnen en bui-
ten, voornamelijk van vurenhout 
en steigerhout. Soms naar ei-
gen inzicht, maar meestal in op-
dracht. Flip ontwerpt op maat 
robuuste, houten meubelen. 
Alles naar wens en in samen-
spraak met de klant. Een extra 
grote keukenkast nodig, of juist 
een smalle, een apart tuinmeu-
bel of een bijzondere planten-
bak? Flip maakt het.
Ruim 17 jaar werkte hij in de 
visserij, als scheepsdieseltech-
nicus en als reserve machinist. 
Daarna schoolde hij zich om in 
de IT en klom op tot afdelings-
hoofd. Daarnaast was hij in zijn 
vrije tijd altijd met hout bezig in 
zijn werkplaats, hij heeft menig 
meubelstuk uit een paar plan-
ken laten ontstaan. Als kleine 
jongen stond hij al bij zijn va-
der te kijken die in zijn vrije tijd 
een klusser was. Van hem leer-

de hij de liefde voor het hout 
en het bewerken er van. En nu 
heeft hij er zijn werk van ge-
maakt. De meubelen die Flip 
maakt zijn echte blikvangers 
en keurig afgewerkt. Het liefst 
werkt hij met nieuw steigerhout: 
dat ziet er mooi uit. Het is sterk, 
solide en het gaat lang mee. Ge-
bruikt steigerhout is heel bewer-
kelijk, om het enigszins toon-
baar te maken is een hele klus. 
Maar hij werkt desgewenst ook 
met ander materiaal, net wat de 
opdrachtgever wil. Flip werkte 
ooit ook als lasser en in de toe-
komst wil hij de houten meube-
len gaan combineren met staal, 
dan gaat het de kant van design 
op. Er zijn talloze mogelijkheden 
en Flip heeft veel creatieve plan-
nen. Maar het liefst werkt hij in 
opdracht voor tevreden klanten, 
dat is dankbaar werk. Alle ma-
ten en uitvoeringen kunnen naar 
wens aangepast worden. En ook 
nog eens heel betaalbaar. Wie 
een idee voor een meubelstuk 
heeft, kan dat altijd met Flip be-
spreken, hij ontwerpt dan in sa-
menspraak. Net zolang totdat 
het is, zoals de opdrachtgever 
in gedachten had. Voor een af-
spraak is hij te bereiken via 06-
20719723. Zie ook www.de-stof-
jas-meubelbouw.nl.
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Tropisch feestje
op terras Fort Zuid
Regio - Zondag 18 juli vanaf 
15.00 uur zal de band SambO-
range, Braziliaanse muziek ten 
gehore brengen in café Terras 
Fort-Zuid in Spaarndam.
Het repertoire kent verschillen-
de stijlen, maar de belangrijk-
ste muziekstijl die door Sam-
bOrange ten gehore wordt ge-
bracht is de samba pagode. De-
ze sambavariant is ontstaan in 
de favela’s (sloppenwijken) van 
Rio de Janeiro en van daar heeft 
het zich verspreidt over de rest 
van Brazilië. Pagode betekent vrij 
vertaald klein feestje. En dat is 
precies wat de enthousiaste mu-
zikanten van deze band maken 
met en door hun optreden. De 
vrolijke tropische klanken maken 
het moeilijk stil te blijven zitten 
tijdens dit swingende optreden 

zondag 18 juli. Zondag 25 ju-
li treedt Tenedle op. De Italiaan-
se zanger levert een heel nieuw, 
fris en eigen geluid aan de pop-
electronische muziek, met aan-
dacht en gevoel voor traditione-
le chansons.
Bij mooi weer zullen zij bui-
ten optreden op het ruime zon-
nig terras van Fort Zuid met een 
prachtig uitzicht over het wa-
ter van de Mooie Nel. Binnen-
kort vaart er ook een rondvaart-
boot vanuit Fort Zuid langs het 
mooie dijkdorp Spaarndam en 
de naastgelegen gebieden, kijk 
voor meer informatie en het aan-
melden voor optredens op www.
fort-zuid.nl. De toegang tot de 
bovenstaande optredens is gra-
tis en er is voldoende parkeerge-
legenheid. 

Rode Kruis trots 
op nieuwe bus
Velsen - De afdeling Velsen van 
het Nederlandse Rode Kruis heeft 
dinsdag een prachtige nieuwe 
Mercedes rolstoelbus in gebruik 
genomen. Na twaalf jaar was de 
oude versie aan vervanging toe.
Begin juni 2010 is firma Tribus in 
De Meern begonnen met de om-
bouw en restyling van het voer-
tuig. Volgens de ISO norm is een 
Triflex vloer met rails ingebouwd, 
die geschikt is voor het veilig 
vastzetten van rolstoelen. Aan de 
achterzijde heeft de bus een vol-
automatische rolstoellift en voor 
zittend vervoer zijn demontabe-

le klapstoelen gemonteerd. Ook 
is er gedacht aan een gemakke-
lijke instap door middel van een 
elektrisch bedienbare trede. Het 
nieuwe voertuig zal ook dienst 
doen als mobiele hulppost tij-
dens verschillende evenemen-
ten. De bus beschikt onder an-
dere over privacyglas, uitgebrei-
de EHBO uitrusting, een AED en 
een mobilofoon. Uiteraard is ook 
de buitenkant van de nieuwe bus 
onder handen genomen en is de 
welbekende Rode Kruis-striping 
aangebracht. Zie ook www.rode 
kruisvelsen.nl.

Passie voor wonen in Velsen
Foto van favoriete plek
IJmuiden – ‘Passie voor wo-
nen’ is het credo van Wo-
ningbedrijf Velsen. Aan ver-
schillende mensen werd ge-
vraagd, om hun favoriete plek 
in Velsen te fotograferen. Vo-
rige week donderdag was er 
in de oude kerk aan de Helm-
straat een presentatie, onder 
de noemer ‘Passie voor Vel-
sen’.

