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CDA Velsen
nieuwjaarsreceptie!
Vertrouwd
Zie uitnodiging
en
dichtbij
in deze
Jutter.
#ZorgVoorElkaar
#Stem CDA

Burgemeester roept in nieuwjaarsspeech op tot ...

Niet zeuren, maar meedoen
IJmuiden - Burgemeester Frank Dales kreeg
maandagavond tijdens de
nieuwjaarsreceptie
een
lang en welgemeend applaus na zijn toch wat stevige uitspraak over ‘niet
zeuren, maar meedoen’.
,,Ik ben helemaal klaar
met de zeurpieten’’, zei
Dales hartgrondig.
De burgemeester doelde
daarmee onder andere op de
vele negatieve reacties die de
gemeente krijgt op berichten
op de eigen website. ,,En dat
terwijl enquêtes hebben uitgewezen dat de meeste Velsenaren heel tevreden zijn

over hun woonomgeving.
Het gaat heel goed in Velsen,
maar dat is niet vanzelfsprekend. Vaak zijn het dezelfde
mensen die hun schouders
onder evenementen zetten.
Ik zou graag meer schouders
zien. Met die mensen wil ik
praten. Er gaat teveel aandacht naar de klagers. En dat
terwijl wij heel veel hebben
om trots op te zijn.’’
Dales is het met Jaap Bond,
Gedeputeerde van NoordHolland, eens dat de IJmond
te bescheiden is. Dales: ,,Het
is hier mooi wonen en werken en dat mogen we uitdragen.’’
Omdat de gemeenteverkie-

zingen eraan komen, wilde
de burgemeester geen politieke uitspraken doen. ,,Ik
moet op mijn woorden letten
als een Amerikaanse cabaretier in Noord-Korea’, grapte hij.
De burgemeester vond de
grote opkomst in de burgerzaal maandagavond ‘hartverwarmend’. Hij was blij dat hij
bij zijn tweede nieuwjaarsreceptie in Velsen al veel meer
mensen kende en daardoor
meer stof tot praten had.
Ook deelde Dales complimenten uit aan alle hulpverleners. Mensen die ook tijdens de jaarwisseling professioneel actief waren. Maar

Gewonden bij flatbrand
Velserbroek - De brandweer is dinsdagochtend
met groot materieel uitgerukt voor een uitslaande
brand in Velserbroek. Rond
half negen kregen de hulpdiensten de melding dat er
brand zou zijn in een appartementencomplex aan de
Maan Bastion. Er werd vrij
snel opgeschaald naar grote brand.
De brandweer heeft het vuur
geblust. Naast de bewoonster van het appartement is
ook een bewoner van een
appartement van een etage hoger naar het ziekenhuis vervoerd in verband
met rookinhalatie. Andere
bewoners werden tijdelijk

opgevangen in Het Polderhuis. Burgemeester Frank
Dales van de gemeente Velsen is naar de brandlocatie
gekomen om zich te laten

informeren over de hulpverlening. Het is nog onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. (foto: Michel
van Bergen)
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Kruising Kalverstraat/
Velserduinplein dicht
IJmuiden - Deze week zijn
de werkzaamheden gestart
aan de kruising Kalverstraat/
Engelmundusstraat/Frans
Naereboutstraat en het Velserduinplein. Op de kruising
komt een verkeersplateau
en de Engelmundusstraat
wordt opnieuw bestraat.
Tijdens het werk zijn de kruising en de Engelmundusstraat voor al het doorgaande verkeer afgesloten. Bewoners/omwonenden werden in de eerste week van
januari 2018 per brief geinformeerd. Winkeliers zijn
persoonlijk op de hoogte

gesteld. De markt blijft voorlopig op het oude gedeelte
van het Velserduinplein. Dat
betekent dat de Engelmundusstraat toegankelijk blijft
vanaf de Lange Nieuwstraat
zodat de marktkooplieden
vanaf de Lange Nieuwstraat
het Velserduinplein op kunnen rijden.
Het werk aan de kruising
neemt naar verwachting
twee weken in beslag. De
totale werkzaamheden (inclusief herinrichting Engelmundusstraat) duren afhankelijk van het weer zeven of
acht weken.
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IJmuiden - Op dinsdag 16 januari is het volgende Alzheimer Trefpunt in Velsen. Het
thema is ‘Is het vergeetachtigheid of dementie?’
Jong of oud, iedereen vergeet wel eens wat. Als je ouder wordt gaat je geheugen
anders werken, waardoor het
vaker gebeurt dat je iets vergeet. Dat is heel gewoon.
Maar wanneer is dat het niet?
En kan het misschien dementie zijn? Gespreksleider Mick
Flieringa gaat in gesprek met
Floris Booij, specialist ouderengeneeskunde van Dijk
en Duin, over hoe deze twijfel kan worden weggenomen.
Dan zal duidelijk worden dat
vergeetachtigheid en dementie niet hetzelfde zijn. Hierna is
er gelegenheid tot het stellen
van vragen.
Wilt u meer weten over dit on-

derwerp of heeft u behoefte aan andere informatie over
dementie? Kom dan naar het
Alzheimer Trefpunt in de Centrale Bibliotheek in IJmuiden.
Het programma start om 19.30
uur en eindigt rond 21.00 uur.
Iedereen is welkom: mensen met geheugenproblemen,
partners, kinderen, vrienden,
buren. Wie er nog nooit eerder is geweest zal een bijzondere avond meemaken. De
toegang is laagdrempelig en
gratis. Aanmelding vooraf is
niet nodig.
Bezoekers krijgen informatie van hulpverleners en van
mensen die uit eigen ervaring spreken. Bij elk Trefpunt
worden deze mensen geïnterviewd door de vaste gespreksleider. Na dit gesprek is er gelegenheid om vragen, ook op
andere gebieden, te stellen.

Odd Fellows doneren
aan De Heideberg
Santpoort-Noord – Zaterdag 6 januari werd tijdens de
Nieuwjaarsviering van beide
loges van de Velsense Odd
Fellows, een symbolische
cheque van 3850 euro overhandigd aan hospice De Heideberg in Santpoort-Noord.
De cheque werd door de heer
Wandrick Koehorst, voorzitter
van de gezamenlijke commissie Maatschappelijk Activiteiten, overhandigd aan een afgevaardigde van het hospice.
Hier wordt de terminaal zieke
mens in zijn laatste levensfase liefdevol naar zijn einde
begeleid, omdat dit thuis of
elders niet mogelijk is.
Opnieuw leverden de leden
van beide Velsense loges (de
Duinroos- en IJmondloge)
een goed resultaat af door
zich het afgelopen jaar samen
in te zetten voor het genoemde goede doel. Het bedrag
werd bijeengebracht door
een drietal acties, waaronder de jaarlijkse brocante- en

boekenmarkt en de jaarlijkse
kerstbrodenactie. Tijdens deze laatste actie werden er boven verwachting 1078 broden
verkocht. In 2016 waren dat
er nog 528. Door een toeslag
op de kerstbroden kwam er
dus alleen al voor deze actie
een flink bedrag binnen.
De afgevaardigde van het
hospice deelde na ontvangst
van de donatie mee dat hij
niet alleen dankbaar, maar
ook blij verrast was vanwege de hoogte van het bedrag. Het ontvangen geld
wordt besteed aan een dekenkast en aan renovatie van
een aantal kamers.
De leden van beide loges
kunnen met voldoening terugkijken op deze succesvolle actie. De geestdriftige
commissie MA is alweer op
zoek naar een goed doel voor
het jaar 2018, waarvoor zij
zich weer ten volle zal inzetten. Zie ook www.oddfellowsvelsen.nl. (foto: aangeleverd)

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

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 de Oranjestraat, ooit dé winkelstraat
van IJmuiden.
De precieze herkomst van
de naam ‘Oranjestraat’ is onbekend. In het jonge IJmuiden krijgen sommige straten
een naam in de volksmond,
terwijl andere namen worden bepaald door de Maatschap IJmuiden. De Oranjestraat komt al voor op een
stratenplan uit 1878, als oostelijke begrenzing van IJmuiden. De gemeenteraad van
Velsen stelt de straatnaam officieel vast in 1886, een jaar
nadat de meeste straten van
IJmuiden door de Maatschap
IJmuiden zijn overgedragen
aan de gemeente.
Op de zuidwestelijke hoek van
de Kanaalstraat en de Oranjestraat verrijst in 1876 het eerste hotel van IJmuiden: Nommer Eén. Het hotel met caférestaurant wordt een trefpunt
voor reders en vishandelaren.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt Nommer Eén op last
van de bezetter gesloopt. In
1907 verrijst Hotel Augusta op
de noordwestelijke hoek van
de Oranjestraat met de Neptunusstraat. Dit fraaie complex overleeft de sloopwoede
en siert de straat nog steeds.
Tot in de dertiger jaren ontwikkelt de Oranjestraat zich
tot dé winkelstraat van IJmuiden. In kranten zien we advertenties van winkels voor zowel
de dagelijkse kruidenierswaren als de luxere artikelen, van

