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Hoog vadergehalte bij de Huttenbouw

IJmuiden timmert erop los
IJmuiden - Er werd zaterdag 
flink op los getimmerd bij de 
Huttenbouw in IJmuiden. Niet 
alleen kinderen, maar ook veel 
vaders en een stel moeders han-
teerden de hamers en zagen met 
verve. Binnen een paar uur na 
de opening op zaterdagochtend 
verrezen al de mooiste bouw-
werken aan de Keetberglaan.
Veel ouders grepen de vrije za-
terdag aan om met hun kinde-
ren samen aan de slag te gaan. 
,,Dan weet ik hij stevig staat’’, 
zegt Erwin Steltenpohl, de vader 
van Lars. Samen met voetbal-
vrienden en buren en vier kin-
deren bouwen ze aan de etage 
van een avontuurlijke hut. Al lijkt 

het er eerst een beetje op of de 
vier kinderen in een grote box 
worden ingesloten door hun va-
ders. Zodat ze even hun handen 
vrij hebben? ,,Nee, dat is niet de 
bedoeling’’, lacht Erwin. Geluk-
kig klimmen de jonge timmer-
lieden er snel weer uit en laten 
Lotte, Storn, Lars en Jona (foto) 
zien dat zij zelf ook prima kun-
nen timmeren en zagen.
De Huttenbouw in IJmuiden was 
bijna niet doorgegaan omdat er 
asbest zou zijn gevonden op het 
veldje dat beschikbaar was ge-
steld. Ondernemers schoten 
toen nog toe om een veldje aan 
de Kromhoutstraat ter beschik-
king te stellen. Maar de GGD 

stelde dat het veld veilig was en 
zo ging de Huttenbouw in IJmui-
den toch door. Behalve timmeren 
en zagen en natuurlijk spelen in 
en op de hutten, wordt er nog 
veel meer georganiseerd voor 
de kids. Zo komt er een spring-
kussen, worden er badges ge-
maakt,  is er een playbackshow 
en schminken. Kinderen konden 
van zaterdag tot en met donder-
dag bouwen. Op vrijdag (mor-
gen) worden de hutten helaas 
weer afgebroken, maar kan wor-
den terug gekeken op een fan-
tastische Huttenbouw met heel 
aardig zomerweer. Met dank aan 
de organisatie, vrijwilligers en 
ondernemers. (Karin Dekkers)

IJmuiden - Tijdens een vaar-
tochtje langs de kust werd de 
boot van Remco en Rick Glas 
opeens omringd door meerde-
re bruinvissen. Het weerhield de 
opvarenden er niet van om een 
verfrissende duik te nemen. Het 
was de afgelopen dagen volop 
zomer, met temperaturen ruim 
boven de 25 graden. Het prachti-
ge weer viel samen met de start 
van de zomervakantie. Daar-
door waren de stranden overvol 
en deed de horeca goede zaken. 
(foto: Remco Glas)

Zwemmen met 
bruinvissen
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
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Huisartsen: 
De post van de Velsense huisartsen (ten 
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te 
bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen: 
Bereikbaar via 023-5201205
Bereikbaar via 06-46410471
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten 
kantoortijden kunt u bellen met: 0900-
8212230 of 020-5709595. Voor onze 
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode 
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.

Opvoedinformatie: 
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent on-
dersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur. 
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie 
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo: 
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond: 
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het 
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond: 
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op 
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Vel-
serbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt 
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord: 
Voor spoedeisende gevallen: ma. t/m vrij. van 18.00 tot 19.00 uur, za. 
van 09.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 15.00 tot 17.00 uur; 
v.a. vrij. 18.00 uur tot precies één week later heeft dienst: Apotheek ‘t 
Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 023-5378284.
Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht  
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Kennemer Gasthuis locatie Noord:
Vondelweg 999, Haarlem, ma. t/m zo. 08.30 - 23.00 uur, tel. 023-5454422.
Apotheek Santpoort-Zuid: Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal 
Apotheek, Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord: 
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen: 
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden. 
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op 
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, e-
mail: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor 
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance: 0255-533239. 
24 uur per dag, 7 dgn. per week bereikbaar voor het verlenen van 
eerste hulp en vervoeren van gewonde, zieke en ontheemden dieren.
Dierenbegraafplaats Velsen: 0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur: 
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van  
Notarishuis IJmond.
Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg  
Kennemerland (IKG): 023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.) 
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
Stichting Korrelatie: Voor (anonieme) hulp, informatie en advies 
bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-18.00 uur. 0900-1450 (15 ct/pm). Mailen kan 
24 uur per dag naar: vraag@korrelatie.nl  Chatten op werkdagen van 
09.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl
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
Socius Maatschappelijk Dienstverleners:
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor informatie/afspraken met algemeen 
maatschappelijk werk telefonisch bereikbaar via 088-8876900.
Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd: Sociaal raadslieden en de Formulieren-
brigade van Socius Maatschappelijk Dienstverleners., ouderenadviseurs van Zorgbalans, 
Gehandicaptenraad Velsen, Tandem en MEE. Tijdens kantooruren bereikbaar op telefoon-
nummer 088-8876900.
Dijk en Duin, specialist in psychiatrie: 
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in vol-
wassenen en ouderenzorg. Voor informatie kijkt u op de website 
www.dijkenduin.nl of belt u met onze informatieservice tussen 10.00 
en 16.00 uur op nummer 088-3580100 (lokaal tarief)
Voedselbank Velsen: 
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks  
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg. 
Op afspraak via 088-8876900, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg: 
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl

Groener en duurzamer 
door Weeren en wind
Regio - Woensdagmiddag 11 juli 
heeft Hans Weeren een volgende 
stap gezet in het nog duurzamer 
en groener maken van het beken-
de schoonmaakbedrijf op het Be-
veland 1 in Beverwijk. Met één 
klap op een grote startknop na-
men de kinderen van Hans Wee-
ren een stijlvolle windturbine op 
het parkeerterrein voor het bedrijf 
feestelijk in gebruik.
Onder goedkeurend toezicht van 
de heer B. Pannekeet, de direc-
teur van de Milieudienst-IJmond 
en de heer L. Schram, wethou-
der van Economische Zaken en 
Milieu van Beverwijk, begon de 
windmolen meteen na de confet-
ti-regen met het opwekken van 
groene stroom. De windmolen 
kan per jaar een aanzienlijke be-
sparing aan conventionele ener-
gie opleveren.
Meteen na de ingebruikname van 
de moderne en compacte wind-
turbine kondigde een enthousias-
te Hans aan dat een tweede wind-
molen reeds besteld is. Mede met 
deze twee stroomopwekkende 
windmolens hoopt Hans Weeren 

in de nabije toekomst energie-
neutraal te zijn. Naast windener-
gie maken de schoonmaakspeci-
alisten van Hans Weeren ook ge-
bruik van elektrische auto’s, bi-
ologisch afbreekbare producten 
en duurzame en efficiënte werk-
methoden. De groene kleur in de 
huisstijl van de toonaangeven-
de schoonmakers is duidelijk een 
bewuste keuze en verdiend. Hans 
Weeren BV, Schoonmaakstpecia-
listen, Beveland 1 in Beverwijk, te-
lefoon 0251-212354.

YogaStyles, een nieuw 
yoga- en meditatiemerk
Santpoort-Noord - Een jaar ge-
leden moesten Ad en Anke Koops 
van Uit den Vreemde hun Yoga-
centrum gaan inrichten. Al snel 
bleek dat er slechts een beperkt 
aanbod van importeurs van yoga- 
en meditatie-artikelen in Neder-
land was. Toen ontstond het am-
bitieuze plan om een eigen yoga-
merk te starten.
YogaStyles is inmiddels een bij 
het merkenbureau Benelux gere-
gistreerd merk en de eerste con-
tainers uit China en India zijn ge-
arriveerd. YogaStyles heeft zich 
met name gespecialiseerd in de 
ontwikkeling van de zogenaam-
de EKO-series. Yoga- en medita-
tie-artikelen die met respect voor 
mens en milieu geproduceerd 
worden. Zo zijn de meditatiekus-
sens gemaakt van gecertificeerd 
biologisch katoen en de yoga-

matten van onder andere TPE, 
een biologisch afbreekbaar ma-
teriaal. Inmiddels groeit het dea-
ler-netwerk gestaag en zijn er 
op dit moment vele nieuwe arti-
kelen in ontwikkeling. Tijdens de 
jaarmarkt worden belangstellen-
den in de gelegenheid gesteld de 
YogaStyles artikelen te proberen 
in de yogaruimte boven de win-
kel van Uit den Vreemde in de 
Hoofdstraat. Zie advertentie voor 
speciale jaarmarktaanbieding of 
kijk op www.yogastyles.nl.
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Lekker lui liggen lezen
Zonnige Strandbieb 
feestelijk geopend
IJmuiden aan Zee - Zater-
dagochtend is de Strandbieb in 
IJmuiden feestelijk geopend. Tot 
en met 1 september kun je als 
strandganger gratis terecht bij 
de Strandbieb voor een boek of 
tijdschrift om lekker lui te liggen 
lezen op het strand. En je hoeft 
geen lid te zijn van de biblio-
theek. Maar ook organiseert de 
Strandbieb allerlei leuke activi-
teiten op het strand.
De opening was een mooie de-
monstratie van de veelzijdigheid 
van de Strandbieb. Wethouder 
Westerman was de eerste die 
een van de houten picknicktafels 
mocht beschilderen. Hij creeer-
de een prachtige zon. Zelf is hij 
ook dol op lezen, hij is zelfs be-
zig een boek te schrijven, waar-
voor hij deze zomer bibliotheken 
in Azië bezoekt. Maar een mooi 
strand en veel lezen is ook een 
geliefd tijdverdrijf voor hem. Een 
zonnetje is daarbij wel fi jn.
Na de opening door wethouder 
Westerman mochten alle kinde-
ren helpen twee picknicktafels 
te beschilderen. Daarna begon 
meesterverteller Wijnand Stomp 
op creatieve wijze aan een nieuw 
verhaal, dat begon met zijn jeugd 
in Suriname.
Ook werd er nog een mooie prijs 
weggegeven, een diner voor 
twee, op het strand. Daarvoor 
hoefde je alleen op Facebook de 
site van de Strandbieb te waar-

deren. De prijs ging naar Rosan-
na Smoor (links op de foto met 
dochter Britt). ,,Ik win nooit wat,’’ 
zegt deze IJmuidense. ,,Ik ga nu 
lekker met mijn man en kinde-
ren uit eten bij Paviljoen Noord-
zee. We zitten de hele zomer op 
het strand en komen elk jaar 
vaak bij de Strandbieb.’’ Dochter 
Britt leent vooral tijdschriften bij 
de Strandbieb, daarbij is de Tina 
haar favoriet.
Dankzij subsidie van de ge-
meente Velsen is de Strandbieb 
in IJmuiden de enige van Neder-
land. Initiatieven in andere kust-
plaatsen waren minder succes-
vol.
,,Wij hebben in Velsen een brede 
visie’’, zegt Joris Komen, van Bi-
bliotheek Velsen. ,,Bij ons draait 
alles om informatie en dat komt 
uit veel meer dan boeken. Daar-
om organiseren we op het strand 
ook veel activiteiten, voor kinde-
ren en volwassenen. Zelf geef 
ik een fotografi ecursus. Mede-
werkster Anouk doet de kinder-
activiteiten.’’
Verdeeld over de zomer zijn er 
tal van activiteiten, van vliege-
ren tot knutselen voor kinderen 
en natuurlijk wordt er regelma-
tig voorgelezen. Voor volwasse-
nen is er bijvoorbeeld een keer 
poweryoga, maar ook speksteen 
bewerken.
Alle activiteiten zijn terug te vin-
den op www.bibliotheekvelsen.nl

IJmuiden - Velsen Lokaal wil 
van het college weten hoe de 
aanbesteding is verlopen van 
gebouw B van het stadhuis. Van-
uit de samenleving zijn geluiden 
ontvangen, dat de selectiecrite-
ria buitenproportioneel en ge-
clusterd is aangeboden door een 
bureau uit Veenendaal, zodat het 
lokale bedrijfsleven geen kans 
heeft kunnen maken op een op-
dracht. Tijdens de raadsvergade-
ring van 9 februari van dit jaar 
gaf de gemeenteraad uitdruk-
kelijk aan om de renovatiewerk-
zaamheden in onderdelen te la-
ten aanbesteden, zodat het loka-
le en regionale bedrijfsleven mee 
kon dingen naar het werk. Een 
SP-motie van die strekking bleek 
overbodig, zo meldde wethouder 
Westerman, want hij had goed 
geluisterd en was het eens met 
deze gevoelens. Tevens wees hij 
op het feit ‘dat lokale onderne-
mers kennis hebben van dit ge-
bied en een aantal andere voor-
delen hebben, ondermeer gerin-
gere reis- en transportkosten. 
Dus als ze dat slim zouden mee-
nemen, dan zou dat een belang-
rijke factor zijn.’ Rond diezelfde 
tijd stemde de voltallige Twee-
de Kamer in met het wetsvoor-
stel op een verbod op cluste-
ring van opdrachten en een ver-
bod op het stellen van buiten-
proportionele eisen aan referen-
tieprojecten van overheidsop-
drachten. Het demissionaire ka-
binet Rutte bekrachtigde dit on-
langs. Het is dan ook schrijnend 
te noemen, dat dit college wel de 
mond vol heeft van een Visie op 
Velsen, maar ondertussen ver-
geet dat we hier een lokaal be-
drijfsleven hebben. Met een op-
dracht als deze is een uitgele-
zen kans verkeken om de loka-
le bedrijven enig moed te geven 
in deze zeer moeilijke tijden. Zie 
ook www.velsenlokaal.nl.

