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IJmuiden - Het aftellen naar het zesde Zomerfestival .IJmuiden is
begonnen. Op woensdag 18 juli barst het jaarlijkse feest op de
Kennemerlaan weer los. Tot en met zondag 22 juli vinden daar
meer dan twintig activiteiten en muziekoptredens plaats. Allemaal gratis toegankelijk, dankzij de steun van een groot aantal
sponsors en enthousiaste vrijwilligers!
Denk je alles tot in de puntjes geregeld te hebben, laat een van je
belangrijkste artiesten het afweten. Het overkwam de organisatie
van Zomerfestival .IJmuiden. Amper drie weken voor zijn optreden
in IJmuiden werd bekend dat André Hazes al zijn optredens in de
maand juli zou annuleren vanwege gezondheidsklachten. Het is
kenmerkend voor daadkracht van
de organisatie dat zij binnen een
dag met een alternatief programma kwamen voor zondag 22 juli:
de Marcel Fisserband - bekend van
Beste Zangers - met Peter Beense, Samantha Steenwijk en Wolter
Kroes.
Ook op de overige dagen staan

Bewoners Oud IJmuiden starten petitie

er bands van formaat op het grote podium. De aftrap wordt op
woensdag 18 juli verricht door
Royal Beat, op donderdag 19 juli, de dag van de kortebaan, is het
de beurt aan The Unicorns (de gelegenheidsband van Daan van der
Putten) en op vrijdag 20 juli zorgt
de coverband Stoot! voor groot
feest op het Kennemerplein. Het
optreden van The Dirty Daddies op
zaterdag 21 juli belooft een van de
hoogtepunten van Zomerfestival
te worden. Deze energieke band
is al voor de derde keer te gast en
heeft inmiddels heel veel fans in
IJmuiden!
Maar het Zomerfestival is meer dan
muziek. Het evenement op de Ken-

nemerlaan is in de afgelopen jaren
uitgegroeid tot een laagdrempelig
festival voor jong en oud, waar je
elkaar ontmoet, waar je kunt eten
en drinken, waar je kunt genieten
van goed en veelzijdig cultureel
entertainment en met misschien
wel de mooiste Kortebaan van Nederland. Speciaal voor de kinderen
 GRATIS bezorgd in NL & BE!
zijn er leuke educatieve, sportieve
en technische activiteiten. Nieuw
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gina’s tellende Festivaljournaal in
het hart van deze krant. Een bewaarexemplaar waar je de komende dagen gegarandeerd veel plezier aan gaat beleven. Net als aan
het zesde Zomerfestival natuurlijk!
(foto: Cees Ebbinge)

Liever speelvoorzieningen
dan nieuwe woningen

IJmuiden - Liever geen nieuwe woningen meer, maar meer speelruimte voor de kinderen en meer parkeervoorzieningen. Dat is de
wens van een aantal bewoners in Oud IJmuiden. Ze hopen dat de
gemeente de laatste fase voor het herontwikkelen van het gebied
afblaast en met een nieuw plan komt.
Het omvangrijke plan voor de
bouw van nieuwe woningen in
Oud IJmuiden nadert zijn voltooiing. De laatste fase bestaat
uit het realiseren van nieuwe
woningen aan de Visstraat, Prins
Hendrikstraat en Bik- en Arnoldkade. Bo Massier, zelf bewoonster van de Visstraat: ,,We hebben gehoord dat de procedure daarvoor opnieuw moet worden doorlopen. Daarom is dit
hét moment om bij de gemeente aan de bel te trekken.” Zelf
woont ze ongeveer een half jaar
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in deze wijk. Ze concludeert: ,,In
het nieuwbouwgedeelte is helemaal geen groen of een speeltuintje waar kinderen veilig en
leuk kunnen spelen. Noodgedwongen spelen ze daarom nu
op het binnenhofje, maar dat is
niet veilig omdat er veel auto’s
geparkeerd staan.” Ook over die
auto’s maakt ze zich zorgen: ,,Als
de parkeerplaats van de Zeevaartschool hiernaast vol is, zetten bezoekers hun auto bij ons
voor de deur. We stellen voor
om meer parkeerplaatsen aan te

.IJmuiden

leggen, in plaats van nog meer breed mogelijk draagvlak voor
woningen.”
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Oranje komt in de plaats van zwart

Plastic in je eigen bak en de rest
breng je weg
Sinds maandag 25 juni hebben de inwoners van Velserbroek en Velsen-Noord
een rolcontainer voor plastic afval, met
een oranje deksel. Hun rolcontainers voor
restafval (de zwarte bak) heeft HVC opgehaald. Dat afval moeten zij vanaf nu
naar ondergrondse containers brengen.
Die zijn afgesloten (dat is nieuw) en gaan
alleen open met een HVC-afvalpas.

Even wennen
Twee weken na de start gaat het beter dan
verwacht. Er is meer plastic ingezameld en
dat is goed nieuws! Een grote verandering
zoals deze gaat natuurlijk nooit helemaal
vlekkeloos. Het grootste probleem waren
de inwoners die de ondergrondse container
niet meer konden gebruiken omdat ze geen
afvalpas hadden. Of mensen die binnen de
gemeente verhuisden en hun afvalpas van
het oude adres meenamen. Die kunnen ze in
hun nieuwe buurt niet gebruiken. Wie dat
meldde bij HVC of de gemeente heeft inmiddels een nieuwe pas gekregen. Op een paar
plekken is er daarom afval naast de (dichte)
container gedumpt. Tot woede van andere
bewoners, die zich daar natuurlijk erg aan
stoorden.
We hebben elkaar nodig!
Om dumping te voorkomen, is goede sa-

menwerking tussen inwoners, HVC en de
gemeente broodnodig. De gemeente zet
handhavers in op die plekken waar veel
dumpingen zijn. Dumpingen die worden
gemeld, halen we zo snel mogelijk weg (via
HVC). HVC werkt met man en macht, om
uw buurt netjes te houden en volle containers te legen.
HVC afvalcoaches gaan langs de deuren de
komende weken. Zij praten met inwoners
om te vragen hoe het gaat met de nieuwe
manier van afval inzamelen. Ze leggen uit
dat je een afvalpas moet hebben, en kunnen helpen bij het aanvragen of het gebruik ervan. Als het nodig is, maken ze
aparte afspraken voor extra uitleg.
Wat kunt u als inwoner doen?
Ziet u iemand die niet weet hoe de ondergrondse container werkt? Vertel hen
dat ze via HVC klantenservice een afvalpas kunnen aanvragen (via 0800-0700 of
klantenservice@hvcgroep.nl). Of ziet u
dat iemand afval of grofvuil naast de container zet? Meld het ons zo snel mogelijk,
dan zorgen we ervoor dat het zo snel mogelijk wordt weggehaald en proberen we
de veroorzaker uit te leggen wat de bedoeling is (en wat niet) (14 0255 of info@velsen.nl).

Gemeenteraad Velsen stelt
Raadsakkoord Samenspel vast
Op donderdag 5 juli heeft de gemeenteraad Velsen ingestemd met het Raadsakkoord Samenspel. In dit raadsakkoord
staan belangrijke maatschappelijke thema’s waar de raad het over eens is om de
komende raadsperiode mee aan de slag
te gaan. De naam Samenspel geeft aan
dat de maatschappelijke opgaven die
voortvloeien uit de thema’s samen met
gemeente en samenleving worden uitgewerkt.

Daarnaast bevat het raadsakkoord spelregels over de wijze waarop de raadsleden
met elkaar en samen met het college gaan
samenwerken om de maatschappelijke thema’s op te pakken. Ook geeft het Raadsakkoord Samenspel aan hoe de raad de samenleving betrekt bij het oppakken en oplossen
van de maatschappelijke opgaven.
De thema’s zijn: Wonen en de woningbouwopgave, Leefbaarheid en veiligheid, Klimaat
en milieu, Mobiliteit en bereikbaarheid,
Ondernemend en duurzaam, Arbeidsmarkt
werk en Inkomen, Vitaal en sociaal, Onder-

wijsklimaat, Kunst, cultuur en recreatie en
Regionale samenwerking. De thema’s zijn
tijdens de drukbezochte stakeholdersbijeenkomst op 20 juni uitvoerig besproken.
De voorzitter van de werkgroep raadslid
Robert van Koten geeft aan: “Veel van de input van de stakeholdersbijeenkomst is meegenomen in het raadsakkoord en vertaalt
naar maatschappelijke opgaven. De komende jaren zal de raad vaker bijeenkomsten
organiseren met de samenleving. Er is ook
afgesproken om jaarlijks het raadsakkoord
met de samenleving te bespreken. Eventuele bijstellingen zijn dan mogelijk.”
Het is aan het college van burgemeester en
wethouders om de maatschappelijke opgaven uit dit Raadsakkoord Samenspel te
vertalen naar een collegeprogramma. Dit
programma beschrijft op welke wijze het
college de maatschappelijke opgaven op
gaat pakken en welke resultaten zij daarbij
verwachten.
Benieuwd naar het raadsakkoord? Zie www.
velsen.nl.

Aan ondergrondse containers
in Velsen-Noord wordt gewerkt
Er zijn inmiddels twee ondergrondse
containers geplaatst (op de Pelsstraat
hoek van Rijswijkstraat, op de Ladderbeekstraat en op de Noorderlaan) en er
zijn voorlopig twee bovengrondse containers geplaatst op Grote Hout of Koningsweg.

Daarnaast konden twee ondergrondse
containers niet geplaatst worden (op de
Heirweg hoek Schoonoordstraat en op
de Watervlietstraat hoek Ladderbeekstraat), omdat er ondergrondse kabels en
leidingen lagen die niet op de tekeningen
stonden. Die containers worden komende
week alsnog geplaatst en er staan zolang
bovengrondse containers.
Naar aanleiding van opmerkingen van
bewoners gaan we ook nog twee onder-

grondse containers plaatsen in de buurt
van de Doelmanstraat en op Duinvlietstraat/hoek Andreaweg. Daar wordt nog
gezocht naar de exacte locatie en dan worden de direct omwonenden daarover met
een brief geïnformeerd. (foto: HVC)

Uit het college
• Recreatieschap Spaarnwoude wil het
aantal evenementen uitbreiden om meer
inkomsten te krijgen. Op verzoek van de
raad is hiervoor een plan gemaakt dat rekening houdt met de ambitie van Spaarnwoude en met de overlast voor bewoners
en bedrijven in het gebied. Het plan ligt

ter vanaf half augustus inzage en er komt
nog een inloopavond.
Meer informatie op www.velsen.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/raadskalender/collegeberichten.
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Inloopbijeenkomst over
project Verbinding A8-A9
Op dinsdag 17 juli a.s. organiseert de
provincie Noord-Holland een bewonersavond over het voorkeursalternatief en
de Nota van Beantwoording van het project Verbinding A8-A9. Tussen 17.00 en
20.00 uur zijn bestuurders en projectteamleden aanwezig in Van der Valk Hotel Akersloot om vragen van bewoners te
beantwoorden. Er wordt door hen geen
nieuwe informatie gepresenteerd.

Op 29 mei hebben Gedeputeerde Staten (GS)
het Golfbaanalternatief aangewezen als voorkeursalternatief voor de Verbinding A8-A9.
Ook de Nota van Beantwoording is toen door
GS vastgesteld. Deze besluiten zijn donderdag 21 juni behandeld in de Statencommissie Mobiliteit en Financiën. De Nota van Beantwoording staat op www.noord-holland.nl
> Actueel > Archief > 2018 > Juni_2018 > Inloopbijeenkomst Verbinding A8 A9 op 17 juli.

Eerstvolgende keer 2 augustus

Koffie met het Sociaal Wijkteam
Elke eerste donderdag van de maand,
tussen half 11 en 12 uur, schenkt het Sociaal Wijkteam een kopje koffie in de bibliotheek aan het Dudokplein. Soms is er
een gastspreker. Een aantal dames en een
enkele heer, zo tussen de 60 en 80 jaar,
geniet daar maandelijks van. Schuif ook
een keertje aan! Er is ruimte genoeg.

Mary (78) is een trouwe bezoekster: “Ik kom
er regelmatig. Gewoon, voor de gezelligheid,
om andere mensen te ontmoeten. De gastsprekers zijn altijd leuk. Laatst was er een
imker en zijn verhaal over bijen vond ik heel
interessant.” Ook Joost (76) is vol lof. “Veel
mensen komen elke maand, die leer je kennen. Daar wordt het alleen maar leuker van.
Je krijgt wat verbondenheid, en dan is het

fijn elkaar een paar weken later weer te zien.
Ik ben nu even de enige man in het groepje, maar de dames waarderen mijn inbreng
toch. Dat vind ik waardevol.”
De koffieochtend is er al 2,5 jaar. Sommigen
blijven, anderen gaan weer – bijvoorbeeld
als ze hun leven weer op de rit hebben. Anna
(68): “De koffieochtend heeft me door een
moeilijke tijd in mijn leven geholpen, echt
heel fijn. Nu doe ik vrijwilligerswerk, dus
besteed ik daar veel tijd aan.”
De eerstvolgende keer is donderdag 2 augustus. U bent vanaf 10.30 uur van harte
welkom in de Bibliotheek Velsen aan het
Dudokplein in IJmuiden! (foto: Sociaal
Wijkteam Velsen)

Veel te beleven in de zomermaanden

Evenementen in Velsen

Er valt komende weken weer veel te doen, te zien en te beleven in Velsen. Sportief, educatief of gewoon leuk. We hebben een paar evenementen voor u op een
rijtje gezet.

Zaterdag 14 juli
Kofferbakmarkt op Plein 1945 in IJmuiden
Zondag 15 juli
Parksessie Velserbeek. Neem je eigen picknickkleed en mand mee naar de muziektent
in Velserbeek.
Zie voor meer informatie en de volledige evenementenkalender www.vvvijmuidenaanzee.nl. (foto: Erik Baalbergen)

Nieuwe locatie voor bovengrondse plastic containers
Er zijn al ruim 12.000 ‘oranje rolcontainers’ uitgerold en hierdoor stijgt het
hergebruik van Plastic, Blik en Drankverpakkingen in Velsen gestaag. Alle
laagbouw woningen in Velserbroek,
Velsen-Noord, Santpoort en Driehuis
zijn inmiddels voorzien van een ‘oranje rolcontainer’. In IJmuiden krijgen de
laagbouwwoningen in het najaar de
container voor plastic afval.