sigaar tot korset, en van boek
tot kantoormeubel. Daarnaast
hebben coiffeurs en lunchrooms hun plek in de winkelstraat. In de jaren dertig, met
de opkomst van de Kennemerlaan als moderne winkelstraat over de brug, begint de
Oranjestraat zijn betekenis als
winkelstraat te verliezen.
De Oranjestraat vormt lange
tijd onderdeel van het ‘Kwattarondje’, een van de twee
IJmuidense pantoffelparades
op de zaterdag- en zondagavonden waar de IJmuidense vrijgezelle jongeren elkaar
ontmoeten en hun liefje vinden. De rondjes verdwijnen
na tientallen jaren als het verenigingsleven op gang komt
en de jongeren elkaar op andere plaatsen ontmoeten.
Door de Duitse sloopwoede
verdwijnt de bebouwing rond
de Oranjestraat bijna geheel.
Na de oorlog verrijzen aan
beide kanten portiekflats en
verdwijnen enkele zijstraten.
De Oranjestraat krijgt twee
rijbanen. De oorspronkelijke Oranjestraat is de huidige
westelijke rijbaan. De afgelopen jaren is het aanzien van
de Oranjestraat wederom gewijzigd. In het kader van het
nieuwbouwplan ‘Oud IJmuiden’ wordt in 2011 het complex De Vreede opgeleverd en
daarna hebben de flats aan de
westzijde plaats gemaakt voor
de nieuwbouwcomplexen De
Doorbraeck en Dok 10. De
Prins Hendrikstraat en de Frogerstraat zijn weer zijstraten
van de Oranjestraat.
Met de recente nieuwbouw
is het aanzien van de Oranjestraat verfraaid, maar het
rondje en de allure van luxe
winkelstraat zijn definitief verleden tijd en leven slechts
voort in de herinnering van de
oudere IJmuidenaren…

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE
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Wijkplatform IJmuiden-Zuid
www.wijkplatformsvelsen.nl/ijmuiden-zuid
Facebook: wijkplatform.ijmuidenzuid

Op woensdag 17 januari 2018 houdt Wijkplatform IJmuiden-Zuid
vanaf 19.30 uur een openbare vergadering in Buurtcentrum
De Spil, Frans Halsstraat 29. Wijkplatform IJmuiden-Zuid behartigt
de belangen van de wijkbewoners in IJmuiden-Zuid. IJmuiden-Zuid is
het gebied gelegen tussen de Heerenduinweg, Gijzenveltplantsoen,
Lange Nieuwstraat, en de busbaan achter de Minister van
Houtenlaan.
U bent van harte welkom als u vragen en/of ideeën heeft over de
leefbaarheid in de wijk.
U kunt contact met ons op nemen via e-mail:
ijmuiden-zuid@wijkplatformsvelsen.nl

DCIJ-nieuws: DCIJ
mag omhoog kijken

IJmuiden - Donderdag 4 januari was het eerste Sportcafé Nol / Sport 2000 zaalvoetbal toernooi. Met de clubs
VV IJmuiden, SVIJ, Stormvogels, Terrasvogels en gelegenheidsteams van Sport 2000 en
Sportcafé Nol.
De spelers van onder de 11
jaar maakten er een waar
spektakel van. De teams waren zeker aan elkaar gewaagd. Dat zorgde voor leuke wedstrijden. De ochtendpoule werdt gewonnen door
VV IJmuiden die op doelsal-

do Stormvogels en Sportcafé
Nol achter zich liet. IJmuiden
en Terrasvogels sloten de gelederen.
De middagpoule kende ook
een ontknoping op doelsaldo. De poule van eerste klasse
teams kon worden gewonnen
door het team van Sport 2000
gevolgd door VV IJmuiden en
Sportcafé Nol. Stormvogels en
SVIJ sloten de gelederen.
Het was een leuke voetbaldag in Sporthal Zeewijk, die
volgend jaar weer terugkomt.
(foto: aangeleverd)

Mooie midwintermarkt
IJmuiden - Vrijdag 15 december werd een midwintermarkt gehouden op de Pleiadenschool. Er was veel te
doen. Je kon op de foto met
de kerstman, zelfgemaakte
werkjes kopen,l ekker eten
en drinken en er was een
heus rad van fortuin.
Juf Tanja van der Veen gaf
met haar Pleiaden-Sterren-

koor na weken van oefenen
een prachtig optreden en
speciaal voor deze gelegenheid heeft een kookklas van
het Tender College onder leiding van meneer Kerkhoff
echt heerlijke oliebollen voor
de school gebakken.
Het was een heel geslaagde
avond, die zeker voor herhaling vatbaar is.

IJmuiden - Op de eerste zaterdag van 2018 een cruciale
wedstrijd voor Damclub IJmuiden (DCIJ). Tegen laagvlieger
Lent werd de vijfde zege geboekt worden, waarmee alle
degradatiezorgen voorbij leken.
Martin van Dijk en Stijn Tuijtel pakten na een moeizame
partij de winst. Van Dijk vlocht
een geniepige damslag in zijn
slechte stand, waar de tegenstander prompt in liep. Tuijtel doorstond de aanval van
zijn tegenstander en omklemde hem daarna. Cees van der
Vlis kwam ondanks een schijf
voorsprong niet verder dan remise. Captain Wim Winter vergrootte vervolgens de voorsprong.
Een tegenvaller was de nederlaag van Conall Sleutel, die in
tijdnood een belangrijk veld uit
handen gaf, waarna hij overspeeld werd. Topscorer Jesse
Bos kwam ditmaal niet verder
dan een voordelig eindspel.

Aan de andere kant konden
Cees van Duijvenbode, Albert
Roelofs en Kees Pippel nog
net op tijd de remisehaven bereiken. Dankzij deze resultaten
was de overwinning veiliggesteld. Tot slot kwam Jacqueline Schouten wederom net niet
tot winst.
Dankzij deze 12-8 overwinning
bezet DCIJ de vierde plaats in
de hoofdklasse B met twee
punten achterstand op de
tweede plaats, die recht geeft
op een promotiewedstrijd naar
de nationale ereklasse.
Combinatieteam DCIJ/Zaanstreek kwam na wat tegenvallende resultaten ditmaal
tot winst in IJsselstein. Dankzij
overwinningen van Jan-Maarten Koorn, Max en Marcel
Doornbosch en Zaankanter
Van der Veen werd een vroege achterstand omgebogen
tot een 12-8 overwinning. Met
nog drie rondes te gaan bezet
het Combinatieteam de vijfde
plaats in de tweede klasse C.

Klootschieten
Velsen-Zuid – Het zag er
niet zo gunstig uit voor de
eerste wedstrijd van de klootschieters van SV Full Speed
in het nieuwe jaar. Veel regen en wind was er aangekondigd, maar op zaterdag...
Niets van dat alles. Het was
bijna windstil en matig bewolkt, dus trokken de klootschieters welgemoed van leer
in park Beeckestijn, omdat er
op de route door Spaarnwoude overstroomde weggedeelten waren geconstateerd.
Hoewel er in Beeckestijn hier
en daar wel een modderig
pad was, viel de wateroverlast erg mee en haalden de
teams dan ook prima resultaten. Het team met Harm, Jan
Gr. en Raymond won de pot
met 67 schoten en 75 meter, gevolgd door Lia, Rob en
Nico met 68-24 en als derde Sonja, Bert en Jan St. met
81-3. Halverwege de wedstrijd brak de zon door zodat alle deelnemers ook met
een zonnig humeur huiswaarts gingen. Voor informatie www.fullspeedsport.club
of bel 0255-518648.

Oecumenische
koffiemorgen
IJmuiden – Donderdag 18
januari is er weer een oecumenische koffiemorgen in de
Petrakerk. Er is dan gelegenheid om, onder het genot van
een kop koffie of thee, leden
van andere kerken te ontmoeten. Deze ochtend wordt
door de de Petrakerk georganiseerd. U bent van 10.00
tot 12.00 uur hartelijk welkom in de benedenzaal van
de Petrakerk, ingang Spaarnestraat 8 in IJmuiden.

Auto-inbraken
Velsen-Noord - In de nacht
van donderdag 4 op vrijdag
5 januari is tussen 23.00 en
8.40 uur op de Grote Houtof Koningsweg een auto-inbraak gepleegd in een zwarte Toyota Yaris. Daarbij werd
het zijraam stukgeslagen
en het dashboardkastje onderzocht. Op donderdagochtend 4 januari om ongeveer 4.45 uur werd ook de
ruit van een grijze Mercedes
Benz aan de Schulpweg ingeslagen. De eigenaar werd
wakker van het alarm. Getuigen worden gevraagd zich
te melden via 0900-8844 bij
de politie IJmond. Of meld dit
via Meld Misdaad Anoniem:
0800-7000.
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Muntenclub
Santpoort-Noord - Maandag 15 januari heeft de muntenclub haar clubavond in
Het Terras, Dinkgrevelaan
17, 2071 BP Santpoort. Er zijn
10 kavels met gouden munten, met daarbij het gouden
kroningstientje uit 1898, en
er wordt geen veilinggeld
over de gouden munten berekend. Vanaf 19.00 uur is
de zaal open in het Terras te
Santpoort. Iedereen is welkom. Meer weten, bel dan
06-26404240.