VL stelt vragen 
over stadhuis

Velsen-Zuid - Met de theater-
workshop ‘Toneel op Stal’ treed 
je samen met leeftijdgenoten 
op een fabelachtige manier op 
in de leefwereld van de dieren 
van boerderij Zorgvrij. Je gaat 
je inleven in het dier dat je wilt 
zijn. Maar je kunt ook mas-
kers maken, decor bouwen, 
het weiland op tussen de die-
ren en meer…  De workshop 
wordt door Sabine Overtoom 
en Claribel Rodriguez Castil-
lo begeleid en is van dinsdag 
14 augustus tot en met don-
derdag 16 augustus van 10.00 
tot 15.30 bij Informatieboerde-
rij Zorgvrij in Spaarnouwde. De 
workshop is bestemd voor kin-
deren van 7 tot en met 9 jaar. 
Wil je meer weten, neem dan 
contact op met Sabine Over-
toom via 06–50651956 of stuur 
een e-mail naar sabine.over-
toom@hva.nl.

Theaterwork-
shop Zorgvrij

Donderdag 26 juli
Laatste dag Huttenbouw 
Keetberglaan IJmuiden.
Boerderij Zorgvrij dagelijks 
geopend. In de zomervakan-
tie elke dag van 13.30 tot 16.00 
uur knutselen met thema bijen.
Sonrise in Velserbroek (Zwa-
nebloemplantsoen) en IJmui-
den (Pleiadenplantsoen). Met 
activiteiten voor kinderen, van-
af 14.00 uur.
Optreden de Feestpiano’s 
bij  Pan & Cook, Kennemer 
Boulevard 332, IJmuiden aan 
Zee. Aanvang 20.30 uur. En-
tree gratis.

restaurant Pan & Cook  restaurant Pan & Cook  restaurant Pan & Cook  restaurant Pan & CookVrijdag 27 juli

Pieter Vermeulen Museum 
Driehuis open van 13.00 tot 
17.00 uur. Octopussen knutse-
len van 13.30 tot 14.30 uur. 
Sonrise in Velserbroek (Zwa-
nebloemplantsoen) en IJmui-
den (Pleiadenplantsoen). Met 
activiteiten voor kinderen, van-
af 14.00 uur.
Optreden zangers Hans 
Steiger en Robin Moojen in 
Het Zandhuis, Kennemer Bou-
levard 330, IJmuiden aan Zee. 
Aanvang 20.00 uur. Entree gra-
tis.

Zaterdag 28 juli

Dorpsfeest Santpoort: pro-
gramma in het hart van deze 
krant.
Open dag bij Bos Driver 
Academy voor aanstaande 
automobilisten/motorrijders. 
Met gratis theorielessen, inta-
kelessen en leuke acties. Wa-
teringweg 10, Haarlem Waar-
derpolder. Van 9.00 tot 17.00 
uur. www.driver-academy.nl
Kunstmarkt Spaarndam  van 
10 tot 17 uur. Om 14.00 uur 
kunstmarkconcert in de ou-
de kerk.
Zee- en Haven Museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Strandbieb IJmuiden aan Zee: 
vriendschapbandjes maken. 
Vanaf 13.30 uur. Kinderen van-
af 5 jaar.
Patronaat Haarlem: 90’s Now 
met Gary Global. Van 23.00 tot 
4.00 uur. 18+, entree 12 euro.
 
 Zondag 29 juli 

Dorpsfeest Santpoort: pro-
gramma in het hart van deze 
krant.

Pieter Vermeulen Museum 
Driehuis: Open van 13.00 tot 
17.00 uur.
Zee- en Haven Museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Strandbieb IJmuiden aan Zee: 
Samen Spelen: Beauty on the 
Beach, maak je mooi. Vanaf 
13.30 uur. Voor volwassenen 
en kinderen.
 
  Maandag 30 juli

Dorpsfeest Santpoort: pro-
gramma in het hart van deze 
krant.
  
 Dinsdag 31 juli

Dorpsfeest Santpoort: pro-
gramma in het hart van deze 
krant.
Pieter Vermeulen Museum 
Driehuis open van 13.00 tot 
17.00 uur.

Woensdag 1 augustus

Dorpsfeest Santpoort: pro-
gramma in het hart van deze 
krant.
Zee- en Haven Museum 
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum 
Driehuis open van 13.00 tot 
17.00 uur. Fossielen maken van 
13.30 tot 14.30 uur.
Strandbieb IJmuiden aan 
Zee: voorlezen en fotolijstje 
maken. Vanaf 3 jaar. Aanvang 
13.30 uur. Workshop lachyoga 
voor volwassenen: 13.30 uur. 
Zelf matje en handdoek meen-
men.
Patronaat Haarlem: Hen-
ry Rollins (Black Flag), vanaf 
21.00 uur. Entree 20 euro.

Donderdag 2 augustus
 

Dorpsfeest Santpoort: pro-
gramma in het hart van deze 
krant.

Nederlands AA Team 
Europees kampioen
Velsen - Het Nederlands Ca-
detten honkbalteam is zaterdag 
in Tsjechië Europees kampi-
oen geworden. Zij wonnen met 
10-5 van Duitsland. Nederland 
won eerder in de week alle vier 
de poulewedstrijden met ruim 
verschil, waaronder de eerde-
re wedstrijd met Duitsland met 
1-15. 
Acht van de spelers zijn aan-
gesloten bij APPM Rabbits, 
de Baseball Academy Kenne-
merland. Velsenaar en coach 

Robin van Doornspeek is trots 
op het team: ,,De jongens ble-
ken goed met de druk om te 
kunnen gaan en het was mooi 
om in de fi nale het Nederlands 
team te zien eindigen met een 
compleet Rabbits binnenveld. 
De acht spelers van Rabbits 
zijn: Nick Keur en Chiel Berk-
hout (Kinheim), Sander Nales 
en Paul Brands (Pioniers), Max 
Daijer (RCH Pinguin), Koen Hal-
derman en Tristan Kim (DSS) en 
Devano Pieter (The Bears).
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Oplossing elders in de krant

Tijdelijke afsluitingen
in Duin en Kruidberg
Velsen - Van 30 juli tot maart 
2013 wordt er hard gewerkt in 
Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland. Natuurmonumenten 
en PWN werken aan herstel van 
duingrasland en de Noordwest 
natuurkern. Paden die door 
werkverkeer worden gebruikt, 
worden vanwege de veiligheid 
tijdelijk afgesloten voor wande-
laars en fietsers. Op zondagen 
zijn deze paden wel open voor 
wandelaars. Eind maart zijn al-
le werkzaamheden klaar en zijn 
alle paden weer normaal toe-
gankelijk.
Als eerste gaan de Konings-
weg en het Olmenpad dicht. Dit 
is van 30 juli tot begin septem-
ber. Een maand later gaat de 
Zeeweg in Duin en Kruidberg 
dicht: van De Doorbraak (de 
afslag naar de Kennemerdui-
nen) tot het strand. In het na-
jaar gaan ook een aantal paden 
rond strandslag Kattendel in de 
Kennemerduinen dicht. Bij de 
duiningangen en bij de afslui-
tingen hangt informatie over de 
projecten en alternatieve rou-
tes. Ook op de website van Na-
tuurmonumenten zult u infor-
matie vinden over de afsluitin-
gen en suggesties voor alterna-
tieve routes.
De natuurprojecten verjongen 
het duingrasland en brengen 
stuivende duinen weer terug in 
de noordwesthoek van het Na-
tionaal Park Zuid-Kennemer-
land. Daar is spontane verstui-
ving door diverse oorzaken bij-
na verdwenen. Verstuiving is de 
beste manier om de duinen te 
verjongen en de biodiversiteit 
op lange termijn te behouden. 

Kleine stukken grasland wor-
den geplagd om de echte duin-
planten een nieuwe kans te ge-
ven. Ook wordt de Amerikaanse 
vogelkers weer aangepakt. Net 
als vorig jaar wordt het duinge-
bied uitgekamd en worden alle 
Amerikaanse vogelkersen dik-
ker dan 2 cm weggezaagd. Dit 
gebeurt tussen juli en novem-
ber. Volgende jaren worden de 
nog jongere planten aangepakt.
De projecten maken deel uit 
van het landelijke project Dut-
ch Dune Revival, waarvoor de 
Europese commissie een LIFE+ 
subsidie heeft gegeven. De Pro-
vincie Noord-Holland onder-
steunt het plan met een ILG-
subsidie. 
Na de zomervakantie worden 
enkele speciale excursies ge-
houden, waarbij de boswach-
ter belangstellenden meeneemt 
naar de werklocaties. Zie ook  
www.natuurmonumenten.nl/
duinherstel.

Juf Riny neemt afscheid 
van OBS De Duinroos
Velserbroek - Donderdag 19 ju-
li heeft juf Riny afscheid genomen 
van haar kleuters en ex-kleuters, 
nu oud-leerlingen van OBS De 
Duinroos. De reden hiertoe was 
dat ze met pensioen is gegaan. 
Ze bestaan nog, juffen die tot het 
einde blijven en zich nog net zo 
jong voelen als bij hun start. Juf 
Riny was een juf die de natuur de 
klas inhaalde, aanschouwelijk on-
derwijs, zoals kuikentjes, wande-
lende takken en kikkervisjes. Ook 
kon ze de mooiste thematafels in 

de klas maken. Ze was een ech-
te kleuterjuf, met een groot hart 
voor kinderen. Altijd had ze wel 
een prulletje, poppetje of plaat-
je voor een kind. Helaas brak juf 
Riny kort voor het einde van het 
jaar haar been door een val op het 
schoolplein en is ze in een rolstoel 
de laatste weken door de school 
gereden. Ze verdiende een groot 
feest en ze is dan ook flink in de 
bloemetjes gezet. Op de foto juf 
Riny met de bestuurder van Opo 
IJmond, de heer B. de Krey.

Verkeersstudie aanpak 
centrum IJmuiden
IJmuiden – Om het centrum van 
IJmuiden leefbaar, veilig en be-
reikbaar te houden wordt mo-
menteel hard gewerkt aan een 
verkeersstudie voor dit gebied. 

De vraag maatregelen wordt ook 
genoodzaakt omdat groot on-
derhoud nodig is aan de Lange 
Nieuwstraat en de riolering. Ook 
is de aanpak hard nodig voor een 
betere doorstroming op het kruis-
punt Lange Nieuwstraat en Zee-
weg. De komst van het HOV be-
spoedigt dit nog. In 2015 moet de 
kruising klaar zijn. Tegelijk met 
de verkeersstudie zullen plan-
nen voor het nieuwe centrum in 
IJmuiden worden gemaakt, waar-
bij zal worden samengewerkt aan 
het eindresultaat. 
Er is inmiddels een brede klank-
bordgroep voor de verkeersstudie 
die al wat resultaten heeft opge-
leverd. Er is geïnventariseerd wat 
nodig is voor veiligheid, bereik-
baarheid en leefbaarheid. Daar-
bij gaat het over allerlei zaken van 
geluidsoverlast tot sluipverkeer. 
De wensen zijn ondermeer een 
leefbare wijk met een goede be-
reikbaarheid van winkels en om-
liggende wijken, geen sluipver-
keer door woonwijken, veilige en 
comfortabele fietsroutes, een vei-
lig winkelgebied, voldoende par-
keerruimte. Momenteel worden 
verschillende scenario’s bespro-
ken: wel of geen doorgaand ver-
keer over de Lange Nieuwstraat, 
eenrichtingsverkeer of een rond-
leiding om het centrum. De-
ze scenario’s worden nu uitge-
werkt en daarna voorgelegd aan 
de klankbordgroep, die de voor-
keur zal bepalen. (Karin Dekkers)

Velsen - Op woensdagavond 1 
augustus houdt Wsv De Kenne-
mer Jagers uit IJmuiden weer 
haar jaarlijkse zomeravondwan-
deltocht. Er is een mooie route 
uitgezet door de parken en bos-
rijke landgoederen van Velser-
beek en omgeving. De afstan-
den die gelopen kunnen worden 
zijn 5, 10 en 15 km. Het startlo-
kaal is speeltuin De Veilige Ha-
ven aan Heerenduinweg 6a in 
IJmuiden. De starttijden zijn voor 
de 15 km tussen 18.00 uur en 
18.30 uur. Voor de 5 en de 10 km 
is dat tussen 18.00 uur en 19.00 
uur. Het is toegestaan honden 
mee te nemen, mits aangelijnd, 
maar het terrein van de speeltuin 
en het startlokaal is verobden 
voor deze viervoeters. Voor deze 
wandeling is een fraaie medail-
le beschikbaar. Het inschrijfgeld 
is voor niet-leden zonder herin-
nering 3,00 euro en met herin-
nering 4,50 euro. Voor leden van 
erkende wandelsportbonden is 
deelname op vertoon van hun 
pasje zonder herinnering 2,00 
euro en met herinnering 3,50 eu-
ro. Inlichtingen bij mevrouw Kos-
ter, Eenhoornstraat 95 in IJmui-
den, telefoon 0255–530640, e-
mail info@kennemerjagers.nl. 
Zie ook www.kennemerjagers.nl.

