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Beachparty Radio 538 goed verlopen

Ibiza aan de Noordzee
IJmuiden aan Zee - Weken-
lang was het ieder uur te ho-
ren op radio 538: het strand 
van IJmuiden zou voor één 
dag de allure krijgen van het 
feesteiland Ibiza. Zaterdag 
bleek dat het geen loze woor-
den waren. Het radiostation 
had alles uit de kast getrok-
ken om van de eerste editie 
van turn Up the Beach een 
succes te maken, compleet 
met de populairste dj’s van dit 
moment, een indrukwekkende 
lasershow en geweldig vuur-
werk als afsluiting.

De 10.000 bezoekers die vanuit 
het hele land waren afgekomen 
op Turn Up The Beach namen 
de harde wind, de lange wande-
ling (het feest vond plaats voorbij 
Beach-Inn) en de rij bij de ingang 
graag voor lief. Want eenmaal 
binnen waren die ongemakken 
snel vergeten. Op het imposante 
podium draaiden de dj’s hun pla-
ten, daarbij soms geholpen door 
mc’s die het publiek opzweepten. 
Hoogtepunten waren de optre-
dens van Sunnery James & Ryan 
Marciano, Billy the Klit en Sidney 
Samson. De set van Afrojack viel 
tegen, maar gelukkig had hij met 
de wereldhit Give Me Everything 
(Tonight) die hij samen met Ne-Yo 
en Pitbull produceerde, een gro-
te troef in handen. Met het volle-
dig uit de hand gelopen strand-

feest in Hoek van Holland nog in 
het achterhoofd hadden de orga-
nisatie, de gemeente en de po-
litie geen enkel risico genomen. 
Rondom het evenement waren 80 
agenten actief. Ook werden twee 
pelotons ME achter de hand te 
houden. Zij hoefden niet in actie 
te komen.
De verkeersmaatregelen gingen 
wellicht wat ver (de Heerenduin-
weg was vanaf de Schiplaan vol-
ledig afgesloten om te voorko-
men dat bezoekers via de IJmui-
derslag naar het strand gingen), 
maar deze vielen uit te leggen. 
Er waren ook verbeterpunten: 
het busvervoer (na 23.00 uur re-
den er geen Connexxion-bussen 
meer vanaf de boulevard) en het 
feit dat de omleidingsroute voor 

fietsers niet overal even goed 
stond aangegeven. Maar dat wa-
ren details. Over het algemeen 
was Turn Up The Beach een eve-
nement waar alle betrokkenen 
trots op mogen zijn. De sfeer was 
de hele dag gemoedelijk en het 
was overduidelijk dat de bezoe-
kers naar IJmuiden aan Zee wa-
ren gekomen om te feesten en 
niet om rotzooi te trappen.
Bezoekers uit Velsen waren 
na afloop enthousiast over de 
beachparty. ,,Geweldig dat zo’n 
feest op ons eigen strand wordt 
gehouden’’, zegt een bezoeker 
die over het strand naar de bou-
levard loopt. ,,Ik ben op de fiets, 
ideaal dus. Over tien minuten ben 
ik thuis.’’ (Friso Huizinga, foto on-
der: Michel van Bergen)

Groenrijk Santpoort
Biezenweg 70 • 023 5376190
www.groenrijksantpoort.nl

Hebe
Diverse kleuren - potmaat 19 cm
van 5,99

NU 3,99

Iedere week 
in deze krant:

Informatie 
van de gemeente 
Velsen

Starters een
nog betere
start geven.
Zie advertentie elders in deze krant.

www.rabobank.nl/velsen

25 jaar

Gratis en ruim parkeren
7 dagen per week geopend
www.waasdorp.nl • www.de-vissershaven.nl

Visspeciaalzaak & Restaurant
Halkade 27-31 • IJmuiden-Haven
Tel. 0255-512796 • info@waasdorp.nl

mosselpan
met frites en saus

E 9,95

Nieuwe oogst 2011 promotie

Zeeuwse mosselen
met Duvel
E 12,50

(023) 5 100 300 
www.flexicura.nl

Zoek je een (vakantie)- 
baan in de zorg??

Wij zijn op zoek naar:

Helpenden
Verzorgenden 3 (IG)
Verpleegkundigen

Meisjes aangereden
IJmuiden - De politie kreeg 
maandagmiddag omstreeks 14.45 
uur een melding van een onge-
val op de Heerenduinweg. Twee 
Haarlemse scooterrijdsters re-
den richting het strand toen ze 
werden ingehaald door een auto 
die op de kruising met de Kruis-
berglaan rechtsaf wilde slaan. 
De twee meiden minderden vaart 
om te zien of de automobilist hen 
wel zag. Toen deze hen aankeek 
ging het tweetal ervan uit dat hij 
wel zou wachten. Op dat moment 
gaf de automobilist toch gas en 

moest de voorste van de twee vol 
in de remmen. De andere scoo-
terrijdster klapte vol op haar voor-
gangster en beiden kwamen ten 
val. Eén van hen, een 16-jarige 
Haarlemse, viel met haar gezicht 
op de scooter en liep een blauw 
oog op. Beide scooters raakten 
fors beschadigd. De automobi-
list is weggereden. De politie wil 
uiteraard graag met hem in con-
tact komen. Ook getuigen worden 
verzocht zich te melden bij de po-
litie in IJmuiden, telefoon 0900-
8844.



pagina 2 14 juli 2011

COLOFON

Verschijnt donderdag 
EDITIE 8:
VElsErbroEk, DrIEhuIs, 
VElsEn-Z. , sanTpoorT-Z., 
En sanTpoorT-n.

Verschijnt donderdag 
EDITIE 9:
IJmuIDEn En VElsEn-n.

kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl

advertentieverkoop:
Therese Imming 
mobiel 06-13509314
Gerda Ritskes 
mobiel 06-45708874

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl 

Chef redactie:
Friso Huizinga 
mobiel 06-53911726

redactie:
Carla Zwart, Karin Dekkers, Marja 
van der Wulp, Joop Wayenberg

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland PERS BV

oplagE hoFgEEsT: 15.350
oplagE JuTTEr: 20.925

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

www.JuTTEr.nl
www.hoFgEEsT.nl
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
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 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 19.00 uur zo. van 10.00 tot 19.00 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. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
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
Sociaal Maatschappelijk Dienstverleners Midden-Kenne-
merland  (Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie tele-
fonisch bereikbaar via  088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg, Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal Raadlieden 
en de Formulierenbrigade Velsen van de Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Midden-Kennemerland, ouderenadviseurs van Zorg-
balans, Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kan-
tooruren bereikbaar op telefoonnummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
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

Velserbroek - ‘Bezint eer ge 
begint’. Met deze opmerking 
komt Ontwikkelcombinatie 
Grote Buitendijk CV, een sa-
menwerking tussen Rochda-
le Projectontwikkeling B.V. en 
de Katwijkse Ontwikkelings 
Maatschappij. 

De Ontwikkelcombinatie heeft 
recent nogmaals een aantal be-
denkingen geuit richting de ge-
meente Velsen tegen het huidige, 
voorlopige bouwscenario langs 
de Grote Buitendijk. Na vele jaren 
van voorbereiding ging de ge-
meenteraad, in december 2009, 
in grote lijnen akkoord met één 
van drie overgebleven ontwerp-
plannen, namelijk ‘scenario B’. 
Overigens zonder de visie van de 
Ontwikkelcombinatie daarin be-
trokken te hebben. In grote lijnen 
omvat dit plan een viertal onder-
delen, te weten: verplaatsing van 
voetbalvereniging VSV, bouw van 
circa 370 woningen, aanleg van 
bedrijfsterrein Hofgeest en aan-
leg van natuur en landschap. 
Eén van de grote bezwaren die 
kleeft aan het huidige plan van 
de gemeente is het feit dat er ook 
woningbouw is gepland in het 
gebied-Hofgeest. Om hier wo-
ningbouw mogelijk te maken is 
een besluit van Provincie Noord-
Holland noodzakelijk om de ro-
de contour te verleggen en om 
streekplannen aan te passen. 
Marc Angevare, één van de twee 
Projectdirecteuren van de Ont-
wikkelcombinatie, licht toe: ,,Uit 
praktijkervaring weten wij wat 
een gedoe het is om een wijzi-
ging van deze rode contour mo-
gelijk te maken. Hiervoor moeten 
een groot aantal procedures wor-
den doorlopen wat uiteindelijk in-
houdt dat, alleen procedureel, de 
hele zaak al een vertraging gaat 
oplopen van tussen de twee en 
drie jaar. Daar komt nog bij, dat 
bij herontwikkeling tot woning-
bouwgebied uitgegaan wordt van 
zelfrealisatie door de eigenaar 
van de grond. Op hoofdlijnen be-
tekent dit dat aan de ene kant 
de opbrengsten van de grond 
voor de eigenaar zijn. Aan de 

andere kant echter zijn de kos-
ten voor bijvoorbeeld bedrijfssa-
nering, bouw- en woonrijp ma-
ken, projectontwikkelingskosten 
en bijdragen aan de gemeente-
kas ook voor rekening van de ei-
genaar van de grond. Voor grote 
bedrijven is dit nog wel te doen 
maar wat betekent dit allemaal 
wel niet voor een privépersoon 
met een eigen huis of bedrijf op 
eigen grond?’’
Kortom, aanleiding voor het nog-
maals onder de aandacht bren-
gen van de visie van de Ontwik-
kelcombinatie en beslist geen 
nieuw plan, zoals Peter Luit, 
voorzitter van Actiegroep Vel-
serbroek Oost, eerder opmerk-
te. ,,Het is een verdere uitwerking 
van een conceptplan dat al da-
teert van 2009 en waarin we re-
kening hebben gehouden met de 
eerder genoemde nadelen, zoals 
de niet noodzakelijke wijziging 
van de rode contourgrens. In de 
visie van de Ontwikkelcombina-
tie kan door het eveneens ver-
plaatsen van de rugbyvelden en 
het tennispark voldoende ruimte 
worden gevonden om de geplan-
de woningbouw te realiseren. Al-
le sportfaciliteiten komen dan in 
zijn geheel langs de snelweg te 
liggen wat de mogelijkheid biedt 
om hiervoor een multifunctioneel 
sportverenigingsgebouw in onze 
plannen op te nemen’’, aldus An-
gevare.
Op 16 juni is van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om in te spre-
ken tijdens de raadscarrousel van 
de gemeente en zijn de voordelen 
van de visie, vanuit het oogpunt 
van de Ontwikkelcombinatie, nog 
eens benadrukt. En Angevare kan 
tenslotte niet nalaten om nog een 
aantal specifieke punten te be-
noemen, zoals: het planconcept 
voldoet aan alle voorwaarden van 
het raadsbesluit van 17 decem-
ber 2009; het voldoet in hoge ma-
te aan de voorwaarden van ‘sce-
nario B’; financieel is het budget-
neutraal en er is geen uitbrei-
ding nodig van de rode contour. 
Zie ook www.grotebuitendijk.nl. 
(Joop Waijenberg, foto: Reinder 
Weidijk)

‘Bezint eer ge begint’
Vraagtekens bij
plan Grote Buitendijk
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om 11.00 uur voetbalfeest. Dans-
feest van 15.00 tot 18.00 uur. De-
cibel Deejays van 18.00 tot 24.00 
uur. Gratis toegang.
Kunstmaand Engelmundus-
kerk Velsen-Zuid. Van 13.00 tot 
16.00 uur kunst.
Lunchconcert Vrouwenkoor 
Elisabeth Bas in de Grote of St. 
Bavokerk, 13.15-13.45 uur.
2Generations bij Beach-
club Vroeger op strand van 
Bloemendaal. Van 14.00 tot 
24.00 uur. Kaarten 25 euro. 
www.2Generations.nl.
Fietstocht met boswach-
ter langs forten start 19.00 uur 
hoek Jan Gijzenvaart/Vondel-
weg/Spaarndamseweg. Aan-
melden: www.landschapnoord-
holland.nl/de-natuur-in of 088-
0064455.
Oefenwedstrijd Telstar Spor-
ting Lissabon. Zie www.sc
telstar.nl. Aanvang 19.30 uur.
Caprera Bloemendaal: Hol-
land Symfonia met Frederique 
Spigt en Loes Luca. Entree 27,50 
euro. Aanvang 20.30 uur. www.
openluchttheaterbloemendaal.nl
Café Cheers, Alexander Bell-
straat 29, IJmuiden: optreden 
Sonic Soul vanaf 21.00 uur. En-
tree gratis.
  

Zondag 17 juli

Kofferbakmarkt Wijk aan Zee 
op de dorpswei. Van 8.00 tot 
16.00 uur. 
Rabobank Jeugddagen bij LTC 
Hofgeest, Velserbroek.
Open dagen volkstuinders-
vereniging “Zonder Werken 
Niets” op Van der Aart Sport-
park in Haarlem-Noord, 10.00-
16.00 uur. Info: www.zwn-volks-
tuinen.nl.
Rondleidingen in het Provin-
ciehuis, Paviljoen Welgelegen, 
10.00-17.00 uur.
Autozegening bij Naaldkerk, Fr. 
Netscherlaan, Santpoort-Noord. 
Vanaf 11.15 uur. Daarvoor om 
10.00 uur een dienst in de kerk.
Kunstmaand Engelmundus-
kerk Velsen-Zuid. Van 13.00 tot 
16.00 uur kunst.
Restaurant IJmuiden aan Zee, 
Kennemerboulevard: On the 
Road Show en WithSense met 
optredens van zangers Ab Lake-
man en pako, van 15.00 tot 16.00 
uur. Toegang gratis.
Open podium Fort Zuid, 
Spaarndam van 15.00 tot 18.00 
uur. Gratis toegang.
Duo Accordéon Mélancolique 
in de Stompe Toren, Kerkweg, 
Spaarnwoude, 14.00 uur. Info: 
www.stompe-toren.nl.
Café Bartje, Hoofdstraat 150, 
Santpoort-Noord: optreden Mo 
and the Magic vanaf 18.00 uur.
Zomeravondmuziek in de Gro-
te of St. Bavokerk, 19.00 uur.
Caprera Bloemendaal: Anansi 
in Love. www.openluchttheater-
bloemendaal.nl

Maandag 18 juli

 
Castricum aan het Kerkepad 1 

Donderdag 14 juli

Stadswandeling ‘markante 
vrouwen’ start 14.00 uur Ar-
cheologisch Museum op de 
Grote Markt 18. Aanmelden: 
06-16410803 of gildewande-
ling@gmail.com.
Gratis stadsorgelconcert in 
de Grote of St. Bavokerk, 16.00 
uur.
Rabobank Jeugddagen bij 
LTC Hofgeest, Velserbroek.
Mosselavond bij Bangkok aan 
Zee, Kennemer Boulevard 254, 
IJmuiden aan Zee. Kosten 22,50 
euro. Tel. 0255-511911.
Dubbelconcert Felison Brass 
en Schotse band Perthshire 
Brass op Grote Markt, Haarlem. 
Aanvang 19.30 uur. Gratis toe-
gang.
Caprera Bloemendaal: Huub 
Stapel. Uitverkocht.

Vrijdag 15 juli

Rabobank Jeugddagen bij 
LTC Hofgeest, Velserbroek.
Caprera Bloemendaal: Stef 
Bos. www.openluchttheater-
bloemendaal.nl

Zaterdag 16 juli

Fietstoertochten Excelsior. 
Info: www.toerclub-excelsior.nl.
Rabobank Jeugddagen bij 
LTC Hofgeest, Velserbroek.
Fietstocht voor Opkikker van-
af SKON Blauwe Vleermuis, 
Santpoort-Noord, Fr. Netscher-
laan 4b en d. Start tussen 9 en 
11 uur. Kosten 2 of 3 euro. 
Kunstmarkt op de Westkolk in 
Spaarndam, 10.00-17.00 uur. In-
fo: www.marselje.nl/kunstmark-
ten. Met dubbelconcert in de 
Oude Kerk, 14.30 en 15.45 uur.
Open dagen volkstuinders-
vereniging “Zonder Werken 
Niets” op Van der Aart Sport-
park in Haarlem-Noord, 10.00-
16.00 uur. Info: www.zwn-volks-
tuinen.nl.
Rondleidingen in het Provin-
ciehuis, Paviljoen Welgelegen, 
10.00-17.00 uur.
24 uurs viswedstrijden bij Zij-
kanaal B, Velserbroek. www.
hvhaarlem.nl of 023-5389354.
Open Huizenroute in Drie-
huis en omgeving van SB 
Groep Makelaars, Da Costalaan 
1, Driehuis. Zie www.funda.nl
Swingen bij Beach Inn, IJmui-
derslag met Decibel Dejays. Met 

van Anja van der Ploeg (orgel) 
en tenor Gerard Beentjes om 
20.00 uur. Toegang 6 euro. Kaart-
verkoop in de kerk. 

 Dinsdag 19 juli

Gratis stadsorgelconcert in de 
Grote os St. Bavokerk, 20.15 uur.
Caprera Bloemendaal: Glen-
nis Grace & Friends. Uitverkocht.

Woensdag 20 juli

Baanje Battle in Zwembad 
de Heerenduinen van 14.00 tot 
16.00 uur.

Donderdag 21 juli

Gratis stadsorgelconcert in de 
Grote of St. Bavokerk, 16.00 uur.
IVN-fietsexcursie Natte duin-
valleien Zuidervlak, vertrek om 
19.30 uur vanaf het informatie-
paneel bij de ingang van Duin- 
en Kruidberg in Santpoort-
Noord. Info: www.ivn.nl/zuidken-
nemerland.
Mosselavond bij Bangkok aan 
Zee, Kennemer Boulevard 254, 
IJmuiden aan Zee. Kosten 22,50 
euro. Tel. 0255-511911. 

Leerlingen Ichthus 
ontwerpen rugzak
Driehuis - Als afsluiting van het 
eerste jaar in de technasium-
talentstroom hebben de twee-
deklassers een rugzak ontwor-
pen. De firma Soellaart uit Haar-
lem gaf zeven weken geleden 
hiertoe de opdracht. De rugzak 
moest speciaal geschikt zijn voor 
een stedenreis. 
Na een bezoek aan de winkel 
onderzochten de leerlingen in de 
eerste weken aan welke eisen de 
rugzak moest voldoen. Natuur-
lijk moet hij lekker op de rug zit-
ten en alle spullen moeten erin 
passen. Is er ruimte om drinken 
mee te nemen? Kun je je came-
ra of mobiel makkelijk in de rug-
zak kwijt? Is deze diefstalproof? 
En niet te vergeten: hoe krijg je 
zo’n rugzak waterdicht? 
Na het vooronderzoek en de eer-
ste schetsen, werden de plannen 
bekeken door docenten van de 
technische opleidingen aan ho-
geschool InHolland. Het pro-
gramma van eisen werd aan-
gescherpt en de haalbaarheid 
van het project werd besproken. 

Daarna was het maken van het 
prototype de grote klus. Mooie 
stoffen en handige gadgets wer-
den uitgekozen. Het ontwerp 
werd eerst helemaal van papier 
gemaakt; daarna werd er achter 
de naaimachines aan de stoffen 
versie gewerkt.
Uiteindelijk toonden de leerlin-
gen het resultaat van zeven we-
ken hard werken aan de op-
drachtgever: tien nieuwe ont-
werpen voor dagrugzakken, met 
aan elke rugzak een apart detail. 
De heer Soellaart was aange-
naam verrast en kwam bij ver-
schillende rugzakken innovatie-
ve elementen tegen die hij door 
wil spelen aan de leverancier. 
Door goed samen te werken, el-
kaar te helpen als alles tegen 
zit en kritisch te kijken naar el-
kaars werk hebben de leerlin-
gen van het technasium dit pro-
ject tot een goed einde gebracht.  
Alle leerlingen hebben voor het 
vak onderzoeken en ontwerpen 
een voldoende op hun rapport 
gekregen.

Doorstart voor 
Solidariteitsgebouw
IJmuiden - Vlak voor de al eer-
der aangekondigde ontruimings-
datum van 1 juli heeft de ge-
meente aan de Stichting Solida-
riteitsgebouw Velsen laten we-
ten dat het gebouw aan de Een-
hoornstraat tot uiterlijk 1 okto-
ber in gebruik mag blijven. Als er 
zich echter vóór die datum een 
huurder aandient, dan moet het 
gebouw binnen vijf dagen leeg 
opgeleverd worden. Bij over-
schrijding van deze korte termijn 
zijn de kosten van leegmaken 
voor rekening van de Stichting.
De voortdurende onzekerheid 
over de nabije toekomst en de 
dreiging van kosten bij niet tij-
dige oplevering hebben inmid-
dels de stichting De Roestige Pot 
doen besluiten om haar activi-
teiten met onmiddellijke ingang 
te beëindigen. Een trieste situa-
tie na 34 jaar zeer nuttig vrijwil-
ligerswerk van deze organisatie 

en na ook nog eens zes verhui-
zingen binnen de gemeente.
Na het vertrek van de Roesti-
ge Pot zijn nog in het Solidari-
teitsgebouw nog gevestigd: Vel-
sen voor de Derde wereld, Cuba 
Connection en de groep Zloterya 
(Polen)
Deze organisaties willen zolang 
mogelijk in de Eenhoornstraat 
doorgaan om nog zoveel moge-
lijk inkomsten te genereren voor 
hun doelen. Hierbij zal ook de 
vrijkomende ruimte van de Roes-
tige Pot betrokken gaan worden. 
De plannen hiervoor zijn nog in 
ontwikkeling. 
Het is dus ook weer gewoon mo-
gelijk om goederen aan te leve-
ren, zoals dat tot nu toe gebeur-
de.
De eerstvolgende markt zal zijn 
op zaterdag 30 juli De drie orga-
nisaties hopen ondanks alles op 
een drukke verkoop die dag.

IJmuiden - Dankzij een sub-
sidie van de provincie Noord-
Holland kunnen de vrijwilligers 
van de natuurwerkgroep van 
het Kennemerstrand bij IJmui-
den dit jaar starten met het her-
stel van drie hectare vochtige 
duinvallei met orchideeën en 
drie hectare bloemrijk duingras-
land. Dit is een relatief nieuw 
natuurgebied van circa 50 ha 
langs de kust bij IJmuiden, ont-
staan na de verlenging van de 
pieren. Recentelijk heeft het ge-
bied zich ontwikkeld tot een ui-
termate bijzonder en soortenrijk 
natuurgebied van internationale 
allure. Vrijwilligers van de werk-
groep ‘Vrienden van het Ken-
nemerstrand’ onderhouden het 
gebied. De provincie heeft de 
werkgroep eenmalig een sub-
sidie gegeven van circa 40.000 
euro. Dit geld gaat onder ande-
re gebruikt worden voor klein-
schalig plaggen en het verwij-
deren van duindoorn en wil-
gen. Hierdoor blijft het gebied 
open en is er voldoende ruim-
te voor bijzondere plantensoor-
ten. Het Kennemerstrand is toe-
gankelijk voor publiek. De sub-
sidie voor het Kennemerstrand 
is één van de manieren waar-
mee de provincie Noord-Hol-
land zorgt voor voldoende groen 
op de kaart voor mens, dier en 
plant, zodat iedere Noord-Hol-
lander binnen 10 minuten in het 
groen kan zijn.

Impuls voor 
Kennemer-
strand



pagina 6 14 juli 2011

Gemak dient de mens 
bij Rent a Box Beverwijk
Beverwijk - Rent a Box Be-
verwijk, gevestigd op de 
meubelboulevard, ter hoog-
te van de McDonald’s, heeft 
een bijzonder concept in het 
leven geroepen: de Easy Op-
haal Service. Speciaal voor 
iedereen die liever niet zelf 
rijdt en een helpende hand 
kan gebruiken! Ervaringen 
van gebruikers zijn: ‘Heerlijk 
een bedrijf dat met je mee-
denkt’, ‘Geweldig dat zoiets 
bestaat’, ‘Topservice’.