Patrick van Keulen weer
sponsor Stratenteams
Velserbroek - De organisatoren van het Zaalvoetbal Stratenteams Velserbroek
zijn op de finaledag 27 januari opnieuw gekleed in een
modieuze outfit van Patrick
van Keulen Mannenmode/
Casual Jeans.
Patrick onderstreept hierbij
dat hij graag mezwerkt aan
het Velserbroekse toernooi:
,,Al jarenlang ben ik bezoeker en de sfeer plus sportiviteit spreekt ons aan. Daarom
vinden wij het leuk dat Peter

en Rob al jarenlang op de finaledag in dezelfde kleding
rondlopen. Een sportief visitiekaartje voor ons bedrijf.’’
De voorrondes beginnen op
vrijdag 19 januari om 18.00
uur en zijn zaterdag 20 januari van 11.00 tot 23.00 uur.
De finaledag is op zaterdag
27 januari met een wedstrijd
tussen het RTL Sterrenteam
en een Velserbroekse selectie. De avond wordt afgesloten met Partyband InThePicture. (foto: aangeleverd)

Repair Café
Santpoort-Zuid - Op 13 januari is er van 13.30 tot 16.00
uur weer Repair Café in ’t
Brederode Huys, Bloemendaalsestraatweg 201. Reparaties van pc tot meubeltje,
telefoon of elektrisch apparaat, fiets of klokje, alles is
welkom. Ook met naai-/verstelwerk kunnen ze u helpen.
Door het promoten van het
Repair Café wil Santpoorts
Belang de afvalberg verkleinen. Maar het is ook bedoeld
om buurtbewoners bij elkaar
te brengen. Samen repareren
kan leiden tot leuke contacten in de buurt.

Thuis in Santpoort

Beth-el, een blauw
huisje in het groen
Wat is toch dat blauwe ‘huisje’, dat enigszins verscholen ligt in het groen aan de
Wüstelaan naast landgoed
Spaarnberg? Het blijkt een
houten koetshuis uit 1902,
dat in het verleden hoorde bij de naastgelegen Villa Santvliet, die al eerder in
1897 was gebouwd.
Niet lang daarna doet het
gebouwtje dienst als gereformeerde kerk en wordt ingericht met preekstoel, orgel en klapstoelen voor de
kerkgangers. Het krijgt de
naam ‘Beth-el’ (Huis van
God). Deze naam prijkt ook

op de voorgevel. In de tweede helft van de jaren ’60
biedt het kortstondig als oefenruimte een onderkomen
aan de klassieke popgroep
Ekseption met voorman Rick
van der Linden, die daar na
hun hit ‘The 5th’ regelmatig
repeteert. Eind zestiger jaren vestigt beeldhouwer Wim
Bosman hier zijn werkplaats
en dat zal de komende 20
jaar zo blijven. Momenteel is
Beth-el in gebruik als tuinhuis bij Villa Santvliet.
Stichting Santpoort
Jos Diekstra

Santpoorts Dictee voor
heel Kennemerland
Santpoort-Zuid - Op zondag 4 februari houdt de Vereniging Santpoorts Belang
voor de derde keer het Santpoorts Dictee voor heel Kennemerland.
Als norm wordt de spelling
gehanteerd zoals is aangegeven in de officiële Woordenlijst Nederlandse Taal
2015 (het ‘Groene boekje’)
en Van Dales Groot Woordenboek der Nederlandse
Taal (2015). Docent Nederlands Lidwien Derriks zal in
de pauze het dictee met u
bespreken. Ondertussen zal
een deskundige jury de dictees nakijken. Voor de winnaar is er de eer en een prijs.
Alle anderen krijgen een gecorrigeerd dictee mee naar
huis, zijn een ervaring rijker
en voelen zich wellicht uitgedaagd om volgend jaar weer
mee te doen.
Het dictee vindt plaats in de
Poorterszaal van ’t Bredero-

de Huys, Bloemendaalsestraatweg 102 te SantpoortZuid van 13.30 uur tot ongeveer 16.30 uur.
Inschrijven kan vanaf heden, het liefst via www.santpoortsbelang.nl of via het
cursusboekje
(cursuscode TAL017). In januari krijgen alle geplaatste deelnemers de volledige spelregels
per e-mail of per post toegestuurd. Er kunnen maximaal 50 personen meedoen.
Schrijf dus snel in. Kosten 6
euro.
Uw kennis opfrissen? De cursus Puntjes op de i (TAL016)
biedt u, ter voorbereiding op
het Santpoorts Dictee, de
gelegenheid een aantal spellingsproblemen te tackelen.
Donderdag 18 januari van
14.00 tot 16.00 uur in ’t Brederode Huys te SantpoortZuid. Kosten 6 euro. Inschrijven via www.santpoortsbelang.nl of het cursusboekje.
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OV IJmond voorstander van één regio-haven

Economie groeit, maar
scherpte blijft geboden
IJmond - Het gaat de
IJmond in economisch opzicht voor de wind, maar
dat betekent niet dat ondernemers
achterover
kunnen leunen. De fusieperikelen bij Tata Steel,
het opleiden van voldoende technisch personeel,
de naderende Brexit en de
bereikbaarheid van de regio zijn ‘belangrijke uitdagingen’ die de regio dit
jaar in zijn greep houden.
Dat zei OV IJmond-voorzitter zondag tijdens het
Nieuwjaarsgala op Landgoed Duin & Kruidberg.
turen en samenwerkingsverbanden. Niet alleen in de
,,Net als de rest van Neder- IJmond, maar ook daarbuiland groeit de economie, ten.’’
maar bij ons gaat dat net De ondernemersvereniging
iets harder dan in andere re- blijft groot voorstander van
gio’s’’, aldus Van der Scheer. één IJmond-gemeente. Van
,,De havens, de visserij, de der Scheer: ,,Kijk maar eens
windenergie, het toerisme en wat er om ons heen gebeurt.
andere sectoren zijn volop In 2007 waren er in Nederin beweging. En wat dacht land nog 443 gemeenten,
u van de maakindustrie? Op nu zijn dat er nog maar 380.
tal van plekken wordt geïn- Laten we vooral zorgen dat
vesteerd, geïnnoveerd en sa- we de boot niet missen.’’ De
men opgetrokken. Maar wij voorzitter pleitte ook voor
zien ook belangrijke uitda- één IJmond-haven. ,,Dat zou
gingen. Het doet ons goed een enorme winst betekenen
dat veel van deze zaken sa- omdat er dan één krachtige
men worden opgepakt. Door partner in ons deel van het
het bedrijfsleven onderling, Noordzeekanaalgebied ontmaar ook door bedrijven en staat. Met het oog op recende overheid. Het leggen van te ontwikkelingen in Amsterverbindingen is cruciaal voor dam lijkt mij dit geen overboeen krachtige IJmond. Wij le- dige luxe. Wij hebben begrip
veren daar graag een bij- voor de woningbouw opgadrage aan door te participe- ve waar de regio voor staat,
ren in tal van overlegstruc- maar die mag niet ten kos-

te gaan van havengebonden activiteiten.’’ OV IJmond
roept op tot de oprichting
van een omgevingstafel waar
bedrijven en overheden elkaar ontmoeten om ruimtelijke en milieutechnische zaken te bespreken. Daarnaast
heeft de ondernemersvereniging eind vorig jaar het initiatief genomen om de eerstvolgende conferentie van Flows
of Food van de Foodcouncil
MRA naar IJmuiden te halen.
Gedeputeerde Jaap Bond
(CDA) noemde de IJmond in
zijn toespraak ‘misschien wel
de meest bijzondere regio
van de provincie Noord-Holland’. ,,Hier worden maakindustrie, visserij en offshoreactiviteiten
gecombineerd
met tuinbouw, natuurgebieden en Noordzeestrand. Een
dynamische combinatie die
om sterke visies en een hoop
lef vraagt van zowel ondernemers als bestuurders.’’ En
over de visserijsector: ,,De in
IJmuiden aan land gebrachte vis wordt steeds meer gewaardeerd als streekproduct.
De oprichting van een Food
Council biedt grote kansen
voor de afzet van producten uit de land- en tuinbouw,
maar ook voor vis. Het Flows
of Food-evenement, waar
Ton van der Scheer al over
sprak, lijkt mij een uitstekende manier om vis nog steviger op de Hollandse menukaart te krijgen.’’ (foto: Reinder Weidijk)

Recordomzet
voor visveiling
IJmuiden - De Hollandse Visveiling IJmuiden heeft
over 2017 een recordomzet geboekt van ruim 70,8
miljoen euro. De jaaromzet
steeg met ruim 4 procent ten
opzichte van 2016, toen de
omzet 68,1 miljoen euro was.
Dat was toen ook al een record en een stijging van maar
liefst 17 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Over
heel 2017 werd in IJmuiden
16.661 ton vis aangevoerd
voor de veiling, iets minder
dan de 17.261 ton in 2016. De
gemiddelde visprijs over alles
in 2017 was 4,25 euro de kilo,
waar dat in 2016 nog 3,94 euro was. (bron: Visserijnieuws.
nl)

Meezingen met Tino
Velserbroek - Het is de organisatie van de 100% Nieuwjaarsborrel gelukt om één van de populairste Nederlandse zangers van dit moment naar Velserbroek te halen. Tino
Martin, bekend van de hits ‘Jij liet mij vallen’ en ‘Doe wat
je wil’, trad zaterdagavond ruim een half uur op tijdens het
uitverkochte feest bij Villa Westend. Het dolenthousiaste
publiek zong zijn nummers uit volle borst mee. (foto: Villa
Westend/Hans Vissers)