Zomeravond-
wandeltocht

Velsen - Nathanael Korf gaat 
deel uitmaken van het bestuur 
van Velsen Lokaal. Voorheen 
was hij steunfractielid binnen de 
ChristenUnie. Korf wil zijn poli-
tieke focus verleggen naar puur 
lokale aangelegenheden zonder 
de invloed van een landelijk ope-
rerende politieke partij. Velsen 
Lokaal is zeer verheugd over de 
komst van Nathanael. Met zijn 
ervaring is het bestuur op volle 
sterkte. De stap van de Christen-
Unie naar Velsen Lokaal heeft in 
goed overleg met alle betrokke-
nen plaatsgevonden.

Nathanael Korf 
naar lokalen

Regio - In Fort Veldhuis in 
Heemskerk is zondag 29 juli om 
14.00 uur een lezing over IJmui-
den tijdens de oorlogsdagen in 
mei 1940. Het waren roerige tij-
den in IJmuiden. Veel mensen, 
voornamelijk van Joodse afkomst, 
probeerden Nederland nog per 
boot te verlaten. Ook Prinses Ju-
liana en Prins Bernhard met hun 
kinderen zijn uiteindelijk vanuit 
IJmuiden vertrokken naar Enge-
land. Aan de hand van een se-
rie dia’s vertelt Wil van Rixtel over 
deze periode. Locatie: Genieweg 
1 in Heemskerk. Toegang 3,50 
euro, kinderen van 8 tot en met 
12 jaar 2,50. Met veteranenpas 
gratis. Open van 10.00 tot 17.00 
uur. Zie www.arg1940-1945.nl.

Lezing over 
IJmuiden
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Groot feest bij jarig 
Dagcentrum IJmuiden
IJmuiden - Bij Dagcentrum 
IJmuiden biedt de Hartekamp 
Groep dagbesteding aan zo’n 
veertig volwassenen vanaf 18 
jaar met een verstandelijke be-
perking. Vrijdag 20 juli bestond 
het dagcentrum tien jaar. Cliën-
ten en medewerkers kregen op 
deze feestelijke dag bezoek van 
wethouder Westerman van de 
gemeente Velsen.
Voor de cliënten van Dagcen-
trum IJmuiden was het de hele 
dag feest. ’s Ochtends stond er 
bingo op het programma. Ook 
hadden alle begeleiders baby- 
en kinderfoto’s van zichzelf op-
gehangen. De cliënten moch-

ten raden welke foto van welke 
begeleider was. Aan het begin 
van de middagkreeg het dag-
centrum bezoek van wethou-
der Westerman, die onder an-
dere de WMO in zijn portefeuil-
le heeft. Hij heeft de aanwezi-
gen kort toegesproken, waarna 
de cliënten ballonnen loslieten.
Dagcentrum IJmuiden heeft vijf 
groepen voor dagbesteding die 
onderling verschillen wat betreft 
de samenstelling, de aard van 
de activiteiten en begeleiding. 
Er is een werkgroep, een werk/
ontspanningsgroep, de groep 
Stapje Terug en twee proces-
matige groepen.

Regio - De recherche van ba-
sisteam IJmond-Noord heeft de 
afgelopen weken in twee afzon-
derlijke onderzoeken naar ver-
dovende middelen zes Bever-
wijkers aangehouden in de leef-
tijd van 21 tot en met 46 jaar. Zo-
wel na klachten van inwoners 
van Beverwijk als na binnenge-
komen informatie, startte de re-
cherche enkele weken geleden 
twee onderzoeken naar het dea-
len van hard drugs in IJmond-
Noord. Dit heeft geleid tot de 
aanhouding van zes verdachten.
De Beverwijkers zijn aangehou-
den op verdenking van het dea-
len en gebruiken van drugs in de 
IJmond. Tijdens een aanhouding 
werd in opdracht van een rech-
ter-commissaris een doorzoe-
king gedaan in de woning van 
een van de verdachten. Hierbij 
werden meerdere telefoons aan-
getroffen die meer dan vermoe-
delijk gebruikt werden voor de 
drugs deals. Een aantal verdach-
ten zit nog vast. De recherche 
meent hiermee een goede slag 
te hebben geslagen in de aan-
pak en bestrijding van drugs-
overlast in IJmond-Noord.

Arrestaties in 
Beverwijkse 
drugszaak

Regio - Het overvallenteam 
meent met de aanhouding van 
vier verdachten, IJmuidenaren 
in de leeftijd van 17 tot en met 
19 jaar, twee overvallen en een 
poging tot overval te hebben op-
gelost. Alle verdachten werden 
aangehouden door rechercheurs 
van het overvallenteam. De 
IJmuidenaren worden verdacht 
van betrokkenheid bij de overval 
op het Shell-tankstation aan de 
Heerenduinweg, de overval op 
een pizzakoerier en de mislukte 
overval op de Dekamarkt aan de 
Planetenweg, waarbij zij al ren-
nend tegen de gesloten deur van 
de supermarkt opbotsten. Tij-
dens deze laatste actie kon een 
van hen, een 17-jarige IJmuide-
naar, direct worden aangehou-
den door politiemensen van het 
team Velsen. De twee meerder-
jarige verdachten zitten nog in 
voorlopige hechtenis. Afgelopen 
week moesten alle verdachten 
zich voor de Haarlemse recht-
bank verantwoorden.

Overvallen 
opgelost

Velsen-Noord - Bij de op-
rit naar de A22 ontstond vorige 
week vrijdagochtend een aan-
rijding waarbij een personen-
bus en drie auto’s betrokken wa-
ren. De chauffeur van de bus zag 
vermoedelijk te laat dat het ver-
keerslicht voor de oprit op rood 
stond, waardoor hij achterop een 
stilstaande auto botste.

Aanrijding

GroenLinks stelt vragen 
over vertramming HOV
Velsen - De fractie van Groen-
Links Velsen heeft vragen ge-
steld over de HOV inzake vroeg-
tijdig aanbrengen voorzieningen 
vertramming. GroenLinks ziet 
de HOV als belangrijke bijdrage 
binnen een toekomstig OV net-
werk in de IJmond. Naar aanlei-
ding van de vertramming van de 
Zuidtangent heeft de fractie be-
sloten de collegevragen op dit 
moment te stellen.
Het succes van de Zuidtangent 
maakt de discussie van deze lijn 
momenteel zeer actueel. Ech-
ter, vertramming maakt dat de 
lijn gedurende langere perio-
de slecht tot niet beschikbaar 

is voor de reizigers. Dit kan be-
tekenen dat er verlies van rei-
zigers optreedt. Ook de HOV 
wordt onder min of meer de-
zelfde conditie aan gelegd. Nu 
niet bezig zijn met een eventue-
le vertramming kan Velsen later 
voor een gelijksoortig dilemma 
stellen, als momenteel rond de 
Zuidtangent het geval is. Moge-
lijk kan dat in dit stadium wor-
den voorkomen. Met deze vra-
gen doet GroenLinks geen in-
breuk op de huidige inspraak-
procedures en trajectdiscussies. 
GroenLinks is en blijft voorstan-
der van de HOV en gaat uit van 
de genomen besluiten.

Commotie na aanrijding
IJmuiden - Bij een aanrijding tussen twee personenauto’s op de 
kruising Planetenweg/Linneaustraat is zaterdagavond een buiten-
landse vrouw aangehouden. Het is onduidelijk of de vrouw heeft ge-
reden. Zij houdt het erop dat er een man achter het stuur zat die na 
de aanrijding is gevlucht. De vrouw werd later op de avond vrijgela-
ten omdat er geen opvang geregeld kon worden voor haar kinderen, 
die ook in de auto zaten. De westelijke rijbaan van de Planetenweg 
is ruim een uur gestremd geweest. De politie heeft de zaak in onder-
zoek. (foto: Ko van Leeuwen)

Santpoort-Noord - 60 kilo schoon aan de haak. Bij vishandel Sant-
poort aan Zee was deze enorme rog eind vorige week te bewonde-
ren. Het dier trok heel wat aandacht. Het is natuurlijk ook een bij-
zonder soort vis om te zien. Sander Toen vond de vis op de visafslag 
in IJmuiden. Het was niet de enige grote rog. Ook bij de Vissende 
Beer in Velsen-Noord lag een groot exemplaar ter bezichtiging. Maar 
daarna was de vis, in porties, te koop, voor de liefhebbers.

oplossing
Zoek de 10 verschillen



Afvallen doen ze niet alleen!

Zadelmakerstraat 44,  1991 JE Velserbroek
Tel. 023-5384002

www.benrietdijksport.nl  
sjoerd@benrietdijksport.nl

Fred Wubbenhorst:  
,,Ik ben 48 jaar, 
getrouwd met 
Bea en vader van 
Nigel & Kenneth. Ik 
werk als vertegen-
woordiger bij de 
Technische Unie 
kantoor Haarlem. 
Mijn werk brengt 
met zich mee dat 
ik veel zit en daar-
door dus weinig 
lichaamsbeweging 

heb. Vanzelfsprekend heb ik geprobeerd om in 
mijn vrije tijd te gaan sporten, maar het volhou-
den bleek het grootste struikelblok. Enige weken 
geleden las ik een oproep in deze krant, waarin 
er mensen werden gevraagd die de uitdaging 
aandurven om mee te doen aan het programma 
Obese bij Ben Rietdijk Sport Health Beauty. Ik 
heb toen direct contact opgenomen met Sjoerd 
de begeleider vanuit Ben Rietdijk. Hij heeft het 
programma uitgelegd en mij zeer enthousiast 
gemaakt om mee te doen. Het Obese programma 
houdt in dat er gedurende zes maanden vier keer 
in de week gesport wordt en dat wij ook onze 
leef- en eetgewoonten drastisch moeten wijzi-
gen. Hierin worden we ondersteund door een 
heel team, bestaande uit Sjoerd onze algemeen 
begeleider, Sharony onze personal coach, Je� rey 
onze instructeur Move It en Melvin onze � tness 
trainer. Onze groep bestaat uit tien personen, met 
elk hun eigen reden om aan dit programma mee 
te werken. Mijn reden is dat ik in de afgelopen 
jaren ongemerkt steeds zwaarder ben geworden 
en ondanks mijn redelijk sportieve verleden zelf 
niet in staat ben geweest om mijn gewicht te 
controleren. Nu in deze groep motiveer en help 
je elkaar en dat werkt zeer positief. Mijn doel is 
om in de zes maanden 30 kilo af te vallen en als 
ik dit heb bereikt door te gaan met sporten. We 
hebben nu de eerste trainingen gehad en ik kan 
gerust zeggen dat het zwaar, maar wel leuk is en 
ik vertrouw er volledig op dat elke deelnemer 
binnen onze groep zijn of haar doel gaat halen! 
Ik zal met enige regelmaat in deze krant verslag 
doen van onze bevindingen en vooral onze voor-
uitgang in onze strijd tegen de kilo’s.’’ 

Startgewicht: 130.8 kilo
Streefgewicht: 100.8 kilo

Hallo, ik ben Sharony van der Wiel en werkzaam bij Ben Rietdijk 
Sport als personal trainer. Enkele maanden terug kwam de vraag of 
ik open stond voor een nieuwe uitdaging, samen met negen deelne-
mers de strijd aangaan tegen de kilo’s.
Bij Ben Rietdijk Sport begeleid ik allerlei groepslessen, maar ben ik 
vooral bezig met personal training. Hierbij begeleid ik individuen 
bij het behalen van hun doelen. Dit doe ik op allerlei verschillende 
manieren, hierbij probeer ik het lichaam te blijven prikkelen door 
allerlei verschillende trainingsmethoden toe te passen.
De deelnemers hebben allen een mooi doel voor ogen en het is aan 
mij hen te begeleiden richting het behalen van dit mooie streven. 
Even wat anders dan ik normaal gewend ben bij een personal trai-
ning, maar ook ik zie hier een mooie uitdaging in. Zoals wij bij Ben 
Rietdijk Sport altijd iedere uitdaging aan willen gaan. De komende 
periode zal ik jullie op de hoogte houden van het trainingsproces 
dat de groep doormaakt en hoever wij zijn in het behalen van onze 
doelen. Mocht je zelf ook enthousiast zijn geraakt door de uitdaging 
die deze groep samen met mij aangaat, kom dan gerust eens langs 
bij Ben Rietdijk Sport en stel samen met een van onze trainers een 
stappenplan op om ook jouw doelen te bereiken. 