Een aantal bovengrondse containers voor
Plastic, Blik en Drankverpakkingen zijn
overbodig geworden en worden door HVC
nu verplaatst naar het Maanbastion en de
Zwanebloembocht in Velserbroek en de

Johan Maurits van Nassaulaan in Santpoort-Noord. Hierdoor kunnen de bewoners van de hoogbouw in die buurt ook
makkelijker hun plastic afval gescheiden
weggooien. De containers zijn uiteraard
niet bedoeld voor restafval. Als er restafval tussen het plastic-afval zit, wordt de
inhoud van de container afgekeurd. Dat
is zonde van de moeite die andere bewoners hebben gedaan om hun plastic goed
te scheiden.
De containers zijn tijdelijk. In 2019 gaat
de gemeente kijken naar de afvalscheiding
bij hoogbouwwoningen. (foto: gemeente
Velsen)

Herinrichting Pleiadenplantsoen
De gemeente gaat het Pleiadenplantsoen, aan de entreezijde van basisschool
De Pleiaden, opnieuw inrichten. De huidige inrichting van de weg past namelijk
niet bij het karakter van de straat. Daarnaast gaat de gemeente maatregelen
treffen om de veiligheid rondom de basisschool te vergroten. Bij de herinrichting wordt ook gelijk het oude riool vervangen.

Inloop
Wij nodigen belangstellenden uit voor de
inloopbijeenkomst op donderdag 19 juli
a.s. tussen 17.00 en 19.00 uur in de aula van

basisschool De Pleiaden. Hier wordt u in
de gelegenheid gesteld het ontwerp in te
zien, vragen te stellen en opmerkingen te
geven.
Inspraak
U kunt het ontwerp ook inzien aan de balie in het gemeentehuis of op de website:
www.velsen.nl/pleiadenplantsoen. Schriftelijke reacties kunnen tot 23 augustus
2018 worden gestuurd naar het college van
burgemeester en wethouders, postbus 465,
1970 AL IJmuiden of per e-mail via info@
velsen.nl o.v.v. inspraak ‘Herinrichting
Pleiadenplantsoen’.
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Vergaderingen gemeenteraad
Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 5 juli 2018
De gemeenteraad van Velsen heeft in de
raadsvergadering van 5 juli besluiten genomen over de volgende onderwerpen:
• Protocol agressie tegen raads-, steunfractie- en collegeleden van de gemeente Velsen
• 1e Bestuursrapportage 2018 Velsen
• Raadsakkoord Samenspel
• Perspectiefnota 2018

Motie Energietransitie 1e Bestuursrapportage
De SP heeft een motie ‘Energietransitie’ ingediend bij het agendapunt 1e Bestuursrapportage 2018 Velsen. In de strategische agenda 2020 heeft Velsen de ambitie uitgesproken
dat zij voorop wil lopen in de klimaatadaptatie. Het college wil een inhuurbudget van €
50.000 besteden aan een voorbereidend onderzoek naar de opgave op de energietransitie. Voldoende aanbod van gekwalificeerde
mensen speelt een grote rol in de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van de energietransitie. De SP, GroenLinks, Velsen Lokaal,
VVD, LGV en PvdA verzoeken het college in

de voorbereidende verkenning het dreigende
tekort aan geschikt personeel op de arbeidsmarkt mee te nemen in het onderzoek. De
motie is aangenomen met 27 stemmen voor
en 5 stemmen tegen (D66Velsen).
Raadsakkoord
De gehele gemeenteraad Velsen stemde in
met het Raadsakkoord Samenspel. In dit
raadsakkoord staan belangrijke maatschappelijke thema’s waar de raad het over eens is
om de komende raadsperiode mee aan de slag
te gaan. De naam Samenspel geeft aan dat de
maatschappelijke opgaven die voortvloeien
uit de thema’s samen met gemeente en sa-

menleving worden uitgewerkt.Daarnaast bevat het raadsakkoord spelregels over de wijze
waarop de raadsleden met elkaar en samen
met het college gaan samenwerken om de
maatschappelijke thema’s op te pakken. Ook
geeft het Raadsakkoord Samenspel aan hoe
de raad de samenleving betrekt bij het oppakken en oplossen van de maatschappelijke
opgaven.
Meer informatie over de raadsvergadering?
Kijk op www.velsen.nl/gemeenteraad en
klik op de datum 28 juni 2018 in de raadskalender. U kunt daar de stukken zien en een
beeldverslag van de raadsvergadering.

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

geopend op maandag tot en met vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen
over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00

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

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier
kunt u de besluiten van de afgelopen week of
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest.
Informatie over de gemeenteraad van Velsen
en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 30 juni 2018 tot en met 6 juli
2018 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op
grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van ontvangst
is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kennemermeer nabij nummer 25, bouwen Wikkelhouse (03/07/2018) 91342018
Seinpostweg
ong.,
wijzigen
uitrit
(03/07/2018) 9100-2018
Warmenhovenstraat 2, splitsen woning naar
2 appartementen (4/07/2018) 9200-2018
Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan ong., verbreden van een bestaand pad en aanleggen van een extra stuk
weg (06/07/2018) 9367-2018
Driehuis
Duin en Kruidbergerweg 16, herstellen dak en
schoorsteen(03/072018) 9114-2018
P.C. Hooftlaan 63, kappen 2 bomen (06-07-

2018) 9329-2018
Velserbroek
Wieringer Aak 61, plaatsen dakkapel (achterdakvlak) (05/07/2018) 9269-2018
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning betrekking hebben op
een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over welstand:
140255
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Raadhuisstraat 20, vervangen zonwering
(04/07/2018) 5315-2018
Reaumurstraat 3, wijzigen bedrijfsruimte
naar appartement (06/07/2018) 5857-2018
Santpoort-Noord
Paramaribostraat 56, realiseren uitbouw begane grond en eerste verdieping en vervangen
een erker (02/072018) 6205-2018

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
J.C. van Neckstraat 3, realiseren 8 bedrijfswoningen (03/07/2018) 7425-2018
Ingekomen aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
Nieuwjaarsduik, op 01 januari 2019 van 12:45
uur t/m 13:15 uur, locatie: Kennemerstrand
(28/06/2018) 8913-2018
Santpoort-Noord
Straatfeest, op 15 september 2018 van 16:00
t/m 24:00 uur, locatie: Kerkweg (06/07/2018)
9372-2018
Velsen-Zuid
Rabobank IJmond Live, op 5 oktober van
19:00 tot 00:00 uur, locatie: Rabobank IJmond
Stadion (4/07/2018) 9231-2018.
Velsen-Noord
AGU Egmond-Pier-Egmond, op 12-01-2019
van 10:00 t/m 14:00 uur, locatie: strand tussen

Egmond aan Zee en Velsen-Noord Reyndersweg en Windsurfpad. (06/2018) 9259-2018
Circus Renz Berlin, op 10 en 11 september
2018 van 09:00 t/m 20:00 uur, locatie: bouwperceel Concordiastraat (05/07/2018) 93342018
Ingekomen aanvragen filmvergunningen
APV artikel 2:12
IJmuiden
Serie 7 kleine Criminelen, op 14 juli 2018 van
13:00 t/m 23:00 uur, locatie: Makreelkade
(05/07/2018) 9361-2018
Serie 7 kleine Criminelen, op 19 juli 2018 van
11:45 t/m 14:00 uur, locatie: Industriestraat
(05/07/2018) 9363-2018
Serie 7 kleine Criminelen, op 28 juli 2018 van
13:00 t/m 23:000 uur, locatie Noordersluisweg (05/07/2018) 9364-2018
Serie 7 kleine Criminelen, op 5 augustus 2018
van 13:30 t/m 23:45 uur, locatie Seinpostweg
(05/07/2018) 9365-2018.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of Burgemeester van
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden gevraagd
bij de voorzieningenrechter van de recht-

bank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook
een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Oosterduinplein 18, legaliseren dakopbouw incl. dakterras (06/07/2018) 73332018
oplaadstation

Verleende evenementenvergunningen
APV artikel 2:17

IJmuiden
Gurvenlaan 2, plaatsen uitbouw (zij- en achtergevel) (02/07/2018) 6412-2018
Julianakade18, wijzigen begane grond in 2
wooneenheden (02/07/2018) 1289-2018
Marktplein 44-62,wijzigen van winkelfunctie op de verdieping naar 4 appartementen
(5/07/2018) 1702-2018
Snelliusstraat 35, plaatsen dakopbouw
(5/07/2018) 4531-2018

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 154, in gebruik nemen van
uitbouw als dakterras en hierop plaatsen een
balkonhek (5/07/2018) 7804-2018

IJmuiden
Festival UIT, op 15 juli 2018 van 14:00 uur
t/m 20:00 uur, locatie Pleintje Groeneweg bij
Stadsschouwburg te IJmuiden (6/07/2018)
7538-2018

Velsen-Noord
Pontweg 1D, plaatsen
(04/07/2018) 5998-2018

Driehuis
P.C. Hooftlaan 62, plaatsen groendrager
(02/07-2018) 6230-2018
Velserbroek

Zon Bastion 31, plaatsen schutting
(5/07/2018) 6713-2018
De Zeiler 138, oprichten berging (5/07/2018)
7571-2018

Velserbroek
Voetbal award show uitreiking, 6 juli 2018
16.00- 22.00, locatie: strand Villa Westend
(04/07/2018) 2571-2018.
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Algemene bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Velsen
maken bekend dat zij in haar vergadering
van 3 juli 2018 heeft besloten:

De ‘Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2018’ en de wijziging van de ‘Nadere regels maatschappe-

lijke ondersteuning gemeente Velsen 2018’
vast te stellen;
De ‘Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2015’ per 12 juli
2018 in te trekken;

De ‘Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2018’ en de wijziging van de ‘Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2018’ in
werking te laten treden op 12 juli 2018.

Ter inzage
De nadere regels zijn gepubliceerd in het
elektronisch gemeenteblad en op de website
www.overheid.nl.

Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeren Velsen
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 28 juni 2018
het paraplubestemmingsplan “Parkeren Velsen” (idn: NL.IMRO.0453.PARKERENVEL1-R001) heeft vastgesteld.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft hieraan voorafgaand vanaf vrijdag 30 maart
2018, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen inge-diend.

Aanleiding
De aanleiding hiervoor is dat vanaf 1 juli
2018 de stedenbouwkundige voorschriften
uit de Bouwverordening zijn komen te vervallen. Eén van de consequenties van het
vervallen van de stedenbouwkundige voorschriften is dat vanaf dat moment bij het
verlenen van een omgevingsvergunning niet
meer op basis van de Bouwverordening ge-

toetst kan worden aan de gemeentelijke parkeernormen. Door de parkeernormen vast
te leggen in onze bestemmingsplannen kunnen ook na 1 juli 2018 bij het verlenen van
een omgevingsvergunning eisen worden gesteld op het gebied van parkeren.
Ligging plangebied
Het plangebied van het paraplubestemmingsplan omvat het gehele grondgebied
van de gemeente Velsen, met uitzondering
van enkele recente bestemmingsplannen
waarin de parkeernormen al zijn opgenomen. In het bestemmingsplan is een lijst opgenomen waarin de bestemmingsplannen
staan vermeld waarop het paraplubestemmingsplan van toepassing is.
Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt het vastgestelde paraplube-

stemmingsplan “Parkeren Velsen” voor een
ieder met ingang van 13 juli 2018 gedurende
zes weken ter inzage op het Gemeentehuis,
Dudokplein 1, IJmuiden, in de Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden en digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

benden daartegen eveneens beroep worden
ingediend binnen de hier bovengenoemde
termijn. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij
de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt
en belanghebbenden die kunnen aantonen
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep
indienen. Met ingang van de dag nadat het
besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen
binnen zes weken beroep worden ingediend
bij de Raad van State. Voor zover bezwaren
bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door belangheb-

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na
afloop van de genoemde beroepstermijn.
Het instellen van beroep schorst de werking
van het besluit niet. Belanghebbenden die
beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken
om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
treedt het besluit niet in werking voordat op
het verzoek is beslist.

langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders
van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:

Scheldestraat 100, 1972 TP IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel

Live muziek op
‘Festival.Uit’

IJmuiden - Het theaterseizoen
wordt op feestelijke wijze afgesloten met een uniek evenement, genaamd ‘Festival.Uit’. Op zondag 15
juli zal op het plein voor de Stadsschouwburg van alles te doen zijn.
Er komen twee podia, er worden
rondleidingen achter de schermen
gegeven en er zijn hapjes en drankjes. Nog enkele voorstellingen resten in het huidige theaterseizoen.
Daarna geniet het team van Stadsschouwburg Velsen van de zomervakantie, op 15 september begint
het volgend theaterseizoen. In 2014
heeft het Wijkplatform IJmuidenZuid een wijkraadpleging gehouden na klachten van omwonenden
rond de Schouwburg over parkeeroverlast tijdens de voorstellingen.
Deze bijeenkomst werd drukbezocht en aansluitend hierop heeft
het Wijkplatform een zienswijze opgesteld voor de gemeente met mogelijke oplossingen en aanbevelingen. Tegelijk met de aanleg van
de HOV-busbaan is ook het gebied
rond de Stadsschouwburg op de
schop genomen en zijn veel pijnpunten weggenomen. Het resultaat is een mooi plein voor de Stadschouwburg en duidelijke verwijzingen naar de grote parkeerplaats
aan de Minister van Houtenlaan.
Om de goede afloop van dit alles te
vieren is door de Stadsshouwburg
in samenwerking met muziekhandel Alphenaar, restaurant BosKookt
en Wijkplatform IJmuiden-Zuid het
evenement ‘Festival.Uit’ opgezet.
Bezoekers kunnen zondag genieten van live muziek, er is een sneak
preview van onder meer The Wall
en om 16.15 uur een bijzonder moment. Het evenement vindt plaats
van 15.00 tot 20.00 uur.