Open dag Ontmoetingscentrum Zeestroom

IJmuiden - Ontmoetingscentrum Zeestroom is een
plek in de wijk waar kwetsbare ouderen (waaronder mensen die vergeetachtig zijn) elkaar ontmoeten. Op vrijdag
19 januari staan tussen 10.00
en 16.00 uur onze deuren
open voor iedereen die benieuwd is hoe het bij ons is.
Bij
Ontmoetingscentrum
Zeestroom doet iedereen
mee. Samen bedenken we
wat we die dag gaan doen.
Er hoeft niets en bijna alles
kan. Je kunt er jezelf zijn. Het
is een plek waar je waardevol bent om wie je bent en
waar je weer iets voor een
ander kunt betekenen. Waar
veel gelachen wordt en waar
we dol zijn op verhalen. Daarnaast staat bewegen en ‘het
in beweging zijn’ hoog in het
vaandel.
Op een normale dag, is er
geen vast programma. Tijdens onze open dag laten we
zien wat er allemaal kan. In
de ochtend is er gym, drinken we koffie, maken we

een lange wandeling, halen we met elkaar herinneringen op, doen we boodschappen en koken we met
elkaar. In de middag is er Tai
Chi, jeu de boules en doen
we (geheugen)spellen. Bent
u benieuwd hoe het is? Loop
dan gezellig even binnen en
schuif aan!
Ontmoetingscentrum Zeestroom is open van maandag
t/m vrijdag van 10.00-16.00
uur. Op maandag, woensdag
en vrijdag is er ook een actieve 60+ groep. Op dinsdag
organiseren wij losse activiteiten. Ons adres is Zeewijkplein 262 in IJmuiden. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met De Zeestroom op nummer 0238910503 of mailen naar zeestroom@zorgbalans.nl. Bent
u vrijdag 19 januari verhinderd? Kom gerust een andere keer binnen om een beetje
sfeer te proeven of om vragen
te stellen. Ontdek een nieuwe
wereld. De koffie staat altijd
klaar! (foto: aangeleverd)

PvdA Dialoogtafel over
leven, zorg en welzijn
Velsen - Op 17 januari om
20.15 uur is de Dialoogtafel on Tour van PvdA Velsen
in het Welzijnsplein aan Plein
1945 nummer 10. Deze dialoogtafel on tour heeft het
thema Leven, zorg en welzijn).
PvdA Velsen wil een duidelijk en realistisch verkiezingsprogramma voor de periode
2018–2022 neerzetten. Dat
kunnen en willen zij niet alleen doen. Daarom hebben
zij dialoogtafels georganiseerd, waarvoor ze mensen
van bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben
uitgenodigd om mee te denken over hun uitgangspunten.
Nu hebben zij een concept-

verkiezingsprogramma opgesteld met de thema’s Wonen, werken, leven, milieu &
duurzaamheid en IJmondiale
samenwerking. Ook hebben
ze zeven speerpunten opgenomen. Om verder invulling te geven aan de agenda
in de komende raadsperiode
gaat PvdA Velsen graag over
deze speerpunten verder de
dialoog met de inwoners aan.
Hoe kunnen zij de komende vier jaar concreet invulling geven? Ze zouden het
erg prettig vinden als u met
ze wilt meedenken over het
thema Leven, zorg en welzijn.
Mocht u vooraf interesse
hebben in het partijprogramma dan kunt u deze opvragen via info@pvdavelsen.nl.
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Persoonlijk reisadviseur
bij Travel Club IJmuiden

Tata Steel 100 jaar
IJmuiden - Met de lancering van een speciale
jubileumwebsite
www.100jaarstaal.nl heeft
Tata Steel in IJmuiden deze
week het startsein gegeven voor de viering van het
100-jarig jubileum van het
staalbedrijf in de IJmond.
Op de website staan onder meer persoonlijke verhalen van medewerkers, omwonenden, klanten en andere relaties. Een deel daarvan in de vorm van teksten en
een deel in de vorm van video- en geluidsopnames. De
reeks wordt gedurende het
jaar aangevuld, om uiteindelijk uit te groeien tot een collectie van 100 verhalen.
Er staan in 2018 verschillende jubileumactiviteiten op het
programma, met als hoogtepunt een reeks festiviteiten rond 20 september, de
dag waarop in 1918 de NV
Koninklijke Nederlandsche

Visio houdt
spreekuur
IJmuiden – Voor gratis informatie en advies van Koninklijke Visio voor blinden en
slechtzienden kan men dinsdag 16 januari terecht in Bibliotheek IJmuiden, Dudokplein 16. Van 11.00 tot 12.30
is er een inloopspreekuur.
Veel mensen gaan op latere
leeftijd slecht zien. Men kan
het zicht verbeteren door het
aanpassen van licht en verlichting. Dat geldt ook voor
het instellen van contrasten,
bijvoorbeeld op de computer.
Tijdens dit spreekuur wordt
hier extra aandacht aangegeven. Er zijn dan ook diverse hulpmiddelen aanwezig
om kennis mee te maken. En
er is alle gelegenheid tot het
stellen van vragen over allerlei onderwerpen. Zie ook visio.org.

Hoogovens en Staalfabrieken
is opgericht.
,,Ik ben er trots op dat ons bedrijf al 100 jaar lang een belangrijke rol speelt in zowel
de regionale als landelijke
economie”, aldus Theo Henrar, directievoorzitter van Tata Steel Nederland. ,,We zijn
uitgegroeid tot een van de
meest innovatieve en meest
duurzame staalbedrijven ter
wereld. De kwaliteit van onze
producten wordt hoog aangeschreven. In de Verenigde
Staten is ‘Dutch steel’ synoniem voor staal van superieure kwaliteit.’’
,,En op het gebied van staal
maken op een zo duurzaam
mogelijke manier, met een zo
laag mogelijke CO2-uitstoot,
behoren we eveneens tot
de wereldtop. We zijn daarbij winstgevend en investeren voortdurend in onze site
in IJmuiden. Een mooi voorbeeld daarvan is de bouw
van een extra, derde conti-

nu-gietmachine in de Staalfabriek. Daarmee kunnen we
over een jaar nog meer geavanceerde hogesterktestalen produceren, onder meer
voor toepassingen in auto’s.’’
,,Het meest trots ben ik op
onze medewerkers. Wat hen
typeert is een tomeloze ambitie en het vermogen om
slimme, creatieve oplossingen te bedenken om continue te blijven innoveren. Onze medewerkers staan aan de
basis van de innovatiekracht
van dit bedrijf. Zij staan dan
ook centraal tijdens het vieren van ons jubileum. En wie
hier ook op bezoek komt, van
ministers tot klanten, steeds
weer hoor ik terug dat het
hen opvalt hoe bevlogen en
trots op ons bedrijf onze medewerkers zijn. Ik kijk ernaar
uit om samen met onze medewerkers en al onze relaties
dit jaar tot een onvergetelijk
jubileumjaar te maken.” (foto:
Tata Steel)

IJmuiden – Daniëlla Quaijtaal is uw persoonlijk reisadviseur bij The Travel Club
IJmuiden. Persoonlijk betekent dat klanten optimale service krijgen. Het tijdstip en de locatie van de afspraak, advies voor alle soorten reizen, het organiseren
van een volledig uitgestippelde reis of een rustige zonvakantie en een antwoord op al
uw vragen. Daniëlla Quaijtaal
zorgt dat er een reis wordt
geregeld volgens uw wensen, zodat u zorgeloos kunt
genieten. Service zonder extra kosten.
Weet u nog niet waarheen u
op vakantie wilt, vraag dan
het nieuwe vakantiemagazine ‘Wegdromen’ aan voor
inspiratie. Daniëlla kan u uiteraard goed adviseren over
plaatsen waar zij recent is
geweest, zoals Thailand, de
Canarische eilanden, Aruba
en Ibiza. Maar ook voor andere bestemmingen heeft zij
goede adviezen.
The Travel Club is lid van

ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds, daardoor is uw
vakantie altijd financieel gewaarborgd. Bel voor een afspraak of meer informatie
06-20543030 of mail naar daniella@thetravelclub.nl. Via
www.thetravelclub.nl kunnen
klanten ook zelf reizen zoeken en boeken. Wie zich aanmeldt voor de nieuwsbrief
blijft op de hoogte van mooie
aanbiedingen en winacties.
(foto: aangeleverd)

Voetbalbeurs met
Numan en Suurendonk
Velsen-Zuid - Tijdens de zevende Voetbalbeurs op zaterdag 13 januari bij Telstar zijn
de oud-voetballers Arthur Numan en Ruud Suurendonk te
gast.
Arthur Numan werd als speler van PSV één keer kampioen van Nederland en als spelers van Glasgow Rangers drie
keer van Schotland. De geboren Heemskerker was van
1992 tot en met 2002 ook international in het Nederlands
voetbalelftal, waarvoor hij 45
interlands speelde.
Ruud Suurendonk speelde
onder meer bij Ajax en is na
zijn actieve loopbaan voetbaltrainer geworden. Hij speelde zowel in de verdediging, op
het middenveld als in de aanval.

Het zal opnieuw genieten
worden van een goed gesprek tussen David Endt, Arthur Numan en Ruud Suurendonk over hun gedeelde passie voor voetbal.
Leo Driessen komt met onder
meer de vaste stamgasten Rinus Israël en Jan Jongbloed
voor een rechtstreekse uitzending van Café NH Sport naar
de beurs. Wie de overige gasten zijn, dat blijft nog een verrassing. Er wordt uitgezonden
van 10.00 uur tot 11.30 uur.
De beurs, die van 9.30 tot
13.00 uur duurt, wordt deze
keer in beide businessclubs
gehouden. De toegang bedraagt 2 euro. Kinderen tot en
met 12 jaar mogen gratis naar
binnen. Zie ook www.voetbalverzamelaars.nl.