Directeur Ted Kuné fotografeer-
de boten aan de Trawlerkade. 
,,Ik werkte daar ooit als vakan-
tiekracht in een visconservenfa-
briek. Ik herinner me nog goed 
het contrast tussen binnen en 
buiten: de overgang van de don-
kere fabriek naar de lichte kade 
gaf mij een gevoel van vrijheid. 
Als ik daar ben, komt dat gevoel 
terug.’’ Ina Vos van het wijkplat-
form Zeewijk fotografeerde het 
groen in haar wijk en Wim Pol-
man, voorzitter van het Gehan-
dicaptenberaad maakte een foto 
van een zonsondergang aan het 
strand: ,,Een mooier besluit van 
de dag kun je niet wensen.’’ Ma-
kelaar Annemieke Breed film-
de boerderij Zorgvrij en soci-
aal wijkbeheerder Michiel Dei-
man fotografeerde de Gilden-
laan in Velsen-Noord, met be-
woners van veel nationaliteiten: 
,,Een buurt naar mijn hart.’’ Bur-
gemeester Franc Weerwind kiek-
te Corus en Crown van Gelder: 
,,Dat is zo’n bundeling van hard 
werken, ik krijg daar energie 

van.’’ Allard van Deventer, direc-
teur van Stichting Welzijn Velsen, 
stond tijdens een zonsondergang 
voor Villa Westend, terwijl hij zijn 
foto maakte. Die laat het water 
van de Westbroekplas zien met 
op de achtergrond de skyline 
van Velserbroek. ,,Een werelds 
beeld, je waant je op het strand 
van Aruba’’, aldus Van Deventer. 
Bart Boele maakte een foto in 
het havengebied van IJmuiden. 
Scheepskettingen, die daar altijd 
liggen opgeslagen, zorgden voor 
slijtage van het wegdek. ,,Ik hou 
van chaos en die is er volop in 
het havengebied’’, vertelt Boele. 
Selma Schepel fotografeerde het 
café Kamperduin aan de Bik en 
Arnoldkade. ,,In de tweede we-
reldoorlog werden hele stukken 
platgebombardeerd en daar-
na is het nooit meer goed geko-
men met IJmuiden. Maar Kam-
perduin staat daar nog steeds, 
als een rots in de branding’’, zegt 
de stadsfotograaf. De foto van 
Yvonne Lubbers van camping De 
Duindoorn laat een zeegezicht 
zien: ,,Als ik mijn hond uitlaat in 
de duinen, ga ik altijd op dezelf-
de duintop zitten en dan geniet 
ik van het uitzicht.’’ Na afloop 
van de presentatie mochten be-
zoekers een sticker plakken bij 
hun favoriete foto. Een selectie 
van de foto’s is binnenkort te be-
wonderen in de etalage van Wo-
ningbedrijf Velsen, ook zullen ze 
te zien zijn tijdens het Havenfes-
tival. (Carla Zwart)

Braziliaanse keeper 
Versolato naar Telstar
Velsen - Braziliaanse keeper 
Mateus Versolato (27) traint mee 
met Telstar. Manager technische 
zaken Toon Beijer ziet in de Zuid-
Amerikaan een potentiële eerste 
keeper van Telstar. De 1,87 meter 
lange Mateus Versolato spreekt 
vloeiend Engels en speelde in 
Brazilië afwisselend voor Bragan-
tino, Fortaleza, Santo André, en 
São Paulo.
Ondertussen is Melvin Holwijn te-
ruggekeerd op Sportpark Schoo-
nenberg. Hij traint mee om - naar 

eigen zeggen - zijn conditie op 
peil te houden. Beijer: ,,Uiteraard 
speelt in zijn achterhoofd de ge-
dachte mee om bij ons voor een 
plek bij de selectie te gaan. Het 
kan zijn derde periode in Velsen-
Zuid betekenen, maar we zijn 
nog op zoek naar een spits, dus 
je weet het maar nooit.’’ Holwijn 
(30) speelde het afgelopen sei-
zoen voor de Duitse club FC Carl 
Zeiss Jena. Van 1998 tot 2003 
en van 2006 tot 2009 speelde de 
Amsterdammer voor Telstar.

IJmuiden - Vorige week don-
derdag rond middernacht is een 
35-jarige man (woonplaats on-
bekend) aangehouden nadat hij 
diverse afvalbakken had omge-
gooid. Tijdens zijn aanhouding 
werden de agenten door de man 
bespuugd. Hierna is hij overge-
bracht naar het bureau en inge-
sloten.

Afvalbakken 
omgegooid

IJmuiden - De politie kreeg vo-
rige week dinsdagavond een 
melding van een aanrijding met 
letsel in de Spaarnestraat tussen 
een fietser en een motorrijder. 
De fietser, een 12-jarige jongen 
uit IJmuiden, kwam vanuit de 
Ostadestraat en reed de Spaar-
nestraat in. Hierbij gaf hij geen 
voorrang aan de motorrijder die 
in de Spaarnestraat reed. De 
motorrijder, een 26-jarige man 
uit Santpoort-Zuid, kon de jon-
gen niet meer ontwijken. Beiden 
kwamen ten val. De jongen liep 
diverse schaaf- en snijwonden 
op en is voor controle naar een 
ziekenhuis vervoerd. De motor-
rijder liep geen letsel op, wel veel 
schade aan motor en kleding.

Jongen (12) 
lichtgewond

Regio - Tijdens surveillance zag 
de politie vorige week donder-
dag een bromfietser zonder ver-
lichting rijden op de Westelijke 
Randweg. Bij zijn aanhouding 
kon de 15-jarige jongen uit Vel-
sen-Noord geen legitimatiebe-
wijs of bromfietscertificaat to-
nen. De jongen vertelde dat hij 
de bromfiets had gevonden met 
sleutels in het slot. Bij navraag 
blijkt de bromfiets te zijn gesto-
len. De bromfiets is in beslag ge-
nomen. De jongen is overge-
bracht naar het bureau en is ver-
hoord.

Rijden op 
gestolen 
bromfiets

Regio - Op de Nieuwe Gracht in 
Haarlem heeft de politie zondag 
om 05.00 uur een 24-jarige auto-
mobilist uit IJmuiden aangehou-
den vanwege rijden onder in-
vloed. De bestuurder had zoveel 
gedronken (alcoholpromillage: 
1,5) dat direct zijn rijbewijs is in-
genomen. Tegen de man is pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Rijbewijs 
ingenomen
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‘Dudok is weer actueel’
IJmuiden - Margreet Schaaf-
sma en Evert Bakker, beiden 
lid van Film- en Videoclub Vel-
sen, maakten de videofilm 
Dudok en Velsen en wonnen 
daarmee het clubkampioen-
schap. Zij mochten meedoen 
aan het provinciaal kampioen-
schap. Daar werden ze tweede 
en veroverden zo een plaats op 
het landelijk kampioenschap. 
Dat vindt in het najaar plaats in 
Terneuzen.