Veel mensen zouden graag wat 
meer ruimte hebben in huis. 
Hierbij kan men denken aan 
tijdelijke opslag, bijvoorbeeld 
tijdens een verbouwing of het 
verkoop klaar maken van een 
woning. Maar ook voor de op-
slag van seizoensgebonden ar-
tikelen als skispullen, kerst-
spullen, kampeerspullen of 
tuinmeubilair. 
Ook is extra opslag voor onbe-
paalde tijd mogelijk voor men-
sen die gewoon thuis meer ka-
struimte willen creëren, door 

minder vaak gebruikte spullen 
elders te stallen, maar er toch 
gewoon 7 dagen per week van 
06.00 tot 23.00 uur bij kunnen. 
En omdat het niet voor ieder-
een mogelijk is, om dit zelf te 
organiseren, is Rent a Box met 
een Easy Ophaal Service ge-
start. 
Bij deze service komt er een 
chauffeur met een verhuisbus 
voorrijden. De klant zorgt dat 
de op te halen spullen op de 
begane grond klaar staan, zo-
dat ze samen met de chauf-
feur in de bus geplaatst kun-
nen worden.
Deze service is 2 uur gratis, tij-
delijk betaalt men binnen een 
straal van 30 kilometer alleen 
de verbruikte brandstof van de 
vestiging naar de woning en 
terug. Buiten deze straal kost 
het 0,15 per extra kilometer.
Ooit van de rommelkamer een 
werkkamer willen maken? Rent 
a Box kan verhuisdozen afleve-
ren en later gevuld op komen 
halen. Gaat u liever wat rusti-
ger te werk? Een aanhangwa-

gen ‘s morgens voor de deur 
laten plaatsen en later gevuld 
weer ophalen behoort ook tot 
de mogelijkheden. U kunt dan 
op uw gemak de aanhangwa-
gen inladen en later op de ves-
tiging uit aden of uit laten la-
den tegen een kleine vergoe-
ding.
Ook wordt er gebruik van ge-
maakt door mensen die net 
een dierbare hebben verloren, 
in scheiding liggen of waar juist 
gezinsuitbreiding op komst is. 
Op een moment dat er heel 
veel dingen geregeld moeten 
worden, kan Rent a Box een 
deel van de zorgen uit handen 
nemen.  Er kan dan op een la-
ter tijdstip in alle rust besloten 
worden, wat er moet gebeu-
ren met de opgeslagen spul-
len. U kunt er namelijk 7 dagen 
per week bij. Voor mensen met 
grote spullen die zelf niet kun-
nen meetillen is het mogelijk 
om een verhuizer mee te laten 
komen voor 35 euro per uur, in-
clusief BTW.
Rent a Box verhuurt niet alleen 
opslagruimte, maar is het adres 
bij uitstek voor verhuisartike-
len; Budget no tape verhuis-
dozen voor 1,25 p/st en ver-
huizerskwaliteit no tape dozen 
voor  1,75 tot 1,95 p/st, maar 
ook afdekfolie, bankhoezen 
enz. Ook voor het huren van 
een verhuisbus of aanhangwa-
gen is men bij Rent a Box aan 
het juiste adres. In combinatie 
met opslag is het gebruik van 
een verhuisbus of aanhangwa-
gen tweemaal gratis. 
Voor meer informatie kan er 
gebeld worden met Rent a Box 
Beverwijk 0251-222352 of gra-
tis 0800-0233 156, maar men-
sen zijn natuurlijk ook van 
harte welkom om de vesti-
ging te bezoeken van maan-
dag tot en met vrijdag van 9.00 
tot 17.00 uur of zaterdag van 
9.00 tot 13.00. Overdag geen 
tijd? Maak een afspraak om 
’s avonds langs te komen. Zie 
ook www.rentaboxopslag.nl.

Succesvol project met 
Wajongeren in de natuur
Regio - Landschap Noord-Hol-
land is vorig jaar gestart met 
een werk-leertraject in de na-
tuur voor jongeren met een ar-
beidshandicap. De resultaten 
bleven niet uit. Àlle kandida-
ten slaagden voor het diploma 
en meer dan 80% had direct uit-
zicht op vervolgwerk. Een onge-
kend hoog percentage in re-in-
tegratietrajecten. De Wajonge-
ren hebben met veel plezier een 
hoop geleerd en zijn beter toe-
gerust om te werken in de maat-
schappij en een zelfstandig be-
staan op te bouwen.

De Wajongeren hebben in een 
jaar een leer-werktraject gevolgd 
bij Landschap Noord-Holland. 
Het leer-werktraject was een sa-
menwerking tussen het Land-
schap, De Werkmeester en het 
Clusiuscollege. Het Landschap 
heeft de Wajongeren in dienst 
genomen in een jaarcontract. In 
dat jaar zijn de medewerkers op-
geleid als assistent medewerker 
Groenvoorziening van het
Clusiuscollege. Om hun kansen 

op de arbeidsmarkt te vergroten 
is deskundigheidsbevordering in 
de groene vakken een belang-
rijk aspect. Naast de inhoudelij-
ke vaardigheden is er in het tra-
ject ook veel aandacht besteed 
aan werknemersvaardigheden. 
Dit was mogelijk door de job-
coachvoorziening binnen de Wa-
jong wet- en regelgeving.
Op 24 mei hebben de negen 
kandidaten examen afgelegd 
voor de praktijkopleiding niveau 
één. Alle kandidaten zijn ge-
slaagd. Van de twaalf
hebben er tien een reguliere 
baan in een vervolgtraject of bij 
een andere werkgever en een is 
geplaatst bij Pantar Amsterdam 
Groen. Op 14 juli vindt de diplo-
ma-uitreiking plaats. Inmiddels 
is een nieuwe ploeg opgestart. 
Deze ploeg zal in september 
starten met de praktijkopleiding. 
Er zijn nog enkele werkplek-
ken voor Wajongeren beschik-
baar. Geïnteresseerden kunnen 
contact opnemen met Marijke 
Graftdijk, jobcoach Landschap 
Noord-Holland 06-47496913.

Tijdwinst door innovatief systeem 
Braak Velsen realiseert 
prefab aanbouw in week
Velsen-Noord - Wilt u een 
aanbouw bij uw bestaande 
woning of bedrijfspand la-
ten plaatsen? Braak Velsen 
BV regelt het gehele traject 
van eerste kennismakings-
gesprek tot de oplevering. 
Dankzij innovatieve ontwik-
kelingen in de bouwsector 
hoeft de realisatie van een 
aanbouw tegenwoordig niet 
meer tijd te kosten dan een 
week. De aanbouw wordt 
vooraf geheel op maat ge-
fabriceerd in een fabriek en 
vervolgens op de plaats van 
bestemming getakeld. Als 
opdrachtgever bent u ver-
zekerd van een hoogwaar-
dig eindresultaat, terwijl u 

niet duurder uit bent dan bij 
een traditionele aanbouw.
Al vele jaren staat Braak Vel-
sen BV bekend als de specia-
list op het gebied van op- en 
aanbouw. Sinds kort is het be-
drijf een samenwerking aan-
gegaan met een aannemer in 
het zuiden van het land, die 
in eigen fabriek een kant-en-
klare aanbouw op maat kan 
produceren. Deze ‘Plug&Play’ 
aanbouw kan in een week tijd 
worden geplaatst en opgele-
verd, waardoor de opdrachtge-
ver veel minder lang de over-
last, die een verbouwing nu 
eenmaal met zich meebrengt, 
ervaart. 
Eigenaar Leon Braak: ,,Toen 

we voor het eerst bij dat bedrijf 
gingen kijken, waren we vrij 
sceptisch. Er worden wel vaker 
innovatieve toepassingen in 
de bouw aangekondigd, maar 
we vonden tot nu toe nooit de 
kwaliteit die we zochten. Dat 
was dit keer anders, deze fa-
briek levert een product dat in 
alle opzichten voldoet aan on-
ze hoge kwaliteitseisen. We 
staan dan ook voor 100% ach-

ter dit product en hebben in-
middels het dealerschap voor 
deze regio bemachtigd.’’
De prefab aanbouw is niet al-
leen een mooi voorbeeld van 
innovatie, het product geldt 
ook als een voorbeeld voor 
duurzaam en milieubewust 
bouwen. 
Braak: ,,Je kunt kiezen voor 
een zogenoemd ‘hybride pak-
ket’, de aanbouw wordt dan 
geleverd compleet met vloer- 
en wandverwarming op ba-
sis van warmteopslag in de 
grond. Met behulp van een 
pomp wordt de warmte in de 
aanbouw gebracht. Desge-
wenst kan de aanbouw in de 
fabriek al worden voorzien van 
bijvoorbeeld plafonds en elek-
triciteit. Overigens kan ook een 
dakkapel voortaan als prefab 
product worden geleverd.’’ 
Hoewel Braak Velsen BV ook 
op traditionele wijze een op- 
of aanbouw blijft leveren, ver-
wacht men veel van deze nieu-
we innovatieve toepassing. 
,,Ook de prijsstelling is heel 

transparant, een gedetailleer-
de offerte is vrij snel te ma-
ken, de klant weet dus met-
een waar hij aan toe is.’’ Voor 
het team van het bedrijf bete-
kent de nieuwe methode bo-
vendien een enorme tijdwinst: 
,,We kunnen nu meer doen met 
hetzelfde team.’’
Meer weten? Bel 0251 211825 
of ga langs in de showroom 
aan de Duinvlietstraat 102 in 
Velsen-Noord. Kijk op www.
braak.nl voor de openingstij-
den en een uitgebreid bedrijfs-
profiel.
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DenK in de Tuin voelt 
als culinair sprookje
Santpoort-Noord - Voor 
een vriendelijke prijs eten 
op Landgoed Duin & Kruid-
berg, dat kan inmiddels al-
weer drie jaar in Brasserie 
DenK. Sinds de zomer van 
2009 is het ook mogelijk om 
in de tuin te lunchen of di-
neren. Alleen bij goed weer, 
dat wel. ‘s Ochtends voor 
tien uur wordt bepaald of er 
buiten gegeten kan worden. 
Gasten kunnen dit navragen 
bij de receptie van het land-
goed.

Eten in de tuin voelt als deel uit-
maken van een culinair sprook-
je. Het eerste drankje beleef 
je in de heerlijke loungeban-
ken met uitzicht op het monu-
mentale landhuis en het land-
goed. Terwijl je de menukaart - 
of beter gezegd: het menuboek 
- doorbladert zijn de koks in de 
buitenkeuken al druk doende 
met de voorbereidingen op het 
diner. Je waant je in Frankrijk, of 
een ander land waar ze het niet 
zo nauw nemen met de tijd.
Executive Chef Alain Alders, 
die met het eveneens op Duin 
& Kruidberg gevestigde restau-
rant De Vrienden van Jacob een 
Michelinster in de wacht sleep-
te, is ook verantwoordelijk voor 
het DenK-concept. ,,In het rij-
tje landgoed, hotel en restau-
rant ontbrak nog één segment’’, 
legt Alders uit. ,,Gasten in een 
spijkerbroek en t-shirt moe-
ten zich hier ook thuis voelen. 
Daarom zijn we begonnen met 
DenK, een moderne, laagdrem-
pelige brasserie met een vrien-
delijk geprijsde menukaart. In 
DenK eet je voor 37,50 euro een 
3-gangenmenu en het Markt-
menu kost maar 32,50 euro. 
Ondanks de prijs doen we geen 
concessies aan het kwaliteits-
niveau. Zowel in Restaurant De 
Vrienden van Jacob als DenK 
moet het eten goed zijn.’’
Over DenK in de Tuin, dat na 

twee zomers finetunen einde-
lijk functioneert zoals Alders 
het graag wil, praat de Exe-
cutive Chef vol enthousiasme. 
,,Dit is toch het ultieme buiten-
gevoel?’’, vraagt hij terwijl hij 
de tuin overziet. ,,Het liefst zie 
ik hier lange tafels staan waar 
mensen gewoon aanschuiven. 
Veel brood en wijn op tafel, zo-
als je in Frankrijk of Italië ziet. 
Lekker Bourgondisch en infor-
meel, daar houd ik van. Het le-
ven draait om genieten. Als ik 
daar met mijn mensen aan kan 
bijdragen, dan ben ik tevreden.’’
De menukaart van DenK veran-
dert vijf keer per jaar. ,,We wer-
ken veel met seizoensgerech-
ten. Op dit moment draaien we 
de kreeftenkaart en straks staan 
de truffelgerechten er weer op. 
Onze classics zoals de Ceasar 
Salade en de Steak Tartaar blij-
ven trouwens het hele jaar op 
de kaart staan. Dat zijn populai-
re gerechten waar onze gasten 
speciaal voor terugkomen.’’
Meer weten over eten in Bras-
serie DenK of DenK in de Tuin? 
Kijk dan op www.brasseriedenk.
nl of bel met de receptie van het 
landgoed: 023-5121800. Land-
goed Duin &  Kruidberg ligt aan 
de Duin en Kruidbergerweg 60 
in Santpoort-Noord. (foto: Friso 
Huizinga)

Regio - De dood van de 22-ja-
rige Ihsan Gurz uit Heems-
kerk houdt de gemoede-
ren fors bezig. Zowel in Turk-
se als Nederlandse kring zijn 
de speculaties over het optre-
den van de politie niet van de 
lucht. Volgens de familie van 
de jongen had hij vele ver-
wondingen, waaronder een 
voetafdruk op zijn borst. De 
jongen is inmiddels in Turkije 
begraven en het onderzoek 
door de Rijksrecherche naar 
de omstandigheden rond zijn 
dood zijn in volle gang.  

De bewuste nacht - van zaterdag 
2 op zondag 3 juli - kwam Ihsan 
Gurz rond 01.00 uur rennend 
vanuit de richting Belgiëlaan ca-
fetaria ‘t Smitje binnen. De eige-
naar van het horeca-etablisse-
ment kon meteen zien dat het 
heel slecht met de jongen ging. 
Hij kende hem want Ihsan kwam  
vaker in de cafetaria. ,,Hij had 
rode, dikke ogen, zijn tong hing 
half naar buiten en het schuim 
liep uit zijn mond’’, aldus de eige-
naar van ‘t Smitje. ,,Ik vroeg of hij 
iets te eten of drinken wilde be-
stellen, omdat het tegen sluiting-
tijd was. Hij zei niets, maar ging 
de trap op naar het toilet. Na 5 
minuten hoorde ik gerommel bo-
ven en werd er met stoelen ge-
schoven. De jongen was heel on-
rustig en keek steeds naar bui-
ten.’’ De eigenaar vroeg aan Ih-
san of hij een ambulance nodig 
had, omdat hij er zeer slecht uit 
zag. Dat wilde Ihsan niet en hij 
kwam weer naar beneden. Even 

later vertrok hij weer naar het 
toilet. Na 20 minuten was er nog 
geen beweging en besloot de ei-
genaar 112 te bellen. Hij maakte 
zich zorgen om de jongen en wil-
de dat hij hulp kreeg. 
Ihsan kwam uiteindelijk uit het 
toilet maar raakte in paniek toen 
hij de inmiddels gearriveerde 
agenten zag. Hij gooide zelfs een 
stoel over de balustrade naar 
beneden. De politie wilde Ihsan 
aanhouden, maar deze bood zo-
veel verzet dat hij uiteindelijk 
door vier agenten in bedwang 
gehouden moest worden. ,,Hij 
lag op de grond en één agent 
hield zijn benen vast, één zijn 
billen, één zijn hoofd en de vier-
de agent zat op zijn rug, aldus de 
eigenaar van de cafetaria. ,,Hij 
is niet geslagen. Toen hij hand-
boeien om had, werd de jongen 
ineens heel rustig. De agenten 
lieten hem op een stoel zitten. Hij 
had wat moeite met ademen en 
de agenten hebben hem gehol-
pen. Daarna is hij zelf van de trap 
af gelopen.’’ Dat hij daarna verzet 
heeft gepleegd in de politiebus 
heeft de eigenaar alleen van ho-
ren zeggen. Toen hij later hoorde 
dat Ihsan dood was, geloofde hij 
het niet. ,,De politie heeft hier in 
de cafetaria hooguit ‘gepast’ ge-
weld gebruikt. Die wond in zijn 
gezicht kan gekomen zijn door-
dat de jongen zich verzette toen 
hij werd vastgehouden tegen de 
grond. Mijn bedoeling was dat 
hij geholpen werd door de poli-
tie, niet dat ze hem kwamen ar-
resteren. Bij binnenkomst was 
de jongen er heel slecht aan toe. 

Normaal was hij rustig en deed 
gewoon zijn bestelling.’’
De politiebus stond tijdens het 
incident bij de buren - coffee-
shop Stingray - voor de deur. 
Daar hangt een camera. De ei-
genaar van de coffeeshop zou 
de videobeelden gezien hebben 
voordat hij deze aan de politie 
moest afgeven. Hij wil echter niet 
met de media praten, omdat hij 
genoeg heeft van alle publiciteit. 
Volgens de politie is Ihsan die 
zondagochtend 3 juli in het zie-
kenhuis overleden en zou het 
kunnen dat hij onder invloed 
van drank of verdovende mid-
delen was toen hij werd garres-
teerd. Tijdens het transport naar 
het politiebureau zou hij zich 
zijn blijven verzetten en daarom 
is hij in een politiecel geplaatst 
met een camera en microfoon. In 
de cel bleef hij uitermate onrus-
tig. Hij is tweemaal bezocht door 
een arts en geobserveerd.
Bij het laatste bezoek consta-
teerde de arts dat Ihsan geen 
hartslag meer had. Hierop is hij 
direct gereanimeerd en naar het 
ziekenhuis vervoerd, waar hij zou 
zijn overleden. 
Het resultaat van het onderzoek 
door de Rijksrecherche is nog 
niet bekend. Wel liet de woord-
voerster van Openbaar Minis-
terie in Haarlem, mevrouw Tine 
Zwiers, desgevraagd weten dat 
er op dit moment geen enkele 
aanleiding is om te denken dat 
het door de agenten gebruik-
te geweld de dood van de jon-
gen tot gevolg heeft gehad. (An-
neke Araya)

Dood jongen (22) zorgt voor onrust

Juli is vismaand in 
Restaurant De Uitkijk
Regio - Bij Restaurant De 
Uitkijk op ‘t Kopje van Bloe-
mendaal is juli vismaand. Op 
alle vishoofdgerechten van 
de à la carte kaart krijgt men 
een korting van 20 procent. 

Buiten de kaart om worden er 
wisselende dagverse visspe-
cials geserveerd, waaronder 
gebakken zomerschol met sa-
lade en steakfrites. In juli is de 
prijs van de zomerschol 16,00 
euro in plats van 20,00 euro. 
Bij mooi weer kan er altijd op 
het schitterende terras van De 
Uitkijk geluncht of gedineerd 

worden. Het terras is als het 
weer het enigszins toelaat ge-
opend van dinsdag tot en met 
zondag voor de lunch vanaf 
12.00 uur en voor diner vanaf 
18.00 uur. Een kopje koffie met 
iets lekkers is overdag te ge-
bruiken van 11.00 tot 17.00 uur. 
Ook voor zakelijke meetings of 
bedrijfspresentaties   is De Uit-
kijk een veel bezochte locatie 
met gratis wifi.
Volg De Uitkijk nu ook op face-
book, www.facebook.com/res-
taurant.De.Uitkijk voor de spe-
cials, aanbiedingen en laatste 
nieuwtjes.

Santpoort-Noord - Wie zin 
heeft in een heerlijk en muzi-
kaal avondje uit, kan zondag-
avond 17 juli naar het ‘dorst-
huis van Santpoort’: Café Bartje 
aan Hoofdstraat 150. Daar treedt 
vanaf 18.00 uur de band Mo and 
the Magic op. Er worden onder 
andere nummers van Santana, 
Fleetwood Mac en The Kinks ge-
speeld. 

Mo and the 
Magic in Bartje

IJmuiden - In de nacht van zon-
dag op maandag kwam er rond 
01.30 uur een melding binnen 
dat er een verwarde man met 
een scherp keukenvoorwerp over 
de Lange Nieuwstraat zou dwa-
len. Politiemensen gingen direct 
naar de locatie, waar ze de man 
aantroffen. De man was zeer ver-
ward en stelde zich vijandig op 
naar de politiemensen. Door het 
gebruik van pepperspray is de 
man, een 50-jarige IJmuidenaar, 
overmeesterd een aangehouden. 
Hij is overgebracht naar een poli-
tiebureau voor verhoor.

Verwarde man 
aangehoudenJubilarissen bij PvdA

Velsen - Dit jaar bestaat de Par-
tij van de Arbeid 65 jaar. De af-
deling Velsen kent vier leden, die 
al van het eerste uur lid zijn en 
nu na 65 jaar nog steeds lid zijn. 
Dat is heel bijzonder en op 9 juli 
werd dit in zalencentrum Velser-
duin gevierd. 
Niet alle jubilarissen konden 
aanwezig zijn, maar aan drie van 
hen kon door voorzitter Aris Blok 
en oud-wethouder AnneMie-
ke Korf de Drees-penning van 
de partij worden uitgereikt. Zo-
wel aan de dames Groot en Sar-
faty als aan de heer Van Dongen, 

werden natuurlijk ook de beken-
de rozen aangeboden.
Bovendien kende de partij ook 
andere jubilarissen. Speldjes 
voor 50- en 25-jarig lidmaat-
schap werden uitgereikt aan 
mevrouw Van der Groep en me-
vrouw Korver.
Na de wat meer officiële over-
handiging was er nog voldoen-
de tijd om in een gezellige sfeer 
over het verleden, maar ook over 
het heden en de toekomst te 
praten, want de Partij van de Ar-
beid is een partij met geschiede-
nis, maar vooral met toekomst.
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Open Huizenroute 
SB Groep Makelaars
Driehuis - Zaterdag 16 juli vindt 
van 11.00 tot 15.00 uur in Drie-
huis en omstreken een zomer-
se Open Huizenroute plaats, ge-
organiseerd door Daniëlle Smit 
van SB Groep Makelaars. De (tij-
delijke) verlaging van de over-
drachtsbelasting van 6% naar 
2% maakt de aankoop van een 
woning weer interessant.  
Volgens makelaar Daniëlle Smit 
kunnen potentiële kopers op de-
ze manier het wonen in Drie-
huis en omgeving ontdekken en 
de sfeer proeven van de rust, de 
vrijheid, het groen en toch alles 
binnen handbereik. De eigena-
ren van de woningen zullen be-
langstellenden zelf thuis ontvan-
gen en alle vragen over de wo-
ning en de omgeving beant-
woorden.
Driehuis heeft dagwinkels, een 
buurtsuper, een pinautomaat, 
zowel basis- als voortgezet on-
derwijs, een NS-station, gezelli-
ge eetgelegenheden, veel sport-
verenigingen in de buurt, recre-
atie te over en niet onbelangrijk 
geen stoplichten. 

De Nederlandse vereniging van 
makelaars (NVM) verwacht van 
de regeringsmaatregel om de 
overdrachtsbelasting te verlagen 
een gunstige werking. Signalen 
wijzen erop dat de maatregel de 
consumenten weer in beweging 
heeft gezet. Mensen die eerder 
waren afgehaakt, omdat ze net 
geen hypotheek rond konden 
krijgen, of zelf de stap niet durf-
den te zetten, worden door de-
ze forse belastingverlaging ken-
nelijk weer aangemoedigd om 
alsnog een woning te kopen. Zij 
zien hun droomhuis ineens dich-
terbij komen. Het aantal woning-
verkopen zal het komend kwar-
taal naar verwachting 10% hoger 
zijn dan over het derde kwartaal 
van 2010.
Daniëlle Smit van SB Groep Ma-
kelaars is zaterdag 16 juli van 
11.00 tot 15.00 uur op kantoor 
aan Da Costalaan 1 aanwezig 
voor vragen omtrent de over-
drachtsbelasting en de deelne-
mende woningen aan deze Open 
Huizenroute. Zie ook www.fun-
da.nl

Naar Zorgvrij met 
gastouders Kwakersnest
Velsen-Zuid - Gastouderbureau 
‘t Kwakersnest staat voor flexibe-
le opvang voor kinderen van 0 tot 
12 jaar bij een gastouder. ‘t Kwa-
kersnest werkt alleen met en-
thousiaste, creatieve, lieve, ge-
diplomeerde en gecertificeerde 
gastouders. Het motto is dat de 
opvang net zo fijn als thuis moet 
zijn. 
Vanuit het bureau wil men dat er 
persoonlijke aandacht is voor de 
gastouder, de kinderen en hun 
ouders. Met dit streven in ge-
dachten organiseren zij verschil-
lende thema-avonden en uitstap-
jes. Bij thema’s is te denken aan 
een creatieve, educatieve of ge-
woon een gezellige avond. 
Dinsdag 7 juli was een och-
tend georganiseerd op informa-
tieboerderij Zorgvrij in Spaarn-
woude. Natuurlijk hoopte men 
op mooi weer en gelukkig was 
het lekker zonnig. Op de boer-
derij zijn er meerdere leuke din-
gen te doen en te beleven. Er is 
een weer- en geurtuin, een spin-

nenbos en een tentoonstelling. Er 
zijn puzzels, zandbakken en klim-
toestellen voor kinderen van ver-
schillende leeftijden om mee te 
spelen. Zoals het hoort zijn er 
veel dieren waaronder koeien, 
kalfjes, kippen, konijnen, varkens, 
eenden, geitjes en zelfs een stier.
Bij de speelplaats was een pick-
nicktafel geregeld met eten, drin-
ken en lekkere koeken. Voor de 
kinderen waren verschillende 
zandbakspeeltjes gekocht die 
ze daarna mee mochten nemen. 
Het was een hele gezellige och-
tend waarvan de gastouders, de 
kinderen, de vraagouders en de 
organisatie hebben genoten. De 
uitnodiging was naar alle klan-
ten en eventuele nieuwe klanten 
gestuurd. Een leuke en educatie-
ve manier om weer eens contact 
met elkaar te maken op een plek 
waar de kinderen een heerlijke 
ochtend konden hebben. 
Kijk voor mee informatie op www.
kwakersnest.nl of bel Lies via 06-
19361682.