Sportopvang Terrasvogels kan beginnen
Santpoort-Zuid - Drie jaar geleden wilde Jeroen van Hoesel al beginnen met naschoolse sportopvang in Velsen. Het overleg met
de gemeente duurde langer dan voorzien, maar vanaf komend
schooljaar is zijn bedrijf vijf dagen in de week actief op het terrein van SV Terrasvogels in Santpoort-Zuid.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

Van Hoesel
(33) is Volgens Van Hoesel slaat het
ZIEHaarlemmer
ONZE SITE:
CASTRICUMMER.NL
van huis uit sportdocent. Eerder concept van Sportfever aan.
dit jaar heeft het de Haarlem
Bussiness Award gewonnen.
Op zijn 23e begon hij het bedrijf Sportfever. ,,Aanvankelijk
ging ik met mijn sporttas langs
naschoolse opvang locaties om
daar sportactiviteiten te organiseren. In 2010 ben ik begonnen met het opzetten van een
eigen sportbso. Inmiddels hebben we diverse locaties in Haarlem, Heemstede Zandvoort en
nu dus ook in Santpoort Zuid.”
Van Hoesel wilde al langer in
Velsen aan de gang. ,,Ik denk
dat er in Velsen veel behoefte
aan is. De afgelopen jaren zijn
er al veel kinderen uit de gemeente geweest die op een andere locatie zijn gestart. De komende weken gaan we veel
promotie doen voor Santpoort.
We richten ons op leerlingen van de Brederode Daltonschool, maar kinderen van andere scholen zijn ook welkom.
Er is nog genoeg ruimte.”

,,Kinderen van vier tot en met
dertien jaar oud kunnen in een
jaar tijd kennis maken met tien
verschillende sporten. Hockey,
voetbal, tennis, dansen, atletiek, skiën en paardrijden bijvoorbeeld. Met de oudere kinderen gaan we surfen Wij zien
heel snel waar de talenten van
kinderen zitten. Daarom werken wij ook samen met vele
verenigingen en organisaties
als Snowplanet. Maar de meeste sportlessen worden gegeven
door onze eigen gediplomeerde sport medewerkers. Het is
voor kinderen een erg mooie
manier om te kijken welke sport
bij ze past. Je merkt bij sportverenigingen vaak dat kinderen last hebben van ’zappen’. Ze
zijn drie maanden lid en willen
dan toch weer wat anders gaan
doen. Bij ons kunnen ze ontdekken welke sport het beste bij ze
past.” Zie ook www.sportfever.
nl.

ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! Kijk voor het actuele nieuws op:

Kijk voor het actuele nieuws op:

ZIE ONZE SITES:
JUTTER.NL
WWW.JUTTER.NL
WWW.CASTRICUMMER.NL
Open
dag
KOEL
EN HOFGEEST.NL
EN HOFGEEST.NL
op De Rozenbeek
Bezoek onze website:

Velserbroek - Op 15 juli waan je
je in een muzikaal en theateraal
feest als je tussen 14.00 en 21.30
uur bij KOEL creative productions
langskomt! Optredens van KOEL
Kids (kinderkoor) Grijs (revueclub
60+) Joy (jeugd orkest IJmond)
KOEL Band, KOEL kids mini (kindertheater) KOEL koor (volwassenen) KOEL Jazz (jazz, funk en latinband en twaalf ensembles van

gitaar, zang, drums, viool, cello,
piano en saxofoonleerlingen! Ook
zijn er gratis workshops, demonstraties en masterclasses; Producing & DJ door Glenn Broekuizen,
musical zang door Eline Schmidt,
IJmuiderslag (slagwerk) door
Koen van der Wel, Vocal Percussion (en samenzang) door Robbert van Unnik, KOEL voor kleuters: muziek als taal door Rosanne

Sloots en Muziek op Schoot door
Njola Ritzen. Uniek! De WK finale
op groot scherm met live battle
tussen twee bands. Muzikanten
nemen het muzikaal tegen elkaar
op met de wedstrijd als inspiratie.
Wie gaat er winnen? We hopen je
te zien op Floraronde 289 in Velserbroek. Voor meer info en het
gehele programma: www.koelproductions.nl

Plus-Wijzer

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!
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COLOFON

Ruud Koks Velserbroek

Reparatie & onderhoud
van alle merken,
ook voor
uw lease auto

Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z.
EN SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Chef redactie
Friso Huizinga
Redactie
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg
Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven

Op zoek naar een occasion, dakkoffer
of fietsendrager? Zie www.ruudkoks.nl

Regio - Stroomtaal® is een manier van denken, praten, schrijven,
voelen en doen. Kortom, een complete leefstijl, die je motiveert
om het beste uit jezelf te halen. Deze zomer verzorgt Carmen de
Haan een driedaagse cursus om je eigen Stroomtaal® coach te
worden.

-

Stroomtaal geeft meer bewustwording en creëert een rustgevende visie over hoe je denkt,
praat en doet. Het verbetert de
kwaliteit van communicatie met
jezelf en anderen. Wie ‘stroomtaalt’ leeft met meer plezier! Tijdens de speciale zomerdriedaagse (25, 26 en 27 juli van 10.00 tot
16.30 uur) kunnen de deelnemers
zelf de ontdekkers worden om op
deze spontane en ongedwongen
manier te leven. Het is een gecer-

tificeerde opleiding, waarbij de
cursisten met veel praktijkgerichte oefeningen leren de kwaliteit
van het leven te verbeteren. De
opzet van de lessen is helder en
duidelijk, zodat iedereen dit eenvoudig kan inpassen in het dagelijks leven, ongeacht de leefomstandigheden. Stroomtaal® heeft
onder meer als resultaat dat je
steeds meer waardering en liefde
voor jezelf en voor anderen gaat
voelen en dat je kiest voor positieve, gezonde gedachten, gebaseerd op groei en vertrouwen.
Deelnemers ontdekken vaak
nieuwe mogelijkheden en doelen
in het leven en ontwikkelen een
groter empathisch vermogen. De
kosten voor deelname bedragen
215,00 euro (inclusief uitgebreid
lesmateriaal) en kunnen desgewenst in termijnen betaald worden. Informatie en aanmelden
kan via info@stroomtaal.nl of 023
5261144. (foto: aangeleverd)

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

Oplage de Hofgeest: 13.900
Oplage de Jutter: 18.800

WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE

-

Erik Baalbergen legt wekelijks een typisch IJmuidens beeld vast,
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis, een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die
IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden
over IJmuiden. Deze week aandacht voor het nieuwe Sluis Operatie Centrum in aanbouw bij de nieuwe zeesluis.
Hoewel de gemiddelde IJmuidenaar er helaas niet meer dichtbij kan komen, is de bouw van
de nieuwe zeesluis voor iedereen
nog redelijk op afstand te volgen.
Dat kan vanaf onder meer het
wandelpad tussen de Kanaaldijk
en de IJmuiderstraatweg en vanaf het uitzichtpunt van OpenIJ bij
de Noordersluis. Over een lengte
van ruim vijfhonderd meter wordt
de noordelijke skyline van IJmuiden gedomineerd door kranen,
betonsilo’s en aan de uiteindes
de immense betonbakken van
de kassen van de buitensluisdeur
in het westen en van de dubbele
binnensluisdeuren in het oosten.
Als de sluis klaar is zullen al deze
kolossen zijn verdwenen. De kranen en silo’s staan er alleen tijdens
de bouw en zullen worden verwijderd. De kassen van de sluisdeuren worden afgezonken en zullen
verdwijnen in de grond. Maar een
prominente betonpuist zal blij-

ven staan: het Sluis Operatie Centrum, afgekort tot SOC. De oplettende nieuwe-zeesluistoeschouwer heeft deze al enige tijd kunnen zien ‘groeien’, zo halverwege
de sluiskolk, aan de zuidkant of
‘IJmuidenkant’ van de zeesluis.
Het SOC wordt gebouwd door IBB
Kondor in opdracht van het aannemersconsortium OpenIJ. IBB
Kondor is een onderdeel van VolkerWessels, een van de aannemers van OpenIJ. Het SOC wordt
het bedieningsgebouw van de
nieuwe sluis. Het zal bestaan uit
een hoofdtoren, waarin de bedieningsruimte komt, en aan weerszijden twee lage bijgebouwen. De
bouw is in oktober 2017 gestart,
met de onthulling in SHIP van
een maquette van het door architectenbureau ZUS (‘Zones Urbaines Sensibles’) ontworpen gebouwencomplex. Daarbij ontving
de havenmeester van Amsterdam
symbolisch de sleutel van het SOC

uit handen van de Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat
West Nederland.
Nu is al duidelijk te zien dat de
hoofdtoren nog schever staat dan
de Toren van Pisa. De hoofdtoren
komt er uiteindelijk uit te zien als
een monoliet, een brok beton dat
15 graden naar voren helt. Voor
passerende schepen moet de toren ogen als een ‘rots in de branding’. De hellende hoek voorkomt
reflecties in de ramen en zorgt er
voor dat het bedienend personeel
goed zicht heeft op alles wat er in
en rond de sluis gebeurt. Ze zitten letterlijk met hun neus bovenop de nieuwe sluis. Volgens de architect straalt de naar voren buigende toren ook een dienstbare houding uit, alsof de passerende schepen welkom worden geheten in de haven. Het nieuwe
gebouw wordt energieneutraal.
Zonnepanelen zullen de stroom
leveren.
Met z’n hellingshoek van 15 graden is de toren stukken schever
dan de Toren van Pisa die tegenwoordig een kleine 4 graden uit
het lood staat. Zou de Scheve Toren van IJmuiden minstens net zo
veel toeristen gaan trekken?

Raadsakkoord vastgesteld

Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.

Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy

-

Driedaagse zomercursus
Stroomtaal als leefstijl

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

Let op
Nadrukkelijkmakenwijueropattent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet
per e-mail, fotokopie of anderszins
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming van de uitgever!

Door Erik Baalbergen

-

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
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Velsen - De gemeenteraad Velsen heeft ingestemd met het raadsakkoord Samenspel. Hierin staan belangrijke maatschappelijke
thema’s waar de raad in de komende periode mee aan de slag te
gaat. De naam Samenspel geeft aan dat de maatschappelijke opgaven die voortvloeien uit de thema’s samen met gemeente en
samenleving worden uitgewerkt.

Megaklapper bij
OBS De Vuurtoren

IJmuiden - OBS De Vuurtoren heeft vlak voor de zomervakantie nog goede zaken gedaan. Voor de laatste keer in dit
schooljaar werd meegedaan
aan de kledinginzameling van
Bag2School. Dat leverde maar
liefst 315 kilo op, een megaklapper waarmee de school bijna 100 euro heeft verdiend. De
leerlingen kunnen in het nieuwe schooljaar weer een aantal
mooie dingen verwachten die
van de opbrengst zullen worden aangeschaft.
Bag2School is een bedrijf dat gebruikte kleding inzamelt via scholen. Het bedrijf betaalt 30 cent per
kilo, de kleding wordt verkocht
aan bedrijven in Europa, Afrika en
Azië. Ongeveer tachtig procent
van alle kleding wordt uiteindelijk hergebruikt, de resterende twintig procent is niet meer
bruikbaar en wordt verwerkt tot
grondstoffen voor de produc-

tie van onder meer bedden, sokken, dekens en schoonmaaktextiel. Het team van OBS De Vuurtoren dankt alle ouders, grootouders en andere betrokkenen voor
het doneren van kleding. Dankzij een samenwerking tussen de
ouderraad en een aantal hulpouders is de partij kleding vorige week klaargezet voor transport. Ook in het nieuwe schooljaar kan kleding ingeleverd worden op school. Dat kan elke vrijdag (behalve vakanties en feestdagen) tussen 08.30 en 15.30 uur.
Tweedehands kleding, maar ook
lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten, schoenen (alleen per
paar), riemen/ceinturen, handtassen, matten en dekbedden
kunnen, verpakt in een gesloten
vuilniszak, naast de schuur bij de
school worden neergezet. Van de
opbrengst koopt de school onder
meer nieuwe leesboeken, spelle- Het raadsakkoord bevat spelregels college gaan samenwerken om de
tjes voor buiten en nieuwe sport- over de wijze waarop de raadsle- maatschappelijke thema’s op te
den met elkaar en samen met het pakken. Ook geeft het aan hoe de
tenues. (foto: aangeleverd)

raad de inwoners van Velsen betrekt bij het oppakken en oplossen
van de maatschappelijke opgaven.
De thema’s zijn: Wonen en de woningbouwopgave, Leefbaarheid
en veiligheid, Klimaat en milieu,
Mobiliteit en bereikbaarheid, Ondernemend en duurzaam, Arbeidsmarkt werk en Inkomen, Vitaal en sociaal, Onderwijsklimaat,
Kunst, cultuur en recreatie en Regionale samenwerking.
De thema’s zijn tijdens de drukbezochte stakeholdersbijeenkomst
op 20 juni uitvoerig besproken.
De voorzitter van de werkgroep
raadslid Robert van Koten geeft
aan: ,,Veel van de input van de stakeholdersbijeenkomst is meegenomen in het raadsakkoord en
vertaalt naar maatschappelijke opgaven. De komende jaren zal de
raad vaker bijeenkomsten organiseren met de samenleving. Er is
ook afgesproken om jaarlijks het
raadsakkoord met de samenleving
te bespreken. Eventuele bijstellingen zijn dan mogelijk.”
Het is aan het college van burgemeester en wethouders om de
maatschappelijke opgaven uit dit
Raadsakkoord Samenspel te vertalen naar een collegeprogramma.
Dit programma beschrijft op welke
wijze het college de maatschappelijke opgaven op gaat pakken en
welke resultaten zij daarbij verwachten.
Het raadsakkoord is te vinden op
www.velsen.nl. (foto: gemeente
Velsen)
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dag open van 11.00 tot 17.00
uur. Genieweg 1 in Heemskerk.
Om 14.00 uur tevens een lezing over de luchtoorlog boven
Noord-Holland tijdens de Tweede Wereldoorlog

▲
12 JULI

Voetspecialist bij Leemans
Schoenen, Lange Nieuwstraat
469 in IJmuiden. Mensen met
voetklachten en ook belangstellenden kunnen zicht laten
informeren over de Vibrionveer. Het advies van de specialist is kosteloos. wel is het zaak
van tevoren een afspraak te
maken. Telefoon 0255-511117.
Koffieochtend in Bibliotheek
Velsen. Van 10.30 tot 12.00 uur.

toonstelling ‘Resonance’. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden open van 13.00 tot 17.00
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in
IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltransport in de IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’ van Arie van der
Veer. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Waterwijs’ voor iedereen vanaf 4 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur.
Festival Bakkum Vertelt voor
jong en oud op Camping Bakkum tot en met 15 juli. Programma: www.bakkumvertelt.nl.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden open van 13.00 tot 17.00
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in
IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltransport in de IJmond’ en
‘Loodsboten IJmuiden’ van Arie
van der Veer. 3 Speurtochten
voor kinderen van kleuter tot
puber.