Yarasky en
ProKids bezoeken
Heliomare
IJmond - Afgelopen maandag was Rabobank IJmond
samen met Yarasky en ProKids IJmond op bezoek bij
Heliomare.
Tijdens het Game Event voor
jongeren tijdens de RaboWeek IJmond is aandacht
gevraagd voor jongeren voor
wie het niet vanzelfsprekend is om dit soort events
te kunnen bezoeken. Daar-

om heeft Yarasky besloten
de helft van de merchandisingopbrengsten te schenken aan een goed doel voor
jongeren in de IJmond. ProKids IJmond heeft het bedrag
verdubbeld. Het geldbedrag
komt goed terecht: Heliomare zal er een kleine mobiele
synthesizer van kopen voor
de muziekklas. (foto: Rabobank IJmond)
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17 JANUARI

▲
11 JANUARI

Koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek. Van
10.30 tot 12.00 uur.

Veeking speelt ‘De Goede Dood’ in het Kraaktheater,
Nic. Beetslaan 5 in Driehuis.
Aanvang 20.30 uur.

14 JANUARI
12 JANUARI

Pieter Vermeulen Museum
(foto: aangeleverd)
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin
vol Geheimen’. Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur.
HarpSoon in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis, bijdrag in de
onkosten wenselijk.
Stadsschouwburg Velsen:
Dutch Eagles. Aanvang 20.15
uur.
Veeking speelt ‘De Goede Dood’ in het Kraaktheater,
Nic. Beetslaan 5 in Driehuis.
Aanvang 20.30 uur.

13 JANUARI

Voetbalbeurs bij Telstar
in Rabobank IJmond Stadion. Van 9.30 tot 13.00 uur.
Met Arthur Numan en Ruud
Suurendonk.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00
tot 17.00 uur. Expositie ‘Vissersschepen’ door Jan de
Reus. 3 Speurtochten voor
kinderen van kleuter tot puber.
Buitenplaats Beeckestijn:
nieuw: tentoonstelling Amulet, van 11 tot 16 uur. Entree
4 euro.
Repair Café in ‘t Brederode
Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 Santpoort-Zuid. Van
13.30 tot 16.00 uur.
Voetvolleytoernooi
van
18.00 tot 22.30 uur in Sporthal
Zeewijk.
Stadsschouwburg Velsen:
Maarten van Rossem. Aanvang 20.15 uur.

OIG
tweedehandswinkel open aan Industriestraat,
IJmuiden. Van 9.00 tot 12.00.
06-26038252.
Schaakfestijn voor basisscholieren in de IJmond vanaf
13.00 uur bij SC Telstar in het
stadion.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin vol
Geheimen’. Voor iedereen
vanaf 3 jaar. Open van 13.00
tot 17.00 uur. Workshop knutselen van 13.30 tot 15.30 uur,
kosten 1,50 euro extra.
Ruilbeurs legpuzzels in @
de Kans in Wijkcentrum De
Stek in Velsen-Noord. Van
14.00 tot 15.30 uur.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00 tot
17.00 uur. Expositie ‘Vissersschepen’ door Jan de Reus. 3
Speurtochten voor kinderen
van kleuter tot puber.
Evangelie samenkomst in
Het Terras, Dinkgrevelaan 17,
Santpoort-Noord. Van 19.45
tot 20.45 uur. Voorlopig elke
woensdag.

Buitenplaats Beeckestijn:
nieuw: tentoonstelling Amulet, van 11 tot 16 uur. Entree
4 euro.
Zee- en Havenmuseum
IJmuiden open van 13.00
tot 17.00 uur. Expositie ‘Vissersschepen’ door Jan de
Reus. 3 Speurtochten voor
kinderen van kleuter tot puber.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling ‘Tuin
vol Geheimen’. Voor iedereen vanaf 3 jaar. Open van
13.00 tot 17.00 uur.
Zo n d a g m i d d a g p o d i u m
met La Musiquette in Buurthuis de Brulboei, Kanaalstraat 166, IJmuiden. Vanaf
13.30 uur. Kaarten 5 euro.
Odayin Trio in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Sant- (Sparkle foto: aangeleverd)
poort-Noord. Aanvang 15.00
uur. Toegang gratis, bijdrage Open avond Vrouwenkoor
Sparkle in de Hofstede, A.
in de onkosten wenselijk.
Jacobsstraat,
Velserbroek.
Van 20 tot 22 uur. Ook op 24
en 31 januari.
PvdA dialoogtafel over le15 JANUARI
ven, zorg en welzijn. In WelMuntenclub in Het Terras, zijnsplein, Plein 1945 numDinkgrevelaan 17, Santpoort- mer 10 in IJmuiden. Aanvang
Noord. Vanaf 19.00 uur. Info 20.15 uur. Voor info: info@
via 06-26404240.
pvdavelsen.nl.
Stadsschouwburg Velsen:
Tineke Schouten met ‘T-Splitsing’. Aanvang 20.15 uur.
Kennemer Theater Bever16 JANUARI
wijk: Het Zwanenmeer (ballet)
Kledingbeurs Het Kruis- om 20.15 uur.
punt van 10.00 tot 12.00 uur
in Velserbroek. Elke dinsdagochtend.
Spreekuur Visio voor blinden en slechtzienden. Van 18 JANUARI
11.00 tot 12.30 uur in Biblio- Oecumenische
koffietheek IJmuiden, Dudokplein. morgen in de Petrakerk aan
Met hulpmiddelen om beter te Spaarnestraat 8, IJmuiden.
zien. www.visio.org.
Van 10.00 tot 12.00 uur.
Inloop dammen en scha- Koffieochtend in Biblioken in Het Terras, van 14.00 theek Velserbroek. Van 10.30
tot 16.00 uur. 2 euro. Dinkgre- tot 12.00 uur.
velaan 17, Santpoort-Noord.
Inloop in Het Terras met haAlzheimer Trefpunt in Bibli- ken, breien en spelletjes. Van
otheek IJmuiden, Dudokplein. 13.30 tot 15.00 uur. 1 euro.
Van 19.00 tot 21.00 uur.
Dinkgrevelaan 17, SantpoortStadsschouwburg Velsen: Noord.
Jeans zingt tophits. Aanvang Stadsschouwburg Velsen:
20.15 uur.
‘From Sammy with love’. Aanvang 20.15 uur.

Hofstede biljarttoernooi weer van start
Velserbroek - Onder grote
belangstelling is afgelopen
zaterdag voor de achttiende
keer het biljarttoernooi van
Biljartclub de Hofstede van
start gegaan.
Op zaterdagmorgen speelden de teams van Hofstede en Dukdalf tegen elkaar.
Met miniem verschil wist de
Hofstede de zege te pakken
(85–84). ’s Middags bleef
Heerenduinen het Visserhuis ruim de baas. Wel bleef
het tot aan de laatste partij
spannend getuige de uitslag
82–75.
Maandagochtend speelden
de teams van IJmuiden en
het Terras tegen elkaar. Hier
bleek IJmuiden net aan de
sterkste te zijn en kwam met

85-81 als winnaar uit de bus.
Komende zaterdag 13 januari speelt ’s ochtends het
team van de Watertoren tegen IJmuiden. ‘s Middags
zal de strijd gaan tussen het
Terras en Velserbroek. En op
de maandagochtend ontmoeten de teams van Hofstede en de Heerenduinen
elkaar.
Al met al beloven het weer
spannende partijen te worden met een hoop gezelligheid. De wedstrijden beginnen ’s ochtends om 9 en ’s
middags om 13 uur.
Belangstellenden zijn van
harte welkom in Wijkcentrum de Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227 te Velserbroek.

Man (45) steelt kabels
Beverwijk - De politie heeft
maandagavond een 45-jarige man uit Beverwijk aangehouden nadat hij meerdere
kabels had gestolen. De man
werd rond 22.30 uur op de
Randweg op heterdaad betrapt.
Een oplettende getuige zag
de Beverwijker de diefstal
plegen en achtervolgde hem
toen hij er op de fiets van-

door ging. Tegelijkertijd alarmeerde de getuige de politie
die de man even later staande hield. In de fietstassen
waren de gestolen kabels
duidelijk zichtbaar. Tijdens de
fouillering van de man troffen agenten stanleymessen
en een zaklamp aan. Hierop werd de Beverwijker aangehouden en overgebracht
naar het politiebureau.

Bijbelse
boodschap
Santpoort-Noord - In
Dorpshuis Het Terras wordt
een Bijbelse boodschap gebracht, waarbij het leven en
het voorbeeld van de Here
Jezus centraal staan. Sprekers zijn Richard van Dijken
en Karel van Heerden. Er
wordt geen andere lectuur
gebruikt dan de Bijbel. Voorlopig op de woensdagavonden van 19.45 tot 20.45 uur.
U kunt deze avonden geheel
vrijblijvend bezoeken.