,,Vorig jaar, tijdens het zomerre-
ces, kregen we een opdracht mee 
naar huis: zet Velsen op de kaart’’, 
vertelt Margreet. ,,Officieel heette 
het ‘De lens op Velsen’. Ik was al 
langer van plan om iets met Du-
dok te doen en dit was mijn kans.’’ 
Ze werkte samen met Evert Bak-
ker. Het resultaat is een film van 
slechts acht minuten, die alle wer-
ken van de architect in Velsen laat 
zien. De film mocht niet langer 
dan tien minuten duren, vandaar. 
Het juryrapport oordeelde ‘Mooie 
beelden geven een duidelijk en in-
formatief verhaal weer.’
Momenteel is Willem Marinus Du-
dok (1884–1974) weer actueel 
vanwege het onlangs nieuw inge-
richte Plein ’45. Dat gebeurde vol-
gens de richtlijnen van de archi-
tect: open en met veel ruimte. Zo 
ontwierp hij kort na de tweede we-
reldoorlog ook het wederopbouw-
plan voor het gehavende IJmui-
den en integreerde hij het voor-
oorlogse IJmuiden met het nieu-
we centrum. De Lange Nieuw-
straat en het stadhuis werden on-
der andere gebouwd volgens zijn 
plan. Er gaan wel eens stemmen 
op, dat het gedachtegoed van Du-
dok nu maar eens terzijde moet 
worden geschoven. Ten onrech-
te, vindt voormalig stadsarchi-
tect Siem Schaafsma: ,,Het geeft 
IJmuiden identiteit en samen-
hang. Zonder dat wordt het een 
rommeltje. IJmuiden heeft geen 
oude binnenstad zoals Haarlem, 

geen Breestraat zoals Beverwijk. 
IJmuiden heeft Dudok. De man 
heeft jarenlang niet bestaan hier 
in de gemeente, pas de laatste ja-
ren wordt hij erkend.’’ Schaafsma 
richtte samen met Piet Roos, Vin-
cent Verhoog en Johannes van der 
Weiden in 2006 de Stichting Du-
dok in Velsen op. Aanleiding was 
de voorgenomen sloop van een 
groot deel van het wederopbouw-
plan ten behoeve van een nieuw 
stadscentrum. Dat ging uiteinde-
lijk niet door, maar sindsdien is 
de Stichting Dudok in Velsen zo’n 
beetje de waakhond van het werk 
van Dudok en geven zij gevraagd 
en ongevraagd commentaar. Zo 
werd de stichting inspraak ge-
gund bij de herinrichting van het 
Plein ’45 en mocht zij haar oordeel 
geven over het uitbreidingsplan 
van het voormalige kantoor en di-
recteurswoning van Westerveld, 
ook een ontwerp van Dudok. Op 
uitnodiging van de stichting kwam 
een Amsterdamse stadssocioloog 
kijken naar de Lange Nieuwstraat, 
in verband met het plan voor een 
nieuw te bouwen koopgoot. Zij 
adviseerde om de huidige bebou-
wing te renoveren. Trouwens: de 
Lange Nieuwstraat, die bij de ro-
tonde links uitmondt in het Moer-
bergplantsoen en rechts in het 
Gijzenveltplantsoen, is nooit als 
een anker ontworpen. Zelf zei Du-
dok hier ooit over: ,,Als de mensen 
er een anker in willen zien, dan 
vind ik dat best.’’
In het jaarverslag van de Stich-
ting Dudok in Velsen, dat onlangs 
verscheen, wordt de onrust uitge-
sproken over de ontstane gaten 
in IJmuiden. Zoals de plek waar 
het postkantoor stond en waar-
van het nieuwbouwplan voorlopig 
niet doorgaat, de plek van het ou-
de Albert Heijn naast de Beurs en 
de open plek naast de nieuwe su-
permarkt: ‘Het ontgaat de stich-
ting hoe een gemeentebestuur 
enerzijds inzet op een verbetering 
van de winkelsituatie middels een 

koopgoot en anderzijds niet ziet 
hoe armoedig en onaf de omge-
ving is waarin die moet worden 
gerealiseerd.’
Vorig jaar gaf de Stichting Du-
dok een routebeschrijving uit met 
de naam ‘Een wandeling door 
het IJmuiden van Dudok’ en dit 
bleek een schot in de roos. Men-
sen kunnen de wandeling met de 
routebeschrijving zelfstandig ma-
ken en kunnen desgewenst ook 
met een gids op pad. Op de ach-
terkant van de plattegrond staat 
beschreven wat er allemaal pas-
seert. Een citaat, de wandelaar 
staat dan aan het begin van de 
Lange Nieuwstraat: ‘Op weg naar 
het westen komt u veel lelijks te-
gen: snippergroen met hekjes er 
om heen, door te hoge bomen op-
gedrukte trottoirbanden en kapot 
gedrukt asfalt, het allergoedkoop-
ste betonnen straatmeubilair wat 
er te koop is, een teveel aan ver-
schillende soorten lantaarnpalen, 
verkeersborden en paaltjes, as-
verleggingen van de straat, kunst-
stof kiosken, onaffe overkappin-
gen en geïmproviseerde parkeer-
mogelijkheden op een afgesloten 
stuk straat. Al deze lelijkheid is 
overigens aangelegd door de ge-
meente Velsen zelf. Toch moet u 
uw best eens doen de woonblok-
ken gerestaureerd voor te stellen 
langs een eenvoudige, doch zorg-
vuldig gedetailleerde straat met 
kleine bomen en dan opnieuw te 
oordelen.’
De routebeschrijving van de wan-
deling door het IJmuiden van Du-
dok is voor twee euro verkrijgbaar 
bij de boekwinkels in Velsen en bij 
de centrale bibliotheek aan, hoe 
toepasselijk, het Dudokplein. In 
de bibliotheek, bij het informatie-
punt Toen, is ook regelmatig de vi-
deofilm ‘Dudok en Velsen’ te zien. 
Deze kan ook bij het secretariaat 
van de Stichting Dudok in Velsen 
besteld worden (kosten 10 euro), 
evenals de routebeschrijving, via 
0255-517871. (Carla Zwart)

ChaBo Handels Onderneming
Bijzonder initiatief
IJmuiden – Ze hebben alle-
bei het nodige meegemaakt, 
kunnen niet tegen onrecht en 
staan graag voor een ander 
klaar: Chantal en Bob Jansen. 
In mei zijn ze getrouwd, een 
week daarvoor bundelden 
ze hun krachten en ervaring 
met de oprichting van ChaBo 
Handels Onderneming.