Nieuwe bus OIG-IHD
IJmuiden - Maandagavond 11 
juli heeft het bestuur van Stich-
ting OIG-IHD haar nieuwste bus 
gepresenteerd aan een aan-
tal vrijwillige medewerkers. De 
aanschaf is mede mogelijk ge-
maakt door de opbrengst van 
de kleding die wordt ingezameld 
en verkocht. Daarom dus me-
de door inwoners van Velsen die 
kleding inleveren bij de contai-
ners van OIG/IHD. 
De vrijwilligers zullen de speciaal 
aangepaste bus gaan gebruiken 
voor het vervoer van mensen die 
minder goed ter been zijn. De 
bus is speciaal ingericht voor het 
vervoer van mensen in rolstoe-
len, maar er kunnen ook gewo-
ne stoelen in de bus geplaatst 
worden. 
De nieuwe aanwinst is het vlag-
genschip van de OIG-IHD vloot 
van acht speciaal aangepaste 
bussen en een vrachtwagen. 
Naast het verzorgen van het ver-

voer, verzorgt OIG-IHD ook an-
dere activiteiten voor mensen 
met een lichamelijke- en/of ver-
standelijke beperking. Denk 
daarbij aan de wekelijkse zwem-
avond of handwerkclub op dins-
dag en de soos op donderdag.
OIG/IHD is nog op zoek naar 
vrijwilligers. Voor wie gaat hel-
pen bij het vervoer is de kans 
groot dat hij of zij ook eens mag 
rijden in deze prachtige bus. 
Belangstellenden kunnen zich  
aanmelden bij de medewerker 
op de centrale post. De post is 
dagelijks bereikbaar van 09.00 
uur tot circa 12.00 uur. 
Ook wie gebruik wil maken van 
de diensten van stichting OIG-
IHD kan zich wenden tot de cen-
trale post. Het telefoonnummer 
van de post is 0255-515133 of e-
mail: info@oig-ihd.nl.
Aanvragen van en informatie 
over vervoer is te verkrijgen via 
e-mailadres: vervoer@oig-ihd.nl.

Laat uw scooter repareren bij Reco
Velserbroek - De Reco Au-
toschade Groep is met ne-
gen vestigingen in Neder-
land inmiddels een bekende 
naam voor reparaties van au-
toschades en in Velserbroek 
gevestigd aan de Broeker-
dreef 80.

,,Maar’’, vertelt Ellen Willems, 
verantwoordelijk voor PR & 
Marketing binnen het concern. 
,,Veel minder bekend is het feit 
dat mensen ook voor ande-
re zaken bij ons terecht kun-
nen. Zijn de keukenkastjes bij-
voorbeeld aan een nieuw kleur-
tje toe, moet de stoel opnieuw in 
de verf of wil je je fiets een op-
vallend kleurtje geven? Wij heb-
ben de middelen en de exper-
tise in huis en doen vooraf een 
gratis prijsopgave.’’
Een ander marktsegment waar 
men zich bij Reco op richt zijn 
de scooters die in steeds grote-
re aantallen op de weg komen. 
,,Ingeval van schade gaan veel 

gebruikers nu nog naar de leve-
rancier, maar die moet  de on-
derdelen vaak ook bestellen en 
dan moeten ze nog in de juiste 
kleur worden gespoten en ko-
men dan weer bij ons terecht.  
Men kan natuurlijk ook direct 
naar ons toekomen want een 
auto of een scooter repareren is 
voor ons hetzelfde en wil je ge-
woon een makeover van je hui-
dige scooter dan kan dat ook.  
En als je scooter bij ons is voor 
reparatie, dan stellen wij gratis 
een elektrische scooter ter be-
schikking’’, vertelt Ellen.
Op initiatief van de Reco Au-
toschade Groep is een specia-
le website in het leven geroe-
pen die alle mogelijkheden  op 
dit scootergebied duidelijk laat 
zien. Ellen wijst nog op het feit 
dat er, via deze site, ook een 
prachtige prijs valt te winnen, 
namelijk een elektrische Ebretti  
scooter ter waarde van
2.200,- euro. Hiervoor moet je je 
eigen scooterfilmpje uploaden 

waar een leuk of bijzonder ver-
haal achter schuil gaat. ,,Beslist 
geen gevaarlijke stunts, want 
die komen voor deze prijs niet in 
aanmerking’’, benadrukt ze. Kijk 
voor alle informatie op: www.
scooterspuiten.nl. (Joop Waijen-
berg)

Swingen bij 
Beach Inn op 

zaterdag 
16 juli a.s. 

afgelast ivm het 
slechte weer.

De Radio 
Decibel 

Beach Tour is 
verplaatst naar 

zaterdag 27 
augustus.

Regio - Zondag omstreeks 
03.50 uur hielden politie-
agenten op de Rijksstraat-
weg in Haarlem een 31-jarige 
Amsterdammer aan. De aan-
dacht van de agenten werd 
getrokken omdat de man in 
een auto zat die beschadigd 
was en met twee lekke ban-
den stilstond. Uit nader on-
derzoek bleek de man eerder 
die nacht omstreeks 23.55 uur 
een aanrijding te hebben ver-
oorzaakt op het Pontplein in 
Velsen-Zuid. Na de aanrijding 
was hij doorgereden zonder 
zich bekend te maken. Hij is 
voor nader onderzoek inge-
sloten. De politie heeft pro-
ces-verbaal tegen de man 
opgemaakt.

Doorgereden 
na aanrijding
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Medische keuring en 
rijbewijs via Regelzorg
Regio - Wie als 70-plusser 
graag auto wil blijven rijden, 
moet zich onherroepelijk een 
keer medisch laten keuren. 
Dat kan een langdurige, inge-
wikkelde en kostbare proce-
dure zijn. Het is wel raadzaam 
vier maanden voordat het rij-
bewijs verloopt af te spreken.

Aparte aandacht verdient de ca-
tegorie automobilisten - van alle 
leeftijden! - van wie de gezond-
heidstoestand is gewijzigd ter-
wijl het rijbewijs nog geldig is. 
Mensen die te maken krijgen 
met CVA’s (beroerten), oogaan-
doeningen, multiple sclerose, 
dementie, maar ook suikerziek-
te of ADD/ADHD, doen er goed 
aan om, dit tussentijds bij het 
CBR te melden. Voor hun eigen 
veiligheid en die van anderen, 
maar ook met het oog op hun 
verzekering. Wanneer er onver-
hoopt een ongeluk gebeurt en 
er komt een niet gemelde aan-
doening aan het licht, dan kan 
dat nare gevolgen hebben.
Deze zogenaamde tussentijd-
se melding kan men doen door 
het kopen van een Eigen Verkla-
ring bij de gemeente. Een arts 
moet dan een aantekening hier-
op plaatsen.
Sinds 2005 is een medische keu-
ring ook verplicht bij het beha-
len van en het verlengen van het 
rijbewijs C/D/E. Veel chauffeurs 
zijn hiervan niet op de hoogte en 
komen hier pas achter op het 
moment dat zij bij de gemeente 
het rijbewijs willen laten verlen-
gen. Deze groep komt hierdoor 
in tijdnood. Heeft men dit rij-
bewijs beroepshalve nodig dan 
kan het helpen om een werk-
geversverklaring of een uittrek-
sel van de KvK naar het CBR te 
sturen waarin dit wordt vermeld. 
Tip: loopt de procedure nog bij 

het CBR en is het rijbewijs verlo-
pen, meld dit dan bij de verzeke-
ringsmaatschappij.
Voor automobilisten uit IJmui-
den en omgeving die een mak-
kelijke en voordelige manier 
zoeken, organiseert Regelzorg 
regelmatig een keuringsdag bij 
Verzorgingshuis Breezicht. De 
kosten bedragen 35 euro, met 
uitzondering van chauffeurs jon-
ger dan 70 jaar met een zoge-
naamd ‘groot rijbewijs’: zij be-
talen 52,50 euro voor de keu-
ring. Locatie: Keizer Wilhelm-
straat 1, IJmuiden. Let op: men 
kan niet rechtstreeks bij de lo-
catie afspreken. Data: 5 augus-
tus, 2 september en 7 oktober 
2011. Een afspraak maken kan 
tijdens kantooruren met het lan-
delijke afsprakenbureau van Re-
gelzorg, via 088 - 2323300 of via 
www.regelzorg.nl. Regelzorg or-
ganiseert, in nauwe samenwer-
king met daartoe bevoegde art-
sen, overigens rijbewijskeurin-
gen door heel Nederland op 
meer dan 170 locaties. Overi-
ge locaties in de omgeving zijn 
onder andere Heemskerk, Haar-
lem, Zandvoort en Castricum.

Variatie bij Pan & Cook
IJmuiden aan Zee – Sinds 1 
april zijn Jacqueline van Dorp en 
Roy Koster de trotse eigenaren 
van pannenkoekenrestaurant 
Pan & Cook aan Kennemerboule-
vard 322. Een restaurant met veel 
variatie en heel veel keuze, van 
een eenvoudige pannenkoek tot 
een rijk gevulde. Maar mensen 
zijn uiteraard ook welkom om op 
het terras, dat onlangs opgevro-
lijkt werd, een drankje te komen 
drinken of een kop koffie, of een 
broodje te eten. Pan & Cook is 
het hele seizoen geopend, in de 
herfst gaat de open haard aan. 
Maar daar denken Jacqueline en 
Roy nu nog even niet aan, het is 
nu vooral genieten van het mooie 
uitzicht vanaf het terras. Pan & 
Cook richt zich op een breed pu-
bliek: voor jongeren is het heer-
lijk chillen op de nieuwe loun-
gebanken en ook gezinnen met 
kinderen zullen zich er thuis voe-
len. Voor de kleintjes is er een 
apart speelhoekje waar zij ook 
een filmpje kunnen kijken. Bo-
vendien is er een springkussen 
onderweg, waar zij zich straks 
heerlijk op kunnen uitleven. Jac-
queline en Roy wilden iets neer-
zetten met meer variatie en ook 

de boulevard wat meer leven in-
blazen. Samen met de eigenaren 
van Het Zandhuis willen zij zich 
daar sterk voor maken. Te begin-
nen tijdens de feestweek, van 22 
tot en met 28 juli. Er zal dan bui-
ten een groot podium zijn, waar 
elke dag live muziek te horen is. 
Daarnaast zal er op maandag 25 
juli een speciale kindermiddag 
georganiseerd worden. De kin-
deren kunnen dan onder ande-
re vliegers maken, pony rijden, 
zich laten schminken en er zal 
een groot luchtkussen zijn. Op 
de laatste dag, donderdag 28 ju-
li, zal er een culinaire markt zijn. 
Lokale ondernemers presenteren 
zich hier met hun eigen specia-
liteit, tegen een leuk prijsje. Het 
belooft een heel verrassend ge-
beuren te worden. Zoals gezegd: 
Pan & Cook biedt veel variatie. En 
er is elke maand een leuke aan-
bieding. Voor de maand juli is dat 
een pannenkoek met verse aard-
beien, ijs en slagroom, een ware 
traktatie. Jacqueline en Roy he-
ten hun gasten graag welkom 
in hun pannenkoekenrestaurant 
aan de Kennemerboulevard, te-
lefonisch bereikbaar via 0255-
510859.

Mosselavond 
in restaurant 
Bangkok aan 
Zee
IJmuiden aan Zee - Op don-
derdagen 14 en 21 juli houdt 
restaurant Bangkok aan Zee een 
tweetal mosselavonden. Deze 
avonden kan men heerlijk genie-
ten van gekookte mosselen op 
Thaise wijze bereid. De kosten 
bedragen 22,50 euro per per-
soon. Er is op die avonden een 
beperkt aantal plaatsen beschik-
baar. Dus reserveer nu op 0255-
511911 of op info@bangkokaan-
zee.nl Restaurant Bangkok aan 
Zee is te vinden aan Kennemer-
boulevard 354 in  IJmuiden. 

IJmuiden – Binnenkort start bij 
Smit Fysiotherapie aan de Betel-
geuzestraat 6 een nieuwe disci-
pline: fysiotherapie voor bekken-
problematiek. Mensen met bek-
kenproblemen konden terecht 
bij Het Kruispunt in Heemskerk, 
een multidisciplinair zorgcen-
trum voor bekkenproblematiek. 
Daar waren al veel cliënten uit 
de gemeente Velsen. Maar voor 
mensen die wat slecht ter been 
zijn of afhankelijk van het open-
baar vervoer, was de reis naar 
Heemskerk toch een hele on-
derneming. Om die mensen te-
gemoet te komen, wilde men 
graag ook werkzaam zijn aan de 
andere kant van het Noordzee-
kanaal. Per 3 augustus zal In-
grid Grosfeld (gehurkt op de fo-
to), geregistreerd bekkenfysio-
therapeut, elke woensdag aan-
wezig zijn bij Smit Fysiotherapie. 

Op termijn zal daar ook de vrij-
dag bij komen. Voordat Ingrid bij 
Het Kruispunt aan de slag ging, 
werkte zij jarenlang als fysiothe-
rapeut voor Smit Fysiotherapie. 
Ze is er dus geen onbekende. Ie-
dereen kan te maken krijgen met 
problemen rond het bekken. Dit 
kan leiden tot nare verschijnse-
len, zoals problemen bij het plas-
sen, ontlasten of vrijen. Met als 
gevolg onder meer lage rugpijn, 
buikpijn, incontinentie of obsti-
patie. Toch even iets anders dan, 
zeg maar, een schouderblessu-
re. Discretie is daarom gewaar-
borgd bij Het Kruispunt, sfeer 
en vertrouwen belangrijk. Ingrid 
Grosfeld neemt ruim de tijd voor 
de mensen en geeft een duide-
lijke uitleg over de behandeling. 
Ook geeft zij advies over een 
goede lichaamshouding, een 
goede ademhaling en een bete-

re manier van bewegen. Vanaf 3 
augustus elke woensdag bij Smit 
Fysiotherapie aan de Betelgeu-

zestraat 6, telefonisch bereik-
baar via 0255-520934. Zie ook: 
www.hetkruispunt.nl

Nieuw: bekkentherapie bij Smit Fysiotherapie

Velsen - De gemeente Vel-
sen kent een regeling voor 
vergoeding van schoolkos-
ten. Het gaat hierbij om de re-
geling tegemoetkoming indi-
recte schoolkosten. Deze bij-
zondere bijstandsvoorziening 
is speciaal bedoeld voor ou-
ders met een laag inkomen, 
die kinderen tot 18 jaar op 
het voortgezet onderwijs heb-
ben. Indirecte schoolkosten 
zijn kosten die gemaakt wor-
den voor allerlei bijkomende 
uitgaven naast de onderwijs-
bijdrage en schoolkosten zo-
als het boekengeld. Te den-
ken valt aan schoolactivitei-
ten (bijvoorbeeld schoolreisje 
of werkweek) en bijkomende 
kosten zoals een boekentas, 
materiaal of een fiets. Er geldt 
een maximale vergoeding van 
270 euro per schooljaar. Kos-
ten moeten worden aange-
toond. Het is dus verstan-
dig om de betalingsbewijzen 
te bewaren. Via het formulier 
bijzondere bijstand voor in-
directe schoolkostenkan de 
vergoeding worden aange-
vraagd. Het formulier is te ver-
krijgen via de gemeente of via 
de Formulierenbrigade Vel-
sen. De Formulierenbrigade 
Velsen kan kijken of iemand 
in aanmerking komt en biedt 
ondersteuning bij het aan-
vragen. Verder kijken zij naar 
waar men mogelijk nog meer 
recht op heeft. Maak gewoon 
even een afspraak, via de tele-
foon of computer. Even langs-
komen kan natuurlijk ook al-
tijd, lukt dat niet dan komen 
de consulenten van de For-
mulierenbrigade Velsen aan 
huis. Zij zijn op werkdagen 
bereikbaar via telefoonnum-
mer: 088-8876900. E-mail: 
formulierenbrigadevelsen@
socius-md.nl. De Formulie-
renbrigade Velsen is geves-
tigd in Loket Velsen voor Wo-
nen, Welzijn en Zorg, gebouw 
‘de Delta’, Rijnstraat 2 1972 VG 
IJmuiden.

Vergoeding 
schoolkosten
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Velsen - De voortdurende pe-
rikelen rondom Viva Zorg-
groep heeft geleid tot veel on-
rust. GroenLinks heeft de colle-
ges  van burgemeester en wet-
houders in de regio een brief ge-
stuurd met een aantal vragen. 
Zo wil GroenLinks graag weten   
welk standpunt burgemeester 
en wethouders innemen over 
wat hier gebeurt. Zij vinden het 
bovendien raadzaam dat de ge-
meente zich uitspreekt over de 
acties van de medewerkers van 
Viva Zorggroep. ,,Mogelijk zijn er 
onder dwang contracten aange-
past. Medewerkers zouden zijn 
gechanteerd met dreigend ont-
slag’’, zegt GroenLinks. ,,Kan de 
gemeente een rol spelen in de-
ze zaak of zijn er andere moge-
lijkheden om de betrokken me-
dewerkers bij te staan?’’

Viva Zorggroep

Velsen-Zuid - Zaterdag 23 ju-
li is dit jaar geprikt voor de sup-
portersklusdag van Telstar. De-
ze klusdag wordt de laatste ja-
ren vanuit de supportersvereni-
ging gehouden, zo ook dit jaar. 
Om het stadion er weer piekfijn 
uit te laten zien voor het nieuwe-
van het seizoen (en niet te ver-
geten de open dag van 30 ju-
li) worden Telstarsupporters ge-
vraagd zich aan te melden en 
mee te helpen. Heb je ideeën 
om iets in het stadion te verbe-
teren of op te knappen, dan is dit 
de kans om het aan te pakken, 
mits het bij het redelijke en bin-
nen de mogelijkheid blijft. Gelie-
ve zelf gereedschap mee te ne-
men van huis omdat er niet voor 
elke klus gereedschap is. Telstar 
verzorgt de lunch en het drin-
ken tijdens deze dag die duurt 
van 09.00 uur tot 17.00 uur. Na-
tuurlijk kun je ook een gedeelte 
van de dag komen. Opgeven kan 
via info@svtelstar.nl en stuur ge-
lijk idee(ën) mee, zodat klussen 
kunnen worden besproken en 
voorbereid.

Supporters 
Telstar klussen

Regio - Sinds eind juni is de strip-
penkaart afgeschaft en is de  OV-
chipkaart de manier van reizen. 
Weet u niet hoe en waar u de-
ze kunt krijgen? WonenPlus kan 
u hierbij helpen. Al een maand is 
de OV-chipkaart het enige ver-
voerbewijs voor het openbaar 
vervoer in Noord-Holland. Of u 
nu met de bus of de trein reist. 
Misschien hebt u al gelezen dat 
er verschillende OV-chipkaarten 
zijn. De vraag is welke kaart het 
meest geschikt is. De ouderenad-
viseurs van Zorgbalans kun-
nen helpen bij het maken van de 
juiste keuze. Hebt u internet dan 
kunt u al veel informatie vinden 
op www.ov-chipkaart.nl. Geen in-
ternet? Bel dan WonenPlus 0255-
518888 voor een afspraak met 
een ouderenadviseur.

OV-Chipkaart

Naar Het Zandhuis voor 
tapas en hamburgers
IJmuiden aan Zee – Sinds 
twee maanden heeft Het Zand-
huis aan de Kennemerboulevard 
330 nieuwe eigenaren: Herman 
Koster en Petra van der Linde. 
Ze zijn gedreven en enthousiast 
en hebben veel plannen. Ze ke-
ken goed naar het al bestaan-
de aanbod van de boulevard en 
besloten er iets nieuws aan toe 
te voegen: tapas en hambur-
gers. Met heel veel keuze: niet 
alleen Spaanse tapas, maar uit 
alle windstreken. Zo willen Her-
man en Petra voor wat meer va-
riatie op de Kennemerboule-
vard zorgen. Voor Petra voelt het 
neerstrijken aan de boulevard 
als thuiskomen: ze werkte jaren-
lang in diverse strandpaviljoens. 
Ze begon er ooit als afwashulp, 
later stond ze in verschillen-
de keukens. Daar leerde ze ook 
tapas maken. Petra geniet er-
van bezoekers een heerlijk me-
nu voor te zetten. Daarnaast wil-
len Herman en Petra, samen met 
de eigenaren van Pan & Cook, 
de boulevard weer wat meer 
op de kaart zetten, nieuw le-
ven inblazen. Het is heerlijk om 

op de boulevard te zijn, maar er 
mag wel wat meer gebeuren. En 
daar hebben ze grootse plannen 
voor. Te beginnen bij de feest-
week, van 22 tot en met 28 juli. 
Er zal dan buiten op de Kenne-
merboulevard, tussen Het Zand-
huis en Pan & Cook in, een groot 
podium verrijzen waar elke dag 
live muziek te beluisteren is. Het 
exacte programma zal binnen-
kort te zien zijn op www.het-
zandhuis.nl. Dus ga lekker naar 
Het Zandhuis aan de Kenne-
merboulevard en geniet met het 
prachtige uitzicht op de jacht-
haven en voorbij varende boten 
van de heerlijke tapas en ham-
burgermenu’s, tijdens de feest-
week van de bands op het po-
dium en later van nog veel meer 
verrassingen. Dan hebben Pe-
tra en Herman nog een aardig-
heidje voor de bezoekers: bij het 
inleveren van de advertentie el-
ders in deze krant betalen zij 
voor twee heerlijk koffie of cap-
puccino slechts drie euro. Het 
Zandhuis is elke dag open van-
af 10.00 uur. Zie ook www.het-
zandhuis.nl

Winnaar Rabobank 
BankBattle te water
Velsen - Vorige week dins-
dag ging het winnende team 
van de Rabobank BankBat-
tle, groep 7/8 van de Duinroos, 
kanovaren in Spaarnwoude. 
Jongeren zijn een belangrij-
ke schakel in de samenleving. 
Daarom is de Rabobank erg 
betrokken bij deze doelgroep. 
Rabobank Velsen en Omstre-
ken organiseert dan ook ver-
schillende lokale acties, waar-
onder de ‘BankBattle’, de ‘Ra-
bo Jongeren Ideeënprijs’, de 
‘Spaarweek’ en de ‘Topkid Ko-
ninginnedagactie’. Op deze 
manier leren kinderen al spe-
lender wijs omgaan met geld, 
sparen en ondernemen. 
De BankBattle is een internet-
gestuurde kennisquiz voor de 
groepen 7 en 8 van het basis-
onderwijs. In april gingen vijf 
basisscholen met in totaal 9 
teams uit Velsen, met elkaar de 
strijd aan voor wat betreft hun 
parate kennis en computer-
vaardigheden. Hierbij gaat het 
om uitvoering van praktijkop-
drachten en het beantwoorden 
van vragen. Deze hebben be-
trekking op o.a. schoolvakken, 
muziek, computers, techniek, 
radio, televisie en internet.
De eerste plaats werd gehaald 
door De Duinroos. Zij hadden 
binnen 54 minuten de juiste 
oplossing. De groep kreeg als 

hoofdprijs een kanotocht aan-
geboden door ‘Step & Ko’ en 
Rabobank Velsen en Omstre-
ken. ‘Step & Ko’ is al meer dan 
10 jaar actief in Haarlem en 
omgeving, zij bieden sportieve, 
creatieve en culinaire arrange-
menten aan.
Het was een warme zonnige 
dag, de mooiste dag van de 
week. De leerlingen gingen op 
een ludieke manier kennisma-
ken met het natuurgebied van 
Spaarnwoude. De groep werd 
ontvangen door ‘Step en Ko’ bij 
‘De Watergeus’. Na een korte 
instructie, een drankje en een 
bemoedigend woordje vertrok-
ken zij al roeiend door de wa-
teren van Spaarnwoude.
Na ruim twee uur varen, waren 
de leerlingen toch wat moe in 
de armen, iets afgekoeld van 
de wind en hongerig van de 
inspanning. Dus lekker in het 
zonnetje een patatje eten en 
bijkomen. Het was een gezel-
lige ochtend, de kinderen heb-
ben enorm genoten.
Juf Fenny van de Duinroos is 
trots op haar klas: ,,Vorig jaar 
heeft mijn groep ook gewon-
nen, toen mochten we met een 
oude Amerikaanse schoolbus 
naar het Van Goghmuseum in 
Amsterdam. Nu lekker aan het 
water, super leuk! Volgend jaar 
weer een Rabo BankBattle?’’