Sharony

Michelle van der Hak: 
,,Een paar weken geleden 
is het allemaal begon-
nen. Mijn zusje liet mij 
een stukje lezen over 
Ben Rietdijk, die mensen 
zocht met overgewicht 
die graag binnen 6 
maanden 25 kilo willen 
afvallen. ‘Moet je doen’ 
zei ze. Inderdaad. Wat 
heb ik nou eigenlijk te 
verliezen? Behalve mijn 
gewicht dan. Ik maakte 

een afspraak om langs te komen. Een gezellig maar toch 
ook wel een duidelijk gesprek over wat dit programma 
Obese nou eigenlijk inhoudt. Het was niet alleen even 
leuk gezellig afvallen, maar je moet er echt voor werken. 
Een verandering van levensstijl.
Ik ben Michelle van der Hak. Woon sinds kort weer in 
Velserbroek. 21 jaar en werkzaam bij Q8 Martin Schilder 
waar ik het erg naar mijn zin heb. Verder leer ik  voor de 
opleiding Pedagogisch Werker. Voor ik deze stap werkelijk 
heb durven te zetten, zijn er wel wat dingen aan vooraf 
gegaan. Diëten gevolgd, gesport op eigen kracht. Ik weet 
hoe het is om wat slanker te zijn. Maar nu weer op mijn 
oude gewicht 135,5 kilo te zijn is een dagelijkse last. Dat 
mensen je nakijken, uitgescholden worden. Je kunt wel 
zeggen dat je blij bent met wie je bent. Maar zwetend 
door het leven gaan, altijd maar na moeten denken over 
de kleding die je wilt gaan dragen. Benen die langs elkaar 
schuren. Nee, dit wil ik veranderen, mezelf veranderen.  2 
weken geleden ontmoette ik mijn teamgenoten en mijn 
persoonlijke coaches.  Het is � jn, hetzelfde doel te heb-
ben als alle anderen. Hetzelfde mee te maken. Maar ook 
coaches te hebben die er voor je zijn en je tot het uiterste 
drijven. Deze week hebben we onze eerste groepssessies 
gehad op woensdag- en donderdagavond. Ik heb van 
mijn leven nog nooit zoveel gezweet. Buikspieroefenin-
gen, tegen een boksbal slaan, of gewoon heel simpel 
opstaan van een bankje. Het is leuk om dit met de groep 
te doen en iemand te hebben die je stimuleert verder 
te gaan. Als ik alleen was geweest was ik bij bepaalde 
oefeningen allang gestopt. En dan natuurlijk het leuke 
cadeautje dat je meekrijgt: de spierpijn. Ik kan niet eens 
normaal de trap op lopen. Maar ook het inzicht: wat heb 
ik mijn lichaam al die jaren verpest dat deze paar makke-
lijke oefeningen zo zwaar vallen? Over een paar maanden 
zal ik hier om lachen. Lachen jullie dan met mij mee?’’

Startgewicht: 135.5 kilo
Streefgewicht: 110.5 kilo

In deze tweewekelijkse rubriek kunt u het relaas 
van een tiental dappere mensen volgen die de strijd 
tegen de kilo's aandurven met het speciale Obese-
programma bij Ben Rietdijk Sport. Veel mensen 

weten hoe moeilijk het is om af te 
vallen. Maar dat het mogelijk is en 
hoe, is via deze pagina in onze krant 
van dichtbij mee te maken. Elke 

veertien dagen hoort u van twee mensen 
binnen het programma hoe het ze vergaat. 
Uw weekblad de Jutter en de Hofgeest stelt 
graag in samenwerking met Ben Rietdijjk 
Sport de ruimte beschikbaar om deze ver-
halen met de lezers te delen.

Volg de strijd tegen de kilo’s

Te koop:
Beddensprei groen/geel/
beige met mooi werk-
je gevoerd+doorgestikt 180 
x 200 + volant voor hg. Bed in 
tas 225,-. Tel. 06-21921738
Te koop:
Jongensfi ets, 26 inch, 1 jaar 
oud, nieuwe achterband zit er-
om. Deukje in voorspatbord. 
100 euro. Tel. 0255-519597
Te koop:
Dakdragers Mont Blanc voor 
auto’s met dagrail, 30 eu-
ro. Tel. 0255-519597

Te koop:
Rih herenfi ets. 7 versn. met 
naafdynamo, naafrem-
men. In zeer goede staat. � 
175,-. Tel. 0255-757197
Te koop:
Dakdragers Opel Zafi -
ra 1999-2004 50,00  eu-
ro. Evt. met dakkoffer, 100 
euro.  Tel. 06-25206073
Vermist:
Verloren 22/7 in Velserbroek: 
mijn I-pod. Verdrietig. Wil de-
gene die hem heeft gevon-
den svp bellen: 06-47898185

Te koop:
Hartman. 4 blauwe kunst-
stof tuinstoeltjes incl. kussen-
tjes, nieuw . Vraagprijs 45,00 
euro. Telefoon: 023-537829
Gevonden:
Witte Garcia meisjesjas maat 
140/146 , in speeltuin Marco-
nistraat.  Tel. 06-22875037
Te koop:
Verloren omg. Tussenbeeks-
weg, sleutelbos met 3 sleu-
tels, wit armbandje Alpe 
d’huzes + dolfi jntje + kam-
met . Tel. 06-44758864

Te koop:
7 mooie overgordijnen kl. 
lichtbruin,  tot. br .770 cm, 
hg. 230 cm, als nw. Mes-
sing, roede, ringen, steunen 
enz. 500,-. Tel. 06-21921738
Te koop:
Ariadne 8 stuks jaargan-
gen ingebonden, jaargan-
gen 1974/1980. 30,00 eu-
ro. Tel. 0251-228498
Te koop:
 Breedbeeld tv en 37 inch tv, 
beide spelend, gratis op te 
halen. Tel. 023-5748997

Vermist:
Wie heeft vrijdag 20 juli een 
wit-gestreepte polo-shirt 
weggenomen op het voet-
balveldje aan de Tuinders-
straat. Tel. 0255-516122
Gratis af te halen:
Kunststof ovale tuintafel, 
kleur wit, met afneemb. po-
ten. Tevens, een droogmo-
len. Tel. 023-5374621
Verloren:
Flinke sleutelbos, in bos, om-
geving Beeckestijn bij de 
paarden. Tel. 06-51099257

Gevraagd:
Hobbyist vraagt spoor n-
treinen. Defect geen be-
zwaar, ik knutsel graag. An-
dere merken bv marklin mag 
ook. Tel. 023-5471224
Verloren:
Gouden armband met inscrip-
tie, heeft emotionele waar-
de. Tegen beloning terug te be-
zorgen. Tel. 06-41960499
Te koop: JVC dvd videospe-
ler , nw. kl. zilvergr. Form. 
45x20x5cm., incl. afst.bedie-
ning, 50 euro. Tel. 0255-541332
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Een laatste 
vlindergroet
Een vlinder levert altijd positieve 
associaties op: vrolijkheid, gra-
tie, dromerigheid. Op spiritueel 
niveau is de vlinder het symbool 
van de onsterfelijke ziel en de 
kortstondigheid van het leven. 
De vlinder staat ook symbool 
voor de drie stadia die de 
menselijke ziel doorloopt: leven, 
dood en wederopstanding.
Vanuit dat kader kan het los-
laten van vlinders bij een begra-
fenis een emotioneel en mooi 
moment opleveren. Elke vlinder 
die je daarna tegenkomt kan 
een teder herinneringsmoment 
aan de overleden geliefde zijn.
In de maanden april tot oktober 
kan het loslaten van vlinders bij 
de begrafenis worden verzorgd. 
Een bedrijfje heeft zich hierin 
gespecialiseerd. Tot oktober is 
gekozen, omdat de vlinders dan 
na vrijlating kunnen overleven 
in de vrije natuur, hetgeen de 
Nederlandse flora en fauna ten 
goede komt. Bij harde wind en 
regen kunnen geen vlinders 
worden losgelaten. Dan zal een 
later moment moeten worden 
gekozen. 
Een uur voor het loslaten moe-
ten de vlinders in een kamer 

met een temperatuur tussen 
de 15 en 20 graden worden 
opgewarmd, zodat ze energie 
kunnen opdoen om weg te 
vliegen.
De vlinders worden in een 
diervriendelijk doosje naar de 
gewenste locatie gebracht. De 
vlinders kunnen 15 uur in dat 
doosje verblijven. 
Gekozen is voor de inheemse 
distelvlinders, die van nature 
veel in Nederland voorkomen. 
Deze vlinder is bont van kleur.
Een laatste vlindergroet maakt 
het afscheid nemen van een 
geliefde  die is ‘weggevlogen’ 
heel bijzonder.

Alice Loeters 
persoonlijke uitvaartzorg
0255-517452

Alice Loeters

Velsen – Ambtenaren van alle 
gemeenten krijgen een nieuwe 
CAO. Daarin is onder meer vast-
gelegd een eenmalige uitkering 
van 200 of 400 euro en een sala-
risverhoging van 1 procent voor 
alle gemeente-ambtenaren per 
1 april 2012. Wethouder Ronald 
Vennik verklaarde dat in de be-
groting jaarlijks rekening wordt 
gehouden met een geïndexeer-
de salarisverhoging van de amb-
tenaren. Dit zal dus niet leiden 
tot onverwachte overschrijdin-
gen van de begroting.

Nieuwe CAO 
ambtenaren

Velsen-Zuid – De gemeen-
te denkt in het najaar te kunnen 
starten met de tweede fase van 
het opknappen van de Meer-
vlietstraat ten oosten van ‘s Gra-
venlust. In de eerste fase zijn de 
Meervlietstraat en Krommeland 
aangepast. Zodra dit klaar is kan 
worden gestart met de twee-
de fase. De gemeente heeft al-
vast een krediet van 750.000 eu-
ro ter beschikking gesteld voor 
het werk. De Meervlietstraat 
heeft groot onderhoud aan de 
weg nodig. De bestaande asfalt-
verharding wordt volledig opge-
broken. Tegelijkertijd wordt de 
weg opnieuw ingericht volgens 
de richtlijnen in woonwijken. Het 
ontwerp heeft ter inzage gelegen 
en is in september 2011 goedge-
keurd.

Aanpak 
Meervlietstraat 
in zicht

Velsen - Vandaag gaat de nieu-
we website Van Gehandicapten 
Beraad Velsen (GBV) de lucht 
in. Tot nu toe had het GBV een 
lees-site. Nu komt er een actie-
ve nieuwssite. Dit is vooral mo-
gelijk gemaakt door de tijdelij-
ke vrijwilliger Johan Wijbenga. 
De nieuwe site zit vol met sug-
gesties, links en nieuwsberich-
ten op het gebied van gehan-
dicaptenbeleid. Met trots wordt 
tegelijkertijd de Sportbehoefte-
peiling gepresenteerd. Dit is een 
onderzoek naar de mogelijkhe-
den voor gehandicapten om een 
sport te beoefenen in Velsen en 
omgeving. De website heeft een 
nieuwe naam: www.gbvelsen.nl, 
maar ook de oude naam (www.
gehandicaptenberaadvelsen.nl) 
is nog actief. Voor meer informa-
tie kunt u bellen met Wim Pol-
man, voorzitter GBV, op 0255-
548522 of 0255-518430.