Chantal liep na mishandeling 
door haar ex blijvend lichamelijk 
letsel op en raakte arbeidsonge-
schikt. Ook voor Bob zit dat er 
aan te komen, hij heeft een zwa-
re hernia en verliest hierdoor de 
kracht in zijn handen. Maar ze 
gaan niet bij de pakken neerzit-
ten. Ze willen hun steentje blij-
ven bijdragen aan de samenle-
ving en iets betekenen voor een 
ander. Dat doen ze nu al. Het ge-
zin Jansen bestaat uit zes per-
sonen, maar regelmatig zitten 
er rond etenstijd twaalf mensen 
rond de tafel. Jongeren uit onder 
andere woongroepen, die net 
een beetje meer aandacht no-
dig hebben, komen er regelma-
tig over de vloer. Voor wat warm-
te en aandacht in de huiselijke 
sfeer. Ze worden geholpen met 
het huiswerk en Bob leert ze met 
geld omgaan. 
Vaak weet het stel de jongeren 
hun zelfvertrouwen terug te ge-
ven en raken ze weer gemoti-
veerd, om er iets van te maken. 
Met respect voor normen en 
waarden, want ook dat proberen 
Chantal en Bob mee te geven. 
Vanuit maatschappelijke be-
trokkenheid, Chantal ook van-
uit christelijk oogpunt: ,,Niet om 
zieltjes te winnen. Wel vraag ik 
daarvoor respect, dat heb ik ook 
voor anderen. Maar gelovig zijn, 

dat doe je voor jezelf.’’ Chantal 
was jarenlang werkzaam in het 
onderwijs, daarna werkte ze als 
coördinator en mentor voor di-
verse woongroepen.
ChaBo Handelsonderneming 
staat bij de Kamer van Koop-
handel ingeschreven als auto-
handel. Dit is een hobby van 
Bob; hij knapt oude auto’s op 
en verkoopt die voor weinig 
geld. Soms voor niets: ,,Er was 
een jongen, die kon het eigen-
lijk niet betalen. Hij heeft nu een 
auto en is bij mij de bovenver-
dieping aan het schilderen. Kun 
je het missen, dan betaal je. Heb 
je het niet, dan biedt jij je dien-
sten aan. Zo ontstaat een soort 
ruilhandel.’’ 
Bob is superhandig. Van goed-
koop hout maakt hij kasten, 
meubelen en kinderbedjes. 
Als zijn handen het niet toela-
ten, dan geeft hij aanwijzingen. 
En weten Chantal en Bob even 
geen raad, dan weten ze wel de 
weg naar de juiste personen en 
instanties voor advies. 
Het liefst ging het stel terug naar 
vroeger, toen burenhulp nog 
vanzelfsprekend was. Maar ze 
hopen wel iets in die richting te-
weeg te brengen. Waar mensen 
voor hulp en advies terecht kun-
nen en er zijn ook mensen wel-
kom, die iets voor een ander wil-
len betekenen. Binnenkort wordt 
voor de hulpverlening een apar-
te stichting opgericht, die Stich-
ting BoCha gaat heten. De kof-
fie staat klaar bij ChaBo Handels 
Onderneming en een luisterend 
oor is er altijd. Wel graag eerst 
even bellen: 0255-754443 of 06-
27088387. Zie ook www.chabo-
handelsonderneming.nl. (Car-
la Zwart)

Van Amstel op Seaport
Velsen - Met ingang van deze 
week is er een nieuwe presen-
tatrice via Seaport FM te beluis-
teren. Tussen 10.00 en 12.00 uur 
is Elly van Amstel iedere woens-
dag te beluisteren bij de koffie. 
Elly begon haar carrière bij di-
verse Amsterdamse zenders als 
Radio Amsterdam Noord en Oc-
taaf. Midden jaren tachtig was 

zij de eerste vrouwelijke dj op 
de zeezender Radio Monique. 
Later werkte zij nog oa voor Kei-
stad in Amersfoort en Roulette 
in Baarn. Met muziek uit haar 
eigen platenkast is Elly weer te-
rug in de regio waar ze ooit eer-
ste radioprogramma’s presen-
teerde. Zie ook www.seaport 
plaza.nl.
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Financiering HOV akkoord
De Hoogwaardig Openbaar Ver-
voersverbinding tussen Haarlem 
Delftplein en IJmuiden mag er ko-
men voor 67,5 miljoen. Dat hebben 
Provinciale Staten van Noord-Hol-
land op maandag 5 juli besloten. 
Van dit budget neemt de gemeen-
te Velsen 3 miljoen euro voor haar 
rekening.

De aanleg van het tracé voor de snelle 
busverbinding start in het najaar van 
2010 en wordt uitgevoerd in tien deel-
projecten. Zeven ervan worden ge-
realiseerd door de gemeente Velsen 
en drie door de Provincie Noord-Hol-
land – met name de vrije busbaande-

len. Provincie en gemeente zullen in 
de voorbereiding en tijdens de uitvoe-
ring overleg voeren met de inwoners 
die direct aan het tracé wonen. 

Eerder namen Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland en de gemeente 
Velsen al besluiten die de komst van 
de HOV mogelijk moeten maken. Zo 
is al in 2008 het  tracé bepaalt waar-
langs de snelbus zal gaan rijden. Ook 
het ministerie van Verkeer & Water-
staat werkt mee: de spoorlijn tussen 
Santpoort en IJmuiden mag worden 
gesaneerd. Hierover zullen nu ge-
sprekken gevoerd gaan worden met 
ProRail.

Strandbibliotheek weer open
Vanaf zaterdag 10 juli tot en met zaterdag 21 augustus is de strandbibliotheek er weer. 
Net als vorig jaar biedt deze tijdelijke locatie de strandbezoekers de gelegenheid om 
gratis boeken te lenen. Wethouder Wim Westerman – zelf een fervent boekenlezer – 
opende de bibliotheek na een fraaie rit in de bibliothuktuk, samen met de directeur van 
de Centrale Bibliotheek, mevrouw Annemieke Schoen. (foto: Ko van Leeuwen)

Huttenbouwtijd
Het is weer huttenbouwentijd! Op zaterdag 10 juli openden burgemeester Franc Weer-
wind en wethouder Robert te Beest de huttenbouwweek in Zeewijk. Hun collega, wet-
houder Wim Westerman, deed hetzelfde twee dagen later in Velserbroek. In de ge-
meente Velsen zullen tot en met vrijdag 16 juli tientallen kinderen gebruik maken van 
de gelegenheid om - onder deskundige leiding - hamer en zaag te hanteren en hun 
creativiteit de vrije loop te laten. (foto’s: Ko van Leeuwen)

Eetcafé Toedeloe voor 
onbepaalde tijd gesloten
Burgemeester Franc Weerwind heeft 
besloten om de exploitatievergun-
ning voor Eetcafé Toedeloe aan de 
Kennemerlaan 38 te IJmuiden voor 
onbepaalde tijd in te trekken en de 
horecagelegenheid per direct te slui-
ten.

Vanaf de opening van de zaak in decem-
ber 2008 tot laatstelijk april 2010 is mel-
ding gemaakt van diverse overtredin-
gen van het horecaconvenant. Dit blijkt 
uit rapportages van de Regiopolitie Ken-
nemerland/team Velsen, de Milieudienst 
IJmond en de Voedsel en Warenautori-
teit.

Door de manier waarop het horecabe-
drijf werd geëxploiteerd is de woon- en 
leefsituatie in de omgeving en ook de 
openbare orde met regelmaat op ontoe-
laatbare wijze nadelig beïnvloed. 