Vrouwen weerbaarder
IJmuiden - Nieuw bij Tinca Tin-
ca: Krav Maga voor vrouwen, ie-
dere dinsdag en donderdagavond 
van 20.30 tot 21.30 uur. Krav Ma-
ga vindt zijn oorsprong in Israël 
en is gebasseerd op verdediging.  
De les begint met een warming/
up. Daarna leert men grepen, 
stoten en schoppen.  Vervolgens 
wordt dit in nagebootste situa-
ties toegepast, waardoor de reac-
tie en de zelfverzekerheid van de 
vrouwen groter wordt. Bij veelvul-
dige herhaling worden de grepen 
eigen en zijn de vrouwen in staat 
hun mannetje te staan. Een keer 
in de twee maanden worden de 
grepen buiten geoefend waarbij 
reële situaties nagebootst wor-
den. Naar mate de vrouwen ge-
trainder raken worden er ook si-
tuaties geoefend met messen, pi-
stolen en knuppels.   Al met al 
een opbouwende training waar-
bij meerdere aspecten aan bod 
komen die vrouwen in het da-

gelijkse leven kunnen gebruiken 
om goed om te kunnen  gaan 
met diverse vormen van agres-
sie en lichamelijk geweld. De les-
sen worden gegeven door En-
gel Koomen.    Adres Tinca-Tin-
ca: Edisonstraat 14 in IJmuiden. 
Meer weten? Bel 06-52007209.

Avontuurlijke 
bunkerwandelingen
IJmuiden - Het is weer moge-
lijk om een bunkerwandeling 
te boeken. Eén van de gidsen 
van WN2000 neemt de wan-
delaars mee op een spannen-
de ontdekkingstocht langs en 
door de bunkers in de zeereep. 
Uiteraard worden tijdens de 
tocht alle wetenswaardighe-
den verteld. Op basis van in-
schrijvingen worden voor ou-
ders met kinderen de avond-
rondleidingen zoveel moge-
lijk uitgevoerd als familierond-
leiding, aanbevolen minimum 
leeftijd: 7 jaar. Men streeft naar 

maximaal 20 deelnemers per 
gids, om te zorgen dat het ver-
haal voor iedereen verstaan-
baar is, ook in de soms wat 
krappe ruimtes van de bun-
kers. 
Deelnamekosten zijn 6,50 eu-
ro per persoon, ongeacht leef-
tijd. Vooraf inschrijven is ver-
plicht, dit kan alleen online 
via de website. Zie ook www.
WN2000.nl of mail naar info@
WN2000.nl. Zie ook www.Bun-
kerMuseum.nl voor informatie 
over het Bunker Museum en 
geplande bunkerwandelingen.
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Stadsvernieuwing 
in Oud-IJmuiden
IJmuiden - Als eerste apparte-
mentencomplex werd afgelopen 
week het gebouw De Vreede op-
geleverd. De nieuwbouw op de 
hoek van de Oranjestraat/Bree-
saapstraat, tegenover hotel Au-
gusta, is het begin van de stads-
vernieuwing in Oud-IJmuiden. Op 
deze plek, waar eerst oude por-
tiekflats en bedrijfspanden ston-
den die inmiddels zijn gesloopt, 
is De Vreede het eerste van drie 
nieuwbouwprojecten die aldaar 
worden gerealiseerd. 
Dit complex van Woningcorpo-
ratie AWV Eigen Haard omvat 14 
koopgarant appartementen en 20 
betaalbare huurappartementen. 
Het tweede project van AWV Ei-
gen Haard op deze plek is het ap-
partementencomplex De Vrijhijt 
dat zal bestaan uit 27 koopga-
rant appartementen, 30 vrije sec-
tor huurappartementen, 15 soci-
ale zorgappartementen en 10 vrij 
sector koopappartementen. De 
oplevering van De Vrijhijt staat 
gepland voor het najaar van 2011. 
Daarnaast is door Woningbedrijf 
Velsen een start gemaakt met de 
bouw van 52 appartementen en 
is door AWV Eigen Haard  be-
gonnen met het project De Voor-
waarts, tegenover het Thalia The-
ater, dat zal bestaan 30 eenge-
zinswoningen en stadswoningen.
Wethouder Ronald Vennik bena-

drukte in zijn toespraak de kwa-
liteit van appartementen alsme-
de het belang van de uitstraling 
die deze nieuwbouw voor Oud-
IJmuiden betekent. Ook sprak hij 
een woord van dank uit aan de 
bewoners die door hun betrok-
kenheid tijdens ontwerp en bouw 
ervoor hebben gezorgd dat de 
woningen aansluiten bij wat de 
mensen precies willen. Ook leg-
de hij een link naar de onlangs 
aangenomen Visie op Velsen en 
noemde dit project een voorbeeld 
van hoe het zou moeten in de 
toekomst.
Een duidelijk trotse Peter van 
Ling, directeur van AWV Eigen 
Haard, noemde deze eerste rea-
lisatie een bijzonder moment, op 
een bijzondere plek en in een his-
torisch gebied. Ook kon hij mel-
den dat alle koopwoningen in-
middels zijn verkocht. Als offi-
ciële openingshandeling en on-
der het toeziend oog van toe-
komstige bewoners, genodigden 
en belangstellenden, werd door 
Peter van Ling en Ronald Ven-
nik tenslotte een enorme, opge-
blazen champagnefles ‘ontkurkt’. 
Dat wil zeggen na een harde ruk 
aan een touw ging de kurk open 
en stroomde een grote hoeveel-
heid ballonnen uit de fles. Zie ook 
www.awveigenhaard.nl en www.
wbvelsen.nl (Joop Waijenberg)

Velserbroek - Op beide locaties 
van basisschool De Beekvliet in 
Velserbroek hangt sinds de-
ze week een AED-apparaat aan 
de wand. De afkorting AED staat 
voor automatische externe defi-
brillator. Dit is een apparaat dat 
bij een verstoord hartritme een 
elektrische schok kan toedienen 
waardoor het hart weer zijn nor-
male ritme terug kan krijgen. 
Met hulp van een aantal spon-
sors heeft De Beekvliet twee 
van deze apparaten aan kunnen 
schaffen waardoor er nu in Vel-
serbroek weer twee plaatsen zijn 
bijgekomen waarop zo’n appa-
raat voor noodgevallen bereik-
baar is. Het is natuurlijk fantas-
tisch dat Fluor, Van Poelgeest, 
DirkTeur Allround, Medi-Select 
en Pro-Act IT er samen met De 
Beekvliet voor hebben willen 
zorgen dat de AED’s geplaatst 
konden worden. Er zijn door het 
land heen al heel wat levens ge-
red met dergelijke apparaten en 
een dekkend netwerk van goed 
bereikbare AED’s is de beste 
manier om dit aantal flink te ver-
hogen. Daaraan wilde De Beek-
vliet graag haar steentje bijdra-
gen. Een groep van ongeveer 15 
leerkrachten van De Beekvliet is 
al geschoold in zowel reanima-
tie als het gebruik van de AED. 
Mocht het dus ooit zover komen 
dat een van de 450 kinderen, of 
de honderden ouders die dage-
lijks in het schoolgebouw ko-
men, reanimatie nodig heeft, dan 
kunnen zij hier prima voor zor-
gen. Een veilig idee, al hoopt ie-
dereen natuurlijk dat er uiteinde-
lijk een dikke laag stof op deze 
apparaten komt te liggen en dat 
het reanimeren beperkt blijft tot 
de oefenpop.

Dave en Anieke bij 
kinderboekenjury
IJmuiden - Dave Broek, leerling 
van basisschool De Zandloper en 
Anieke Verwoerd, leerling van ba-
sisschool Het Kompas waren vori-
ge week zaterdag bij de bekend-
making van de winnende kinder-
boekenschrijvers door de kinder-
boekenjury.
Zij waren uitgenodigd door hun 
favoriete schrijvers. Dave is fan 
van Geronimo Stilton (Fantasia) 
en Anieke leest graag boeken van 
Marjon Hoffman (Floor is smoor). 
Er waren 80 kinderen uit heel Ne-
derland aanwezig bij de prijsuit-
reiking, die plaats vond in hotel 
De Goudfazant in Amsterdam, tij-

dens een super chique high tea. 
Dave en Anieke kennen elkaar 
van de IJmuider Reddingsbriga-
de, maar ze wisten niet van el-
kaar dat ze aanwezig zouden zijn. 
Daar kwamen ze pas in Amster-
dam achter.  De lievelingsschrijver 
van Dave, Geronimo Stilton, won 
in de categorie 6 tot en met 9 jaar 
met het boek Fantasia 5. In de ca-
tegorie 10 tot en met 12 jaar won 
Francine Oomen met het boek 
Hoe overleef ik mijn vader? Het is 
al de negende keer, dat Francine 
wint. Dave en Anieke vonden het 
superleuk, om het hele gebeuren 
mee te mogen maken.

Defibrillator 
op Beekvliet

Velsen - Met de oplossing ‘Af-
scheid’ van Glennis Grace heb-
ben de volgende personen 
bij onze krant twee vrijkaar-
ten voor 2Generations, zaterdag 
bij Beachclub Vroeger in Bloe-
mendaal, gewonnen. De win-
naars zijn Karen Koster, An-
ton & Marlon van Leeuwen en 
Nathalie Molenaar. Zie ook 
www.2generations.nl

Gratis naar 
2Generations

Huttenbouwweek 
bij De Dwarsligger
IJmuiden - Van zaterdag 23 juli 
tot en met vrijdag 29 juli houdt 
buurtcentrum De Dwarsligger 
weer de jaarlijkse huttenbouw-
week voor kinderen in de leef-
tijd van 5 tot en met 12 jaar. De 
huttenbouw is dagelijks van 
10.00 tot 16.30 uur en wordt 
gehouden bij het Rokerspad 
achter de Keetberglaan. De 
prijs per dag is 1,50 euro en 
een weekkaart kost 7,50 euro.
Het thema van dit jaar is ‘Grie-
zeldorp’, dus niet alleen tim-
meren maar ook griezeldingen 
maken. Spijkers, hout en be-
geleiding zijn aanwezig, maar 
een hamer moet je zelf mee-

brengen. Wanneer je het warm 
krijgt van het timmeren dan 
kun je afkoelen onder de dou-
che of in het zwembad. Je kan 
natuurlijk een lunch van huis 
meenemen, maar patat, ijs en 
limonade is ook te koop. De 
hele week worden leuke spel-
letjes gedaan en kunnen de 
kinderen vlaggen en griezelfi-
guren maken. Elke dag is de 
mogelijkheid om je zo griezelig 
mogelijk te laten schminken. 
En wie zich onverhoopt op de 
vingers slaat, kan rekenen op 
de altijd aanwezige en deskun-
dige EHBO. Meer weten? Bel 
0255-512725.

GS geeft ontheffing
Tuincentra De Biezen 
mogen uitbreiden
Velsen - Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland hebben po-
sitief gereageerd op het onthef-
fingsverzoek van de gemeente 
Velsen voor economische ont-
wikkelingen in de bufferzone ‘De 
Biezen. Het gaat om uitbreiding 
en verplaatsing van twee uit hun 
jas gegroeide tuincentra. 
Gedeputeerde Staten hebben, na 
het positieve advies van de Ad-
viescommissie Ruimtelijke Ont-
wikkeling (ARO), ontheffing ver-
leend aan de gemeente Velsen 
om de uitbreiding en verplaat-
sing van twee tuincentra ruimte-
lijk mogelijk te maken. De pro-
vincie vindt de plannen van bei-
de tuincentra voldoende onder-
bouwd en nut en noodzaak er-
van zijn aangetoond. Ook heeft 
het gemeentebestuur van Velsen 
inzichtelijk gemaakt dat voor-
ziene uitbreiding van tuincentra 
niet tot verstoring van de regio-
nale detailhandelsstructuur leidt.
Gedeputeerde Staten zijn wel 
kritisch over de landschapvisie 
van de gemeente Velsen over de 
groene buffer tussen Santpoort 
en Driehuis. Zij zullen daarom 
toezien op verwerking van de 

aanbevelingen van de ARO in 
het voorontwerp bestemmings-
plannen ‘De Biezen’. 
De verleende ontheffingen zijn 
feitelijk aan twee tuincentra ver-
leend voor het verbouwen en 
verplaatsen ervan. Een tuincen-
trum is gevestigd aan Hagelin-
gerweg 210 en wil op dezelf-
de locatie uitbreiden. Het ande-
re tuincentrum wordt naar Rijks-
weg 289 in Velserbroek ver-
plaatst. Voor beide geldt dat de 
bebouwing sterk gedateerd is en 
dat uitbreiding op een andere lo-
catie binnen bestaand bebouwd 
gebied niet mogelijk is. Dit ligt 
voor tuincentra ook niet voor de 
hand.
Het gebied ‘De Biezen’ is in de 
provinciale structuurvisie aan-
geduid als landelijk gebied en 
ligt tussen Santpoort-Noord en 
Driehuis. Voor ruimtelijke ont-
wikkelingen buiten bestaand 
bebouwd gebied, zoals het bou-
wen van bedrijven, is ontheffing 
van de provincie vereist. Hiervoor 
moeten nut en noodzaak en het 
ontbreken van alternatieve loca-
ties binnen bestaand bebouwd 
gebied worden aangetoond.
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“Nabestaanden 
de tijd geven. 
Dat vind ik 
belangrijk.”

Martien Ros, Uitvaartverzorger

Uitvaartverzorging IJmond
www.ijmonduitvaart.nl   tel. 0800-0375
UITVAARTCENTRA: Waalstraat 101, IJMUIDEN 
 Velserweg 18, BEVERWIJK

De mensen van Uitvaartverzorging IJmond.
Vertrouwd dichtbij.

KvK en MKB-IJmond 
adviseren Kennemerlaan
IJmuiden - De Kamer van Koop-
handel en MKB-IJmond hebben 
gezamenlijk - op verzoek van 
Zakencentrum Kennemerlaan - 
een adviesrapport geschreven 
over de kansen en bedreigingen 
voor de Kennemerlaan in IJmui-
den. Het adviesrapport dient als 
basis voor politiek Velsen en de 
in de laan gevestigde onderne-
mers om de grandeur van wel-
eer weer terug te geven aan de 
winkelstraat.
De Kennemerlaan is een bijzon-
dere winkelstraat waarin wonen, 
detailhandel, zakelijke dienst-
verlening en horeca vertegen-
woordigd zijn. De ondernemers 
zijn georganiseerd in Zakencen-
trum Kennemerlaan. Tijdens een 
door het Zakencentrum georga-
niseerde zeer drukbezochte bij-
eenkomst reikte de directeur van 
de Kamer van Koophandel, Han-
kie van Baasbank, dinsdagavond 
het adviesrapport uit aan voor-
zitter Cees van de Made en Ar-
jan Verkaik, wethouder Econo-
mische Zaken te Velsen. Ook 
wethouder Vennik - met onder-
meer openbare ruimte in zijn 
portefeuille - en andere raadsle-
den waren aanwezig om het rap-
port in ontvangst te nemen. Roel 
Huisman, voorzitter van MKB-
IJmond, gaf in zijn speech aan 
dat juist gezamenlijk optrekken 
in het tot stand brengen van een 
collectieve branding van de Ken-
nemerlaan essentieel is voor de 
herkenbaarheid. Huisman prees 
verder de actieve rol welke be-
stuurslid Harald Heijmerikx heeft 
gespeeld bij het tot stand komen 

van het rapport. Als kansen geeft 
het rapport aan dat een verplaat-
sing van de weekmarkt naar de 
Kennemerlaan, de nieuwbouw 
in Oud IJmuiden, het aantrek-
ken van daghoreca en winkels in 
het niet dagelijkse boodschap-
pensegment, een eenduidige 
sfeervolle uitstraling en last-but-
not least veiliger toegang voor 
fietsers en voetgangers grote 
mogelijkheden voor de onderne-
mers tot gevolg kunnen hebben. 
Mede door een passantenen-
quête en de professionele blik 
van enkele experts op de Ken-
nemerlaan zijn deze adviezen tot 
stand gekomen.  
Met het advies willen KvK Am-
sterdam en MKB IJmond de 
winkeliers ondersteunen in hun 
ambitie door een aantal inzich-
ten op tafel te leggen en hier 
adviezen aan te koppelen. Fa-

bian Nagtzaam, regiodirecteur 
van MKB-IJmond, en Gerik ten 
Berge, KvK regioadviseur, ver-
woordden het als volgt: ‘Met dit 
advies wordt een basis gelegd 
voor een gerichte samenwer-
king tussen ondernemers, ge-
meente en pandeigenaren bij de 
doorontwikkeling van de Kenne-
merlaan als winkelproduct en in 
haar merkvorming. Mede dank-
zij de enthousiaste inzet van de 
betrokken ondernemers uit de 
Laan is dit inspirerende rapport 
tot stand gekomen. Het is nu aan 
de politiek en ondernemers om 
de laan weer haar grandeur van 
weleer terug te geven en de con-
sument te verleiden tot het doen 
van haar inkopen. Overheid en 
bedrijfsleven zullen de handen in 
één moeten slaan om deze kwa-
liteitsimpuls te realiseren!’  (foto: 
Ton Heijnen)

Beestenbus op de Klipper

IJmuiden - Dinsdag heeft de 
ouderraad van de Klipper de kin-
deren bedankt voor de grote in-
zet tijdens de kinderkermis van 
afgelopen februarimet de Bees-
tenbus van dierentuin Ouwe-
hands dierenpark Rhenen. 
In een klaslokaal hadden de die-
renverzorgers allerlei dieren-

spullen uitgestald en mochten 
de kinderen de opgezette die-
ren bekijken en aaien. De ske-
letten van de olifanten en leeu-
wen maakten ook grote in-
druk op de kinderen. In de bo-
venbouw lag de nadruk bij be-
dreigde diersoorten. De dieren-
verzorgers vertelden grappig en 

de kinderen werden er goed bij 
betrokken. ‘Juf ik wil ook later in 
de dierentuin gaan werken’, was 
een veel gehoorde kreet op de-
ze dag. In september gaan ze 
de dieren bekijken in de dieren-
tuin want daar gaat nu natuur-
lijk het schoolreisje heen. Ouder-
raad bedankt.

Duin en Kruidberg Mavo
Leerlingen lopen 
maatschappelijke stage
Velsen - Begin juli liepen 77 
tweedeklassers van de Duin 
& Kruidberg Mavo hun maat-
schappelijke stage bij maar liefst 
18 verschillende organisaties in 
Velsen en omstreken. 
De leerlingen werden verdeeld in 
grote en kleine groepen en met 
of zonder begeleiding van een 
docent op pad gestuurd naar 
een organisatie. In het stage-
boekje omschrijft de school de 
verschillende leerdoelen: meer 
inzicht krijgen in de samenle-
ving, de kans krijgen anderen te 
leren kennen, het gevoel krijgen 
erbij te horen, iets doen waar je 
trots op kunt zijn en leren om-
gaan met situaties die min-
der gestructureerd zijn dan op 
school.
Donderdagochtend vertrokken 
20 leerlingen en 20 gasten van 
De Zonnebloem in een touring-
car naar Artis, alwaar de leerlin-
gen één op één met ‘hun’ gast 
een gezellige dag beleefden. 
Met PWN werden er prunussen 
uitgestoken in de Kennemer-
duinen, wat zwaar werk bleek 

te zijn. Ook bij Recreatie Noord-
Holland moesten de leerlingen 
flink aan de bak. Boswachter 
Theo Brouwer had het idee op-
gevat om samen met de stagiairs 
een nieuw schelpenpad aan te 
leggen. Na afloop was hij meer 
dan tevreden over het resultaat. 
Voor ChildsLife gingen de sta-
giairs langs de deuren om ou-
de mobieltjes in te zamelen. Met 
de opbrengst kan de hulporga-
nisatie zorgen voor water, voed-
sel en onderwijs in Kenia. Kort-
om, de leerlingen hebben hun 
uren leerzaam en nuttig besteed. 
Wie weet zijn zij de vrijwilligers 
van de toekomst.
De makelaars maatschappelij-
ke stage Velsen, Nicole Sheridan 
en Jonna Becker, zijn diegenen 
die organisaties en scholen bij 
elkaar brengen en dit soort pro-
jecten op touw zetten. Ook advi-
seren en ondersteunen zij in de 
inbedding van maatschappelij-
ke stage bij organisaties. Heeft 
u een idee of wilt u meer we-
ten over de mogelijkheden? Mail 
dan naar mas@welzijnvelsen.nl
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Hiphop workshop
op De Zandloper
IJmuiden - Na een zeer ge-
slaagde sportdag, hadden de 
leerlingen van de Zandloper, 
groep 3 tot en met 8, afgelopen 
donderdag een hiphop work-
shop. 
Een aantal weken geleden bel-
de Chantal Lensen van dans-
school MovesYou naar de school 
om een gratis workshop aan te 
bieden. Vanaf september opent 
zij namelijk haar nieuwe dans-
school in IJmuiden. Zij gaat les 
geven op de maandag in gym-
zaal Sluiswijk. Chantal is meer-
voudig Nederlands Kampioen, 
heeft kwalificaties op het Euro-
pees en Wereldkampioenschap-
pen Hiphop en ervaring met in-
ternationale en nationale thea-
terproducties en optredens.
De kinderen en leerkrachten 

hebben enorm genoten. Op een 
rustige, professionele en vooral 
enthousiaste manier leerden ze 
de kinderen echte, maar haalba-
re hiphop moves aan. De muziek 
die ze gebruikt is ook lekker van 
deze tijd en wanneer de eerste 
beats klinken verschijnen er al 
grote glimlachen op de gezich-
ten van de kinderen; ‘vette mu-
ziek juf!’. Ook een trotse leerling 
van groep 6, Angel, die weet te 
vertellen dat de belangrijkste ba-
sispas ‘de bounce’ is.
En de juffen genieten om half 4 
nog even na van de gemaakte 
filmpjes; ‘jeetje, jouw leerlingen 
deden het ook goed zeg!’
Chantal Lensen organiseert op 
maandag 5 september een gratis 
workshop. Zie ook www.dans-
schoolmovesyou.nl.

Sportdag op De Klipper
IJmuiden- Na alle toetsen van 
de afgelopen periode konden 
de kinderen van basisschool de 
Klipper (Sluiswijk) hun hart op-
halen tijdens een oergezellige 
sport/ fitdag die werd georgani-
seerd op dinsdag 5 juli. 
Alle kinderen, van klein tot 
groot, hebben zich weer uitste-
kend vermaakt tijdens deze zeer 
sportieve en zonnige dag. Rond-
om de school waren allerlei ac-
tiviteiten uitgezet zoals blindvol-

leybal, een stormbaan, skippy-
ballen op een 6-persoons skip-
pybal. In de hal van de school 
konden de groepen om de beurt 
meedoen met aerobics, bege-
leid door een zeer enthousias-
te moeder.
Op sportpark Suomi werden 
twee clinics gegeven, hordelo-
pen en verspringen. Er zijn hier 
vele records verbroken.De kin-
deren kunnen weer terugkijken 
op een zeer geslaagde dag.

Minibiker Don Groos 
op eenzame hoogte
IJmuiden - Door beide races te 
winnen in het Duitse Rampsloh 
heeft minibiker Don Groos uit 
IJmuiden nu een voorsprong op-
gebouwd van 62 punten.
De weersomstandigheden wa-
ren zo wisselend dat er voortdu-
rend naar de lucht gekeken werd 
om te kijken of er op regenban-
den of droogweerbanden moest 
worden gereden. Gelukkig had 
het team van Don Groos steeds 
goed gegokt. 
De eerste manche was, startend 
vanaf plek vier, een stevig ge-
vecht met Roel Loos om de eer-
ste plek. Don won de strijd om-
dat de koppeling van Roel een 
paar rondjes voor de finish eruit 
brandde.
In de pauze van de twee wed-

strijden werd er hard gewerkt 
aan de brommer van Roel want 
er moest gereden en gestreden 
worden. In de tweede race nam 
Don gelijk de kop. In de eerste 
bocht vielen een paar rijders en 
ook Roel was het bokkie. Het 
tempo zat er gelijk goed in en 
gestaag liep Don bij de achter-
volgers weg. De race was span-
nend want de slechte starters 
kwamen steeds verder naar vo-
ren en er ontstonden mooie ge-
vechten. Bij de prijsuitreiking 
werd Don geflankeerd door een 
tweede plek voor Roel Loos en 
een derde voor Patricia Kok. Bei-
den kijken nu naar een punten-
achterstand van 62 punten. De 
volgende race voor het NK is op 
10 september in Lelystad.

Hondje Sammie bezoekt 
Humpie Dumpie
IJmuiden - In samenwerking 
met Bibliotheek Velsen werken 
de peuterspeelzalen mee aan 
het thema zand en water. Cen-
traal staat het boekje ‘Hondje 
aan zee’. 
Hond Sammie bracht een be-
zoek aan peuterspeelzaal Hum-
pie Dumpie. De kinderen zaten 
in de kring op Sammie te wach-
ten. Sammie is heel lief voor kin-
deren en kent heel veel kunst-
jes. Alle kinderen mochten hem 
een koekje geven en kregen van 
Sammie dan een pootje. Ook 
werd Sammie door alle kinderen 
gekamd en mochten ze hem sa-

men met de juf uitlaten. Van al 
dat spelen had Sammie dorst ge-
kregen en zo konden de kinde-
ren zien hoe een hondje drinkt. 
Wat de peuters het leukste von-
den was dat Sammie kon voet-
ballen en een bal uit de lucht op-
vangen. Na heel veel knuffels 
van de kinderen ging Sammie 
weer naar huis. 
De peuters gaan ook nog naar 
de bibliotheek om daar verder te 
gaan met het thema. Op de zaal 
hebben de peuters een kunst-
werk gemaakt rond dit thema en 
dat wordt in de bibliotheek ten 
toon gesteld.