Nieuwssite 
Gehandicapten 
Beraad Velsen

In ons o zo goede landje ben je 
blijkbaar met 55 jaar al te oud 
om te mogen werken. Op va-
caturesites staan veel banen, 
grote distributiecentra van on-
der andere supermarktketens 
schreeuwen om gemotiveer-
de medewerkers, als je ten-
minste hun websites moet ge-
loven, je kunt direct beginnen. 
Tja, behalve als je bij ze sollici-
teert want dan geven ze opeens 
niet thuis.
Ook grote bedrijven als TNT 
Post, Albert Heijn en zorginstel-
lingen adverteren bijna dage-
lijks, ze hebben veel, heel veel 
medewerkers nodig. Ook uit-
zendbureaus komen mensen 
te kort, gezien de grote vraag 
naar personeel op hun werksi-
tes en op hun reclameborden in 
de etalages.
Drie jaar en 300 sollicitaties 
verder zit ik echter nog steeds 
zonder werk. Als je geluk hebt 
wordt er gereageerd op een 
sollicitatie maar dan nog kom 
ik niet verder dan het mogen 
ontvangen van een standaard-
mailtje of een standaardbrief-
je waarin summier staat ver-
meld dat de keus niet op je ge-
vallen is.
Navraag doen bij de bedrijven 
met de vraag wat de reden is 
van afwijzing wordt slecht be-
antwoord. Zeven van de tien 
keer wordt er gezegd dat dit 
een keus is van de sollicitatie-
beoordelingscommissie en dat 
zij zelf niet verantwoordelijk zijn 

voor het aannamebeleid. Een 
beoordelingscommissie heb ik 
nog nooit te spreken gekregen. 
Waar zijn ze toch bang voor/
Uitzendbureaus nemen geen-
eens de tijd om je vriendelijk 
te woord te staan. Er wordt mij 
gewoon gezegd: voor u heb-
ben we geen passende vaca-
tures. Een uitzendbureau wist 
mij te vertellen dat ik het hele-
maal fout zag en dat zij mij bin-
nen een uur aan een baan kon-
den helpen. De desbetreffende 
heer had wel negen bedrijven 
waar hij mij direct zou kunnen 
plaatsen. Hij zou mij later terug-
bellen, dit heeft hij ook gedaan 
en hij moest helaas melden dat 
het ook hem niet gelukt was mij 
te plaatsen. Verder kon hij niets 
voor mij betekenen.
Ik wil werken, ik kan werken, 
waar maakt mij niet uit. Ik ben 
supergezond en nog altijd su-
per gemotiveerd,  daarbij neem 
ruim 30 jaar werkervaring met 
mij mee, in de zorg voor men-
sen met een verstandelijke be-
perking en in de winkelverkoop. 
Ik ben per direct beschikbaar. 
Maar blijkbaar ben je met 55 
jaar al te oud en dus al afge-
schreven. Waar gaan we in dit 
land naar toe? Toch blijf ik hoop 
houden op die ene die zegt: Ja, 
met jou wil ik het proberen. Een 
wereldsalaris vraag ik niet maar 
wel een terugkeer in de wer-
kende maatschappij.

Henk de Vries, Velsen-Noord

Tien jaar Sonrise op 
plantsoen Velserbroek
Velserbroek - Ondanks het feit 
dat het maandagmiddag ook 
mooi weer was om naar het 
strand te gaan, waren toch meer 
dan 30 kinderen naar het Zwa-
nebloemplantsoen in Velser-
broek gekomen om mee te doen 
aan de spelactiviteiten die daar 
door Sonrise waren georgani-
seerd. Het is een sportief eve-
nement in de regio Haarlem en 
wordt in Heemstede, Hoofddorp, 
Velserbroek, Heemskerk, Castri-
cum en natuurlijk ook in Haar-
lem gehouden.
Vanaf maandag 25 tot en met 
vrijdag 29 juli wordt dit sportieve 
evenement door Sonrise geor-
ganiseerd, ’s middags van 14.00 
tot 16.30 uur voor kinderen van 
zes tot twaalf jaar en ’s avonds 
van 19.00 tot 21.30 uur voor jon-

geren van dertien tot circa acht-
tien jaar. Onder begeleiding van 
jongens en meisjes van  Athle-
tes in Action kunnen er diver-
se sporten worden beoefend zo-
als voetbal, volleybal, basketbal 
en streetdance. Maar er kan ook 
aan andere activiteiten worden 
deelgenomen zoals spelletjes en 
knutselen.
Op donderdagavond zal er van 
18.30 tot 21.00 uur een buurt-
barbecue worden georganiseerd 
en verder zijn er iedere middag 
ook speciale, extra  activiteiten. 
Maandagmiddag was er panna 
voetbal in een echte pannakooi. 
Dinsdagmiddag is er freestyler, 
woensdagmiddag grafitti artist 
en donderdagmiddag komt er 
een goochelaar. Het deelnemen 
aan al deze activiteiten is gratis.

Scouts op zomerkamp
Velsen - Wat een fantastische ti-
ming! We hebben als laatste zo-
mervakantie, maar wat was het 
wachten waard. Zaterdag ver-
trokken alle leden van Scouting 
Wiawaha op de fiets naar hun 
zomerkamp.
Traditiegetrouw gaan vele scouts 
in heel Nederland de eerste 
week van de schoolvakantie op 
kamp en zo ook de Velsense Wi-
awaha. Een week op een locatie 
van een andere scoutinggroep 
verblijven. De jongste telgen op 
hun luchtbedjes in een clubhuis 
en de oudste stoer in een tent. 
Nou ja, stoer als het slecht weer 
is, maar wat hebben de meiden 
het getroffen Zon staat op het 
menu! 
Wat ze gaan doen? Eigenlijk een 
verrassing, net als het thema van 
de week, dat toch altijd de ge-
moederen al weken bezig houdt. 
De afgelopen jaren mochten ze 
al eens verblijven in Nottingham 
forrest van Robin Hood, werd 
de chocoladefabriek van Wil-
lie Wonka bezocht, spoelden de 
Scouts aan op een onbewoond 
eiland en werden er avonturen 
beleefd in het wilde Westen en 
in de Jungle. Saai is het in ie-
der geval nooit, en aangezien de 

groep deze mooie week in Zand-
voort bivakkeert zou er nog wel 
eens wat in de zee gezwommen 
kunnen worden.
Verder vast een spannend 
nachtspel, kampvuren, zelf eten 
koken, sporten, knutselen, na-
tuurlijk een keertje winkelen en 
… als afsluiting een feestelij-
ke bonte avond voordat de fiets-
tocht terug naar Velsen begint. 
Daar zullen de ouders vrijdag 
helemaal uitgerust, maar toch 
ook wel vol verlangen hun kroost 
weer staan op te wachten bij het 
clubhuis in Velsen-Zuid!
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EINDELIJK IS 
HET ZOVER: 27 
JULI WORDT 

INA 
64 
JAAR

Hoera!

Noa 
Annet
7 jaar
Gefeliciteerd en 

drie dikke kussen
Mama, Papa 

en Enzo

HARTELIJK 
GEFELICITEERD!

Ger, Marcel, Christa, Jessica, 
Dennis, Raymond, Natasha, Maiko

Hoera!THOMAS 
18 JAAR!

Van harte gefelici-
teerd kanjer! Tevens 
zijn wij supertrots op 
je dat je na dit zware 

jaar nog zo’n geweldige 
prestatie hebt gele-
verd! Way to go!! XXX 
Papa, Mama, Quinten 

en Giverny 

Hoera! Marcel 
en Erik 40 jaar

Hartelijk gefeliciteerd! Dikke 
kus, Elisa, Randy, Jory, Roos, 

Britt en Melissa

DORIEN 30 JAAR
GEFELICITEERD! CHRISTA, MICHEL, ROB EN SJAAN XXX

Daniëlle 
toen 11 jaar!!! 
Vroeg je alle 

aandacht
Nu 40 jaar!!! 

Krijg je alle 
aandacht

VAN HARTE! Mama, zussen, zwagers + kids

JERMAINE
min 45 kilo
SUPER!Liefs, Dora

Lieve Nicole
gefeliciteerd met 
je 19e verjaardag!

Dikke kus van ons allemaal

Horen, Zien en Melden
IJmuiden - Onder het motto 
‘Horen, Zien en Melden’ werd 
donderdagavond in De Dwars-
ligger in IJmuiden de aftrap ge-
geven voor dit nieuwe project. 
Dit is een initiatief van politie 
Velsen en wordt als pilotproject 
vanaf heden tot eind december 
2013 specifi ek opgezet voor de 
bewoners van Zee- en Duinwijk. 
De bedoeling van Horen, Zien en 
Melden (HZM) is om de samen-
werking tussen politie en de bur-
gers uit deze wijk te vergroten en 
om de leefbaarheid en de veilig-
heid in de wijk te bevorderen.
Marijn Putman, teamchef van de 
Velsense politie, heette de ve-
le wijkbewoners  alsmede wet-
houder Robert te Beest, wel-
kom op deze druk bezochte bij-
eenkomst. ,,En speciaal wil ik 
hier Jerry Ramdayal, wijkagent 
in Zee- en Duinwijk, bedanken 
want hij is de initiatiefnemer van 
dit speciale project’’, aldus Put-

man. ,,De politie heeft u als bur-
ger nodig, want als politie kun-
nen we het niet alleen en door 
uw oren en ogen te gebruiken 
kunt u direct helpen om uw wijk 
veiliger te maken,’’ zo vervolgde 
hij. Ter staving hiervan noemde 
hij de volgende cijfers: 85% van 
alle aanhoudingen in Nederland 
zijn aanhoudingen op heterdaad 
en 60% van alle aanhoudingen 
vindt plaats na een melding ge-
daan door een burger. ,,Stelt u 
zich eens voor wat er gebeurt in 
uw wijk als we deze cijfers om-
hoog kunnen krijgen’’, besloot 
hij.
Wethouder Te Beest bedank-
te eveneens Jerry Ramdayal als 
de kartrekker van dit project en 
prees namens de gemeente dit 
wijkgerichte initiatief. ,,Ik ben 
blij dat onze gezamenlijke bood-
schap van politie en gemeen-
te goed is aangeslagen, gezien 
de grote hoeveelheid aanwezi-

gen vanavond’’, aldus Te Beest. 
Ook hij deed een oproep aan de 
wijkbewoners om oren en ogen 
de kost te geven en hij bena-
drukte dat het, ook bij twijfel, van 
groot belang is om de politie te 
informeren, dan wel via het gra-

tis alarmnummer 1-1-2 bij nood-
sitiuaties, of via 0900-8844 bij 
minder urgente situaties. Op de 
website: www.politie.nl/kenne-
merland is  nog veel meer infor-
matie te vinden. (Joop Waijen-
berg)

Santpoort-Noord – Het be-
zwaarschrift van de heer Rever-
mann, namens 47 omwonenden, 
op het WOB-verzoek ontwikke-
ling Roos en Beeklaan, is ontvan-
kelijk verklaard. De heer Rever-
mann protesteerde tegen het be-
sluit omdat de gemeente te weinig 
documentatie over de bouwplan-
nen vrijgaf. Nu worden nog 53 do-
cumenten vrijgegeven die te ma-
ken hebben met de bouwplannen 
op de locatie van de IJmond MTS 
aan de Roos en Beeklaan. Wet-
houder Verkaik verklaarde dat de-
ze documenten over heel verschil-
lende zaken gaan, van vleermui-
zen tot bouwaanpassingen. Ook 
de gewraakte brief van de advo-
caat van Smits Bouwbedrijf wordt 
nu geheel openbaar gemaakt. In 
eerste instantie waren delen van 
de brief door de gemeente gecen-
sureerd, zodat niet alles leesbaar 
was. De wethouder zei verder nog 
dat veel informatie niet eerder is 
gegeven omdat deze niet of min-
der relevant werd gevonden.

Roos en Beek
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Veel belangstelling 
voor project Zeewaarts
IJmuiden - Eén van de ver-
kopende makelaars, Jan-Ka-
rel Van Waalwijk van Doorn, re-
ageert zeer enthousiast als hem 
gevraagd wordt naar de stand 
van zaken op dit moment van 
het project Wonen in Zeewaarts. 
,,Meer dan 70% van de 35 te 
bouwen koopappartementen zijn 
verkocht, de vergunning is defi-
nitief en er zijn geen opschorten-
de voorwaarden meer. Dat houdt 
in dat alle kopers een dezer da-
gen de definitieve bevestigings-
brief zullen ontvangen. In een 
betrekkelijk korte periode heb-
ben we deze mijlpaal van ruim 
70% verkochte appartementen 
bereikt. En dat is in deze, voor 
wat de woningmarkt betreft, on-
zekere tijden een bijzonder goed 
resultaat’’ , aldus Jan-Karel. En 
hij vervolgt: ,,Van belang zijnde 
elementen waren nog de pro-
cedure rondom de omgevings-
vergunning en de planaccepta-
tie bij het Woningborg. Deze ac-
ceptatie biedt kopers de zeker-
heid van de aflevering van een 
goed woningproduct, binnen de 
afgesproken tijdskaders en dek-
king tegen onverhoopte proble-
men waarin de aannemer zou 
kunnen geraken’’.
Op de plaats waar voorheen 
de Keetbergflat stond, wor-
den momenteel de drie woon-
torens, twee met huur- en één 
met koopappartementen, van elk 

acht bouwlagen en zeven verdie-
pingen gebouwd door HSB Vo-
lendam. Eén van de redenen dat 
er veel belangstelling is voor de-
ze koopflats is onder meer het 
feit dat enerzijds de prijsstel-
ling heel gunstig ligt, tussen de 
130.000 en 270.000 euro, vrij op 
naam. Bij deze koopsom is ook 
nog een parkeerplaats in de on-
dergrondse parkeergarage in-
begrepen. Anderzijds is het een 
unieke plek in een mooie, groe-
ne omgeving, aan de duinrand 
gelegen  en op loopafstand van 
strand en zee. Tevens worden de 
appartementen hoogwaardig af-
gewerkt met fraai sanitair, tegel-
werk en mooie binnendeuren.
Willem en Wimke van Gelder zijn 
één van de gelukkigen die, als 
alles volgens plan verloopt, rond 
het einde van 2013/begin 2014 
hun nieuwe koopappartement 
kunnen gaan betrekken. ‘’We 
wonen nu al in dezelfde buurt 
en toen we van deze nieuw-
bouwplannen hoorden hebben 
we ons tijdens de Havendagen, 
vorig jaar, gelijk laten inschrij-
ven’’, vertelt Willem. En Wimke 
vult aan: ,,We waren gelijk hele-
maal weg van het fraaie ontwerp 
van de woontorens en ook de in-
deling en het degelijke afwer-
kingsniveau van de appartemen-
ten sprak ons direct erg aan’’. Zie 
ook www.woneninzeewaarts.nl,  
www.wado.nl en www.bon.nl

Regio – Sinds de aanleg van ver-
schillende landingsbanen rond 
Schiphol kreeg de luchthaven 
te maken met meer dan 5.000 
schadeclaims van omwonenden 
en bedrijven. De afhandeling van 
die claims duurden veel langer 
dan verwacht. De gemeenten 
rondom Schiphol hebben zitting 
in het Bestuur van Schadeschap 
luchthaven Schiphol, die alle za-
ken moet afhandelen. In 2011 is 
besloten tot een efficiëntere en 
snellere afhandeling van deze 
schadeclaims. Daartoe zijn pro-
cedures vereenvoudigd en is ex-
tra mankracht aangenomen om 
binnen een jaar het werk te kla-
ren. In april is duidelijk gewor-
den dat het Schadeschap over 
zo’n 2100 zaken nog een con-
ceptbesluit moet nemen. Men 
verwacht dat na de zomer nog 
enkele honderden claim reste-
ren. Dat zijn vaak complexere 
zaken van bedrijven of vastgoed-
ontwikkelaars. Claims die wor-
den toegekend en kosten die het 
Schadeschap maakt, zijn voor de 
luchtvaartmaatschappijen. 