Ondanks diverse waarschuwingen en 
sancties ziet burgemeester Weerwind 
onvoldoende verbetering in de wijze van 
exploitatie. Reden om de exploitatiever-
gunning per direct in te  trekken.

Verbod op openlijk
drankgebruik Kennemerlaan
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft besloten geen open-
lijk drankgebruik meer toe te staan in het 
gebied Kennemerlaan te IJmuiden. Het 
college heeft een specifiek gebied aange-
wezen waarin het verboden is op de weg 
alcoholhoudende drank te gebruiken of 
aangebroken flessen, blikjes en dergelij-
ke met alcoholhoudende drank bij zich te 
hebben. Het gebied waarvoor het verbod 
geldt, wordt begrensd door de Julianab-
rug, Huijgenstraat, Snelliusstraat, Kom-
passtraat, Lange Nieuwstraat, Marktplein 
(westzijde), Evertsenstraat, Wijk aan Zee-
erweg en de Julianakade.

Het college heeft het besluit genomen om-

dat het college van mening is dat het ge-
bruik van alcohol op straat in de Kenne-
merlaan en omgeving overlast veroorzaakt. 
Het college stelt dat een afname van de 
overlast in verband met het gebruik van al-
cohol wenselijk en noodzakelijk is. Het be-
sluit van het college is met ingang van vrij-
dag 16 juli 2010 van kracht. Door het be-
sluit stelt het college de politie in staat op 
te treden tegen het gebruik van alcohol 
op straat, maar ook preventief voordat er 
daadwerkelijk overlast wordt veroorzaakt.

Het college hoopt dat diegenen die na-
drukkelijk overlast ondervinden hiervan 
aangifte doen of hiervan melding maken 
bij de politie via 0900-8844.



Schoolgebouw Het Kompas en daarboven appartementen aan de Grahamstraat

In het project Stadspark wordt gewerkt 
aan de ontwikkeling van het gebied 
rond het Gijzenveltplantsoen en het 
Moerbergplantsoen in IJmuiden. 

Het laatste voortgangsbericht verscheen 
in december. Inmiddels liggen de winter-
maanden achter ons. Het lijkt alsof er in 
die periode weinig gebeurt is in het Stads-
park maar achter de schermen is hard ge-
werkt. Ondanks de slechte economische 

situatie op de woningmarkt heeft de ge-
meente samen met Dura Vermeer een 
aantal knopen doorgehakt. Zo is in juni 
nog gestart met de voorbereidende werk-
zaamheden voor de aanleg van het zui-
delijke deel van het park. In het noorde-
lijk deel is hard gewerkt aan de oplevering 
van de nieuwe school ‘het Kompas’ met 
daarboven de appartementen.

Velsen, juli 2010

Het Stadspark is een project van de 
Gemeente Velsen in samenwerking 
met Dura Vermeer. 

In 2006 is gestart met de bouw. Het pro-
ject is verdeeld in verschillende deelge-
bieden, die gefaseerd worden gerea-
liseerd. Het bouwprogramma bestaat 
uit eengezinswoningen, een woontoren 
met huurappartementen en herhuisves-
ting voor de Kompasschool met daar-
boven appartementen. Er zijn twee ty-
pen eengezinswoningen; de hofwonin-
gen met een tuin rondom een parkeer-
hof en de parkwoningen met terrassen 
als buitenruimte.

Het volgende is al gerealiseerd:

• Deel 1: 19 hofwoningen
• Deel 2: 60 appartementen en 20 park-

woningen
• Deel 3: school en 32 appartementen 

Nog te realiseren: 

• Deel 4: 28 hofwoningen
• Deel 5: 20 park- en 24 hofwoningen

Daarnaast wordt er ook gewerkt aan de 
openbare ruimte, waaronder een nieu-
we inrichting van het park ten noorden 
en ten zuiden van de Planetenweg, en 
de herinrichting van de wegen rondom 
dit park.

Voor het hele Stadspark is een nieuwe fa-
sering bedacht. De vernieuwing van het 
openbaar gebied is voor een groot deel 
losgekoppeld van de nieuwbouw van de 
woningen. Daardoor kan de aanleg van 
een groot deel van het openbaar gebied 

volgens de onderstaande nieuwe plan-
ning worden uitgevoerd. Het maakt ons 
onafhankelijk van de voortgang van de 
woningbouw, die zo onzeker is in de hui-
dige woningmarkt.

Inmiddels hebben de leerlingen definitief 
hun intrek genomen in hun nieuwe school 
aan de Grahamstraat. Ook het schoolplein 
en het openbaar gebied direct rond dit 
gebouw zijn zo goed als klaar; in het na-
jaar worden de bomen geplant. Het nieu-
we schoolgebouw, locatie zuid van Basis-
school Het Kompas, biedt onderdak aan 
de leerlingen van de bovenbouw (circa 8 
jaar en ouder). In het hoofdgebouw aan 

de Stephensonstraat – locatie West, zo’n 
500 meter verderop – zitten de leerlingen 
van de onderbouw (van 4 tot circa 8 jaar). 
Bij de inrichting van beide gebouwen is 
rekening gehouden met de doelgroepen.  
De locatie van de school aan de Heeren-
duinweg (locatie Oost) blijft een zelfstan-
dige eenheid voor groep 1 t/m 8. Het oude 
schoolgebouw aan de Radarstraat komt 
deze zomer leeg en wordt gesloopt.

In 2010 wordt het hele Gijzenveltplantsoen 
heringericht. De aansluiting met de Heeren-
duinweg is inmiddels gerealiseerd en de rest 
van het Gijzenveltplantsoen tot aan de ro-
tonde zal in de zomer klaar zijn. De bomen 
langs deze straat worden eind dit jaar ge-
plant. In het najaar wordt het bouwterrein 
van DuraVermeer verplaatst richting de ro-
tonde. Hierdoor kan het park in het deel tus-
sen het Gijzenveltplantsoen en de wonin-
gen van de eerste fase afgemaakt worden. 
Dit deel is naar verwachting in het voorjaar 
van 2011 klaar.
In de eerste helft van 2011 wordt gestart met 
de herinrichting van het Moerbergplantsoen. 
Aansluitend worden het park en het nieuwe 

speelterrein aangelegd. Die liggen tussen de 
Komeet, de hofwoningen en het Moerberg-
plantsoen vanaf de rotonde naar het noor-
den tot het voetpad. Naar verwachting is 
dit eind 2011 gereed. Zo blijft er nog ruim-
te over om later nieuwe woningen te bou-
wen, waarbij het bouwverkeer vanaf het 
Moerbergplantsoen kan rijden. De herinrich-
ting van het noordelijke deel van het park is 
gekoppeld aan de verkoop en bouw van de 
hofwoningen van fase 4. De afronding van 
het zuidelijke deel van het park is gekop-
peld aan de totstandkoming van de hof- en 
de parkwoningen van fase 5. Wanneer deze 
woningbouwlocaties gerealiseerd worden, is 
op dit moment nog niet duidelijk.

