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Telstar op de goede weg
Velsen-Zuid - Over drie weken, op vrijdag 13 augustus, begint het voetbalseizoen voor de teams in de 
Jupiler League. Telstar speelt dan thuis tegen BV Veendam. Tot dusver verloopt de voorbereiding zeer 
voorspoedig. Afgelopen dinsdag won Telstar nog verrassend van eredivisionist VVV Venlo: 3-1. Op zater-
dag 31 juli vindt de jaarlijkse open dag plaats. Dan speelt Telstar om 17.00 uur tegen Bayer Leverkusen 
onder 23 jaar. De toegang is gratis. Zie ook www.sctelstar.nl. (foto: Leo Tillmans)
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Velsen - De ambulances in 
Kennemerland zijn het snel-
ste ter plaatste van alle re-
gio’s in Nederland. Dat blijkt 
uit de cijfers over 2009, die 
vorige week werden gepre-
senteerd door Ambulance-
zorg Nederland.

In het rapport ‘Ambulances in-
zicht 2009’ staat dat de Regi-
onale Ambulance Voorziening 
Kennemerland de beste res-
ponstijd heeft. Dat is de tijd 
vanaf het moment dat de cen-
tralist bij de meldkamer de te-
lefoon opneemt en eindigt als 
de ambulance bij de patiënt ar-
riveert. In spoedgevallen zijn de 
ambulances in gemiddeld 8,38 
minuten bij de patiënt. Lande-
lijk ligt dit gemiddelde op 9,44 
minuten. 
De meldkamer speelt bij deze 
snelle responstijd een cruciale 
rol. De meldkamer van Kenne-
merland is de op één na snelste 
in Nederland. Binnen gemid-
deld 1,26 minuten heeft de cen-
tralist een spoedaanvraag ver-
werkt tegenover het landelijk 

gemiddelde van 1,52 minuten.
De norm is dat gemiddeld 95 
procent van de Nederlandse 
bevolking binnen 15 minuten 
moet worden bereikt. Binnen 
de regio Kennemerland voldoen 
we ruimschoots aan die norm 
en is 85 procent van de inzet-
ten zelfs binnen 12 minuten bij 
de patiënt.
In 2009 zijn de ambulances in 
Kennemerland 38.094 keer in-

gezet. Hiervan ging het 20.742 
keer om spoedgevallen. In de 
regio Kennemerland reden in 
2009 24 ambulances en er zijn  
vier vaste standplaatsen voor 
ambulances: Heemskerk, Vel-
sen-Zuid, Haarlem en Hoofd-
dorp. Deze aanpak zorgt voor 
een optimale spreiding van de 
beschikbare ambulances over 
de regio. Zie ook www.ambu-
lancezorgnederland.nl

Snelste responstijd van Nederland

Uitstekende cijfers voor 
regionale ambulancezorg

IJmuiden - De politie heeft in de 
nacht van zaterdag op zondag 
twee verdachten aangehouden 
voor vernieling van een bushok-
je in de Kanaalstraat. Een alerte 
getuige belde de politie. De ge-
tuige had een duidelijk signa-
lement en een looprichting van 
de verdachten. Zodoende kon 
de politie op de Steigerweg het 
tweetal aanhouden. Het bleek te 
gaan om een 21-jarige Haarlem-
mer en een 19-jarige jongeman 
uit Velserbroek.

Vandalisme

IJmuiden - Tijdens een sur-
veillance zag de politie vorige 
week woensdag rond 02.00 uur 
op de Kanaaldijk een 35-jarige 
Belg rijden, die nog een boete-
bedrag had openstaan van 125 
euro. De man werd aan de kant 
gezet en meegenomen naar het 
politiebureau in Velsen. Na be-
taling van het openstaande be-
drag kon de Belg het politiebu-
reau verlaten.

Wanbetaler 
aangehouden
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten Zui-
den van het Noordzeekanaal) is te bereiken 
via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten kantoor-
tijden kunt u bellen met: 0900-8212230 of 
020-5709595. Voor onze lezers in Velsen-
Noord geldt: het Rode Kruisziekenhuis bellen: 
0251-265430.

Opvoedingformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent onder-
steuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. Tel.: 
06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. 
Zie ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het Bijna 
Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 0251-
287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Velserbroek op 
dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt Zeewijk, IJmui-
den op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: Voor 
spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za. van 9.00 
tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur tot precies 
één week later heeft dienst: 
Apotheek Velserbroek, Aletta Jacobsstraat 200-220 in Velserbroek, 
tel. 023-5201212.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105 in 
Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek, Gedempte 
Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden.
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, 
e-mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:  
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen: 
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van Notarishuis 
IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg Kennemer-
land (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond: 
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aanleun-
woning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht op 0251-
257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u 
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening: 
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door 
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888. 
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland  
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie telefo-
nisch bereikbaar via  0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg, 
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, 
Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad, 
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE Noord-West 
en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, ongenoe-
gens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice. Zowel GGZ 
Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens kantooruren be-
reikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400. Buiten kantooruren 
via de huisarts.
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks voed-
selpakket bij Loket voor Wonen,  Welzijn en Zorg. Op afspraak via 0255-
533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
Elke maandagmorgen politiespreekuur in De Dwarsligger van 
10.00-12.00 uur. Ingang tijdens de vakantie: Planetenweg 338.

Zanger Marcel de Rooij 
bij Fair Play Casino
IJmuiden - Vrijdag 23 juli verrast 
Fair Play Casino IJmuiden aan de 
Kennemerboulevard 412 in het 
kader van de feestweek haar be-
zoekers met een live optreden 
van de allround zanger Marcel 
de Rooij. Proef een vleugje Las 
Vegas en geniet van swingen-
de klanken bij Fair Play (Seaport 
Marina). Aanvang omstreeks 
19.00 uur. De entree is gratis.
Marcel de Rooij is niet alleen 
een goede entertainer, maar be-
schikt ook over een groot stem-
bereik. Hij heeft in verschillen-
de musicals gespeeld, waaron-
der Grease en Jesus Christ Su-
perstar. 
Ook is Marcel te zien geweest in 
verschillende Dinnershows als 
Seventies en American Dream 
en in de Theatershows La Vie 
en Rose. Daarnaast stond Mar-
cel vaak in voorprogramma’s van 
andere bekende Nederlandse 
artiesten zoals Rob de Nijs, Wol-
ter Kroes en Jan Smit. Met een 
afwisselend allround repertoi-
re van internationale hits, dance 
classics en Hollandse meezin-
gers zal Marcel vrijdag 23 juli 
een spetterend optreden geven 
bij Fair Play.
Terwijl u geniet van de muzika-
le klanken kunt u natuurlijk ook 
spannende momenten beleven 
aan de speelautomaten of vol-
automatische roulette. En bij een 

gratis hapje en drankje wordt het 
beslist een gezellige (swingen-
de) avond.
Op zaterdag 24 juli trakteert het 
Fair Play Casino u in het kader 
van de feestweek bovendien op 
alcoholvrije cocktails en op zon-
dag 25 juli op een heus feestbuf-
fet. Kom dus een kijkje nemen in 
het Fair Play Casino aan de Ken-
nemerboulevard 412 in IJmui-
den, bij Seaport Marina. Het ca-
sino is dagelijks geopend van 
10.00 tot 24.00 uur. Minimum 
leeftijd is 18 jaar. Zie ook www.
fairplaycasino.nl.

Wie wint filmwedstrijd 
‘Het Gouden Veulen’?
Santpoort-Noord - Filmers op-
gelet. De organisatie van Dorps-
feest Santpoort schrijft een film-
wedstrijd uit onder de bezoe-
kers van de evenementen die 
de sfeer van het Dorpsfeest het 
best weergeven. De winnaar zal 
op de Algemene Ledenvergade-
ring van de Harddraverij Vereni-
ging in maart 2011 ‘Het Gouden 
Veulen’ uitgereikt krijgen. Bo-
vendien zal daar het winnende 
filmpje worden vertoond. Ieder-
een die videotalent heeft wordt 
uitgedaagd om deel te nemen 
aan dit nieuwe initiatief.
Het idee van Het Gouden Veu-
len ontstond vorig jaar, nadat 
de twee cineasten Hugo Dekker 
en Frits Heeremans in het jubi-
leumjaar een compleet overzicht 
maakten van alle Dorpsfeest 
evenementen. Wat opviel is dat 
er tijdens het dorpsfeest door 
heel veel mensen werd gefilmd. 
Dat bracht de organisatie op het 
idee om hiervoor een prijsvraag 
uit te schrijven.
Het is de bedoeling dat inzen-
ders hun filmpje van minimaal 
drie en maximaal vijftien minuten 
via YouTube plaatsen op de web-
site www.dorpsfeest-santpoort.
nl. Het publiek (bezoekers van 
de website) kan stemmen op de 
leukste, mooiste en ontroerend-
ste filmpjes die via YouTube zijn 