IJmuiden - Voetbalvereniging 
IJmuiden heeft een bloeien-
de zaalvoetbaltak. Komend sei-
zoen gaan er weer tien senio-
ren en een veteranenteam, ruim 
100 leden, aan de KNVB com-
petitie meedoen. Een zaalvoet-
balseizoen begint in september 
en eindigt in april. De wedstrij-
den worden van maandag tot 
en met vrijdag in de Haarlemse 
regio gespeeld, ongeveer 2 à 3 
wedstrijden in de maand. Nade-
re info is te vinden op de website 
van VV Ijmuiden. Hebt u, al dan 
niet met een groep van minimaal 
8 vrienden, interesse om te gaan 
zaalvoetballen, dan kunt u con-
tact opnemen met Eric Jonkman 
vi06-425 33 040).

Bloeiend 
zaalvoetbal bij 
VV IJmuiden

IJmuiden - Vorige week don-
derdagmiddag rond 14.00 uur 
kwam bij de politie een melding 
binnen dat er zojuist een slag-
boom was vernield aan de Zee-
havenweg, ter hoogte van de 
camping. Een groepje mannen 
zou hier verantwoordelijk voor 
zijn. Politiemensen troffen dank-
zij het doorgeven van een duide-
lijk signalement in de omgeving 
een verdachte aan. Het gaat om 
een 33-jarige man uit Velsen-
Noord. Hij is overgebracht naar 
een politiebureau waar hij zal 
worden verhoord.

Slagboom 
vernield

Regio - Op de Westelijke Rand-
weg in Haarlem ontstond vo-
rige week donderdagochtend 
een aanrijding waarbij drie au-
to’s betrokken waren. Enkele in-
zittenden van de auto’s zijn ter 
plekke bekeken door ambu-
lancepersoneel in verband met 
nekklachten, maar niemand 
hoefde naar een ziekenhuis te 
worden vervoerd. De politie con-
troleerde zoals gebruikelijk bij 
een aanrijding alle automobilis-
ten op rijden onder invloed. Bij 
een van de bestuurders werd 
geconstateerd dat hij flink onder 
invloed van alcohol was. Bij hem 
werd een promillage van 1,74 
gemeten, meer dan drie keer de 
wettelijk maximaal toegestane 
waarde. Zijn rijbewijs is ingevor-
derd. De politie stelt een onder-
zoek in naar de exacte toedracht 
van de aanrijding.

Botsing met 
drie auto’s op 
Westelijke
Randweg
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Feestweek IJmuiden, 
daar zit muziek in
IJmuiden aan Zee - IJmui-
den maakt zich alweer op voor 
de Feestweek IJmuiden die start 
op vrijdag 22 juli. Alle activiteiten 
spelen zich af aan de Kennemer 
Boulevard. Naast de kermis, de 
markten en de kortebaandraverij 
zijn er deze dagen veel muzikale 
optredens op het grote buitenpo-
dium dat staat tussen het Zand-
huis en Pan & Cook. Maar ook is 
er regelmatig muziek in diverse 
andere gelegenheden. Ten eerste 
is er natuurlijk de kermis, vanaf 
vrijdag 22 juli. Het eerste optre-
den op het buitenpodium is vrij-
dag 22 juli van 20.00 tot 1.00 uur. 
Dan speelt de Noord-Hollandse 
band Cover Company en wordt 
de feestweek muzikaal ingeluid 
met aanstekelijke pop- en rock-
muziek. Zaterdag 23 juli speelt 
de band Stout (foto) op het bui-
tenpodium. Zij brengen ook veel 
Nederlandse popmuziek, zoals 
van De Dijk en Bløf.
Zondag 24 juli is vanaf 10.30 uur 
een grote braderie op de Kenne-
mer Boulevard met tal van leu-
ke kramen waar volop voordeel 
te halen is. Ook is er volop mu-
ziek, op het buitenpodium van 
14.00 tot 19.00 uur de band Azu-
car Carbbian die vrolijke Caribi-
sche muziek speelt. Van 20.00 tot 
24.00 uur wordt het genieten en 
dansen met de band Different 
Cook, die graag dance classics 
speelt. Bij restaurant IJmuiden 
aan Zee wordt het ook heel ge-
zellig, daar zingt Cock Zwanen-
burg van 14.00 tot 24.00 uur.
Maandag 25 juli zal het ook lang 
gezellig blijven op de Kennemer 
Boulevard, dan speelt de beken-

de band Rebellies de sterren van 
de hemel, van 14.00 tot 24.00 uur. 
Dinsdag 26 juli is de dag van de 
Kortebaandraverij IJmuiden aan 
Zee. De wedstrijden beginnen 
om 13.00 uur. Van 14.00 tot 24.00 
uur kunnen we het aan dj Frans 
en Frans overlaten om het gezel-
lig te houden op de boulevard. En 
ook deze dag treedt Cock Zwa-
nenburg op, van 14.00 tot 24.00 
uur, in restaurant IJmuiden aan 
Zee. 
Woensdag 27 juli zullen verschil-
lende shantykoren laten horen 
dat IJmuiden nog steeds verbon-
den is aan de zee. Vanaf 13.00 
uur zullen de stoere mannen 
en charmante vrouwen van di-
verse shantykoren hun mooiste 
liedjes laten horen. Op het bui-
tenpodium treedt ‘s avonds van 
20.00 tot 24.00 uur de band Ca-
milla Compagnie op. Donderdag 
28 juli is het de dag van de cu-
linaire markt. Dat wordt proeven 
en genieten van heerlijke hapjes 
en drankjes van lokale onderne-
mers. Ook muzikaal is er veel te 
beleven, want van 16.00 tot 19.30 
uur is er de Feest Piano op het 
buitenpodium en van 20.00 tot 
24.00 uur de Paradise Showband.

Folkerts sponsort 
Straatvoetbal Santpoort
Santpoort-Noord - Maandag 1 
augustus zal Straatvoetbal Sant-
poort, tijdens Dorpsfeest Sant-
poort, haar 30-jarig jubileum vie-
ren. Hiervoor is ook een jubileum-
loterij georganiseerd, samen met 
Harddraverij Vereniging Sant-
poort & Omstreken, die dit jaar 
haar 75ste verjaardag viert. 
Jeff Folkerts is al bijna 20 jaar de 
drukker van de programmaboek-
jes van Straatvoetbal Santpoort. 
Hij vertelt dat hij veel sponsort, 
maar dat de sponsoring voor het 
Straatvoetbal wel de meest lang-
durige is. Naast het drukken van 
het boekje heeft Folkerts IJmui-
den dit jaar ook de kosten van het 
drukken van de 5000 loten voor 
de jubileumloterij op zich geno-
men De loten zijn verbluffend 
mooi geworden.
Vanaf heden zijn diverse vrijwilli-
gers van Straatvoetbal Santpoort 
al bezig om de loten te verkopen. 
De gehele opbrengst komt ten 
goede van de Stichting Straat-
voetbal Santpoort die hiermee 

de organisatie van het toernooi 
voor nog eens 30 jaar wil garan-
deren. Bij de aankoop van loten, 
steunt men niet alleen Straatvoet-
bal Santpoort, maar men maakt 
tevens  kans op een van de mooie 
prijzen. De hoofdprijs is een waar-
decheque van  400 euro voor Dis-
neyland Parijs, Verdere prijzen zijn 
maar liefst drie omafietsen met 
draagrek, een 32 inch LG lcd tv, 
een 24 inch jongens fiets, een 
Nespresso apparaat, een digitale 
videocamera, een portable DVD 
speler, Weber barbecue, MP4 
speler, vlaggen van de Harddra-
verij Vereniging Santpoort en ve-
le cadeaubonnen van plaatselijke 
restaurants en tuincentra.
De trekking van de loterij zal ge-
schieden door notaris Buijsman 
op maandag 8 augustus. Stichting 
Straatvoetbal Santpoort hoopt zo-
veel mogelijk loten te verko-
pen. Mail voor aanmelding naar: 
straatvoetbal_santpoort@hotmail.
com of tulptrofee@quicknet.nl of 
bel 06-22094830.

59 zwemdiploma’s 
voor kinderen VZV
IJmuiden - Zondag 10 juli kwa-
men 59 zenuwachtige kinde-
ren in zwembad de Heerendui-
nen bijeen om de proeve van 
bekwaamheid af te leggen die 
gelden bij het A, B of C diplo-
ma. Voor het A diploma waren er 
21 kinderen, voor het B diploma 
waren er 25 en voor het C diplo-
ma 15.
Helaas moest Reinout Kwak ver-
stek laten gaan omdat de vrijdag 
voor het afzwemmen een abces 
uit zijn oor gesneden moest wor-
den. Hij zal in later stadium zijn 
B-diploma moeten behalen. Na 
anderhalf uur zwemmen bleken 
Fay van ’t Hart, Joeri Junge, Liv 
Bakker, Femke Storm, Lexi van 
Geytenbeek, Elise Nicolai, Daan 
Hensen, Bo van den Hock, Pe-
pijn Splunder, Duco Kok, Ryan 
Zant, Mariëlle van Kaam, Bren-
da de Ruiter, Chantal de rui-
ter, Abigail Strackx, Anouk Bo-
se, Jory Smoor, Jonah Klepper, 
Kay Stolk, Ayah Al-Zayadi, Em-
ma Tellier geslaagd te zijn voor 
hun A diploma. 

Lisa Oldenburg, Nikkia Prins, 
Roy Stolk, Indy de Krijger, Micky 
van der Zee, Michael van Duyn, 
Mayra Balm, Quinty Kerpers-
hoek, Julia van Leeuwen, Dylan 
Diependaal, Nick Stolk, Nick van 
der Woude, Merel Gerrits,  Gui-
seppe Boussetta, Suzan Chen, 
Sven Koelemey,  Sharona Tiets, 
Miloe Swier, Charlotte Hanan-
burg, Julian Poot, Amber Post, 
Tarik Darri, Sem Pel, Wessel Wit-
teman behaalden hun B-diplo-
ma.
Dina Idrissi, Quinten Dikstaal, 
Gijs van Horick, Lian Alwai-
li, Owen van Petegem, Mariska 
Schager, Sumeya Yilmaz, Me-
rel Kerkhoff, Romy Schneider, 
Fee Koppen, Bickel Koning, Roy 
Kerkhoff, Dave Heeremans, Bas 
van den Burg en Luke Stegeme-
ijer slaagden voor hun C-diplo-
ma. 
Deze dag was tevens de seizoen-
afsluiter voor de VelserZwem-
Vereniging en op 12 september 
2011 gaat er weer gestart wor-
den met de zwemlessen.

Regio - Gedeputeerde Sta-
ten van de provincie Noord-
Holland hebben besloten om 
in 2011  14,5 miljoen euro be-
schikbaar te stellen voor klei-
ne infrastructuurprojecten van 
andere wegbeheerders zoals 
gemeenten. Hiermee levert de 
provincie een bijdrage aan de 
verbetering van de verkeers-
veiligheid, leefbaarheid en be-
reikbaarheid op het wegennet 
in Noord-Holland. De IJmond 
regio komt er dit jaar zeker 
niet bekaaid af met in totaal  
4.353.273, in totaal ruim 30% 
van de totale subsidiepot voor 
Noord-Holland. 
Elk jaar investeert de provin-
cie via de subsidieregeling Klei-
ne Infrastructuur in het Noord-
Hollandse wegennet. Andere 
wegbeheerders (gemeenten en 
hoogheemraadschappen) kun-
nen subsidies aanvragen voor 
kleine projecten die de ver-
keersveiligheid, leefbaarheid en 
bereikbaarheid verbeteren. Dit 
zijn projecten zoals aanleg van 
rotondes, het veiliger inrichten 
van kruisingen en wegen en het 
aanleggen van fietspaden. 
MKB-IJmond pleit al langere 
tijd voor een betere bereikbaar-
heid in en om de verschillende 
IJmond gemeenten. Afgelopen 
maand maakte de vereniging 
voor het midden- en kleinbe-
drijf nog een statement om niet 
op de OV-verbindingen binnen 
de IJmond te bezuinigen maar 
deze juist uit te breiden waar-
door de verschillende kernen 
en daarmee de winkeliers en 
ondernemingen goed bereik-
baar blijven cq. worden. ‘Be-
reikbaarheid is essentieel voor 
een ondernemer’, zegt MKB re-
giodirecteur Fabian Nagtzaam. 
‘Om zijn of haar personeel op 
de zaak te kunnen laten ko-
men maar uiteraard ook om de 
klanten zowel per fiets, auto als 
openbaar vervoer makkelijk de 
zaak te kunnen laten bereiken. 
Investeren in de infrastructuur 
is daarom een must voor de 
verschillende overheden -Rijk, 
Provincies & gemeenten- om 
zowel het bedrijfsleven als de 
inwoners van de verschillende 
IJmond gemeente niet te laten 
stilstaan en een beter onder-
nemersklimaat te creëren’. Wij 
zijn dan ook blij met de bijdra-
ge vanuit de Provincie Noord-
Holland waarmee de IJmond-
gemeenten weer een stukje 
beter bereikbaar worden in de 
toekomst zowel binnen als bui-
ten de gemeente. Als extra aan-
dachtspunt wil de belangenor-
ganisatie de gemeenten mee-
geven om de uitvoering van de 
werkzaamheden in goed over-
leg te doen met de onderne-
mers en winkeliers uit de om-
geving welke bij deze infra-
structurele maatregelen be-
trokken zijn.

MKB-IJmond 
blij met pro-
vinciaal geld

Win 3000 euro voor 
isolatiewerkzaamheden
Regio - De vier IJmondgemeen-
ten lanceerden in juni van dit 
jaar gezamenlijk de campagne 
BespaarDaar IJmond. Inwoners 
van een van deze vier gemeen-
ten kunnen maximaal 1000 eu-
ro subsidie aanvragen voor iso-
latiemaatregelen aan de eigen 
woning. Op www.BespaarDaar.
nl kan men deze subsidie aan-
vragen. Om het bezoeken van 
de website nog interessanter te 
maken, maakt men tijdelijk kans 
op 3000 euro, te besteden aan 
isolatiemaatregelen. 
Om te kunnen deelnemen, moet 
men eigenaar én bewoner zijn 
van een woning in Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest of Velsen. 
Bezoek vervolgens de websi-
te www.BespaarDaar.nl en laat 
uw gegevens achter op de spe-
ciale actiepagina. De actie loopt 
tot 30 september 2011. Hierna 
wordt de winnaar bekend ge-

maakt. Via www.BespaarDaar.
nl kunt u naast meedoen aan 
de actie en subsidie aanvra-
gen ook informatie vinden over 
energiebesparende maatrege-
len. U kunt een energiescan 
maken van de woning en zoe-
ken naar bedrijven die energie-
maatregelen uitvoeren en – in-
dien gewenst – zelfs meteen 
een offerte aanvragen.
BespaarDaar biedt particulie-
re woningeigenaren subsidie 
om dak-, vloer- en/of geveliso-
latiemaatregelen te treffen. In-
woners uit Velsen ontvangen 4 
euro per m2 en inwoners uit de 
overige drie gemeenten zelfs 8 
euro. Het subsidiebedrag kan 
oplopen tot maximaal 1000,-. 
Op www.BespaarDaar.nl vindt 
u een aanvraagformulier en de 
voorwaarden om deel te nemen. 
Evenals de voorwaarden voor 
de isolatie-winactie.
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Wijksteunpunt Zeewijk, Zee-
wijkplein 260, IJmuiden, 0255-
520650, g.schol@zorgbalans.nl
Op maandag, woensdag en 
donderdag restaurant. Tussen 
12.00 en 13.15 uur (aanwezig zijn 
rond 11.45 uur) een 3-gangen a 
la carte menu. 6,- p.p. Open tot 
29 juli.
Open tafel start weer op woens-
dag 31 augustus.
Visbakdag op donderdag 25 
augustus. In de tuin. Met mu-
ziek van Guus van de Berghe. 
Van 11.30 tot 15.30 uur. Kaarten 
7,50 euro, incl. vanaf 15 augus-
tus te koop.
Vrij biljarten op maandag- en 
dinsdagochtend. Verder op alle 
middagen en ook in het week-
end. 
Darten op maandag (gehele 
dag), woensdag-, donderdag- 
en vrijdagochtend vanaf 10.00 
uur. ‘s Middags op donderdag-, 
vrijdag-, zaterdag- en zondag-
middag.
Internet- en e-mailcursus, elke 
middag, behalve dinsdag, voor 
senioren. Kosten voor deze cur-
sus bedragen 16, 50 euro voor 3 
middagen. Enige ervaring met de 
muis gewenst.

Wijksteunpunt De Hofstede, 
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek, 
023-5386528.
Restaurant is in de maanden 
juni en juli is gesloten.
Open tafel is er niet in juli en 
augustus.
Meezingmiddag op zaterdag 
16 juli. Kaarten 2,50 euro, inlc. 
kopje koffi e of thee en een hap-
je. Aanvang 13.30 uur. 
Wii-spel elke dinsdag vanaf 
15.00 uur. Activiteit is gratis.
Expositie van de donderdag-
groep schilderclub de Hofstede. 
Wijksteunpunt Delta, Rijn-
straat, IJmuiden, 023-8910195.
Inloopspreekuur Ouderenad-
viseurs: maandag- en vrijdag-
ochtend van 10.00 – 12.00 uur,

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

Tel. 0255-533885.
Sociaal Raadslieden: spreek-
uur iedere werkdag op afspraak 
(09.00–12.00 uur): tel. 0255-
533885.
Frontoffi ce van Zorgbalans: 
vragen over zorgverlening: tel. 
023-8910550.
Formulieren Brigade: moeite 
met het invullen van gemeente-
lijke formulieren? Hiervoor kan 
men langskomen of bellen met 
tel. 0255-533885.
Klaverjassen op vrijdagavond 
vanaf 19.30 uur. 

KBO afd. Velsen, Wally de 
Vries-Ooms. Tel. 023-5384997 
06-17044490
6-Daagse reis van 13 t/m 18 ju-
ni naar Hotel de Uitkijk in Zed-
dam. Geheel verzorgd en incl. 
excursiekosten 410,- p.p., excl. 
verzekering. 

ANBO Nieuws Santpoort/Vel-
serbroek: Postbus 39, 2080 AA 
Santpoort-Zuid.
Bridgen op dinsdag om 13.30 
uur (koffi edames gevraagd), en 
om 19.30 uur klaverjassen.
Schilderen op donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur. 
Klaverjassen op vrijdag om 
13.30 uur.

Wijksteunpunt De Moerberg, 
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden, 
0255-561500.
Cursus ‘Wegwijs op computer 
en internet’. De lessen worden 
gegeven op maandag- en vrij-
dagmorgen van 09.30 tot 11.30 
uur. Aanmelden kan bij de ser-
vicebalie van De Moerberg.

Visserhuis, Houtmanstraat, 
IJmuiden, 0255-549549.
Verkoop Hip Mode op vrijdag 
15 juli, vanaf 9.30 uur.
Spelmiddag op woensdag 20 
juli om 15.00 uur. Met Hollandse 
nieuwe. Deelname 5 euro.
Wilt u zingen, zing dan mee op 
donderdag 21 juli, aanvang 15.00 
uur. Deelname 2,25 euro.
Pannenkoeken eten op dins-
dag 26 juli, vanaf 12.30 uur. 
Deelname 7 euro.
Optreden Ferry van ‘t Veld op 
dinsdag 26 juli, vanaf 15.00 uur. 
Entree 5 euro.

Buurtzorg bestaat een jaar
Zorg anders, beter en 
met meer kwaliteit
IJmuiden – Buurtzorg in Velsen 
bestaat een jaar en dat werd af-
gelopen vrijdag gevierd. Buurt-
zorg is verpleging en verzorging 
met meer tijd en aandacht. Wijk-
verpleegkundige Jos de Blok 
is de bedenker er van. Hij zag 
de zorg steeds duurder en log-
ger worden, er moest steeds 
meer in minder tijd gedaan wor-
den, mensen werden een num-
mer. Uit onvrede bedacht Jos 
het concept van buurtzorg: wer-
ken in kleine teams van maxi-
maal 12 wijkverpleegkundigen 
en ziekenverzorgenden. Geen 
dure kantoren, geen dikbetaal-

de directeuren en managers. Het 
bleek te werken: er bleef zo veel 
geld over en veel tijd en dat ver-
taalde zich in meer zorg en aan-
dacht. Inmiddels staat Jos lande-
lijk aan het hoofd van 370 teams, 
die buurtzorg verlenen. Ook in 
Velsen bevalt het van beide kan-
ten prima: zowel voor de mensen 
die zorg verlenen als van hen die 
de hulp ontvangen. Marja en Ire-
ne maken deel uit van een team 
van tien vaste krachten en twee 
mensen met een 0-uren con-
tract. ,,Er zijn bij ons geen rangen 
en standen, maar wel een duide-
lijke taakverdeling. Wij wilden de 

zorg anders, beter en met meer 
kwaliteit. Dat lukt prima op deze 
manier’’, vertelt Irene. Marja vult 
aan: ,,Ons streven is, om de men-
sen zo snel mogelijk weer zelf-
standig te laten zijn. Door veel 
zorg en aandacht zijn de men-
sen eerder opgeknapt en dat 
bespaart uiteindelijk een hoop 
geld. Wij denken niet in proble-
men, maar in oplossingen.’’ Nog 
een voordeel: de zorg is niet ver-
brokkeld. De mensen zien een 
vaste persoon, niet steeds men-
sen die kortdurend langskomen 
om bijvoorbeeld ontbijt te ma-
ken en weer een ander die de 
wond komt verzorgen. Zo leren 
de mensen van de buurtzorg de 
situatie bij de mensen thuis be-
ter kennen en zij signaleren ook, 
als er extra hulp ingezet moet 
worden. En daarbij kennen zij de 
weg, er is een goed contact met 
andere zorginstellingen, met art-
sen en ziekenhuizen.  ,,Wij doen 
qua verzorging en verpleging al-
les zelf, behalve het bieden van 
huishoudelijke hulp. Maar we 
kunnen wel doorverwijzen of het 
voor de mensen regelen en hel-
pen bij het invullen van het aan-
vraagformulier. Dat is een van de 
vele extraatjes’’, aldus Irene. ,,Al-
leen jammer dat daardoor men-
sen denken dat we particulie-
re hulp bieden. Dat is echt niet 
zo. Iedereen komt in aanmer-
king voor buurtzorg, het valt on-
der de AWBZ-zorg’’, zegt Mar-
ja. Meer informatie via telefoon-
nummer 06-12140640, zie ook 
http://ijmuiden-buurtzorg.net. 
(Carla Zwart)

Strandbibliotheek klaar 
voor vijfde seizoen
IJmuiden - Strandbezoekers 
van het IJmuiderstrand kunnen 
in de zomermaanden juli en au-
gustus weer gebruik maken van 
de Strandbibliotheek. De ‘beach-
bieb’ opent voor het vijfde jaar op 
rij haar deuren. Vanaf zaterdag 
23 juli kunnen strandbezoekers 
met de handdoek onder de arm 
geheel gratis boeken lenen, zon-

der dat ze daarvoor lid hoeven te 
zijn van de bibliotheek. 
De Strandbibliotheek staat we-
derom voor strandpaviljoen 
Noordzee. Openingstijden zijn 
woensdag tot en met zondag van 
11.00 tot 17.00 uur. De vrolijk ge-
kleurde boekencamper van Bi-
bliotheek Velsen staat tot de nok 
toe gevuld met zoveel boeken, 

tijdschriften en prentenboeken 
als maar mogelijk is. De collec-
tie is fl ink aangevuld met actue-
le titels, waaronder bijvoorbeeld 
Haantjes van Kluun en Zomer-
huis met zwembad van Herman 
Koch. Uit deze uitgebreide col-
lectie kan worden geleend door 
alle bezoekers van het strand. Je 
hoeft hiervoor geen lid te zijn, lid 
te worden of geld te betalen. 
Tijdens de zomervakantie wor-
den er in de Strandbibliotheek tal 
van activiteiten georganiseerd, 
die allemaal gratis toegankelijk 
zijn voor jong en oud. Zo is er 
voor de jongste strandbezoeker 
onder andere Didgeridoo ma-
ken en Schatgraven. Ook worden 
dit jaar diverse Voorleesfeesten 
gehouden voor kinderen vanaf 
vier jaar. Voor volwassenen is er 
in samenwerking met Yogastu-
dio IJmuiden verschillende les-
sen yoga. 
Dit jaar heeft de Strandbiblio-
theek ook combinatieworkshops 
voor ouders en kinderen. Zo kan 
men de nieuwste rage Zpaghetti 
breien proberen, waarbij in twee-
enhalf uur een leuke handtas of 
knuffel gemaakt kan worden, ter-
wijl zoon of dochter een schilderij 
verft bij Schilderen aan zee.
Zie ook www.bibliotheekvelsen.
nl bij agenda.