Aanmelden
gratis nieuwsbrief via
nieuws@rtvseaport.nl
rtvseaport.nl/agenda
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Dennis Alberti zingt
duet met Willy Alberti

Zaterdag voetvolleytoernooi
IJmuiden - Al heel wat jaren werd in de tennishal van
IJmuiden een voetvolleytoernooi gehouden. Nu de tennishal dicht is verhuist het
voetvolley naar Sporthal Zeewijk. De organisatie, Dave en
Nol, hebben 18 teams gevonden die zaterdag 13 januari
gaan uitmaken welk team het
beste is. Dit gebeurt op drie
speelvelden. Het toernooi begint om 18.00 uur en zal tot
ongeveer 22.30 uur duren.
Publiek is uiteraard welkom.

Expo Amulet
op Beeckestijn
Velsen-Zuid - Stichting
Beeckestijn presenteert van
13 januari tot en met 8 april
de tentoonstelling ‘Amulet’.
In deze afwisselende expositie wordt werk getoond van
Eli Content (vloersculptuur,
schilderijen), Lynne Leegte
(sculptuur, fotografie), Lara
de Moor (schilderijen), Jos de
l’Orme (houtsneden) en Luuk
Wilmering
(foto-collages,
mixed). Het onderbewustzijn
wakker geschud door beelden uit de ziel, maakt dat de
tijd zich in een andere volgorde kan voortbewegen. Een
amulet wordt op persoonlijke ingeving vaak gemaakt
van natuurlijk materiaal. Het
is een bescherming tegen, en
een bezwering van, negatieve krachten van buitenaf. In
de 18de-eeuwse kamers valt
het diffuse licht door de hoge ramen binnen; de Buitenplaats Beeckestijn in wintertijd. De tentoonstelling is
samengesteld en geproduceerd door Bianca Vooges,
de curator van Beeckestijn.
Zie ook www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.

IJmuiden - Afgelopen vrijdag
trad zanger Dennis Alberti op
in woonzorgcentrum Velserduin in IJmuiden. Hij zong een
heel breed en herkenbaar repertoire voor het enthousiaste publiek. Nummers als ‘Laat
me’ van Ramses Shaffy, ‘Aan
de Amsterdamse grachten’
en ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld.
Ook bracht hij een vrolijke
dansversie van ‘Samen zijn’
van zijn tante Willeke. Erg ontroerend was volgens velen het
moment toen hij ‘De Glimlach
van een Kind’ als duet zong
samen met zijn in 1985 overmaal gevaarlijk. Telstar-kee- leden opa Willy Aberti.
per Rody de Boer liet zien Mevrouw Laverman, hier met
scherp te zijn en pareerde de
lage inzet.
In de tweede helft ging het
lange tijd gelijk op. Beide ploegen kregen verschillende goede mogelijkheden,
maar Sparta nam langzaam
de wedstrijd in handen. Rody de Boer moest een aantal keer handelend optreden.
Aan de andere kant ontsnapte Melvin Platje en zijn inzet was keeper Nienhuis te
machtig. Door de benen van
de doelman eindigde de bal
over de lijn.
Telstar kreeg daarna voldoende kansen om de score uit te breiden, maar de
scherpte ontbrak. Achterin bleef de verdediging messcherp en Telstar sleepte daarmee de winst binnen.
(foto: Dennis Gouda)

Telstar verslaat
Sparta in eerste duel
Advocaat

Velsen-Zuid - Terwijl alle
ogen en camera’s waren gericht op Sparta’s nieuwe trainer Dick Advocaat, won Telstar zaterdag in het Rabobank IJmond stadion met
1-0 van de in degradatienood
verkerende eredivisieclub uit
Rotterdam.
In een leuke wedstrijd met
kansen voor beide teams was
Telstar de verdiende winnaar,
meldt het verslag op de website van de Witte Leeuwen.
Melvin Platje scoorde in de
tweede helft het enige doelpunt.
In de eerste helft startte Telstar wervelend. De Velsenaren kwamen een aantal keer
dichtbij door goede kansen
voor Platje en Novakovich.
Meerdere malen gingen de
handen op elkaar na goede
aanvallen van de Witte Leeuwen. Sparta was slechts een-

Zing mee met Sparkle

ZoMiPo in
De Brulboei
IJmuiden - Het ZondagMiddagPodium
presenteert zondag 14 januari een
prachtig optreden van La
Musiquette in Buurthuis De
Brulboei, Kanaalstraat 166,
IJmuiden. U hoort bekende en onbekende, rustige
en vrolijke solo’s en duetten.
Mede door de mooie kostuums een lust voor oog en
oor. De voorstelling begint
om 14.00 uur en vanaf 13.30
uur is de zaal open. Kaarten à 5 euro zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij alle
ZoMiPo-locaties en zondag
aan de zaal.

Jeugd in beweging
tijdens Mega Sportmix
IJmuiden - Vrijdag 5 januari vond de Mega Sportmix
plaats in Sporthal IJmuidenOost.
150 kinderen kwamen naar
deze leuke sportinstuif, die
wordt georganiseerd in het
kader van Velsen Beweegt.
Met medewerking van onder

Dennis op de foto, kwam na
afloop nog even naar hem toe:
,,Hallo, Ik ben Hilly. Ik vind dat
je geweldig goed hebt gezongen. We hebben er echt van
genoten!’’ (foto: aangeleverd)

meer Buurtsport kon er worden meegedaan aan: voetbal,
hobbelbobbelbaan,
touwzwaaien en hockey.
Donderdag 1 maart beweegt
het evenement zich naar het
Polderhuis in Velserbroek.
Zie ook www.velsenbeweegt.
nl. (foto: aangeleverd)

Velserbroek - Zangroep
Sparkle heeft in 2017 zijn
twintigjarig jubileum groots
gevierd. In oktober zijn er
twee voorstellingen gegeven onder begeleiding van
een live-band met daarin
toppianist Arthur Postma,
bekend van onder meer de
Marathon. De dames van
Sparkle zongen in diverse
talen liedjes uit films, van
het songfestival en uit musicals. Spetterende shows,
beide avonden uitverkocht.
Sparkle wil blijven vernieuwen en verjongen. Op dit
moment is het koor op zoek
naar nieuwe nummers voor
het repertoire. Daarnaast
vindt Sparkle het leuk als
er nieuwe, jongere leden bij
komen. Ook vrouwen jonger dan 45 jaar kunnen zo
meedoen. Geen audities,
strenge jury of omgedraaide stoelen.
Sparkle is een koor met 55
vrouwelijke leden, verdeeld

over drie stemgroepen: sopranen, mezzosopranen en
alten. Voor de leden zijn
redenen om te zingen bij
Sparkle: het samen optreden (Paradiso, Korenlint), de
prachtige arrangementen
van dirigent (en professioneel trompettist) Frank Anepool en steeds beter worden met zingen. Naast uiteraard de gezellige repetitieavonden en de energie die je krijgt: ‘Van zingen
word ik blij’, vertelt één van
de leden.
Wil je dat een keer meemaken? Je vindt Sparkle op
woensdagavonden van 20
uur tot 22 uur in de Hofstede in Velserbroek. Als je een
keer wilt proberen hoe leuk
zingen bij Sparkle is, ben je
daar van harte welkom op
één van de open avonden
op 17, 24 en 31 januari. Je
kunt Sparkle ook vinden op
Facebook: Sparkle Velsen.
(foto: aangeleverd)
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Het Volk zorgt voor
verbaal vuurwerk

Velsen - “Bert Bunschoten en Wigbolt
Kruiver zijn de grootmeesters van de vertolking van de tragische mens die ondanks
zichzelf komisch is.” Dat schreef Scènes
over ‘De God van de Slachting’ van de
Haarlemse theatergroep Het Volk en gaf
de voorstelling vier sterren.
Het typeert hun oeuvre en de keuze voor dit
prachtige en beroemde stuk van Yasmina
Reza dat op dinsdag 30 januari (20.15 uur)
te zien in de Stadsschouwburg Velsen. Want de toneelvoorstellingen van Het Volk
gaan vaak over de het menselijk onvermogen. Dat onvermogen zit ook
in ‘De God van
de Slachting’
waarbij twee
echtparen,

als fatsoenlijke ouders, een akkefietje tussen hun zoons willen uitpraten.
Gaandeweg blijken woorden – en vooral woordkeuzes – de laagjes vernis van de
beschaving er grondig af te schuren tot er
alleen nog een (verbaal) slagveld overblijft.
Vorig seizoen maakte Het Volk al indruk in
het Witte Theater met ‘Veteranen’, nu zullen
ze met ‘De God van de Slachting’ voor het
eerst hun opwachting maken in de Stadsschouwburg Velsen. Prijs: 22 euro inclusief
pauzedrankje en garderobe. Zie ook www.
stadsschouwburgvelsen.nl of bel 0255515789. (foto: Hans Vissers)

Topacteurs Reinier en Renée
Soutendijk in ‘Roem’
Velsen - In het nieuwe toneelstuk ‘Roem’ van Ger Thijs
(o.a. ‘De Kus’) gaat het over een acteur wiens personage
uit een populaire politieserie wordt geschreven. Om te kijken hoe zijn leven verder moet, gaat hij in therapie bij een
bijzondere psychiater. Thijs schreef het met acteurs Victor
Reinier (al jaren succesvol te zien in ‘Flikken Maastricht’)
en Renée Soutendijk (o.a. ‘Moordvrouw’) in zijn achterhoofd. Niet toevallig omdat acteurs en personages zo wel
heel dicht bij de werkelijkheid komen te staan. Op woensdag 31 januari (20.15 uur) staan de topacteurs met ‘Roem’
in de Stadsschouwburg Velsen. Prijs: 29,50 euro inclusief
garderobe en pauzedrankje. Zie ook www.stadsschouwburgvelsen.nl of bel 0255-515789. (foto: Ben van Duin)