te zien. De vakjury, bestaande uit 
Hugo Dekker, Frits Heeremans, 
Bob Sassen, Maaike Spaander-
man en Theo Koster, zal deze pu-
blieke beoordeling meewegen bij 
de besluitvorming over de beste 
filmer die ‘Het Gouden Veulen’ in 
ontvangst mag nemen. De slui-
tingsdatum voor het aanleveren 
van de filmpjes is vastgesteld op 
1 februari 2010.
De prijs wordt uitgereikt op za-
terdag 26 maart 2011 tijdens 
de Algemene Ledenvergadering 
van de vereniging. Ook zal hier 
de winnende productie aan de 
leden van de Harddraverij Ver-
eniging worden getoond.
De criteria waarop de jury zal 
beoordelen zijn: spontaniteit, 
originaliteit, creativiteit, tech-
niek en onderwerpkeuze. Daar-
bij zal ze zich voor een belang-
rijk deel laten beïnvloeden in 
hoeverre wordt de sfeer van het 
dorpsfeest in hart en ziel wordt 
geraakt. De filmbeelden mogen 
vanzelfsprekend niet aanstoot-
gevend of kwetsend zijn. Voor 
de duidelijkheid, het gaat er niet 
om een compleet overzicht van 
de feestweek in beeld te bren-
gen, maar om de jury te verras-
sen met een fraaie productie.
Zie ook www.dorpsfeest-sant-
poort.nl of stuur een mail naar 
info@dorpsfeest-santpoort.nl
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Sonrise organiseert activiteiten
‘Ieder zijn eigen geloof’
IJmuiden - Vorige week don-
derdag om 14.00 uur op het Jo-
han Cruijff Court aan het Pleia-
denplantsoen: een grote groep 
kinderen staat hand in hand in 
een kring, samen met wat vol-
wassenen. Er wordt om de zegen 
van de Heer gevraagd over de 
activiteiten die zo van start gaan. 
Sonrise organiseert voor het der-
de jaar tijdens de eerste vakan-
tieweek allerlei activiteiten. Doel 
is allereerst om de kinderen een 
leuke tijd te bezorgen, daarna 
wil de organisatie, die in IJmui-
den uit mensen van vijf verschil-
lende kerken bestaat, het evan-
gelie dichter de wijk in bren-
gen. ,,Maar we dringen niets op, 
want dat werkt niet’’, zegt vrijwil-
liger Margreet. ,,Mijn ervaring is, 
dat de kinderen zelf wel met vra-
gen komen. Daar krijgen ze dan 
een eerlijk antwoord op.’’ Collega 
Roald vult aan: ,,Het verbaast me 
soms, dat de jeugd zo openhar-
tig is. Als jij een eerlijk antwoord 
op hun vragen geeft, dan komen 
ze zelf met hele verhalen.’’ Hij 
vervolgt: ,,Deze kinderen gaan 
wel in de kring staan om samen 
te bidden. Maar bij de oudere 
jeugd, die vanavond komt voet-
ballen, hoef je dat niet te probe-
ren. Dat doen we dan ook niet. 
Wel gaan we het gesprek met ze 
aan. Al moet je daar voorzichtig 

mee zijn, want hier wonen men-
sen van diverse nationaliteiten, 
waarvan er veel moslim zijn.’’
De jongste kinderen zijn aan het 
knutselen op het schoolplein van 
De Pleiaden, de wat oudere kin-
deren kunnen kiezen uit verschil-
lende sporten. Maar ze willen ei-
genlijk alleen maar voetballen. 
Lars is vaak op het Johan Cruijff 
Court om te voetballen: ,,Maar 
nu is het leuker, hier leer je al-
lerlei trucjes.’’ Vrijwilligster Anke 
vertelt: ,,Er zijn ook verschillende 
clinics. Gisteren was dat street-
dance, vanavond komen de voet-
ballers Virgilio Texeira en Ardon 
de Waard. Ze hebben allebei bij 
Telstar gevoetbald en ze zijn ook 
christen.’’ Donderdagavond was 
er een barbecue, de week werd 
vrijdag afgesloten met een toer-
nooi in Haarlem. ,,Kom je van-
avond ook naar de barbecue?’’, 
vraagt Anke aan Ali. ,,Ik eet geen 
vlees’’, is het antwoord. ,,Maar 
we hebben halal vlees’’, zegt An-
ke. ,,Ik ben vegetarier’’, aldus Ali. 
,,Dat ben je dan zeker zojuist 
spontaan geworden’’, lacht An-
ke. Wat Ali er van vindt dat deze 
activiteit van de kerk uitgaat? Hij 
haalt zijn schouders op: ,,Ik kom 
hier om te voetballen.’’ Dan zegt 
Yassin heel wijs: ,,Ieder zijn eigen 
geloof. Met respect voor elkaar.’’ 
(Carla Zwart)

Cheque voor Velserduin
IJmuiden – Vorige week don-
derdag ontving Verpleeghuis Vel-
serduin IJmuiden een cheque ter 
waarde van 1500 euro van Wo-
ningbedrijf Velsen. Met dit be-
drag willen medewerkers de bin-
nentuin verfraaien. Verpleegkun-
dige Minke Jaspers kreeg de 
cheque overhandigd van direc-
teur Ted Kune. De binnentuin en 
de balkons zijn toe aan een nieu-
we aankleding, volgens de me-
dewerkers en familieleden van 
bewoners van het verpleeghuis. 
Een fleurige omgeving is belang-
rijk voor de cliënten die in de re-
gel niet mobiel zijn. Bezuinigin-
gen maken dat fondsen extern 
moeten worden gevonden. Aan-
leiding voor verpleegkundige 
Minke Jaspers een sponsoractie 
op te zetten en bedrijven, instel-
lingen en andere geïnteresseer-
den te benaderen voor onder-
steuning. 
Woningbedrijf Velsen reageer-
de als een van de eerste bedrij-
ven ,,Woningbedrijf Velsen vindt 
dat een goede woonomgeving 
deel van het wonen uitmaakt. Dat 

geldt met name voor mensen die 
voor langere tijd sterk gebonden 
zijn aan de directe woonomge-
ving, zoals hun balkon of de bin-
nentuin. Daarom sponsoren wij 
dit initiatief’’, aldus de heer Kuné.
Inmiddels heeft ook de Lions 
Club van Velsen haar medewer-
king in natura toegezegd. Ze wil-
len graag samen met de mede-
werkers van Velserduin IJmuiden 

de handen uit de mouwen steken 
en de tuin en balkons helpen op-
knappen. Ook familieleden van 
bewoners hebben een bedrag bij 
elkaar gehaald om alvast de bal-
kons op te knappen. Zorgbalans 
stelde uit het ‘Joop Ravenfonds’, 
gesticht door de familie van een 
oud medewerker (Joop Raven) 
1500 euro beschikbaar voor het 
verfraaien van de binnentuin.

Vragen over plan 
Wijkeroogplantsoen
Velsen - Velsen Lokaal heeft 
het college van burgemees-
ter en wethouders vragen ge-
steld over de aanpassingen van 
het plan Wijkeroogplantsoen in 
Velsen-Noord. Naast de con-
statering dat kabels en leidin-
gen niet geregistreerd staan, 
wil de fractie weten of er af-
stemming is over de gemeen-
telijke plannen met het Hoog-
heemraadschap. Verder valt 
het Velsen Lokaal op dat het 
college melding maakt van een 
fiets- en voetverbinding naar 
het terrein van De Waard. Die 
staat namelijk op de fiets- en 
wandelkaart van Tussen IJ en 
Z, maar is in werkelijkheid niet 

aanwezig. Dat geldt ook voor 
de voetgangersroutes tussen 
Wijkermeerweg en de Concor-
diastraat en Tussen Holland op 
zijn Smalst en Rooswijk. Deze 
laatste loopt namelijk dood te-
gen een spoorwegovergang. 
De fractie wil van het colle-
ge ook weten, wanneer de bo-
men herplant worden. Die zijn 
gekapt voor de aanleg van de 
beek en de verlegging van de 
wrakkenweg. De kaalslag is 
voor de bewoners van Velsen-
Noord een dagelijkse doorn 
in het oog. Zeker nu blijkt dat 
de bomenkap niet nodig was 
geweest, omdat de beek niet 
meer wordt aangelegd.



pagina 10 22 juli 2010

Cees de Baare fietst 
voor onderzoek Rett 
IJmuiden - Er is dit keer niet 
een boek van IJmuidenaar Cees 
de Baare uitgekomen. Ook is er 
geen expositie van zijn schilde-
rijen. Dit keer gaat Cees fietsen, 
op 5 september. Hij doet mee 
aan een sponsorfietstocht van 
de Nederlandse Rett Syndroom 
Vereniging. De opbrengst moet 
hersenstamonderzoek mogelijk 
maken in Nederland. Momenteel 
is er alleen een individuele be-
handeling mogelijk in Zweden. 
Dat is niet voor iedereen wegge-
legd.  Cees zoekt sponsors voor 
zijn fietstocht.
Meisjes met het Rett Syndroom 
worden ogenschijnlijk gezond 
geboren en ontwikkelen zich de 
eerste maanden voorspoedig. 
Als zij tussen de zes en achttien 
maanden zijn stagneert hun ont-
wikkeling, veroorzaakt door een 
DNA-afwijking. Na verloop van 
tijd raken zij verstandelijk en li-
chamelijk gehandicapt. De her-
senstam speelt hier een belang-
rijke rol bij.
In Nederland zijn er, voor zover 
bekend, 200 meisjes en een jon-
gen met het Rett Syndroom. On-
der hen de dochter van vrien-
den van Cees. Hij heeft van na-
bij meegemaakt, wat voor een 
impact deze ziekte heeft, ook 

op het hele gezin. ,,Soms kun-
nen de kinderen al lopen, als zij 
worden getroffen door het Rett 
Syndroom. Zij kunnen dan later 
weer wel lopen. Dit meisje was in 
een vroeg stadium van haar ont-
wikkeling, ze kon zich net omrol-
len. Aan lopen is zij nooit toege-
komen, ze zit nu in een rolstoel’’, 
vertelt Cees. Toen hij hoorde, dat 
de 13-jarige broer van het meis-
je mee ging doen aan de spon-
sorfietstocht, besloot hij ook mee 
te fietsen. De Nederlandse ver-
eniging organiseert de fietstocht 
samen met de Engelse founda-
tion. 
De tocht begint in het Engelse 
Luton. Daar start de groep Engel-
se deelnemers, samen met een 
paar Nederlanders, op 4 septem-
ber. Zij fietsen naar Harwich en 
nemen daar de boot naar Hoek 
van Holland. Daar staan de Ne-
derlandse fietsers ze de volgen-
de dag op te wachten, gezamen-
lijk fietsen ze dan naar Utrecht. 
Cees hoopt van harte dat men-
sen hem willen sponsoren, zodat 
hersenstamonderzoek in Neder-
land mogelijk wordt. 
Cees is telefonisch bereikbaar 
via 06-51156366, digitaal via 
cees.yolanda@quicknet.nl (Car-
la Zwart)