Rabobank Jeugddagen 
bij LTC Hofgeest
Velserbroek - De Rabobank 
jeugddagen bij LTC Hofgeest 
zijn van donderdag 14 tot en met 
zondag 17 juli. Dan staat het hele 
tennispark in het teken van ten-
niswedstrijdjes en heel veel an-
dere activiteiten. Iedereen wordt  
op sterkte ingedeeld in poules.
Vrijdagavond is er een span-
nende vossenjacht door Velser-
broek. In groepjes gaan de kin-
deren op zoek naar zoveel mo-
gelijk vreemde ‘vossen’. Zaterdag 
beginnen de wedstrijdjes alweer 
vroeg maar is er daarnaast nog 
een tafeltennistoernooi, avond-
eten, bingo, disco en voor de 
oudste jeugd een enge avond-

fi lm. Het thema van deze jeugd-
dagen is Hollywood. Het hele 
park is versierd en de organisatie 
hoopt dat lywoodsterren voelen. 
Iedereen gaat als een echte ster 
op de foto en er worden maskers 
gemaakt voor de parade. Zon-
dag worden dan na drie tennis-
dagen uiteindelijk de fi nales ge-
speeld. Deze dag is er ook weer 
voor iedereen wat te doen. Buik-
glijden, springkussen, schmin-
ken, tafeltennisfi nales, parade, 
uitreiking meeste gevonden Ra-
bo’s en tot slot de uitreiking van 
de winnaars van de tennisfi na-
les. Nee, stilzitten is er niet bij. 
Publiek is welkom.
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Rabobank Velsen nog 
drie jaar sponsor PUK
Regio - Op 30 juni hebben Ilse 
Moerkerk namens de Rabobank 
Velsen e.o. en Hanneke Bergisch 
namens Petanque Union Ken-
nemerland een sponsorcontract 
voor drie jaar ondertekend. Bin-
nenkort wappert er bij Petanque 
Union Kennemerland een vlag 
van Rabobank die tijdens het 
tekenen werd overhandigd en 
langs de jeu de boules banen zal 
het bord van de Rabobank wor-
den geplaatst. P.U.K. is natuurlijk 
erg blij met Rabobank als spon-
sor en hoopt dat ze mede dank-
zij Rabobank nog vele sponsoren 
over de streep kunnen trekken.
Op 10 en 11 september gaat 
P.U.K. namelijk het eerste Haar-

lemse Petanque weekend hou-
den. Veel deelnemers hebben zich 
al opgegeven voor het hoofdtoer-
nooi. Er hebben zich ook spelers 
uit Noorwegen en Denenmarken 
opgegeven. Ook uit Engeland is 
belangstelling gekomen. Maar dit 
weekeinde is niet alleen voor de 
betere spelers. Naast het hoofd-
toernooi word er op zondag 11 
september ook een introductie-
toernooi gehouden. Vanaf 13.00 
uur kan iedereen hieraan deelne-
men. Men hoeft geen lid te zijn 
en wie geen jeu de boules ballen 
heeft, kan deze lenen.   Er kunnen 
maximaal 64 personen meedoen. 
Opgeven kan via pukintroductie-
toernooi@gmail.com

Uniek dubbelconcert 
op de Grote Markt
Regio - Vandaag, donderdag 14 
juli, valt er veel te genieten voor 
muziekliefhebbers in het alge-
meen en brassbandfanaten in 
het bijzonder. Op deze zomer-
se donderdagavond zal de Gro-
te Markt in hartje Haarlem be-
zet worden door twee brass-
bands: Perthshire Brass en Fe-
lison Brass. Bijzonder is dat het 
eerstgenoemde orkest Schots 
van origine is. 
Perthshire Brass is opgericht in 
1978 in het Schotse Perthshire. 
Meteen vanaf het begin heeft 
de band de focus gelegd op ont-
wikkeling van jong talent en doet 
dat tot op de dag van vandaag 
nog steeds. Pethshire Brass on-
derneemt regelmatig meerdaag-
se tours naar het Europese vas-
teland en doet daarbij meerde-
re landen aan. Zo zijn in het ver-
leden onder andere Duitsland, 
Tsjechië en Frankrijk aangedaan. 
In 2008 vond ook al een dubbel-
concert met de Velsense brass-
band plaats op het strand van 
IJmuiden.
Gastheer Felison Brass uit Vel-
sen-Noord is een graag gezien 
orkest in de Haarlemse regio. 
Regelmatig wordt er opgetreden 
in en rond de Noord-Holland-
se hoofdstad, waarbij het pu-
bliek zich in steeds grotere geta-
le laat zien. De regio bekend ma-
ken met het fenomeen ‘brass-
band’ is één van de belangrij-
ke doelstellingen die het orkest 

zich heeft gesteld. Felison Brass 
is in dat opzicht de afgelopen ja-
ren een steeds belangrijkere rol 
in de regio gaan spelen. Samen 
met haar dirigent Patricia Geert-
se is Felison Brass op weg naar 
een succesvolle toekomst waar-
in de begrippen kwaliteit, muzi-
kaliteit, samenwerking en plezier 
voorop staan.
Het dubbelconcert op de Gro-
te Markt belooft een sfeervol en 
spectaculair concert te worden 
met verrassende, muzikale wen-
dingen en een mooie zomerse 
ambiance. De aanvang van het 
concert is 19.30 uur en het op-
treden is vrij toegankelijk. Meer 
weten? Mail naar info@felison-
brass.nl.

Tata Steel blijft duurzaam ondernemen
IJmuiden - Tata Steel in IJmui-
den heeft duurzaam onder-
nemen hoog in het vaandel 
staan. In 2010 heeft het staal-
bedrijf op uiteenlopende ma-
nieren gewerkt aan ener-
giebesparing en het beper-
ken van de uitstoot van CO2, 
fijn stof en zware metalen, zo 
blijkt uit het vandaag gepubli-
ceerde maatschappelijk jaar-
verslag.

Zo is er gestart met de installa-
tie van doekfilters in de sinterfa-
briek en een proef met een com-
pleet nieuwe manier van staal 
maken, die de uitstoot van CO2 
in de toekomst met minimaal 
20% kan verminderen. “Een goe-
de relatie met onze omgeving is 
voor ons belangrijk”, aldus Dook 
van den Boer, director Strip Pro-
ducts Mainland Europe bij Ta-
ta Steel. ,,Wij blijven ons uiter-
ste best doen om zo verantwoord 
mogelijk staal te maken, met zo 
weinig mogelijk hinder voor de 
omgeving.”
De staalmarkt kende in 2010 een 
voorzichtig herstel, maar dat her-
stel is nog broos. Tata Steel pro-
duceerde in IJmuiden in 2010 
6,7 miljoen ton staal. Dat is wel-
iswaar een stijging ten opzich-

te van 2009 (5,2 miljoen ton), 
maar nog onder het niveau van 
voor de economische crisis. Ta-
ta Steel kreeg te maken met ster-
ke concurrentie en met stijgen-
de grondstofprijzen. Het is voor 
de continuïteit van het bedrijf 
belangrijk dat de concurrentie-
kracht wordt vergroot en de kos-
ten worden beperkt. De prioriteit 
van Tata Steel in IJmuiden ligt bij 
het op een zo efficiënt mogelijke 
manier vervaardigen van hoog-
waardig staal.
Tata Steel investeert in de ont-
wikkeling van duurzame produc-
ten. Daarbij wordt niet alleen ge-
keken naar de productieproces-
sen, maar ook naar het gebruik 
van de grondstoffen en de toe-
passing van de producten die Ta-
ta Steel voor haar klanten ont-
wikkelt. Zo wordt er samen met 
de automobielindustrie gewerkt 
aan het ontwikkelen van lichte-
re staalsoorten van hoge sterkte, 
waardoor auto’s minder brand-
stof verbruiken. Een ander voor-
beeld van duurzame productont-
wikkeling is een plafondplaat die 
warmte vasthoudt en daarmee 
het energieverbruik in gebouwen 
met 50% verlaagt.
In 2010 is Tata Steel in IJmui-
den gestart met een pilot, waar-

bij een compleet nieuwe manier 
van staal maken wordt onder-
zocht. Een echte wereldprimeur. 
In deze zogenaamde HISARNA-
installatie kunnen kolen en ijzer-
erts zonder voorbewerking wor-
den ingezet om ruwijzer te ma-
ken. Als deze technologie in de  
toekomst in de praktijk kan wor-
den toegepast, komt de stap om 
van kolen cokes en van ijzererts 
pellets en sinter te maken, te ver-
vallen. De verwachting is dat met 
een dergelijk proces minimaal 
20% CO2 kan worden bespaard.
Op 1 december 2010 werd ge-
start met de bouw van doekfil-
ters voor de productielijnen in 
de sinterfabriek. In 2015 zijn al-
le productielijnen in deze fabriek 
van dergelijke filters voorzien, 
waardoor de uitstoot van onder 
meer dioxine, fijn stof en zware 
metalen verder wordt terugge-
drongen. In 2010 verwerkte Tata 
Steel in IJmuiden 1,4 miljoen ton 
schroot. Staal is een ideaal kring-
loopproduct, want in tegenstel-
ling tot papier en plastic, behoudt 
gerecycled staal zijn oorspronke-
lijke kwaliteit. En tegelijkertijd 
wordt met het recyclen een for-
se milieubesparing gerealiseerd. 
Elke ton staal die wordt gerecy-
cled bespaart 1,5 ton ijzererts, 0,5 

ton kolen, 40% water, 70% ener-
gie en 75% broeikasgasemissies. 
Het aantal milieuklachten nam 
in 2010 toe ten opzichte van het 
jaar ervoor. Tata Steel vindt het 
belangrijk om ervoor te zorgen 
dat de bedrijfsvoering tot minder 
hinder leidt. De meeste klachten 
hadden betrekking op geur. Het 
opsporen van de bronnen daar-
van is een lastige klus. Om deze 
vorm van overlast beter te kun-
nen aanpakken heeft Tata Steel 
vanaf eind 2010 op het fabriek-
sterrein en in de woonwijken er-
omheen zogeheten elektronische 
neuzen geïnstalleerd.

Regio - Al 41 jaargangen staat 
op de Spaarndamse Westkolk 
iedere zomer een feestelijk en 
muzikaal omlijste kunstmarkt. 
Op zaterdag 16 juli is de eerste 
van de vijf van 2011. Op de al-
tijd drukbezochte eerste zater-
dag wordt het ook dit jaar weer 
een feest van herkenning en ver-
rassing. Er zijn naast vertrouw-
de gezichten weer veel nieuwe 
kunstenaars. Fredie Kuiper voel-
de zich er thuis op de kunst-
markt: ,,Intiem als een huiskamer 
met goede luisteraars,” vond ze. 
,,Volgend jaar graag weer.” En dat 
gaat dit jaar lukken. Ze zingt van-
af 12 uur het hoogste lied. Fre-
die Kuiper is een geboren Am-
sterdamse. Zowel in Amsterdam 
als in haar woonplaats Haarlem 
zijn Fredie en haar accordeon al 
jaren een begrip. Haar muziek 
beweegt tot een lach, zelfs een 
traan en soms een dansje. Ken-
merkend voor Fredie zijn haar 
humor en de doorleefdheid van 
haar teksten. Net als vorig jaar 
is er een historische puzzeltocht, 
die tijdens de kunstmarktdagen 
in Spaarndam kan worden ge-
lopen, een initiatief van de His-
torische Werkgroep Spaarndam. 
De puzzeltocht is te verkrijgen 
op Westkolk 30 bij Truus Ken-
ter. Hier staat ook de bus waar 
de antwoorden van de opdrach-
ten van de puzzeltocht in kun-
nen worden achtergelaten. De 
tocht is ook geschikt voor kinde-
ren. De prijs bedraagt 1 euro. Na-
dat de kunstmarktdagen zijn af-
gesloten worden de beste puzze-
laars beloond met een prijs. Maar 
ook zonder puzzeltocht zijn er op 
de markt prijzen te winnen. Iede-
re bezoeker kan op een kaartje 
naam en adres achterlaten. Rond 
16.00 uur op de laatste markt-
dag (14 augustus) worden door 
Marga Kranendonk, een ver-
tegenwoordiger van de dorps-
raad, de winnaars geloot, die met 
een fraai kunstwerk van René de 
Graaf of een CD van Paul Mar-
selje naar huis gaan. Deelname 
is kosteloos en niet alleen voor 
de degenen die een aankoop 
doen. Iedereen kan meedoen. De 
markt wordt gehouden van 10.00 
tot 17.00 uur. Van 16.00 tot 17.00 
uur is er een concert in de Ou-
de Kerk, waarvoor 5 euro entree 
wordt gevraagd. Meer informatie 
www.marselje.nl/kunstmarkten.

Kunstmarkt 
Spaarndam

Optreden Stompe Toren 
Velsen-Zuid - Zondag 17 juli 
zullen Jean-Piere Guiran en Che-
rie de Boer een concert geven in 
kerkje Stompe Toren. Een aan-
tal jaren geleden ontdekten zij 
de voorname rol die stilte speelt 
in de muziek. Deze ontdekking 
leidde tot een hergeboorte van 
hun speelstijl. Hierdoor krijgen 
zelfs de meest eenvoudige stuk-
ken een intense spanning en krij-
gen ritmische melodieën een ex-
tra spanning.
Het duo bestaat sinds 1984 en 

heeft diverse CD’s uitgebracht. 
Deze zondag brengen zij een se-
lectie uit hun programma: “Car-
te Blanche of à la Carte”. Naast 
Argentijnse-, Italiaanse-, Antilli-
aanse- en Franse melodieën ook 
Merengues en Tropische Kron-
tjong muziek. Aanvang: 14.00 uur. 
Toegang: gratis (na afloop collec-
te bestemd voor Stompe Toren). 
Locatie: Stompe Toren, Kerkweg. 
Spaarnwoude/ Haarlemmerlie-
de. Meer info: www.acmel.nl en 
www.stompe-toren.nl.
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ICT en Geo-informatie

Aan de slag voor Uitgeest
Velsen kan aan de slag met ICT- 
en Geo-informatie voor Uitgeest. 
Afgelopen donderdag 7 juli 2011 
zetten burgemeester Weerwind 
van Velsen en wethouder Sely 
van Uitgeest hun handtekening 
onder de dienstverleningsover-
eenkomst.

Velsen gaat tegen betaling werk-
zaamheden op het gebied  van ICT en 
geo-informatie doen voor Uitgeest. 

Het ICT-werk betreft het beheer van 
het systeem, de werkplekken, het 
netwerk en de technische applica-
ties. Geo-informatie is alle informa-
tie die gaat over ‘een plek op aarde’ 
– niet alleen de grond zelf, maar ook 
de gebouwen die erop staan, de auto-
wegen, waterwegen, enzovoorts. De 
overeenkomst komt de kwaliteit van 
de dienstverlening aan burgers en 
bedrijven van beide gemeenten ten 
goede. (foto: Reinder Weidijk)

Wijkeroogpark Velsen-
Noord nadert afronding
Op dinsdag 12 juli bracht het col-
lege een werkbezoek aan het Wij-
keroogpark. Met name de vishe-
vel trok de aandacht. 

Op de foto legt de projectleider van 
het Groen en Waterplan, Jacques 
Warmerdam (eerste van rechts) het 
college uit hoe zo’n vishevel werkt. 
Duinwater wordt via de Scheybeeck 
door het plantsoen gevoerd en uitein-

delijk op het Noordzeekanaal uitge-
slagen. Tegelijkertijd wordt brak wa-
ter vanuit het kanaal het gebied inge-
bracht om de natuurkwaliteit van het 
beekwater te verrijken. De uitwis-
seling van het water gebeurt via de-
ze vishevel. Op donderdag 6 oktober 
zal Wethouder Wim Westerman het 
Wijkeroogpark feestelijk overdragen 
aan de bewoners van Velsen-Noord. 
(foto: Ko van Leeuwen)

Burgemeester en wethouder blikken in zes interviews terug

Het eerste jaar van het nieuwe college
De leden van het college van 
Burgemeester en Wethou-
ders kijken op deze Infopagi-
na’s terug op hun eerste geza-
menlijke bestuursjaar. Ieder 
is gevraagd naar de ervarin-
gen met grote en kleine dos-

siers en of de samenwerking 
hen tot nu toe bevalt. Overi-
gens blijken ze het over dat 
laatste unaniem eens te zijn: 
ja. 

Het collegeprogramma voor de 

periode 2010-2014 heeft de titel 
‘Vertrouwen in de kracht van Vel-
sen’ meegekregen. De grote hoe-
veelheid aan verschillende acti-
viteiten in onze doenige gemeen-
te maakt echter dat de collegele-
den op deze pagina’s slechts een 

aantal onderwerpen uit hun por-
tefeuilles kunnen aanstippen. 
Maar dat doen ze dan wel op heel 
persoonlijke wijze.

De leden van het college wensen 
u allen een fijne zomer!

Doe mee aan Baantjes Battle
Zwem zo veel mogelijk baantjes en help zieke of 
gehandicapte kinderen!

Woensdagmiddag 20 juli 2011 is de eerste Baantjes Bat-
tle van Noord-Holland in zwembad De Heerenduinen 
in IJmuiden. Meld je aan op www.baantjesbattle.nl,

download het sponsorformulier en vraag familie, 
vrienden en andere mensen die je kent om jou te spon-
soren. 

Ben je een held? Duik in het water voor een ander kind! 
Zie ook www.baantjesbattle.nl

Woensdag 22 Juli
14:00-16:00 uur
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College op werkbezoek
Het college van burgemeester en 
wethouders bracht vrijdag 8 ju-
li een werkbezoek aan drie toe-
ristisch-recreatieve bedrijven: 
DroomPark Buitenhuizen, PBN 
Nova Zembla en ’t Coraaltje. Het 
college wil graag op de hoogte 
zijn van wat er zich afspeelt bij 
de verschillende bedrijven.

Beheerder Teun Jansen van Droom-
Park Buitenhuizen leidde het gezel-
schap rond langs de verschillende 
chalets. Het park ligt in het recreatie-
gebied Spaarnwoude en biedt plaats 
aan circa 200 luxe, zeer comforta-
bele ‘buitenhuizen’. Verder is er een 
apart kampeergedeelte met een aan-
tal ruime kampeerplekken en 5 trek-
kershutten. Het park ligt pal naast de 
openbare golfbaan.

Rick Slabbers, directeur organisa-
tiebureau PBN, ontving het college 

bij Nova Zembla met de Teamtower 
aan het Kennemermeer, een van de 
sport-, adventure- en outdooractivi-
teiten van PBN. Sinds enkele jaren 
expoiteert PBN ook het Forteiland. 

Als laatste locatie bezocht het college 
’t Coraaltje, gevestigd aan de Kenne-
merboulevard in IJmuiden aan Zee. 
Dit bedrijf verzorgt – naast de win-
kel – verschillende activiteiten op 
het gebied van wind- en watersport, 
zoals kitesurfen, flyboarden, golfsur-
fen, blokarten, etc. op het strand. Een 
van de eigenaren, Willem de Boer, 
leidde de collegeleden rond.

Wensen van ondernemers kunnen 
een plek krijgen in bijvoorbeeld een 
nieuw bestemmingsplan. Om aan-
vragen goed te kunnen beoordelen, is 
het goed om op de hoogte te zijn van 
de situatie te plekke. (foto: Gemeen-
te Velsen)

Toeristisch informatiebord 
nieuw bij Felison Terminal
Reizigers die tijd over hebben 
voordat ze aan boord gaan bij 
de Felison Terminal in IJmui-
den kunnen zich in de omge-
ving goed vermaken. Informa-
tie daarover staat sinds kort op 
een bord bij de terminal, onder 
andere over de verschillende 
horecagelegenheden in het ge-
bied. 

Veel reizigers die vertrekken naar 
Newcastle komen ruim van tevo-
ren aan in IJmuiden. Zij kunnen 

hun wachttijd aangenaam door-
brengen in toeristische gelegenhe-
den rond de terminal; die informa-
tie staat op het nieuwe bord. 

Het bord is een van de acties die 
voortvloeit uit de Economische 
Agenda 2011-2014 van de gemeen-
te Velsen. Zo wil de gemeente reizi-
gers stimuleren om de directe om-
geving van het havengebied te be-
zoeken. Dat is prettig voor de reizi-
gers en goed voor de economie van 
Velsen. (foto: Gemeente Velsen)

Appartementencomplex 
De Vreede is opengesteld
Op vrijdag 8 juli was het 
dan zover: het apparte-
mentencomplex De Vree-
de aan de Oranjestraat 
in Oud IJmuiden werd 
opengesteld.

Peter van Ling, direc-
teur van woningcorporatie 
AWV/Eigen Haard, en Ro-
nald Vennink, projectwet-
houder Oud IJmuiden, ver-
richtten samen de feestelij-
ke openingshandeling. Het 
is het begin van de gesta-
ge metamorfose van Oud 
IJmuiden tot een unieke 
woonlocatie. (foto: Reinder 
Weidijk)

Evenementen in Velsen
• Zaterdag 17 juli: Middag Bunkerrondleiding
• Donderdag 21 juli: Beeldenexpositie op en rond de Ruïne van Brederode
• Vrijdag 22 juli: Feestweek IJmuiden aan Zee

Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > 
Sport, Toerisme en Vrije Tijd.
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Burgemeester Franc Weerwind

De grote, blauwe levenslijn

“De kracht van dit gebied is 
groot. Een mooi moment waar-
op we dat hebben kunnen la-
ten zien, was tijdens Pre-Sail 
vorig jaar. Samen met de pro-
vincie heeft de gemeente Vel-
sen vertegenwoordigers uit de  
politiek en het bedrijfsleven 
uitgenodigd op een boot. Al  
varend hebben ze onze dyna-
miek ervaren. Hebben ze gezien 
dat behalve de vis-, staal- en pa-
pierindustrie ook sectoren als 
de offshore windenergie en de 
toeristische industrie hier niet 
alleen groot zijn, maar nog gro-
ter kunnen worden. Onderwijl 
maakten ze kennis met feestend 
IJmuiden, waar prachtige tall 
ships aan de kades lagen. Een 
fantastische uitstraling! Toen 
we laatst de Commissaris van 
de Koningin ontvingen, bleek hij 
dat beeld nog voor ogen te heb-
ben.”

“De Metropoolregio Amsterdam 
heeft één grote, blauwe levenslijn en 
dat is het Noordzeekanaal. Jaarlijks 
doen 10.000 zeeschepen IJmuiden 
aan. Daarvan varen er 7000 door de 
sluizen naar de havens van Velsen-
Noord, Beverwijk, Zaanstad en Am-
sterdam. De overige 3000 lossen en 
laden hun lading in de havens van 
IJmuiden, van Zeehaven IJmuiden 
en van Tata.”

Sterke positie
“In de havens van het Noordzeeka-
naalgebied wordt zo’n 90 miljoen 
ton goederen overgeslagen. De met 
de haven verbonden activiteiten 
bieden werk aan 38.000 personen. 
De toegevoegde waarde van die acti-
viteiten bedraagt ruim 5 miljard eu-
ro. Aldus de Havenmonitor van de 
Nationale Havenraad. Het Noord-
zeekanaalgebied is de vierde haven 
van Europa en wij hebben samen 
met het bedrijfsleven een sterke po-
sitie in de metropool. Het is dan ook 
belangrijk om met open vensters 
naar je netwerken te kijken. Na-
velstaren heeft geen zin, natuurlijk 
zijn we niet het centrum van de we-
reld, het is juist goed elkaar’s agen-
da’s te weten. En je moet elkaar iets 
kunnen gunnen. Amsterdam heeft 
nu eenmaal de goede mainport van 
IJmuiden nodig en wij een goed ach-
terland.”

Hoogste arbeidsparticipatie
“De beroepsbevolking hier kent de 
hoogste arbeidsparticipatie van 
heel Nederland. De ondernemers 
zijn zeer ondernemend. Er komen 
meer cruiseschepen naar IJmuiden 
en dat levert gigantische kansen op. 
De strategisch unieke positie van 
Velsen is een heel mooie, maar we 
moeten ons ook realiseren dat hij ri-
sico’s met zich meebrengt. Denk aan 
de veiligheid op en rond het kanaal, 
aan milieu- en gezondheidsveilig-
heid. We liggen ingeklemd tussen 
twee rijkswegen en dichtbij de nati-
onale luchthaven. 
We hebben grote, positieve stap-
pen gemaakt met het dossier Vei-
ligheidsregio Kennemerland. Een 
moeilijk dossier, dat wel, we waren 
wat bedrijfsvoering en veiligheids-
niveau niet in control. Ik heb heel 
veel tijd van de raad gevraagd en ge-
zamenlijk, ook met de andere ge-
meentebesturen, hebben we de boel 
toch opnieuw op de kapstok gekre-
gen. Onze regio behoort volgens de 
Inspectie Openbare Orde en Veilig-
heid op dit moment tot de top van 
Nederland.”