(foto: aangeleverd)
Inloopconcert in Dorpskerk
Heemskerk, Kerkplein 1 van
15.30 tot 16.00 uur van organiste Anja van der Ploeg en fluitiste Rieneke Weber (foto) haar
medewerking verlenen. Het is
afwisselend programma met
muziek van Bach, von Gluck,
Pergolesi, Dvorak en Rutter.
De Bakkerij: optredens van
Reino (driekoppige alternative
dancepunk band) en Operation
Hurricane (rocktrio) vanaf 21.00
uur. Entree 5 euro.
Film aan het water bij Veerkwartier (bij Veerplas). Aanvang
± 22.00 uur. Zie ook www.hetveerkwartier.com.

14 JULI

Kofferbakmarkt op Plein 1945
in IJmuiden. Van 09.00 tot 16.00
uur.

13 JULI

Buitenplaats Beeckestijn: Ten-

IVN-excursie voor volwassenen
en kinderen in en om Duincamping Geversduin start 13.00 uur
vanaf de receptie van de camping. Aanmelden bij de receptie of geversduin@kennemerduincampings.nl.

Nederlands
Kampioenschap
modelboten race bij De Ven. Zie
ook www.kmbc.nl
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Resonance’. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.

16 JULI

Wandelclub voor mensen met
geheugenproblemen.
Start
10.00 uur vanaf dorpshuis Het
Terras, Dinkgrevelaan 17 Santpoort-Noord. Wandeling duurt
± 45 minuten in een rustig tempo. Na de wandeling koffie/thee
en een geheugenspelletje. Voor
interesse als deelnemer of begeleider, Janneke Cluistra, telefoon 023-3031228.

Kledingbeurs Het Kruispunt van
10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek.

(foto: aangeleverd)
KOEL Producties houdt open
dag op basisschool De Rozenbeek in Velserbroek. Van 14.00
tot 21.30 uur.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden open van 13.00 tot 17.00
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in
IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltransport in de IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’ van Arie van der
Veer. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.
Spreekuur Sociaal Wijkteams in
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, voor patiënten en hun familie. Elke dinsdagmiddag van
14.30 tot 16.30 uur onder de
trap in de hal van het ziekenhuis.

(foto: aangeleverd)
Rondleiding door Beeldenpark
Een Zee van Staal te Wijk aan
(foto: Laurent Fallourd)
Zee.
Zomer op het Plein in Alkmaar. Toegang en rondleiding is grataat in het teken van internatio- tis. Opgeven is niet nodig. Het
nale acrobatiek! Het jonge Fran- beeldenpark bevindt zich op
se circusgezelschap À Sens Uni- de hoek van de Bosweg en de
que is op beide dagen op het Reyndersweg in Wijk aan Zee.
Canadaplein te vinden met de De wandeling begint om 14.00
familievoorstelling ‘Léger Dé- uur vanaf de entree van het
mêle’. Aanvang 19.30 uur. Gra- park.
tis toegang.
Jonny Lane & Pete Perch in kerkje De Stompe Toren in Spaarnwoude. Aanvang 14.00 uur. Toegang gratis. Zie ook www.stom15 JULI
pe-toren.nl
Nederlands
Kampioenschap
modelboten race bij De Ven. Zie
ook www.kmbc.nl

Festival Bakkum Vertelt voor
jong en oud op Camping Bakkum tot en met 15 juli. Programma: www.bakkumvertelt.nl.

(foto: aangeleverd)
Landelijke Imkerijdag. Kijk op
www.bijenhouders.nl/landelijke-open-imkerijdag voor deelnemers en tijden. Ook zondag.

(foto: aangeleverd)
Mainville
Music
Company
speelt om 15.00 uur op het terras van De Oude Keuken.

IVN-natuurwandeling
vanuit
het Heilooër Bos om 10.00 uur.
Verzamelen bij de Kattenberg
aan de Kennemerstraatweg.
Honden niet toegestaan. Opgave vooraf niet nodig. Donatie, richtlijn 2,50 euro, wordt op
prijs gesteld. Meer info: IVN-Heiloo@hccnet.nl of 072-5325110.

(foto: Joke van Graas)
Extra publieksdag Forteiland. Er
is op deze woensdagen slechts
één overtocht naar het Forteiland, die wordt verzorgd door
m.s. Koningin Emma van af de
Kop van de Haven. De boot vertrekt om 12.45 uur en de retourvaart vanaf het eiland is om
15.15 uur.

17 JULI

Landelijke Imkerijdag. Kijk op
www.bijenhouders.nl/landelijke-open-imkerijdag voor deelnemers en tijden.

(foto: aangeleverd)
Festival Bakkum Vertelt voor
jong en oud op Camping Bakkum tot en met 15 juli. Programma: www.bakkumvertelt.
nl.

(foto: Buitenconcert 2017 @Kindervreugd)
Zomer(s)buitenconcert van de
Uitgeester Harmonie. Vanaf
19.00 uur zullen de muzikanten
zomerse klanken laten horen
aan de Burg. van Roosmalenstraat/hoek De Terp in Uitgeest.

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Waterwijs’ voor ie(foto: Ron Pichel)
dereen vanaf 4 jaar. Open van
Open dag bij Telstar in het Ra- 13.00 tot 17.00 uur.
bobank IJond Stadion in VelsenZuid. Aanvang 11.00 uur.
Charles Bruijn Reflect, expo in
de Engelmunduskerk, Kerkplein
Zee- en Havenmuseum IJmui- 1 in Velsen-Zuid. Elke zondag
den open van 13.00 tot 17.00 geopend van 13.00 tot 16.00
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in tot en met 26 augustus. Zie ook
IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltrans- www.charlesbruijn.com
port in de IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’ van Arie van der Parksessie Velsen in Park VelserVeer. 3 Speurtochten voor kin- beek. Van 14.00 tot 20.00 uur.
deren van kleuter tot puber.

Festival Bakkum Vertelt voor
jong en oud op Camping Bakkum tot en met 15 juli. Programma: www.bakkumvertelt.nl.

(foto: aangeleverd)
Buitenplaats Beeckestijn: Tentoonstelling ‘Resonance’. Geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang 4 euro.

(foto: aangeleverd)
Open Kerk in de Dorpskerk aan
het Kerkpad 1 in Castricum,
11.00-15.00 uur. Iedere donderdag t/m 23 augustus.

Zee- en Havenmuseum IJmuiden open van 13.00 tot 17.00
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in
IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltransport in de IJmond’ en
‘Loodsboten IJmuiden’ van Arie
van der Veer. 3 Speurtochten
voor kinderen van kleuter tot
puber.

(foto: aangeleverd)
Optreden Sound of Life uit Uitgeest en het Naaldkoor ui Santpoort-Noord op de Ruïne van
Brederode in Santpoort-Zuid.
Van 14.30 tot 16.00 uur.

Zomer op het Plein in Alkmaar.
Staat in het teken van internationale acrobatiek! Het jonge Franse circusgezelschap À
24 Ice Beach Soccer Cup op het Sens Unique is op beide dagen
IJmuiderstrand. Vanaf 10.30 uur op het Canadaplein te vinden
wordt er gevoetbald. Na de fi- met de familievoorstelling ‘Lénale (om 16.30 uur) is er een ger Démêle’. Aanvang 14.30 uur.
groot feest op het zandterras Gratis toegang.
van Paviljoen Zeezicht.
Afsluiting theaterseizoen op
Buitenplaats Beeckestijn: Ten- feestelijke wijze afgesloten
toonstelling ‘Resonance’. Ge- met een uniek evenement, geopend van 11.00 tot 16.00 uur. naamd ‘Festival.Uit’. Op het
plein voor de StadsschouwToegang 4 euro.
burg zal van alles te doen zijn.
Luchtoorlogmuseum Fort Veld- Het evenement vindt plaats van
huis is t/m oktober iedere zon- 15.00 tot 20.00 uur.

Informatiebijeenkomst over inbraakpreventie door wijkagent
Kees-Jan de Wildt in Het Kruispunt, Zonbastion 3 Velserbroek.
Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

(foto: Staatsbosbeheer)
Zonnetrein rijdt door de
Schoorlse Duinen, iedere zondag en woensdag 13.00 uur
vanaf Buitencentrum Schoorlse Duinen. Reserveren: 0725093352.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden open van 13.00 tot 17.00
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in
IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltransport in de IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’ van Arie van der
Veer. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Waterwijs’ voor iedereen vanaf 4 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur. Workshop
knutselen van 13.30 tot 15.30
uur. Kosten 1,50 bovenop de
entreeprijs.
Kidsclub
Pardoes
bij
’t
Praethuys, Westerweg 50 in Alkmaar. Het Praethuys staat open
voor iedereen die met kanker te maken heeft. Van 14.45
tot 16.15 uur kunnen kinderen
knutselen en elkaar steunen
in hoe het voelt om een vader,
moeder, broer of zus met kanker te hebben.
Zomeravondconcert in Grote Kerk Alkmaar. Wekelijks tot
en met 5 september, aanvang
20.15 uur.

(foto: aangeleverd)
Plogging Castricum. Avondwandeling op eiland De Woude.
Onderweg wordt het zwerfafval
opgeruimd. Verzamelen: 20.00
uur op de parkeerplaats bij het
pontje aan de Provincialeweg/
N246. Bij voldoende interesse gaat er ook een hardloopgroep van start. Nodig: wandelof sportschoenen, vuilniszak,
handschoenen of prikstok. Tip:
verrekijker! Meer info: Facebook
@ploggingcastricum, email: info@groenlinkscastricum.nl

19 JULI

Koffieochtend in Bibliotheek
Velsen. Van 10.30 tot 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum IJmuiden open van 13.00 tot 17.00
uur. Expositie ‘50 jaar Iskes in
IJmuiden’ en ‘100 jaar staaltransport in de IJmond’ en ‘Loodsboten IJmuiden’ van Arie van der
Veer. 3 Speurtochten voor kinderen van kleuter tot puber.

18 JULI
Aanmelden
gratis nieuwsbrief via
nieuws@rtvseaport.nl
rtvseaport.nl/agenda
(foto: aangeleverd)
Streekmarkt in Bakkum, 11.0016.00 uur, iedere woensdag.
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Leerlingen ontwikkelen
nieuwe smaken ijs

Kaarten voor
Klaverjassen
ophalen
Santpoort - Wie wil meedoen
aan het Klaverjastoernooi voor
senioren tijdens het Dorpsfeest
Santpoort kan de kaarten op 17
juli van 13.00 tot 15.00 uur ophalen bij Macada Innovision, Fresiastraat 6 in Santpoort-Noord.
Het toernooi wordt gehouden
op maandag 30 juli van 13.00 tot
17.00 uur in de evenemententent
aan de Weyman Weide. De organisatie is in handen van Minke Uitendaal (06-40841152) van Senioren Vereniging Velsen (SSV). Gezien de gezelligheid van het toernooi zijn de kaarten erg gewild.
Kom op tijd, want vol is vol.