Dubbeltje op zijn
kant bij Van Delden
IJmuiden - Vorige week don-
derdag werden er bij Van Delden 
Mode aan het Plein ’45 opnames 
gemaakt voor het tv-programma 
‘Een dubbeltje op zijn kant’ van 
RTL 4. Dit kent sinds kort een 
andere formule: vorig jaar wer-
den gezinnen geholpen die in de 
penarie zaten, nu worden bedrij-
ven geholpen die in zwaar weer 
verkeren. De presentatoren John 
Williams en Annemarie van Gaal 
doen er alles aan om de zaak 
weer vlot te trekken. Dit keer 
werd de eigenaar van een bedrijf 
uit IJmuiden geholpen.
,,Toevallig keek ik laatst naar een 
dergelijk programma op de te-
levisie en toen dacht ik: wat lijkt 
het me leuk om daar eens een 
keer aan mee te doen’’, vertelt 
Pieter Geraedts, eigenaar van 
Van Delden Mode. ,,Vorige week 
werd ik gebeld door de producer 
van het programma ‘Een dubbel-
tje op zijn kant’, of ik belangeloos 

mee wilde werken.’’ Pieter twij-
felde geen moment: ,,Het is al-
tijd fijn als je iemand kunt hel-
pen.’’ De presentatoren hadden 
bedacht, dat er eerst een trans-
formatie plaats moest vinden. De 
ondernemer uit IJmuiden moest 
er uit gaan zien als een echte za-
kenman. Hij werd bij Van Delden 
in het pak gestoken met aller-
lei bijhorende accessoires, zoals 
een overhemd, stropdas en riem. 
Italiaanse schoenen maakten het 
plaatje af. ,,De man verschoot 
helemaal toen hij zichzelf later 
in de spiegel zag. Hij was er erg 
blij mee’’, aldus Pieter. ,,Hij kwam 
hier binnen in spijkerbroek en 
shirt en hij verliet de zaak strak 
in het pak.’’ Daarna gingen An-
nemarie en John met de man op 
pad om nieuwe klanten voor zijn 
bedrijf te werven. Of dat gelukt 
is, is te zien op 26 augustus. Dan 
wordt het programma bij RTL 4 
uitgezonden. (Carla Zwart)

Sympathie voor
vervoer scouting
IJmuiden - Wat doe je wanneer 
je als scouting deel wilt nemen 
aan het feest van het 100-jarig 
bestaan van scouting Nederland 
in Roermond? Daar wil je na-
tuurlijk bij zijn! Het liefst met je 
eigen boten. Om dat mogelijk te 
maken vindt aankomende week 
een bijzonder transport plaats in 
Nederland.
Met een groot binnenvaartschip 
dat vaart onder de naam Sym-
pathie worden de zeilboten, of 
‘vletten’ zoals de scouts ze noe-
men, door heel Nederland op-
gehaald en naar Roermond ge-
bracht. Een hele logistieke ope-
ratie. De scouts van Zeeverken-
nersgroep Nannie van der Wie-
le uit IJmuiden zullen met hun 
vletten van 26 juli tot 4 augustus 
aanwezig zijn op de grote jubile-
um jamboree in Roermond. Om-
dat het de 100ste editie is, zal dit 
evenement van het jaar groot 
gevierd worden. Naar verwach-
ting komen er in totaal 14.000 
scouts vanuit Nederland en het 
buitenland. Het vervoeren van de 
vletten naar Roermond blijft al-

tijd een knelpunt. Dit jaar is in 
samenwerking met het Bureau 
Voorlichting Binnenvaart en Ne-
derland Maritiem Land gekozen 
voor een bijzondere oplossing, 
de inzet van een binnenvaart-
schip. Waar het binnenvaart-
schip normaal tot wel 1600 ton 
zand, grind, kolen of containers 
vervoert zal het ruim ditmaal ge-
vuld worden met maar liefst 120 
vletten. 
Binnenvaartondernemer van de 
Sympathie, de familie van Dam, 
heeft afgelopen zaterdag in Am-
sterdam 60 vletten geladen. Zo-
dra het binnenvaartschip in Lim-
burg de vletten heeft bezorgd zal 
het schip op een bijzondere wij-
ze worden ingezet in het pro-
gramma van de JubJam100. Het 
is uiteraard ook mogelijk om als 
bezoeker een dag langs te ko-
men in Roermond en mee te 
doen aan het grootse scouting 
evenement. Zie ook www.jub-
jam100.scouting.nl Na elf dagen 
feest in Roermond zal het schip 
weer worden ingezet voor de te-
rugtocht van de vletten.

Femke van der Meij 
wint 100 meter sprint
Regio - Afgelopen zondag heeft 
de Spaarndamse Femke van der 
Meij topprestaties geleverd tij-
dens het NK Atletiek in het 
Olympisch Stadion in Amster-
dam. Tijdens de 100 meter sprint 
voor vrouwen wist ze al haar te-
genstanders te verslaan, waar-
door ze de gouden plak verover-
de. Vervolgens zette ze zich in op 
de 100 meter horden, waarmee 
een zilveren medaille te pakken 
kreeg. Het lid van atletiekvereni-
ging Suomi is gespecialiseerd 
in hordelopen en sprint. Femke 
van der Meij verzamelde in haar 
sportcarrière tot nu toe in totaal 
negen nationale titels bij de seni-
oren. De titel die de hardloopster 
afgelopen zondag heeft behaald, 
is er een met een gouden rand-
je, omdat ze het afgelopen jaar 

te maken had met een fysieke 
klachten, waardoor ze niet opti-
maal kon trainen. Femke van der 
Meij heeft zich door haar goe-
de prestaties afgelopen zondag 
geplaatst voor het EK Atletiek in 
Barcelona dat van 26 juli tot en 
met 1 augustus plaats vindt. 

IJmuiden - Vrijdagmiddag werd 
bij de politie melding gemaakt 
van een agressieve loslopende 
hond in de omgeving Lagers-
straat. De hond zou inmiddels 
twee mensen hebben gebeten. 
De politiemensen zagen de hond 
nog los lopen en het beest ver-
toonde nog steeds agressief ge-
drag naar mensen. Één van de 
politieagenten werd ook gebe-
ten door de hond maar hield hier 
gelukkig geen letsel aan over. De 
26-jarige eigenaar van de hond 
slaagde er met enige moeite in 
het beest aan te lijnen. De hond 
is door een politiehondengelei-
der in beslag genomen. De po-
litie maakt proces-verbaal op te-
gen de eigenaar. Er zal verder 
worden overlegd wat er met de 
hond moet gaan gebeuren.

Bijtende hond

Regio - Vorige week woensdag 
kreeg de politie rond 23.00 uur 
een melding dat een man zijn ex-
vriendin had mishandeld in Sant-
poort-Zuid. Bij aankomst van de 
agenten was de man weggere-
den richting Bloemendaal. Na 
een korte zoekactie zagen de 
agenten de 37-jarige verdachte 
rijden. Bij zijn aanhouding bleek 
hij zwaar onder invloed van alco-
hol. Een blaastest gaf een pro-
millage aan van 1,99. Zijn rijbe-
wijs is direct ingevorderd. De ex-
vriendin is behandeld in het zie-
kenhuis aan haar rug, armen en 
hoofd. De man is aangehouden 
voor mishandeling en het rijden 
onder invloed en ingesloten voor 
verhoor.

Huiselijk
geweld

Regio - De politie hield in de 
nacht van vrijdag op zaterdag in 
de Lange Veerstraat in Haarlem 
een 18-jarige Santpoorter aan 
voor openbare dronkenschap. De 
jongeman was duidelijk onder in-
vloed van alcohol. Hij provoceer-
de voorbijgangers en had maling 
aan het verzoek van de agenten 
om vooral met zijn vrienden mee 
te gaan. Bij het zien van surveille-
rende politieruiters rende hij weg 
richting de Lange Veerstraat. 
Daar is hij aangehouden. De ver-
dachte is ter ontnuchtering inge-
sloten. Zaterdag is hij na verhoor 
weer in vrijheid gesteld. De poli-
tie maakt proces-verbaal op.

Openbare 
dronkenschap

IJmuiden - De politie heeft in 
de nacht van zaterdag op zon-
dag omstreeks 03.25 uur een 33-
jarige IJmuidenaar aangehouden 
vanwege mishandeling. De man 
had een 20-jarige plaatsgenoot 
met een mes verwond aan zijn 
hoofd. De verdachte is ingesloten 
en de politie onderzoekt de zaak.