Versnelde 
procedures 
Schadeschap 
Schiphol

IJmuiden – De Planetenweg 
tussen de Bellatrixstraat en de 
Grahamstraat krijgt een nieuwe 
inrichting met vrijliggende fiets-
paden. Tegelijkertijd wordt het 
rioolsysteem ter plaatse aange-
past. Dat betekent dat opvang 
van regenwater van de straat en 
de flats wordt afgekoppeld van 
de riolering en apart wordt afge-
voerd. Dit regenwater gaat dan 
niet door de waterzuiveringsin-
stallatie maar wordt afgevoerd 
naar oppervlaktewater. Dat is 
niet alleen een belangrijke ener-
giebesparing, maar zorgt ook 
voor een snellere afvoer van re-
genwater bij hevige regenval. Na 
een inspraakronde is besloten 
dat de zebrapaden bij de Een-
hoornstraat en de Saturnusstraat 
toch behouden blijven, volgens 
de wens van omwonenden. De 
herinrichting met aanpassingen 
aan het afvalwater kosten bij el-
kaar 1,7 miljoen euro.

Herinrichting 
Planetenweg

IJmuiden – De hoofdlocatie van 
het Vellesan College aan Brinio-
straat 16 wordt uitgebreid. Mo-
menteel maakt de school nog 
gebruik van vijf locaties. Door de 
nieuwbouw zal de school weer 
een geheel worden. Daarbij is 
bijzondere aandacht voor het 
VMBO-gedeelte van de school. 
De gemeente stelt een bedrag 
van ruim 2,3 miljoen euro ter be-
schikking.

Uitbreiding

Welpen IJmondtrekkers 
lossen familievete op
IJmuiden - IJmuiden - Zaterdag 
zijn de jaarlijkse zomerkampen 
van Scoutinggroep de IJmond-
trekkers weer begonnen. De 
welpen en kabouters (jongens 
en meisjes van 7-11 jaar) loge-
ren dit jaar in een clubhuis in 
Doorn. Op zaterdagavond kwam 
er een onbekende man Dimitrie 
Gorgonzola langs. Hij is de fami-
lieoudste en beheert een oud fa-
milierecept voor een overheerlij-
ke pizza. Nu wordt het tijd dit re-
cept over te dragen aan de vol-
gende generatie maar een paar 
familieleden blijken niet te ver-
trouwen. De kinderen van de 
IJmondtrekkers moeten hem de-
ze week helpen om de strijd tus-

sen de familieleden op te lossen 
en het recept veilig te stellen.
De explorers (jongens en mei-
den van 15-18 jaar) zijn op zater-
dag vertrokken richting Luxem-
burg. In Wiltz ligt een groot en 
populair scoutingterrein waar 
veel groepen altijd kamperen. 
Tijdens deze week zullen de ex-
plorers veel outdooractiviteiten 
ondernemen zoals mountainbi-
ken en kanoën. 
Op zaterdag 28 juli keren al-
le kinderen weer terug van hun 
zomerkampen. Daarna gaat ie-
dereen lekker op vakantie. Op 8 
september gaat het nieuwe sei-
zoen weer van start vol met leu-
ke activiteiten!

Voetbalacademie 
Telstar/VVNH van start
Velsen - Vele meisjes dromen er-
van om later in de eredivisie te 
voetballen. Telstar/VVNH gaat 
daarom aankomend seizoen ta-
lentvolle voetbalsters uit de re-
gio ontwikkelen in samenwerking 
met OSG Willem Blaeu. Telstar 
wil zijn visie op voetballen graag 
in een eerder stadium overbren-
gen op jonge talentvolle voetbal-
sters en ziet, gezien de resultaten 
van het RTC talentontwikkelings-
programma van de Topsport ta-
lentschool OSG Willem Blaeu, in 
OSG Willem Blaeu een uitsteken-
de partner. 
Doel van de samenwerking is om 
gezamenlijk talentvolle voetbal-
sters uit de regio onder en aan-
sluitend aan schooltijd te ontwik-
kelen door het aanbieden van een 
Topsporttalent ontwikkelings-
programma waarbij voetbalsters 
worden getraind volgens de visie 
van Telstar en onder leiding van 
Telstar-trainer Gerard Timmers. 
Telstar zorgt er voor dat het aan-
tal trainingen van twee naar vier 
keer in de week gaat. De voet-
balsters worden daarnaast bege-
leid in hun ontwikkeling van top-
sportgedrag en met de combina-
tie sport en studie. 
Een voetbalster van een verte-
genwoordigend elftal van de 
KNVB komt in aanmerking voor 

een LOOT status. Een status die 
wordt gegeven door de KNVB en 
een leerling het recht geeft om 
bepaalde vrijstellingen en aan-
passingen van de onderwijstijd te 
krijgen, zoals door de wet is be-
paald. Een LOOT leerling krijgt 
vanuit de Topsporttalenschool de 
OSG Willem Blaeu een Topsport 
Talentcoördinator toegewezen. 
Deze zorgt voor een aangepast 
persoonlijk lesrooster en bekijkt 
afhankelijk van de status welke 
faciliteiten geboden kunnen wor-
den. Om deel te nemen aan het 
Topsporttalent ontwikkelingspro-
gramma dient men een selectie-
procedure te doorlopen.

Snelle tijd voor Joris
Regio - Op vrijdag 13 juli was 
het weer een drukte van belang 
bij de jaarlijkse zeepkistenrace in 
Wijk aan Zee. Evenals vorig jaar 
deed Santpoorter Joris Zand-
bergen (8) mee aan de wed-
strijd. Hoewel hij met z’n prach-
tige zeepkist twee snelle tijden 
van rond de 25 seconden neer-
zette, viel hij deze keer net niet in 
de prijzen. Op de foto staat Joris 
voor zijn bolide met startnummer 
18. Volgend jaar is hij zeker voor-
nemens om weer mee te doen 
met de zeepkistenrace en dan 
serieus een gooi te doen naar de 
prijzen.
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Tributes en covers
op Ramsispodium
Santpoort-Noord - Stevige 
rock, dansbare soul, aansteke-
lijke pop en Nederlandstalig re-
pertoire: het komt allemaal voor-
bij op het Ramsispodium tijdens 
het komende Dorpsfeest Sant-
poort. Tien cover- en tribute-
bands zetten tussen 28 juli en 4 
augustus hun beste beentje voor 
om de muziekliefhebber te ver-
maken met breed scala van mu-
ziek. De afsluitende zaterdag 
wordt bijzonder met drie tribu-
tebands.
Bekend en vertrouwd van voor-
gaande jaren zijn Ya Ya’s Out, 
Korsakov, MIS, Full Count en de 
100% Pret Band. Nieuw bij Ram-
sis zijn dit jaar Als de Brandweer, 
The Local Boyzz, Coup DeVil-
le, So Heart en Live and Dange-
rous. Deze bands zijn acht avon-
den lang tussen 20 uur en mid-
dernacht te zien en te horen op 
het bekende muziekpodium bij 
Ramsis op de hoek Hoofdstraat-
Terrasweg.
Het begint op zaterdag 28 ju-
li met het Stones-repertoire van 
Ya Ya’s Out. Speciaal voor de 
feestweek krijgt de band ver-
sterking van saxofonist Boris 
van der Lek en twee leden van 
de tributeband The Stolling Ro-
nes. Op zondag 29 juli staat Als 
de Brandweer op het program-
ma. Deze bekende Santpoort-
se coverband met zangeres en 
blikvanger Francis Handgraaf 
mag op haar eigen dorpsfeest 
natuurlijk niet ontbreken.
Maandag 30 juli is het podi-
um voor Korsakov, de jaarlijk-
se gelegenheidsband van de 
jonge virtuoze gitarist Bas Kors 
uit Santpoort. Bas komt ook dit 
jaar met bekende regiomuzikan-
ten en neemt als zanger de ge-
renommeerde Maarten Veldhuis 
mee. Dinsdag 31 juli brengt de 
negenkoppige band Full Count 
veel soul, funk en dynamiek. 
Zangeres Natascha Klobedanz 
wordt stevig ondersteund door 
twee gitaren, drums, bas, vier 
blazers en veel bijzang.
Vooral vertrouwd op het Ram-
sispodium is MIS. Met haar 
aanstekelijke rockcovers speelt 
Made In Santpoort al jaren op 
woensdagavond. Donderdag 2 
augustus is voor de overbeken-
de 100% Pretband. Dat betekent 

feesten, springen en meezingen 
onder leiding van entertainer-
frontman Dennis Sintenie.
Vrijdagavond was het Ramsis-
podium jarenlang voor de rocker 
André Verhage met zijn band. 
Helaas moet André dit jaar ver-
stek laten gaan. De lege plek 
wordt vakkundig en in de stijl 
opgevuld door The Local Boyzz. 
Deze  dampende band van gi-
tarist Daan van Putten, met als 
zanger de jonge Bart Gerrits, 
staat garant voor stevige rock-
covers van bands als ZZ Top, 
Golden Earring, Cheap Trick en 
Deep Purple.
Zaterdag 4 augustus wordt bij-
zonder met maar liefst drie 
bands die een tribute bren-
gen aan hun muzikale helden.  
Eerst speelt Coup DeVille met 
leadzanger Edwin Rijs de ken-
merkende Spanish-America-
muziek van wijlen Willy deVille. 
Dan volgt So Heart met de Sant-
poortse zangers Carolien Goe-
man, die overtuigend het reper-
toire van de band Heart vertolkt. 
Het Dorpsfeest wordt bij Ramsis 
afgesloten met muzikaal vuur-
werk van de Thin Lizzy tribute-
band Live and Dangerous. De 
Santpoortse muzikanten André 
Wullems (gitaar), Bas Kors (gi-
taar), Frits Heeremans (bas) en 
Piet Spring in ’t Veld (drums) 
spelen samen met zanger Jo-
chum Wildeman zo goed, dat 
ze amper voor hun legendari-
sche voorbeeld Thin Lizzy onder 
doen. Zie ook www.facebook.
com/RamsisPodium

Voetbalacademie 
Telstar/VVNH van start
Velsen - Vele meisjes dromen 
ervan om later in de eredivisie 
te voetballen. Telstar/VVNH gaat 
daarom aankomend seizoen ta-
lentvolle voetbalsters uit de regio 
ontwikkelen in samenwerking 
met OSG Willem Blaeu. Telstar 
wil zijn visie op voetballen graag 
in een eerder stadium overbren-
gen op jonge talentvolle voetbal-
sters en ziet, gezien de resulta-
ten van het RTC talentontwikke-
lingsprogramma van de Topsport 
talentschool OSG Willem Blaeu, 
in OSG Willem Blaeu een uitste-
kende partner. 
Doel van de samenwerking is om 
gezamenlijk talentvolle voetbal-
sters uit de regio onder en aan-
sluitend aan schooltijd te ont-
wikkelen door het aanbieden 
van een Topsporttalent ontwik-
kelingsprogramma waarbij voet-
balsters worden getraind vol-
gens de visie van Telstar en on-
der leiding van Telstar-trainer 
Gerard Timmers. Telstar zorgt er 
voor dat het aantal trainingen 

van twee naar vier keer in de 
week gaat. De voetbalsters wor-
den daarnaast begeleid in hun 
ontwikkeling van topsportge-
drag en met de combinatie sport 
en studie. 
Een voetbalster van een verte-
genwoordigend elftal van de 
KNVB komt in aanmerking voor 
een LOOT status. Een status die 
wordt gegeven door de KNVB en 
een leerling het recht geeft om 
bepaalde vrijstellingen en aan-
passingen van de onderwijstijd 
te krijgen, zoals door de wet is 
bepaald. Een LOOT leerling krijgt 
vanuit de Topsporttalenschool 
de OSG Willem Blaeu een Top-
sport Talentcoördinator toege-
wezen. Deze zorgt voor een aan-
gepast persoonlijk lesrooster en 
bekijkt afhankelijk van de sta-
tus welke faciliteiten geboden 
kunnen worden. Om deel te ne-
men aan het Topsporttalent ont-
wikkelingsprogramma dient men 
een selectieprocedure te doorlo-
pen.

IJmuiden - Op woensdag 1 au-
gustus is er weer de Legpuzzel-
ruilbeurs in wijksteunpunt Zee-
wijk. Tussen 14.00 en 15.30 uur 
kunnen legpuzels naar hartelust 
worden geruild. Jong en oud zijn 
welkom.

Legpuzzels

IJmuiden – De Planetenweg 
tussen de Bellatrixstraat en de 
Grahamstraat krijgt een nieuwe 
inrichting met vrijliggende fiets-
paden. Tegelijkertijd wordt het 
rioolsysteem ter plaatse aange-
past. Dat betekent dat opvang 
van regenwater van de straat en 
de flats wordt afgekoppeld van 
de riolering en apart wordt afge-
voerd. Dit regenwater gaat dan 
niet door de waterzuiveringsin-
stallatie maar wordt afgevoerd 
naar oppervlaktewater. Dat is 
niet alleen een belangrijke ener-
giebesparing, maar zorgt ook 
voor een snellere afvoer van re-
genwater bij hevige regenval. Na 
een inspraakronde is besloten 
dat de zebrapaden bij de Een-
hoornstraat en de Saturnusstraat 
toch behouden blijven, volgens 
de wens van omwonenden. De 
herinrichting met aanpassingen 
aan het afvalwater kosten bij el-
kaar 1,7 miljoen euro.

Herinrichting 
Planetenweg

Regio - Vorige week woens-
dagavond heeft de politie tus-
sen 19.00 en 22.00 uur een snel-
heidscontrole uitgevoerd aan de 
Parallelweg in Beverwijk. Het 
verkeer werd in beide richtingen 
gecontroleerd. Ruim 1500 weg-
gebruikers passeerden de con-
trole en hiervan reden 206 be-
stuurders harder dan de maxi-
male snelheid van 50 kilometer 
per uur. Hoogstgemeten snel-
heid tijdens de controle was 81 
kilometer per uur. Alle overtre-
ders krijgen binnenkort een be-
keuring thuisgestuurd.

206x te snel

Velsen-Noord - Een politieagent 
in vrije tijd fietste vorige week 
donderdag, net voor middernacht, 
in de Wijkeroogstraat, toen hem 
opviel dat een man met een aan-
hangwagen aan het rommelen 
was. De man stapte vervolgens in 
zijn auto met buitenlands kente-
ken, de aanhangwagen erachter 
en reed weg. De getuige gaf de 
gegevens door aan de meldkamer, 
waarna de auto met aanhangwa-
gen korte tijd later door personeel 
van de KMar gezien werd bij het 
sluizencomplex. Met meerdere 
eenheden is gezocht naar de au-
to met aanhanger, maar deze zijn 
helaas niet meer aangetroffen. Na 
onderzoek bleek dat de aanhan-
ger was gestolen.

Aanhang-
wagendief

Telstar houdt open dag
Velsen-Zuid - Op zondag 5 
augustus zal Telstar haar tradi-
tionele open dag houden in het 
Tata Steel Stadion. De hele dag 
staat in het teken van de Witte 
Leeuwen en Witte Leeuwinnen.
Vanaf 11.00 is het stadion ge-
opend waar de Telstar vrou-
wen het om 12.00 op zullen ne-
men tegen het vrouwenelftal 
van het Belgische Lierse SK. 
Ook zullen de spelers en speel-
sters van Telstar worden gepre-
senteerd. Voor de jongste Tel-
star-fans is er de mogelijkheid 
om mee te doen aan de clinic 
op het veld met de Witte Leeu-
wen en Witte Leeuwinnen. Ook 
is er de mogelijkheid om tegen 
mooie tarieven Telstar-fanarti-

kelen te kopen en handtekenin-
gen te scoren van alle spelers 
en speelsters.
Als afsluiter van de opendag zal 
Telstar een oefenwedstrijd spe-
len tegen AFC Tubeke. De ploeg 
uit de Belgische tweede klasse 
zal met Telstar de strijd aangaan 
om de felbegeerde Tata Steel 
IJmond cup. Aanvang van de-
ze wedstrijd is 16.00 en de wed-
strijd is gratis te bezoeken.
Op 10 augustus speelt Telstar 
haar eerste wedstrijd voor de 
Jupiler League. In het Tata Steel 
stadion is Helmond Sport de te-
genstander. Voorafgaand aan 
de wedstrijd zal Lucky Ajax een 
wedstrijd spelen tegen een se-
lectie van oud-Telstar spelers.

Gewonde bij klimmuur

Velsen-Zuid - Een man is zon-
dagmiddag gewond geraakt 
na een val van de klimmuur in 
Spaarnwoude. Het slachtoffer 
viel rond kwart voor drie van de 
muur naar beneden. Naast drie 
ambulances werd ook het trau-
mateam uit Rotterdam naar de 
Valleiweg opgeroepen.

Het slachtoffer is met onbekend 
letsel naar het ziekenhuis over-
gebracht. Het opgeroepen trau-
mateam is uiteindelijk niet in 
Spaarnwoude ter plaatse geko-
men. Het is nog onduidelijk hoe 
het ongeval heeft kunnen ge-
beuren. (foto: Michel van Ber-
gen)

Tata verlengt contract
IJmuiden - Tata Steel heeft be-
sloten om voor de energievoor-
ziening van het staalbedrijf in 
IJmuiden het huidige contract 
met Nuon te verlengen. Dat is 
de uitkomst van een zorgvuldi-
ge afweging van twee opties: 
het verlengen van het contract 
of het laten bouwen van een 
centrale op eigen terrein. De 
Nuon optie kwam daarbij uit-
eindelijk als beste uit de bus. 
Dook van den Boer, directeur 

Tata Steel in IJmuiden hierover: 
,,Een van de voordelen van de-
ze optie is dat er meer ruimte is 
om te investeren in productont-
wikkeling en het upgraden van 
de eigen installaties en proces-
sen bij Tata Steel in IJmuiden. 
Daardoor kan Tata Steel meer 
producten met een hoge toe-
gevoegde waarde op de markt 
brengen, hetgeen de concur-
rentiepositie van het staalbe-
drijf versterkt.”
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28 juli-4 aug. Dorpsfeest Santpoort Santpoort-Noord
28 juli Toeristenmarkt Plein 1945, IJmuiden
4 augustus Dance Valley Spaarnwoude

Meer informatie op www.velsen.nl> sport, toerisme en vrije tijd

Evenementen in Velsen

Feesten op 4 en 11 augustus

Dance en Dutch Valley
In augustus vinden er in het recre-
atieschap Spaarnwoude twee mu-
ziekfestivals plaats. Op zaterdag 
4 augustus is het Dance Valley 
Festival. Een week later, zaterdag 
11 augustus, wordt voor de twee-
de keer het Dutch Valley Festival 
georganiseerd - een festival met 
Nederlandse artiesten. Beide fes-
tivals worden gehouden in Velsen 
Valley in Spaarnwoude.

De Amsterdamseweg wordt niet af-
gesloten; woningen en woonboten in 
Spaarnwoude blijven bereikbaar. Op 
bepaalde entreepunten in Spaarn-
woude wordt automobilisten om 
legitimatie gevraagd. Het verkeer 
wordt in goede banen geleid door 
Traffic Support Events. De gemeen-
te zet toezichthouders in om de par-
keerdruk zoveel mogelijk te beper-
ken. Voor de vele fietsers wordt een 
grote stalling ingericht. Gebruik 
daarvan is verplicht. Fietsen buiten 
de stalling worden verwijderd. 

Op vrijdag 3 augustus en 10 augus-
tus zijn de geluidstesten. Ze duren 
tot uiterlijk 18.00 uur en kunnen 
voor enige overlast zorgen. Dit soort 
evenementen leidt altijd tot enige 

overlast voor inwoners. De gemeen-
te vraagt daar begrip voor.

Meer informatie
Op www.dancevalley.com, www.
dutchvalleyfestival.nl en www.
spaarnwoude.nl kunt u alle bericht-
geving nalezen. Voor aanvullende 
vragen is het telefoonnummer 020-
4936060 beschikbaar of het mail-
adres info@udc.nl. (foto: UDC)

Luchtkwaliteit IJmond
De provincie en het RIVM hebben 
allebei gegevens over de lucht-
kwaliteit in de IJmond verzameld.  
De uitkomsten zijn niet helemaal 
gelijk; daar wordt nu aan gewerkt.

Het Datarapport luchtkwaliteit 
IJmond van de provincie Noord-
Holland verscheen half juli. Daar-
uit blijkt dat de jaargemiddelde con-
centratie van fijn stof in 2011 hoger 
is dan in 2010, dat de concentraties 
van de meeste andere gemeten stof-
fen ongeveer gelijk gebleven zijn en 
dat bepaalde concentraties zwavel-
dioxide lager uitvallen dan in voor-
gaande jaren. 

Ook het Rijks Instituut voor Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne (RIVM) 
verzamelde gegevens over de lucht-
kwaliteit in deze regio. Omdat de 
provincie en het RIVM de luchtkwa-
liteit met verschillende bedoelingen 

maten, vallen de uitkomsten niet ge-
heel samen. De provincie, het rijk en 
het RIVM gaan met elkaar in gesprek 
om te kijken hoe de berekeningen 
en metingen gecombineerd kunnen 
worden tot één duidelijk beeld van de 
luchtkwaliteit in de IJmond. 

De vier IJmondgemeenten Bever-
wijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen 
hebben een gemeenschappelijke vi-
sie op luchtkwaliteit in de IJmond. 
Daarbij wordt gekeken naar zowel 
de ontwikkelingen die de luchtkwa-
liteit verslechteren als maatregelen 
die getroffen kunnen worden om de 
luchtkwaliteit te verbeteren. De vier 
gemeenten streven ernaar de balans 
te laten doorslaan richting verbete-
ring van de luchtkwaliteit. Heldere 
gegevens helpen daarbij. 

Het rapport is te vinden op de website 
www.noord-holland.nl

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, ondernemer-
sloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog 
veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 

dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in  het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur.

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

de vragen kunt u een afspraak maken met één van 
de vakspecialisten via 14 0255.

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 tot 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 14 
juli 2012 tot en met 20 juli 2012 
de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben ontvan-
gen. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

Voor zover de aanvragen voor 
een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouw-
activiteit, kunnen deze worden 
voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor 
meer informatie over welstand: 
0255-567424.

w12.000328 De Savornin Loh-

manlaan 18 Velsen-Zuid, kappen 
boom (16/07/2012), w12.000329 
Bloemendaalsestraatweg 4A 
Santpoort-Zuid, kappen van acht 
bomen (16/07/2012), w12.000330 
Kraandrijversstraat ong. Velsen-
Noord, oprichten bedrijfsgebouw 
(16/07/2012), w12.000331 Cano-
pusplein 1 IJmuiden, aanpassing 
in dak van magazijngedeelte tbv 

nieuwe papierpers (16/07/2012), 
w12.000332 Lepelaar 19 Velser-
broek, kappen boom (16/07/2012), 
w12.000333 De Kamp 49 Velser-
broek, verrichten administratie-
ve werkzaamheden vanuit huis 
(17/07/2012), w12.000334 Duin-
weg of Duivelslaan 27, aanpassing 
garage (17/07/2012), w12.000335 
Kruitenstraat 17 IJmuiden,
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Aanvragen (vervolg)
maken logiesverblijf in bestaand 
bedrijfspand (18/07/2012), 
w12.000336 Van Dalenlaan 9 
Santpoort-Zuid, plaatsen dak-
kapel (voorgevel) (18/07/2012), 
w12.000337 Liniepad 46 Vel-
serbroek, oprichten berging 
(18/07/2012), w12.000338 Spaar-
nestraat 8 IJmuiden, kappen boom 
(18/07/2012), w12.000339 Dudok-
plein 1 te IJmuiden (gemeentelijk 
monument), renovatie gebouw B 
Stadhuis (18/07/2012), w12.000340 
Elzenstraat 29 IJmuiden, plaat-
sen dakopbouw (19/07/2012), 
w12.000341 Wüstelaan 26 en 
28 Santpoort-Zuid, samenvoegen 
van twee woningen (20/07/2012), 
w12.000342 Loggerstraat 80 
IJmuiden, plaatsen overkapping 

(20/07/2012), w12.000343 Denne-
koplaan 103 IJmuiden, kappen van 
2 bomen (20/07/2012)

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9. van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht de ter-
mijn waarbinnen zij op de volgen-
de aanvra(a)g(en) dienen te be-
slissen verlengd met zes weken:

w12.000228 Hagelingerweg 214 
Santpoort-Noord, het gewijzigd uit-
voeren van bouwaanvraag BP-60-
2002 (07/05/2012), w12.000258 
Brederoodseweg 17 Santpoort-
Zuid, het oprichten van 3 woningen 
(30/05/2012)

Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het(de)onder-
staande besluit(en) gedurende 
zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift in-
dienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan 
wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in com-
binatie met inloggen via Di-
giD).In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de Recht-
bank Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. Bur-
gemeester en wethouders van 
Velsen hebben de volgende be-
sluiten genomen (de datum van 
vergunningverlening is tussen 
haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure

w12.000226 Kompasstraat 

53 IJmuiden, het plaatsen van 
een dakopbouw (18/07/2012), 
w12.000247 Kweekerslaan 21 
te Santpoort-Noord, plaatsen 
schuilgelegenheid en toiletge-
bouw (19/07/2012), w12.000248 
Terrasweg 63 Santpoort-Noord, 
plaatsen aanbouw op de begane 
grond en 1e verdieping en het ver-
vangen en uitbreiden van een ga-
rage (17/07/2012), w12.000256 
Van den Vondellaan 40 Drie-
huis, het kappen van een boom 
(23/07/2012), w12.000264 Tol-
lenslaan 5 Driehuis, het plaat-
sen van een dakkapel (voorge-
vel) (23/07/2012), w12.000274 
IJsselstraat 83 IJmuiden, het 
veranderen en vergroten van de 
2e verdieping van een woning 
(17/07/2012)

Ontheffing omtrent nachtelij-
ke werkzaamheden

i12.005622 Planetenweg 278 
IJmuiden, uitvoeren van werk-
zaamheden buiten de reguliere 
werktijden (23/07/2012)

Intrekken verleende bouwver-
gunning

BP-864-2002, Mandemaker-
straat ong. Velserbroek, op-
richten van 5 kantoorpanden 
(17/07/2012)

Besluiten

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten een individuele ge-
handicaptenparkeerplaats aan te 
leggen voor het volgende perce-
len:

De Ticht 55, te IJmuiden
Botter 35, te Velserbroek

Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie Publieke Dienstverlening, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden

Vrijstelling
Algemene vrijstelling o.g.v. de Re-
gionale Havenverordening Noord-
zeekanaal-gebied 2012 en Haven-
reglement Noordzeekanaalge-
bied 2012

Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming 
van artikel 139 Gemeentewet be-
kend dat zij in hun vergadering van 
17 juli 2012 hebben besloten:

met inachtneming van de artikelen 
1.6, 1.8, lid 2 en 4.14, derde en vierde 
lid, van de Regionale Havenverorde-
ning Noordzeekanaalgebied 2012 en 
artikel 11.5 van het Havenreglement 
Noordzeekanaalgebied 2012;

vrijstelling te verlenen aan de eige-
naren van vissersschepen voor de 
Noordzee- en kustvisserij van:

1. het verbod als bedoeld in artikel 
4.14, eerste lid, van de Regionale Ha-
venverordening Noordzeekanaalge-
bied 2012 voor zover het betreft de 
termijn van ten hoogste drie dagen 
voor werkzaamheden, bedoeld in het 
eerste lid, onder b en deze te stellen 

op maximaal vier weken;

2. de meldplicht als bedoeld in arti-
kel 4.14, derde lid, van de Regiona-
le Havenverordening Noordzeeka-
naalgebied 2012 voor zover het re-
guliere onderhoudswerkzaamheden 
bovendeks betreft.

Deze vrijstelling laat onverlet het-
geen overigens bij of krachtens 
de Regionale Haven-verordening 
Noordzeekanaalgebied 2012 res-
pectievelijk het Havenreglement 
Noordzeekanaalgebied is bepaald 
voor genoemde vaartuigen.

Inwerkingtreding
Het onderhavige besluit treedt in 
werking per 1 augustus 2012.

Ter inzage
De onderhavige besluiten liggen ge-
durende twaalf weken ter inzage bij 
de receptie van het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden en nadien bij de 
afdeling Algemene Zaken. De be-
sluiten worden ook gepubliceerd op 
de website van de gemeente Velsen: 
www.Velsen.nl 
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Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat de gemeente-
raad van Velsen in zijn vergade-
ring van 9 juli 2012 het bestem-
mingsplan De Leck en De Bergen 
gewijzigd (idn: NL.IMRO.0453.
BP1600LECKBERGEN1-R001) 
heeft vastgesteld. Het ontwerp-
bestemmingsplan De Leck en 
De Bergen heeft hieraan vooraf-
gaand vanaf vrijdag 27 mei 2011, 
gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage gelegen. Binnen 
deze termijn zijn meerdere ziens-
wijzen ingediend.

Het bestemmingsplan heeft betrek-
king op het gebied ten westen van 
Santpoort-Zuid, plaatselijk bekend 
als De Leck en De Bergen. Het gaat 
hier om een conserverend bestem-
mingsplan. Met uitzondering van 
enkele kleine wijzigingen zijn er 
geen ontwikkelingen gepland in dit 
plangebied. Voor enkele ontwikke-

lingen, zoals bijvoorbeeld een boer-
derijverplaatsing en de daarbij be-
horende aanleg van een weg is een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen. 

Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ligt het vast-
gestelde bestemmingsplan “De 
Leck en De Bergen” voor een ieder 
met ingang van 27 juli gedurende 
zes weken ter visie. Het vastgestel-
de bestemmingsplan en daarbij be-
horende stukken zijn in te zien bij 
de receptie van het stadhuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden. De receptie 
is van maandag tot en met vrijdag 
geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 
uur tot 20.00 uur.

Een exemplaar van het vastgestel-
de bestemmingsplan in te zien bij 
de centrale bibliotheek te IJmuiden 
gedurende de gebruikelijke ope-
ningstijden. Het bestemmingsplan 

is tevens te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl. 

Belanghebbenden die tijdig zijn 
zienswijze bij de gemeenteraad 
heeft kenbaar gemaakt, alsmede 
belanghebbenden die kunnen aan-
tonen dat zij redelijkerwijs niet in 
staat zijn geweest tijdig een ziens-
wijze bij de gemeenteraad  kenbaar 
te maken, kunnen gedurende de bo-
venvermelde termijn van terinzage-
legging beroep instellen bij de Raad 
van State. 

Voor zover bezwaren bestaan te-
gen de door de gemeenteraad aan-
gebrachte wijzigingen kan door be-
langhebbenden daartegen even-
eens beroep worden ingediend bin-
nen de hier bovengenoemde ter-
mijn. Hiervoor is een griffierecht 
verschuldigd. Het beroepschrift 
dient in tweevoud te worden gezon-
den aan de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afloop van de genoemde 
termijn van terinzagelegging. Het 
instellen van beroep schorst de wer-
king van het besluit niet. Belangheb-
benden  die beroep hebben ingesteld 
kunnen verzoeken om een voorlo-
pige voorziening. Indien binnen de 
termijn naast het beroepschrift een 
verzoek om voorlopige voorziening 
is ingediend bij de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, treedt het besluit 
niet in werking voordat op het ver-
zoek is beslist.

IJmuiden, 9 juli 2012
Burgemeester en wethouders van 
Velsen,
de secretaris,             de burgemeester,

Vastgesteld bestemmingsplan De Leck en De Bergen

pagina 15 26 juli 2012

Velsen - De 2x2 vrijkaarten voor 
2Generations Beach Edition, af-
gelopen zaterdag bij Beachclub 
Vroeger in Bloemendaal, zijn ge-
wonnen door Bianca Lubbersen 
en Maarten de Koning. Met naar 
schatting 2.000 bezoekers was 
het strandfeest een groot suc-
ces. Er waren optredens van on-
der andere Funky Diva Ezz, Ge-
orge Baker, 2 Brothers on the 4th 
Floor en de band Soulbeach. De 
volgende editie van 2Genera-
tions is op 27 oktober in Claus 
Event Center in Hoofddorp. 

Winnaars 
2Generations

Koel weer in aantocht
Tot vrijdag blijft het voorbeeldig 
zomerweer met eindelijk ide-
aal strandweer. De augustus-
zon maakt overuren en schijnt 
op donderdag nog zo’n 14 uur 
achtereen. Op vrijdag stijgt het 
kwik landelijk tot bijna 30 gra-
den. De IJmond komt lager uit, 
onder andere door wat meer 
bewolking en een aanlandige 
wind. Het devies is om - indien 
mogelijk - deze beste fase van 
de zomer nog even mee te pik-
ken, want zomerperioden du-
ren immers nooit lang in Ne-
derland en zeker niet in deze 
wisselvallige zomer.

Tot vrijdag blijft een hogedruk-
gebied bepalend, dat met het 
accent ten oosten van Ne-
derland is uitgekomen en dat 
ons nog even mooi zomer-
weer geeft. De wind zal eerst 
nog variëren tussen oost en 
zuid. Daarna draait de wind 
naar zuid tot zuidwest en koelt 
het af.

De mensen op het strand heb-
ben donderdagmiddag al te 

maken met zeewind die een 
aangename verkoeling kan ge-
ven. Het zeewater is momen-
teel niet warm met amper 17 
graden.

Op vrijdag kan het dus eerst 
nog even warm worden, maar 
de atmosfeer is dan wel al 
kwetsbaar voor buien vanuit 
het zuiden, vooral later op de 
dag. Onweer is daarbij moge-
lijk! Deze buienstoring vormt 
de overgang naar aanmerke-
lijk koeler en licht wisselval-
lig weer in het  weekend. Het 
wordt dan maximaal 18 graden 
overdag.

Het is onzeker of het weer 
daarna snel herstelt. Waar-
schijnlijk zit een weersverbe-
tering er niet echt in en scha-
kelen we over naar een tame-
lijk onbestendig weerbeeld met 
gematigde temperaturen.

Meer weerinfo via de weerpri-
meurlijn op 0900-1234554. 

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek
Rijksweg 287 • Velserbroek • 023 5376190 • www.groenrijkvelserbroek.nl

Regio - Een alerte getuige meld-
de in de nacht van dinsdag op 
woensdag dat een paar mannen 
in de Vooruitgangstraat in Haar-
lem bezig waren een fiets te ste-
len. De getuige gaf een signale-
ment op van de mannen waarna 
de politiemensen een onderzoek 
in stelden. Vlak daarna kreeg de 
politie een melding dat vanuit 
een tuin in de Poelpolderstraat 
een fiets gestolen was. De agen-
ten zagen in de Cremerstraat drie 
mannen op twee fietsen rijden. 
Het drietal voldeed aan het signa-
lement. Bij het zien van de agen-
ten gooiden de mannen de fiet-
sen op de grond en wilden vluch-
ten. Een van hen wist te ontko-
men. De andere twee, 20 en 21 
jaar oud en zonder vaste woon- of 
verblijfplaats, zijn aangehouden.

Fietsendieven
Maak kans op vrijkaarten
Dance Valley pakt uit
Velsen - Het aftellen voor Dance 
Valley is begonnen. Op zaterdag 
4 augustus worden tienduizen-
den danceliefhebbers uit de he-
le wereld verwacht in de Velsen 
Valley. Organisator UDC pakt dit 
jaar groots uit, met optredens 
van onder meer Afrojack, Axwell, 
Roger Sanchez en Ferry Corsten.
De ticketprijs is verlaagd van 69 
naar 55 euro. Bezoekers die op 
4 augustus 17 jaar zijn, betalen 
maar 25 euro. Dance Valley geeft 
voor het eerst regengarantie: als 
het langer dan een uur aaneen-
gesloten plenst, krijgen de be-
zoekers die zich melden 50 pro-
cent korting op een ticket voor 
2013. Een megaföhn staat klaar 
om de bezoekers droog te bla-

zen. De organisatie benadrukt 
dat er dit jaar geen twee-voor-
één-actie komt, zoals vorig jaar.  
,,De actie die we vorig jaar heb-
ben gedaan was echt eenma-
lig’’, schrijft UDC op de website. 
Dance Valley duurt van 12.00 tot 
23.00 uur en beschikt over der-
tien verschillende tenten en po-
dia.
Wil jij kans maken op twee van 
de vier vrijkaarten die wij in sa-
menwerking met UDC wegge-
ven? Stuur dan uiterlijk dinsdag 
31 juli een mail met als onder-
werp ‘Ik wil naar Dance Valley’ 
naar info@jutter.nl. De winnaars 
krikgen hun tickets per mail toe-
gestuurd. Over de uitslag wordt 
niet gecorrespondeerd.