Vanuit creativiteit adviseren
“We werken nu in de bestuursperi-
ode 2010-2014. Vorig jaar waren er 
immers gemeenteraadsverkiezin-
gen. Twee wethouders zijn geble-
ven, drie nieuwe zijn aangesteld. Ik 

heb veel respect voor het team dat 
zich snel moest inwerken om funda-
mentele beslissingen te nemen: de 
voorjaarsnota moest meteen wor-
den gemaakt. En juist omdat onze 
gemeente heel veel moois, maar ook 
iets tegenstrijdigs heeft, is het ma-
ken van keuzes complex. 
Je hebt een goede organisatie no-
dig voor kwaliteit en om beleid en 
de uitvoering ervan daadwerkelijk 
te kunnen realiseren. Ik vind het be-
langrijk dat de ambtenaren hier met 
plezier werken, dat ze betrokken 
zijn en het bestuur adviseren vanuit 
hun creativiteit. De nieuwe website 
draagt bij aan de verbetering van de 
dienstverlening en het is ook fijn dat 
we een nieuwe huisstijl hebben; een 
fris, actueel gezicht naar buiten toe.”

De weg kwijt
“De Kennemerlaan is sinds mensen-
heugenis een straat met horeca en 
woonhuizen. Ik ben ’s nachts gaan 
kijken, ik zag er te veel jonge men-
sen die helemaal de weg kwijt waren 
door teveel alcohol. Samen met de 
horeca, het wijkplatform en de poli-
tie hebben we een enquete gemaakt 
om inzicht in de problematiek en in 
de verwachtingen van de mensen 
te krijgen. We hebben gekozen voor 
het plaatsen van borden waar heel 
concreet op staat hoe hoog de boetes 
zijn voor wildplassen en op straat al-
cohol drinken. Over een jaar meten 
we weer, kijken we of ons beleid met 
de daarbij behorende acties is ge-
land.” 

Vensters open
“We zijn natuurlijk ook heel druk 
in de weer geweest met de Visie op 
Velsen 2025. De weg ernaar toe was 
heel bijzonder, dit traject heeft veel 
sporen samengebracht en de ven-
sters in allerlei richtingen open ge-
zet. Gaandeweg maak je allerlei men-
sen verantwoordelijk voor concreet 
werk in en aan Velsen. Ondernemers, 
het verenigingsleven, sport, andere 
maatschappelijke organisaties, wo-
ningbouwcorporaties, iedereen deed 
en doet mee. En dáárdoor is de visie 
tot stand gekomen, met dank aan de 
inwoners, de raad en aan alle ande-
ren. Gezamenlijk is er een mooie ba-
sis voor de toekomst neergelegd.”

Spiegel
“We hebben geweldige voorzienin-
gen in Velsen en er vinden veel gro-
te evenementen plaats. Mirakels 
bij Brederode is knap neergezet, de 
beachparty van Radio 538 was een 
succes, in Spaarnwoude is binnen-
kort Dance Valley en een week later 
Dutch Valley, met meer dan honderd 
Nederlandse artiesten. En dan iets 
kleins, ook enorm leuk: de eerste Vel-
sense stadslezing. Prof. Dr. Evelien 
Tonkens heeft verteld waarom er in 
de samenleving zoveel gemopper is. 
Zo’n lezing laat je anders naar je stad 
en zijn inwoners kijken, er wordt je 
een spiegel voorgehouden. De op-
komst was goed en achteraf is een 
leuke en vooral constructieve discus-
sie gevoerd. Zo hoort het ook.” (foto’s: 
Reinder Weidijk)
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Wethouder Arjen Verkaik

Het lijkt wel genetisch bepaald

“Vis, energie en staal zijn de 
key sectoren. Deze periode heb-
ben we in de economische agen-
da een verdiepingsslag gemaakt 
met aparte agenda’s voor re-
creatie en toerisme en voor de-
tailhandel en horeca. Die slag is  
nodig om aan te sluiten bij de eco-
nomische ontwikkelingen. Een 
‘klein’ onderwerp daaruit vor-
men de weekmarkten. De kwali-
teit van de weekmarkt in IJmui-
den staat onder druk, het zou 
mooi zijn om hem naar Plein ’45 
te verplaatsen. Maar de markt-
kooplui geven vooralsnog de 
voorkeur aan een lintmarkt en ik 
wil absoluut niet sturen op facto-
ren die hun inkomsten negatief 
beïnvloeden. Een aantal van hen 
heeft me meegenomen naar de 
Siermarkt in Amsterdam, waar 
de marktkooplui het eigenlijk al-
lemaal zelf regelen. We gaan kij-
ken of die aanpak hier ook kan. 
Ik geloof er heilig in dat markten 
een toegevoegde waarde hebben 
voor de leefbaarheid en sociale 
samenhang, ze brengen ook ge-
zelligheid.”

Krachtige regio
“Uit een recent rapport van de Rabo-
bank blijkt dat de IJmond de twee-
de krachtige regio van Nederland is. 
Binnen die economie is Velsen een 
belangrijke speler. Wij willen her-
kenning en erkenning van de kracht 
van de economie van Velsen in de 
Metropoolregio Amsterdam en op 

rijks en Europees niveau. Feitelijk 
brengt het bedrijfsleven onze poten-
ties onder de aandacht. Kijk maar 
naar de flexibele omgang met de cri-
sis, de innovatieve aanpak, de drang 
om kansen te vinden en te pakken. 
Het doorzettingsvermogen en de 
kracht om je niet door tegenvallers 
te laten afschrikken, lijken in on-
ze gemeente wel genetisch bepaald! 
Als je die kracht goed weet te venti-
leren, dan trek je wetenschappers en 
nieuwe bedrijven aan. Een prachtig 
voorbeeld is de hightech Airborne-
fabriek voor offshore toebehoren die 
zich hier vestigt. De slagkracht van 
ons ondernemersloket heeft daar 
een belangrijke rol bij gespeeld, in 
samenwerking met Zeehaven IJmui-
den. Het partnership dat de gemeen-
te uitstraalde, bleek bij de vestigings-
keus belangrijk. Deze ontwikkeling 
sluit helemaal aan op het collegepro-
gramma, op de economische agenda 
en op de Visie op Velsen 2025.”

‘Open wonden’
“Mijn passie ligt in de combinatie 
van de portefeuilles economische 
zaken en sociale zaken. Voor het ar-
beidsmarktbeleid zijn we vraagge-
richt bezig: wat heeft het bedrijfs-
leven nodig en welke zijn daar 
de ontwikkelingen? De accenten  
liggen op technisch en op zorgonder-
wijs, ‘open wonden’ waar je wel een 
pleister op kunt plakken, maar be-
ter is het om verdere problemen te 
voorkomen. Je moet rekening hou-
den met vergrijzing, andere werkge-
legenheidsstructuren en preventie.
Preventie geldt ook bij de schuld-
hulpverlening. Het is niet gemak-
kelijk om van het ene op het ande-
re moment je uitgavenpatroon aan 
te passen als je inkomen wegvalt. 
Wat kunnen wij dan als gemeen-
te doen? Wij kunnen helpen voor-
komen dat mensen onnodig veel 
geld uitgeven, dat ze zich er bewus-
ter van worden dat geld waardevol 
is en dat je het maar één keer kunt 
uitgeven. De gemeente verzorgt les-
sen op scholen over budgetbeheer en  
ondersteunt kinderen uit minima-
gezinnen, zodat ze ook op schoolreis 
kunnen en naar een sportclub. De 
achterliggende gedachte is: als je al 
jong een achterstand in je ontwikke-
ling krijgt, begin je ook met een ach-
terstand op de arbeidsmarkt. Ik hoop 
dat door mijn beleid en door mijn 

ambtenaren minder mensen in pro-
bleemsituaties komen, dat wij echt 
wat voor mensen kunnen beteke-
nen.”

Schetsen
“Bij ruimtelijke ordening houd ik me 
onder meer bezig met globalisering 
van bestemmingsplannen. Dat bete-
kent: wij bepalen niet langer of er-
gens bijvoorbeeld een boekhande-
laar of een slager moet komen. Nee, 
we zeggen slechts: ‘een detaillist’. 
Zodoende hoef je minder vaak de be-
stemming te wijzigen bij nieuwe ont-
wikkelingen. 
De schets voor de gebiedsinrich-
ting bij de Grote Buitendijk pleit 
voor verschuiving van de zogenoem-
de ‘rode contour’ om te kunnen bou-
wen in zuidwestelijke richting. Die 
schets hebben we tijdens participa-
tiebijeenkomsten het afgelopen jaar 
voorgelegd aan de bewoners; zij rea-
geerden overwegend positief. Als de 
raad ‘ja’ zegt, moet de provincie nog 
willen meewerken, daarna laten we 
het aan de markt over, de ontwikke-
laars.”

Moeilijke puzzel
“Voor het winkelcentrum in IJmui-
den is de input van de winkeliers 
echt nodig. Ik ben dan ook blij dat de 
Winkeliersvereniging Stadscentrum 
IJmuiden weer als gesprekpartner 
met ons in het dossier ‘Winkelcen-
trum IJmuiden’ wil blijven optrek-
ken. Ook het MKB is voor ons een be-
langrijke gesprekspartner.

Het is een moeilijke puzzel. Natuur-
lijk realiseer ik me dat. Hoe dan ook, 
niets doen is geen optie, want dan 
komen er prijsvechters, vervolgens 
leegstand en uiteindelijk wordt het 
een spookcentrum. Op 21 juni heeft 
overleg plaatsgevonden met Multi 
Vastgoed. Tijdens dit overleg heeft 
Multi Vastgoed aangegeven dat het 
voor hen niet haalbaar is het voor-
lopige ontwerp voor 1 juli 2011 aan 
te leveren. Tevens heeft Multi Vast-
goed een alternatief plan voor de 
Lange Nieuwstraat gepresenteerd, 
waarbij de KPN-locatie betrokken 
wordt. Dit plan zal door ons wor-
den beoordeeld. Ik teken hierbij aan 
dat de afspraken zoals die in de sa-
menwerkingsovereenkomst zijn ge-
maakt onverkort van kracht blijven. 
Gelukkig realiseert ieder zich dat er 
iets met het centrum moet gebeuren. 
Een nieuw winkelcentrum betekent 
vitalisering van en prepareert het 
centrum op de 21ste eeuw.”

Gezamenlijke inzet
“In het vorige college was ik nieuw 
en was alles wat me overkwam 
nieuw voor mij. Nu ben ik, samen 
met Annette, een senior. De politie-
ke verhoudingen zijn iets veranderd, 
er zijn nu vijf partijen vertegenwoor-
digd in het college en er zijn elf frac-
ties in de raad. Daardoor verandert 
ook de interactie met de raad. Maar 
ik voel duidelijk dat alle collegeleden 
werken aan het belang van Velsen, 
daar zetten we ons gezamenlijk voor 
in.” (foto’s: Reinder Weidijk)
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Wethouder Annette Baerveldt

Toeristische parels verbinden

“Het belang van toerisme en re-
creatie blijkt uit de aparte eco-
nomische agenda die ervoor is 
opgesteld. Dit doen we vóór de 
ondernemers, niet omgekeerd. 
We overleggen regelmatig met 
hen en zo krijgen we allerlei 
mooie input. De ondernemers 
missen bijvoorbeeld een goe-
de overzichtskaart waar de toe-
ristische en recreatieve punten 
op staan, dus die komt er. En we 
gaan de parels in en om onze ge-
meente met elkaar beter verbin-
den en toegankelijker maken. 
Zowel fysiek als door goede be-
wegwijzering.”

“Uit onderzoek is gebleken dat het 
imago van ‘IJmuiden aan zee’ de af-
gelopen jaren is verbeterd. De ter-
men ‘stoer, haven, wind en wa-
ter’ trekken duidelijk meer bezoe-
kers aan. Omdat Velsen relatief on-
bekend is, richten we de marketing 
en promotie bewust op ‘IJmuiden 
aan zee’: een sportief familiestrand 
en een duingebied waar je heerlijk 
kunt wandelen. Bovendien biedt 
Velsen een uitnodigend evenemen-
tenbeleid en zijn we druk bezig meer 
congressen binnen te halen, want 
ook hiermee trekken we werkgele-
genheid en omzet voor de onderne-
mers aan. In ons streven naar een zo 
divers mogelijk aanbod overnach-
tingsmogelijkheden hebben we sa-
men met de raad het ‘Bed & Break-

fast-beleid’ gemaakt. In een hand-
zaam boekje is samengevat wat de 
regels zijn. We krijgen er vast een 
paar heel mooie B&B’s bij!”

Op de kaart
“Een grote wens van het bedrijfs-
leven was al jaren: doe iets aan die 
weg naar het strand. Nou, daar zijn 
we mee bezig, de Kromhoutstraat 
wordt aantrekkelijker en goed toe-
gankelijk voor de bus. De aanpas-
sing van de Kromhoutstraat maakt 
onderdeel uit van de HOV en die 
heeft een impact op de hele gemeen-
te. De HOV zet ons beter op de kaart 
in de Metropoolregio Amsterdam; 
Velsen was daarin op het gebied van 
het openbaar vervoer enigszins een 
witte vlek. Waar stap je straks met 
je kind en emmertjes en schepjes zo 
dicht bij het strand uit? Bij ons!”

Nieuwe chemie
“Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
is een heel leuk onderdeel van mijn 
portefeuille. Lang hebben we aan ‘de 
achterkant’ gewerkt om alles voor 
elkaar te krijgen, nu wordt het tast-
baar. De vestiging in Velserbroek is 
net open, die aan het Marktplein in 
IJmuiden opent in september. Bij 
deze inlooppunten is de zorg voor 
0 tot 19-jarigen samengebracht en 
je kunt er goed terecht met vragen 
over je kind. De nieuwe, laagdrem-
pelige website wordt al vaak bezocht 
en van de telefoonlijn wordt goed 
gebruik gemaakt. Ik vind het hele-
maal niet raar dat veel ouders onze-
ker zijn over de opvoeding van hun 
kinderen, ik heb er zelf ook drie en 
ze doen allemaal weleens iets geks.”

Lekker buiten sporten
“Het verouderde sportpark Roos-
wijk in Velsen-Noord wordt opge-
knapt met veel aandacht voor so-
ciale veiligheid. Straks ligt er een 
mooi, open en toegankelijk park. Op 
een heerlijk, groot speelveld biedt 
Stichting Welzijn de kinderen mo-
gelijkheden om buiten te sporten. 
We merken: zodra je het aanbiedt, 
blijkt er veel animo voor te zijn. Met 
ook nog een aantal picknickplaat-
sen, wordt het in dat park vanzelf 
nog drukker en gezelliger. Of er min-
der animo is voor teamsporten? Ja, 
maar toch nam het voetballen op-
eens weer toe, omdat de dames het 
enthousiast gingen beoefenen. Hoc-

key idem: het derde kunstveld is ge-
opend. We doen veel om het sporten 
te stimuleren. Er zijn allerlei school-
toernooien en we reiken brochures 
op scholen uit over de Jeugdsport-
pas. Veel kinderen maken gebruik 
van deze mogelijkheid om kennis te 
maken met verschillende sporten. 
En bij alles komen er veel vrijwilli-
gers op de been om al die kinderen te 
begeleiden. Geweldig!”

Knap frustrerend
“Een moeilijk dossier is De Bos-
beekschool. Het lukte om verschil-
lende redenen niet om de noodloka-
len te plaatsen, ook omdat de rechter 
opeens een verrassende uitspraak 
deed. Dit was knap frustrerend. Als 
moeder snap ik natuurlijk dat je die 
lokalen het liefst zo dicht mogelijk 
bij de permanente locatie wil heb-
ben. Gelukkig zijn we gered door de 
tijd, er kwamen elders lokalen vrij. 
Onopgemerkt is gebleven dat het 
Felisenum bezig is met het bouwen 

van nieuwe lokalen en binnenkort 
het Ichthus eindelijk de vele noodlo-
kalen kan omzetten in nieuwbouw. 
In het najaar start de bouw van de 
gymzaal Santpoort Zuid. En er staan 
nog veel nieuwbouwplannen op sta-
pel, genoeg te doen dus.”

Trots op hun wijk
“Om wijkwethouder van Velser-
broek te zijn, betekent een heel jaar 
feest. Een enorme groep vrijwilli-
gers organiseert er werkelijk van 
álles, tot en met de uitgave van een 
speciaal boek aan toe. Ik vind het 
hartverwarmend om te zien hoe 
trots de Velserbroekers op hun wijk 
zijn. Velserbroek is echt een dorp ge-
worden. 
Het huidige college is helemaal an-
ders dan het vorige, léuk anders. 
Nieuwe collega’s betekenen een 
nieuwe chemie en ik werk met veel 
plezier met hen samen.” (portretfo-
to: Reinder Weidijk, foto onder: Ko 
van Leeuwen)
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Wethouder Ronald Vennik

De crisis loopt Velsen niet voorbij

“Voor het vak van wethouder be-
staat geen opleiding, dat leer je 
gaandeweg. De samenwerking 
met de deskundige ambtena-
ren maakt mijn taak bijzonder 
en leuk. Zo ervaar ik ook de sa-
menwerking in het college. We 
zijn er allemaal van doordron-
gen dat we scherpe keuzes moe-
ten maken en we zijn bereid om 
die uit te dragen. Tegelijkertijd 
moeten we de komende jaren, 
ondanks de financieel zwaar-
dere tijden, een optimistische 
blik op de toekomst houden. Zo 
kan ik me voorstellen, denkend 
aan de Visie op Velsen 2025, 
dat het op enig moment wen-
selijk is om geld te investeren 
in zaken die voor de toekomst 
van Velsen interessant zijn. 
Dan moet je misschien afscheid  
nemen van iets vertrouwds 
wat, door de veranderende be-
hoeften van mensen en door 
nieuwe mogelijkheden, straks 
anders kan worden gedaan.”

Meer voor minder
“Je merkt dat de crisis Velsen niet 
voorbijloopt. Er doen nu toch meer 
mensen een beroep op de wet Werk 
en Bijstand dan verwacht. In toe-
nemende mate wordt bovendien 
via de WMO een beroep gedaan op 
huishoudelijke hulp. En intussen 
bepaalt het rijk dat wij meer taken 
moeten uitvoeren tegen minder 

middelen. Al een aantal jaren ra-
men we vrij scherp. Het brengt het 
risico mee dat je sneller in het rood 
schiet als de uitgaven toenemen, 
zoals nu gebeurt. We kunnen wel 
een dipje opvangen, maar we moe-
ten ons weerstandsvermogen ook 
weer versterken om een gezonde fi-
nanciële huishouding te behouden. 
Dat vraagt om een aantal ingrijpen-
de maatregelen en dat vind ik na-
tuurlijk heel lastig.”

Een persoonlijk gesprek
“Het is fijn dat de landelijke waar-
deringskamer, die kijkt onder 
meer of we de onroerend zaakbe-
lasting correct vaststellen, Vel-
sen met een ‘goed’ heeft gewaar-
deerd. Ik ben ook blij met de nieuwe  
serviceverlening aan mensen 
die in aanmerking komen voor 
kwijtschelding van belasting: dit  
gebeurt nu automatisch. 
De portefeuille financiën is voor 
een deel intern gericht. Raakt het 
de inwoners direct, zoals met de ri-
oolheffing op de garageboxen, dan 
voel ik sterk de verbinding met de 
inwoners. Wanneer mogelijk, ga 
ik graag individueel het gesprek 
aan met bewoners om uit te leggen 
waarom iets wel of niet haalbaar 
is, om misverstanden uit de weg te 
ruimen en om te luisteren.”

Prettig en veilig fietsen
“Voor de aanpassingen in de open-
bare ruimte als gevolg van de HOV 
trek ik nauw met Annette Baer-
veldt op. Als bestuurder moet je 
soms zeggen: het kan niet helemaal 
gaan zoals u wilt, voor het algeme-
ne belang nemen wij deze beslis-
sing. En als de HOV oplevert dat 
er minder auto’s door Driehuis en 
Santpoort gaan, waar velen blij mee 
zullen zijn, dan moet vooral dit het 
gesprekonderwerp zijn. Een ander 
voorbeeld van een soort co-produc-
tie, in dit geval met Wim Wester-
man, is de led-verlichting op straat: 
ik mocht de eerste ‘ontsteken’. Als 
gemeente zijn we enthousiast met 
duurzaamheid bezig en ik juich de 
aanleg van led-verlichting van har-
te toe. 
Het pad Reyndersweg is een nieuw 
aangelegde, toeristische fiets-
route. We willen Velsen tot een  
gemeente maken waar het pret-
tig en veilig fietsen is, ook rondom 

scholen. Over de herinrichting van 
de weg bij het Gijzenveldplantsoen, 
met vrijliggende fietspaden, ben ik 
heel tevreden. We willen dat straks 
ook zo doen bij het Moerbergplant-
soen. Per saldo is er veel groen in 
de gemeente, maar er moet ook 
voldoende groen zijn in de wijken 
waar veel mensen wonen. Vandaar 
dat het plantsoen aan de Heeren-
duinweg helemaal opnieuw is inge-
richt.”

Stil asfalt
“Mijn bijdrage aan de N208 is be-
perkt geweest, maar ik vond de ope-
ning wel een belangrijk moment. 
Stil asfalt en een lagere toegesta-
ne snelheid komen de leefbaarheid 
enorm ten goede. De mensen in 
Santpoort-Noord zijn erg blij met 
de oplossing. 
Over de herinrichting van de  
Julianakade en IJmuiderstraat-
weg is jaren gediscussieerd en  
nagedacht: wat is nou de optima-
le inrichting van die weg? De sa-
menspraak met betrokkenen is het 
afgelopen jaar heel goed geweest. 
Het college heb ik inmiddels voor-
gesteld om er een 50-km weg van 
te maken met stiller asfalt, dat wat 

verder van de gevels af wordt ge-
legd. Wel of geen ‘inprikkers’ op 
de Kanaaldijk maken, was een las-
tige afweging. We doen het niet. Ik 
vind dat te belastend voor de men-
sen die aan het Van Poptaplantsoen 
wonen.”

Prachtige entree
“Het afgelopen jaar heb ik me er 
erg hard voor gemaakt om iets 
te gaan doen aan de waterover-
last op de Planetenweg. De eerste 
maatregelen worden binnenkort  
genomen, want ik vind het niet  
acceptabel dat mensen zich bij  
hevige regenval grote zorgen ma-
ken of ze hun huis wel droog hou-
den. Het mooie van het project 
Oud-IJmuiden is dat de inwo-
ners nadrukkelijk en vroegtijdig 
bij de planvorming zijn betrokken. 
En dat de gemeente ervoor heeft  
gekozen om er kwalitatief een heel 
mooie wijk van te maken. Oud-
IJmuiden wordt het ‘Quartier La-
tin’ van Velsen, heeft Ted Kuné ge-
zegd. Dat vind ik een mooie, positie-
ve benadering. De wijk wordt een 
prachtige entree van onze gemeen-
te.” (portretfoto: Reinder Weidijk, 
foto onder: Ko van Leeuwen)
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Wethouder Robert te Beest

Oppeppers voor leefbaarheid

“Als wijkwethouder van Vel-
sen-Noord en projectwethou-
der van het programma ‘Fris-
se Wind’ ben ik erg blij met de 
forse stappen die we de laat-
ste tijd hebben gemaakt in 
projecten die de leefbaarheid  
bevorderen. De verkeersmaat-
regelen die we hebben genomen, 
waardoor het zware vrachtver-
keer niet meer door, maar om de 
wijk heen gaat, betekenen al een 
enorme oppepper voor de leef-
baarheid. Het onlangs geopende 
Rollantsplantsoen brengt een 
stuk groen terug in de wijk, net 
als het Wijkeroogpark dat deze  
zomer wordt opgeleverd.”

“Op de locatie van ‘De Mel’ zijn 
we momenteel druk bezig met de  
opzet van de brede school. Het af-
gelopen jaar hebben we oude sub-
sidiegelden van de provincie  
veilig kunnen stellen; groot voor-
deel is dat we hiermee tevens twee  
locaties vrijspelen die bedoeld zijn 
voor woningbouw. We zijn daar-
over in gesprek met woningcor-
poraties en private ontwikke-
laars. En zo komen er veel dingen  
samen, eigenlijk wordt het toch een 
(bescheiden) multifunctionele ac-
commodatie. Ik wil deze ontwikke-
lingen grotendeels in de huidige be-
stuursperiode realiseren, het lief-
ste zelfs helemaal, want ik hou niet 
van half werk. Maar wat we doen, 
moeten we goed doen. Bij ‘De Mel’, 
waar Stichting Welzijn zit, wordt 

een kans gecreëerd om het nabij-
gelegen wijksteunpunt ‘Watervliet’ 
te integreren. Straks kunnen dus 
ook de senioren voor hun activitei-
ten naar de nieuwe accommodatie 
van de brede school en zo ontmoe-
ten generaties elkaar, autochtonen 
en allochtonen. Vandaar: een mul-
tifunctionele accommodatie die al-
lerlei mensen de gelegenheid biedt 
om met elkaar in contact te ko-
men.”