Voorgangsbericht Stadspark

Aanleg openbaar gebied
en park los van woningbouw

Planning 2010, 2011 en verder

Nieuwbouw Kompas gereed



Hier komt het eerste deel van het nieuwe Stadspark

De nieuwe inrichting van het Gijzenveltplantsoen

Na de zomer van 2010 organiseert de 
gemeente een inloopbijeenkomst over 
de nieuwe inrichting het zuidelijke deel 
van het park tussen het Gijzenveltplant-
soen en de woningen van fase 1. Dan 
kunt u ook schriftelijke reacties geven 
op die onderdelen van het plan waar-
op eerder nog geen inspraak geweest 
is. Alle omwonenden krijgen te zijner tijd 
een uitnodiging voor deze inloopbijeen-
komst. Voor het noordelijke deel van het 
park is in 2007 al inspraak geweest. Het 
herinrichtingsplan voor het Moerberg-
plantsoen wordt begin 2011 op een bij-
eenkomst gepresenteerd; ook hier is in-
spraak mogelijk op het plan.

Inspraak

De locatie van de kerk die afgebrand is en 
de direct aangrenzende schoollocatie val-
len buiten de afspraken van de gemeente 
en DuraVermeer over het Stadspark. De-
ze kerk is privé eigendom. De gemeente 
is in gesprek met zowel de eigenaar van 
de kerk als Woningbedrijf Velsen over de-
ze locatie. Woningbedrijf Velsen heeft be-
langstelling om hier woningbouw te reali-
seren. In een volgend voortgangsbericht 
komen we hier op terug.

Voormalige Betlehemkerk
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Internet: www.velsen.nl

Ambtelijk opdrachtgever:
De heer W. van Bemmel

Projectleider:
Mevrouw M. Maartens

Redactie:
Mevrouw L. Eikelboom
Mevrouw D. Sjouwerman

Voor vragen m.b.t. tot de bouw kunt u 
contact opnemen met Dura Vermeer,
de heer M. Rongen, 079-3686666

Dit document is zorgvuldig samenge-
steld. De opgenomen informatie kan 
in de loop der tijd wijzigen. Aan de 
tekst zoals opgenomen in deze rap-
portage kunnen daarom op geen en-
kele wijze rechten worden ontleend.
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2010 heeft besloten:
- de Verordening tot wijziging van de gewijzigde 

Algemene plaatselijke verordening gemeente Velsen 
2009 vast te stellen;

- deze verordening in werking te laten treden op het 
tijdstip waarop artikel 2.2 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking treedt.

Deze wijziging van de gewijzigde APV 2009 is nodig in 
verband met de beoogde inwerkingtreding van de 
Wabo. Een aantal gemeentelijke toestemmingsregels 
integreert in de Wabo. De aanpassing heeft betrekking 
op vergunningverlening ten aanzien van aanleggen en 
veranderen van een weg en die voor het vellen van 
bomen (kapvergunning).
De Wabo treedt in werking op 1 oktober 2010.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt derhalve in werking op 1 oktober 
2010.

Ter inzage
De verordening ligt gedurende vier weken ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden en nadien bij de afdeling Algemene Zaken. 
Deze verordening wordt ook gepubliceerd op de web-
site van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl 

AANVRAGEN EVENEMENTEN

Met het vaststellen van de nieuwe APV 20 mei jl. 
gelden andere termijnen voor het aanvragen van 
evenementen 

Voor het organiseren van een evenement dient u voor-
afgaand aan het moment waarop het evenement 
gehouden wordt de volgende termijnen aan te houden:
- groot evenement - minimaal 20 weken;
- middelgroot evenement - minimaal 12 weken; 
- klein evenement - minimaal 4 weken.

INSPRAAK- EN 
SAMENSPRAAKVERORDENING 
GEMEENTE VELSEN 2010

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken met 
inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend 
dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 8 juli 
2010 heeft besloten:
- de Inspraak- en Samenspraakverordening gemeente 

Velsen 2010 vast te stellen;
- de Inspraak- en Samenspraakverordening gemeente 

Velsen 2010 in werking te laten treden op de vierde 
dag na bekendmaking;

- per gelijke datum de Inspraakverordening gemeente 
Velsen 2005 in te trekken.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt derhalve in werking op 19 juli 2010.

Ter inzage
De verordening ligt gedurende vier weken ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden en nadien bij de afdeling Algemene Zaken. 
Deze verordening wordt ook gepubliceerd op de web-
site van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl 

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE 
GEWIJZIGDE ALGEMENE PLAATSELIJKE 
VERORDENING 2009

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken met 
inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend 
dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 1 juli 

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

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

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

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

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

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

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door 

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

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

Meldingen Openbare Ruimte
U kunt bij ons een melding doen van gebreken of 
een verzoek doen iets te wijzigen aan:
straatverlichting, trottoir, wegen, riolering, toezicht 
en handhaving buitenruimte, bomen, plantsoenen, 
ruiterpaden, hondenlosloopplaatsen, 
via www.velsen.nl of telefonisch op (0255) 56 72 00 
(werkdagen van 09.00 tot16.00 uur)

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

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 

Vrijwilligerswerk: ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen 
bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt 
u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, tel. (0251) 78 30 00, 
fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee 
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig 
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige 
verblijfsvergunning.

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

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

en urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)
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INSTRUCTIE LEERPLICHTAMBTENAAR

Het college heeft op 6 juli 2010 vastgesteld de 
‘Instructie voor de Leerplichtambtenaar van de 
gemeente Velsen’.
De instructie treedt in werking veertien dagen na 
bekendmaking.

BELEIDSREGEL TOEPASSING 
WEGINGSFACTOREN

De heffingsambtenaar heeft op 1 juli 2010 de volgende 
beleidsregel vastgesteld:
Beleidsregel toepassing wegingsfactoren Velsen

De beleidsregel ligt kosteloos ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis van de gemeente Velsen, Dudokplein 
1 te IJmuiden. Eenieder kan op verzoek tegen betaling 
van een bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van 
bovengenoemde besluit).

Hebt u nog vragen, dan kunt u bellen met afdeling 
Belastingen en Invordering, telefoon (0255) 56 73 22. 

WET VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken 
bekend dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 
8 juli 2010 heeft besloten om de bevoegdheid ingevolge 
artikel 18, lid 1 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen tot 
aanwijzing van wegen of weggedeelten waarover de in 
die wet aangewezen gevaarlijke stoffen bij uitsluiting 
mogen worden vervoerd, op grond van artikel 156 
Gemeentewet over te dragen aan het college van 
Burgemeester en Wethouders.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking één dag na publicatie.