REPETITIES ‘LANG GELEDEN”
VAN START MET VAN UNNIK

Velsen - In de studio van Van Hoorne Entertainment zijn vorige week de repetities begonnen voor de nieuwe voorstelling ‘Lang Geleden…’. Als startsein van de repetitieperiode
werd met de cast en crew een grote slagroomtaart aangesneden. Velserbroeker Robbert van
Unnik (regisseur/solist uit De Grote Kerstshow)
is op zaterdag 21 april (14.30 uur) in zijn ‘eigen’
Stadsschouwburg Velsen te zien met ‘Lang Geleden’ een bijzondere muzikale tijdreis door enkele spraakmakende verhalen uit/gebaseerd
op het bekende kinderboek van Arend van
Dam.
In het theateravontuur ‘Lang geleden…’ is het
levensverhaal van Willem van Oranje te zien,
verteld door een gezelschap van enthousiaste, hedendaagse theatermakers. Ook komen
de bezoekers oog in oog te staan met Hugo de
Groot en Jacoba van Beieren. Sommige verhalen klinken bijna te sprookjesachtig om waar
te zijn, maar ze zijn allemaal echt gebeurd! Met
échte pure livemuziek, onvervalste humor en
prachtige kostuums geniet jong én oud van onze vaderlandse geschiedenis.
De regie is in handen van kinderboekenschrijver, acteur en poppenspeler Mark Haayema.
De muziek met middeleeuwse invloeden is gecomponeerd door Roel van den Nieuwenhoff
en wordt door de acteurs zelf live gespeeld. Zowel in het decor als in de kostuums zijn de te-

keningen van Alex de Wolf terug te zien.
In samenwerking met Uitgeverij Unieboek |
Het Spectrum presenteert Van Hoorne Entertainment de educatieve voorstelling ‘Lang geleden…’, gebaseerd op het gelijknamige boek
van Arend van Dam en Alex de Wolf. Het populaire boek, waarvan inmiddels ruim 200.000
exemplaren zijn verkocht, maakt de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis toegankelijk voor kinderen en is niet
meer weg te denken uit het huidige basisonderwijs.
Prijs: 20 euro inclusief garderobe. Zie ook www.
stadsschouwburgvelsen.nl of bel 0255-515789.
(foto: Van Hoorne Entertainment)

Muzikale battle
Velsen - Zij zingt al jaren de
sterren van de hemel en hij
weet meteen te raken met
zijn gevoelige songs. Op donderdag 1 februari (20.15 uur)
staan zangeres Mathilde Santing en de Portugees-Nederlandse zanger en gitarist Fernando Lameirinhas voor het
eerst samen op het toneel van
de Stadsschouwburg Velsen.
Die twee laten je in de palm
van hun hand luisteren naar
het verhaal van een lied. Twee
fenomenale artiesten, met totaal verschillende muzikale achtergronden. Onder leiding van componist en pianist Thijs Borsten betreedt het

tweetal de muzikale boksring.
Op die manier proberen zij elkaars repertoire eigen te maken. Dit muzikale duel kent in
ieder geval een grote winnaar:
het publiek.
Onder de noemer ‘De Uitdaging’ presenteert Thijs Borsten
al een aantal jaren muzikale
confrontaties en verbindingen
met grote artiesten en zangers
uit alle windstreken. Dat leidt
steevast tot verrassende muzikale performances.
Prijs: 25 euro inclusief garderobe en pauzedrankje. Zie ook
www.stadsschouwburgvelsen.
nl of bel 0255-515789. (foto:
aangeleverd)
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Geef uw mening

Burgerpanelonderzoek
RTV Seaport
De gemeente Velsen en RTV
Seaport zijn benieuwd naar uw
mening over de radio- en televisieprogramma’s van RTV Seaport.
Hiervoor loopt een onderzoek via
het Burgerpanel Velsen. Ook u
kunt hieraan meedoen tot 15 januari via Twitter of Facebook
(gemeente Velsen).

Receptie druk bezocht
Maandagavond 8 januari jl. ontving het college van burgemeester en wethouders ongeveer
250 belangstellenden tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst in de burgerzaal van het gemeentehuis.

Vertegenwoordigers van verenigingen, bedrijfsleven, politieke partijen, maar ook gewone burgers kwamen het college de hand drukken. In
een pakkende toespraak riep burgemeester Frank Dales zijn gehoor op
de handen uit de mouwen te steken

voor de medemens. Verder zou hij
graag willen afrekenen met negatieve berichtgeving op sociale media.
Dales pleitte voor meer aandacht
voor positieve dingen. “Samen zijn
we Velsen, samen leven we in Velsen en laten we onze positieve energie gebruiken om Velsen nog mooier,
leefbaarder en beter te maken”, aldus
de burgemeester.
Op de foto (Reinder Weidijk) zijn
burgemeester Frank Dales en echtgenote Marieke druk in gesprek.

Bijdrage vrijwilligers
Nationaal Park
Vrijwilligersorganisaties die actief (willen) zijn in en voor het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland kunnen verzoeken om een
bijdrage. Voor kleine projecten
op het gebied van natuur in de
regio Zuid-Kennemerland heeft
het Nationaal Park Zuid-Kennemerland een beperkt budget beschikbaar.

Het gaat om vrijwilligersorganisaties die onder beheerders als het
Provinciaal Waterleidingbedrijf
Noord-Holland (PWN) vallen. Verder is het van belang dat de organisatie een rechtspersoon is (vereniging, stichting of een formele werkgroep daarvan). De bijdrage is bedoeld om vrijwilligersorganisaties
in de gelegenheid te stellen projec-

Het onderzoek helpt bij het verder ontwikkelen van RTV Seaport.
De gemeente Velsen wil vooral weten wat ú vindt van de verslaggeving
over de gemeenteraad. De gemeente
Velsen kijkt ook naar mogelijkheden
om de politieke arena van Velsen zo
goed en aantrekkelijk mogelijk in
beeld te krijgen voor haar inwoners.
Het gaat dan om raadsvergaderingen, politieke bijeenkomsten in Velsen en om interviews met politici.
De omroep zelf gebruikt het onderzoek om nog beter te voldoen aan
de behoefte van kijkers en luiste-

raars. Ook helpt het onderzoek bij de
ontwikkeling van de Streekomroep
IJmond met Beverwijk en Heemskerk.
Op 25 januari staat RTV Seaport als
onderwerp op de agenda van de gemeenteraad van Velsen. De uitkomsten van het Burgerpanelonderzoek
worden daarbij betrokken. (foto: gemeente Velsen)

Uit het college

ten uit te voeren die van belang zijn
voor ons ationaal ark uid-Kennemerland.
Voor aanmelding en richtlijnen:
www.np-zuidkennemerland.nl. De
bijdrage dient aangevraagd te worden met behulp van het Aanvraagformulier bijdrage 2018 ‘voorzieningen vrijwilliger’. Graag dit formulier voor 1 april aanstaande
mailen naar smitg@noord-holland.nl. (foto: Pixabay)

Verkoop Kanaalstraat 257: De gemeente heeft marktpartijen van
Velsen gevraagd wat er zou kunnen
met het pand Kanaalstraat 257 in
IJmuiden. Zes partijen hebben hun
ideeën daarover ingediend. Met hen
volgt nog een ronde gesprekken om
hun plannen duidelijker te krijgen.
et de verenigingen die nog in Kanaalstraat 257 itten, wordt gesproken over herhuisvesting.

tic, blikken en drankpakken. Die
scheiden inmiddels 5x meer plastic, blikjes en drankpakken-afval dan voor die tijd. Inwoners van
IJmuiden, Velserbroek en VelsenNoord krijgen in het voorjaar van
2018 informatie over wanneer zij
hun oranje rolcontainer krijgen.
Die vervangt bij hen straks de grijze
rolcontainer; het restafval mag dan
voortaan ondergronds.

n Velsen hebben inmiddels de bewoners van 6.000 laagbouwhuizen
een oranje rolcontainer voor plas-

Meer informatie op: www.velsen.nl/
bestuur-organisatie/gemeenteraad/
raadskalender/collegeberichten
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Wie worden de Velsense sportkampioenen van 2017?
De gemeente Velsen vraagt iedereen om kandidaten voor te
dragen voor de titel van Velsense Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent (tot 18 jaar) en Master (vanaf 40 jaar) van het jaar
2017.

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het Sportgala op vrijdag 9 maart 2018 in het Thalia Theater in IJmuiden. Bent u iemand die
aan onderstaande voorwaarden voldoet of kent u iemand, of een team,
dat aan onderstaande voorwaarden
voldoet, geef deze sporter(s) dan
vóór 22 januari 2018 op via de aanmeldknop op de website van www.
sportgalavelsen.nl of stuur een email naar sportgala@velsen.nl.
Elk jaar kiest de gemeente Velsen haar sportkampioenen en worden andere sporters in het zonnetje gezet. Wie een kandidaat kent,
mag hem of haar of een heel team
voordragen. Er zijn vijf categorieen: Sportman, Sportvrouw, Sport-

ploeg, Talent en Master. De prestatie dient behaald te zijn in het kalenderjaar 2017 en de sport moet onderdeel zijn van een sportbond die
aangesloten is bij het NOC*NSF.
Een deskundige jury bepaalt wie de
winnaars zijn. De prijsuitreiking
vindt plaats in het Thalia Theater in
IJmuiden en de presentatie van het
Sportgala is in handen van Frank
Snoeks, sportverslaggever bij Studio Sport.
Wie kun je nomineren?
Individuele sporters die lid zijn van
een Velsense vereniging; dat mag
een niet-Velsenaar zijn die lid is van
een Velsense vereniging of een Velsenaar die lid is van een niet-Velsense vereniging. Teamsporters die
uit Velsen komen en lid zijn van een
team dat niet uit Velsen komt worden individueel genomineerd.
Hele teams, als het een Velsens team
is, inclusief alle niet-Velsense leden.
Aan welke criteria moet de nominatie voldoen?

- Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een Nederlands kampioenschap
van een toernooi of wedstrijdenreeks.
- Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een Europees kampioenschap.
- Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een Wereldkampioenschap.
- Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een Wereldbekerkampioenschap.
- Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een Europacupwedstrijd.
- Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een wedstrijd van vergelijkbaar niveau als de punten onder b) tot en
met e).
- Als je een individuele sportprijs
hebt gewonnen van een officiële
sportbond.
- Als je een individuele sportprijs
hebt gewonnen tijdens een internationaal toernooi.
Aanmelden.
Nominaties moeten vóór 22 januari 2018 worden doorgegeven via
de aanmeldknop op de website van
www.sportgalavelsen.nl Ook kunt

u de nominaties mailen naar sportgala@velsen.nl. Voor vragen kunt u
bellen met Simon de Weers, afdeling
Sportzaken gemeente Velsen: 0628302505. (foto: Reinder Weidijk)

Meeuwen doen altijd
hetzelfde
Meeuwen zijn gewoontedieren,
ze vliegen meestal dezelfde routes en nestelen op hun oude plek.
Handig om te weten – ter voorbereiding op het broedseizoen!

Meeuwen doen altijd hetzelfde: ze
zijn ‘vliegvast’ en ‘honkvast’. Oftewel: ze vliegen altijd dezelfde routes
– ook al is dat soms wel 80 kilometer per dag – en ze nestelen steeds op
dezelfde plek. Meeuwen komen wel
vier jaar lang terug op het nest waar
ze vorige keer gebroed hebben. Wie
ze weg wil hebben, moet dus wel een
tijd volhouden!
Meeuwen nestelen graag op daken.
Een dak is een goede bescherming –

mensen komen er niet, en roofdieren
zoals vossen ook niet. Platte daken
zijn erg in trek, maar ook op schuine daken zitten ze graag. Ze zitten
het liefst op plekjes rond de schoorsteen; dat biedt beschutting en is lekker warm in de winter. Of ze zitten
bovenop een dakraam (op een schuin
dak), bovenop een dakkapel, tegen
een lichtkoepel, tegen de dakrand, of
elke andere plek waar het nest minstens aan één kant beschut ligt.
Vanaf februari beginnen ze met het
maken van een nest. Wilt u ze niet op
uw dak hebben? Maak het ze moeilijk! In de volgende artikelen geven
we tips en suggesties. (foto: gemeente Velsen)

College bezoekt Molenweid
Sinds april 2017 leven 30 ouderen met dementie hun eigen leven in De Molenweid, met steun
van Zorgbalans en Velison wonen.
Burgemeester en wethouders gingen op bezoek en waren onder de
indruk.

Open sinds april 2017 en nu al een
nieuw thuis voor 30 kwetsbare ouderen. Wethouders en burgemeester waren dinsdag 9 januari jl. te
gast bij de ‘De Molenweid, een nieuwe woonvoorziening voor ouderen
in Velserbroek. Het zijn 30 splinternieuwe appartementen, gezamenlijke huiskamers en een mooi terras,

die er voor zorgen dat de nieuwe bewoners, zoals ouderen met dementie, zich prettig en thuis voelen. Alles gaat zoveel mogelijk als thuis, zodat bewoners op hun eigen manier
verder kunnen leven. Bijvoorbeeld
doordat ze zelf bepalen hoe laat ze
opstaan, of ze een huisdier willen en
of ze met de groep willen eten. Het
nieuwe gebouw, tot stand gekomen
door de samenwerking tussen Velison wonen en Zorgbalans, helpt daar
bij. “Een hele fijne manier van zorg
voor kwetsbare ouderen en daarom
een visitekaartje voor Velsen”, aldus
wethouders en burgemeester. (foto:
gemeente Velsen)
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Besluitenlijst gemeenteraad 21 december 2017
gebonden Budget zijn gewijzigd.
Her iening begroting mond Werkt 2017-1 en her iene primaire begroting 2018 & meerjarenraming 2019 t/m 2021 inclusief werkplan 2018
IJmond Werkt!
Vernieuwing (cli nten-) participatie in het sociaal domein.
Verordening eugdhulp mondgemeenten 2018.

De gemeenteraad van Velsen heeft in de raadsvergadering de volgende besluiten vastgesteld:

inanci le Verordening 2017.
ienswij e tichting B K
muiden. De raad heeft geen wensen en
bedenkingen bij het voornemen van het college tot het oprichten van de
tichting B K muiden. roenLinks heeft tegen gestemd.
nnovatiefonds KB Velsen. De raad heeft dit onderwerp van de agenda
gehaald en komt terug in de sessie van 11 januari 2018.
Bestemmingsplan muiden-Oost.
Verordening maatschappelijke ondersteuning mondgemeenten. en
amendement van roenLinks is aangenomen waarbij de tarieven die
worden gehanteerd voor de vaststelling van de hoogte van het persoons-

Aan het eind van de raadsvergadering heeft de heer Erik Droogh, steunfractielid van roenLinks, de belofte afgelegd.
Wilt u meer ien of le en over de e raadsvergadering Kijk op www.velsen.
nl/gemeenteraad en klik op de datum 21 december 2017 in de raadskalender.

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.

in het gemeentehuis. Het KCC is 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

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 Discriminatie aken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014 alle
vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch
gemeenteblad. Daarnaast wordt er ook
gepubliceerd op de Infopagina van de
gemeente in de huis-aan-huisbladen
De Jutter en De Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op
www.velsen.nl. 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 29 december 2017 tot en
met 5 januari 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.

Santpoort-Noord
Groenlaantje 10-8000, legaliseren
van het bestaande gebruik en opstallen t.b.v. kleinschalige zorgboerderij (waaronder het kappen van 13
bomen)(02/01/2018)70-2018.
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 22, oprichten garage (29/12/2017) 33368-2017. (gemeentelijk monument)

Velsen-Noord
Starrebosstraat 11, verwijderen
draagmuur (04/01/2018).
206-2018
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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn
waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes weken:
IJmuiden
Celsiusstraat 47, plaatsen twee dakkapellen (03/01/2018) 29744-2017.
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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 spoedeisen-

de gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank 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.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17, plaatsen dakkapel (05/01/2018) 27458-2017.

Velserbeek 5, plaatsen van speeltoestellen (08/01/2018) 32008-2017.
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 59, kappen 7 bomen
(05/01/2018) 31351-2017;
Louise de Colignylaan 5, kappen
boom (05/01/2018) 30101-2017;
Louise de Colignylaan 28, vervangen dakkapel, plaatsen erker
(05/01/2018) 30131-2017.
Velserbroek
Korteweid 5, schoonheidssalon aan
huis (05/01/2018) 30746-2017.
Verleende evenementenvergunning APV artikel 2:17

Velsen-Zuid
Hardloopevenement Krinkels Beeckestijn Cross, op 28 januari 2018 van
10.00 tot 12.45 uur, locatie: Landgoed Beeckestijn (5-01-2018) 297612017.
Verleende
filmvergunningen
APV artikel 2:12
IJmuiden
Filmopnamen “Moordvrouw”, op 12
januari 2018 van 6:30 uur t/m 21:30
uur. Locatie Kennemerlaan t.h.v.
Moerbergplantsoen
(8-01-2018)
32921-2017.

Kapmeldingen
Nabij het perceel Andreaweg 10 in
Velsen-Noord ( rondom het handarbeidcentrum) worden 54 populieren gekapt. De bomen zijn in slechte
staat en vormen gevaar voor gebouw
en omgeving.

Op de Heirweg, langs fietspad naar
de Wijkermeerweg in Velsen-Noord
wordt een es gekapt. De boom staat
los en is zeer gevaarlijk voor de omgeving.

Op de hoek Broekeroog / Kamp in
Velserbroek wordt een populier gekapt. De boom moet weg, omdat het
fietspad wordt geasfalteerd.

Op de Rijksweg tussen nr. 241 en 243
in Santpoort-Noord worden twee iepen en vier populieren gekapt. De
bomen staan in de weg, omdat het
fietspad wordt geasfalteerd.

Verordening op uitgangspunten financieel beleid
Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede
de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Velsen 2017

- per gelijke datum Verordening op de uitgangspunten voor het financieel
beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting
van de financiële organisatie van de gemeente Velsen 2014 in te trekken.

De raad van Velsen heeft in haar vergadering van 21 december 2017 besloten:

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het elektronisch gemeenteblad.

- de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede
de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Velsen 2017 vast te stellen;
- de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede
de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële
organisatie van de gemeente Velsen 2017 in werking te laten treden op de
dag na publicatie;

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Deze verordening wordt ook gepubliceerd op de website www.overheid.nl.