Mishandeling



③

WK 2010 
fotoWedstrijd

④

①

⑥
⑦

⑧

BABY/KIND
BOKAAL

IN HUIS 
BOKAAL

ULTIEME WK 
GEVOEL BOKAAL

prijs

②prijs

prijs
prijs

⑤prijs

prijs

prijs

prijs



⑩

WK 2010 
fotoWedstrijd

⑨

de prijzen voor de winnende foto’s 
kunnen op vertoon van het orIgineel 
(mag op camera) bij de betreffende 

winkeliers worden opgehaald.

De oranje bokalen, die beschikbaar gesteld worden 
door Voorting Sportprijzen, mogen worden opgehaald 
bij kantoor De Jutter/De Hofgeest op de Zeeweg 189/191

1e prijs
Digitale 
Compact 
Camera 
Panasonic 
Lumix
Beschikbaar gesteld 
door Foto Gans IJmuiden

2e prijs
Echte 
voetbal
Beschikbaar gesteld 
door Brederode 
Sport Santpoort

Hagelingerweg 49/51 Tel 023-5377168

3e t/m 10e prijs
Mooi 
fotoalbum
Beschikbaar gesteld 
door Combi Foto 
Digitaal IJmuiden

Combi 
foto digitaal

Velserhof 107 IJmuiden 
(klein marktplein) 

Tel. 0255 - 522 999

OM HET HUIS
BOKAAL

prijs prijs



pagina 14 22 juli 2010

Rabobank Velsen en Omstreken
Ledenraad: schakel 
tussen leden en bank
Velsen - Vorige week dinsdag 
organiseerde Rabobank Velsen 
en Omstreken haar tweede le-
denraadsvergadering van dit 
jaar. Frans Baud heeft als voor-
zitter van de Raad van Commis-
sarissen de vergadering voorge-
zeten in het KVSA gebouw in de 
Felison Terminal in IJmuiden. 
Het eerste gedeelte van de ver-
gadering betrof het officiële ge-
deelte. Er werd stilgestaan bij de 
benoeming van mevrouw Da-
nielle Braamhaar als versterking 
van het directieteam in de rol van 
directeur Bedrijven. Mevrouw 
Braamhaar zal per 1 augustus 
2010 haar intrede bij Rabobank 
Velsen en Omstreken doen.
Vervolgens werden de resulta-
ten van het onderzoek dat onder 
de ledenraadsleden is gehouden 
gepresenteerd. In het onderzoek 
werd gevraagd naar onder ande-
re de werkzaamheden van de le-
denraad, de samenwerking met 
de directie en het functione-
ren van ledenraad. Uit het on-
derzoek blijkt dat de ledenraad 
het belangrijk vindt om de be-
langen van de leden te beharti-
gen en dat zij dit met veel plezier 
doen. ‘Als ik nu zou moeten kie-

zen, zou ik zeker weer lid worden 
van de ledenraad’, blijkt uit het 
onderzoek. De ledenraad vindt 
dat er door de Directie en de 
Raad van Commissarissen niet 
alleen wordt geluisterd naar hun 
adviezen, maar dat er ook echt 
iets gedaan wordt met de advie-
zen. Zij vinden de ledenraad dan 
ook een goed middel om leden-
invloed uit te oefenen. Er kwa-
men ook suggesties om zaken 
nog verder te verbeteren. Tijdens 
het informele gedeelte werd er 
met de ledenraad van gedach-
ten gewisseld over de zorg voor 
onze klanten. ,,Wij bespreken dit 
graag met de ledenraad omdat 
de zorg voor onze klant niet iets 
is wat de Rabobank erbij doet, 
het is de kern van de relatie met 
de klant’’, vertelt Edwin Abee, di-
recteur Particulieren.Bent u lid 
van Rabobank Velsen en Om-
streken en wilt u iets kwijt aan 
de ledenraad? Stuur dan een e-
mail naar ledenraad@velsen.ra-
bobank.nl. 
Voor al uw bankvragen kunt u 
contact opnemen met Rabobank 
Velsen en Omstreken via 023-
5133715 of www.rabobank.nl/
velsen bezoeken. Velsen-Zuid - De 25–jarige 

vleugelaanvaller Sergio Parris is 
momenteel op proef bij Telstar. 
Vrijdag trainde hij mee met de 
selectie van de Witte Leeuwen. 
Eerder speelde Parris in de jeugd 
voor PSV en in het profvoetbal 
bij FC Volendam.

Parris op proef 
bij Telstar

Spaarndam - Alles begon ooit 
voor de Spaarndamse kunst-
markten toen een paar kunste-
naars uit het dorp in 1971 de 
koppen bij elkaar staken en de 
kunstmarkten ‘verzonnen’. Ge-
lukkig wonen er nog steeds kun-
stenaars in Spaarndam. Maar er 
zijn ook nieuwe gezichten op de 
markt van zaterdag 24 juli. Boei-
end is de schilder Eric Kerkvliet, 
die met olieverf uiterst gedetail-
leerde voorstellingen schildert 
waarin fictie en werkelijkheid 
naadloos in elkaar overlopen. 
Zijn dagelijkse belevenissen en 
directe omgeving vormen daarbij 
een belangrijke inspiratiebron. 
Eric Kerkvliet noemt zijn werk-
wijze: Ruimtelijk Realisme. Over 
de voorstelling op zijn schilderij-
en zegt Eric: ,,Ik stop, waar het 
verhaal begint.” De muziek op de 
markt is in de vertrouwde han-
den van Paul Marselje (zie foto 
uit 1972) en het kunstmarktcon-
cert biedt om 15.00 uur een be-
wezen publiekslieveling, het bar-
bershopkoor Whale City Sound. 
Meer informatie: www.marselje.
nl/kunstmarkten.

Kunstmarkt 
Spaarndam

Fabian Nagtzaam 
directeur MKB N-H
Regio - Fabian Nagtzaam is per 
direct verantwoordelijk binnen 
de Koninklijke vereniging MKB 
Nederland voor de gehele pro-
vincie Noord-Holland. 
Nagtzaam, 34 jaar, was de afge-
lopen twee jaar al verantwoor-
delijk als regiomanager voor het 
midden- en kleinbedrijf in de re-
gio’s Haarlemmermeer-Schip-
hol en de IJmond en werkte 
daarvoor 3,5 jaar als commerci-
eel eindverantwoordelijke bij de 
Betaald Voetbal Organisatie SC 
Telstar. Nagtzaam volgt als di-
recteur, de eveneens 34-jarige, 
Kees Verhoeven  op –hij was me-
de verantwoordelijk voor MKB-
Amsterdam- die een zetel in de 
tweede kamer wist te bemachti-
gen voor D66 tijdens de verkie-
zingen in juni van dit jaar.  Voor 
zijn werkzame periode bij de 
BVO uit Velsen-Zuid was Nag-
tzaam 5,5 jaar werkzaam bij de 
wereldwijd actieve uitzendorga-
nisatie Adecco. 
In zijn aanstelling ziet Nagtzaam 
als uitdaging het verder opzet-
ten en op de kaart zetten van het 
MKB in Noord-Holland en het 
op korte termijn vinden van een 
directeur voor MKB-Amsterdam. 
Daarmee niet alleen een uitda-
ging voor zichzelf maar juist een 
prachtige aanvulling voor al-
le MKB’ers om bovenlokaal za-
ken op gebieden als bereikbaar-
heid, veilig ondernemen, ont-
wikkelingen op de arbeids- en 
scholingsmarkt voor het zaken-
leven in Noord-Holland vooruit 
te helpen om gezamenlijk tot een 
(nog) beter ondernemersklimaat 
te komen. ‘Wij zijn er namelijk 
voor en door ondernemers. Dit 
alles uiteraard met het zeer uit-
gebalanceerde en professione-
le team van medewerkers en re-
giomanagers die werkzaam zijn 

binnen het kantoor MKB Noord-
Holland’. 
Onder het midden- en kleinbe-
drijf vallen bedrijven met een 
maximum aantal van 250 werk-
nemers . De MKB vereniging is 
de belangenbehartiger voor de-
ze bedrijven en ondernemerscol-
lectieven bij overheden zoals ge-
meente, provincie en rijk. 
Nagtzaam is dan ook van me-
ning dat het belangrijk is dat on-
dernemers massaal lid zijn of 
worden van MKB-Nederland of 
hun regionale MKB-organisa-
tie waardoor de belangen van 
MKB’ers breed vertegenwoor-
digd kunnen worden. Op deze 
manier praat de politiek niet over 
ondernemers maar juist met on-
dernemers. ‘Samenwerken in de 
regio’ is dan ook het credo van 
de nieuwe directeur die geboren 
en getogen is in het centraal in 
Noord-Holland gelegen Purme-
rend.

Provincie gunt
OV-taxi aan ZCN
Regio - De OV-Taxi in de re-
gio Zuid Kennemerland/IJmond 
wordt met ingang van 1 janua-
ri 2011 verzorgd door ZCN To-
taalvervoer. Gedeputeerde Sta-
ten hebben het contract op 13 
juli 2010 voor vier jaar aan de-
ze vervoerder gegund. De OV-
Taxi is openbaar vervoer van-
deur-tot-deur, gecombineerd 
met Wmo-vervoer. Het huidige 
contract voor de OV-taxi loopt 
op 1 januari 2011 af. De provin-
cie is verantwoordelijk voor het 
onderdeel openbaar vervoer en 
de gemeenten zijn verantwoor-
delijk voor het Wmo-vervoer. De 
afgelopen jaren is gebleken dat 
ongeveer 6 procent van de ge-
reden ritten openbaar vervoer 
betreft en 94 procent Wmo-ver-
voer. De gemeenten zullen daar-

om met ingang van het nieuwe 
contract nauwer betrokken zijn 
bij de monitoring en afhandeling 
van klachten door de vervoerder. 
Ook zullen zij toezien op nale-
ving van het contract. In de hui-
dige concessie ligt die taak nog 
bij de provincie. 
De OV-taxi blijft op dezelfde ma-
nier werken als nu. De tarieven 
voor het gebruik van de OV-Taxi 
zullen in de nieuwe concessie 
hoger liggen. Belangrijkste re-
den hiervoor is de stijging van 
brandstof- en loonkosten én het 
feit dat de OV-Taxi de afgelopen 
tien jaar tegen hetzelfde tarief 
heeft gereden. 
De exacte nieuwe tarieven wor-
den voor aanvang van de nieu-
we concessie aan de reiziger be-
kend gemaakt. 

Maatschappelijk Jaar-
verslag Corus nu online  
IJmuiden - Corus heeft haar 
Maatschappelijk Jaarverslag 
over 2009 uitgebracht. Voor de 
tweede maal is gekozen om het 
verslag alleen digitaal te laten 
verschijnen. Het Maatschappe-
lijk Jaarverslag is te vinden op 
www.corusstaalmjv.nl. 
Met haar jaarverslag wil Corus 
tegemoetkomen aan de behoef-
te aan transparantie over haar 
activiteiten. Het verslag gaat on-
der andere in op de energie- en 
milieuprestaties van het bedrijf 
en het duurzaamheidsbeleid.  
2009 laat zich kenmerken als 
een economisch zwaar jaar, met 
een verminderde productie en in 
de  tweede helft van het jaar de 
eerste tekenen van voorzichtig 
herstel. Het was een goed jaar 
wat betreft veiligheid en gezond-
heid: Positief is de daling van het 
aantal ongevallen en het lagere 
ziekteverzuim in vergelijking met 

2008. Dit lijkt te wijzen op succes 
van de veiligheidsaanpak en het 
gezondheidsbeleid. 
Wat betreft milieu valt op dat de  
emissies in absolute zin zijn af-
genomen door de verminderde 
productie maar in relatieve zin 
(de emissies per ton staal) zijn 
gestegen als gevolg van min-
der optimaal benutte installaties. 
Daarnaast is sprake van een da-
ling van het aantal milieuklach-
ten en milieu-incidenten.  
Vermeldenswaardig is verder 
het bijzonder innovatieve Hisar-
na-project, dat mede dankzij de 
steun van ministerie van Econo-
mische Zaken in IJmuiden zal 
plaatsvinden. Met Hisarna gaat 
Corus onderzoeken of het mo-
gelijk is ijzer te maken met aan-
zienlijk minder emissie van CO2. 
De voorbereidingen zijn in volle 
gang. De proef zelf start begin 
volgend 2011.

IJmuiden - Op de Orionweg 
vond vorige week dinsdag rond 
21.30 uur een aanrijding plaats 
tussen een kind van 6 jaar uit 
IJmuiden en een personenau-
to. De auto, bestuurd door een 
66-jarige man uit Velsen, reed 
over de Orionweg, toen het 6-
jarig meisje vanachter een ge-
parkeerde auto ineens de straat 
over stak. Hierdoor was het voor 
de automobilist onmogelijk om 
een aanrijding te voorkomen. 
Het meisje werd met een pijnlij-
ke enkel voor controle naar het 
ziekenhuis gebracht

Meisje (6) 
gewond
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Reddingsbrigade klaar voor drukte

IJmuiden - Het was zondag-
middag 4 juli al een aardige 
drukte op het IJmuiderstrand 
ondanks het feit dat er in de 
loop van de middag een fikse 
westenwind opstak die het, 
met de over de nog koele zee 
aangevoerde lucht, toch wat 
minder aangenaam maakte.

Voor de strandploeg, verant-
woordelijk voor het uitvoeren van 
de bewakingstaak van de IJmui-

der Reddingsbrigade, die primair 
bestaat uit het preventief aanwe-
zig zijn op het strand van IJmui-
den en de direct hieraan gren-
zende gebieden zoals het bin-
nenmeer, de jachthaven en het 
duingebied, echter beslist geen 
reden om maar met de handen 
in de zakken te gaan staan. Van-
wege de aantrekkende wind de-
ze middag hesen de kitesurfers 
zich al snel in hun surfpakken en 
profiteerden van de, recht op de 

kust staande, westelijke wind om 
parallel aan het strand door de 
branding te varen. 
Peter Quartel, deze dag team-
leider van de strandploeg, toon-
de zich daar echter alles behal-
ve gelukkig mee omdat ze veel te 
dicht onder de kust voeren waar 
juist veel kinderen in het water 
speelden. Ook van de, op het 
strand aanwezige, ouders kwam 
al snel een belletje naar wacht-
toren De Waecker, met de op-
merking dat dit toch wel erg ge-
vaarlijk was. Een telefoontje van-
uit de wachttoren naar de politie, 
met het verzoek om ondersteu-
ning, leverde direct als resultaat 
op dat een agent op een water-
scooter zou worden ingezet om 
de surfers naar een ander vaar-
gebied te sturen. 
Tijdens een drukke dag als deze, 
maar ook gedurende het vakan-
tieseizoen, worden de twee mo-
biele posten die langs de vloed-
lijn bij het hoofdstrand en bij 
IJmuiderslag staan, permanent 
bemand. Van hieruit wordt door 
de strandteams die zijn uitgerust 
met portofoons patrouille gelo-
pen, maar ook kunnen strand-
gasten hier terecht voor (EHBO-) 
hulp, polsbandjes voor de klein-
tjes, enzovoort. Ook met de bei-
de terreinauto’s, die voorzien zijn 
van een ambulance-opbouw, 
wordt regelmatig gepatrouilleerd 
en kunnen badgasten met een 
verwonding en dergelijke, van-
af het strand worden vervoerd 
naar hun auto of naar de regulie-
re ziekenauto die natuurlijk niet 
zomaar het strand op kan rijden. 
Dan moeten natuurlijk ook nog 
de diverse reddingsboten be-
mand worden die continue langs 
de kust varen en die de zwem-
mers en surfers vanuit zee in de 
gaten houden. Al met al een hele 
organisatie die tijdens de mooie 
dagen ’s ochtends om negen uur 

begint met een werkbespreking 
waarbij de ploegindeling voor die 
betreffende dag wordt gemaakt. 
Peter Quartel vertelt verder dat 
het totaal aantal strandploegle-
den zestig mannen en vrouwen 
omvat, waarvan er zo’n twaalf tot 
vijftien tijdens een drukke dag 
op het strand paraat zijn.

In de loop van de middag treffen 
teamleider Peter Quartel, strand-
bestuurslid Kees Buis en strand-
wacht Peter Bal elkaar boven in 
de wachttoren De Waecker, die 
is voorzien van alle noodzakelij-
ke communicatieapparatuur en 
natuurlijk van de nodige verre-
kijkers. De algemene conclusie 
over het verloop van deze dag  
was dat er gelukkig geen verve-
lende incidenten hadden plaats-
gevonden, afgezien van een aan-
tal surfers die gevaarlijk dicht 
langs het strand voeren. Tijdens 
het weekend van 20 juni, toen 
het warm was en er een har-
de wind stond, lag de zaak heel 
anders volgens de heren toen 
wind- en kitesurfers massaal het 
strand bezochten. De reddings-
brigade heeft toen diverse malen 
moeten uitrukken en heeft ver-
scheidene surfers kunnen red-
den. 

Jaarlijks moet de strandploeg 
tussen de 500 en 800 keer te 
hulp schieten waarbij het veel-
al gaat om kleine EHBO-inzetten 
en het terugvinden van vermiste 
kinderen, maar ook ambulance-
vervoer en levensreddende han-
delingen komen voor. Als team-

leider en ervaren strandploeg-
lid is Peter Quartel vandaag ver-
antwoordelijk voor de totale aan-
sturing van de strandploeg en hij 
heeft hiervoor een speciale op-
leiding gevolgd om teamleider 
te worden. Hij is herkenbaar aan 
het groene shirt dat hij draagt, 
terwijl de andere leden zich in 
een geel shirt over het strand en 
het water bewegen.

Alle leden van de IJmuider Red-
dingsbrigade, die werd opge-
richt op 30 maart 1933, doen hun 
werkzaamheden geheel vrijwil-
lig en zonder beloning en heb-
ben als doelstelling: ‘het voorko-
men van de verdrinkingsdood’. In 
Nederland behoort de reddings-
brigade tot één van de circa 180 
reddingsbrigades die zijn aan-
gesloten bij een overkoepelende 
bond: Reddingsbrigades Neder-
land. De meeste reddingsbriga-
des zijn lokale zwemverenigin-
gen, maar er komen steeds meer 
reddingsbrigades met een be-
wakingsgebied. Deze brigades 
bevinden zich met name rond de 
grote rivieren, grote binnenwate-
ren en de Nederlandse kust. Te-
vens zorgen meerdere reddings-
brigades voor een bemanning 
van de rampenvloot, een vloot 
die kan worden ingezet als er 
een watersnoodramp dreigt of 
gaande is. De IJmuider Red-
dingsbrigade is lid van deze ram-
penvloot, maar is ook onderdeel 
van de Velsense Veiligheidsregio 
samen met politie, brandweer en 
ambulancedienst. Zie ook www.
ijrb.nl. (Joop Waaijenberg)
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Onderhoud en bouw fabrieken
Hertel: specialist in 
industrieel onderhoud
Regio - Industrieel dienstverle-
ner Hertel bestaat in augustus 
115 jaar. Het oer-Hollandse be-
drijf dat zich onder andere richt 
op het wereldwijde onderhoud en 
de bouw van fabrieken voor grote 
bedrijven in de industrie, begon in 
1895 heel bescheiden in een Am-
sterdams pand aan de Prins Hen-
drikkade. 
Oprichter Alexander Hertel zag 
veel heil in het leveren van af-
dichtingen en isolatiemateria-
len aan de scheepvaartindustrie. 
Hoe anders is het nu. Momenteel 
verricht Hertel werkzaamheden 
in meer dan 22 landen, waarbij 
het met 12.000 medewerkers een 
multidisciplinair pakket aan dien-
sten aanbiedt. Denk hierbij aan 
steigerbouw, isolatie, piping & 
mechanische werken en een keur 
aan specialistisch werk als ro-
pe access en plant integrity. On-
danks de vele kantoren, is Hertel 
gehecht aan zijn oorsprong, cul-
tuur en geschiedenis. Nog steeds 

is er een Hertel-locatie in Amster-
dam, waarvandaan de organisa-
tie voornamelijk steigerbouw- en 
isolatiewerkzaamheden verricht 
voor grote, bekende bedrijven in 
onder andere de energie- en pro-
cesindustrie. 
Louis Ebbeling, sinds een aantal 
maanden verantwoordelijk voor 
de Amsterdamse vestiging, voelt 
zich thuis bij Hertel. ,,Ons be-
drijf kenmerkt zich door een fa-
miliaire sfeer. Wij bestaan door-
dat onze mensen kwaliteit leve-
ren. Niets meer dan dat. Verder 
is er een enorme ondernemers-
geest, waardoor we nu tot de top 
van industriële dienstverleners 
behoren. Hier in Amsterdam wer-
ken we voor ondernemingen die 
in hun branche bepalend zijn. Er 
spreekt waardering uit, dat wij als 
contractor mede verantwoorde-
lijk zijn voor het draaiende hou-
den van zo’n fabriek, waar vervol-
gens duizenden huishoudens van 
afhankelijk zijn.” 

Young Art Festival 
overtreft zichzelf
Regio - Vorig jaar was het Young 
Art Festival al een stevig succes, 
dit jaar overtrof Young Art alle 
verwachtingen. Afgelopen vrij-
dag en zaterdag was Park Wes-
terhout ondergedompeld in een 
unieke sfeer van kunstzinnige 
activiteiten. De muziek, het thea-
ter, de beeldende kunst, de high 
voltage Lounge, de modeshows 
op de catwalk, het expositiepad, 
het sprookjesbos, de ruilwinkel, 
de kunstzinnige verlichting, de 
restaurants en de horeca,e r was 
te veel om op te noemen en alles 
was tot in de puntjes verzorgd en 
aangekleed.
De vijfde editie van dit kunst-
zinnige totaalfestival trok naar 
schatting 6000 bezoekers. Het 
hoogtepunt van de drukte werd 
bereikt op zaterdag 17 juli, bij het 
optreden van jazzy Pop-diva Ca-
ro Emerald. 
De hele dag werd het publiek 
vermaakt door de talloze activi-
teiten die het Young Art Festi-
val dit jaar te bieden had. Op het 
hoofdpodium speelden bands 
als Go Back To The Zoo, Beans & 
Fatbag, Baskerville en natuurlijk 
Caro Emerald. Op het Young Art 
Stage onder andere Jenny Lane, 
Heist en The Tunes. Tijdens de 
verschillende optredens, dans-
ten Living-Art performers in jur-
ken van lampenkappen op licht-
gevende blokken. Deze levende 
aankleding was de personifica-
tie van de sprookjesachtige sfeer 
die over het gehele festivalterrein 
heerste. De modellen in lampen-
kapjurken hadden ook hun eigen 
modeshow op de catwalk. 

Ook de twee theatertenten, met 
een zeer gevarieerd aanbod, wa-
ren elke voorstelling meer dan 
vol. Het publiek kwam met blij 
verraste en zelfs overdonder-
de gezichten weer naar buiten. 
Een speciale vermelding ver-
dient Roderick Biersteker, die in 
zijn grensverleggende afstudeer-
voorstelling Grensgenoten, een 
aantal vrijwilligers uit het publiek 
zijn voorstelling liet spelen. Ook 
Op Sterk Water, een impro-caba-
retgroep, was een groot succes. 
Speciaal voor de genodigden 
speelden zij al een kleine set en 
later hun complete programma 
voor het grote publiek. De afsluit 
act in de grote theatertent, het 
muzikale trio Piepschuim, kreeg 
zelfs een staande ovatie van de 
uitzinnige toeschouwers. 
Deze zeer geslaagde editie opent 
deuren naar de toekomst. Young 
Art zit in een groeispurt, dit jaar 
waren er meer vrijwilligers, meer 
kunstenaars en nog gevarieer-
dere acts. De organisatie bruist 
al weer van de plannen voor vol-
gend jaar, maar op dit moment is 
het festivalterrein het toneel van 
een grote afbraak- en opruimac-
tie. Voor alle vrijwilligers is Young 
Art nog niet voorbij en is de vrije 
festivalsfeer nog volop aanwe-
zig. Iedereen is in een euforische 
stemming en werkt hard om Park 
Westerhout helemaal schoon en 
opgeruimd achter te laten. Één 
ding is zeker: Bij het Young Art 
Festival gaat elke bezoeker, maar 
óók elke medewerker, met een 
uniek verhaal en een prachtige 
ervaring rijker naar huis.

Wees alert op botulisme
Regio - Door het aanhoudende 
warme en droge weer is de kwa-
liteit van het water op veel plaat-
sen minder dan normaal. Wa-
tervogels en vissen kunnen het 
slachtoffer worden van botulis-
me, blauwalg of andere dierziek-
ten. Botulisme doet zich voor-
al voor in ondiep water zon-
der waterplanten. De tempera-
tuur van het water loopt dan al 
snel op tot boven de 20° Celsius, 
waardoor de botulismebacterie 
actief wordt. Kadavers van de-
ze dieren zijn een bron van be-

smetting. Om hygiënische rede-
nen is het advies om contact met 
dode dieren en het water waarin 
zij drijven te vermijden. Dit geldt 
ook voor huisdieren. Wanneer u 
dode watersvogels of dode vis-
sen ziet, kunt u dat te melden bij 
Spaarnelanden 0900-8477 (tij-
dens kantooruren). In het week-
end kunt u bellen met de meld-
kamer 0900-8844. De dieren 
worden binnen 24 uur verwij-
derd. Het advies is om de dode 
dieren niet zelf op te ruimen. Zie 
www.noord-holland.nl.

Zilveren Kruis Achmea Loop
Eerste bedrijventeams 
hebben zich aangemeld
Regi - Op zondag 26 september 
is het weer zover, dan valt voor 
de 26e keer het startschot voor 
Haarlems grootste ééndaag-
se sportevenement, de Zilveren 
Kruis Achmea Loop. 
U kunt met uw bedrijf deelnemen 
aan de aparte bedrijvencompeti-
tie, de Zilveren Kruis Achmea 
Bedrijvenloop.  De halve mara-
thon, de Infopunt Zorg 10 kilo-
meter of de 5 kilometer, voor ie-
dere collega is er een passende 
afstand. Met start/finish in hartje 
Haarlem op de Grote Markt, ont-
vangst en verblijf in de Philhar-
monie en de sportieve teampres-
tatie is deelname aan de Zilve-
ren Kruis Achmea Bedrijvenloop 
de ideale combinatie voor een 
mooie dag met uw collega’s.
Voor meer informatie en/ of in-
schrijven met één of meerde-

re teams kunt u terecht op on-
ze website: www.zilverenkruis-
achmealoop.nl.

Aanrijding
met slok op
Haarlem - De politie kreeg vo-
rige week donderdag rond 23.10 
uur van een getuige de melding 
dat een personenauto op de Kle-
verlaan nabij de spoorwegover-
gang van Bloemendaal tegen 
een verkeerszuil was aangere-
den. Hierbij was de auto aan de 
voorkant flink beschadigd; de 
kentekenplaat lag op straat. Na 
de aanrijding reed de bestuur-
der vervolgens door het rode 
licht heen en ging de Randweg 
op. Na kort onderzoek werd de 
auto door de politie aangetroffen 
op de Zijlweg. De bestuurder, 
een 32-jarige Pool, werd door de 
politie aangehouden voor het rij-
den onder invloed van alcohol 
en voor het verlaten van de on-
gevalslocatie. De man weigerde 
op het politiebureau mee te wer-
ken aan een ademanalysetest en 
ontkende dat hij had gereden. 
Tegen hem is proces verbaal op-
gemaakt.

Regio - De politie hield vorige 
week vrijdagmiddag op de En-
gelandlaan in Haarlem, dankzij 
een melding van een alerte ge-
tuige, twee verdachten op he-
terdaad aan voor een wonin-
ginbraak. De verdachten zijn af-
komstig uit Amsterdam en 16 en 
17 jaar oud. Er waren in het flat-
gebouw diverse spullen klaarge-
zet om meegenomen te worden. 
Het tweetal is ingesloten en de 
politie onderzoekt de zaak.

Regio - Tijdens surveillance za-
gen agenten vorige week vrijdag 
rond 14.30 uur op de Spaarn-
damse weg een auto door het 
rode licht rijden. Bij aanhouding 
bleek de 36-jarige vrouw (woon-
plaats onbekend) te rijden zon-
der rijbewijs. Bij navraag bleek 
zij zeven keer te zijn aangehou-
den voor het rijden zonder ver-
zekering en twee keer voor het 
rijden zonder rijbewijs. Hierdoor 
is de auto door de politie mee-
genomen en tijdelijk in bewaring 
genomen. Na betaling van de 
openstaande boetes en de boe-
te voor het rijden door het rode 
licht heeft zij het bureau verla-
ten.

Verdachten 
woninginbraak 
aangehouden

Geen rijbewijs

Regio - De politie hield in de 
nacht van zaterdag op zondag 
een 18-jarige Haarlemmer aan. 
De verdachte had in de Smede-
straat in Haarlem bedreigingen 
geuit tegen een 30-jarige man. 
De verdachte is ingesloten. De 
politie stelt een onderzoek in.

Bedreiging
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Verbod op openlijk 
drankgebruik Kennemerlaan
Het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft be-
sloten geen openlijk drankgebruik 
meer toe te staan in het gebied 
Kennemerlaan te IJmuiden.

Het college heeft een specifiek gebied 
aangewezen waarin het verboden is op 
de weg alcoholhoudende drank te ge-
bruiken of aangebroken flessen, blik-
jes en dergelijke met alcoholhoudende 
drank bij zich te hebben. 

Het gebied waarvoor het verbod geldt 
wordt begrensd door de Julianabrug, 
Huijgenstraat, Snelliusstraat, Kompas-
straat, Lange Nieuwstraat, Marktplein 
(westzijde), Evertsenstraat, Wijk aan 
Zeeërweg en de Julianakade.

Het college heeft het besluit genomen 

omdat het college van mening is dat 
het gebruik van alcohol op straat in de 
Kennemerlaan en omgeving overlast 
veroorzaakt. Het college stelt dat een 
afname van de overlast in verband met 
het gebruik van alcohol wenselijk en 
noodzakelijk is.

Het besluit van het college is met in-
gang van 16 juli 2010 van kracht. Door 
het besluit stelt het college de politie 
in staat op te treden tegen het gebruik 
van alcohol op straat, maar ook pre-
ventief voordat er daadwerkelijk over-
last wordt veroorzaakt. 

Het college hoopt dat diegenen die na-
drukkelijk overlast ondervinden hier-
van aangifte doen of hiervan melding 
maken bij de politie. Hiervoor kan het 
nummer 0900-8844 worden gebeld.

Evenementendisplays op 
Parkweg en Santpoortse Dreef
Het is vast niemand ontgaan, op de 
Parkweg in Velsen-Zuid en de Sant-
poortse Dreef in Santpoort-Noord zijn 
digitale full colour displays geplaatst. 

Via deze displays maakt de gemeente Vel-
sen op een aantrekkelijke manier haar be-
zoekers en inwoners attent op de belang-
rijkste evenementen binnen de gemeen-
te. Het doel van de displays is in eerste in-

stantie de informatiefunctie. Daarnaast is 
de verwachting dat bezoekers nog eens 
terug zullen keren als zij weten wat er nog 
meer te doen is in Velsen. 

De evenementendisplays passen binnen 
het toeristische beleid van de gemeen-
te Velsen dat toerisme en recreatie wil 
versterken en bevorderen. (foto: Reinder 
Weidijk)

Beach Boat naar het strand
Eén verbinding tussen Amsterdam en 
het strand van IJmuiden: de Beach 
Boat vaart vanaf 10 juli en sluit aan op 
de gratis Beach Bus.

Vanaf zaterdag 10 juli vaart de populai-
re Amsterdam Beach Boat van Connexxi-

on weer. Iedereen die vanuit Amster-
dam naar het strand wil, pakt de Fast Fly-
ing Ferry en de aansluitende gratis Beach 
Bus, en stapt uit op het strand van IJmui-
den.

Wethouder Baerveldt is blij met de terug-
keer: ,,IJmuiden wordt steeds populair-
der als bestemming vanuit Amsterdam. 
Zand, wind- en watersporten trekken veel 
mensen aan. Bijna 70% van de bezoe-
kers van IJmuiden aan Zee komt speci-
aal voor het strand. Dus dan is het fantas-
tisch als mensen er zo makkelijk en goed-
koop kunnen komen.’’ Vorig jaar maakten 
er ruim elfduizend mensen uit Amsterdam 
gebruik van.

De Fast Flying Ferry vertrekt vanachter het 
Centraal Station Amsterdam, links naast 
de GVB pontjes. Een retour kost 8 euro en 
voor kinderen 6,20 euro. Nieuw is het FFF 
Fun Ticket. Voor 12,50 euro krijgt men al-
lerlei extra’s, zoals een gratis makreel in 
de IJmuidense Haven, korting bij blokar-
te, korting op high tea en gratis limonade 
voor kinderen bij het trampolinecentrum.  
Meer informatie is te vinden op www.con-
nexxion.nl/over_water

Politie gaat meer controleren 
op scooters in parken
De politie Kennemerland gaat vanaf 
heden in samenwerking met de toe-
zichthouders van de gemeente Vel-
sen vaker controleren op brommers 
en scooters in de Velsense parken. 
Dit omdat het aantal gemotoriseerde 
voertuigen dat deze parken als sluip-
route gebruikt, de laatste weken is 
toegenomen.

De parken in Velsen zijn zo ingericht 
dat  wandelaars en fietsers hier zo opti-
maal mogelijk  gebruik van kunnen ma-
ken. Voor alle parken geldt dan ook een 

verbod voor gemotoriseerd verkeer zoals 
scooters en quads. De ervaring leert ech-
ter dat de fiets- en wandelpaden in de-
ze parken steeds vaker door scooters ge-
bruikt worden waardoor er onveilige situ-
aties ontstaan voor wandelaars en fiet-
sers.

Ook zijn de paden niet berekend op dit 
gemotoriseerd verkeer waardoor scha-
de ontstaat. Redenen voor de politie Ken-
nemerland om vaker controles te hou-
den. Op overtreding staat een boete van 
60 euro.

 dagen

 evenementen  

  spektakel ! &
TRAWLERKADE
www.havenfestivalijmuiden.nl

Gemeentegids
De gemeentegids Velsen wordt in 
week 30 (26 juli t/m 31 juli) huis 
aan huis verspreid. Heeft u veran-
deringen of aanvullingen op de 
nieuwe gemeentegids, neemt u 
dan contact op met FMR Produc-
ties, Postbus 23, 1780 AA  Den 
Helder, telefoon 0223-661425, 
fax 0223-661054 of e-mail info@
fmr-producties.nl.
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2010’ treedt in werking de dag na bekendmaking, op 
23 juli 2010.

Ter inzage
De beleidsnotitie ligt gedurende vier weken ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden en nadien bij de afdeling Economische 
Zaken.
De beleidsnotitie is terug te vinden op de website van 
de gemeente Velsen www.velsen.nl onder het kopje 
‘De gemeente’ – Ondernemen – Nieuw beleid.

KAPVERGUNNINGEN

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

straat en huisnummer   aantal en soort 
Van den Vondellaan 49 1 boom 
Wijnoldy Daniëlslaan 27 1 eik  
Hoofdstraat 167 1 conifeer 
Wüstelaan 15 1 ceder 
Minister Lelylaan 11 1 esdoorn en 
 2 Japanse sierkersen
Antillenstraat 17-27 1 bessenboom 
(boom mag worden gekapt omdat deze dood is)
Vleetstraat ong. 1 sorbus 
(boom mag worden gekapt omdat de vitaliteit sterk is 
teruggelopen)

Dagtekening van deze kapvergunningen is 20 juli 
2010.

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

AANVRAGEN EVENEMENTEN

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

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

BELEID ‘BED & BREAKFAST GEMEENTE 
VELSEN 2010’

Burgemeester en Wethouders van Velsen maken met 
inachtneming van artikel 139 van de Gemeentewet 
bekend dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 
8 juli 2010 heeft besloten de beleidsnotitie ‘Bed & 
Breakfast gemeente Velsen 2010’ vast te stellen.

Het beleid maakt het mogelijk dat zowel binnen de 
bebouwde kom als in het buitengebied een bed & 
breakfast kan worden gerealiseerd voor maximaal twee 
kamers en vier personen. De voorwaarde is dat conform 
de notitie ‘Aan huis gebonden beroepen’ maximaal 
40% van het totale woonoppervlak inclusief aan- en 
bijgebouwen tot een maximum van 50 m2 kan worden 
ingericht als bed & breakfast. 

Inwerkingtreding
De beleidsnotitie ‘Bed & Breakfast gemeente Velsen 

AFSPRAAK MAKEN MET 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en door 

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

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

Meldingen Openbare Ruimte
Tel. (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00 uur; 
bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl.
Dit meldpunt is voor het doorgeven van gebreken aan:
bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, ruiter-
paden, straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering 
(van de erfgrens t/m het hoofdriool).

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

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

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

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

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

en urgenties

Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in 
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)
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Voor eventuele informatie over bovenstaande kapver-
gunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt 
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

BOUWAANVRAAG REGULIER

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-142-2010  Driehuizerkerkweg 41 te Driehuis; het 

veranderen en vergroten van een woning 
met een erker (voorzijde) en een kelder

BP-143-2010  Willebrordstraat 59 te IJmuiden; het ver-
anderen en vergroten van een woning 
met een uitbouw (achterzijde) en een 
dakopbouw

BP-144-2010  Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; het 
oprichten van een opslagloods (Vak 2C)

BP-146-2010  Zeeweg 203 te IJmuiden; het veranderen 
van een winkel tot woning

BP-148-2010  Loggerstraat 70 te IJmuiden; het vergroten 
van een bedrijfsgebouw

BP-149-2010  Wondklaver 10 te IJmuiden; het veranderen 
en vergroten van de 2e verdieping van 
een woning

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

BOUWAANVRAAG LICHT

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-164-2010  Willem de Zwijgerlaan 46 te Santpoort-

Zuid; het veranderen en vergroten van een 
woning met een uitbouw (achtergevel)

BL-166-2010  Velserdijk 78 te Velsen-Zuid; het plaatsen 
van een dakkapel (voorgevel)

BL-167-2010  Molenveltlaan 26 te Santpoort-Noord; het 
plaatsen van een dakkapel (voorgevel)

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

ONTWERP ONTHEFFING BUITENPLANS

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen maakt bekend dat zij voornemens is ontheffing 
te verlenen op grond van de Wet ruimtelijke ordening 
en aansluitend bouwvergunning te verlenen op grond 
van de Woningwet voor de onderstaande bouwplannen:
BL-128-2010  Johan Maurits van Nassaulaan 1 te 

Santpoort-Noord; het plaatsen van een 
erafscheiding (groendrager)

BL-154-2010  Forteiland 10 te IJmuiden; het plaatsen 
van reclameborden (tijdelijk) 

BP-100-2010  Tulpenstraat 29 te Santpoort-Noord; het 
veranderen en vergroten van de 2e ver-
dieping van een woning

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen op grond van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht bij de afdeling Vergunningen 
en Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende 
zes weken ter inzage van 23 juli t/m 2 september 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of 
kenbaar gemaakt bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.
De naar voren gebrachte zienswijzen zullen bij de 
beoordeling van de aanvragen betrokken worden. 
Uw zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam en 
adres, de datum, het besluit waarop zienswijze betrek-
king heeft en de redenen van uw zienswijzen.

ONTWERP ONTHEFFING BUITENPLANS

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

ontheffing te verlenen op grond van de Wet ruimtelijke 
ordening en aansluitend bouwvergunning te verlenen 
op grond van de Woningwet voor de onderstaande 
bouwplannen:
BP-133-2010  Heerenduinweg ong. te IJmuiden; het 

plaatsen van een ketenpark (tijdelijk) 
(parkeerplaats zwembad)

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen op grond van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering (Dudokplein 1 te 
IJmuiden) gedurende zes weken ter inzage van 23 juli 
t/m 2 september 2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend of 
kenbaar gemaakt bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden.
De naar voren gebrachte zienswijzen zullen bij de 
beoordeling van de aanvragen betrokken worden. 
Uw zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam en 
adres, de datum, het besluit waarop zienswijze betrek-
king heeft en de redenen van uw zienswijzen.
 
AANVRAAG 
MONUMENTENVERGUNNING

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
MO-9-2010  Vinkenbaan 18 te Santpoort-Zuid; het 

veranderen en vergroten van een woning 
(gemeentelijk monument)

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

ONTWERP ONTHEFFING BINNENPLANS

Het volgende plan is in strijd met de van kracht zijnde 
bestemmingsplanregels. Het is wenselijk medewerking 
te verlenen door middel van een vrijstellingsprocedure/
binnenplanse ontheffing. De stukken liggen bij de 
afdeling Vergunningen en Uitvoering van 23 juli t/m 5 
augustus 2010 ter inzage.
BL-143-2010  Roggeveenstraat 22 te IJmuiden; het 

plaatsen van een poort

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

BOUWVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-14-2010  Middenduinerweg 85 te Santpoort-Zuid; 

het veranderen van een rijksmonument 
(doorbraak muur)

BL-127-2010  Van Dalenlaan 3 te Santpoort-Zuid; 
het veranderen en vergroten van een 
woning met een erker en een dakkapel 
(voorgevel)

BL-133-2010  Watervlietstraat 21 te Velsen-Noord; het 
plaatsen van een dakkapel (achtergevel)

BL-146-2010  Minister van Houtenlaan 36 te Velsen-
Zuid; het veranderen van de achtergevel 
van een woning

BL-155-2010  Dobbiuslaan 4 te Santpoort-Noord; het 
plaatsen van een overkapping

BL-160-2010  Andromedastraat 14 te IJmuiden; het 
plaatsen een dakkapel (voorgevel)

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

BP-36-2010  Broekbergenlaan 11 te Santpoort-Noord; 
het veranderen van de indeling van een 
woning en het plaatsen van 3 dakkapellen

BP-69-2010  Hagelingerweg 92 te Santpoort-Noord; 
het veranderen en vergroten van een 
woning (begane grond en 1e verdieping)

BP-95-2010  Middeloolaan 1 te Driehuis; het veranderen 
en vergroten van een woning met een 
uitbouw (OMGEZET VAN LICHT NAAR 
REGULIER)

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

BP-118-2010  Duinvlietstraat 29 te Velsen-Noord; het 
veranderen en vergroten van de 1e ver-
dieping van een woning 

BP-122-2010  Rijksweg 331 te Velserbroek; het optrekken 
van de zijgevel van een woning

BP-124-2010  Stephensonstraat 70A te IJmuiden; het 
veranderen en vergroten van een school-
gebouw

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

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft bouwvergunning met ontheffing verleend 
voor:
BL-100-2010  Hoofdstraat 126 te Santpoort-Noord; het 

plaatsen van een dakkapel (zijgevel)
BP-68-2010  Bickerlaan 39 te Santpoort-Noord; het 

veranderen en vergroten van de 1e en 
2e verdieping van een woning

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

SLOOPVERGUNNING

Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-73-2010  Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord; 

het slopen van de voormalige vestiging 
van DSM Agro te IJmuiden (3F, 3G, 3H, 
2F, 2G en 1G)

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

DANCE VALLEY 2010

Met inachtneming van artikel 3:42 van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) maakt de burgemeester van 
Velsen bekend dat hij op grond van artikel 2.17 van de 
Algemene plaatselijke verordening gemeente Velsen 
onder voorwaarden de vergunning heeft verleend aan 
PFL Beheer B.V. voor het houden van het Dance 
Valleyfestival op zaterdag 7 augustus 2010 in het 
Recreatiegebied Spaarnwoude te Velsen-Zuid.
De vergunning ligt ter inzage van 20 juli tot 6 augustus 
2010 bij de receptie van het stadhuis.
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1, lid 1, 
sub d Awb gedurende drie weken na deze publicatie 
beroep instellen bij de rechtbank Haarlem, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem.
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WIJZIGING GEMEENTELIJKE 
BOUWVERORDENING

Burgemeester en Wethouders maken ingevolge artikel 
139 van de gemeentewet bekend dat de gemeenteraad 
bij besluit van 1 juli 2010 de Bouwverordening 2007 
heeft ingetrokken en gelijktijdig een gewijzigde bouw-
verordening 2010 heeft vastgesteld.

Deze wijziging van de verordening houdt verband met 
de 12e en 13e serie wijzigingen van de Modelbouw-
verordening. De wijzigingen hebben betrekking op de 

wijziging van de Woningwet, de inwerkingtreding van 
het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken en de 
inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht op 1 oktober 2010. 

Inwerkingtreding
De Bouwverordening 2010 (12e serie wijzigingen) is in 
werking getreden op 1 juli 2010. De Bouwverordening 
2010 met de 13e serie wijzigingen treedt in werking op 
1 oktober 2010, gelijktijdig met de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. Op 1 oktober 2010 vervalt 
de Bouwverordening met de 12e serie wijzigingen weer.

Ter inzage
De Bouwverordening 2010 (12e serie wijzigingen) ligt 
voor eenieder ter inzage bij de publieksbalie van de 
afdeling Vergunningen & Uitvoering.
Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift verkrijgen.
De verordening is tevens op de website www.velsen.nl 
te raadplegen. 

Meer informatie
Met vragen kunt u contact opnemen met de heer Van de 
Grootevheen, telefoon (0255) 56 72 00. De heer Van de 
Grootevheen is bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag.

Koninkijke Nederlandse Redding Maatschappij

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

WILT U ONS HELPEN?
Landelijk wordt de KNRM ongeveer 2.000 keer per jaar ingezet 
voor reddingen en hulpverleningen op het water. De KNRM doet 
dit met ruim 1100 vrijwilligers en 70 reddingboten. De KNRM is 
een zelfstandig opererende hulp-verleningsorganisatie die afhan-
kelijk is van donaties. De KNRM ontvangt geen exploitatiesubsi-
dies van de overheid. 

Word Redder aan de Wal. Vanaf 5,- per maand steunt u ons al. 

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

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

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 WRO)

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

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

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

een uitbouw en het oprichten van een 
berging

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

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

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

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

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

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

een overkapping

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

MONUMENTENVERGUNNING

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

Santpoort-Zuid; het verbouwen van een 
gemeentelijk monument

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

VRIJWILLIGERS VOOR SAIL