Ter inzage
Het besluit ligt gedurende vier weken ter inzage bij de 
receptie van het stadhuis van de gemeente Velsen, 
Dudokplein 1 te IJmuiden.

AANWIJZINGSBESLUIT GEBIED 
KENNEMERLAAN E.O. VERBOD 
OPENLIJK DRANKGEBRUIK

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken met 
inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend dat 
zij in hun vergadering van 13 juli 2010 met gebruik-
making van artikel 2:39 van de gewijzigde Algemene 
plaatselijke verordening 2009 hebben besloten:

- het gebied dat wordt begrensd door de Julianabrug, 
Huijgensstraat, Snelliusstraat, Kompasstraat, Lange 
Nieuwstraat, Marktplein (westzijde), Evertsenstraat, 
Wijk aan Zeeërweg en Julianakade te IJmuiden, die 
wegen en plaatsen daaronder begrepen aan te wijzen 
als gebied waar het is verboden alcoholhoudende 
drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en 
dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te 
hebben;

- te bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag 
na officiële bekendmaking ervan in De Jutter/ de 
Hofgeest.

Dit aanwijzingsbesluit geldt niet voor:
a. een terras dat behoort bij een openbare inrichting 

die horecabedrijf is als bedoeld in artikel 1 van de 
Drank- en Horecawet;

b. de plaats, niet zijnde een horecabedrijf, als bedoeld 
onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens 
artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

Inwerkingtreding
Dit aanwijzingsbesluit treedt derhalve in werking op 
16 juli 2010. 

Ter inzage
Het aanwijzingsbesluit met tekening van het gebied 
ligt gedurende vier weken ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden en nadien 
bij de afdeling Algemene Zaken. Dit aanwijzingsbesluit 
wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente 
www.velsen.nl

ORGANISATIEBESLUIT GEMEENTE 
VELSEN

Het college van gemeente Velsen heeft in de vergadering 
van 6 juli 2010 besloten het Organisatiebesluit 
Gemeente Velsen 2010 vast te stellen.
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag 
na publicatie.
Het besluit ligt gedurende 4 weken ter inzage bij de 
receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden 
en nadien bij de afdeling Algemene Zaken. Dit besluit 
wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente 
Velsen: www.Velsen.nl 
 
Op grond van artikel 7:1 en 6:7 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken 
na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van Burgemeester en Wethouders. 
Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet 
het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn 
ter post worden bezorgd aan het adres Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden. Het is dan bovendien noodzakelijk 
dat het niet later dan een week na afloop van de termijn 
is ontvangen. Het bezwaarschrift moet worden onder-
tekend en voorzien van:
a. uw naam en adres;
b. de dagtekening;
c. een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is 

gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
 
Bij verzending van het bezwaarschrift langs elektronische 
weg, kunt u gebruikmaken van het hiervoor bestemde 
elektronische formulier op onze website www.velsen.nl. 
Dit formulier werkt alleen in combinatie met het inloggen 
via DigiD. Ook hier geldt dat het bezwaarschrift binnen 
de termijn van 6 weken moet zijn ontvangen. Een 
bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunt u de president van de rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening te 
treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 
belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook 
bezwaar heeft aangetekend.

KAPVERGUNNINGEN

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

straat en huisnummer aantal en soort  
Min. van Houtenlaan 116 1 spar 
(boom mag gekapt worden omdat deze dood is)
Driehuizerkerkweg 2B 1 lindeboom en 
 2 esdoorns
Duin- en Kruidbergerweg 60 1 fagus 
(boom mag gekapt worden omdat deze dood is)
De Vliet 25 1 lindeboom
De Weerdstraat ong. 1 sorbes 
(boom nabij huisnummer 24 mag worden gekapt 
omdat de vitaliteit sterk is teruggelopen)
Stuyvesantstraat ong. 11 iepen 
(bomen mogen worden gekapt vanwege de 
herinrichting van de straat)

Dagtekening van deze kapvergunningen is 13 juli 
2010.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 

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

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

BOUWAANVRAAG REGULIER

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-137-2010  Hoeufftstraat 1B te Velsen-Noord; het 

plaatsen van een woonwagen
BP-138-2010  Platformweg 3 te Velsen-Noord; het 

installeren van een zuurstofopslagtank
BP-139-2010  Olieweg 6 te Velsen-Noord; het veranderen 

van een opslaghal t.b.v. opslag PGS15-
artikelen

BP-140-2010  Vlietweg 16 te Santpoort-Noord; het 
vergroten van een restaurant en het 
veranderen van een gevel en de terrein-
signage

BP-141-2010  Kerkerinklaan 54 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw en een dak-
opbouw

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

BOUWAANVRAAG LICHT

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-160-2010  Andromedastraat 14 te IJmuiden; het 

plaatsen twee dakkapellen (voor- en 
achterzijde)

BL-161-2010  Trompstraat 142 te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BL-162-2010  Wüstelaan 27 te Santpoort-Zuid; het 
veranderen en vergroten van een dak-
kapel (zijgevel)

BL-163-2010  Dammersboog 120 te Velserbroek; het 
plaatsen van een dakkapel (achtergevel)

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

ONTWERP ONTHEFFING BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen maakt bekend dat zij voornemens is ontheffing 
te verlenen op grond van de Wet ruimtelijke ordening en 
aansluitend bouwvergunning te verlenen op grond van 
de Woningwet voor de onderstaande bouwplannen:
BL-57-2010  De Lethstraat 15 te Velsen-Noord; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BP-99-2010  Curaçaostraat 24 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van de 
2e verdieping van een woning

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen op grond van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te 
IJmuiden) gedurende zes weken ter inzage van 16 juli 
t/m 26 augustus 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen 
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden 
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
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De naar voren gebrachte zienswijzen zullen bij de 
beoordeling van de aanvragen betrokken worden. 
Uw zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam en 
adres, de datum, het besluit waarop zienswijze betrek-
king heeft en de redenen van uw zienswijzen.

ONTWERP ONTHEFFING BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen maakt bekend dat zij voornemens is tijdelijke 
ontheffing te verlenen op grond van de Wet ruimtelijke 
ordening en aansluitend bouwvergunning te verlenen 
op grond van de Woningwet voor de onderstaand 
bouwplan:
BP-111-2010  Trompstraat 208 te IJmuiden; het plaatsen 

van een ketenpark en een reclamebord 
(tijdelijk)

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen op grond van afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes 
weken ter inzage van 16 juli t/m 26 augustus 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of 
kenbaar gemaakt bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.
De naar voren gebrachte zienswijzen zullen bij de 
beoordeling van de aanvragen betrokken worden. 
Uw zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam en 
adres, de datum, het besluit waarop zienswijze betrek-
king heeft en de redenen van uw zienswijzen.