Ambulancezorg in onze
regio snelste van Nederland
Regio - De ambulancezorg in Kennemerland en Haarlemmermeer
is de snelste van Nederland. Dat
blijkt uit een recent verschenen
rapport van Ambulancezorg Nederland.
In spoedgevallen zijn de ambulances van RAV Kennemerland gemiddeld binnen 8,43 minuten bij
de patiënt. Landelijk ligt dit gemiddelde op bijna tien minuten.
In Kennemerland is de ambulance in 95,7% van de gevallen binnen 15 minuten bij de patiënt.
Dit is 0,7% gunstiger ten opzich-

te van de landelijke norm. Ook de
meldkamer van Kennemerland is
de snelste van Nederland. Tussen
het moment dat er voor een ambulance gebeld wordt en het moment dat de ambulance vertrekt,
zit slechts 1,12 minuut. De landelijk gemiddelde aanname- en uitgiftetijd ligt op 1,40 minuten. Het
is juist de samenwerking tussen
de meldkamer Ambulancezorg én
de ambulanceteams die cruciaal is
voor de goede prestaties in Kennemerland en de Haarlemmermeer. (foto: Michel van Bergen)

Voorstellen bestuursleden

Regio neemt
afscheid van
Nelie Groen
IJmuiden - Deze week nemen
het Technisch College Velsen
en het Maritiem College IJmuiden afscheid van directeur Nelie Groen. Zij heeft zes jaar aan
het roer gestaan van beide scholen en heeft in de regio samengewerkt met bedrijven, overheid en andere scholen om
goed technisch en maritiem onderwijs te ontwikkelen en uit te
voeren. Nelie Groen wordt opgevolgd door Frank Out, voormalig afdelingsdirecteur bij het
Fioretti College in Hillegom en
sinds twee jaar werkzaam als locatieleider van de scholen aan
de Briniostraat. Op het Tender
College wordt Ron Pluimert aangesteld als locatiedirecteur. Tijdens de afscheidsreceptie van
Groen wordt een intentieovereenkomst getekend tussen het
TCV, InstallatieWerk en ROC Nova College. Deze overeenkomst
staat garant voor doorlopende opleidingen in de installatie- elektrotechniek van vmbo B
naar mbo niv 2. Installatiewerk
zorgt voor een moderne opleiding met veel ervaring in het
werkveld. Door de stage in het
vmbo al uit te voeren onder leiding van het mbo, ontstaat er
ruimte om de opleiding te versterken en mogelijk ook te versnellen. In het komende schooljaar gaan de scholen samen met
Installatiewerk deze opleiding
inrichten. De huidige derde klas
leerlingen van het TCV kunnen
deze route in de vierde klas starten. (foto: aangeleverd)

Citymarketing .IJmuiden

Tjeerd de Kort is directeur-bestuurder van de bibliotheek Velsen en ook bestuurslid van de citymarketingorganisatie IJmuiden
i.o. Hij ziet citymarketing als een
prachtige manier om meer mensen enthousiast te maken om in
Velsen te wonen, te recreëren,
een opleiding te volgen en te ondernemen.
Tjeerd de Kort: ,,Sinds 2017 woon
ik in Velserbroek. Ik werk in IJmuiden. Mijn vrouw en ik hebben
ons er over verbaasd wat IJmuiden allemaal te bieden. De diversiteit van de dorpskernen van Velsen (ieder met zijn eigen karakter), de mooie buitenhuizen, het
strand, Spaarnwoude met zijn recreatiemogelijkheden en zijn festivals. Ook de gevarieerdheid aan
kunst en cultuur is ons opgevallen; het theaterprogramma van
de Stadsschouwburg Velsen, het
Kunstencentrum Velsen met al
zijn cursussen op het gebied van
dans, muziek, schilderen, beeldhouwen en cultuureducatie en

bovenal de ruim 200 amateurverenigingen die Velsen rijk is op het
gebied van zang, muziek, theater
en vrije tijd. En natuurlijk niet te
vergeten de bibliotheek van Velsen.”
De bibliotheek heeft twee vestigingen: een in IJmuiden en een in
Velserbroek. De bibliotheek richt
zich, behalve op het uitlenen van
boeken, vooral op de persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van maatschappelijke kansen van de inwoners van Velsen.
Het (kunnen) lezen is daarbij erg
belangrijk. Daarom zet de bibliotheek in op educatieve dienstverlening aan kinderdagverblijven, peterspeelzalen, basisscholen en scholen voortgezet onderwijs. Ook de aanpak van laaggeletterdheid en het aanleren van
digitale vaardigheden zijn erg belangrijk. Dit doet de bibliotheek
niet alleen, maar samen met allerlei andere partijen in Velsen, zoals
Stg Welzijn Velsen, Kunstencentrum Velsen, Vluchtelingewerk,
gemeente Velsen, etc.
,,Wij leveren als bibliotheek - samen met de gemeente, het bedrijfsleven, als de woningcorporatie en de culturele en maatschappelijke instellingen - een
bijdrage aan het maken van een
fijne woon-, werk- en verblijfomgeving. Ik geloof erin dat de toekomst van IJmuiden sterk afhankelijk is van haar directe omgeving. We hebben een gedeelde
verantwoordelijkheid om die omgeving een beetje mooier te maken.
Natuurlijk vertrouw je erop dat
de gemeente de juiste keuzes
maakt, maar iedereen kan een
steentje bijdragen. Citymarketing
is daar een mooi voorbeeld van.”

(Huis)dier van de Week
IJmuiden - Het huisdier van deze week is Miesje. Miesje is een
volslanke gesteriliseerde poes
van 9 jaar oud. Ze wacht al heel
lang op een nieuw baasje.
Ze woont het liefst alleen met
haar nieuwe baasje en ze gaat
haar eigen gangetje. Miesje
gaat graag naar buiten en ze
is niet lastig. Wie heeft er een
plekje en een beetje liefde over
voor Miesje?
Voor meer informatie over
Miesje en alle andere dieren die

waren ijsmachines aangeschaft.
Om te oefenen werden er in de
klas variaties op bananenijs gemaakt.
De leerlingenteams bedachten
twee ideeën voor nieuwe smaken en bereidden die in de klas.
Het beste recept kon nogmaals
verbeterd worden. Uiteindelijk
werd een receptuur geschreven,
zodat het ijs zo nagemaakt kon
worden in de ijssalon.
Vorige week kwamen Bert en
Graziella vier keer naar Driehuis,
om de ijssmaken van de leerlingen te testen. In een lokaal stonden de leerlingenteams achter
tafels om hun smaken via posters en recepturen te promoten.
Daarna nam de jury plaats in
een apart lokaal waar de teams
stuk voor stuk langs kwamen
om hun ijs te laten proeven. Deze Masterchef opzet maakte het
extra spannend voor de leerlingen. Ouders waren ook uitgenodigd om het ijs te proeven.
Per klas werd er een winnaar bekend gemaakt. Bert en GrazielIJssalon Bonasera en het Icht- den. Bert demonstreerde on- la hopen alle vier smaken in de
hus vonden elkaar in een op- der andere hoe bananenijs be- ijssalon te kunnen aanbieden
dracht voor de leerlingen van reid werd. Vervolgens deden de op verschillende tijdstippen. De
de 2e klas HAVO en VWO. Vier leerlingen vooronderzoek door winnende ijssmaken waren: kaklassen met in totaal 110 leerlin- op het internet en via enquêtes ki-kwark-ijs, marshmallow-ijs,
gen deden mee aan dit project. informatie te verzamelen over abrikozen-witte chocolade-ijs
De opdracht begon met een ex- trends binnen ijssmaken en al en tonkabonen-pure chocolacursie naar de ijssalon in IJmui- bestaande smaken. Op school de-ijs. (foto: aangeleverd)

Driehuis - Op het Technasium van het Ichthus Lyceum in Driehuis
wordt het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) gegeven. Leerlingen werken in teamverband projectmatig aan actuele bètatechnische opdrachten uit de praktijk. Onderzoek aan voeding hoort
daar ook echt bij.

een nieuw baasje zoeken bel
met het Kerbert Dierentehuis
aan de Heerenduinweg, telefoon 0255-515744. Het asiel is
open van maandag tot en met
vrijdag tussen 10.00 en 13.00
uur en tussen 14.00 en 16.00
uur en op zaterdag van 10.00
tot 13.00 uur.
Of kijk op www.dierenbescherming.nl, twitter: @dierenbescherming en Facebook.com/
dedierenbescherming.
(foto:
aangeleverd)

Grootste beach soccertoernooi van Nederland

IJmuiden - Zondag 15 juli vindt het grootste beach soccertoernooi van Nederland weer plaats op het
IJmuiderstrand. Aan de 24 Ice Beach Soccer Cup doen 500 voetballers mee, verdeeld over 50 teams uit de
hele regio. Het toernooi trekt altijd veel publiek. Er wordt vanaf 10.30 uur gespeeld op zes velden. Na de finale (16.30 uur) is er een groot feest op het zandterras van Paviljoen Zeezicht, waarbij uiteraard de WK-finale te zien is op een groot scherm. De organisatie is in handen van Jesper Gutteling en Nick van Kampen.
(foto: aangeleverd)

Toren Zee- en Havenmuseum
weer geopend voor publiek
IJmuiden - Het Zee- en Havenmuseum is in de maanden juli
en augustus iedere middag geopend, behalve de maandagmiddag. Bezoekers zijn welkom
van 13.00 tot 17.00 uur.
De Museumkaart is geldig.
Voor kinderen zijn er drie leuke speurtochten van peuter tot
puber. Deze zomer lopen drie
tijdelijke exposities: ‘100 jaar
Staal Transport’, ‘50 jaar Iskes’
en ´Loodsboten in IJmuiden’.
In de vaste collectie wordt het
verhaal van het graven van het
Noordzeekanaal, het ontstaan

van IJmuiden en de ontwikkeling van de visserij, loodswezen, sleepvaart en industrie,
tentoongesteld.
Zaterdag 28 juli en zaterdag 25
augustus zijn er motorendraaimiddagen, altijd een bijzonder
gebeuren.
De toren is na een renovatie
weer geopend voor publiek en
biedt een schitterend uitzicht
over de havens en IJmuiden.
Alle informatie is te vinden op
www.zeehavenmuseum.nl. Het
adres is Havenkade 55 in IJmuiden. (foto: aangeleverd)
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Jan Pieter Bommel zet aan
tot nadenken over het leven
Velsen - Auteur Jan Pieter Bommel uit Velsen-Zuid wijdde zich
na zijn carrière in het bankwezen
geheel aan de theologie. Hij promoveerde tot doctor in theologie
en schreef zijn boek ‘Geloofsgroei
door Bijbelstudies’. Hierin zijn verschillende Bijbelstudies gebundeld, die de lezer aanzetten tot
reflecteren over de werkelijke betekenis achter het leven als mens
en als Christen.
Eind juni verscheen zijn boek ‘Geloofsgroei door Bijbelstudies’ bij
Uitgeverij Boekscout. Dit is een
bundel Bijbelstudies als een toe-

gankelijke leiddraad dat de lezer
aanzet tot het reflecteren over
wat het betekent om een leven
te leiden als mens en als Christen.
Er worden specifieke onderwerpen behandeld, maar de toon en
de inhoud van dit boek stijgt hier
boven uit en inspireert tot het nadenken over het leven buiten de
meditatie of stille tijd.
Jan Pieter Bommel voltooide in
de avonduren een rechtenstudie (privaatrechtelijke richting)
en maakte daarna een carrière
in het bankwezen, van kantoordirecteur, rayondirecteur en on-

derdirecteur tot directeur van
een algemene bank. In zijn vrije
tijd werkte hij in de evangelisatie
en als ouderling in gereformeerde en christelijke gereformeerde
kerken.
Op een bepaald moment stapte hij uit het bankwezen om zich
geheel aan de theologie te wijden. Hij voltooide een academische opleiding, die werd afgesloten met een promotie tot doctor
in de theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
ISBN: 9789402246117. Verkoopprijs: 19,50 euro.

Velsen bridget
voor Unicef

Extra publieksdagen
op Forteiland IJmuiden
IJmuiden - Om de vele toeristen
en vakantiegangers de mogelijkheid te bieden om het Forteiland
te bezoeken zijn er extra bezoekdagen ingelast op de woensdagen 18 juli, 25 juli, 8 augustus en
15 augustus.
Onder begeleiding van ervaren
gidsen krijgen bezoekers gedurende 1,5 uur een boeiende rondleiding in en rond het uit 1888 daterende pantserfort dat door zijn
ligging bij de sluizen en in het havengebied in 1910 het zwaartepunt werd van de Positie IJmuiden. In 1940 namen de Duitsers de Positie IJmuiden over en
noemden het toen de Festung
IJmuiden. Vandaar de vele bunkers op en om het Forteiland. Het
toen 52 jaar oude Fort deed daarbij dienst als manschappenverblijf en opslagruimte voor onder
andere munitie. Vogelliefhebbers
kunnen genieten van de honderden meeuwen die in een be-

schermde kolonie op het eiland
broeden en er hun jongen groot
brengen.
Er is op deze woensdagen slechts
één overtocht naar het Forteiland, die wordt verzorgd door
m.s. Koningin Emma van af de
Kop van de Haven. De boot vertrekt om 12.45 uur en de retourvaart vanaf het eiland is om 15.15
uur. Men kan in de Koepelzaal
van het Fort, of op het aangrenzende buitenterras, genieten van
een versnapering of een drankje. Pinnen is helaas op het eiland
niet mogelijk. Voor mindervaliden is het fort met zijn soms nauwe gangen en trapjes moeilijk begaanbaar.
Toegangskaarten voor overtocht
en rondleiding kosten 12,50 euro.
Bestellen kan via www.ijmuidenserondvaart.nl of 0255-511676.
Ook aan boord van de Koningin
Emma kunnen kaarten worden
gekocht. (foto: Joke van Graas)

Rommelmarkt
tijdens
jaarmarkt

Afzwemmen bij IJRB
IJmuiden - Het zwemseizoen van de IJmuider Reddingsbrigade
(IJRB) zit er na de laatste zwemavond van vrijdag 6 juli op. Met 34
kandidaten die deze maand een ABC-diploma hebben behaald en
45 kandidaten die een reddingsdiploma hebben behaald, is het
seizoen zeer positief afgesloten.

heeft als doel het voorkomen
van de verdrinkingsdood. Mensen leren (reddend) zwemmen
is één van de manieren dit doel
te behalen. Daarom zwemt de
IJRB elke vrijdagavond in zwemVrijdag 22 juni deden 34 en- Op 29 juni werd door 45 kandi- bad de Heerenduinen en leiden
thousiaste kinderen examen daten afgezwommen voor een de instructeurs op vrijwillige
voor één van de ABC-diploma’s. reddingsdiploma. Alle examen- basis zo veel mogelijk mensen
Begin dit jaar heeft de Nationa- kandidaten deden een praktijk- op voor de ABC-diploma’s en
le Raad Zwemveiligheid nieuwe examen in het zwembad en aan reddingsdiploma’s.
exameneisen bekendgemaakt. de badrand. Voor de hoogste Sinds afgelopen weekend richEr werd bij de IJRB nu voor het drie diploma’s wordt er ook een ten de vrijwilligers van de IJRB
eerst afgezwommen volgens theoretisch examen afgeno- zich volledig op het beveilideze nieuwe eisen. De kinderen men. Iedereen heeft zijn of haar gen van het strand en omgededen het allemaal erg goed vaardigheden goed kunnen la- ving. Na de zomervakantie gaat
en konden na afloop hun fel- ten zien en kreeg aan het eind het nieuwe zwemseizoen weer
begeerde diploma in ontvangst van het examen het diploma.
van start op 14 september. (fonemen.
De IJmuider Reddingsbrigade to: IJRB)

Concert De Jonge Stem zorgt
voor enthousiaste reacties
Santpoort-Noord - Zondag gaf De Jonge Stem een concert in de
theaterzaal van De Wildeman. De jeugdmusicalvereniging zong
een selectie van nummers uit oude en nieuwe musicals. De nummers stonden als een huis en vanuit de zaal werd zeer enthousiast gereageerd.

Wat bezoekers vooral aangreep

was het enthousiasme van deze

groep jongeren, die ieder weekend repeteert en ook in staat is
om - tussen de voorbereidingen
van Shrek, the Musical door - zo’n
jubileumconcert op de planken
weet te brengen. Complimenten
gaan ook uit de muzikale begeleiding en regie.
Niet onvermeld mag blijven,
dat ook een aantal nummers uit
Shrek al werd uitgevoerd. Nu al
is duidelijk, dat deze voorstelling
op 9 en 10 november één van de
topmusicals van De Jonge Stem
gaat worden. De solonummers
waren indrukwekkend en ook het
ensemble liet duidelijk van zich
horen. De muziek ligt gemakkelijk in het gehoor en ook op het
toneel valt wat te verwachten, zeker als de kostuums klaar zijn.
De opbrengst van deze voorstelling was uiteindelijk 1.200 euro. Dit geld wordt weer gestoken in decor en kleding. Een aantal bezoekers ging met een leuke
prijs naar huis, omdat aan de toegangskaartjes ook een loterij verbonden was. (foto: aangeleverd)

Velsen - UNICEF Nederland viert
dit jaar het eerste lustrum van de
bridgedrive ‘Harten Troef voor
UNICEF’. Dit gebeurt in samenwerking met de Nederlandse bridgebond. Dit evenement wordt jaarlijks gehouden rond 20 november, de Internationale dag voor de
Rechten van het Kind, het enige
verdrag dat door bijna alle landen
in de wereld is ondertekend. Toch
is het helaas nog steeds zo dat veel
kinderen verstoken blijven van
een veilige leefomgeving, voedsel
en onderwijs. De opbrengst van
‘Harten Troef voor UNICEF’ gaat
dit jaar naar alle vluchtelingenkinderen. Kinderen op de vlucht hebben zeer dringend hulp nodig, zoals een dak boven hun hoofd, goede voeding, medische zorg, onderwijs en een veilige omgeving. Leren, spelen, gezond opgroeien in
een veilige omgeving: dat zit er
niet in als kinderen op de vlucht
zijn. UNICEF doet haar uiterste
best om in deze conflictgebieden
hulp te bieden. Op zondag 18 november organiseert UNICEF regio
Velsen een bridgedrive in Velserhooft, Valckenhoeflaan 1b in Santpoort-Noord. De kosten zijn 15 euro per persoon, inclusief koffie met
wat lekkers bij ontvangst en tussendoor verscheidene borrelhapjes. Er zijn diverse prijzen te winnen. Inschrijven kan via tmeijering2009@hotmail.com of gbauritius@hotmail.com onder vermelding van uw naam, telefoonnummer, de naam van uw bridgepartner en uw speelsterkte (A B of C).
Na betaling naar rekeningnummer
NL76INGB0006897486 ontvangt u
bevestiging van deelname.

IJmonders bekijken
natuur op terrein Tata
IJmuiden - Een groep van 50 inwoners uit de IJmond heeft afgelopen weekend deelgenomen aan een unieke natuurexcursie. Onder begeleiding van twee
boswachters van PWN werd een
kijkje genomen in de verrassend
veelzijdige natuur op het terrein
van Tata Steel.
Op het zuidwestelijk deel van het
terrein werd een bezoek gebracht
aan de locatie waar wel duizend
exemplaren van het zeldzame
hondskruid (orchidee) in bloei
staan.
Vanaf die heuvel kun je ook goed
zien waarom het belangrijk is dat

Tata Steel en PWN samenwerken om de natuur te versterken:
de natuur op het terrein van het
staalbedrijf loopt naadloos over
in het duingebied dat door PWN
wordt beheerd.
Er werd ook een bezoek gebracht
aan het gebied tegenover de
Koudbandwalserij op het noordterrein, met een kolonie oeverzwaluwen, een natte duinvallei
met duizendguldenkruid en de
moeraswespenorchis (orchidee),
een bos met eiken en meidoorns
van meer dan 100 jaar oud en een
sloot met adelaarsvarens en zwanenbloemen. (foto: Tata Steel)

Twee koren op de Ruïne
Santpoort-Zuid - De koren
Sound of Life uit Uitgeest en het
Naaldkoor uit Santpoort-Noord
zingen samen op de Ruïne van
Brederode! Dat gebeurt op zondagmiddag 15 juli van 14.30 tot
16.00 uur met tussendoor een
pauze. De koren zorgen voor een
afwisselend repertoire en er komt
een special guest! De entree voor
de Ruïne is 5 euro per persoon.

Voor kinderen tot en met 3 jaar
is de toegang gratis, kinderen tot
en met 11 jaar betalen 3 euro. U
kunt vooraf en na het concert de
Ruïne bezichtigen.
Deze koren zongen al eerder samen tijdens de uitvoering van
de plaatselijke Passion in 2017. U
bent van harte welkom om te komen luisteren en mee te zingen!
(foto: aangeleverd)

IJmuiden - Zaterdag 21 juli van
09.00 tot 16.00 uur wordt weer
een grote rommelmarkt tijdens
de jaarmarkt op de Kennemerlaan gehouden. Er zullen weer
veel kramen staan die vol liggen
met van alles en nog wat. Wie ook
zijn overtollige spullen wil verkopen kan een kraam huren. Een
kraam huurt u voor maar 25 euro
(per kraam). Bel voor meer informatie of reserveringen voor een
kraam naar 0255-533233 of 0610475023.

Sporten en
knutselen
op ’t Asfalt

Velserbroek - De zomervakantie
begint dit jaar weer met Sonrise.
En dat betekent een hele week genieten van sport, spel en creativiteit. Van 23 tot en met 27 juli zijn
jonge sporters vanuit verschillende kerken aanwezig op ’t Asfalt
bij het Zwanebloemplantsoen.
Sonrise Velserbroek is voor iedereen uit Velserbroek en de omringende dorpen. De afgelopen jaren zijn er al vele vriendschappen gesloten tijdens de verschillende activiteiten. Overdag van
14.00 tot 16.30 en in de avond van
19.00 tot 21.00 uur is er een sportteam aanwezig die met de kinderen aan de gang gaat. Dit doen ze
door bijvoorbeeld te voetballen,
volleyballen of te knutselen. Ook
dit jaar zijn er weer speciale activiteiten gepland, zoals een vossenjacht op donderdagavond, het afschieten van raketten op maandag avond en een poppentheater op vrijdagmiddag. Op de Facebookpagina van Sonrise Velserbroek is binnenkort het hele programma te vinden.

KLIK
HIER

om het magazine
online te lezen!
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Telstar presenteert
selectie op open dag

Velsen-Zuid - Zaterdag staat de traditionele open dag van Telstar
weer op het programma. Fans kunnen in het Rabobank IJmond
Stadion kennismaken met de nieuwe selectie en genieten van de
typische Telstar-sfeer. De toegang is gratis.

Afzwemmen bij VZV

IJmuiden - Afgelopen zondag 8 juli werd er bij de 90-jarige VelserZwemVereniging (VZV) voor de laatste keer dit seizoen afgezwommen voor het ZwemABC.
De temperatuur op deze zomerse dag was zo rond de 22 graden,
binnen liep het kwik een paar
graden hoger op door het grote aantal supporters. Snel geteld
waren er toch zo’n 160 volwassenen binnen.
Om 15.00 uur kon het afzwemmen beginnen in een feestelijk versierde zwemzaal. Bij VZV
wordt in dit jubileumjaar ook al
afgezwommen volgens de nieuwe richtlijnen van de Nationale
Zwemraad Zwemveiligheid waarbij de C kandidaten het grootste
pakket van vaardigheden moeten laten zien. Zij beten daar-

om dan ook de spits af gevolgd
door de B kandidaten en daarna
de jongste groep voor het A diploma.
Voor het C diploma slaagden Jim
de Winter, Moussa Dolleh, Romee
de Visser, Malak el Abbassi, Jens
Peters, Mila Remmers, Liyana el
Seguing, Mahsa Jamali en Mohammad Mousa.
B-diploma: Amir Altamimi, Joshua van der Wester, Donny van
Bemmelen, Jodi Martens, Levi Correia, Lina Heemskerk, Aleyna Ozbek, Yoann Jansen, Noa de
Bruijn, Pepijn de Mik, Jelle de Vlieger, Abel Luhrsen, Damian Have-

man, Amy Smakman, Delilah Dames, Amy van Waveren, Jazzley
Westerwal, Joey Groen en Eben
Vrijhof.
A-diplima: Vincent Brussee, Vajenne Evers, Sepp de Smit, Safa
Ghazal, Finn Korbee, Jayjay Huibers, Gwenndolijn Groot, Nora
van Leeuwen, Elize Aardenburg,
Nourya Shabo, Sepp de Ruiter,
Axel Oudendijk, Sofie Zwirs, Jayden Weijs en Julia Kuijpers.
Om het jubileum luister bij te zetten kregen alle geslaagden bij
hun felbegeerde diploma nog
een feestelijke handdoek van de
Nationale Raad Zwemveiligheid
uitgereikt, een presentje wat bij
een ieder, een nog grotere lach
op het gezicht toverde. (foto: Ron
Pichel)

‘Superblij dat ik naar de open dag ben gegaan!’

Vele kilo’s kwijt en
een strakker lichaam
Velserbroek - ,,De open dagen bij Afslankstudio Velserbroek zijn een groot succes,
waar voor sommige mensen
de drempel te hoog is om zomaar binnen te lopen bij de
gezellige afslankstudio zijn de
open dagen net dat zetje in de
rug”, zegt eigenaresse Annet
Kortekaas.

Iedereen is elke dag welkom
voor advies op het gebied van
afvallen en huidverzorging, maar
niet iedereen durft zomaar binnen te stappen. Tijdens de open
dagen kan iedereen een gratis
intakegesprek krijgen. Ter waarde van 29,95 euro wordt de BMImeting gedaan, het vetpercentage en gewicht uitgerekend en
krijgt men advies wat de beste
afvalmethode is om het doel samen te bereiken! Zo ook Prisilla,
die tijdens een open dag advies
ging vragen en nu na vijf behandelingen Cryolipolyse (vet bevriezen) en een BIO HCG kuur, de
gelukkigste vrouw op aarde is.
,,Ik wilde zo graag afvallen en

weer een strakker lichaam krijgen. Maar wat ik ook probeerde het wilde gewoon niet lukken. Iedere week opnieuw ging
ik beginnen, om na een paar dagen weer in mijn oude patroon
te belanden. Nu ben ik 11 kilo
lichter en superblij. De dames
van Afslankstudio Velserbroek
zijn heel aardig, behulpzaam en
willen maar één ding, samen het
gewenste resultaat bereiken. En
dat is gelukt!”
Annet heeft altijd het allernieuwste op het gebied van afvallen,
de cryolipolyse is echt uniek, ve-

le centimeters verdwijnen per
behandeling en het vet blijft definitief weg. Om geen wachtlijsten te krijgen heeft Annet verleden week haar vijfde apparaat
aangeschaft. ,,We willen iedereen kunnen helpen zonder dat
je weken moet wachten. Voor de
warme zomerdagen is er nu Avi
Slank Detox thee! Zeer dorstlessend en je valt er makkelijk vanaf, voor slechts 20 euro valt u
snel 3 tot 5 kilo af. Ook op het gebied van huidverzorging zijn de
nieuwste cremes weer in de salon aanwezig. De lifting en contouring creme voor huidproblemen, vertraagt de veroudering,
reduceert de diepere lijntjes,
rimpels en verslapte gezichtscontouren. Het legt de focus op
lifting, versteviging, toning en
elasticiteit. Maandag start de Afslanken op maat adviesdagen en
kunt u vrijblijvend binnen lopen
voor advies! Gewoon doen en
ook u gaat strak de zomer in!”
Afslankstudio Velserbroek, Klompenmakerstraat 7, telefoon 0235490556. (foto: aangeleverd)

Natuurwandeling
bij Een Zee van Staal

Kinderen kunnen op het veld
deelnemen aan diverse voetbalspellen, via een actieve zoektocht
kennismaken met de spelers en
mooie prijzen winnen. Bezoekers
van de open dag kunnen ook een
kijkje nemen in de spelersbus en
natuurlijk wordt er Telstar-kleding verkocht. De open dag begint om 11.00 uur. Van 12.00 tot
14.00 uur zijn de spelers beschikbaar voor handtekeningen. Voor
de jeugd is er dan ook de mogelijkheid om vragen te beant-

woorden die ze alleen via spelers kunnen beantwoorden. Ze
kunnen daarmee prijzen winnen.
Om 14.30 uur geeft technisch directeur Piet Buter een presentatie over de manier waarop Telstar spelers scout. Op hetzelfde
moment start het drieluik tussen
VSV, Stormvogels en Telstar. Rond
17.15 uur is er een handtekeningenmoment aan de rand van het
het veld. De open dag eindigt om
17.45 uur. Zie ook www.sctelstar.
nl. (foto: Ron Pichel)

Reddingsbrigade
geeft belangrijke
strandtips
IJmuiden - In de zomermaanden is de kans op verdrinking
groot. Reddingsbrigade Nederland heeft daarom in samenwerking met de Royal Life
Saving Society (RLSS) UK een
nieuwe poster gemaakt met
belangrijke strandtips.
Elk jaar verdrinken er mensen
omdat ze niet letten op hun eigen veiligheid of die van anderen. Reddingsbrigade Nederland stelt zich daarom ten doel
om op allerlei manieren tips en
adviezen te geven.
Met als basis een sterke missie
en visie. Reddingsbrigade Nederland spant zich met al haar
ter beschikking staande middelen in voor het voorkomen
en bestrijden van de verdrinkingsdood in Nederland. Bij die
missie hoort de visie van Reddingsbrigade Nederland dat
alle Nederlanders veilig van
water moeten kunnen genieten. Als enige reddingsorganisatie die in heel Nederland actief is, wordt mensen geleerd te
zwemmen en zichzelf en anderen te redden. Om de kans op
verdrinking zo klein mogelijk
te maken, benadrukt Reddingsbrigade Nederland - evenals
RLSS UK - hoe belangrijk het is
om de deze tips ter harte te nemen.
Zoek de reddingsbrigade! Als je
een plekje zoekt om af te koelen, kijk dan eerst waar de lifeguards van de reddingsbrigade toezicht houden en ga daar
het water in. Wees voorbereid
op koud water! Een meer of de
zee is vaak veel kouder dan je
denkt. Koud water kan je in levensgevaarlijke
problemen
brengen. Ga niet te ver! Zwem
altijd langs de kust, dan zwem
je nooit te ver van het strand af.
Wees voorbereid op stroming!
Stroming in water kan heel
sterk zijn. Zit je in een stroming;
blijf kalm, zwem met de stroming mee en roep om hulp!
Zwem er niet tegenin; je put jezelf alleen maar uit. Ga nooit alleen! Ga samen zwemmen, dan
is er altijd iemand om je te helpen als er iets misgaat.

Terug in de tijd bij
het Bunkermuseum
IJmuiden - In het eerste weekend
van juli vond bij het Bunker Museum IJmuiden het historisch weekend plaats. Onder andere waren
hier aanwezig Britse Paratroepers. Zij vertelden aan de nieuwsgierige en enthousiaste bezoekers dat hun uitrusting maar liefst
35 kilogram woog.
De militairen in die tijd waren
vaak amper 18 jaar oud! Soldaten
van de Wehrmacht ‘bewoonden’
de bunkers en lieten zien hoe het
er in die tijd in de bunkers aan
toe ging. De ogenschijnlijke rust

van de militairen werd regelmatig wreed verstoort door strijders
van het verzet die de telefoonlijnen doorsneden. Ook de jeugdige bezoekers werden door het
verzet aangespoord om affiches
te verspreiden, ze kregen de opdracht mee deze onder geen beding aan Duitse militairen te tonen!
Heeft u het historisch weekend
gemist? In september staat er
weer een reantactment spektakel
op de agenda bij het Bunker Museum IJmuiden. (foto: WN 2000)

Man ernstig gewond
na val met scooter
IJmuiden - Een man is in de nacht
van vrijdag op zaterdag ernstig
gewond geraakt bij een verkeersongeval in IJmuiden. Het slachtoffer ging rond 02.00 uur met zijn
scooter onderuit. Dat gebeurde
ter hoogte van de Hema.
Bij zijn val kwam het slachtoffer
hard met zijn hoofd op de stenen
terecht. Meerdere ambulances en
een traumahelikopter kwamen

ter plaatse om eerste hulp te bieden. Het slachtoffer werd door
ambulancepersoneel gestabiliseerd en later bood de ingevlogen trauma-arts extra hulp. Na de
eerste zorg ter plaatse is de man
met spoed overgebracht naar het
VU ziekenhuis in Amsterdam.
Het is nog onduidelijk waardoor
de man onderuit is gegaan. (foto:
Michel van Bergen)

Plus-Wijzer

Wijk aan Zee - Op zondagmiddag 15 juli is er weer een speciale rondleiding op het Beeldenpark Een Zee van Staal.
Tijdens deze wandeling geeft
een natuurkenner uitleg over
de bijzondere flora en fauna in
dit Natura 2000-gebied. Welke zeldzame planten gedijen
juist goed onder de rook van de
staalfabriek?
Is de roodborsttapuit nog te
zien op zijn favoriete beeld?

Een Zee van Staal-gids vertelt
over de stalen beelden en hun
relatie tot de natuur, zoals de
vogels van José Rault. De toegang inclusief rondleiding is
gratis.
Opgeven is niet nodig. Het
beeldenpark bevindt zich op
de hoek van de Bosweg en de
Reyndersweg in Wijk aan Zee.
De wandeling begint om 14.00
uur vanaf de entree van het
park. (foto: aangeleverd)
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Zonder vissers zou strand écht vuilnisbelt worden
Regio - Het is nog donker, de matroos werpt in een geoefende beweging zijn lijn rond een bolder. De scheepsmotoren worden in
hun achteruit gezet. Na een week op zee arriveren de kotters van
Jaczon weer in Scheveningen. Het ruim van het schip vol tong,
tarbot, schol en andere vis. Op het dek staat een gevulde stinkende big bag met afval. Ons afval.
Iedere week vlak voor het weekend worden in 12 havens in Nederland big bags aangeleverd
met afval uit zee. Jaarlijks gaat
het om een hoeveelheid van
iets meer dan 300.000 kilogram.
Dit afval wordt verzameld tijdens het vissen door de bemanning van meer dan 100 kotters.
Op deze manier wordt de Noordzee schoner, maar spoelt het afval ook niet aan op de stranden.
Recent besloot ook Rederij Jaczon, dochteronderneming van
Cornelis Vrolijk, mee te doen.
Met de deelname worden deze
week nog eens 13 schepen toegevoegd aan de Fishing for Litter vloot.
Het internationale visserijbedrijf Cornelis Vrolijk is actief in
de vangst, kweek, verwerking
en verkoop van vis, visproducten en garnalen. Zij leveren hierbij een belangrijke bijdrage aan

de voedselzekerheid van miljoenen mensen, maar erkennen ook
hun verantwoordelijkheid voor
het behoud van gezonde visbestanden, het minimaliseren van
de milieubelasting en goede arbeidsomstandigheden.
Vaak wordt de visserij genoemd
als mede veroorzaker van de vervuiling van zeeën en oceanen. In
de Stille Oceaan zou ruim 46%
van het afval bestaan uit visnetten. In de Noordzee is het beeld
echter heel anders. Netten zijn te
kostbaar om te verliezen en de
vissers zijn bewust bezig met afval. Tijdens een bijeenkomst op
vrijdag 6 juli waarin de vissers
werden geïnformeerd over het
project Fishing for Litter vertelden zij met nadruk dat huisvuil
en ander afval niet overboord
gaat. Ook al neemt het ruimte in
beslag en gaat het soms stinken.
,,Netwerk wordt sowieso steeds

minder opgevist. En wanneer dit
gebeurt gaat het vaak om exemplaren van meer dan 20 jaar oud.
Wat we wel veel in onze netten
vinden is troep van het strand,
zoals blikjes en plastic. Vooral als
we dicht langs de kust varen.”
Het project Fishing for Litter
wordt gecoördineerd door KIMO, de Vereniging van Kustgemeenten. Binnen de organisatie is ook het secretariaat gehuisvest van de Green Deal Visserij
voor een Schone Zee. Hierin nemen 20 partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid tot afvalpreventie, afvalmanagement en afgiftemaximalisatie. Zo wordt er
gewerkt aan de verbetering van
afvalvoorzieningen aan boord
van vissersschepen en integraal
afvalbeheer in havens. Dit betekent dat er in steeds meer havens
zoveel mogelijk afvalstromen gescheiden in één container kunnen worden aangeleverd. Door
vooraf te scheiden zijn er meer
recyclemogelijkheden.
Terwijl in Scheveningen de geveilde verse vis wordt ingeladen in koelvrachtwagens, worden de big bags opgehaald door

Dirk Pronk van Westkust Havenen Duikservice. Deze rijdt het
vuil uit zee naar de Haven Ontvangst Voorziening. Ondertussen
zijn de vissers begonnen aan het
onderhoud van de netten: vispluis wordt vervangen en netten
gerepareerd. Het oude vispluis
gaat in speciale zakken en netwerk wordt los bij de container
geplaatst. Pluis en visnetten worden door afvalinzamelaar Bek en
Verburg gereinigd en kunnen direct daarna verwerkt worden tot
nieuwe producten. Het Fishing
for Litter afval wordt gescheiden
in 180 afvalstromen en tot wel
95% gerecycled.
Recentelijk startte het visserijbedrijf Cornelis Vrolijk ook de samenwerking met Green Deal
partner Healthy Seas. Dit initiatief zorgt ervoor dat oude visnetten omgezet worden in een hoge
kwaliteit garen, welke gebruikt
wordt in badkleding, vloerbedekking en sokken. Healthy Seas
verzamelde in 2017 in 3 Nederlandse visserijhavens een recordaantal netten met een totaal gewicht van 143 ton. Hiervan kunnen honderdduizenden sokken

gemaakt worden. In maart 2018
werd de eerste lading van 25 ton
oude netten bij Cornelis Vrolijk
opgehaald.
Veel van het afval dat is zee ligt
is niet afkomstig van de maritieme sector maar van land. Ruim
70% komt via rivieren of direct
van het strand in de Noordzee.
Binnen de Green Deal Visserij
voor een Schone Zee en het project Fishing for Litter wordt hard
gewerkt de Noordzee en de vis-

sershavens schoon te maken en
te houden. De vis die gevangen
wordt ontwikkelt zich het beste
in een schone en gezonde omgeving en geen enkele schipper
is blij met plastic troep in zijn visnet. Vissers nemen daarom hun
verantwoordelijkheid.
Ze houden de Noordzee schoon
en voorkomen zo ook dat de
stranden vervuild raken met afval uit zee. (foto Healthy Seas Robert Steenbergen)

Grachtenfestival
komt dichter bij jazz
Regio - Op het gebied van jazzmuziek heeft het Grachtenfestival
een naam hoog te houden. Met een serie jazzconcerten van hoge
kwaliteit in de hele stad heeft het festival voor alle bezoekers een
divers aanbod.

Drukke open dag IJRB

Het Museumplein wordt op zaterdagmiddag 11 augustus om 15.00
uur opgevrolijkt met de muzikale
energie van Dr. Brass. De heren
van trio DHD spelen op zondag 12
augustus om 11.00 uur Lazy Sunday Jazz in het Amstel Hotel; een
set hedendaagse jazz met een Cubaanse twist. Op het ponton voor
Festivalcentrum Het Compagnietheater kan men op diezelfde zondag luisteren naar het Jong Metropole, om 16.00 uur. In de tuin
van het Hilton Hotel is het maandagavond 13 augustus om 20.30
uur goed toeven met muziek van

het Trio Rambags, Stadhouders,
Lijbaart & Jesse Schilderink. Lilly
King staat deze avond om 19.00
uur in het Festivalcentrum met
het concert Hemelval.
De heren van Dr. Brass zien we
weer terug tijdens het lunchconcert bij Circl op de Zuidas, op
woensdag 15 augustus om 12.30
uur. De Botanische Tuin op de Zuidas is donderdag 16 augustus
gastheer voor het lunchconcert
om 12.30 uur met het Ian Cleaver
Quartet. Het ponton op het Binnenamstel bij Hotel De L’Europe
is op donderdagavond 16 au-

denkt dat dit niet mag. Dit mag
wel omdat een worm geen bedreigde diersoort is. Wie in New
York een nieuwe pro tablet of
laptop koopt met een aankoopwaarde boven de € 430 kan juist
niet zomaar langs de Douane
lopen. Deze hoor je aan te geven en je moet hier belasting
over betalen. Slechts 29,6% van
de Noord-Hollanders is hiervan
op de hoogte.
De top-10 populairste bestemmingen buiten de EU*:
1. Turkije; 2. Nederlandse Antillen; 3. Egypte; 4. Verenigde Staten; 5. Indonesië; 6. Kaapverdië;
7. Thailand; 8. Marokko; 9. Mexico; 10. Canada.
Zo’n 7 op de 10 Noord-Holland-

se reizigers (71,9%) zegt weleens een souvenir of ander product te kopen op reis. Verrassend genoeg blijken deze aankopen vooral voor eigen gebruik (88,7%). Bijna 40% van
de (schoon)ouders (39,8%) kan
een presentje verwachten.
Vertrek jij binnenkort naar een
vakantiebestemming
buiten
de EU? Met de Douane Reizen App voor Android en iOS
check je eenvoudig wat mee terug naar huis mag. Twijfel je alsnog? Check Douane.nl of deel
je vraag of foto op Facebook of
Twitter via #magditmee en de
douaniers zoeken het voor je
uit.
Over het onderzoek Het onder-

gustus om 21.00 uur het podium
voor Dutch Concert Big Band; op
vrijdag 17 augustus is het hier de
beurt aan de leden van Red Light
Jazz Society om 21.00 uur.
De laatste dag van het festival is
ook goed bedeeld wat jazz betreft met onder meer The Bop Collective in Hotel The Grand. Hier
spelen zij op zondag 19 augustus
om 11.00 uur een set met groovy
en energieke jazz. In het Erasmuspark speelt Yannick Hiwat Sextet om 13.00 uur en Bruno Calvo
Quartet om 15.00 uur.
Het volledige overzicht is te vinden op www.grachtenfestival.nl.
Daar kunnen ook tickets worden
gekocht, de concerten die buiten
plaatsvinden zijn gratis toegankelijk. (foto: Arjen Jan Stada)

IJmuiden - Op zondag 30 juni was er een open dag en reünie bij de IJmuider Reddingsbrigade. Dit vanwege het 85-jarig bestaan van de vereniging. Het was heerlijk weer en vanaf 11.00 uur kwamen de eerste
bezoekers binnenlopen. Al het materiaal stond uitgesteld om van dichtbij te bekijken en voor de kinderen was er een speurtocht door de gehele post. Halverwege de middag werd er een reünie gehouden voor
oud-leden van de vereniging die onder genot van een hapje en drankje herinneringen op konden halen.
Ondertussen was de strandploeg druk bezig met meerdere hulpverleningen. Er werd assistentie verleend
aan Reddingsbrigade Bloemendaal en Wijk aan Zee. Tevens was er een persoon onwel bij één van de paviljoens. Wij kijken terug op een geslaagde open dag en reünie. (foto: IJRB)

Douaneregels

Top-10 reisbestemmingen
buiten de Europese Unie

Regio - Ook deze zomervakan-

tie kiezen Nederlanders massaal voor een vakantie naar een
zonnig oord buiten de Europese Unie. De absolute favoriet
is Turkije, gevolgd door de Nederlandse Antillen. Ook Kaapverdië doet het goed. Dit blijkt
uit de meest recente boekingscijfers uit de ANVR/GfK Travelscan. Hoewel 49,2% de NoordHollandse reizigers kofferruimte vrijhoudt voor aankopen en
souvenirs, is er veel onwetendheid over wat nu wel en niet
mee mag door de Nederlandse
Douane. De helft van hen heeft
hier weleens over getwijfeld
blijkt uit onderzoek in opdracht
van de Douane. Om duidelijkheid te bieden voert de Nederlandse Douane de zomercampagne ‘De Wereldreiziger’. Via
een handige app check je snel

en eenvoudig per bestemming
wat wel en niet mee terug mag
naar Nederland.
Je ziet ze steeds vaker terug
als woonaccessoire: schoongemaakte en sierlijk bewerkte dierenschedels van bijvoorbeeld een koe of buffel. Maar
of je dit nu wel of niet mee naar
huis mag nemen uit Indonesië
is een lastige vraag. Dit blijkt uit
een peiling van de Douane onder 1046 Nederlanders die een
of meerdere bestemmingen uit
de top-10 reisbestemmingen
heeft bezocht. 81,4% van de
Noord-Hollanders denkt dat dit
niet mag, maar dit mag gewoon
mits deze goed is schoongemaakt. Ook over de vraag of een
literfles Mexicaanse Mezcal met
de bekende worm mee naar
huis mag is veel twijfel. 61,2%

zoek is van 21 tot en met 28 juni 2018 uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van de Douane. Aan het onderzoek namen
1046 respondenten deel vanaf 18 jaar die minstens een van
de top-10 bestemmingen buiten de Europese Unie hebben
bezocht.
* Over de top-10 reisbestemmingen De top-10 is gebaseerd
op de meest recente maandelijkse ANVR/GfK Travelscan. Het
betreft online en offline boekingen bij ANVR-reisondernemers
voor de zomer en met name
pakketreizen. De Canarische Eilanden zijn niet opgenomen in
deze top-10. (foto: aangeleverd)
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Tentoonstelling die ertoe
doet in Tropenmuseum
Regio - Wat neemt iemand op de vlucht mee om zich thuis te voelen? Hoe laten mensen met kleding zien dat ze trots zijn op hun
wortels? Vanaf 13 juli beantwoordt het Tropenmuseum vragen
zoals deze in de nieuwe tentoonstelling Things That Matter. De
wereldberoemde museumcollectie staat daarin centraal: voorwerpen van grote persoonlijke betekenis die tegelijkertijd nauw
verbonden zijn met tien maatschappelijke onderwerpen van vandaag, zoals migratie en afkomst. Videoportretten en audiofragmenten waarin mensen – uit Nederland en ver daarbuiten – hun
persoonlijke verhaal delen, brengen de collectie tot leven. Zo vertelt Jörgen Raymann over het mixen van verschillende religies in
zijn familie en spreekt Kathy Jetnil-Kijiner haar zorgen uit over de
stijging van de zeespiegel en het effect daarvan op haar cultuur.
De officiële opening vindt plaats op 12 juli in het Tropenmuseum
en iedereen is welkom om dit evenement bij te wonen.
Kleding is een van de sterkste manieren om een statement te maken over wie je bent. Dat geldt
zeker voor de kleurrijke kente en
waxprints. Deze stoffen zeggen
heel duidelijk: ik voel mij verbonden met Afrika. Beide stoffen hebben een lange traditie: kente is
koninklijk textiel uit Ghana, waxprints van Vlisco zijn een Nederlands product dat sinds anderhalve eeuw populair is in West-Afrika.
Ze werden voor veel mensen het
symbool van Afrikaanse kleding.
In Things That Matter laat het Tropenmuseum zowel traditionele
stoffen als hedendaagse creaties
van jonge ontwerpers zien.

Spelen met woorden en letters:
in sommige culturen is taal de
belangrijkste vorm van kunst.
De landen in het Midden-Oosten staan bekend om hun creatieve omgang met taal. De kunst
van het dichten, maar ook de
kunst van het schrijven – kalligrafie – wordt er op het hoogste niveau beoefend. Steeds worden er
nieuwe vormen aan toegevoegd,
zoals kalligraffiti die het klassieke schoonschrift vertaalt naar
de straat. eL Seed, een populaire
Frans-Tunesische kalligraffiti-artiest met ongeveer 100.000 volgers op Instagram, beschilderde het volledige paviljoen dat

in het teken staat van het Arabische schrift. De verandering van
het klimaat heeft ingrijpende gevolgen: ijs dat smelt in het Arctisch gebied en eilanden die zinken in de Grote Oceaan. Maar hoe
bewaar je je cultuur als jouw land
verdwijnt? Dit paviljoen laat zien
welke verhalen je vertelt aan je
kinderen en welke voorwerpen je
koestert, aan de hand van voorbeelden van de Marshalleilanden.
Dichter en klimaatactivist Kathy
Jetnil-Kijiner sprak voor Things
That Matter een bijzondere
soundscape in. Daarin vertelt zij
waarom de tentoongestelde objecten zo belangrijk zijn voor haar
cultuur en hoe die cultuur op het
punt staat te verdwijnen: wanneer de zeespiegel verder stijgt,
zijn deze objecten de laatste tastbare overblijfselen van haar cultuur. Het zet bezoekers aan het
denken over klimaatverandering,
duurzaamheid en cultureel erfgoed.
De tentoonstelling Things That
Matter is vanaf 13 juli 2018 vijf
jaar lang te zien en komt tot stand
met steun van de BankGiro Loterij. Het paviljoen ‘Feest’ komt tot
stand in samenwerking met Museum Catharijneconvent.

100 jaar Hoogovens door
Lucasgilde Beverwijk

Beverwijk - De teken- en schildervereniging Lucasgilde Beverwijk
exposeert van 26 juni t/m eind september 2018 in het Hoogovenmuseum te IJmuiden.

schilderijen is ook mogelijk.
Zie ook www.hoogovensmuseum.nl. (foto: aangeleverd)

Dit jaar bestaat het bedrijf (tegenwoordig Tata Steel geheten) 100
jaar. Uit de geëxposeerde werken blijkt dat dit thema bij iedereen andere beelden en gevoelens oproept. Vanuit de verschillende ervaringen die de leden
hebben met dit dynamische bedrijf, zijn er schilderijen gemaakt
die hieraan uitdrukking geven.
De stijl is gevarieerd van figuratief
tot licht abstract, waarbij er aandacht is gegeven aan de gebouwen, het proces of de invloed op
het omringende duinlandschap.
De leden hebben in verschillende
technieken gewerkt, zoals acrylverf, olieverf, druktechniek en
pastelkrijt De leden hebben naar
spannende invalshoeken gezocht, zodat er een afwisselende
tentoonstelling is ontstaan.
Het thema 100 jaar Hoogovens
heeft tot vele inspirerende momenten geleid zoals goed te zien
is in deze expositie. Deze expositie was tot eind juni te zien in
het Gemeentehuis van Beverwijk. Een deel van de expositie is
nu dus tot eind september te bewonderen in het Hoogovensmuseum, IJmuiden. Aankoop van

Groot openluchtpodium erbij
op Dance en Dutch Valley
Velsen-Zuid - Dance Valley en Dutch Valley krijgen er een groot
openluchtpodium bij. Dat heeft organisator UDC deze week bekendgemaakt.
Het nieuwe podium komt op de
plek van de grote tent die in de
hoek van het hoogstgelegen veld
stond (aan de kant van VelsenZuid). Tijdens Dance Valley verzorgt
Crazyland hier de programmering,
een week later – tijdens Dutch
Valley – is dit het domein van Go!
Après Ski.
Ook in het entreegebied aan zuidkant van het festivalterrein wordt
een wijziging doorgevoerd. Op de
plek waar jarenlang de EHBO was
gehuisvest, komt voor het eerst
een tent te staan waarin artiesten
optreden. Tijdens Dance Valley zijn
dat dj’s van het Zweedse Axtone-

um treden dan bekende artiesten
op zoals Kensington, André Hazes,
Mr. Polska, Broederliefde, JeBroer,
Maan, Waylon, Barry Hay, Tino Marlabel, op Dutch Valley de Hollands tin, Alain Clark, Wolter Kroes en
Glorie-artiesten van Berk Music.
Kenny B. Er zijn nog zes anders staDance Valley vindt dit jaar plaats ges waar de bezoekers van Dutop zaterdag 11 augustus en duurt ch Valley terecht kunnen: Hip Hop,
van 12.00 tot 23.00 uur. Op het Go! Après Ski, Bij ons in de Jordaan,
hoofdpodium zijn Fedde le Grand, Hollands Glorie, Foute Feest Festijn
Quintino, Showtek en Steve Ao- en het Disco Bingoparadijs.
ki de headliners. De andere stages Kaarten zijn te koop via www.dutzijn Urban (onder meer Lil’ Kleine, chvalley.nl en www.dancevalley.nl.
Boef), Axtone, Crazyland (Chuckie, (foto: Friso Huizinga)
Dannic), Freestyle (The Partysquad,
Pavo, JeBroer), Hardstyle (Cryptonite, Frontliner) en Crossover/Ec- In de komende periode geven wij
lectic (Billy the Kit). Op zaterdag kaarten weg voor beide festivals.
18 augustus staat het terrein van Houd hiervoor onze Facebookpa13.00 tot 23.00 uur in het teken van gina in de gaten! Meedoen kan tot
Dutch Valley. Op het hoofdpodi- 1 augustus.

Avontuurlijke verhalen
Santpoort-Noord - Het is bijna schoolvakantie. Tijd om vast
wat leuke uitjes met de kinderen te plannen!
Op donderdag 26 juli kun je
in Nationaal Park Zuid-Kennemerland komen luisteren naar
verhalenvertellers Maya Plas en
Nico van den Raad van De Blauwe Kom. De boswachter brengt
je naar een geheime plek in
het bos bij Duin en Kruidberg
(Santpoord-Noord) waar je
kunt luisteren naar de mooiste
verhalen!
‘s Ochtends vertellen verhalenvertellers Maya en Nico voor
kinderen vanaf 3 jaar een verhaal over een ongehoorzaam
hertje en een verdwaald jongetje en over een bruine beer die
graag een knuffelbeer wil zijn.
’s Middags vertellen zij voor
kinderen vanaf 6 jaar verhalen
over de wind, de seizoenen en
een nieuwsgierig jongetje en
over een kleine slimme kat en
een luie hond.
Neem een klapstoeltje of kussentje en iets lekkers te eten

of drinken mee en kom gezellig luisteren!
Aanmelden kan via www.natuurmonumenten.nl > natuurgebieden > nationaal-park-

zuid-kennemerland > agenda. Deelname kost 7 euro voor
niet-leden van Natuurmonumenten. Leden betalen 4 euro.
(foto: aangeleverd)

Gevestigd in IJmond? Doe ook mee om
meer waarde te halen uit reststromen!
IJmond - Cirkellab voert namens het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied, ondersteund door de OV IJmond en Greenbiz
IJmond, een pilot circulaire economie uit op een aantal bedrijventerreinen in de IJmond. Het doel is om praktische kansen vanuit
een economisch verdienmodel in beeld te brengen en die vooral
ook in gang te zetten. Na tientallen bedrijven gesproken te hebben, zijn de eerste materiaalstromen gekozen om daar verdere
stappen in te nemen. Cirkellab roept ook andere bedrijven in de
IJmond op mee te doen.

Uit de gesprekken met de be- teriaalstroom echt ‘kansrijk’ is
drijven bleek dat de volgen- om daar economisch én ecolode materiaalstromen kansen gisch gewin mee te realiseren,
bieden:
vrachtwagenbanden, wordt niet alleen bepaald door
papier(slib), plastic en koel- en het beschikbare volume. Ook de
smeermiddelen. Jeroen Put van motivatie en behoefte van de
Cirkellab geeft aan: “Of een ma- ondernemer zijn van belang, ge-

beurt er al wel of niet wat met
een specifieke stroom, de beschikbare technieken om te komen tot hoogwaardige, circulaire oplossingen, de kansen voor
de regionale economie en verdere specificaties van de materiaalstroom om daadwerkelijk een
match te kunnen maken tussen
bedrijven.”
Voor wat betreft de vrachtwagenbanden wordt bijvoorbeeld
gekeken of (meer) gebruikte
banden gerefurbished kunnen
worden voor hergebruik. Of als
dat niet meer mogelijk is te komen tot zuivere stromen, ofwel

de verschillende materialen te
scheiden waaruit een band is opgebouwd.
Dit geldt ook voor de koel- en
smeermiddelen. Voor plastic zijn
er goede mogelijkheden om te
komen tot een regionale kunststofketen. In deze keten kunnen
de partijen moderne technieken
inzetten als 3d printen om plastic afval om te zetten in nieuwe,
waardevolle producten. En bij
papier werken een aantal partijen verkennend samen om op innovatieve en energiezuinige wijze papier te drogen. Ook is er interesse in een techniek om mine-

ralen te halen uit papierslib en
daar vulstof van te maken voor
bijvoorbeeld papier, plastic en
verf en van de vezels bio-olie te
maken.
Om deze vraagstukken nog verder te concretiseren worden de
komende maanden een aantal ‘ronde’ tafels georganiseerd
met relevante partijen, een aantal testen gedaan en een aantal vraagstukken uitgewerkt tot
een businesscase. De pilot wordt
naar verwachting binnen een
kwartaal afgerond.
Bedrijven in de IJmond die
stroom over of nodig hebben,

of een beschikbare techniek in
huis hebben voor (hoogwaardig)
hergebruik, refurbishing of recycling voor de stromen vrachtwagenbanden, papier(slib), plastic
of koel- en smeermiddelen, kunnen contact opnemen met Thirza Monster via thirza@cirkellab.
nl of 06-28446512.
In dit platform zijn vertegenwoordigd: de gemeenten Velsen,
Beverwijk, Zaanstad, Amsterdam
en Haarlemmerliede en Spaarnwoude, TATA Steel, Zeehaven
IJmuiden, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Amsterdam, het Rijk
en de Provincie Noord-Holland.