Ideologisch?
“En dan hebben we het meteen 
over actief burgerschap. Wat ik 
daarmee bedoel? Evelien Tonkens, 
die met de eerste Velsense lezing 
haar visie gaf op onze ingewikkel-
de samenleving, heeft ons geïn-
spireerd om op een mooie manier 
paal en perk te stellen aan het in-
dividualisme. Mijn drive is om, sa-
men met mijn collega’s in het colle-
ge, ervoor te zorgen dat mensen op 
een natuurlijke manier weer ver-
antwoordelijk worden voor hun ei-
gen omgeving, elkaar aanspreken 
op gedrag, hoffelijk naar elkaar zijn. 
Het klinkt misschien ideologisch, 
maar het project heeft een kop en 
een staart. Een voorbeeld: burenru-
zies leveren heel veel handhavings-
zaken op, terwijl het veel mooier is 
om de mensen met elkaar te laten 
praten. Stichting Welzijn heeft veel 
vrijwilligers getraind die daarbij 
kunnen helpen. Actief burgerschap 
heeft wat mij betreft alles te ma-
ken met hoe de communicatie tus-
sen mensen verloopt, hoe je irrita-
ties kunt vermijden en hoe je men-
sen kunt activeren ten gunste van 
de samenleving.”

Meer eigen initiatief
“In de wijkteams komen professio-
nals die een functie hebben op het 
gebied van ‘schoon, heel, sociaal en 
veilig’ bij elkaar om te sparren over 
problemen en uitdagingen in de 
wijk. Hier hebben we graag een ver-
tegenwoordiger van het wijkplat-
form bij, want meer dan in het ver-
leden vragen we eigen initiatief van 
de wijkbewoners. Met de voorzit-
ters van de wijkplatforms zijn we 
intensief opgetrokken om te laten 
zien welke kansen deze wijkgerich-
te dienstverlening biedt. 
De vraag die mij na aan het hart 
ligt, is: hoe kunnen we welzijn be-

taalbaar houden? Het aantal men-
sen dat er een beroep op doet, 
neemt fors toe. Tegelijkertijd wil-
len we overstappen van aanbod- 
op vraaggerichte oplossingen: wel-
zijn nieuwe stijl. Desnoods gaan 
we met mensen rond de keuken-
tafel in gesprek om te luisteren 
naar wat ze werkelijk nodig heb-
ben. Dat blijkt soms simpelweg het  
organiseren van hulp van be-
kenden uit de omgeving van de 
vraagsteller. Hiermee wil ik niet  
zeggen dat de gemeente zijn han-
den er vanaf trekt. Nee, al wordt er 
niet meteen een dikke portemon-
nee bij gelegd, we blijven helpen, de 
kwetsbaren opzoeken en de niet-
kwestbaren activeren. In dit kader 
wil ik ook de lokale seniorenagenda 
noemen die wij in 2011 met de ou-
derenbonden verder willen vorm-
geven.”

Dorps karakter
“Over volkshuisvesting staat in de 
Visie op Velsen 2025 onder meer 
dat de woonkernen hun dorpse ka-
rakter moeten behouden, terwijl in 
IJmuiden een metropolitane ont-
wikkeling kan plaatsvinden. Met 
zo’n uitspraak kan ik als wethou-
der wat.  Een dergelijke ontwikke-
ling biedt ruimte aan meer mensen, 
waardoor je ook de voorzieningen 
gemakkelijker op peil kunt houden. 
Nu de visie op 2025 er ligt, kunnen 
we de nieuwe woonvisie maken en 
daar volgen weer prestatieafspra-
ken met de woningcorporaties uit. 
Overigens werken we op meerdere 
fronten met de corporaties samen. 

Zo wisselen we informatie met el-
kaar uit om illegale bewoning te-
gen te gaan. De kernvoorraad socia-
le huurwoningen in onze gemeente 
is volgens de nieuwe Europese re-
gelgeving te groot. Daarom moeten 
we herstructureren. Theoretisch 
betekent dit: veel portiekflats af-
breken en er goede woningen voor 
in de plaats zetten. Dat is eerder al 
succesvol in Zee- en Duinwijk ge-
beurd en zou de komende decennia 
ook in Velsen-Noord en in het cen-
trum van IJmuiden kunnen plaats-
vinden.”

Positief begin
“In 2010 is de rekenkamer een on-
derzoek begonnen naar de grond-
exploitatie. Ik verwacht dit jaar de 
resultaten te ontvangen. Ik zie die 
overigens met vertrouwen tege-
moet, want we maken aardige pro-
fessionaliseringsslagen. In tegen-
stelling tot veel andere gemeenten, 
lopen wij beperkt risico met grond-
exploitaties, met uitzondering van 
één stuk grond, en dat is de NAM-
kade. Daarin lopen we een veel gro-
ter risico. Mijn collega Arjen Ver-
kaik is druk doende de herstructu-
rering van dit terrein vlot te trek-
ken. De gemeente heeft het nodige 
vastgoed in eigendom dat geen ge-
meentelijk doel meer heeft. Enke-
le jaren moeten we nu voor drie-
honderdduizend euro aan vastgoed 
verkopen. Nou die opgave hebben 
we in 2010 al met een veelvoud 
overschreden. Dat is een heel po-
sitief begin!” (foto’s: Reinder Wei-
dijk)
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Wethouder Wim Westerman

Geweldigste gemeente van het land

“Ik heb de mooiste portefeuil-
le in de geweldigste gemeen-
te van Nederland, óndanks dat 
ik nu de wereld niet over kan 
trekken en het me de nodige 
nachtrust kost. De combina-
tie van milieu en WMO is ui-
termate boeiend. En dat ik wat 
slaap moet inleveren, komt na-
tuurlijk zowel door de leuke 
kanten van cultuur als door de 
aangekondigde bezuinigingen. 
We hebben hier een stapeling 
van milieuproblemen die de 
gemeentegrenzen overschrij-
den: veel grote fabrieken, een 
electriciteitscentrale, heel 
veel scheepvaart, twee rijks-
wegen met tunnels en Schiphol 
is dichtbij. Al die activiteiten 
veroorzaken een of ander pro-
bleem. En als wethouder word 
je meteen met allerlei techni-
sche uitdrukkingen bestookt. 
Wat betekent bijvoorbeeld ‘de 
geluidscontour blijft binnen 
de K-20? Of ‘een meetpunt ge-
luidsoverlast van L-den’? Het 
klonk mij vreemd in de oren.”

Stopcontacten
“Voorbeelden van waar ik het af-
gelopen jaar mee bezig ben ge-
weest? De landelijke lobby over de 
geluidsoverlast van Schiphol heeft 
jammer genoeg geen verandering 
van de route gebracht, de overlast 
blijft tot 2020. De jarenlange dis-
cussie over het fijnstof van Tata 

heeft de bouw van een doekfilter-
installatie opgeleverd: een bouw-
werk dat een kleine honderd mil-
joen euro kost. Maar ze doen het, 
gelukkig. Een ander succesje vor-
men de luchtmeetpunten aan de 
Staalstraat en de Reyndersweg. 
Nog eentje dan: de omwonen-
den van het parkeerterrein aan 
de Halkade klaagden al járen over 
de geluidsoverlast van geparkeer-
de vrachtwagens. De chauffeurs  
laten de motor in de winter name-
lijk draaien voor verwarming en ’s 
zomers om te koelen. Tegenwoor-
dig maken ze gebruik van de stop-
contacten aan de buitenkant van 
het pand van Zeehaven IJmuiden. 
De omwonenden zijn nu verlost 
van geluids- en stofoverlast.”

Stad van de wind
“Het duurzaamheidsplan ‘Velsen 
stad van de wind’ is onlangs aan de 
raad aangeboden en staat boorde-
vol voorstellen om Velsen steeds 
energie-neutraler te maken. Met 
ons led-verlichtingsproject zijn 
we erkend koploper in de provin-
cie Noord-Holland. En afgelopen 
jaar is bedacht, besloten en uitge-
voerd om electrische auto’s in het 
wagenpark van Beheer Openbare 
Ruimte op te nemen.”

De WMO gaat nadrukkelijk 
over mensen
“De WMO is een participatiewet 
en dat is meteen het leuke ervan, 
hij gaat nadrukkelijk over mensen. 
De kern van de WMO vind ik rond-
uit intrigerend: hoe kun je mensen 
met lichamelijke, psychische of 
maatschappelijke problemen zo-
veel mogelijk tot hun recht laten 
komen in de samenleving? Ener-
zijds gaat de WMO over prakti-
sche zaken, bijvoorbeeld of je met 
een rolstoel een gebouw in en er 
ook weer uit kan – dat noemen ze 
tegenwoordig ‘uitgankelijkheid’. 
Tegelijkertijd gaat deze voorzie-
ning veel verder dan het verstrek-
ken van trapliften en rollators. Er 
zijn zeker meer dan zeventig ver-
schillende WMO-projecten, waar-
van genoemde voorzieningen sa-
men één onderdeel vormen. An-
dere projecten zijn onder meer de 
jeugd- en cosultatiebureaus, al-
coholpreventie, de verantwoor-
delijkheid voor ex-gedetineerden 

en, om iets heel anders te noemen, 
de aandacht voor mantelzorgers. 
Ook zij hebben af en toe een steun-
tje in de rug nodig. We maken mo-
menteel een omslag naar het zoge-
noemde ‘keukentafeloverleg’. Dit 
betekent dat een WMO-consul-
tant bij mensen thuis op bezoek 
gaat om te bekijken welke, op maat 
gesneden hulp kan worden gebo-
den.”

Kunst op de website
“Cultuur vormt eveneens een bre-
de portefeuille. In Velsen gebeurt 
op dat vlak heel veel, onder meer 
in de stadsschouwburg, het Wit-
te Theater en de bibliotheek. Maar 
ook op straat, denk maar aan de 
monumenten en standbeelden die 
in de lokale krant onder de aan-
dacht zijn gebracht. Of de tweedi-
mensionale kunsten, de schilderij-
en die hier en in het oude raadhuis 
aan de muur hangen of zijn opge-
slagen. Die zijn allemaal in kaart 
gebracht en het is bijna rond dat 
ze allemaal op onze website te be-
zichtigen zijn. De lijst van gemeen-
telijke monumentale panden in 
Oud-Velsen is op een haar na klaar 
en vervolmaakt daarmee de lijst 
van dergelijke panden in Velsen. 
Inmiddels heeft de raad een voor-
stel aangenomen voor een veror-
dening, die bewoners van monu-

mentale panden in staat stelt een 
kleine stimuleringssubsidie aan 
te vragen voor het opknappen van 
hun pand.”

Buitenplaatsen
“Volgend jaar is uitgeroepen tot 
het ‘Nationale Monumentenjaar’ 
met als thema: buitenplaatsen. 
Een mooie gelegenheid om te kij-
ken of we met de eigenaren van de 
buitenplaatsen in onze gemeente 
op toeristisch vlak iets leuks kun-
nen doen. Uiteraard vallen ook  
onze musea onder cultuur. Goed 
dat ze steeds meer gaan samen-
werken en fijn dat Natuurmonu-
menten heeft aangeboden om een 
infopunt te vestigen bij het bin-
nenmeer, waar eventueel het Pie-
ter Vermeulenmuseum zich dan 
ook kan vestigen. We moeten na-
tuurlijk wel geld voor die nieuw-
bouw hebben, dus maken we een 
voorstel voor de raad.”

Gevonden in de kelder
“Weet je wat ik onder meer in de 
kelder van het stadhuis heb gevon-
den? Antieke gevelstenen uit Oud-
IJmuiden. Ik heb de woningcor-
poraties gevraagd of er misschien 
een aantal weer geplaatst kunnen 
worden bij de nieuwbouw die er 
nu plaatsvindt. Vast wel.” (foto’s: 
Reinder Weidijk)
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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) 567 200, 
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 zich 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, open-
bare 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, 
monumentenbeleid, 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.
 
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend. 
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten (0255) 567 200.

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) 567 200. 
 
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keuken-
klacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag 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

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon (0255) 567 200
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur. 
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken 
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, 
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen, 
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u 
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk 
riool zit, de gemeente te bellen. 
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de 
politie op 0900-8844. Meer informatie vindt u op de 
website: www.velsen.nl  

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van huis-
houdelijk afval en grofvuil of vragen over straatreini-
ging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werk-
dagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 tot 
17.00 uur. In het weekend gesloten. 
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 
via www.reinunie.nl of e-mail: 
info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afval-
brengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 
uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 567 200
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 bijzon-
dere 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) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 567 200
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 woning-

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan 
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl 
(voor vragen over preventie)

Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
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Raadsplein 14 juli 2011
gewijzigde aanvangstijd en agenda!

Donderdag 14 juli 2011 vanaf 18.30 uur vergadert 
de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

Raadsvergadering - aanvang 18.30 uur

Raadzaal

Punt Onderwerp
1  Opening
2  Actualiteitenuurtje
3      Vaststellen:

-  notulen raadsvergadering 9 juni en 16 juni 2011
-   besluitenlijst raadsvergadering 9 juni en 

16 juni 2011
4   Afh andelen:

Lijst van aan de raad gerichte brieven
Besluitvorming

 7   Ontwerp ontwikkelingsplan Grote Buitendijk / 
Hofgeest

8   Advies commissie Bezwaarschriften inzake het 
bezwaar van de heer N.J.J. Waasdorp, gericht 
tegen het raadsbesluit van 30 september 2010, 
nummer R10.090.

9   Grenscorrectie gemeente Velsen en gemeente 
Beverwijk ter plaatse van stationsgebied 
Beverwijk (kavel Heliomare)

10   Grenscorrectie gemeente Velsen en gemeente 
Beverwijk ter plaatse van Tata Steel IJmuiden B.V.

11  Begrotingswijziging 2011 de Meergroep
12   Begroting 2012 “de Meergroep” en 

meerjaren begroting 2013 - 2016
13 Jaarbegroting en jaarrekening 2010 STOPOIJ
14  Jaarstukken gemeenschappelijke regeling 

Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland 
(Noord-Hollands Archief )

15  Bestemmingsplan Wijk aan Zeeërweg - Motorhuis
16  Verklaring van geen bedenkingen Hofgeesterweg 

nabij nr. 28 te Velserbroek
17   Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 

commissieleden 2011
18   Regeling Steunfractieleden

PAUZE (circa 15 minuten)
Besluitvorming met uitgebreide 
stemverklaring (60 sec.)

6   Bezuinigingen Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) 
Debat, gevolgd door besluitvorming 

5    Voorjaarsnota 2011 gemeente Velsen
 Sluiting

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet 
worden ingesproken, wel kan schriftelijk een reactie 
worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd - 
dat kan ook via de mail naar griffi  er@velsen.nl - dan 
wordt de reactie vóór de vergadering naar de raads-
leden doorgestuurd.

Raadsplein 21 juli 2011

Donderdag 21 juli 2011 vanaf 19.30 uur vergadert de 
gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal
Sessie 1
19.30 - 21.00 uur    Voorlopige uitgangspunten 

Wmo-beleidsplan 2012-2015

Commissieruimte 1
Sessie 2
19.30 – 21.00 uur   Projectplan nieuwbouw sporthal 

Zeewijk- Nieuw Helmduin 

Commissieruimte 2
Sessie 3
19.30 – 21.00 uur   Kadernota Integrale Veiligheid 

2011-2014

Raadzaal
Sessie 4
21.30 – 23.00 uur   Fort benoorden Spaarndam

Commissieruimte 1
Sessie 5
21.30 – 23.00 uur   Uitgangspuntennotitie 

Millenniumgemeente Velsen

Commissieruimte 2
Sessie 6
21.30 – 23.00 uur  Gladheidbestrijding

Inspreken tijdens de carrousel:

Over alle agendapunten kan worden ingesproken. 
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 
20 juli 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, 
tel. (0255) 567 502 of via email: griffi  er@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd - dat kan via email: 
griffi  er@velsen.nl - dan wordt de reactie vóór de 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

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

Op de website en bij de receptie evenals de biblio-
theek van IJmuiden en Velserbroek, treft u een Greep 
uit het Raadsplein aan waarin een aantal onder-
werpen wordt toegelicht. U kunt deze Greep ook thuis 
ontvangen via de e-mail. U kunt zich hiervoor aan-
melden op raadsplein@velsen.nl 

Een samenvatting van de Carrousel wordt door 
Seaport TV vanaf zaterdag t/m donderdagmiddag 
dagelijks uitgezonden om 11.00 uur, 17.00 uur en 
21.00 uur.

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 4 juli tot en 
met 8 juli 2011 de volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. 
De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevings-

vergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w11.000452   J.T. Cremerlaan 12 Santpoort Noord 
het plaatsen van een dakkapel 
voorgevel (04/07/2011)

w11.000451   Louise de Colignylaan 70 
Santpoort-Zuid 
het veranderen van een woning met 
een uitbouw (04/07/2011)

w11.000450   Andreaweg 10 Velsen Noord 
het verwijderen van diverse 
asbesthoudende materialen 
(04/07/2011)

w11.000449   Gerstland 19 Velserbroek 
het plaatsen van een dakkapel 
achtergevel (04/07/2011)

w11.000448   Geleenstraat 19 IJmuiden 
het plaatsen van een schutting en het 
kappen van een boom (04/07/2011)

w11.000455   J.T. Cremerlaan 32 Santpoort-Noord 
het plaatsen van 2 dakkapellen 
achter- en zijgevel (05/07/2011)

w11.000454   Willem de Zwijgerlaan 14 
Santpoort-Zuid het 
veranderen en vergroten van de 
woning (05/07/2011)

w11.000453   Hageveldtlaan 16 Santpoort-Noord 
het kappen van een boom 
(05/07/2011)

w11.000461   Havenkade 1 IJmuiden 
(gemeentelijk monument) 
het plaatsen en vernieuwen van 
reclame (06/07/2011)

w11.000460   Hoofdstraat 109 Santpoort-Noord  
het vergroten van de 2e verdieping en 
het veranderen van de achtergevel
(06/07/2011)

w11.000459   Brederoodseweg 31 Santpoort Zuid 
het kappen van 1 boom (06/07/2011)

w11.000458   Zwanenbloembocht 161 Velserbroek 
het plaatsen van een dakkapel 
voorgevel (06/07/2011)

w11.000457   Minister van Houtenlaan 16, 
Velsen-Zuid 
het kappen van een boom (06/07/2011)

w11.000456   Boelenstraat 1 IJmuiden 
het plaatsen van een erfafscheiding 
(06/07/2011)

w11.000463   Driehuizerkerkweg 121 Driehuis 
het verwijderen van diverse 
asbesthoudende materialen 
(08/07/2011)

w11.000462   Bloemendaalsestraatweg 81 
Santpoort-Zuid 
het slopen en herbouwen van een 
aanbouw (08/07/2011)

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben op grond van 
artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende 
aanvraag dienen te beslissen verlengd met zes weken:

w11.000352   Sluiseiland ong IJmuiden 
het oprichten van afmeerpalen en 
een loopbrug
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Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij de onderstaande besluiten ge-
durende 6 weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 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).In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat 
de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. 
Een voorlopige voorziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende bouwvergunning

Het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft een bouwvergunning verleend voor:

BP-326-2005   Hagelingerweg 210 Santpoort-Noord 
het oprichten van een 
tuinbouwkas(12/07/2011)

BP-169-2008   Rijksweg 289 Velserbroek  
het oprichten van een tuincentrum 
(12/07/2011)

Verleende omgevingsvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:

i10.008539   Middenduinerweg 89, 
Santpoort-Zuid 
het plaatsen van een erfafscheiding, 
rietmat (05/07/2011)

 i10.008722   Oranjestraat ong. IJmuiden 
het oprichten van 25 appartementen 
met parkeergarage (07/07/2011)

w11.000200   Wolff  en Dekenlaan 1 Driehuis 
het vergroten van een school met 
18 lokalen, algemene ruimten en een 
gymzaal (08/07/2011)

w11.000295   Tesselschadeplantsoen 22 Driehuis
het vergroten van een woning met 
een erker (08/06/2011)

w11.000336   Hoofdstraat 84 Santpoort-Noord 
het oprichten van een woning, het 
slopen van een woning, het kappen 
van 4 bomen en het maken van een 
uitrit (08/07/2011)

w11.000346   Geelvinckstraat 104 Velsen-Noord 
het plaatsen van een scooterqube 
(08/07/2011)

w11.000349   Hoofdstraat 270 Santpoort-Noord 
het kappen van een kastanjeboom 
(05/07/2011)

w11.000350    Westbroekerweg 51 Velserbroek 
het uitbreiden van een woning tbv 
een praktijk aan huis (11/07/2011)

w11.000354   Valckenhoefl aan 79 Santpoort-Noord 
het vergroten van de 1ste verdieping 
van een woning

 (11/07/2011)  w11.000355 De Kamp 15 Velserbroek 
het plaatsen van een dakkapel 
voorgevel (08/07/2011)

w11.000366   Groeneweg ong. IJmuiden 
het kappen van een iep (07/07/2011)

w11.000367   Pleiadenplantsoen ong. IJmuiden 
het kappen van een iep (07/07/2011)

w11.000376   Dr. Kuyperlaan 22 Velsen-Zuid  
het kappen van 2 dennen 
(06/07/2011)

w11.000378   Van der Zwaagstraat 1 IJmuiden 
(gemeentelijk monument) 
het wijzigen van de zij- en 
achtergevel (07/07/2011)

w11.000385   Berglaan 9 Santpoort-Noord 
het plaatsen van een dakkapel 
(11/07/2011)

w11.000390   Nicolaas Beetslaan 17 Driehuis 
het plaatsen van een dakkapel 
(08/07/2011)

w11.000403   Reggestraat 29 IJmuiden 
het kappen van een boom 
(07/07/2011)

w11.000413   Klipper 5 Velserbroek 
het veranderen van de gevel van een 
woning (08/07/2011)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV 
de volgende vergunningen verleend voor het organi-
seren van een evenement:

i11.005796   terrein Velsen Valley in de nabijheid 
van de uitzichtheuvel te Spaarwoude 
muziekfestival Dutch Valley op 
13 augustus 2011 (05/07/2011).

i11.005487+
i11.005796   Kennemerboulevard 

IJmuiden aan Zee 
Feestweek IJmuiden aan Zee op 
22 juli tot en met 28 juli 
(07/07/2011).
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Carrouselwedstrijd Hippisch Centrum
Velsen-Zuid - Zondag 10 juli stond bij Hippisch Centrum Velsen 
in het teken van carrouselrijden. Onder leiding van Sylvia Boers, 
Marloes van Meeteren-Keijzer en Anneke Bartelsman was geoe-
fend om het carrouselrijden vlekkeloos te laten verlopen. 16 ver-
schillende manegeteams streden om de HCV wisselbeker. Een 
deskundige jury beoordeelde de kunsten op muziek van paar-
den en ruiters. Bij de stallen was het ‘s morgens al een druk-
te van belang, want alle pony’s en paarden werden netjes ge-
poetst en getoilletteerd. En ook de deelnemers hadden veel werk 
gemaakt van de kleding, om zoveel mogelijk uniformiteit te krij-
gen. Zo waren er vogelverschrikkers, Pipi Langkousen, waterle-
lies, hippies, deftige heren, indianen en cowboys, duiveltjes en 
engeltjes, sneeuwpoppen, Hawai girls en pyjama cowboys. Om 
een uur stond de Verloren van Themaatlaan tot aan het Tata voet-
balstadion vol met auto’s en werd in de binnenmanege het start-
sein gegeven voor de eerste carrouselproef. Aan het eind van de 
dag werd door Marcel Pielanen en de jury de prijsuitreiking ge-
daan in de binnenmanege. Het in groten getale aanwezige pu-
bliek stond vanwege de grote drukte in de foyer zelfs buiten. De 
eerste prijs, bestaande uit een gouden medaille, was voor de po-
nyles van dinsdag 19.00 uur, de Pipi Langkousen. Zij kregen ook 
de wisselbeker.  De tweede prijs ging naar de pony-les van za-
terdag 15.15 uur oftewel de Indische Waterlelies. Zij kregen een 
zilveren medaille. En de derde plaats, bronzen medailles, waren 
voor de Hartjes van de zaterdag 17.15 uur-les. De originaliteits-
prijs was voor de Deftige Heren van dinsdag 17.00 uur.