ONTWERP ONTHEFFING BINNENPLANS

De volgende plannen zijn in strijd met de van kracht 
zijnde bestemmingsplanregels. Het is wenselijk mede-
werking te verlenen door middel van een vrijstellings-
procedure/binnenplanse ontheffing. De stukken liggen 
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering van 16 t/m 
29 juli 2010 ter inzage.
BP-10-2010  Moerbergplantsoen 3A te IJmuiden; het 

veranderen van de gevel en inrichting 
winkel

BP-80-2010  Zeeweg 309 te IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van een woning

BP-87-2010  Paramaribostraat 74 te Santpoort-
Noord; het veranderen en vergroten van 
een woning

BP-93-2010  Valeriuslaan 8 te Driehuis NH; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een dakopbouw

BP-117-2010  Waterviolier 12 te Velserbroek; het plaatsen 
van een woonwagen

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

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-164-2009  Linie 25 te Velserbroek; het oprichten 

van een berging met carport
BL-153-2010  Schoutenstraat 10 te IJmuiden; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw

BL-157-2010  Hollandse Aak 13 te Velserbroek; het 
veranderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw (achtergevel)

BL-158-2010  Burgemeester Weertsplantsoen 1 te 
Santpoort-Noord; het plaatsen van een 
erker (voorzijde)

BL-159-2010  Bloemendaalsestraatweg 118 te 
Santpoort-Zuid; het verbouwen van een 
gemeentelijk monument

BP-91-2010  Middenduinerweg 73 te Santpoort-Zuid; 
het veranderen en vergroten van de 2e 
verdieping van een woning

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

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-76-2010  Warmenhovenstraat 54 t/m 92 en 5 t/m 

43RD (oneven) en 95 t/m 99 (oneven), 
De Rijpstraat 1 t/m 11 (oneven), Van 
Leeuwenstraat 1 t/m 87 en 27A, 49A 
(oneven) en 24 t/m 84C (even), 
Gulikerstraat 2 t/m 18 (even), Wijk aan 
Zeeërweg 119 t/m 141 (oneven), Van 
Poptaplantsoen 2 t/m 24RD (even) en 
1 t/m 23RD (oneven), Homburgstraat 2 
t/m 76RD (even), Kanaalstraat 76 t/m 
110 (even), Keizer Wilhelmstraat 2 t/m 
48 (even), Breesaapstraat 57 t/m 65 
(oneven), Boelenstraat 3 t/m 21 
(oneven), Bloemstraat 199 t/m 211 
(oneven) en 126 t/m 190, Koningsplein 
14, 16, 22, 26 en 26A, Cronjestraat 1 te 
IJmuiden; het verwijderen van diverse 
asbesthoudende materialen 

SL-77-2010  Eenhoornstraat 14 t/m 52 (even), 
Poolsterstraat 1 t/m 20, Dolfijnstraat 27 
t/m 65 (oneven), Saturnusstraat 35 t/m 
69 ,75 (oneven) en 36 t/m 66 (even), 
Watermanstraat 1 t/m 23 (oneven) en 
6 t/m 28 (even), Venusstraat 15, 
Scheldestraat 14 t/m 60 (even), 
Vechtstraat 1 t/m 119 (oneven), 
Rijnstraat 6 t/m 52 (even), Lierstraat 3 
t/m 36, Herculesstraat 5 t/m 39 (oneven), 
Planetenweg 108 t/m 190 (even), 
Zwaanstraat 36 t/m 50 (even), Orionweg 
209 t/m 327 (oneven), 
Reigersbossenlaan 60 te IJmuiden; het 
verwijderen van diverse asbesthoudende 
materialen 

SL-78-2010  Hugaardskamp 7 t/m 23 (oneven), 
Tijssenkamp 2 t/m 8 (even) en 1 t/m 11 
(oneven), Bosserkamp 2 t/m 12 (even) 
en 1 t/m 7 (oneven), Hofgeesterweg 11 
t/m 17 (oneven), De Kamp 2 t/m 42, 
Banenkamp 1 t/m 19, Broerskamp 1 t/m 29, 
Floraronde 60 t/m 72 (even) en 92 t/m 130, 
Watermuur 19 t/m 47 (oneven) en 2 t/m 62 
(even), Waterscheerling 1 t/m 23 (oneven), 
A. Rosendahlstraat 14 t/m 48 (even) en 1 
t/m 27 (oneven), De Sluistocht 6 t/m 11 en 
22 t/m 29, Platbodem 10 t/m 80 (even), 
Tjotter 1 t/m 38, Mathilde Wibautstraat 
44 t/m108 (even) en 31 t/m 37 (oneven), 
Annie Romeinstraat 2 t/m 20 (even) en 1 
t/m 15 (oneven), Joke Smitkade 78 t/m 
132 (even), Carrie Pothuisstraat 1 t/m 17 
(oneven) en 2 t/m 16 (even), Suze 
Groenewegstraat 2 t/m 18 (even) en 1 
t/m 13 (oneven), Marga Klompestraat 2 
t/m 18 (even) te Velserbroek; het verwij-
deren van diverse asbesthoudende 
materialen 

SL-79-2010  De Tiendestraat 12, Kruisbeeklaan 8, 10, 
14, 24, 32, Schulpweg 7 en 23, 
Gildenlaan 40, 42, 60, 66, 
Vinkenkrogtlaan 3, 5, 7, 17, 21, 31 te 
Velsen-Noord; het verwijderen van diver-
se asbesthoudende materialen 

SL-80-2010  Duin- en Kruidbergerweg 66 te 
Santpoort-Noord; het verwijderen van 
asbesthoudende golfplaten

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

van 1930

sinds 1888

ElkE wEEk gElEzEn door 550.000 lEzErs

AAlsmEEr  AAlsmEErdErbrug  AkErsloot  AmstElhoEk  bAkkum  bEnnEbroEk  bEvErwijk  bovEnkErk  CAstriCum  dE hoEf  
dE kwAkEl  dE rondE vEnEn  driEhuis  hAArlEm-noord  hAArlEm-zuid  hEEmskErk  hEEmstEdE  kudElstAArt  limmEn  
mijdrECht  oudE mEEr  rijsEnhout  rozEnburg  sAntpoort-noord  sAntpoort-zuid  spAArndAm  spAArnwoudE  
uitgEEst  uithoorn  vElsEn-noord  vElsEn-zuid  vElsErbroEk  vinkEvEEn  wAvErvEEn  wilnis  wijk AAn zEE  ijmuidEn

wEkElijks thuis in:


